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Orden i dit køkken sparer  både penge 
og holder kryb og snavs væk
KØKKEN: De fleste af os har sikkert 
oplevet at få købt endnu en pakke 
pasta for blot at opdage, at der alle-
rede ligger tre helt eller halvt tømte 
pakker i skuffen med kolonialvarer.

Ind i mellem kan det være svært at 
huske, hvad der står på hylder-
ne, men med hvis man orga-
niserer sine hylder og skuffer, 
bliver det noget lettere at holde 
styr på madvarerne, og så får man 
også brugt tingene, før de bliver for 
gamle. Det er også en måde at spare 
penge og undgå madspild.

Med fra supermarkedet
En god måde at organisere sig på, 
er at pakke sine madvarer om i gen-
nemsigtige og lufttætte plastbehol-
dere eller glas og sørge for at stable 
og sætte dem, så der er overblik.

- Det giver også en bedre køk-
kenhygiejne, fortæller Vapnagaards 
driftschef, Rebecca Dyrby til Vapna-
gaard Nyt.

- Personligt pakker jeg som 
det første altid mel, gryn og 
lignende om, når jeg kommer 
hjem fra supermarkedet. Dels for 
bedre at kunne se, hvad jeg har i 
køkkenet, men også fordi, man en-
kelte gange risikerer, at de varer man 
har købt i supermarkedet allerede er 
inficeret med møl eller lignende, og 
på denne måde breder det sig ikke til 
resten af køkkenet, fortæller Rebecca 
Dyrby.

Hvis man sørger for at holde rent 
i sit køkken - med jævne mellemrum 
at få tømt skabe og skuffer og vasket 
dem, så er man langt på vej til et køk-

ken uden uønskede gæster.
Det er også vigtigt at man 
med det samme får smidt af-
fald fra husholdningen væk 
- ned i skraldespanden, og 

så snart den er fyldt, skal den  
lukkes forsvarligt og 
smides ned i en af Vap-

nagaards mange opstil-
lede affaldsstandere også kaldet 

molokker.
- Husk at få slået en god knude 

på affaldsposerne før I smider dem 

PLASTBØTTER I ALLE STØRRELSER
Plastbøtter til opbevaring af 
madvarer kan fås i næsten alle 
størrelser og til næsten alle pri-
ser.

Flere supermarkeder og isen-
kræmmere sælger sæt til en 
ganske lav pris. Plastsættet her 
ved siden af er fra IKEA, og de 17 
dele kan fås for 39 kroner. Der 
skal ikke mange pakker pasta til, 
før de penger er tjent ind igen.

i affaldsstanderne. Vi vasker 
med jævne mellemrum stan-
derne rene, så de ikke lugter 

og tiltrækker skadedyr, men der 
skal kun én ulukket pose med mad-
rester til, for at det arbejde er spildt, 
lyder opfordringen fra Vapnagaards 
driftschef.
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Orden og lufttætte plastbøtter sparer både penge og hjælper med at holde kryb 
ude af dine madvarer


