[Forside:]

อําเภอทรอนเฮม

ไขมันทําให้ ท่อระบายนํา้
ไขมันทํของพวกเราอุ
าให้ ท่อระบายนํา้ ดตัน
ของพวกเราอุดตัน

ามทินง้ ไขมั
นลงในอ่
างล้อ าหรื
งมืออชัหรื
อชักโครก
ห้ ามทิห้ง้ ไขมั
ลงในอ่
างล้ างมื
กโครก
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าํ ให้ท่อระบายนํ
น – ทัา้ งนของท่
าน และของผู
ซึ่ง่นํงโสโครกไปยั
าพาสิ่ งโสโครกไปยั
าบัยดนํ้าเสี ย
้าอุดตัน้ า–อุดทัตัง้ ของท่
สิ่ งเหล่าสินี่ ง้ ทเหล่
าํ ให้านีท้ ท่อระบายนํ
และของผู
อ้ ื่นทุกท่อ้ าื่นนทุซึก่ งท่นําานพาสิ
งโรงบํางบัโรงบํ
ดนํ้าเสี
ไขมัน และเศษอาหารอย่
างอื่นสามารถทํ
ในท่อระบายนํ
้ ย เป็ นวา่ไปได้
วา่ มีาม๑๐๐๐๐
ากกว่า ๑๐๐๐๐
้ายังคงมี้ าชยัีวงิตคงมี
ไขมัน และเศษอาหารอย่
างอื่นสามารถทํ
าให้หนูาใให้
นท่หอนูระบายนํ
อยูด่ชวี้ ยิตอยู
เป็ นด่ วไปได้
มีมากกว่
ตัวในระบบท่
อระบายนํ
และด้
านอํ่ทารอนเฮม
เภอที่ทรอนเฮม
้าด้านเอกชน
้ าด้านเอกชน
ตัวในระบบท่
อระบายนํ
และด้านอํ
าเภอที
่ ปัสอุสาวะ
วมควรจะทิ
จจาระ และกระดาษทิ
้งเฉพาะนํ
ในโถส้ในโถส้
วมควรจะทิ
ง้ เฉพาะนํ
สาวะ
จจาระอุและกระดาษทิ
ชชูเท่านัช้ นชูเท่านั้น
้ า สบู่ ปั้ าสสบู
ในทรอนเฮมพวกเรามี
ปัญหามากเพิ
ีไขมัน่มมากเกิ
ไปในท่
อระบายนํ
ในทรอนเฮมพวกเรามี
ปัญหามากเพิ
ีไขมันนมากเกิ
นไปในท่
อระบายนํ
่มขึ้น่มโดยที
้า
่ มขึ้ น โดยที
้า
ในกรณีในกรณี
แย่ที่สุดแสิย่่ งทโสโครกสามารถดั
น
กลั
บ
ขึ
น
มา
และสามารถทํ
า
ให้
น
า
ํ
ท้
ว
มชั
น
ใต้
ด
ิ
น
ี่สุดสิ่ งโสโครกสามารถดัน้ กลับขึ้นมา และสามารถทํ
้ าให้น้ าํ ท้วมชั้นใต้ดิน
สิ่ งเหล่าสินี่ ง้ หเหล่
มายความว่
า
ทั
ง
ท่
อ
ระบายนํ
า
ของด้
า
นเอกชน
และด้
า
นอํ
า
เภอ
านี้หมายความว่
้ ของด้านเอกชน และด้านอําเภอ
้ าทั้งท่อระบายนํ
้
การกําจัการกํ
ดไขมัาจันดในระบบท่
อ
ระบายนํ
า
ทํ
า
ให้
ป
ระชาชนที
่ทรอนเฮมมี
รายจ่ายหลายแสนโครนต่
อปี – อปี –
ไขมันในระบบท่อระบายนํ
่ทรอนเฮมมี
รายจ่ายหลายแสนโครนต่
้ าทําให้ประชาชนที
้
โดยที่ไโดยที
ม่จาํ เป็่ไนม่แต่
จาํ อเป็ย่นางใด
แต่อย่างใด
โบรชัวโบรชั
ร์ ฉบับวนีร์ ้ จฉบั
ะทํบานีให้้ จทะทํ่านได้
คําปรึรับกษาเกี
บว่่ยาท่วกัานจะทิ
ไขมันง้ หลั
งจากการทํ
าอาหารอย่
างไรได้าบงไรได้
า้ ง บา้ ง
าให้ทรับ่านได้
คําปรึ่ยกวกั
ษาเกี
บว่าท่า้งนจะทิ
ไขมั
นหลังจากการทํ
าอาหารอย่

