
Kávégépek tisztítása otthoni körülmények között 

 

Szükséges eszközök: 

- Kávégép használati utasítása 

- Tisztítószer használati utasítása  

- Vakszűrő 

- Fejtisztító kefe 

- Barista kendő / puha, tiszta rongy (legalább 2 darab) 

- Mosogatószivacs (csak a puha fele, sose használjuk a dörzsi részt) 

- Mosogatószer 

- Speciálisan erre a célra szánt tisztítószerek (például PulyCaff termékcsalád) 

- Tiszta, szűrt, lágy víz 

Az otthoni és az ipari felhasználásban résztvevő kávégépek tisztítása között a folyamatokban 

és módszerekben nincsen különbség. Ami egyedül különbözhet az a tisztítás elvégzésének a 

gyakorisága és a víztartály megléte. 

Nagyon fontos, hogy mindig tisztán és rendezetten legyen tartva a kávés géppark. Nem csak 

esztétikai szempontból fontos, hanem a gépek élettartamának és állagának a megőrzése miatt 

is. Ugyanakkor sokan nem is gondolják, de a koszos, elhanyagolt gép a kávé minőségét is 

negatív irányba befolyásolja. Ráadásul számos egészségügyi kockázatot is hordoz magában.  

A kávé makacs szennyeződéseket tud maga után hagyni, ráadásul a kávéolaj rendkívül 

gyorsan vékony filmréteget képez (amely csak egyre makacsabb lesz), amit sima vízzel nem 

lehet eltávolítani, csak erre alkalmas és ajánlott tisztítószerekkel. 

 

1. A kávégép külsejének a tisztítása (naponta) 

PulyBar Igienic folyadék 

Kétségtelenül fontos része a takarításnak, hiszen ez az a rész, amit látunk. A gépek házát 

célszerű minden nap puha, nedves ronggyal áttörölni, de csak akkor, ha a gépet kikapcsoltuk 

és a fali aljzatból is eltávolítottuk a gép dugvilláját. Soha ne használjunk dörzsölő hatású 

szert, szivacsot, mivel az összekarcolja a gép külsejét. Amennyiben tisztítószert szeretnénk 

használni, csak olyat használjunk, amit ajánl a gyártó, forgalmazó. A nem erre a célra használt 

szerek megmarhatják a gép külső borítását, az elkezdhet rozsdásodni. 

Ide sorolnám a csepptálca tisztítását is, melyet szintén naponta érdemes megtenni, különben a 

benne maradt kávé csak nehezen eltávolítható. Ezt is elegendő egy tiszta, puha szivaccsal 

eltörölni. Majd hetente érdemes mosogatószeres vízzel és puha szivaccsal is.  

 



 

 

2. Víztartály tisztítása (naponta és hetente) 

Érdemes naponta kiüríteni a benne tárolt vizet (mondjuk minden nap végén). Ezen kívül pedig 

hetente egyszer el kell takarítani mosogatószeres vízzel és puha szivaccsal. Ilyenkor ügyelni 

kell rá, hogy a tisztítás idejére véletlenül se maradjon benne a vízlágyító patron, vagy párna. 

Természetesen a tisztítószeres takarítás után, tiszta, hideg vízzel is el kell öblíteni. 

 

3. Szűrőtartó karok és szűrőkosarak tisztítása (naponta és hetente)  

Puly Caff tisztító por , Puly Caff Polvere por 

Némileg ez is az esztétikai részhez tartozik. Ugyanakkor sok felhasználó (és sajnos 

vendéglátó egység) még sosem látta, hogy mi rejtőzik a szűrőkosár alatt. Ide folyik a legtöbb 

kávé, így az elhanyagolt kar belső részén és kosáron egy masszív kávéréteg képződik, amely 

hajlamos egy idő után a kar bevonatát is megmarni. Otthon, mivel van idő rá, érdemes minden 

használat után tiszta vízzel (esetleg puha, mosogatószeres szivaccsal) eltakarítani mind a két 

részt. Hetente pedig speciálisan erre szánt tisztítószerrel eltakarítani, amilyen a PulyCaff 

fejtisztító por is. Ebből oldatot kell keverni és beáztatni a kart és a szűrőkosarakat, felsőszűrőt. 

