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Čištění a úklid

Na cca 750 ml čističe z jedlé sody potřebujete:

 3 lžč. jedlé sody v prášku

 3 lžč. nastrouhaného jádrového mýdla

 700 ml teplé vody

  lahev s rozstřikovačem (např. od starého čistidla)

  pár kapek éterického oleje (volitelně)

Éterické oleje v domácím čističi

Pro domácí výrobu čističů se hodí především ty éterické oleje, které působí 
antibakteriálně a zároveň zabraňují tvorbě plísní. Doporučujeme obzvláště 
eukalyptový a tea tree olej. Pokud je pro vás vůně těchto olejů příliš inten-
zivní, můžete místo nich přidat levanduli.

Takto čistič připravíte:

1. Jádrové mýdlo s vodou dejte do hrnce a nechte pomalu zahřívat.

2. Důkladně míchejte metličkou ke šlehání, dokud se mýdlo  
nerozpustí.

3. Po vychladnutí přidejte zbylé přísady a zamíchejte.

4. Hotovým univerzálním čističem naplňte láhev s rozstřikovačem. 

Před každým použitím láhev krátce protřepejte. Čistič nastříkejte na znečiš-
těná místa a plochy a setřete houbou nebo hadrem.
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Čištění

Pět domácích prostředků nahradí celou drogerii

 ▶ Univerzální čistič z octa

Pomocí octa lze vyčistit téměř celou domácnost. Je trvanlivý a bez námahy 
odstraní mastnotu, špínu a vodní kámen. Také okraje vodovodních baterií, 
zanesené vodním kamenem, vyčistíte octem bezpracně. Kromě toho má 
ocet dezinfekční účinky a ničí bakterie a zárodky.

Na cca 750 ml octového čističe potřebujete:

 500 ml octa

 250 ml vody

  několik kapek éterického oleje (volitelně)

  lahev s rozstřikovačem (např. od starého čističe) 

Všechny přísady smíchejte přímo v  láhvi, před použitím čistič důkladně 
protřepejte. Nastříkejte jej na znečištěné plochy a setřete houbičkou nebo 
hadrem. Následné omývání není většinou zapotřebí.

Domácí octový sprej můžete bez obav používat na nerezové dřezy, obklady, 
dřevěné a umělohmotné povrchy. I hliník lze pomocí octového čističe snad-
no vyleštit, ale delší působení se u něj nedoporučuje.
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Čištění a úklid

 ▶ Univerzální čistič z citrusových slupek

Přírodní univerzální čistič můžete vyrobit ze slupek citrusových plodů 
a octa. Získáte z nich prvotřídní čistič do kuchyně a koupelny s báječnou, 
čerstvou vůní citrusů.

Co je zapotřebí:

 cca 500 g slupek z citrusových plodů jako jsou např. citrony, pomeranče

 cca 500 ml octa

  nádobu, např. velkou zavařovací sklenici

Při výrobě čističe z citrusu postupujte takto:

1. Slupky citrusu napěchujte do nádoby.

2. Zalijte octem tak, aby byly slupky zcela ponořené.

3. Nechte odstát dva až čtyři týdny.

4. Podle potřeby dolijte ocet, protože slupky jej stále nasávají. Měly 
by být stále zcela ponořené, aby nedocházelo k tvorbě plísně. 

Během několika týdnů vznikne ze slupek a octa čistič do domácnosti, báječ-
ně vonící po citronech. To, že je čistič hotový, poznáte podle toho, že se ocet 
tmavě zbarví a voní po citrusech.
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Čištění

Pět domácích prostředků nahradí celou drogerii

Před použitím přeceďte tekutinu přes síto a nalijte např. do prázdné láhve 
s rozstřikovačem od spotřebovaného čistidla. Přidáním trošky prostředku 
na mytí nádobí nebo tekutého mýdla dojde k snížení povrchového napětí 
a to způsobí, že čistič dobře drží i na hladkém povrchu. Tento čistič výborně 
odstraňuje vodní kámen, příjemně voní a můžete jej používat nezředěný.

 ▶ Čisticí pasta z jedlé sody

Na nepoddajnou špínu se doporučuje jednoduchá pasta z jedlé sody a vody. 
Taková pasta je vhodná na čištění připálené pánve a trouby, ale i do koupel-
ny, na spáry mezi dlaždicemi, porcelán, plexisklo, chrom, ušlechtilou ocel, 
zlato a stříbro.

Podle potřeby vezměte polévkovou lžíci nebo hrnek jedlé sody, přidejte 
trochu vody a vše smíchejte tak, aby vznikla homogenní pasta. Tuto pastu 
z jedlé sody naneste na znečištěný povrch, nechte krátce působit a v případě 
nutnosti ještě vydrhněte. Opláchněte vodou a otřete do sucha.
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Čištění a úklid

Čištění hrnců, nádobí a kuchyňských spotřebičů

 ▶ Jak odstranit připáleniny

Běžné připáleniny na pánvích, hrncích a v  troubě lze většinou odstranit 
pastou z jedlé sody. Pokud účinek pasty nestačí, můžete sáhnout po silnější 
prací sodě. Do připáleného hrnce nebo pánve dejte roztok sody v poměru 
jedna polévková lžíce sody na litr vody a roztok krátce povařte. Poté nechte 
stát, dokud nepůjde připálenina setřít houbičkou.

Zamaštěné a připálené plechy a formy na pečení je vhodné přelít horkým 
roztokem sody, nechat působit a nakonec vyčistit.

 ▶ Jak vyčistit grilovací rošt

Připálený rošt na grilování lze snadno vyčistit také pomocí jedlé sody nebo 
sody. Jednoduše rozložte několik vrstev novinového papíru na podlahu 
terasy a na ně položte grilovací rošt. Nyní jej můžete vyčistit pastou z jedlé 
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