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  :مقدمه

 یبسمه تعال

. تا به امروز مورد توجه بشر بوده است)  السالمهیعل( است که از زمان حضرت آدم ي  مسئله اي خانه و خانه دارموضوع

.  همگان خصوصاً شوهران خود، بوده اندقی داشته اند مورد توجه و تشوی کافتی و دراقهی سلي که در امور خانه داریزنان

 در مدت ي است که چون روزنیا)  السالمهیعل (می و کمال، ساره، همسر حضرت ابراهتی شخصي از جلوه هایکی که ي طوربه

 موضوع نی اتی بعمل آوردند خداوند اهمهمانانی از می خوبیرائی آماده کردند و پذهمانانی مي را براي شده اانی بري گوساله یکوتاه

: ت فرموده اسانی بدیرا در قرآن مج

 »ذی لبث ان جاء بعجلٍ حنفما«

»  آوردانی بري نگذشت که گوساله ايرید«

 69 هی آ- هود سوره

 کوشا و موفق بوده اری بسي که آن حضرت در امور خانه دارمینی بی به کرات م»هایعل... سالم ا« حضرت زهرا ي رهی در سنیهمچن

  .  کردندی همسر و فرزندان گرانقدر شان فراهم مي را برای زندگنی و با صفاترنی امکانات بهترنیاند و با کمتر

.  داندی مثل جهاد در راه خدا مشی رفاه شوهر و فرزندان خوي بس که اسالم کار زن در خانه را برانی همي خانه دارتی اهمدر

.  استفاده گرددگرانی و نظرات داتی که ذکر شد بهتر عمل شود الزم است از تجربيری مهم و خطي فهی که به وظنی اي حال براو

.  قرار گرفته استزانی شما عزاریاخت شده ودريتوسط مؤلف محترم جمع آور که ستینکات تجربه شده ا ازي حاضر مجموعه اکتاب

 با شماره تلفن ایارسال و ) عج (ي المهدي فرهنگسرای ما به نشاني خود را براي گرانبهااتی و تجربشنهاداتی نظرات، پلذا

. دد کتاب از آنها استفاده گرنی اي بعدي تا در چاپهادی تماس حاصل فرمائ0311 - 5557656

 تشکر با

  » عج «ي المهديفرهنگسرا
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يریلکه گ. نظافت. شستشو: اولفصل

يری گلکه

  : نکته در مورد استفاده از مواد پاك کنندهکی

 رایز. دی که حتماً از آب سرد استفاده کندی در نظر داشته باشدی کنی از مواد پاك کننده استفاده م،يری لکه گي اگر برا- 1 ي نکته

.  بردی منی از بعتری که آب سرد، لکه ها را بهتر و سریدر صورت.  بروندنی از برتری شود که لکه ها دیرم باعث مآب گ

  :يواری کاغذ دي شمع بر روي بردن لکه نی باز

دا  جواری دي شستشو است اول شمع را با کارد از رورقابلی غيواری بچکد اگر کاغذ ديواری کاغذ دي اگر شمع بر رو-2 ي نکته

  . دی کنزی مداد پاك کن آن را خوب تمکی سپس با دیکن

  :ی وسائل چوبي شمع رولکه

 ی کافدی سمباده کشای دی تراشدی شمع را نبای حالتنی جال دار است در چنی چوبلی وساي شمع رودنی چکي مورد بعد-3 ي نکته

  . دی و فوراً با پنبه پاك کندیی با آب گرم بشویاست قسمت لک شده را به آرام

  :ی نقاشي تابلوهاي شمع بر روي لکه

 دی و پاك کندی گرم آن را بشوئمهی و بعد با آب و صابون و اسفنج و آب ند،ی کارد شمع را پاك کنغهی صورت با تنی در ا-4ي نکته

  .  ماندی نمی از لکه باقي اثرد،ی قسمت شسته شده بکشي رومتی را به مالی نخي پارچه کیسپس 

  :کی موازئيو شمع بر ري لکه

  . دی و فوراً خشک کندیی گرم آن را بشومی و بعد با صابون و آب ندیزی لکه بري سرکه گرم روی ابتدا کم-5ي نکته

  : پارچهي شمع بر روي لکه

شمع به کاغذ . دی داغ بگذاري آن اتوي شمع در دو طرف پارچه، کاغذ خشک کن قرار داده و روي بردن لکه نی از بي برا-6ي نکته

  .  رودی منی چسبد و لکه را از بیک کن مخش

  : توسط قندی سطحی سوختگي کردن لکه پاك

 و دی زرد رنگ بکشي لکه ي بلکه با قند بر رودی نگران نباشادی زرد شده زگاری سای ی که لباس شما بر اثر سوختگی زمان-7ي نکته

  .  برودنی تا لکه از بدی را انجام دهنکاریآنقدر ا
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  : با اتویر سوختگ کردن اثزیتم

 يلکه ها. دی بمالی پارچه کتاني کرده و رومی را دو نازی پدی توانی اتو، زرد رنگ شد، مادی زي اگر لباس شما بر اثر گرما-8ي نکته

  . دیی کرده و سپس آن را بشوسی داخل آب سرد خقهیزرد رنگ بر طرف خواهند شد و بعد آن را چند دق

  : تخم مرغي ه دی سفي لکه

 بردن آن، محل لکه را با نی از بيبلکه برا.  ماندی لکه ثابت مرای زد،یی تخم مرغ را هرگز با آب گرم نشوي دهی سفي لکه -9ي نکته

  . دییآب سرد، کامالً بشو

  : سفرهي بر رولکه

عد از شستن در آفتاب  سفره را بدی توانی رود، می نمنی لک گرفته است و با شستن هم از بی شما بر اثر چربي اگر سفره -10ي نکته

  . بردی منی سفره را از بي لکه هادی نور خورشنکاریبا ا. دی نور آفتاب بگذاري روز جلوکی و دی بند لباس پهن کنيرو

 

  : واکس کفشي لکه

 آن ي و رودی کنسی را خي ابتدا پنبه ادی توانی مدی لباستان مالای فرش ي واکس، روي لکه یاطی احتی اگر بر اثر ب-11ي نکته

 و دی پنبه را آغشته به آب خالص کننکاریبعد از ا. دی لکه بکشي و بر رودیزی بریی ظرفشوعی ماي پنبه مقداريسپس رو. دیبکش

 ي و بر روختهی دستمال ري الکل بر روي نرفت مقدارنی لکه از بنکاری برود، و اگر با انی از بامالً تا لکه کدی لکه بکشيدوباره رو

