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Com es reciclen les càpsules de cafè?

17/08/2021

Les càpsules monodosis de
cafè sí que es poden
reciclar. Descobreix el per
què i el com reciclar-les de
manera correcta per evitar el
gran impacte ambiental.

Com reciclar
les càpsules
monodosis de
cafè
El gran debat de les càpsules de cafè és degut a la seva composició física, perquè si es tiren diàriament milers de càpsules
al contenidor gris de residus triguen anys a descompondre's, afectant negativament la nostra salut i la del planeta.

Si bé molts consideren que és un producte difícil de reciclar i que generen una certa confusió als consumidors sobre on
tirar-les, la veritat és que els materials amb els quals estan fabricats totes les càpsules ja siguin de plàstic o d'alumini, sí que
es poden reciclar o pots donar-li una segona vida.

El primer que cal tenir clar a l'hora de reciclar les càpsules de cafè és si són d'alumini, de plàstic o biodegradables, per saber
on es tiren. Pel que fa les noves càpsules biodegradables no tenen molta complicació, es dipositen directament en el
contenidor de matèria orgànica.

On es tiren les càpsules d'alumini de cafè?

Moltes de les empreses que fabriquen les càpsules monodosis de cafè, conscients del creixement constant del seu consum
i, per tant, de residus, no només estan elaborant nous formats amb alumini 100% responsable, sinó que estan habilitant
cada vegada més punts de recollida de càpsules per al seu correcte reciclatge.

Caprabo, immers en el seu camí cap a la reducció de residus i emissions de CO, des de 2020 ha instal·lat en més de 200

 de venda punts [ /export/shared/.content/pdf/cafe-tiendas-franquicias.pdf ] contenidors específics [ 
 per al reciclatge de les càpsules de cafè. Com a/shared/.content/capnotaprensa/capnotaprensa-00390.xml ]

consumidor, només hauràs de dipositar les càpsules usades en aquests punts d'emmagatzematge situats en l'entrada dels
supermercats, sense necessitat de buidar-les ni netejar-les, i des de Caprabo es farà la gestió del reciclatge, afavorint així l'

.economia circular [ /shared/.content/blog-frescos/siempre-al-dia/caparticulo-00011.xml ]

On es tiren les càpsules de plàstic de cafè?
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On es tiren les càpsules de plàstic de cafè?

Aquí resideix el problema i l'error de reciclatge de molts consumidors, perquè algunes de les càpsules de cafè estan
compostes per més d'un material: plàstic, alumini i matèria orgànica. Per tant, la millor idea i la més pràctica, encara que
fossin només de plàstic, seria dipositar-les en els punts de recollida igual que les càpsules de cafè d'alumini.

Una altra alternativa de reciclatge en cas que la càpsula sigui 100% de plàstic, seria eliminar primer totes les restes de cafè
de dins i dipositar-la en el contenidor groc. Com a última opció, no recomanable, quedaria tirar-les al contenidor gris.

Què es pot fer amb les càpsules de cafè?

Les càpsules de cafè a més de reciclar-se es poden reutilitzar de manera industrial per a l'elaboració d'adob o de mobles.

Des de casa també li podem donar una segona vida útil a totes aquestes càpsules de cafè, creant manualitats d'allò més
variades, que van des de peces de joieria, accessoris, cortines, tests, il·luminació fins a adorns nadalencs.

Beneficis del reciclatge de càpsules de cafè
La importància de reciclar de manera correcta les càpsules monodosis de cafè és vital per reduir l'impacte mediambiental
que causen les càpsules usades.

El benefici més gran del reciclatge de càpsules de cafè és evitar que es converteixin en residus i generin el doble de CO a
l'atmosfera a l'hora de generar matèria primera verge. És a dir, si aquestes càpsules usades fossin reciclades es
necessitaria menys energia per obtenir matèria primera reciclada, estalviant no només energia si no també emissions de
CO.

D'aquesta manera ajudem d'alguna manera a reduir la contaminació i millorar així l'aire que respirem.

 


