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Če bi se vam v kuhinjsko korito po nesreči izmuznil košček vašega najljubšega sadja, bi 
si ga pomišljali pobrati in pojesti? Kaj pa, če bi vam padel v stranišče? (Pri tem odmis-
limo vprašanje, kaj je sadje počelo na stranišču.) Odgovor je verjetno bolj kot ne na 
dlani, kar pa še ne pomeni, da je z mikrobiološkega vidika kuhinjsko korito bolj prijazno 
do našega zdravja kot stranišče. 

Predstavo, da je kopalnica najbolj mikrobiološko onesna-
žen prostor v stanovanju, je na glavo med drugimi postavila 
tudi raziskava ameriške neodvisne organizacije na podro-
čju javnega zdravja NSF International. V okviru raziskave 
so v 22 gospodinjstvih odvzeli vzorce za mikrobiološko pre-
iskavo na nekatere bakterije, kvasovke in plesni. V vsakem 
gospodinjstvu so vzorčili po 30 različnih predmetov v kuhi-
nji, kopalnici in avtomobilu, med temi so bile tudi elektron-
ske naprave, osebni predmeti in denar.

NE KOPALNICA, TEMVEČ … KUHINJA!
Koliformne bakterije, ki nam pokažejo fekalno onesnaženje, 
so ugotovili v 81 % gospodinjstev. V največ gospodinjstvih 
(75 %) so jih odkrili na gobicah oz. krpah za pomivanje poso-
de, v manjšem deležu gospodinjstev (45 %) v kuhinjskih ko-
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ritih, na delovnih pultih (32 %) in deskah za rezanje (18 %). 
Za primerjavo: v kopalnici so bile te bakterije v največ go-
spodinjstvih prisotne na držalih oz. v kozarcih za zobne 
ščetke (27 %) in na ročajih pip (9 %). Na straniščni deski, 
kljuki vrat in stikalu za luč so jih našli le v 5 % gospodinjstev. 

S ČIM NAD MIKROSKRIVALIŠČA?
Kuhinjsko korito je idealno gojišče za mikrobe. Vanj spira-
mo umazanijo s sadja in zelenjave, odlagamo opremo in 
pribor za rezanje mesa, v njem končajo ostanki hrane s 
krožnikov, drobtine z mize in pulta … Medtem ko straniščno 
školjko temeljito obdelujemo z vsebino WC-račke in ščet-
kamo, kuhinjsko korito po končanem delu morda le na hit-
ro speremo z vodo, malo podrgnemo z gobico – in mislimo, 
da je čisto. No, težko bi se bolj motili. Ker je le redko popol-
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noma suho, je pravi raj za naše 
nevidne spremljevalce. Če ga 
vsak dan očistimo z raztopino 
belila in vode, bomo mikrobe 
spravili ob veselje, da bi rajali 
po njem. 

Podobno velja za gobice oz. 
krpe za pomivanje posode, zato 
jih pogosto menjajmo. Po upo-
rabi jih dobro ožamemo in shra-
nimo tako, da se lahko posušijo. 
Nekateri priporočajo tedensko razkuževanje gobic oz. krpic 
z raztopino belila ali s segrevanjem v mikrovalovni pečici. 
Kuhinjske krpe naj bodo iz materialov, ki jih lahko peremo 
pri 95 °C.

Tudi na vlažni zobni ščetki se mikroorganizmi radi zadržu-
jejo. Pri tem glavna težava niso bakterije, ki jih s ščetka-
njem spravimo z zob, temveč tiste, ki do ščetke lahko prile-
tijo na drobnih vodnih kapljicah, ki se sprostijo v zrak ob 
splakovanju straniščne školjke. Ščetko je po uporabi pripo-
ročljivo čim bolj osušiti in jo pogosto zamenjati za novo, k 
zmanjšanju tveganja za naselitev nove divizije mikrobov na 
ščetki pa bo pripomoglo dosledno zapiranje pokrova školj-
ke pred splakovanjem.

V časih, ko še nismo sedeli vsak pred svojim računalniškim 
zaslonom in smo se pulili za edini daljinski upravljalnik v 
gospodinjstvu, morda vanj občasno še kihnili ali zakašljali, 
smo mu mimogrede podarili vsak svoj delež mikroumaza-
nije, tako da je bil priročen vir najrazličnejših predstavnikov 
nevidnega živega sveta. Danes so kot sredstvo za prenos 
okužb v družini aktualne tudi računalniške tipkovnice. Ra-

čunalnik nam pogosto dela 
družbo, ko prehlajeni ležimo v 
postelji, ob njem tudi malicamo 
ali pa se nam ob prihodu domov 
tako mudi na splet, da si poza-
bimo umiti roke … Tako ustvar-
jamo odlične razmere za nevid-
ne mikrobne obloge tipk. V 
raziskavi britanske skupine po-
trošnikov so ugotovili, da je na 
eni od preiskovanih tipkovnic 

domovalo petkrat več mikrobov kot na straniščni deski. To-
rej, umivajmo si roke pred uporabo računalnika in po njej. 
Če že moramo jesti med gledanjem v ekran, ne drobimo 
hrane v prostorčke med tipke. Izganjanje drobtin izpod tipk 
ter nežna masaža tipkovnice in miške z vlažnimi (ne mokri-
mi!) alkoholnimi robčki bosta poskrbeli za to, da bo naša 
tipkovnica – malo za šalo, malo zares – vsaj tako čista kot 
straniščna deska.

Čeprav v raziskavi NSF International ni bilo govora o kopal-
ni kadi, je verjetno samoumevno, da kotiček, v katerem spi-
ramo umazanijo s telesa, ni najbolj čist. Po uporabi je kad 
priporočljivo sprati z raztopino vode in belila oziroma s čis-
tilom za kad in jo po možnosti osušiti s čisto tkanino.

V pisano druščino skrivališč za mikrobe sodijo še številni 
kotički: predpražniki v kopalnici, torbe za telovadno opre-
mo, vzglavniki, ležalne podloge, denarnice, koši za umaza-
no perilo … Mikrobi so torej povsod okoli nas, a ne pozabi-
mo, da je velika večina neškodljivih. Za tiste, ki nam jo 
lahko zagodejo, imamo na voljo preprost in učinkovit pre-
ventivni ukrep: umivanje rok z vodo in milom. To naj traja 
vsaj dvajset sekund – toliko, da lahko dvakrat zapojemo 
pesmico »Vse najboljše za te«. In čeprav se bo zdelo, da 
pljuvam v lastno skledo, se je morda včasih pametno 
spomniti na staro modrost, da je čistoča le pol zdravja. Tudi 
umazanija odigra pomembno vlogo v naših življenjih, a v 
pravi meri in na pravih mestih. 

Vselej vlažno 
kuhinjsko korito 
je idealno gojišče 

za mikrobe.

V raziskavi britanske skupine potrošnikov 
so ugotovili, da je na eni od preiskovanih 
tipkovnic domovalo petkrat več mikrobov 

kot na straniščni deski.

MATEJA PATE od začetka svoje 
poklicne poti deluje na področju 
veterinarske mikrobiologije. 
Nevidni živi svet želi na prijazen 
in zanimiv način predstaviti 
najmlajšim, prek poljudnega 
sporočanja izsledkov stroke pa 
prispevati k večji mikrobiološki 
ozaveščenosti širše javnosti.


