کافه زندگی
فاطمه خاوری

چطور کف خانه را برق بیندازیم؟!
اکثر خانمها در حال تالش برای فهمیدن این نکته هس���تند که چطور باید کف خانه را تمیز
هایتان بسیار کمک می
کرد که برق بیفتد! یکی از نکاتی که به شما در تمیز ماندن کفپوش
کند استفاده از پادریهاست ،استفاده کردن از یک تکه فرش کوچک یا حتی موکت موجب
ها مثل خاک ،شن ،گل ،سنگریزه
می شود تا شما به هنگام ورود به خانه بسیاری از آلودگی
و ...را با کفشهایتان وارد خانه نکنید و این امر در تمیز ماندن فضای شما بسیار موثر است.
نکته بعدی تمیز کردن روزانه کف خانه است که در دوام و همچنین زیبایی کفپوشها بسیار
ها باید به سرعت با کمک جارو یا جاروبرقی و در صورتی که مایع باشد با
مؤثر است .آلودگی
کمک تی شوی پاک شود تا پس از گذشت مدتی از آن مجبور به خراشیدن و کارهای دیگر
نباشید .زمینهای به صورت پارکت و موزاییک و ...قبل از شست وشو با مایع و شست وشوی
مربوط باید با جارو کام ً
ال تمیز شود.
هنگامی که می خواهید روی فرش را با جاروبرقی تمیز کنید ،س���ر جارو برقی را در حالت
فرش قرار دهید یعنی عاجهای مویی فرش را به داخل دهید .حواس���تان باشد هنگامی که
خواهید سطوح پارکتی یا موزاییکی و یا سرامیکی را تمیز کنید ،مجددا ً عاجهای مویی را
می
خارج کنید چون ممکن است به اینگونه کفها صدمه وارد کند.
قابلیت تمیز شدن آسان آنهاست .این
مهمترین نکته در کفپوش���های سرامیکی و موزاییکی ّ
زمینها بسیار س���اده تمیز می شوند .با انجام مراحل زیر قطعاً مشکلی برای تمیز کردن این
کفها برای شما پیش نخواهد آمد.

راهنمای خرید و انتخاب پردۀ مناسب

پرده یکی از وسایل ضروری هر خانه است .هم برای زیبایی و هم برای جلوگیری از
ورود نور به خانه کارایی دارد .البته در مورد اول ،باید به رنگ و طرح و ست بودنش
با لوازم منزل توجه ویژه داشت .در اینجا نکاتی را بازگو می کنیم که قبل از خرید
پرده الزم است آنها را به خاطر بسپارید:
* در مورد رنگ و طرح پارچه خوب فکر کنید .پردهها بس���یار جلب نظر کرده و
تاثیر زیادی روی زیبایی اتاق شما خواهند داشت.
* در مورد مقدار پارچه مضایقه نکنید .سخاوتمندانه عمل کنید .پردهها حداقل
باید دو برابر عرض پنجره باش���ند .حتی اگر بیشتر مواقع آنها را به صورت جمع
نگه دارید.
* همچنین پرده باید به اندازه کافی بلند باش���د .اگر میخواهید شیک و زیبا به
نظر برسد ،آن را بلندتر انتخاب کنید تا روی زمین را بگیرد و اگر میخواهید تمیز
جلوه کند ،بهتر اس���ت تا نزدیک زمین باشد .اما هرگز نباید ارتفاع پرده بلندتر از
این دو حالت باشد.
* پردههای خیلی کوتاه ناقص به نظر میرسند .بنابر این بهتر است پارچه را بلندتر
انتخاب کرده و برای کوتاهتر شدن پایین پرده را تو بگذارید.
* برای کنترل درجه حرارت و مقدار نور از پارچههای مناس���ب استفاده کنید.
های کتان نور را از خود عبور می دهند و پوشش مناسبی برای گرمتر شدن
پارچه
اتاق در زمستان و خنكتر بودن آن در تابستان هستند .پوششهای ضخیم به دلیل
خوابها مناسبند.
جلوگیری از ورود نور ،برای اتاق

از بین رفتن بوی یخچال با این ترفندها
ب���ه طرف یخچال می روید .در آن را باز می کنید و پارچ آب را برمیدارید .لیوان را از آب
پر می کنید ولی درست موقعی که میخواهید اولین جرعه اش را بنوشید از نوشیدن آب
گویید« :این دیگر چه طعم بدی است».
صرفنظر می کنید و می
وضعیتی قرار گرفته اید ،توجه داشته باشید که پیشگیری
اگر شما هم تا به حال در چنین
ّ
بهتر از درمان است ،بنابراین در وهله اول باید از ایجاد بوی نامطلوب در یخچال جلوگیری
ها و مواد
کنید و قدم اول برای رس���یدن به این امر ،رسیدگی و تمیز کردن مرتب قفسه
داخل یخچال است.
های یخچال سر بزنید و تاریخ مصرف مواد درون
س���عی کنید هر روز یکبار به تمام قفسه
یخچال را کنترل کنید .موادی را که تاریخ انقضایش���ان نزدیک است یا در آستانه خراب
شدن است خارج و زودتر مصرف کنید.
ذره ای از مواد غذایی به دیوارههای یخچال چس���بیده باشد ،سریع آن را تمیز کنید.
اگر ّ
های ذکر ش���ده ،باز هم ممکن است یخچال بعد از مدتی بوی
با این حال و با رعایت نکته
نامطبوع بگیرد .برای برطرف شدن این بو و تمیزی یخچالتان چند گام به شما پیشنهاد
می کنیم.
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گام اول:یخچال را خاموش کنید و از برق بکشید.
گام دوم:همه مواد را از یخچال خارج کنید و اگر موادی دارید که سریع خراب می شود،
در فریزر بگذارید .قفسهها و کش���وها را بیرون بیاورید و همه آنها را با محلول آب گرم و
ها و همه قسمتهای داخلی یخچال
جوش ش���یرین بشویید و بگذارید خشک شود .دیواره
را نیز با همین محلول یا با ترکیب آب و س���رکه سفید ،شستشو دهید و با حوله ای نرم
خشک کنید.
گام سوم:ش���یارها و الس���تیکهای در یخچال را از قلم نیندازید! اگ���ر ماده غذایی به
دیوارههای یخچال چسبیده و جدا نمی شود ،مرطوبش کنید تا به راحتی جدا شود.

گام چهارم:راحت ترین راه برای حذف بوی نامطبوع در یخچال ،این اس���ت که مقداری
جوش ش���یرین یا قهوه آسیاب ش���ده را درون ظرفی بدون در بریزید و درون یخچالتان
بگذاری���د تا بوی مواد غذایی را از یخچالتان رفع کند یا مقداری قهوه و تکه ای زغال را در
یک کیس���ه توری بریزید و گوشه یخچال آویزان کنید .یک راه دیگر هم استفاده از وانیل
است .مقداری وانیل را درون پارچه مرطوبی بریزید و درون یخچال بگذارید تا بوی خوش
وانیل ،در یخچالتان بپیچد.

