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Sådan kommer du af med julefedtet

Duften af julemaden, der breder sig. Rødkål, and, steg… og kloak? Nej vel. Det er ikke så lækkert,
når afløbet stopper til af den herlige julefedt, men det er heldigvis nemt at undgå.

Julemaden er fuld af fedt og sukker. Det giver en herlig smag, men kloakken sætter ikke lige så stor 
pris på det, som vi gør. Skyller man det ud i køkkenvasken, kan det størkne og give propper i rør og
afløb. Samtidig gør madresterne meget mere gavn, hvis de bliver smidt i den grønne spand til
organisk affald.
”Der er masser af god energi i fedtet, som kan blive til varme og el. Vi anbefaler derfor, at man lige
tager et stykke køkkenrulle og tørrer panden af med. Når der er så meget madaffald på papiret, må 
køkkenrullen gerne komme med i spanden til organisk affald. Har man ikke fået den grønne spand
endnu, skal fedtet smides ud med restaffaldet”, fortæller Tenna Storgaard, projektleder på 
Affaldskontoret i Randers Kommune.
Kan man bruge resterne, er der dog ingen, der siger, at de skal smides ud. Der er mange, der gemmer
julefedtet, fordi det kan bruges til alt fra leverpostejmadder til fuglekugler.

Gurgler dit afløb?
Bobler og gurglen i vasken er tegn på, at afløbet har fået rigeligt med julemad. Inden afløbet stopper 
helt til, anbefaler produktionschef, Michael Sønder Jensen, fra Vandmiljø Randers, at man skyller
igennem med en til to liter kogende vand eller fører en spiral gennem afløbet - og så ellers sørger for, 
at madaffaldet ikke ender i kloakken. En effektiv si i vasken vil stoppe det meste madaffald.
”Det er ikke kun i de enkelte huse, fedtpropper kan blive en udfordring. Tænk på, hvor meget fedt en 
hel villavej kan skylle ud i løbet af juledagene. Det kan give nogle gevaldige propper i kloaksystemet. 
Propper der kunne være undgået,” slutter Michael Sønder Jensen.

Sådan slipper du bedst af med fedtet
- Smør og fedt. Lad fedtstoffet størkne på panden eller i gryden, så det bliver til en fast masse. 

Tag et stykke køkkenrulle, og tør fedtet af med papiret. Smid papiret i den grønne spand til
organisk affald. 

- Olie. Når olien er kølet af, kan du hælde resterne i en tom mælkekarton, som lukkes til og
smides ud til restaffald. Derefter er panden klar til at blive gjort ren.

Sådan ordner du et tilstoppet afløb
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Torsdag d. 22. marts kl. 9-13.30 
på Randers Naturcenter
Hvad er vand, hvor kommer det fra, og hvorfor skal jeg passe på det? Det 
er bare nogle af de spørgsmål, dine elever er meget skarpere på efter en 
van(d)vittig sjov og lærerig dag på Randers Naturcenter. 

Praktisk 
information
Tid: 
Torsdag d. 22. marts 
kl. 9-13.30

Sted: 
Randers Naturcenter, 
Gudenåvej 20,  
8920 Randers NV

Spørgsmål og tilmelding til: 
mipe@vmr.dk eller 
kaho@verdo.com

Randers Naturcenter, Vandmiljø 
Randers og Verdo er igen i år gået 
sam-men om at markere FN’s 
internationale mærkedag, Vandets Dag. 
Det gør vi med en sjov og lærerig 
event, hvor vi invite-rer elever fra 3. 
klasse til Vandløbet for at blive klogere 
på vigtige emner som vandets kredsløb, 
vand forsyning og spildevands hånd-
tering.

Dagen indledes med en fælles intro, 
hvorefter eleverne i hold går på op-
dagelse mellem de mange spændende 
poster i Vandløbet.

Med både information og aktivitet er de 
enkelte poster tilrettelagt, så de giver 
eleverne bred viden om vand. Derfor 
spiller dagen naturligt sammen med

de færdigheds- og vidensmål, der 
hører til faget Natur/teknologi. Efter 
løbet får alle elever en vandbog, som I 
kan bruge i undervisningen og fort-
sætte læringen om vand.

Skal du være en af de heldige, der får 
en af de eftertragtede pladser til din 
klasse, skal du være hurtigt ude. Vi 
har plads til 12 klasser, og der gælder 
først-til-mølle. Vi prioriterer dog at få 
besøg af klasser fra forskellige skoler. 
Det er gratis at deltage, men tilmel-
ding er nødvendig af hensyn til vores 
planlægning.

Mange hilsner
Randers Naturcenter,  
Vandmiljø Randers og Verdo
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