 گرم کامالً می و آب نیی لباس را با پودر لباسشولکه،اگر لباس قابل شستشو باشد بعد از زدودن .  شودزی تم تا کامالًد،یلکه بکش

  . دییبشو

  :اهی سجوهر

چند . دی و با قاشق ماستها را جمع کنختهی محل لکه ري ماست روي فرش مقداري بر رواهی بردن جوهر سنی از بيبرا-12ي نکته

  .  رودی منی لکه کامالً از بد،یکن کار را تکرار نیمرتبه ا

  :ي چالکه

اگر پاك نشد، پارچه را آغشته به آب و پودر . دی لکه بکشي را روسی خي فوراً پارچه ،ي چاي بردن لکه نی از بي برا-13ي نکته

  .  شودی مزی فوراً تمدی لکه بکشي کرده و بر روییلباسشو

  :ری قي لکه

  .  شودی مزی تمعی سردیی بشونیمحل لکه را با بنز.  استنی روش بکار بردن بنزنی بهترری قي بردن لکه نی از بيبرا-14ي نکته
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  : آدامسي لکه

روش . دیی و بعد از آن لباس را کامالً بشودی استفاده کنی روغن نباتای درخت کاج و رهی بردن آدامس از شنی از بيبرا-15ي نکته

 لباس جدا ي تا از رودهی آدامس کشي برداشته و چند مرتبه بر روخی تکه کی است که نی لباس اي بردن آدامس از رونی از بي براگرید

  . دی استفاده کننی از بنزدی توانیاگر آدامس از آن جدا نشد م. شود

  : خوني لکه

 ی نرفت، منیاز باگر لکه .  رودی منی لکه از بد،یزی لکه بري آب سرد قرار داده و آب سرد را با فشار روریمحل لکه را ز-16ي نکته

بعد از خشک شدن نشاسته، لباس را . دی و در آفتاب قرار دهدهی ذرت مالي لکه را نشاسته ي با آب سرد، روشستن بعد از دیتوان

  .  رودی منی لکه از بدییبشو

  : گلداني روي هالکه

 نیبد.  چند ساعت بمانددی و بگذارهختی داخل گلدان رظ،ی سرکه و نمک غلي مقدارهی اولي بعد از شستشودی توانیم-17ي نکته

  .  شودی مزیصورت جرمها در محلول حل شده و گلدان تم

  : خودکاري لکه

  . رودی منی از بیراحتلکه بد،یو به محل لکه بمالدیکنری را آغشته به شی اسفنجدیتوانی خودکار مي بردن لکه نیب ازيبرا-18ي نکته

  : چسبي لکه

  .شودیلباس جدا م خود را از دست داده و ازیسفتچسب،د،ی چسب بگذاريروشته به سرکه کرده وه پارچه را آغ تککی -19ي نکته

 

  : روغني لکه

  .  رودی منیلکه فوراً از ب. دیی بشویی لباسشونی لباس را با پودر ماشدی توانی روغن مي پاك شدن لکه يبرا-20ي نکته

  :ینی ظروف چيری گلکه

 ي رویی پودر لباسشوي آب سرد و مقدارخته،یرا داخل ظرف ر) رهی و غوانی ل،یکان، نعلبکاست( از جمله ینیظروف چ-21ي نکته

  .  رودی منی بجوشد تمام لکه ها از بقهی تا چند دقدی اجاق بگذاري و رودیزیآن بر

  : لباسي بر روی زنگ زدگي لکه

پس از پاك شدن لکه، لباس . دی لکه بمالي بر رو آن را آغشته به نمک کرده،مهی نکی کرده و مهی ترش را دو نموی لکی-22ي نکته

  .دییرا با آب بشو
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  : هاشهی شيری گلکه

 را پاك شهی لک افتاده است و دائم دو طرف ششهی شي که بر رونندی بی کنند می پاك مشهی که شی اغلب خانمها زمان-23ي نکته

 را شهی شگری پاك و طرف دي عمودي را بطورشهیطرف ش کی: دی روش استفاده کننی از ادی توانی کار می راحتيبرا.  کنندیم

  .  استشهی که لکه کدام طرف شد،ی شوی راحت متوجه میلی روش خنی با اد،ی پاك کنیبطور افق

  : آدامس از موکندن

: دیری کمک بگری کندن آن از دو روش زي برادی توانی مد،ی شما چسبياگر آدامس به مو-24ي نکته

. دی تا سفت شود سپس آدامس را از مو جدا کندی آدامس چند بار بکشي رو راخی تکه کی: اولروش

 آدامس از دی بکشنی دستمال خشک، مو را چند بار پائکی سپس با دی کرم مرطوب کننده به همان قسمت مو بکشیکم:  دومروش

  . شما جدا خواهد شديمو

 ظروفيشستشو

  ي نکته در مورد ظروف روچند

چند قاشق سرکه به .دیزی داخل ظرف را آب بردیتوانی مدی از آن استفاده کننکهی قبل از اي ظروف رودنیبعد از خر-1- 25ي نکته

. شودی نماهیهرگز سدیظرف استفاده کن کرده وازیتا بجوشد و بعد آب آنرا خالد،ی اجاق قرار دهي روقهیآنرا چند دق ودیآب اضافه کن

. دی و صابون استفاده کنیی ظرف شومیآن از س کردن زی تمي شده برااهی شما سياگر ظروف رو-2

 و شعله را دی اجاق گاز قرار دهي را روی ظرف خالد،ی توانی شده ماهی پختن غذا سای شما بر اثر سرخ شدن ياگر ظروف رو-3

ه شرط ب.  شودی مدی شود و ظرف شما کامالً سفی ظرف بصورت دود از ظرف خارج ماهی سي تمام قسمتهانکاریبا ا. دیروشن کن

  .  شودی کار باعث سوراخ شدن ظرف منیچون ا. دی سرد شدن ظرف آب به آن نپاشاز بعد از خاموش کردن اجاق تا قبل نکهیا

   که درغذا سوخته استی کردن ظرفزیتم

را از آب  است آنیکاف. دی پاك کردن آن بکار نبري براي فلزری کفگای هرگز کارد، قاشق دهیاگر غذا به ته قابلمه چسب-26ي نکته

 و دیزی سرکه در آن بري است مقداردهی محکم به قابلمه چسبیلی خياگر غذا. دی به آن اضافه کنزی مشت نمک نکی و دیگرم پر کن

  .  تا کامالً پاك شوددیبجوشان

   از کاردازی پي کردن بوبرطرف

  .  رودی منی از بازی پي بونکاریبا ا. دی را حلقه حلقه ببرجی دهد با کارد هوی مازی پياگر کارد شما بو-27ي نکته