ปริมา้ าณนํ
นเพือ่ าการทํ
าอาหาร/นํ
เพื่ า้เศษนํ
า้ มันเหลวจากซุ
ป และหม้
ปริมาณนํ
มันเพืา้ มัอ่ การทํ
อาหาร/นํ
า้ มันเพืา้ มั่ นเศษนํ
มันเหลวจากซุ
ป และหม้
ออบ ออบ
เศษจากซุเศษจากซุ
ป และหม้
ออบ ออบ
อทอดอาหารมาก
ป และหม้
อทอดอาหารมาก

ซึ่ ง้งมีลงในท่
การทิ้งอลงในท่
อระบายนํ
้ าเป็ นอาหารโปรดสํ
ซึ่ งมีการทิ
ระบายนํ
าหรั าหรั
้ าเป็ นอาหารโปรดสํ
บหนูในท่
อ
ระบายนํ
า
นอกเหนื
อ
จากนั
น
เศษอาหาร
้
บหนูในท่อระบายนํ
้ า นอกเหนือจากนั้นเศษอาหาร
้
ซึ่ งมีส่วนผสมไขมั
นมากสามารถทํ
ซึ่ งมีส่วนผสมไขมั
นมากสามารถทํ
าให้ไขมัานให้ติดไขมั
กับนผติดกับผ
่
นังข้างในท่
อ
ตั
ว
อย่
า
งที
่
ด
ี
เ
กี
ย
วกั
บ
สิ
ง
เหล่
า
นี
ค
อ
ื
้
นังข้างในท่อ ตัวอย่างที่ดีเกี่ ยวกับสิ่ งเหล่านี้คอื
อหม้ออบแกะ
้อ หรื
ซุปเนือ้ ซุหรืปอเนืหม้
ออบแกะ
มีผคู้ นจํมีานวนมากซึ
่ งเททิ้งนํ่ ง้ าเททิ
มันจากขวด/กระป๋
องที่มีเ องที่มีเ
ผคู้ นจํานวนมากซึ
้งนํ้ามันจากขวด/กระป๋
เทเศษอาหารเหลวลงในกระป๋
องนมเปล่
า
เทเศษอาหารเหลวลงในกระป๋
องนมเปล่
า
าชีส และมะกอก
พต้าชีสพต้
และมะกอก
ลงในอ่าลงในอ่
งล้างมือางล้างมือ
ติดเทปกาวปิ
ดข้างบนดข้างบน
แต่วา่ นํ้าแต่
มันวประเภทนี
อย่างเช่นอย่สลั
้ ดีมากในการใช้
า่ นํ้ามันประเภทนี
างเช่ด น สลัดติดเทปกาวปิ
้ ดีมากในการใช้
และทิ้งลงในถั
ขยะสิ่ งงโสโครก
และทิ้งงลงในถั
ขยะสิ่ งโสโครก
นฝรั้ า่งมัโรยนํ
้ ามันบนอาหาร
นํ้าจิ้ม หรืนํ้าอจิกั้มบหรื
มันอฝรักับ่ง มัโรยนํ
นบนอาหาร
ท่
า
นสามารถเก็
บ
กระป๋ในตู
องไว้
แ้ ช่๑แข็วังนไว้๑ ๑ วัน ๑
ท่
า
นสามารถเก็
บ
กระป๋
องไว้
แ้ ช่แในตู
ข็งไว้
และทิ้งวัและทิ
สดุเปล่
ขยะสิ่ งงโสโครก
ดุเปล่างลงในถั
ขยะสิ่ งโสโครก
้งวัาสลงในถั
คืนด้วยคืนด้วย
งทําให้เศษอาหารแข็
นทีง้ ลงในถั
่ท่านทิ้งงลงในถั
ซึ่ งทําให้ซึเ่ ศษอาหารแข็
งก่อนที่ทงก่่าอนทิ
ขยะ งขยะ
ห้ามจะทิห้้งาในอ่
างมืาองล้หรืางมื
อชัอกหรื
โครก
มจะทิางล้
อชักโครก
้งในอ่
่ใช้แล้วควรจะเทลงในกระป๋
นํ้ามันทีนํ่ใช้้ ามัแล้นวทีควรจะเทลงในกระป๋
องนม องนม
หรื อวัสหรื
ดุปอระเภทขวด
วัสดุประเภทขวด
และทิ
ขยะสํ
บสิ่ งโสโครก
้งในถัางหรั
และทิ้งในถั
งขยะสํ
บสิ่ งาหรั
โสโครก

