
 

 

Advies 

Na gebruik eenvoudig reinigen met een vochtige doek met milde zeep en stromend water. 

Nooit reinigen met sterke schoonmaakmiddelen en volledig onder water dompelen.  Na het 

reinigen direct afdrogen met een schone doek en altijd rechtop wegzetten en nooit bij een 

warmtebron neerzetten. 

Hardnekkige geurtjes voorkomen en verdrijven 

Regelmatig behandelen met olie voorkomt dat uw plank onaangename luchtjes zal opnemen. 

Hardnekkig vieze luchtjes van uien of knoflook verdrijft u door het oppervlak van de plank 

schoon te maken met een doorgesneden citroen. 

Klein onderhoud 

Elke week, bij dagelijks gebruik. Na elk gebruik de plank met een borstel of doek afwassen en 

drogen zoals ook geadviseerd, zo houd je het hout tussen de grote beurten door ook in 

topconditie. Wanneer de plank uitgedroogd aan voelt weet je dat het tijd is voor een nieuw 

laagje olie en eventueel een groot onderhoud. 

Groot onderhoud 

Om de 2 á 3 maand bij dagelijks gebruik adviseren wij een groot onderhoud. Wanneer  je een 

houten snijplank gaat oliën is  stap één het reinigen van de plank. Smeer de plank in met 

citroensap of onverdunde witte azijn. Strooi hier bovenop (zee)zout en pak een stuk 

keukenpapier of een schone vaatdoek. Wrijf hiermee het zout en het sap of de azijn over de 

plank en laat het een kwartiertje intrekken. Zo wordt de snijplank brandschoon. Spoel het 

vervolgens af en droog de plank met een theedoek of keukenpapier. Het is belangrijk dat de 

plank goed droog is. Zo wordt de druivenpitolie straks beter opgenomen. 
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