  :لی استي کردن قورزیتم

تا بجوشد . دی اجاق بگذاري و روختهی در آن رموی آبلي را پر از آب کرده مقداري شما جرم گرفته بود، قورياگر قور-28ي نکته

.  شودی مزی شما کامالً تميقور
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  :ي فالسک چاشستن

 به آن اضافه یی ظرفشوعی مایکمخته،ی آب گرم در فالسک ريسپس مقدارد،ی کنیلفالسک خا را ازي چايابتدا تفاله ها-29ي نکته

  . دی شود و بعد با آب گرم خوب شستشو دهزیتا تمد،یخوب تکان ده ودی اسکاج نرم داخل فالسک انداخته در آن را ببندکینموده و

  :یومینی کردن ظروف آلومپاك

ظروف شما . دیزی داغ داخل ظروف بريچند قاشق سرکه : دی سرکه استفاده کن ازدی توانی ظروف منی پاك کردن ايبرا-30ي نکته

  .  شودیکامالً نو و درخشان م

  : بشقابهاشستن

سپس چند . دیزی و درون آنرا آب بردی قرار دهي آنها را درون ظرف بزرگترد،ی شروع به شستن بشقابها کننکهیقبل از ا-31ي نکته

  . دیی سپس بشقابها را بشورد،ی گی را بخود مهای سرکه تمام چربدی صبر کني اقهی دقچند. دیقاشق سرکه به آب اضافه کن

  :ي ظروف بلورشستن

 ي تا اگر ظروف بلوردی حوله پهن کنکی یی ظرفشويدر کف گود: دی صورت عمل کننی به اي شستن ظروف بلوريبرا-32ي نکته

.  خورد لب پر نشودزیاز دستتان ل

: و پارچه لباس يشستشو=عنوان **

  :ی استرج و کشي لباسهاشستن

 شدن آب، باعث کش ری سرازرای زدی نکنزانی طناب آوي لباسها را پس از شستن رونی که هرگز ادیدر نظر داشته باش- 33 ي نکته

 تا دی بعد از شستن، آنها را در سبد گذاشته بگذارشهی منظور همنیبه هم.  دهدی خود را از دست میبائی شود و زیآمدن لباس م

  .  شودی لباس شما وارد نمبه ي صدمه اچی هنکاریخشک شود با ا

  : مالفهشستن

بلکه . دی نرسد از مواد پاك کننده استفاده نکنبی شود و در ضمن به تار و پود پارچه آسزی شما تمي مالفه هانکهی ايبرا-34 ي نکته

 از صابون رنده شده را به آن اضافه ي تکه اای پودر صابون و يارو مقد. دیزی بریی لباسشونی کار مالفه ها را داخل ماشنی ايبه جا

  .  داشته باشندي لکه انکهی شده اند بدون ازی تماری که مالفه ها بسدینی بی شستن، مقهیدق 15بعد از . دیکن

:  شستن دستمال آشپزخانهمشکل

تمام . دی بدوزسهی ککی مشکل نی رفع ايبرا. اشد بی آشپزخانه شستن آنها مشکل مي کوچک بودن دستمال هالیبه دل-35 ي نکته

 مشکلتان نکاری با اد،یندازی بیی لباسشونی را داخل ماشسهی و کدی آن را با کش جمع کني و دهانه دیزی برسهیدستمالها را داخل ک

. حل خواهد شد
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  : لباس با نوشابهشستن

 نوشابه شهی شکی صورت که نیبه ا. دیریشابه گازدار کمک بگ از نودی توانی شدند، مفی کثاری شما بسياگر لباس ها-36 ي نکته

  .  شوندی مزیها چقدر تم که لباسدی ددیخواه.دیی آن را بشوی و بطور معمولدیزی برفی کثي لباس هاي روییرا همراه با پودر لباسشو

  : که اپل دارندیی لباسهاشستن

 يبرا.  رودی منی اپل آنها از بم،ی اندازی میی لباسشونیا داخل ماش اپل ري داراي لباسهای وقتدی دانیهمانطور که م-37 ي نکته

: دیری کمک بگدی توانی از چند روش منکاری از ايریجلوگ

. دی و بعد اپل ها را به لباس وصل کندی و در موقع شستن اپل را از لباس جدا کند،یاپل ها را با سنجاق به لباس وصل کن-1

 کی که نصورتیبه ا. دیری شود کمک بگی بستن کفشها هم از آن استفاده مير بازار هستند و برا که دیی از چسب هادی توانیم-2

. دی از لباس جدا کنی تا در موقع شستن اپل را براحتدی را به اپل بدوزگریطرف چسب را به لباس و طرف د

 نکاری با اد،یندازی بیی بعد لباس را داخل لباسشو ودی محکم گره بزنیلی کرده و خکی هر کدام از اپل ها را داخل پالستدی توانیم-3

  .  مانندیاپل ها سالم م

  : حمامي پرده نظافت

سپس با آب . دی کنزی با اسفنج آغشته آب و صابون دو طرف آن را تمد،ی سطح صاف پهن کنکی ي حمام را رويپرده -38 ي نکته

  . دی فشار ندهيری آبگيآنرا برا ودی حمام را لوله نکنيکه پرده دیاشضمن در نظر داشته بدر.دی در آفتاب خشک کنآنرا و دییگرم بشو

  : بلوز مردانهقهی شدن پاك

  . دی استفاده کنیی ظرفشوعی بلوز مردانه از ماقهی پاك کردن يبرا-39 ي نکته

  : کردن اسفنجزیتم

  .  شودی مزی کامالً تمدی بگذارنیری محلول آب و جوش شای شب داخل آب نمک و کی نو کردن اسنفج آنرا يبرا-40 ي نکته

  : طناب لباسي کردن لباس بر روزانیآو

 را در داخل لباس قرار یچوب لباس. دی استفاده کنی از چوب لباسدی توانی مدی به اتو داشته باشاجی کمتر احتنکهی ايبرا-41 ي نکته

 روش هم نیبا ا. دی کنزانی را به طناب آوی لباس و حاال چوبدی لباس را داخل کمد قرار دهدی خواهی که می به همان صورتد،یده

  . دی کنزانی آورهی به طناب با گقهی که لباس ها را از نی اای.  کندی مدای به اتو پاجی کمتر احتم و هردی گی ميحجم کمتر
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 وسائل منزلنظافت

  :ی افقي کرکره ي پرده شستن

 طور که پرده ها نیحاال هم. دی بکشنییابتدا پرده ها را پا: دیریگ روش کمک بنی کرکره از اي شستن پرده هايبرا-42 ي نکته