ไขมันในหม้
หลังจากการต้
มอาหารบางสิ
ง าง
่ งบางอย่่ งาบางอย่
ไขมันอในหม้
อหลังจากการต้
มอาหารบางสิ
น ชี่โครงแกะ
บตัวในขณะที
อย่างเช่นอย่ชีา่โงเช่
ครงแกะ
จะจับตัวจะจั
ในขณะที
่เย็นลง ่เย็นลง
ขุดไขมัขุนดออกและทิ
ง
ลงในถั
ง
ขยะสํ
า
หรั
บ
โสโครก
ไขมันออกและทิ
บสิ่ งโสโครก
้งลงในถังขยะสํสิ่างหรั
้
ใช้กระดาษทิ
เพื่อเช็ดออกเศษสุ
ดท้ายของไขมั
ใช้กระดาษทิ
ชชูเพื่อเช็ชดชูออกเศษสุ
ดท้ายของไขมั
นก่อ นก่อ
นที่ท่านล้
า
งหม้
อ
นที่ท่านล้างหม้อ
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เศษไขมั
หลังจากการอบอาหาร
เศษไขมั
นหลังนจากการอบอาหาร

หลังจากการทํ
าขนมปั
ไขมันไขมั
หลังนจากการทํ
าขนมปั
ง ง

น ซึ่ งพวกเราอบอย่
การทํางขนมปั
าหรับเทศกาลคริ
ต์มอาส หรื อ
อาหารทีอาหารที
่มีไขมัน่มซึีไขมั
่ งพวกเราอบอย่
างเช่น างเช่น
การทําขนมปั
สําหรังบสํเทศกาลคริ
สต์มาสสหรื
หมู้ นสสํามชั
าหรับเทศกาลคริ
ต์มงาส
งวง และไก่ขนมปั งขนมปั
ที่มีส่วนผสมนํ
หมูสามชั
าหรั้ นบสํเทศกาลคริ
สต์มาสสไก่
วง ไก่
และไก่
อย่างอืง่นอย่ทีา่มงอืีส่วนนผสมนํ
้ ามันหมู้ ามันหมู
ให้นมเหลวปริ
ีไขมันเหลวปริ
มาณมาก
าให้มีเศษใหญ่
นจากอาหารข้
ทําให้มทํีไาขมั
มาณมาก
ทําให้มทํีเศษใหญ่
ของไขมัของไขมั
นจากอาหารข้
างในหม้างในหม้
อ อ
ซึ่ งผูค้ นหลายท่
านจะเทลงในอ่
ไขมัานีน้ จเหล่
ตัวไว้ในขณะที
ซึ่ งผูค้ นหลายท่
านจะเทลงในอ่
างล้างมืาองล้างมือ
ไขมันเหล่
ะจับานีตั้ จวะจั
ไว้บในขณะที
่เย็นลง ่เย็นลง
ปล่อยถาดที
่อยูใ่ นเตาอบ
นี้ดาีเยีหรัย่ มสํ
าหรับาก้การทํ
ปล่อยถาดที
่อยูใ่ นเตาอบ
และสิ่ งและสิ
เหล่านี่ ง้ ดเหล่
ีเยีย่ ามสํ
บการทํ
อนนํา้ าก้มัอนนนํ
หมู้ ามันหมู
หม้าอหรั
อบสํ
าหรับการอบอาหารไว้
แก่นดกทานตะวั
เทเม็ดทานตะวั
น ข้าเมล็
วโอด
ดอัลมอนด์
หม้ออบสํ
บการอบอาหารไว้
จนถึงเย็จนนถึงเย็น
แก่นก เทเม็
น ข้าวโอด
ดอัลเมล็
มอนด์
จับตัวได้
ว่ ฮาเซลนั
ต ลงในไขมั
สิ่ งเหล่าสินี่ ง้ จเหล่
ะทํานีให้้ จะทํ
ไขมัาให้
นจัไบขมั
ตัวนได้
และถัว่ และถั
ฮาเซลนั
ต ลงในไขมั
น น
านสามารถขุ
ทีทานั นได้
ใดท่มาีอนได้
มีอาหารโปรดสํ
าหรับนกตั
และท่าและท่
นสามารถขุ
ดออกง่ดายออกง่าย
และทันและทั
ทีทนั นใดท่
าหารโปรดสํ
าหรับนกตั
บสิ่ งโสโครก
