
KETTLE NASIL TEMİZLENİR? 
  

Mutfakta bulaşık sırasında ya da yemek yaparken en çok ihtiyaç duyulan 

sıcak suyu birkaç dakika da hazır hale getiren kettle, birçok kişinin 
temizliğinin nasıl yapılacağı konusunda kararsız kaldığı konulardan biridir. 

Sadece su ısıtmak için kullanılması çok fazla kirlenmesine neden olmasa 

da musluk sularındaki kirecin kettle rezistanslarını kaplaması hem kötü bir 
görüntü oluşmasına hem de çalışma veriminin düşmesine neden olacaktır. 

Belirli zamanlarda kettle içini temizleyerek suyun ısınma hızını artırmak ve 
enerji tasarrufu sağlamak mümkün olacaktır. 

Limon Tuzu İle Kettle Temizleme 

Kettle içinde biriken kireci çözebilmek 

için her bayan kendi bildiği kireç çözücü 
yöntemleri kullanmaktadır. Çoğu zaman 

kullanılan kimyasal kireç çözücüler 
sağlığı olumsuz yönde etkilemekte ve iyi 

durulanmadığında kimyasallar her 

kullanımda suya geçmektedir. Bu 
nedenle limon tuzu gibi son derece 

zararsız doğal bir malzeme ile kettle içindeki kireci temizlemek 
mümkündür. Bunun için kireç olan kısma kadar su doldurulmalı su 

ısıtıcısının içine bir tatlı kaşığı limon tuzu atarak çalıştırılmalıdır. 
Kaynadıktan sonra otomatik kapanacak olan ısıtıcının içi yavaşça 

çalkalanarak yumuşayan kirecin çıkması sağlanır. Bu işlem sonrasında bol 
su ile durulanan kettle tertemiz olacaktır. 

Beyaz Sirke İle Kettle İçi Temizleme 

Doğal kireç sökücü özelliğine sahip malzemelerden biri de beyaz sirkedir. 

Kirecin temizlenmesi konusunda etkili bir yöntem olmasına karşın sirke 
kokusuna karşı hassasiyeti olanların bol durulama işlemi yapmaları 

gerekmektedir. Bu yöntemde kettle bir miktar su ile çalıştırılır. 
Kaynadıktan sonra kapanan ısıtıcının içine en üst seviyeye kadar beyaz 

sirke konur. Bir gece bekletilmesi gereken beyaz sirke kettle rezistanslarını 

kaplayan tüm kireçten arınmasını sağlayacaktır. 

Limon İle Kettle Nasıl Temizlenir? 

Sık sık kettle içi temizliği yapanların tercih edebileceği limon suyu, hafif 

kireçlenmeye başlamış olan kısımların temizliğinde etkilidir. Bir limonun 

suyunu sıkarak kettle içine boşaltılır ve üzerine bir miktar su ilave edilir. 

Kaynatılan su ve limon suyu karışımı sonrasında büyük ölçüde kirecin 



temizlendiği görülecektir. Tamamen temizlenmemiş kısımlar içinde birkaç 

kez bu işlemi tekrarlamak, zararsız ve ekonomik bir yöntemle kettle 

temizliği yapmayı sağlayacaktır. 
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