 طرف پرده را کامالً برس کی و برس نرم ابتدا ندهی و با آب و پودر شودی پهن کننی زمي و رودی در آورگاهیجا است آن را از نییپا

 سمت کی پس از شستن دو طرف پرده، از .دی را هم برس بکشگری و طرف ددی پرده را برگردانگری نفر دکیسپس با کمک . دیبکش

  .  تا آب آنها برود و خشک شوددی قرار دهواری کنار دستادهی ها را اده و حاال پردی و آن را لوله کندی کنیشروع به آبکش

  :شهی کردن شزیتم

 2(محلول آب و سرکه  از دی توانی پاك کن مشهی شي بجانهی در هزیی و در ضمن صرفه جوشهی بهتر پاك کردن شيبرا-43 ي نکته

  . دی ها را پاك کنشهی دستمال شای و با روزنامه و دیاستفاده کن)  سرکهيقاشق غذا خور

  ی چوبلی کردن وسازیتم

 نیبه ا. دی از روغن چرخ استفاده کندی توانی مرهی و غنیتری کمد، وون،یزی تلوزی مانند می چوبلی کردن وسازی تميبرا-44 ي نکته

 و براق زی که چقدر تمدینی بی مدی بکشگری داءی اشای و زی مي و بعد بر رودیزی بری نرمي پارچه ي روغن بر روصورت که چند قطره

  . رندی خاك بخود نگی چوباءی شود، که اشی باعث می شوند و حتیم

  : نکته در مورد پاك کردن سفرهکی

 باعث چروك د،ی کوچک بزني اگر سفره را تارای زدیه کن بزرگ استفادي از تاهاد،ی سفره پاك کندی خواهی که میزمان- 45 ي نکته

  .  شودیشدن سفره م

  :نهی اطراف شومی کردن کاشزیتم

 آجرها ي زده و رودی سفي قلم مو را داخل سرکه دی کناستفاده شد از سرکه فی کثنهی اطراف شومیاگر آجر کاش-46 ي نکته

  . دی کنزیو با دستمال خشک آجرها را کامالً تم. دیبکش

  :ی سنگي کردن پله هازیتم

 انی پله نماي رودی سفيبعد از خشک کردن لکه هاد،ی کردزی خانه تان را تماهی سيکه پله ها ی وقتدیدانیکه مهمانطور-47 ي نکته

  . مانندی که پله ها براق مدینی بی مدی و به پله ها بکشدی کنلی گازوئي را آغشته به مقداري کار پارچه انی از ايری جلوگيبرا.شودیم

  : کردن مخلوط کنزیتم

 به آن یی ظرفشوعیسپس چند قطره ما. دیزی آب داخل مخلوط بری کمد،ی کنزی تمی مخلوط کن را به راحتنکهی ايبرا-48 ي نکته

.  شوندی مخلوط کن جدا مي وارهی به مخلوط کن از ددهی تمام مواد چسبد،ی مخلوط کن را روشن کنهی پس از چند ثاندیاضافه کن
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  :گری دی وسائل برقای ونیزی کردن پشت تلوزیمت

 دوام ي شوند برای زودتر خراب مرندی بگشتری هرچه خاك بونیزی و تلوخچالی مانند ی برقلی وسادی دانیهمانطور که م-49 ي نکته

 ي تا خاکهاد،یریگ بونیزی تلوي سوراخهاي را روی جاروبرقي هواکباریهر دو هفته . دی استفاده کنی جاروبرقي از هوای برقلیوسا

 خاکها را ی روش، جاروبرقنیبا ا. دی استفاده کندی توانی شما هوا ندارد از همان قسمت مکش هم ميواگر جار. داخل آن خارج شود

  .  کشدیبه داخل خود م

  : شدهی نقاشيوارهای کردن دزیتم

 د،ی کردن آن استفاده نکنزی تمي پاك کننده برا از موادعنوان چی باشد، به هی رنگ روغن مي شما دارايوارهایاگر د-50 ي نکته

 کیبلکه فقط از .  خودش را از دست بدهدییبای برود و حالت زنی بر اثر مواد پاك کننده از بواری شود که رنگ دی باعث مرایز

  . دیدستمال و آب سرد استفاده کن

  : کردن اجاق گاززیتم

 رب ي است تا مقداری مشکل است، کافتانی کردن آن برازی کرده و تمفی را کث سررفته و اجاق گازتانری شایاگر غذا - 51 ي نکته

 آب گرم و ي ابر نرم و مقدارای اسنفج کیصبح با استفاده از .  بماندد،ی و شب تا صبح بگذاردهی لکه ها مالي را رویگوجه فرنگ

  .  شودی صورت راحت منیان به ا کردن اجاق گازتزی کرد که چقدر تمدی خواهمالحظه. دیصابون لکه ها را پاك کن

  :ي کاغذي کردن آباژورهازیتم

 است هر روز سطح ی بلکه کافد،ی پارچه نمدار استفاده نکنای نوع آباژورها هرگز از اسنفج مرطوب نی کردن ازی تميبرا- 52 ي نکته

 مداد کی و با دی المپ برداريا از رو شده آنرفی کثیلی که خي و در موارددی پارچه نرم پاك کنکی آباژور را با یرونی و بیداخل

  . دی آن را پاك کنیام به آرزی و تمدیپاکن سف

  :یکی پالستي کردن آباژورهازیتم

 نی را در ايدی سفي است پارچه ی گرم و صابون استفاده کرد کافمی توان از آب نی نوع آباژورها منی کردن ازی تميبرا-53 ي نکته

  . دی کرده و بالفاصله خشک کنزی آنرا تمگری دسی پارچه خکی سپس با د،یش آباژور بکي و رودی کنسیمحلول خ

  :ی کاغذ مخملي کردن آباژورهازیتم

  . دی پاك کنی جاروبرقای ی برس معمولکی نوع آباژورها را با نیا-54 ي نکته

  : کردن چرمزی در مورد تمي انکته

 ی چرمي لهی وسي و با فرچه، کف صابون را رودی درست کنصابون  کفي نشد، مقدارزی چرم تمهی اوليریاگر با گردگ-55 ي نکته

. دی و واکس بزندی تا چرم خوب خشک شود بعد آنرا چرب کندیحاال صبر کن. دی و با پارچه خشک کندیبمال
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  : کردن اتوزیتم

.  شودزی تا تمدی بکشی مصرفی خشن و بي پارچه ي و سپس رودیاتو را به شدت گرم کن-1-56 ي نکته

