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Hygienický plán úklidu kuchyně
Úklid

Čisticí prostředek

Návod 1

Návod 2

Mřížky – fitry do digestoře

- Xena
- Arco Industrialpasta
- Leneko na nerez
- Puron A

každý den vyndat
jednu po druhé nastříkat Xenou
nádobí nandat do umyvadla
(černé nádobí)
- napustit umyvadlo teplou vodou
- ráno nádobí postupně umýt Xenou
a pískem na nádobí Real kartáčem,
drátěnkou
-na leštění použijte Leneco na nerez

- jednou týdně rozšroubovat
- namočit do dřezu a napustit
horkou vodou
- přilít do plného dřezu 2 litry
přípravku Puron A
- další den ráno dočistit

dezinfekce pracovních ploch,
zejména po zpracování masa,
drůbeže, vajec a ryb

Stoly,obkladačky,veškeré
omyvatelné plochy

-Směs ocet a voda v poměru 1:1

Čistěte a dezinfikujte denně!!!

Dřezy, umyvadla, kohoutky

- Xena, Agol, Leneko

1x denně vhodný prostředek

Podlahy

-Přípravek na podlahy Purex S

Myčka nádobí

-Přípravek Purex AMS 10 l
-Přípravek Purex O 10 l
Nikdy neprohodit hadičky!!!

Používat rukavice, zástěru,
roušku, brýle!!!

Večer, když myčka vypustí všechnu Nádobí dávat vždy opláchnuté od
vodu a ještě saje - nalít do myčky
zbytků jídla!!!
kýbl s vodou (zbytky nečistot.)
Těsnění pravidelně čistěte hadříkem
po vypuštění myčku vypněte
se saponátem.
nechte otevřené dveře
Používejte prostředky proti
odstraňování vodního kamene
Lanci
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Záchody

-WC Neocid
-na omyvatelné plochy směs ocet
+ voda v poměru 1:1

Čistěte a dezinfikujte denně!!!

Stoly zákazníci
Stoly v přípravnách (maso
,zelenina)

-přípravek AGOL + voda v poměru Průběžná denní dezinfekce!!!
1:3

Okna ,rámy

-Jel (Jar) voda na rámy + ocet
-na okna a zrcadla okena Lumit

Fritézy,mastné plochy

-přípravek Xena
-doleštění nerezových ploch
přípravkem Leneco

Dřevěné lavice na restauraci

-Jel (jar) voda

Pokladna, monitor

-na papírový ubrousek nastříkat
přípravek Agol
-skvěle čistí otisky prstů

Lednice, mrazáky

Ocet, kyselina citronová

Odpadní nádoby

Používejte nádoby na tříděný odpad Vyprázdněte, dezinfikujte a sbírejte
mimo kuchyň

Osobní hygiena

Dávkovače na tekuté mýdlo
Zásobník na dezinfekční sprej

Pravidelně umývejte ruce 20-30
sekund včetně mezi prsty a za nehty

Čisticí kartáče, houbičky

Horká voda

Použité hadry opláchněte horkou
vodou a usušte

Odstraňujte účinně tuk
jednorázovými kuchyňskými
utěrkami!

Umýt 1x měsíčně, také gumová
těsnění

Mrazáky častěji odmrazujte.

Po několika dnech vyperte na 60 až
90 °C.
Houby často vyměňujte za nové.
Kartáče lze čistit v myčce nádobí.

