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Upratanie chladničky je práca na pol dňa, takže si urobte na to čas.
Urobte to predtým, ako pôjdete na veľký nákup. 
Platí pre chladničky bez funkcie “no frost”. 
Pracujte rýchlo!

odpojte chladničku z elektriny,
vyložte potraviny z mrazničky do prenosnej cestovnej chladničky,
prípadne do veľkej tašky a dajte na balkón, terasu (ak je dosť zima, v lete
nechajte potraviny v najchladnejšej miestnosti, možno v kúpeľni),
zmrazené potraviny vytrieďte, mali by ste mať približne prehľad, čo je ako
staré,
ak treba, pomôžte rýchlejšiemu rozmrazovaniu priestoru mrazničky
hrncom s horúcou vodou, 2-3 x vymeňte vodu za novú, horúcu,
podložte pekáč k spodku chladničky, aby mala kam stekať voda a
podložte handrami,
vyberte zásuvky a umyte ich vo vani, utrite ich dosucha,
priebežne opatrne odlamujte ľad z mraziacich trubiek (aby sa
nepoškodili).

pokým sa mraznička odmrazuje, vyberte potraviny z chladničky,
potraviny vytrieďte, povyhadzujte všetko staré, vyschnuté alebo zhnité,
zásuvky na zeleninu a poličky z dverí vyberte, umyte vo vani a utrite
dosucha,
umyte vnútro chladničky saponátom s trochou octu,
utrite vnútro chlaničky dosucha,
umyte dvere chladničky zvnútra, aj okraje a tesnenie (opatrne, aby ste ho
nepoškodili),
dajte späť poličky do dverí a zásuvky.
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ak tam už nie je ani kúsok ľadu, môžete ju opatrne umyť vlažnou vodou
so saponátom a trochou octu,
nezabudnite vybrať aj úzku zásuvku a formičky na ľad - všetko umyte,
utrite dosucha vnútro mrazničky,
umyte dvere mrazničky zvnútra, aj okraje a tesnenie (opatrne, aby ste ho
nepoškodili),
dajte späť zásuvky,
zatvorte dvere.

dajte späť potraviny do chladničky aj do mrazničky, robte to rýchlo,
upratovanie berte ako relax - ruky pracujú a hlava oddychuje:-)

Skontolujte mrazničku 

Zapojte chladničku do elektriny

Viac o upratovaní sa dočítate aj tu.

Alex
Vaša Poriadkumilovná 
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