  . دی کنزی تکه سنباده به کف اتو آن را تمکی دنی با کشدی توانیم-2

لی اتومبنظافت

  لی اتومبشهی شي برطرف کردن برچسب بر رويبرا

 اجاق ي را روموی آبلای سرکه ي مقداردی روش استفاده کننی از ادی توانی ملی اتومبشهی کندن برچسب از شيبرا-57 ي نکته

 تمام بر دی را تکرار کننکاری اگر چند بار اد،ی بر چسب ها بکشي زده و روموی آبلای را داخل سرکه  سپس اسنفجدیگذاشته تا جوش آ

  .  شوندیچسب ها کنده م

  لی پنجره اتومبشستن

 تمام کثافات و گرد و دی بتوانی تا براحتد،ی استفاده کننیری از جوش شلی شستن پنجره ها و چراغ جلو وسپر اتومبيبرا-58 ي نکته

 ها و شهی شي و عمل شستشودیزی اسفنج نرم بري بر رونیری جوش شی صورت که کمنیبه ا. دی پاك کننی ماشي را از روغبار

  . دی را آغاز کنلی اتومبگری ديقسمتها

  لی کردن سپر اتومبزیتم

 باآب دی دانی که م است، همانطوردهی آن چسبي روي شده و مواد چسبنده افی کثلی شما به هر دللیاگر سپر اتومب-59 ي نکته

 دی سپر بمالي استون بر روی صورت که کمنی به ادی سپر از استون استفاده کني بردن مواد چسبنده از رونی از بيبرا.  شودیپاك نم

  .  شودزی تا تمدی آن بکشي رویا نوك چاقو به آرامی غی با تقهیو بعد از چند دق

  لی اتومبيشستشو

 فنجان کوچک نفت استفاده کی سطل آب و کی بلکه از د،ی پودر استفاده نکنای آب فراوان  ازلی شستن اتومبيبرا-60 ي نکته

  . دی نداري بعددنی آب کشای و لی کردن اتومبسی به خازی ننکاری با اد،ی کنزی تان را تملی دستمال نرم اتومبکیو با . دیکن

ی وسائل شخصنظافت

  :نکی کردن عزیتم

 شهی شي سرکه را روای چند قطره از الکل د،ی الکل استفاده کنای از چند قطره سرکه و نکی عهشی کردن شزی تميبرا- 61 ي نکته

  . دی کنزی تمي کاغذدستمال و با دیبچکان
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  ):طال( کردن زیتم

 به مدت ختهی را داخل آن ریی ظرف شوعی ماای یی آب و پودر لباسشوي مقدارختهی ریتمام جواهرات خود را داخل ظرف- 62 ي نکته

  .  شودی اجاق گذاشته تا بجوشد جواهرات شما مانند روز اول مي روقهیچند دق

  : کردن نقرهزیتم

 ی آنرا مدتدی شد ناراحت نباشاهیس) تکسیوا( کننده دی سفعی مثالً مجاورت با مایلیاگر انگشتر نقره شما به هر دل- 63 ي نکته

  . شودی مدی که مثل اول سفدینی بیمدیکه پرز دار است محکم بکش ی فرشيرو آن راقهی سپس چند دقدیندازی بظیداخل آب نمک غل

  : کردن کفشزیتم

: دی استفاده کندی توانی و براق کردن کفش مزی تميعالوه بر واکس از دو راه برا-64 ي نکته

 که چقدر دینی بی مدی خود بمالی چرمي کفشهاي را بر رودهی دستمال سفکیسپس با . دی تخم مرغ را خوب بزني دهیسف-1

.  و براق شده اندزی تمتانیکفشها

  .  شوندی شما براق مي کفشهاد،ی استفاده کنعی روغن ماای و نیاز روغن پاراف-2
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  نکات مهم آشپزي:فصل دوم

  

  : غذاي بردن بونی باز

 ای و دی استفاده کنری دود خاکشاید اسفند و  شود، از دوی خانواده می غذا پر شده و باعث ناراحتي شما از بوياگر خانه -1 ي نکته

  .  شودی هم مطی کردن محی در ضمن دود اسفند باعث ضد عفوندی ببرنی غذا را از بي کامالً بودی توانی منیبا دود کردن دارچ

  ی نکته در مورد رب گوجه فرنگچند

 تا رب زند،ی ری آن را دور مدیردن رب، آب سف درست کي از خانمها بعد از خردکردن گوجه براياری متأسفانه بس-1-2 ي نکته

 است در دی بدن داخل همان آب سفيبرا الزم یچون تمام امالح معدن.  استی اشتباهاری که کار بسیدر صورت. آنها قرمزتر شود

.  شودی مانع فاسد شدن رب مدی آب سفنیضمن هم

. دیان بجوشلی رب شما قرمز شود آب گوجه را داخل ظرف استنکهی ايبرا-2

  .  کپک نزندگری تا ددیزی روغن آب شده بری ظرف رب کميرو-3

  : شدن راحت نمک از نمک پاشخارج

  . دیزی چند عدد برنج خشک داخل نمک پاش بردی توانی نمک راحت تر از نمک پاش خارج شود منکهی ايبرا-3 ي نکته

  : کردن فلفلابیآس

 دیری دهان خود بگي دستمال را چند تا زده و جلوکی. دی کنابی آزاد آسيهواا را در که حتماً فلفل هدیدر نظر داشته باش-4 ي نکته

 را باز ابیبعد در آس شود ونی تا ذرات فلفل ته نشدی صبر کنهیچند ثان کردن،ابیپس از آسود،ی کنابیفلفل ها را آسوبعد

  . شودیم باعث سوزش چشم شمارایزتان برخوردنکنددستتان به چشمدیمواظب باش.دییصابون بشو را با آب وتانچند مرتبه دستان.دیکن

  : نکته در مورد زودپزکی

 هم خطرناك است و رای زد،یزی آب بردی که تازه خاموش کرده اي زود پزي هرگز رودی که نبادی در نظر داشته باششهیهم-5 ي نکته

  . را زود نپزد زودپز شما غذا گری شود و درپزی به دلی شود، زودپز شما تبدی باعث منکاریهم ا

  : بخار پز در خانهدستگاه

   قابلمه را آب کرده کی دستگاه نی ساختن ايبرا-6 ي نکته

 ی را که مي که آبکش با آب برخورد نکند و حاال هر موادیزانی به مدیزی آب در قابلمه بريمقدار. دی آن قرار دهي روی آبکشو

  .  شما بخارپز شودیی تا مواد غذادیرا روشن کناجاق گاز . دی آبکش قرار دهي رود،ی بخار پز کندیخواه
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  : و سماوري در کتری از گوش ماهاستفاده

