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Nasveti za nego namiznih in kuhinjskih nožev 
Namizni in kuhinjski noži so ob ustreznem vzdrževanju odporni proti koroziji. Rezila nožev lahko zaradi 
nepravilnega čiščenja trpijo in korodirajo. Stalna vlaga, visoka vsebnost soli v zraku ali vodi ter kisline iz 
ostankov hrane lahko povzročijo korozijo. 

Da bi zagotovili čim daljšo življenjsko dobo, vam priporočamo naslednje nasvete za nego Victorinox 
visokokakovostnih namiznih in kuhinjskih nožev. 
 
- Po uporabi nože operite pod tekočo vodo. Če noži dlje časa ostanejo neočiščeni s slanimi ali kislimi 
ostanki hrane, se na njih lahko pojavijo madeži. 

- Vse gospodinjske nože s plastičnimi ročaji lahko pomivate v pomivalnem stroju. Tudi tu je priporočljivo 
predhodno spiranje. Poleg tega se prepričajte, da je pomivalni stroj po čiščenju za trenutek odprt. Vroča 
vodna para in kondenzacija vode lahko povzročita tudi madeže in korozijo na rezilih. 

- Do madežev lahko pride tudi, če uporabimo agresivno ali neprimerno pralno sredstvo. Neodvisni 
laboratorijski testi so pokazali, da nekateri čistilni vložki in detergenti ne dosegajo vseh standardov 
čistoče. V takih primerih priporočamo zamenjavo pralnega sredstva. 

- Poskrbite, da se noži v košarici za jedilni pribor ne dotikajo drugih kovinskih pripomočkov. Tako se lahko 
izognemo madežem in rezila nožev se ne poškodujejo zaradi drugih pripomočkov. 
 
Nasvet! Madeže, trdovratno umazanijo ali korozijo lahko zlahka odstranite z grobo gobo. 

V večini primerov ostanki med izpiranjem niso bili v celoti odstranjeni ali pa je rezilo napadla zunanja rja 
iz materialov, ki niso odporni proti rjavenju, kot so vijaki na loncih za kuhanje. Če madežev ne odstranite, 
površina rezila začne rjaveti. 

Pomembno! Trdota vode!  
Pravilna količina regeneracijske soli v pomivalnem stroju je odvisna od lokalne trdote vode. Nepravilno 
reguliranje lahko negativno vpliva na rezultate čiščenja in življenjsko dobo stroja. 

Le čisti pomivalni stroj lahko zagotovi popolne rezultate! Priporočamo, da pomivalni stroj očistite enkrat 
na mesec ali po potrebi s primernim čistilnim sredstvom. Tako se varno in učinkovito borite proti 
usedlinam, poleg tega pa vzdržujete stroj in izboljšate rezultate pranja. 
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Deska za rezanje 
Izogibajte se trdim površinam iz naravnega ali umetnega kamna, saj se bo rezilo noža oslabilo. Namesto 
tega uporabite leseno ali plastično desko za rezanje. 

Ponovno ostrenje 
Tope nože lahko ponovno nabrusite z brusilnim jeklom ali brusilnikom za nože. Zelo primeren izdelek za 
to delo je Victorinox brusilnik za nože 7. 8715. 

Po letih uporabe in ponovnega ostrenja se rezila nožev zagotovo odebelijo, vključno z rezalnim robom, 
kar otežuje postopek ponovnega ostrenja. V takem primeru priporočamo strokovno storitev brušenja. 
 
Gospodinjski noži z lesenimi ročaji 
Po uporabi rezilo sperite pod tekočo vodo, ročaj pa z vlažno krpo. Izogibajte se ekstremnim 
temperaturam, visoki vlagi in agresivnim detergentom. 

Nasvet: Leseni ročaj noža bo sčasoma postal dolgočasen in krhek. Da bi preprečili vdor vlage ter osvežili 
naravno strukturo in barvo, lahko ročaj občasno premažete z običajnim kuhinjskim oljem (na primer z 
repičnim oljem). Priporočljivo je uporabljati hladno stiskano olje, saj to ne zamaši drobnih por in bolje 
prodira v les. 

Opomba: Noži z lesenimi ročaji niso primerni za pomivanje v pomivalnem stroju. Les se tako izčrpa, zato 
nabrekne in postane dolgočasen. 
 
Kovani gospodinjski noži 
Kovani noži so primerni za pomivanje v pomivalnem stroju. Vendar je priporočljivo, da izdelek očistite 
ročno. Poskrbite, da se noži ne bodo dotikali drugega kovinskega pribora v košarici za jedilni pribor. 
Dolgoročno lahko pride do spremembe intenzivnosti barve in rjavenja. 
 
 

 


