
PLA DE NETEJA 

¿QUÈ? ¿CÓM? ¿QUAN? ¿AMB QUÈ? ¿QUI? 

GALLEDA 
DE LA 
BROSSA 

1.Eliminar les restes de brutícia 
2.Aplicar el detergent i fregar amb el fregall tambén la 
tapa i el pedal. 
3.Esvandir amb una baieta i aigua 

Cada dia i sempre 
que sigui necessari 

Amb llexiu CONEJO  
o con llexiu 
ESTRELLA amb  
detergente 

Personal de cuina 

FORN 1. Quan estigui  calent, eliminar amb una baieta mullada 
les restes de menjar 
2.Quan estigui fred  aplicar el producte i netejar ambuna 
baieta mullada. 
3.Fregar Amb un fregall 
4.Esvandir amb  aigua 
5.Assecar amb paper 
6.Netejar l’exterior cada dia amb neteja vidres i assecar 
amb paper de cuina. 

Cada dia i sempre 
que sigui necessari 

-Mistol 
-Desengrasante K7 

Personal de cuina 
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CAMPANA 
EXTRACTOR
A 

1. Netejar l’exterior cada dia amb neteja vidres i assecar 
amb una baieta 
2.Eliminar totes les restes de brutícia 
3.Aplicar el líquid desengreixant i deixar que faci efecte 
4.Fregar amb un fregall 
5.Esvandir amb una baieta i aigua 
6.Deixar assecar. 

-Cada dia 
-1 cop al mes posar 
els filtres al 
rentavaixelles per 
rentar-los 

-Neteja vidres Persaonal de cuina 

CUBERTS-
PLATS I 
GOTS 

1.Esvandir amb aigua per a eliminar les restes de menjar 
2.Ficar dins del rentavaixelles i posar-lo en marxa perque 
es rentin 
3.Assecar amb paper 
4.Guardar en el calaix 

- Cada dia -Pastilles del 
rentavaixelles 

-Personal de cuina 

CONGELAD
OR 

1.Per  fora.  netejar amb neteja vidres i paper de cuina. 
2.Per dins: Descongelar-la i netejar els calaixos amb      
aigua i sabó. 
3.Assecar amb paper 

- Per fora cada 
vegada que sigui 
necessari 
-Per dins 
mensaualment 

-Mistol Personal de cuina 

NEVERA 1.Per dins: Amb una baieta mullada amb Mistol i vinagre 
2.Esvandir amb aigua 
3.Assecar amb paper de cuina 
4.Per fora, netejar amb neteja vidres i paper de cuina 

-Per fora cada 
vegada que sigui 
necessari 
-Per dins cada 
setmana 

-Mistol 
-Vinagre 
-Neteja vidres 

-Personal de cuina 
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TAULA 
D’ELABORA
CIÓ 

1.Retirar els objectes i els aliments 
2.Aplicar el detergent i fregar amb un fregall 
3.Esvandir amb aigua 
4.Assecar amb paper de cuina 

- Després de cada 
ús 

- Llexiu ESTRELLA 
- CILLIT BANG 

-Personal de cuina 

VITROCERÀ
MICA 

1.En fred eliminar les restes d’aliments amb una baieta         
humida 
2.Esvandir 
3.Assecar amb paper de cuina 
4. Passar un drap mullat amb una miqueta de neteja 
vidres. 

- Diariament - Neteja vidres 
- KH-7 

- Personal de 
cuina 

MICROONES 1.Eliminar les restes d’aliments amb una baieta humida 
2.Netejar amb una baieta impregnada amb sabó 
3.Esvandir amb una baieta humida 
4.Assecar amb paper de cuina 

-Cada dia i sempre 
que sigui necessari 

-Sabó o MISTOL -Personal de cuina 
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