GÖR RÄTT MED FETT

DIN ÖVERBLIVNA MATOLJA
BLIR FJÄRRVÄRME OCH EL
Om du häller matolja eller annat matfett i vasken kan det
stelna och fastna i rören och orsaka stopp. Det är besvärligt
och dyrt att åtgärda.
Har du friterat eller stekt något ska du istället hälla
matolja och fett i en plastflaska eller annan behållare.
Använd gärna den röda tratten som du har fått.
När flaskan är full, lämna den väl försluten på
anvisad plats i sophuset. Vi ser sen till att
fettet hamnar rätt.
Matolja och matfett blir en resurs
när det hamnar rätt. Det kan bli
fjärrvärme, el och biodiesel. Det kan
också användas som råvara till olika

Den röda miljö
tratten hjälper dig att
ta reda på olja och matfett.

produkter.

Matfett ska inte hällas ut i vasken
eftersom det orsakar stopp i rören.

Hjälp oss att hålla
rören fria från fett.
Häll aldrig fett i vasken!

HUR SKA MAN GÖRA MED OLJA OCH MATFETT?

En del matlagning kräver mycket matfett.

Matfettet som blir över måste tas om hand.

Gör så här med flytande matfett:
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Skruva på miljötratten på en
Häll det använda
PET-flaska. Locket på flaskan matfettet i PET-flaskan.
fästs på insidan av trattlocket. Stäng trattlocket efter
varje användning.
Gör så här med fast matfett:

Skruva på locket ordentligt när flaskan är full och
lämna den på anvisad
plats i sophuset.

Fettet kan även hällas i en annan
behållare av plast eller t.ex. en
mjölkförpackning. Se bara till att
den kan förslutas väl.

Torka ur stekpannan innan du
diskar den. Släng pappret med
matavfall.

DET MOTSVARAR:

— 20 minuters varmdusch
— 900 timmar brinntid hos en lågenergilampa
— tv-tittande i 50 timmar på modern tv
— ca 2 mil bilåkande med en ny dieselbil
— 10 diskningar med diskmaskin
— 3,5 dygns drift av en gammal frys
— 9 dygns drift av en ny frys
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EN LITER MATOLJA
I NNEHÅLLER 10 kWh