ทุกตัวาหากท่
านเทลงในกระป๋
และทิ้งและทิ
ลงในถั้งลงในถั
งขยะสํงาขยะสํ
หรับสิา่ งหรั
โสโครก
วเล็กทุกวเล็
ตัวกหากท่
นเทลงในกระป๋
องนม องนม
ใช้
ก
ระดาษทิ
ช
ชู
เ
พื
อ
่
เช็
ด
ออกเศษสุ
ด
ท้
า
ยของไขมั
น
ก่
อ
น
และทํ
า
ให้
ไ
ขมั
น
จั
บ
ตั
ว
ไว้
ใช้กระดาษทิชชูเพื่อเช็ดออกเศษสุ ดท้ายของไขมันก่อน และทําให้ไขมันจับตัวไว้
่คุณล้างถาด/หม้
ออบางล้ในอ่
างล้างชาม
ท่านสามารถเจาะด้
านข้างของกระป๋
องเพื
ที่คุณล้าทีงถาด/หม้
ออบ ในอ่
างชาม
ท่านสามารถเจาะด้
านข้างของกระป๋
องเพื่อให้
มีร่อู ให้มีรู
าปรึ่ดกีคษาที
่ดีคือถการใช้
าหรับการอบอาหารประเภและแขวนทั
และแขวนทั
กระป๋ขาองไว้
คําปรึ กคํษาที
ือการใช้
ุงสําหรัถุงบสํการอบอาหารประเภ
้ งนอกขา้ งนอก
้ งกระป๋ ้ งองไว้
นจึใ่ งนถุ
จะอยู
ใ่ นถุ้งงหมด
อบทั้งหมด
ถา้ เสีไยว้บไม้
ไว้ในกระป๋
งมีอ่นะไรที
ทนี้ ไขมัทนีน้ จึไขมั
งจะอยู
งอบทั
ยิง่ ดีถา้ เสียิง่ ยดีบไม้
ในกระป๋
อง นกจึองงมีนกจึ
อะไรที
งั่ ได้ ่นงั่ ได้
และง่ายในการที
่จะทิ้งลงในถั
ข้อาแนะนํ
ว่าท่านจะทํ
และง่ายในการที
่จะทิ้งลงในถั
งขยะหลังขยะหลั
งจากที่ไงจากที
ขมันเย็่ไนขมันเย็ข้นอแนะนํ
เกี่ยวกัาบเกีว่่ยาวกั
ท่าบนจะทํ
ก้อนนํา้ าก้มัอนนนํ
หมู้ าแมัก่นนหมูแก่น
กอย่างงไรบ้
างาท่นต่านอ่
อได้ที่ www.ut.no
ลง ลง
กอย่างไรบ้
ท่านอ่
อได้านต่
ที่ www.ut.no
(meiseboller)
(meiseboller)
านอยากจะมี
กรอบของหมู
ามชั้นของเท
หากท่าหากท่
นอยากจะมี
แคบหมูแกคบหมู
รอบของหมู
สามชั้นสของเท
ต์มอาสไก่หรื
ศกาลคริศกาลคริ
สต์มาสสหรื
งวงอไก่งวง
ท่านสามารถตั
เปิ ดข้างบนของถุ
งอบภายในนาที
ท่านสามารถตั
ดเปิ ดข้ดางบนของถุ
งอบภายในนาที
สุดท้า สุดท้า
ยของระยะเวลาการอบอาหาร
ยของระยะเวลาการอบอาหาร

Trondheim kommune
Kommunalteknikk
Postboks 2300 Sluppen
7004 Trondheim
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อําเภอ ทรอนเฮม
ฝ่ ายเทคนิคทางอําเภอ
ตูไ้ ปรษณี ย ์ ๒๓๐๐ สูปเปน
๗๐๐๔ ทรอนเฮม

หากท่านมีคาํ ถามเกี่ยวกับว่าท่านสามารถทิ้งอะไรได้บา้ งล
งในท่อระบายนํ้า
โปรดติดต่อกับฝ่ ายการปฏิบตั ิงานอําเภอทรอนเฮม
(Trondheim bydrift) โทร ๗๒ ๕๔ ๖๓ ๕๐
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