
 

Gezond koken begint bij een écht propere keuken 

De keuken is de plaats waar dagelijks eten wordt klaargemaakt en waar het hele gezin vaak 
samenkomt. Een goede hygiëne in de keuken is dan ook van groot belang voor onze 
gezondheid. Aanrechten, fornuizen en ovens worden veel gebruikt en moeten dus 
regelmatig gepoetst worden. Het dagelijks schoonmaken van de keuken is nodig en Feem 
Active Cleaner is daarvoor onontbeerlijk. Lees hieronder hoe je deze ruimte het beste 
aanpakt! 

• Dampkap 
Gebruik een vochtige doek en een Feem Active Cleaner om de buitenkant van de 
dampkap proper te maken nadat er gekookt is. Zo voorkom je dat het vet zich 
opstapelt en moeilijker te verwijderen is. Maak in een sopje ook de regelmatig 
schoon. 
  

• Koelkast 
Veel mensen weten niet goed hoe ze de koelkast moeten schoonmaken. Feem Active 
Cleaner kan hier een zeer handig hulpmiddel zijn. Ontdek hier op welke manier je dit 
het best aanpakt. 
 
Tip: Om het energieverbruik van je koelkast minimaal te houden maak je met een 
stofzuiger of zachte borstel de achterkant van de koelkast minstens één keer per jaar 
stofvrij. 
  

• Aanrecht 
Een aanrecht komt dagelijks in contact met voedsel en moet daarom ook voldoende 
aandacht krijgen. Zorg ervoor dat je het elke keer na gebruik grondig schoonmaakt. 
Op welke manier je het moet reinigen, hangt af van het materiaal waarvan het 
aanrecht gemaakt is. Maar de meeste aanrechten kunnen met een vochtige vaatdoek 
en wat Feem Active Cleaner proper gemaakt worden. Vernieuw deze doek dagelijks 
om besmetting met bacteriën te vermijden. 
  

• Oven 
Je oven kan bij veelvuldig gebruik snel vervuild geraken. Zo kan hardnekkig vuil en vet 
aankoeken en kunnen er etensresten achterblijven. Hoe je die vuile oven efficiënt 
opfrist, lees je hier. 
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• Kookfornuis 
Ook je kookfornuis moet steeds hygiënisch proper zijn. Dat maakt koken eens zo 
aangenaam. Lees hier hoe je dit doet. 
 

• Keukenkasten 
Het schoonmaken van de keukenkasten wordt door veel mensen over het hoofd 
gezien. Toch kunnen vet, voedselresten en stof zich in en op de kasten ophopen. 
Tijdens het koken komen er heel wat dampen vrij. Het is dus een goed idee om deze 
ook regelmatig schoon te maken. Anders wordt het vuil na een tijdje lastig te 
verwijderen. 

o Maak wekelijks de buitenkant van de kasten schoon met een sopje van 
water en Feem Active Cleaner. Droog ze daarna steeds goed af. 

o Probeer een tweetal keer per jaar de kasten volledig leeg te halen en ook 
de binnenkant te reinigen. Ook hiervoor gebruik je best een sopje van 
warm water en Feem. 

o Droog de kasten met een schone doek af. 

• Vaatwasser 
De vaatwasser zorgt ervoor dat je borden, bestek, glazen en potten proper blijven. 
Maar dit handige apparaat moet zelf ook voldoende onderhouden worden om zijn 
werking goed te kunnen uitvoeren en zijn kracht te behouden. Kalkaanslag, 
etensresten en vet kunnen de filters van je vaatwasser namelijk doen verstoppen. 
Gebruik deze tips om je vaatwasser te reinigen. 
  

• Afwasbak 
De afwasbak en gootsteen zijn ideale broedplaatsen voor allerlei bacteriën en 
virussen. Reinig deze dus regelmatig! 

o Zorg ervoor dat de afwasbak volledig leeg is en spoel deze eerst uit met 
heet water. Draag hiervoor steeds handschoenen. 

o Vernevel heel de afwasbak met Feem Active Cleaner en gebruik een 
schoonmaakdoek om deze goed uit te schrobben. 

o Haal dagelijks het afvoerputje leeg. Hier kunnen etensresten in blijven 
liggen en dit kan na een tijdje beginnen stinken. Feem heeft een 
ontgeurende werking. 

o Spoel je afwasbak goed na met water. 
  

• Friteuse 
Maar weinig huishoudtoestellen zijn zo moeilijk proper te krijgen als een friteuse. Wil 
je weten hoe je je friteuse op de meest eenvoudige manier proper krijgt? Lees dan 
hier verder. 

 

http://feem.be/tips-tricks/kookfornuis-schoonmaken
http://feem.be/tips-tricks/kookfornuis-schoonmaken
http://feem.be/tips-tricks/vaatwasser-onderhouden
http://feem.be/tips-tricks/vaatwasser-onderhouden
http://feem.be/tips-tricks/friteuse-frietketel-schoonmaken
http://feem.be/tips-tricks/friteuse-frietketel-schoonmaken

