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ايدههاييبرايجاکردنکيفوکفشدرخانه

چگونهخانهايخوشبوداشته
باشيم؟

براي داشتن يک خانه ي منحصر به فرد از هر حيث ،عالوه بر
يک طراحي چشم نواز ،مبلمان راحت ،ترکيب رنگي مناسب
و اجراي س���اير اصول طراحي بايد به جزيياتي مانند جريان
يک رايحه ي دلپذير در فضا و يا موسيقي روح نواز در فضا نيز
خواهيم شما را با
توجه کرد .به همين منظور در اين مطلب مي
ترفندهاي خوشبو کردن طبيعي منزل آشنا کنيم.
عوامل بد بويي را حذف کنيد
در مرحله ي اول براي خوشبو کردن فضاي خانه بايد عوامل بد
بويي را حذف کنيد براي اين منظور از آشپزخانه شروع کنيد.
سطل زباله را هر روز تعويض کنيد و هر دو روز يک بار با آب و
مواد شوينده داخل آن را بشوييد تا گند زدايي شود.
در هنگام پخت و پز به بوي بدي که از سوختگي و يا ترکيب
ماند توجه داش���ته باش���د
مواد غذايي مختلف بر جاي مي
همچنين بس���يار مهم اس���ت که در هنگام پخت غذا از هود
استفاده کنيد.
در مرحله ي بعدي به يخچال س���ري بزنيد قطعاً با باز و بسته
ش���دن درب يخچال جريان هوا همراه با انواع بو به داخل خانه
شود بنابراين در اولين زمان ممکن اقدام به تميز کردن
وارد مي
يخچالنماييد.
فاضالب و آبراه موجود در آشپزخانه را فراموش نکنيد
حاال به ساير بخش���هاي خانه سر بزنيد بهتر است از سرويس
بهداشتي شروع کنيد.
رسد براي حذف عامل بد بو به کمد
بعد نوبت به اتاق خواب مي
هاي خود را خوشبو کنيد
ها س���ر بزنيم .رختخواب
رختخواب
هاي خانه ش���ما جريان
تا جريان هواي معطر در تمام بخش
داشته باشد.
خوشبو کننده طبيعي بسازيد
حاال که عوامل بد بو را در فضاي خانه حذف کرديد اقدام به خوشبو
هاي خانگي به
کردن فضاي خانه کنيد .با ساخت خوشبو کننده
توانيد فضاي داخلي منزلتان را خوشبو کنيد.
سادگي مي
 از گلهاي معطر در خانه استفاده کنيد
 با خريد گلهاي معطر و قرار دادن آنها در بخش���هاي مختلف
هاي خانه پخش کنيد.
توانيد عطر گل را در همه ي بخش
خانه مي
تواند عطر و
هاي فصلي مثل مريم ،ياس ،شب بو ،نرگس و ...مي
گل
طراوت خاصي را در فضاي خانه ي شما ايجاد نمايد.
از شمع و عود استفاده کنيد
توانيد در
 عالوه بر س���اخت خوش���بو کنندههاي طبيعي مي
فضاي خانه در صورت عدم حساس���يت از شمعهاي معطر و
توانيد با چسباندن
يا عود اس���تفاده کنيد .حتي خودتان مي
ترکيبات گياهي معطر مث���ل دانههاي قهوه ،چوب دارچين،
هاي معطر بسازيد و به
رزماري و ....به بدنه ي ش���معها ،شمع
سادگي خانه تان را خوشبو کنيد.
هاي صنعتي را فراموش نکنيد
خوشبو کننده
اگر هيچکدام
از ترفندهاي
باال ب���راي
خوشبو کردن
فضاي خانه
تان موثر نبود
از خوش���بو
کنندهه���اي
صنعت���ي با
رايحهه���اي
قوي استفاده
کنيد.
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ش���ايد در نگاه اول جاکفشي بهترين گزينه براي مرتب کردن کفشها و کمد ديواري براي قرار دادن کيفها به نظر برسد،
اي نيست و يکي از
اما به طور کلي نظم دهي کيف و کفشها ،آن هم براي خانمهاي عاشق کيف و کفش کار چندان ساده
خواهيم شما را با جاي کيف و کفشهاي
باشد .به همين منظور امروز در اينجا مي
چالشهاي نظم دهي کمد ديواريها مي
توانيد به سادگي به دکوراسيون منزل خود نظم ببخشيد.
متفاوت در دکوراسيون منزل آشنا کنيم که با کمک آنها مي
جاي کيف و کفش روي شلف
شلفها به عنوان يکي از قدرتمندترين نظم دهندههاي فضاي داخلي عمل ميکنند و به شما اين امکان را ميدهند لوازم
مورد نيازتان را دم دست داشته باشيد .همان طور که در تصوير مشاهده ميکنيد در اين فضا با استفاده از شلف به سادگي
جاي کيف و کفش خالقانه ايجاد شده و جلوه ي منظمي در فضاي داخلي اتاق خواب ايجاد شده است.
جاي کيف و کفش قفسه اي
توانيد آنها را تهيه و به
ها يکي از راه حلهاي مقرون به صرفه براي جاي کيف و کفش ميباشند که به سادگي مي
قفس���ه
شکل دلخواه خود در فضاي مد نظرتان سر هم کنيد و به سادگي به لوازم خود نظم و ترتيب دهيد.
جاي کيف و کفش ديواري
همان طور که ميدانيد يکي از س���ادهترين روشها براي نظم دهي به فضاي داخلي به خصوص براي فضاهاي کوچک
تواند عالوه بر زيبا سازي فضاي اتاق شما به لوازم
باشد که به سادگي مي
اس���تفاده از فضاي ديوار به جاي فضاي کف مي
شما نيز نظم ببخشد .استفاده از هنگرها براي آويز کردن کيفها و يا کمک گرفتن از لولههاي پليکا براي نظم بخشيدن
هايي براي استفاده از فضاي ديوار باشد.
تواند ايده
به کفشها مي
جاي کيف آويزي در کمد
همان طور که در تصوير ميبينيد با انتخاب اکسسوري نظم دهنده ي اين چنيني به سادگي ميتوانيد به کيفهاي خود
نظم ببخشيد و آنها را هميشه در دسترس داشته باشيد.
ها
استفاده از جعبه تقسيم براي جاي کفش
 با کمک جعبه تقس���يمهاي مقوايي دست س���از ميتوانيد فضاي پاي تخت و يا کشوي تخت خود را براي جاي دادن
کفشها و صندلها آماده کنيد و هميش���ه آنها را مرتب و منظم در دسترس داشته باشيد .اين راه حل بهترين ايده براي
جمع کردن کفشهاي خارج از فصل ميباشد.

