
 

 

 Allrengöringsmedel 
 Fuktig trasa 
 Torr trasa 
 Mjuk svamp (ingen grov sida) 
 Varmt vatten i en kastrull 
 Dagstidningar 
 Tomt kärl 

  

1. Torka av med allrengöring och 
fuktig trasa. Kom ihåg listerna.  

2. Torka torrt.  
3. Torka aldrig utsidan med svamp, 

då den kan bli repig.  
 

1. Stäng av frysen.  
2. Lägg frysvarorna i 

tidningspapper och placera 
”paketet” i diskhon eller 
utomhus under vintertid.  

3. Placera kastrullen med varmt 
vatten i frysen.  

4. Ställ ett kärl vid frysens 
dräneringspip (den finns längst 
ner på frysen). Töm av vattnet 
med jämna mellanrum.  

5. När all isen är borta, torka rent 
och torrt. Om så behövs, använd 
lite allrengöringsmedel för att få 
bort eventuell smuts.  

6. Sätt igång frysen igen.   
  
 

 

 Ugnsrengöring  
 Mjuk svamp (repfri) 
 Trasa 
 Rakbladsskrapa (endast för 

glashäll 
 Hällrent (endast för glashäll)  
 

1. Spreja ugnsrengöring på de 
feta partierna i ugnen. Följ 
instruktionerna på medlet.  

2. Låt verka i ca 15 min. Vid 
behov använd den repfria 
svampen.  

3. Torka sedan av.  
4. Sätt ugnen på 225 grader i 30 

min för att få bort rester och 
lukt. 

 

1. Spreja ugnsrengöring runt 
plattorna (inte på plattorna). 
Följ instruktionerna på 
rengöringsmedlet.  

2. Låt verka i ca 15 min.  
3. Torka med fuktig trasa.  
 

1. Skrapa försiktigt över hällen 
med rakbladet.  

2. Sprid ut hällrent och rengör 
med repfri svamp. Följ 
instruktionerna på medlet.  

3. Torka med hushållspapper 
eller en ren mjuk trasa.  

 

 Skål med vatten 
 Trasa 

 

1. Ställ in en liten skål med 
vatten i mikron och kör på 
full effekt tills det kokar. 
Använd skål som tål 
mikrovågsugn.  

2. Vattnet dunstar och fukten 
löser upp smuts och stänk 
av matrester.  

3. Torka rent med 
hushållspapper eller med en 
ren mjuk trasa.  

 

Använd gärna lock när du 
använder mikron. Då blir det 
inte så smutsigt!  
 
Ugnsplåtar och grillgaller rengör 
du enligt punkt 1-4 under ”Städa 
ugn”. 


