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 هفاضالب داشت هب هنوع زبال ختنيدر مورد ر یالٶس اگر
 یشهردار یو نگهدار ريبا بخش تعم ديتوان یم د،يباش

 :تلفن د،يريتماس بگ (Trondheim bydrift) ميتروندها
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 کردن سرخ از بعد یچرب یپسماندها

 یبرا ميکن یما سرخ م هک یداريچرب یغذاها
مخصوص  خوک ەدنداستخوان  گوشت هنمون
بوقلمون و مرغ باعث  ،(juleribbe) سمسيکر

 هک گردند یم عيما یچرب یاديمقدار ز جاديا
 یم يیظرفشو نکياز مردم آنرا در س یاريبس
پخت  سيد ايپخت و  ینيس هک ديبگذار. زندير

شود   یسفت م یچرب نيپس از ا. سرد شوند
 ايو  ینيس ازآنرا  یراحت هب ديتوان یوشما م

 یخانگ هزبال سطل هب و ديپاک کن سيد
 نکيدر س سيد/  ینيقبل از شستن س. ديندازيب

 نيآخر یاز دستمال کاغذ ەبا استفاد يیظرفشو
 یم يهتوص. . ديرا پاک نمائ یچرب یپسماندها

) تنورک( هسيک از یپخت نيچن یبرا هک شود
در  یچرب تمام قيطر نياز ا د،يکن ەپخت استفاد

 هنکيگردد، و بعد از ا یپخت جمع م هسيک نيا
 هب یراحت هآنرا ب ديتوان یسرد شد م یچرب
پوست  هک ديبخواه اگر. ديزيبر یخانگ هزبال
 بوقلمون اي و خوک ەدندگوشت استخوان  یرو

 یقسمت باال هک ديتوان یم شود،خشک و ترد 
 .ديببر پخت مدت قيدقا نيدر آخر هسيک

 پخت از پس یچرب

 ینيريش ريسا اي و سمسيکر یها یکوک پخت
 مقدار جادياموجب  ،خوک یچرب یحاو یها
 نيا. شوند یم کيد در غذا یچرب یاديز

گردد و  یم سفتهنگام سرد شدن  یچرب
درست کردن نان کماج مخصوص  یبرا

 هتخم. باشد یم یعال اريبس پرندگان
بادام و  ،ەدوسر پوست کند جو آفتابگران،
 نيا د،يکن مخلوط یچرب نيافندق را با 

پرندگان کوچک  همورد عالق یغذا نيبهتر
داخل  همخلوط را ب نياگر شما ا. باشد یم
و  سفت هک ديو بزار ديزيبر ريکارتون ش کي

کارتون را  یطرفها ديتوان یم شود،جامد 
 کي. دينمائ زانيآوآنرا  سپسو  ديسوراخ نمائ

 يیجا هاەتا پرند ديچوب را تو کارتون فرو کن
 یروش چگونگ. باشند هنشستن داشت یبرا

ساخت نان کماج مخصوص پرندگان را در 
 ديکن دايپ ديتوان یم www.ut.no تيوب سا

)meiseboller.( 
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 !ديزينر توالت اي يیظرفشو نکيسداخل  هرا ب یچرب
 فاضالب يهتصف ساتيتاس هفاضالب را ب هکگردد  یم يیهاهلول يهشما و کل یهاهلول یگرفتگباعث  نيا

. دينما یکمک م هاهها در لول موش يهتغد هب نيهمچن يیغذا یپسماندها گريد و یچرب. کنند یم منتقل
 .وجود دارند ميتروندها یو شهردار یفاضالب خصوص هموش در شبک ۱۰ ۰۰۰از  شياحتماال ب

 .گردد فاضالب یمجراتنها آب، صابون، ادرار، مدفوع و کاغذ توالت وارد  ديبا
 در نيا. باشد یم رشد هب رو مشکل نيا و ميدار فاضالب یهاهلول در یچرب حد از شيب ميدر تروندها ما

 ینيرزميز در فاضالب آمدن باالشود و باعث  منجر هاهلول درپس زدن فاضالب  هتواند ب یحالت م نيبدتر
فاضالب صدها  هاز شبک یچرب زدودن. باشد یم یشهردار و یخصوص یهاهلول شامل امر نيا. گردد

 .باشد یم یضرور ريکامال غ هک یزيچ – رديگ یدربر م هنيشهروندان هز یهزار کرون برا
 .کند یم يیراهنما غذا پخت از ەمانديباق یچرب ختنير ەمورد نحو دررا  شمابروشور  نيا
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 / غذا روغن اديز اريبس مقدار
 یکردن سرخ روغن

 !شود هختير توالت اي يیظرفشو نکيس هب دينبا

 ريکارتون ش هتوان ب یمرا  ەشد ەاستفاد روغن
سطل  هبو سپس  ديزيبر یخال یها یبطر اي

 .ديندازيب یخانگ هزبال

/ روغن  یدر بطر ەمانديباقروغن  یاريبس
داخل  هرا ب تونيز روغن و فتا ريپن یها یقوط

روغن  نياما ا. زندير یم يیظرفشو نکيس
 بيدر ساالد، سس و س ەجهت استفاد هنمون یبرا
غذا  یروغن رو. باشد یخوب م اريبس ینيزم
 یخانگ هزبال سطل هب را یخال یبطرو  ديزيبر
  .ديندازيب