Viszont a kar nyele soha ne érjen a folyadékba. Fontos, hogy összevessük a kávégép 

használati utasítását és a tisztítószerét is, hiszen lehet, hogy ellentmondás van a két leírás 

között. Amennyiben nem vagyunk biztosak a dolgunkban, kérjük ki a forgalmazó(k) 

véleményét.  

Ezen kívül minden kávékészítés után ki kell ütni a kávézaccot a szűrőkosárból, majd meg kell 

tisztítani egy puha, tiszta és száraz ronggyal. Ezt úgy is meg lehet tenni, hogy a zaccpogácsa 

kiütése után engedünk rá némi vizet a fejegységből, majd eltöröljük egy puha, száraz 

ronggyal. 

4. Visszaöblítés vakszűrővel (naponta és hetente)  

Puly Caff tisztító por , Puly Caff Polvere por, vakszűrő 

Csak olyan kávégépnél szabad, ami rendelkezik háromjáratú szeleppel, amely elvezeti a 

túlnyomást és felesleges vizet! 

Érdemes naponta, amikor már nem készítünk több kávét vakszűrővel (kötelezően beszerzendő 

tartozék, ami ráadásul pár 100 forintos tétel) visszaöblíteni a fejegységet és a háromjáratú 

szelepet. A szűrőtartó karból ki kell pattintani a szűrőkosarunkat és ezt tenni a helyére. Ez egy 

olyan kosár, amelyen nem találhatóak lyukak, így a víz visszaáramlik a fejegységen keresztül 

a háromjáratú szelepig, majd a pumpa kikapcsolásával a csepptálcába. Előtte mindenképpen 

meg kell tisztítani a gumi/szilikon kartömítést egy nedves, puha ronggyal, illetve a felsőszűrőt 

is. Ellenkező esetben semmi értelme sincsen a művelet elvégzésének, mert csak a koszos vizet 

járatjuk vissza. Ezt követően fel kell helyezni a vakszűrős szűrőtartó kart és bekapcsolni a 

pumpát. Fontos, hogy egyszerre maximum 15 másodpercig működtessük, majd 15 



másodpercre szüneteltessük a „csapolást” a pumpa kímélése végett. Ezt ötször érdemes 

elvégezni.  

Hetente egyszer pedig a vakszűrőt érdemes, kifejezetten erre a célra szánt tisztítószerrel 

használni (mint amilyen a PulyCaff fejtisztító család is). Mivel ez eltávolítja a csövekben, 

belső részeken lerakódott kávéolajat. A módszer itt is az hasonlít az előzőleg leírtakhoz. 15 

másodpercig működtetjük a pumpát, majd kikapcsoljuk, hogy a szer tudjon „dolgozni”. 

Érdemes öt alkalommal elvégezni a visszaöblítést ilyen módon. Azonban nagyon fontos, hogy 

utána távolítsuk el a kart és tisztítsuk meg teljesen a vakszűrőt és a felsőszűrőt is a 

szermaradványoktól. Majd tegyük vissza a már szertől mentes vakszűrőt és ismételjük meg a 

visszaöblítési műveletet legalább 5 alkalommal, hiszen így a gép belsejéből is eltávolítjuk a 

tisztítószert. Ekkor elég 15 másodpercig „csapolni”, majd 15 másodpercig leállítani a pumpát.  

5. Fejegység és felsőszűrő tisztítása (naponta és hetente) 

Puly Caff tisztító por , Puly Caff Polvere por 

Két kávékészítés között –amikor eltávolítjuk a szűrőtartó kart-, ha nem is tisztítjuk meg 

ronggyal és/vagy fejtisztító kefével, ki kell engedni némi vizet a fejből. Ez eltávolítja a 

fejegységen maradt kávét, ami a kávépogácsából maradt ott. 

Hetente érdemes leszedni a felsőszűrőt és beáztatni kifejezetten az erre a célra szánt 

tisztítószeres (megfelel a Pulycaff, amibe a karokat és a szűrőkosarakat is beáztatjuk) oldatba. 

Mivel a felsőszűrő mögött gyakran marad kávéolaj és zacc is. A különböző felsőszűrőket más 

és más módszerrel lehet eltávolítani, így ha nem biztos a dolgában, kérjen szakértői 

segítséget.  

