
Ocot 
 
1. Počítač a myš  možno poumývať octom rozriedeným s vodou. 
(vypnúť) 
 
2. Aj žalúzie.  
 
3. Odtok  – ocot a jedlá sóda čistí a odstraňuje zápach. Lievikom 
nasypeme do odtoku pol šálky sódy a potom šálku octu. Keď prestane 
peniť, prepláchneme horúcou vodou a po 5 min. prepláchnuť studenou 
vodou. 
Ak odtok zle odteká pol šálky soli a 2 šálky vriaceho octu + potom voda. 
 
4. Biely vínny ocot  odstraňuje plesne. 
 
5. Cenovky a etikety z fliaš odstránime octom. 
 
6. Chrómové armatúry postriekame octom a vyleštíme handričkou. 
Aj rodinné striebro.  
 
7. Pozor – ocot nepoužívame na perly  !!! 
 
8. Škvrny z koberca  – 2 lyžice soli v pol šálke octu, alebo l lyžica 
octu a l lyžica kukuričného škrobu. 
 
9. Drevené obloženie  – pol litra teplej vody, 4 lyžice bieleho alebo 
jablčného octu a 2 lyžice olivového oleja. Votrieť a preleštiť. 
 
10. Očistí stiera če aj nálepky z auta.  
 
11. 3 diely octu a l diel vody natrieť na okno proti námraze.  
 
12. Čistí chladni čku  
 
13. Do mikrovlnky  l šálka vody a štvrť šálky octu – variť 5 min. Keď 
vychladne, namočiť tam špongiu a umyť. 
 
14. Mastné škvrny na sporáku a obklada čkách  umyť neriedeným 
octom.   Potom pretrieť čistou vodou. 
 
15. 3 lyžice octu dať do prípravku na umývanie riadu.  
 



16. Do panvice  dať 2 šálky octu a 10 min. povariť. Nebude pripekať. 
 
17. Odstráni mastnotu na vari či a v rúre.  
 
18. Očistí otvára če na konzervy  a škvrny na riade  – aj sklenenom. Aj 
termosku.  
 
19. Do nádoby dať 1 ½ šálky jablčného octu a niekoľko kvapiek jari a 
dať do špajze. - Mole sa utopia. 
 
20. Keď sa dusí mäso  do vody pridať pár lyžíc jablčného octu – 
nezrazí sa. 
 
21. Pár kvapiek dať do vody v ktorej sa varia vajcia.  
 
22. Krásne vlasy  – 1 lyžička jablčného octu, 2 lyžice olivového oleja a 
3 bielka – 30min. na hlave a potom umyť šampónom. 
 
23. Škvrny z ovocia  zmiznú z rúk  po umytí octom. 
 
24. Preč s lupinami  – 2 šálky jablčného octu a 2 šálky studenej vody 
opláchnuť po šampóne. 
 
25. Do vane pridať 2 šálky jablčného octu – proti boľavým svalom a 
únave. Pôsobí proti modrinám.  
 
26. Ráno sa umyť pod pazuchami  octom a nechať uschnúť. 
 
27. Lieči kurie oká a mozole . Aj plesne  na nohách. (Chlieb ponoriť do 
octu a na nohu ako obklad. 
 
28. Výborne pôsobí pri umývaní okien  keď sa pridá do vody s jarou. 
 
29. Kloktadlo  – 1 pohár teplej vody, 1 lyžica jablčného octu a l lyžička 
soli. 
 
30. 3 x denne potrieť herpes bielym octom. 
 
31. Pleťové tonikum  – ¼ šálky jablčného octu a ¼ šálky vody – na 
tvár a uschnúť. 
 
32. Neriedený jablčný  ocot dať na starecké škvrny  a nechať pôsobiť 
10min. – oblednú. 



 
33. Ak nechty pred lakovaním  potrieme octom, vydržia dlhšie. 
 
 
34. Potrieť včelie bodnutie.  
   
35. Odstráni plesne  zo sprchovacieho závesu. Na koľajničky v sprche 
nalejeme trochu octu a kefkou vydrhneme.  
 
36. Vyčistí aj škáry medzi kachli čkami  a chrómové kohútiky, 
zrkadlá a  kľučky.  
 
37. Ocot a jedlá sóda vyčistia vane a kachli čky.  
 
38. Sprchovú hlavicu  ponoriť na 10 min. do vody s octom. 
 
39. 2 šálky octu naliať do záchodu  na noc - odstráni usadeniny. 
 
40. Pleseň odstránime roztokom z 3 lyžíc bieleho octu, l lyžičky bóraxu 
a 2 šálok horúcej vody. 
 
41. Jediná šálka bieleho octu do posledného plákania . Bielizeň bude 
biela, ustáli farebné oblečenie, zbaví statickej elektriny, bude mäkká a 
voňavá a zabije baktérie. 
 
42. Keď šatstvo farbí namodro alebo nazeleno  (často aj rifle) – 
namočiť pred prvým praním na 10min. do neriedeného octu. 
 
43. Bieli ponožky  a odstraňuje žltý nádych. 
 
44. Pripálenú škvrnu od žehli čky pretrieť octom. 
 
45. Pokr čené oble čenie  dať na vešiak a postriekať 1 diel octu a 3 
diely vody. 
 
46. Jablčný ocot nepoužívať na pranie !!! 
 
47.   Neriedený biely ocot odstráni škvrny po krvi, koly, farby na 
vlasy, ke čupu a červeného vína, škvrny od potu, dezodorantu, kávy . 
 
48. Treba ním postriekať mravenisko . 
 



49. Roztokom vody a octu utierame podlahu  a hlavne z kobercov 
odstráni prach a oživí farbu. 
 
50. Odmastí radiátory, vetráky. 
   
51. Nastriekať na staré tapety - pôjdu ľahšie dolu. 
 
52. Sadra  pomalšie stuhne keď pridáme niekoľko kvapiek bieleho octu. 
 
53. Skrutky a matice  – pridať trochu octu ak sú hrdzavé. 
 

 
 