 
 و سوپ از عيما یچرب یپسماندها
 خورشت

 یمجرا هب هک یخورشت و سوپ یپسماندها
 یاەخوشمز یهاغذا شوند، یم هختير فاضالب

 ەعالو. باشند یمفاضالب  یموشها یبرا
 اديز یچرب یحاو هک يیپسمانده غذاها نيبرا

 ەواريد هب یچرب هشوند ک یباشند موجب م یم
 خورشت ايسوپ گوشت . شوند ەديچسپ هاهلول

مورد  نيدر ا یبارز یهاهنمون سفندگو گوشت
 .باشند یم

 یخال کارتون کي هب را غذا عيما یپسماندها
و آنرا  ديسرش را با چسب ببند د،يزيبر ريش

 یم نيشما همچن. ديندازيب یخانگ هدر زبال
 سطل هب را کارتون نيا هنکيا از شيپ ديتوان
روز در  هشبان کيمدت  هب آنرا ديندازيب هزبال
غذا سفت و  یپسماندها تا ديدار هنگ زريفر

 .جامد شوند
بعد از پخت غذا  هتاب یماه در ەمانديباق یچرب
گوسفند  ەگوشت استخوان دند پخت هنمون یبرا

(pinnekjøtt)، یبعد از سرد شدن سفت م 
 و ديجدا کن هتاب یاز ماه بعدارا  یچرب.گردد
از  قبل. ديزيبر یخانگ هسطل زبال هآنرا ب

 یکاغذ دستمالاز  ەبا استفاد هتاب یشستن ماه
 .دينمائ پاک را یچرب یپسماندها نيآخر
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 و ديجدا کن هتاب یاز ماه بعدارا  یچرب.گردد
از  قبل. ديزيبر یخانگ هسطل زبال هآنرا ب

 یکاغذ دستمالاز  ەبا استفاد هتاب یشستن ماه
 .دينمائ پاک را یچرب یپسماندها نيآخر
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 !ديزينر توالت اي يیظرفشو نکيسداخل  هرا ب یچرب
 فاضالب يهتصف ساتيتاس هفاضالب را ب هکگردد  یم يیهاهلول يهشما و کل یهاهلول یگرفتگباعث  نيا

. دينما یکمک م هاهها در لول موش يهتغد هب نيهمچن يیغذا یپسماندها گريد و یچرب. کنند یم منتقل
 .وجود دارند ميتروندها یو شهردار یفاضالب خصوص هموش در شبک ۱۰ ۰۰۰از  شياحتماال ب

 .گردد فاضالب یمجراتنها آب، صابون، ادرار، مدفوع و کاغذ توالت وارد  ديبا
 در نيا. باشد یم رشد هب رو مشکل نيا و ميدار فاضالب یهاهلول در یچرب حد از شيب ميدر تروندها ما

 ینيرزميز در فاضالب آمدن باالشود و باعث  منجر هاهلول درپس زدن فاضالب  هتواند ب یحالت م نيبدتر
فاضالب صدها  هاز شبک یچرب زدودن. باشد یم یشهردار و یخصوص یهاهلول شامل امر نيا. گردد

 .باشد یم یضرور ريکامال غ هک یزيچ – رديگ یدربر م هنيشهروندان هز یهزار کرون برا
 .کند یم يیراهنما غذا پخت از ەمانديباق یچرب ختنير ەمورد نحو دررا  شمابروشور  نيا
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 / غذا روغن اديز اريبس مقدار
 یکردن سرخ روغن

 !شود هختير توالت اي يیظرفشو نکيس هب دينبا

 ريکارتون ش هتوان ب یمرا  ەشد ەاستفاد روغن
سطل  هبو سپس  ديزيبر یخال یها یبطر اي

 .ديندازيب یخانگ هزبال

/ روغن  یدر بطر ەمانديباقروغن  یاريبس
داخل  هرا ب تونيز روغن و فتا ريپن یها یقوط

روغن  نياما ا. زندير یم يیظرفشو نکيس
 بيدر ساالد، سس و س ەجهت استفاد هنمون یبرا
غذا  یروغن رو. باشد یخوب م اريبس ینيزم
 یخانگ هزبال سطل هب را یخال یبطرو  ديزيبر
  .ديندازيب

 
 و سوپ از عيما یچرب یپسماندها
 خورشت

 یمجرا هب هک یخورشت و سوپ یپسماندها
 یاەخوشمز یهاغذا شوند، یم هختير فاضالب

 ەعالو. باشند یمفاضالب  یموشها یبرا
 اديز یچرب یحاو هک يیپسمانده غذاها نيبرا

 ەواريد هب یچرب هشوند ک یباشند موجب م یم
 خورشت ايسوپ گوشت . شوند ەديچسپ هاهلول

مورد  نيدر ا یبارز یهاهنمون سفندگو گوشت
 .باشند یم

 یخال کارتون کي هب را غذا عيما یپسماندها
و آنرا  ديسرش را با چسب ببند د،يزيبر ريش

 یم نيشما همچن. ديندازيب یخانگ هدر زبال
 سطل هب را کارتون نيا هنکيا از شيپ ديتوان
روز در  هشبان کيمدت  هب آنرا ديندازيب هزبال
غذا سفت و  یپسماندها تا ديدار هنگ زريفر

 .جامد شوند
بعد از پخت غذا  هتاب یماه در ەمانديباق یچرب
گوسفند  ەگوشت استخوان دند پخت هنمون یبرا

(pinnekjøtt)، یبعد از سرد شدن سفت م 
 و ديجدا کن هتاب یاز ماه بعدارا  یچرب.گردد
از  قبل. ديزيبر یخانگ هسطل زبال هآنرا ب

 یکاغذ دستمالاز  ەبا استفاد هتاب یشستن ماه
 .دينمائ پاک را یچرب یپسماندها نيآخر
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 شهرداری تروندهايم
 

 را ما یهاهلول یچرب
 کند یم مسدود
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