6. Gőzkar tisztítása (minden használat után).  

Puly Milk Plus, Puly Milk, Puly Milk Verde, Puly Cappuccino 

Itt is érdemes gyorsan cselekedni, mivel gőzölés után a tej nagyon gyorsan rá és beleszárad a 

gőzkarba, ami kiváló körülményeket biztosít a baktériumok szaporodásának. Mindig legyen a 

gőzkar környékén egy puha, tiszta és nedves rongy, amivel minden gőzölés után meg lehet 

tisztítani a kart. Ezen felül, amint befejeztük a gőzölés műveletét és elvettük a tejkiöntőt,  meg 

kell nyitni a gőzcsapot, hogy kifújja a csőben maradt tejmaradékot. Ilyenkor nagyon 

vigyázzunk, hogy a kart ne magunk felé tartsuk (sőt célszerű egy rongyot is elé tenni), mivel 

komoly égési sérüléseket is okozhat a kiáramló gőz és a forró kar maga.  

Időnként pedig érdemes erre a célra szánt folyadékkal is megtisztítani a gőzkart.  

7. Kávéscsészék tisztítása 

Sokan ezt elintézik egy sima vizes elöblítéssel, de ez az előzőekben felsorolt indokok miatt 

(plusz a tej és a kávé tulajdonságai) nem elegendő. Minden használat után el kell őket 

mosogatni, mosogatószeres vízzel. Nagyon ügyelni kell rá, hogy eltávolítsuk utána a 



szermaradványokat, mivel ezek is egészségügyi problémákat okozhatnak, ráadásul a kávé ízét 

is elrontják. Ha mosogatószeres marad, akkor a kávé kellemetlenül keserű lesz. 

 

8 . Vízkőtelenítés  

Puly Descaler vízkőoldó folyadék, Puly Baby Cleaner 

Normális esetben erre nagyon ritkán van szükség. A kávégépet csak tiszta, szűrt vízzel 

szabad használni. A csapvíz, hacsak nem a skandináv államokban él az ember, sosem az! 

Amennyiben kemény vízzel használjuk a gépet, úgy vízkő képződik és lerakódik minden 

vízzel érintkező egységben. Ez egy idő után a kávégép meghibásodásához vezet, melynek 

megjavítása sosem olcsó mulatság, ráadásul gyakran csak alkatrészek cseréjével megoldható. 

Egyéb kellemetlenség, hogy a szervizek leterheltségétől, akár napokat/heteket is igénybe 

vehet. Megoldást jelenthetnek a vízlágyító patronok (melyeket a kávégép gyártója ajánl), vagy 

a hálózati vízszűrők (BWT stb.), esetleg a kávégép víztartályába helyezhető vízlágyító 

párnák. Ezek használatakor, mindig olvassuk el a használati utasítást és kérdezzük meg a 

gyártót/forgalmazót, hogy mit ajánl a kávégépeihez. Fontos, hogy ezeket az előírt 

időintervallumonként és/vagy használat után cseréljük. Hiszen egyrészt nem 

tisztítanak/lágyítanak örökké és az sem mindegy, hogy mennyire kemény vízzel van dolguk. 

Néhány havonta (2-3) azonban így is érdemes elvégezni a kávégép vízkőtelenítését. Ekkor 

kövessük a gyártó által a felhasználói kézikönyvben és a tisztítószer használati utasításában 

leírtakat. Ha nem vagyunk biztosak a dolgunkban, akkor keressük fel a gyártót, forgalmazót. 

Ugyanis a rosszul használt szer legalább annyit árt, mint használ.  

 

10. Évente egyszer pedig érdemes elvinni a kávégépet szakszervizbe, hogy teljes 

körűen átnézzék azt, esetleg kitisztítsák, ha szükséges. Ilyenkor ki tudják cserélni az 

elhasználódott tömítéseket is.  

 

+1  Tömörítő és tömörítő állvány tisztítása. 

Naponta érdemes ezeket is megtisztítani és megszárítani. Nagyon fontos, hogy 

mosogatógépbe sose tegyük őket. Elegendő egy puha, nedves ronggyal megtisztítani őket. Így 

elkerülhető, hogy a tömörítőre, állványra ragadt kávé, vagy víz tönkretegye a következő 

kávét. 


