Månadens Varumärke
Rent hus med ättikan

I över 100 år har ättikan från skånska Perstorp haft sin givna plats i svenska hushåll. Men denna mångsida produkt
används inte bara till matlagning, med ättika kan man rengöra utemöbler, skor, ta bort ogräs och dessutom bota hicka!

Det mesta löser sig med klassiskt universalmedel
I över 100 år har ättikan från skånska
Perstorp haft sin givna plats i
svenska hushåll. Men visste du att
denna mångsida produkt inte bara
används till matlagning, utan också
är ett fantastiskt universalmedel?
Med ättika kan man rengöra utemöbler, skor, ta bort ogräs och
dessutom bota hicka!
Det finns få produkter som är så effektiva
och mångsidiga som ättika. Den 24% ättikan har varit ett praktiskt hjälpmedel till
vardags ända sedan 1600-talet, och redan
drottning Kristina hade en flaska stående
i köket. Sedan dess har ättikan bara fått
fler och fler användningsområden, inte
minst när det gäller rengöring, och idag
är det ett av de mest ekonomiska och
miljövänliga universalmedel som finns.
- Ättikan motsvarar numera en försvinnande liten del av dagens omsättning, men den finns fortfarande kvar,
inte minst för att det trots allt var ju ur
ättikan som dagens Perstorps AB uppstod. Det säger Git Malmros, Product
Manager på Perstorp. Hon berät-

tar vidare att det var Wilhelm Wendt
som 1870 registrerade ”Stensmölla
kemiska tekniska industri” för att producera bl.a. ättiksyra. Idén fick han efter
en resa i Frankrike där han såg hur man
framställde ättika från bokved. Sommaren
1884 började så Wendt en kampanj för
att övertyga de svenska husmödrarna
att överge den gamla spritättikan (som
framställdes ur sprit) till förmån för den
nya ättiksyran.

Miljövänlig och ekonomisk
-Eftersom ättikan i princip har obegränsad hållbarhet, faller det sig ganska
naturligt att den utöver matlagningen fått
fler och fler användningsområden under
årens lopp.
- Ättikan har lockat fram en mängd olika
husmorstips i över hundra år, säger
Git. Eftersom det handlar om just husmorstips, är det ibland svårt att ange
exakta proportioner och man får helt
enkelt pröva sig fram. Är man osäker ska
man alltid börja med att späda ättikan
lite extra mycket och använda den bara
på ett litet område. Tänk på att ättika
inte får användas på marmor! Det är inte

så konstigt att ättikan utvecklats till ett
universalmedel.
- Ättikan är helt miljövänlig, den förekommer ju naturligt i naturen, påpekar
Git. Bl.a. avger vissa växter ättiksyra när
de bryts ned under syrefattiga förhållanden som t.ex. kompostering. Ättikan
lämnar därför aldrig efter sig några gifter.

Nya användningsområden
Att ättika finns i allt från sill och maränger
till chilisås och sushi, vet många. Att man
dessutom kan använda ättikan till att
rengöra utemöbler och skor, få hunden
och hästen att sluta gnaga, mot fukt
och dålig lukt i båt och husvagn, lindra
insektsbett, ta bort ogräs och dessutom
bota hicka, är förmodligen inte lika bekant.
Bruna fläckar på hammockar och andra
utemöbler med tyg, men även på segel,
tar man lätt bort genom att hälla ättikan i
vattnet när man tvättar dem.
- Att badda med lite ättika och vatten är
allt som behövs
för att lindra kliande insektsbett, avslutar
Git. Och hicka botar man genom att suga
på en sockerbit, fuktad med lite ättika.

INFORMATION: EFFKOM AB, 08-622 69 92, info@effkom.se

Städexperten Marlene Eriksson och
Marie-Louise Danielsson Tham,
professor i livsmedelshygien, gjorde
stor succé under våren i TV4:s serie
”Rent hus”. De reste landet runt och
hjälpte folk att göra rent hemma. Här
fick TV-tittarna massor av bevis på att
ättikan verkligen är ett universalmedel!
Smutsränder i badkaret
Fyll en sprayflaska med lika delar
vatten och ättika. Spraya och torka
efter varje gång du badat, så håller sig
badkaret rent och fräscht.
Illaluktande kyl
För att få bort dålig lukt i kylskåpet,
ställ in ett glas med ättika med en
delad citron i under natten.
Missfärgad toalettstol
Häll i ättika, låt stå en stund och borsta sedan rent.
Röklukt och jobbiga bananflugor
Ställ ett glas med ättika i rummet,
flugorna och röklukten försvinner
direkt.
Ugnsrengöring
Ställ en djup tallrik med ättika i ungen
i 50°, låt stå mellan 30-60 min. tvätta
sedan rent.
Rena fönster
Blanda 0,5 dl ättika med 5 l ljummet
vatten + lite diskmedel så blir fönstren
rena utan att bli flammiga.
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