
Jak na pořádek v kuchyni aneb správná organizace je základ 
Všichni známe výhody organizované kuchyně. Šetří nám čas, energii, a dokonce i peníze. V tomto 

článku se dozvíte organizační tipy a strategie pro každou oblast, abyste se mohli pustit do 

vytváření prostorou, ve kterém budete opravdu rádi trávit čas. 

Zdroj: pixabay.com 

 

Spíš 

Tady to všichni známe. Bordel a hledání věcí před každým vařením. Ale marně. Stejně je problém 

cokoliv najít.  

1. Vložte předměty ze spíže do vzduchotěsných nádob, abyste vydržely déle 

2. Pro plechovky nebo konzervy použijte otočný talíř, abyste mohli rychle a snadno vidět, co 

máte 

3. Rozdělte si potraviny do nádob, které popíšete, abyste v tom už víc neměli chaos 

4. Lazy susan je skvělý způsob, jak skladovat oleje, omáčky a octy – usnadňuje čištění, pokud se 

něco rozlije 

 

Lednička 
1. Skladujte jídlo v “zónách” - oběd, zelenina, zbytky a podobně 

2. Nemějte přeplněnou lednici, protože to povede k rychlejšímu znehodnocení potravin v 

důsledku kolísajících teplot 

3. Starší jídlo dejte dopředu, aby bylo možné ho využít jako první 

4. Pokuste se jednou za měsíc důkladně vyčistit celou lednici 

https://pixabay.com/cs/photos/kuchyn%C4%9B-dom%C3%A1c%C3%AD-interi%C3%A9r-modern%C3%AD-2165756/
https://www.wish.com/c/5fb22f65c065146c2d03e3cc?hide_login_modal=true&from_ad=goog_shopping&_display_country_code=CZ&_force_currency_code=CZK&pid=googleadwords_int&c=%7BcampaignId%7D&ad_cid=5fb22f65c065146c2d03e3cc&ad_cc=CZ&ad_lang=CS&ad_curr=CZK&ad_price=135.00&campaign_id=9038860043&exclude_install=true&gclid=EAIaIQobChMIp6_myov57wIVy513Ch2PAgLMEAQYASABEgJ7_fD_BwE


5. Uzeniny a pochoutky uchovávejte v nádobách – mohly by ve vaší ledničce zanechat 

nepříjemný zápach 

6. Ujistěte se, že každá police vaší chladničky má “funkci”, abyste věděli, kde to všechno je, a 

mohli najít rychle, co potřebujete 

 

 
Zdroj: pixabay.com 

 

Skříňky a zásuvky 
1. Podobné předměty seskupte do skříněk (nádobí na pečení, hrnce, pánve, mísy) 

2. Zvažte, že jednu skříňku odevzdáte výhradně dětskému vybavení  

3. Udělejte z okolí varné desky vyhrazenou “varnou zónu”, abyste měli hrnce a pánve po ruce 

4. Použijte děliče zásuvek ve všech zásuvkách, abyste udrželi vše přehledné 

5. Zástěry, chňapky a utěrky zavěste na kolíky nebo háčky 

6. Nechte své kuchařky vystavené, aby nezabíraly drahocenný prostor ve skříni 

7. Dejte každému zboží správný “domov”, aby nedocházelo k hromadění na kuchyňské lince 

 

Rychlé denní 10minutové vyčištění na konci každého dne udrží vaši kuchyň čistou a přehlednou. Je to 

skvělý způsob, jak začít další den s čistou hlavou. Hodně štěstí! 

https://pixabay.com/cs/photos/zelenina-hrnec-va%C5%99en%C3%AD-p%C5%99%C3%ADsady-1006694/
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