راهنمايخريدسيبزمينيخالليمنجمد
امروزه براي تهيه راحتتر سيب زميني سرخ شده در خانه و رستوران از خالل سيبزمينيهاي آماده نيمه سرخ شده و
شود که طرفداران زيادي را به خود جلب کرده است ،اما نکته قابل توجه اين که مصرف
اي استفاده مي
منجمد کارخانه
کنندگان از زمان خريد محصول تا پخت و مصرف آن بايد نکاتي را مورد توجه قرار دهند.
ها کامال منجمد باشند .وجود برفک و دانههاي ريز
مصرف کنندگان هنگام خريد محصول بايد دقت کنند که خالل
و پراکنده يخ روي محصول نش���اندهنده نگهداري نامناسب خاللها در برههاي از زمان بوده که موجب خارج شدن از
حالت انجماد و آب انداختن آنها ش���ده است که چنين تغيير حالتي احتمال فسادپذيري و کپک زدگي محصول را باال
ميبرد.
الزم است بدانيد هر ماده غذايي که حاوي روغن و چربي باشد مستعد جذب بوهاي نامطبوع از محيط يخچال و فريزر يا
اند براي جلوگيري از بوگرفتن
هاي منجمد سيب زميني با روغن ،نيمه سرخ شده
از مواد غذايي ديگر است و چون خالل
آنها بايد از مرغ و ماهي و گوشت جدا نگهداري شوند و در صورتي که بسته آن باز شود بايد مابقي خاللها در نايلونهاي
زيپي يا انواعي که قابليت گره خوردن دارند نگهداري شود.
ن خاللها هرگز از حرارت باال استفاده نکنيد زيرا دماي زياد بالفاصله با سوزاندن روغن و بافت
ب کردن روغ 
براي ذو 
سطحي خاللها موجب تشکيل ترکيبات سمي آکريالميدي در محصول ميشود .اين ترکيبات بر عضو سم زداي بدن
دهد.
يعني کبد تاثير سوء گذاشته و ريسک ابتال به سرطان کبد را افزايش مي
ها ،از مابقي روغني که قبال در آن مرغ و کتلت و شنيتسل و ناگت طبخ شده ،استفاده
هرگز براي سرخ کردن خالل
نکنيد .چون ترکيبات خارج ش���ده از مواد گوشتي در تماس با روغن داغ دچار فعل و انفعاالت ناسالمي ميشوندکه در
صورت مجاورت با خاللهاي سيب زميني که بافتي گياهي و خشک دارند به سرعت جذب خاللها شده و آنها را ناسالم
ميکنند.

