DOPPER SCHOONMAKEN

We krijgen ze nog weleens binnen: foto’s van beschimmelde Doppers of
klachten dat de fles ruikt naar de zolder van oma. Om te voorkomen dat
jouw Dopper zo’n speeltuin wordt voor micro-organismen, hier een
minicursus Dopper schoonmaken. Mocht het woord ‘‘schoonmaken’’
of ‘‘afwasborstel’’ niet in jouw woordenboek voorkomen: laat je moeder – of
geëmancipeerde vader – meelezen.

TER VOORKOMING
Allereerst: Dopper is een duurzame waterfles gemaakt om het drinken van
kraanwater te promoten. Drink jij frisdrank, vruchtensap en wijn als water? Doe
dit dan niet uit je Dopper, want andere dranken dan water kunnen ‘m blijvend
aantasten. De Dopper kan in de vaatwasser (tot 65 graden), het is tenslotte een
product van deze eeuw. Plaats alle onderdelen los in de machine maar niet te
dicht bij die pan met ontbindende pastasaus of andere serviezen die niet goed
zijn afgespoeld, want dan kan de Dopper verkleuren. Was jij nog af met de
hand? Gebruik geen chemische schoonmaakmiddelen, hierdoor kan er een
chemisch smaakje in jouw drinkfles achterblijven, ieehhl. Droog je Dopper goed
af na het wassen en bewaar ‘m altijd zonder cup en cap op de bottle (en het
liefst buiten de kast) want bacteriën zijn dol op afgesloten ruimtes, maar jij
bent waarschijnlijk niet dol op bacteriën.

TER BESTRIJDING
Wil je toch met grof geweld viezigheid in je Dopper te lijf gaan? Laat ‘m even
weken in een lauwwarm badje met (baking)soda en spoel ‘m na met
(natuur)azijn. Geur- en smaakrestjes kan je verwijderen door de fles (het
onderstuk) te vullen met heet water en minstens 30 minuten te laten staan.
Droog de Dopper wel even goed af na behandeling. Kook de Dopper nóóit uit.
Bij temperaturen boven de 65 graden kan ‘ie gaan vervormen of nog erger:
lekken.
Mochten bovenstaande schoonmaaktips geen soelaas bieden, neem contact
met ons op:help.dopper.com.