  .  تا آهک موجود در آب را جذب کندد،ی سماور قرار دهای ي را در کتری است چند دانه گوش ماهیکاف-7 ي نکته

  :یومینی شدن ظروف آلوماهی از سيریجلوگ

 ماند و هم طعم ی مدی هم ظرف شما سفنکاری با اد،ی اضافه کنموی آبلایه چند قطره سرکه هنگام پختن حبوبات داخل قابلم-8 ي نکته

  .  شودیحبوبات بهتر م

  :دیای جوش بعتری آب سردی خواهی ماگر

  . دی نمک به آن اضافه کنی کمد،یای جوش بعتری آب قابلمه شما سردی خواهی و مدیاگر عجله دار-9 ي نکته

  : جوش آمدن آب سماورعیسر

 آب را داخل ي هیبعد از گرم شدن، بق. دی سماور را آب کنمهی ابتدا تا ندیای آب سماور زود جوش بدی خواهیاگر م-10 ي نکته

  . دیزیسماور بر

  : در خارج از شهريآشپز

 پختن غذا ي از آتش برادی و خواستدی پختن در دسترس نداشتي و اجاق برادی به خارج از شهر رفتکی نکی پياگر برا-11 ي نکته

 اهی از سدی آتش بگذاري و رود،یبمال به ته ظرف شی رری خمی کمدی توانی شدن ظروف ماهی از سيری جلوگي براد،یاستفاده کن

.  شودی ميریشدن ظروف جلوگ

  :یی غذاي در برنامه ای از سواستفاده

 فشار خون و ي که دارايفراد بخصوص افراد اي است که همه ی خوباری بسیی غذاي ماده ای سودی دانیهمانطور که م-12 ي نکته

 یی غذاي در برنامه ای از سودی بتواننکهی ايبرا.  ندارندای به خوردن سويادی زلی از افراد تمایبعض.  مصرف کننددی هستند بایچرب

 سی خاهای سوبعد از چند ساعت که کامالً. دی کنسی را درون آب خای گرم سو500: دیری کمک بگوش رنی از ادیخود استفاده کن

 و داخل دی کني و حاال آنها را بسته بنددی گرم گوشت چرخ کرده مخلوط کن1000 ی ال500سپس با . دیشدند آنها را چرخ کن

. دیری پخت غذا کمک بگي از آن برادی توانی می و براحتردی گی طعم گوشت چرخ کرده را بخود مای کار سونیبا ا. دی قرار دهزریفر

  . دی کرده ایانینه هم کمک شا خایدر ضمن در خرج

   از قالبینیری کردن نان شجدا

 و دور دی داغ فرو کنیلی پارچه را داخل آب خکی: دی راه استفاده کننی شود از ای از قالب جدا نمینیریاگر نان ش-13 ي نکته

  .  شودی جدا می از قالب به راحتینیری نان شد،ی صبر کنقهی و چند دقدیچی بپینیریقالب ش
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  می غذا با حرارت مالختپ

 پخته شود خوشمزه تر است الزم است می اگر غذا با حرارت مالد،ی داردهی که عقدی هستییاگر شما هم از جمله خانمها-14 ي نکته

 ابتدا قطعات د،ی مرغ را با حرارت کم بپزای گوشت دی خواهی دلخواه ندارد به عنوان نمونه اگر مجهی روش، نتنی ای که گاهدیبدان

 کردن یی با طالدی بپزمی حرارت ماليسپس آنرا رو.  رنگ دهدریی شود و اطراف آن تغیید، تا طالیوشت را در روغن تفت دهگ

 است قطعات گوشت یکاف.  کندی ميری شود و از له شدن آن جلوگی گوشت مگری دي قسمتهاي برای سرخ شده محافظهیگوشت ال

سپس با درجه حرارت .  چهارم ضخامت قطعات گوشت آب باشدکی تا د،یه آن اضافه کن و آب را بدینی قابلمه بچایرا در تابه گود 

  . دی و در صورت لزوم آب به آن اضافه کندی و رو کنری گوشتها را ززی نی گه گاهدی باز بپزمهی نایمتوسط در ظروف درباز 

  ری پندنیبر

 و دی گرم کنی است که کارد را کمنی آن اگریو راه د. دیتفاده کن شود از کارد کند اسدهی شما بهتر برری پننکهی ايبرا-15 ي نکته

. دی را برش دهریسپس پن

 ریپن. دی بکشری قالب پننیی و از باال تا پادیری دوطرف نخ را بگدی مثل نخ عمامه استفاده کنمی و ضخزی نخ تمکی با نکهی اگری دراه

  .  شودی مدهیبصورت صاف بر

   زده باشد که شکركی در مورد عسلنکته

 عسل دی توانی مست،ی قابل استفاده نگری به اصطالح شکرك زده و دای شده دیاگر عسل شما سفت شده و در ضمن سف-16 ي نکته

 و دی بر داريگری که آب داخل آن نشود حاال ظرف بزرگتر دی بصورتدیزی شود بری که در آن محکم بسته می ظرفای يزیرا در ظرف د

 تکان ای شود ی که ظرف عسل وارونه مدی کنی اگر فکر مد،ی بگذاري درون ظرف بعدستادهیارف عسل را  و ظدیزیداخل آن آب بر

با بخار آب، عسل به . دیای تا آب جوش بدیحاال اجاق گاز را روشن کن.بماند تا ثابت دی آن بگذاري رونی جسم سنگکی.  خوردیم

  .  زندیشدن عسل شکرك نم تا تمام گری که ددی گردد و مطمئن باشی بر مهیحالت اول

   از وارفتن کوفتهيریجلوگ

  . دی کنادی و حرارت آتش را زدیفزائی آرد و تخم مرغ به آن بي شما در آب از هم نپاشد قدري کوفته هانکهی ايبرا-17 ي نکته

  : شدادی شما زي فلفل غذااگر

 دی حرارت برداري قبل از آنکه غذا را از روقهی است چند دق تند شدهیلی و خدی زده اتانی از اندازه به غذاشیاگر فلفل ب-18 ي نکته

  .  خواهد رفتنی غذا از بي تنديبه طرز قابل مالحظه ا. دی و خوب هم بزندیزی ترش تازه را در آن برموی عدد لکیآب 

  : نمک شدی باگرحبوبات

. دی را در آبجوش حل کنازینمک مورد ن بلکه مقدار دیزی آن نري نمک شد هرگز نمک خشک رویاگر حبوبات شما ب-19 ي نکته

.  رسدی حبوبات مينمک به همه جا. دیزیسپس داخل حبوبات پخته بر
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  ی بهتر ماکارونپخت

