
DE CE NU ESTE BINE SĂ ARUNCĂM ULEIUL  

ALIMENTAR LA CHIUVETĂ! 

Uleiul este un ingredient nelipsit din bucătărie, pe care îl putem utiliza 
în nenumărate modalităţi: putem să stropim salatele sau  feliile de pâine pen-
tru bruschete sau să prăjim gogoşi sau pacheţele de primăvară. Deşi prăjirea 
alimentelor este o metodă culinară care nu îşi are locul în alimentaţia copiilor 
mici şi este de evitat chiar şi de către adulţi, există reţete pe care ne dorim să le 
recreem din când în când. În această situaţie este indicat să folosim uleiuri 
potrivite pentru mâncărurile prăjite, cu un punct de ardere ridicat. 

Motive pentru a recicla uleiul alimentar uzat: 

Dar ce facem cu uleiul rămas după ce ne delectăm cu ocazionalele scov-
ergi ale bunicii? Sub nicio formă nu trebuie să aruncăm uleiul uzat la chiu-
vetă! Iată câteva motive pentru care este bine să colectăm selectiv şi să reci-
clăm uleiul alimentar uzat: 
• Uleiul uzat aruncat la chiuvetă, se depune pepereţii sistemului de 

canalizare, degradând ţevile şi provocând defecte nedorite precum corozi-
unea ţevilor de scurgere şi îngreunarea funcţionării staţiilor de epurare. 

• Costurile de întreţinere ale staţiilor de epurare, a ţevilor şi sistemului de 
canalizare pot ajunge până la de cinci ori mai mari decât în mod obişnuit, 
rezultând într-un cost crescut pentru întreaga comunitate. 

• Aruncarea în condiţii improprii ale uleiului alimentar are un impact nega-
tiv major asupra mediului înconjurător. Toate formele de viaţă au nevoie 
de apă pentru a supravieţui, iar atunci când uleiul alimentar este vărsat în 
sistemul public de canalizare, poate ajunge în râuri sau lacuri, având un 
efect distrugător asupra peştilor, plantelor, păsărilor şi nu numai. 

• Mai mult de atât, curăţarea apelor este grea şi costisitoare. Ştiaţi că numai 
un litru de ulei contaminează un milion de litri de apă? 

Cum se colectează uleiul alimentar uzat? 

Vestea bună este că uleiul alimentar uzat poate fi reciclat prin tehnologii 
specifice şi  refolosit ca sursă de energie alternativă. Dintr-un litru de ulei ali-
mentar uzat rezultă aproximativ 0.90  litri de biodiesel, iar pentru a colecta 
selectiv şi a recicla uleiul uzat avem de urmat câţiva paşi extrem de simpli: 
• Lăsaţi uleiul în vasul în care a fost gătit până se răceşte complet. Nu încer-

caţi să îl vărsaţi într-un alt recipient cât timp este încă fierbinte pentru că 



există riscul de accidentări severe. Când cantitatea de ulei rămasă este prea 
mică pentru a fi turnată într-un alt vas, acesta poate fi şters cu un şerveţel 
şi aruncat la gunoi. 

• Alegeţi un recipient în care să colectaţi uleiul folosit. Puteţi folosi sticle de 
plastic (de 2 sau 5 litri), găletuşe, sau orice recipient cu capac. 

• Donaţi uleiul uzat organizaţiilor de protecţie a mediului. În oraşele mari 
există programe gratuite de colectare a uleiului sau firme care plătesc pen-
tru colectarea unor cantităţi mai mari de ulei. 

• În cazul în care donarea/reciclarea uleiului nu este o opţiune viabilă, puteţi 
arunca la gunoi recipientul cu ulei, după ce aţi înfiletat cu atenţie capacul 
acestuia.

Împreună putem construi o lume mai bună făcând mici lucruri zilnice. 
Ajută mama Terra! Opreşte-te din a arunca uleiul alimentar în chiuvetă! 
Ajută planeta şi ajută-te pe tine însuţi! 

WHY IT’S NOT GOOD TO THROW THE USED IOL INTO THE SINK 

 The oil is a habitual ingredient in the kitchen that we can use in many 
different ways: putting it on salads or bread slices or frying donuts or spring 
packages. Even if the frying is a culinary method which has no place in kid’s 
alimentation and it’s also avoided by the adults, there are recipes that we wish 
to recreate from time to time. In this situation it’s indicated to use the right 
oils for fried meals, with a high burning point. 

Reasons to collect the used alimentary oil 

 But what do we do with the oil that’s left after we enjoy grandma’s 
baked potatoes? No way we throw the oil in the sink! Here we have a few rea-
sons why it’s good to selectively collect and recycle the used alimentary oil: 

• The oil thrown into the sink is settling on the walls of the sewerage, de-
grading the pipes, causing unwanted effects such as the corrosion of the 
pipes and impairing the running of the water stations 

• The keeping costs of the water stations, of the pipes and the sewerages 
can reach to five times more than usually, resulting in a grown up cost 
for the entire community 

• Throwing the oil in improper conditions has a major negative impact on 
the environment. All the life forms need water for surviving and when 



the alimentary oil is thrown into the public sewerage, it can reach the 
rivers and lakes having a destructive effect on the fishes, plants, birds 
and so on 

• More than that, the water cleaning and decontamination is hard and 
costly. Did you know that only one liter of oil can contaminate a million 
liters of water? 

How to collect the used alimentary oil? 

The good news is that the used alimentary oil can be recycled thanks to 
specific technologies and reused as a source of alternative energy. From a liter 
of oil resultsapproximately 0,90 liters of biodiesel, and for selectively collect 
and recycle the used oil we have to follow a few simple steps: 

• Let the oil in the vessel that you used to cook until it completely cools 
down. Don’t try to put it in another recipient as long as it’s still hot, be-
cause there is a risk of severe accidents. When the quantity of oil left is 
too small to be put into another recipient, it can be cleaned up with a 
napkin and thrown into the trash can. 

• Choose a big recipient to collect the used oil. You can use empty water 
bottles (of 2 to 5 liters), buckets or any other recipient with a cover.  

• Donate the oil to different organizations that protect the environment. 
In the big cities there are free programs of oil collecting or societies 
which are paying money for collecting huge amounts of oil. 

• If the donation/recycling is not a viable option, you can throw the oil re-
cipient into the trash, after you make sure you screwed the cover. 

Together we can build a better world with doing habitual small things. 
Help mother Earth! Stop throwing the used alimentary oil into the sink! 
Help the planet and help yourself! 
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