RENGØRING AF OVN
Sådan får du en helt ren ovn
Er det tid til en rengøring af ovn, riste og bageplader? Så prøv dette enkle fif, der efterlader din
ovn blank og ren.
En grundig rengøring af din ovn er ikke vanskelig, men det kræver lidt knofedt at få ovnen helt
ren.
Det er ikke nødvendigt at bruge specialprodukter lavet til fx ovnrens. De er oftest nemmere at
bruge, men også dyrere og oftest mere miljøskadelige.
Rengøring af ovn
Denne metode kan bruges til rengøring af ovne med almindelig emalje.
Ovne med selvrensende katalyseemalje og selvrensende pyrolyse skal rengøres efter
brugsanvisningen.
Skrab skidt af ovnruden
Skrab forsigtigt skidt af ovnruden med en glasskraber
Læg ovnens ribber i blød
Hvis du kan tage ribberne ud af din ovn, kan du lægge dem i blød natten over. Det gør
rengøringen af både ovn og ribber nemmere.
Læg ribberne i blød i en blanding af vand, opvaskemiddel og salmiakspiritus. Brug 5 liter vand,
1/2 dl opvaskemiddel og 1/2 dl salmiakspiritus.
Den hurtige metode er at smøre de indvendige overflader ind i brun sæbe og tænde for ovnen
mellem 50-100 °C. Når sæben begynder at boble, slukker du ovnen og vasker efter med vand, når
den er kølet ned. Lad være med at skrue højere op for temperaturen, for så kan sæben brænde
fast.
Den langsomme metode er, igen, at smøre ovnrummet ind i brun sæbe. Dæk herefter sæben til
med husholdningsfilm og lad det sidde natten over. Dagen efter kan du fjerne filmen og vaske
efter med vand. Dette er i øvrigt også en god måde at få dine bageplader rene på.
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Skrub ovnen ren med en skuresvamp
Næste trin i rengøringen af ovnen er at skrubbe den med en skuresvamp. Vask derefter ovnen
med varmt vand, og tør til sidst efter med en tør klud.
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Rengøring af pyrolyseovn
Har du en pyrolyseovn, skal du ikke bruge rengøringsmidler. Her bliver fastbrændt snavs og skidt
brændt væk ved 400-500 grader ved et specialprogram.
Ved de høje forbrændingstemperatur afgives nogle dampe, som kan være skadelige at indånde.
Derfor er det er en god ide at rense ovnen, når der er mulighed for god udluftning. En rensning
kræver mellem 4 – 7 kWh svarende til 8 – 14 kr.
Brug brun sæbe fremfor ovnspray
Da emaljen i pyrolyseovne er af god kvalitet, kan ovnen også rengøres med brun sæbe som
ovenfor.
Tests af ovnrengøringsmidler viser, at ovnspray ikke er så effektive som de faste brune sæber.
Tests viser også, at der er stor forskel på, hvor effektive de brune sæber er, da deres pH svinger fra
8 til 13. Skal du opløse fastbundet snavs i ovne er det vigtigt, at du anvender en fast brun sæbe
med pH over 11.

Brug ALDRIG salmiakspiritus til ovnrengøring
Salmiakspiritus er giftigt. Det er åbenlyst for enhver, så snart man skruer låget af. Derfor skal du
ikke putte det i din ovn, fordi det kan ødelægge ovnen, det kan ødelægge termostaten, og det kan
komme i din mad eller blive udskilt sammen med os fra ovnen.
Nu sidder du måske og tænker: ”Jamen, jeg har da læst masser af steder, at salmiakspiritus er helt
okay til ovnen”. Det er sandsynligvis råd, der stammer fra udlandet og er blevet oversat.
Salmiakspiritus i Norge har for eksempel en koncentration på 5-10 %, mens koncentrationen i
Danmark er 45 %. Den danske udgave er altså næsten 5-10 gange så koncentreret.
Et godt tip inden næste rengøring: Forebyggelse
Du har muligvis hørt, at det er en god idé at lægge et stykke stanniol i bunden af ovnen, så du
slipper for at rengøre ovnens bund. Det vil vi ikke anbefale, fordi stanniolen kan brænde fast i
bunden af ovnen. I stedet kan du lægge stanniol i en bradepande på ovnens nederste niveau.
Hvis uheldet er ude, og stanniolen brænder fast, er det kun bradepanden det går ud over.
Stanniolen kan så opsamle fedt og snavs, mens ovnen kører, så det aldrig rammer ovnens bund og
brænder fast.
Rengøring med eddike
Sidder der stadig skidt og snavs i ovnen, kan du komme eddike i en sprayflaske, og derefter
sprøjte der, hvor skidtet stadig sidder.
Tænd ovnen på 50º og i 20-30 minutter. Tør derefter af med en fugtig klud.
Den nemme og lynhurtige
Stil et fad med vand og citronsaft i 50º varm ovn. Efter nogle timer, kan du let vaske pletter og
madrester væk.