. دیزی بردنی در حال جوشی روغن داخل ماکاروني چند قاشق غذاخور-1-20 نکته

. دیزی بردنی در حال جوشی داخل ظرف ماکارونمویچند قاشق آبل-2

   ذتری شما لذی تا ماکاروندی اضافه کنی ماکارونهی به مامویچند قاشق آبل-3

   تر شدن دلمه برگ موخوشمزه

  . دی مخلوط با آب استفاده کني تمر هندی بهتر شدن دلمه برگ مو از چاشنيبرا-21 ي نکته

   بهتر رنگ دادن زعفراني برایراه

: دیری کمک بگریوش ز از ردی توانی زعفران شما بهتر رنگ بدهد منکهی ايبرا-22 ي نکته

 برنج نکهیبعد از ا. دی آب جوش به آن اضافه کني قاشق غذاخور2 ختهی ردهیی زعفران ساازی استکان کوچک به مقدار مورد نکی درون

 کشد ی برنج زعفران هم دم مدنیبا دم کش. دی آب و زعفران را در برنج فرو ببري استکان حاودیختی و داخل قابلمه ردیرا آبکش کرد

  .  دهدیو بهتر رنگ م

  ي تر شدن کوکو سبزخوشمزه

  .  شودی خوشمزه ماری شما بسي کوکودی خرد شده و زرشک استفاده کني از گردوي خوشمزه تر شدن کوکو سبزيبرا-23 ي نکته

   تازهسی سوسصی تشخي برایراه

 انگشت نماند، ي جاسی سوسير روبعد از برداشتن انگشت اگر ب. دی فشار دهسی سوسيانگشت سبابه را بر رو-24 ي نکته

  .  تازه استسیسوس

 برنجپخت

   نکته در مورد پخت برنجچند

   چند دی توانی شود مدی برنج شما سفنکهی ايبرا-1-25 ي نکته

. دیزی ماست، داخل ظرف برنج در حال جوش برقاشق

 دی توانیم. از حد معمول جوش خورده بودشیاگر برنج شما ب-2

  .  تا برنج شما خراب نشوددی به آن اضافه کنمویآبل ي قاشق غذاخور2-3

  : برنجی سوختگي بردن بونی از بيبرا

. دی نان را برداردن،ی و موقع کشدی برنج قرار دهي تکه نان روکی -1-26 ي نکته

  . ردی گی را بخود می سوختگي بوازی پدی را پوست کنده و در داخل برنج فرو کنازی عدد پکی-2
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   پلودیر شدن شو خوشمزه تيبرا

 ها يدر عطار( مخصوص پلو که سبز رنگ است و هی از ادودی توانی شما خوشمزه تر شود مي پلودی شونکهی ايبرا-27 ي نکته

  . دی برنج بپاشي البه الهی ادویبعد از آبکش کردن برنج کم. دیاستفاده کن)  باشدیموجود م

   برنجری خوشمزه تر شدن شيبرا

 برنج شما ری شود که شی کار باعث منیا. دی کنسی خری برنج شما خوشمزه تر شود، برنج را با شری شدیه خوایاگر م-28 ي نکته

  . خوشمزه تر شود

   نمک شدی برنج شما باگر

 اری نمک را با مقدار بسازی برنج مقدار مورد ندنی موقع کشد،ی نمک شد اصالً نگران نباشی برنجتان بیاگر بر اثر فراموش- 29 ي نکته

 در روغن می شود هرگز نمک را مستقی برنج شما رفع می نمکی بنکاریبا ا. دیزی برنج بري و رودی آب و روغن مخلوط کنیمک

  .  شودی نمل نمک در روغن حرای زد،یزینر

   برنج شما شور شداگر

 ي رويشتریبرنج آب ب که برنج شما شور شده است موقع آب کش کردن د،یاگر قبل از آب کش کردن برنج متوجه شد-30 ي نکته

 آن ي برطرف کردن شوري براي چاره اگری ددی آن شدياما اگر بعد از آب کش کردن برنج متوجه شور. دیزیبرنج داخل آبکش بر

  . دی کندرست نمک ی خورش تتان را بنکهیمگر ا. دیندار

   بچه هاي برنج براآب

 آب نیا. دی دو قاشق ماست مخلوط کنیکی و با دیب آن را بردار از آوانی لکی دی برنج را آبکش کندی خواهی میوقت-31 ي نکته

  .  استدی مفیلی بچه ها خي که شور نباشد برایبرنج در صورت

  : نامطبوع برنجي بردن بونی باز

 ي باشد تا بوهی حتماً در سادیالبته با. دی سطح پهن کنکی ي برنج خشک شما بو گرفت برنج را رویلیاگر به هر دل- 32 ي نکته

 شود و برنج حالت خود را از دست ی باعث خرد شدن برنج مدی نور آفتاب قرار دهي اگر برنج را جلورایز.  برودنینامطبوع برنج از ب

  .  شودی مدهی از هم پاشدیزی ری که داخل آب جوش می دهد و وقتیم

  : کارمندي خانمهاي برنج براپخت

 نی اایو .  فرصت پختن برنج را ندارندند،ی آی ظهر به خانه می کنند و وقتی م از خانه کاررونی هستند که بییخانم ها-33 ي نکته

 شب قبل برنج را آبکش ایصبح : رندی توانند کمک بگی روش منی افراد از انگونهیا. که دوست ندارند از شب قبل برنج آماده کنند
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 قرار خچالی و قابلمه را داخل زندینج را داخل قابلمه بر برنج را آماده کرده و برگی ته دسپس بردارند، شک آن را خیکنند البته کم

  .  استدهیتا ساالد را آماده کنند برنج هم دم کش.  آب و روغن دهند و آن را دم کنندیدهند، ظهر برنج را کم

خورش

  :مهی تر شدن خورش قخوشمزه

 اریمزه آن بس. دیپس همراه گوشت تفت ده سدی کنسی شما خوشمزه تر شود لپه را ابتدا خمهی خورش قنکهی ايبرا-34 ي نکته

  .  پزدی که لپه با گوشت مد،ی و مطمئن باشستی به جدا پختن لپه هم ناجی شود و احتیخوش طعم م

   تر شدن خورش فسنجانخوشمزه

ده  از آب سرد استفادی توانی پس دهد، ميشتری خورش فسنجان شما خوشمزه تر شود و در ضمن روغن بنکهی ايبرا- 35 ي نکته

  .  پس دهنديشتری تا گردوها روغن بد،یدر ضمن کم کم آب را اضافه کن. دیکن

  ي تر شدن خورش سبزخوشمزه

 ی مي سرخ کردن سبزي از مغز داخل قلم برایحت. دی از آب قلم گوسفند استفاده کني خوشمزه تر شدن خورش سبزيبرا-36 ي نکته

  .  شودی مذتری خورش شما چقدر لذد،ینی بی منکاریبا انجام ا. دی استفاده کندیتوان

  : خورش شما شور شداگر

 را ینی زمبی سدی کنمی تقسمی را پوست کنده و به دو نینیزم بی سکی. دی اگر خورش شما شور شد اصالً نگران نباش- 37 ي نکته

  . ردی گی غذا را بخود مي شورینی زمبی سنکاریبا ا.  بجوشدی تا کمدیزیداخل خورش بر

  :دی اضافه کني را به خورش سبزموی موقع آبلچه

 در موی اگر آبلد،ی اجاق را تازه خاموش کرده اری است که زی به خورش زمانموی اضافه کردن آبلي زمان برانیبهتر-38 ي نکته

  .  دهدی خود را از دست مییبای گردد و زیخورش جوش بخورد رنگ خورش بر م

  : خورش شما سوختاگر

 که مواد یبصورت. دی انتقال دهيگری بلکه خورش را به ظرف ددیزی وجه داخل آن آب نرچیوخت به هاگر خورش شما س-39 ي نکته

  . دی به آن اضافه کنهی نمک و روغن و ادوی کمدی توانی به ظرف دوم منتقل نشود سپس میسوختن
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یماه

  ی تر شدن ماهخوشمزه

 آنها هم ي از مخلوط هر دودی آبغوره قرار دهای سرکه و مو،یبل را داخل آی ماه،ی ساعت قبل از سرخ کردن ماه2-3- 40 ي نکته

 آن خارج شود سپس روغن را خوب داغ ی تا آب اضافد،ی را داخل آبکش قرار دههای بعد از چند ساعت ماهدی استفاده کندی توانیم

  .  شودی خوشمزه می و ماهستی به آرد هم ناجی روش احتنی با ادی ها را سرخ کنی و ماهدیکن

  : شوریماه

 نوع نی اي بردن شورنی از بيبرا.  توان آن را مصرف کردی نمهم نمک ی بي شور هستند و با پلواری بسهای از ماهیبعض- 41 ي نکته

 آن را ي کاغذي سپس با حوله د،ی کنسی داخل آب سرد خقهی دق15 را به مدت هایماه: دیری روش کمک بگنی از ادی توانی مهایماه

  .  گرفته خواهد شد آني شوردیخشک کن

   از دستی ماهي بردن بونی باز

. دیی آب و نمک بشوایبا محلول آب و سرکه، -1-42 ي نکته

 سپس با آب و صابون کامالً دی صبر کنقهیو چند دق. دی زردچوبه به تمام دستتان بمالیسپس کم. دی کنسیابتدا دستتان را خ-2

. دیدستتان را بشوئ

   از ظروفیه ماي بردن بونی از بيبرا

 خردل ی کممی قاشق و چنگالها را در آن بشوئمی خواهی که می داخل ظرفدی از ظروف بای ماهي بردن بونی ازبيبرا-43 ي نکته

  . می با مخلوط آب و سرکه بشوئدی را باینی ظروف چی ولمیزیبر

   تازهی ماهصیتشخ

.  روشن و شفاف باشددی بای ماهي چشمها-1-44 ي نکته

.  درخشان و محکم باشددی بایه مايفلسها-2

.  باشدی صورتای سرخ رنگ و دی بای ماهيگوشها-3

  .  تازه استی نمانده ماهی اگر اثر انگشت باقد،ی فشار دهی بدن ماهيانگشت اشاره را رو-4

 و تخم مرغمرغ

   گوشتای اضافه کردن نمک به مرغ زمان

 پختن ياما برا.  شودی مرغ شما خوشمزه تر مدی اول نمک را اضافه کنيرحله  حتماً در همان مدی مرغ بپزدی خواهیاگر م-45 ي نکته

 شود و گوشت ی باعث سفت شدن گوشت مدی اگر در ابتدا نمک را به گوشت اضافه کنرای زدی نمک را آخر اضافه کنشهیگوشت هم

  .  پزدی مریشما د
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   زهم مرغ در موقع پختني بردن بونی باز

 رود و ی منی زهم مرغ از بي هم بونکاریبا ا. دی به آن اضافه کنجی چند عدد هودی توانی زهم مرغ ميردن بو بنی از بيبرا-46 ي نکته

  . ردی گی ميهم طعم بهتر

  : مرغي پرهاکندن

  و بعد از داخل آب،دی داخل آبجوش قرار دهقهی دق1 مرغ را به مدت دی از آن جدا کنی مرغ را به راحتي پرهانکهی ايبرا- 47 ي نکته

  .  شودی تمام پرها با دست کنده میبه راحت. دی آوررونیب

  ی مرغ عسلتخم

 تخم قهی دق3 جوش که آمد، تخم مرغها را داخل آن گذاشته بعد از کی نزددی اجاق بگذاري روختهی آب ریدرون ظرف-48 ي نکته

  .  شودیم شتری بی باشد، زمان پخت، کمخچالی شود اگر تخم مرغها درون ی میمرغها عسل

   تخم مرغ تازهصی تشخي برایراه

 آب آمد تخم مرغ کهنه ي تازه است و اگر روستادهی را داخل ظرف آب قرار داده اگر تخم مرغ ته ظرف ای تخم مرغ-49 ي نکته

. است

   که ترك داردی کردن تخم مرغآبپز

 و بعد دی بمالموی آبلی کمی محل ترك خوردگي بر رود،ی آنرا آبپز کندی هستلیاگر تخم مرغ شما ترك داشته باشد و ما-50 ي نکته

  . دیداخل آب قرار داده و بپز

   تخم مرغ از زردهدهی کردن سفجدا

.  ماندی می باقفی قي آمده و زرده در باالرونی بفی قری از زدهی سفدی کوچک بشکنفی قکی تخم مرغ را در -1-51 ي نکته

 يگری را در داخل ظرف ددهیا پوست آن از وسط جدا شود سپس آهسته سف تدی چاقو دور تا دور تخم مرغ را ضربه بزنکیبا -2

.  شودی کامالً از زرده جدا مدهیسف. دی را تکرار کننکاریچند مرتبه ا. دی منتقل کني بعدي را به پوسته دهی سفي مانده یباق. دیزیبر

 گری را در ظرف دی قرار داده سپس نعلبک زردهي استکان را بصورت وارونه روکی. دی بشکنی نعلبککیتخم مرغ را داخل -3

  .  شودی از زرده جدا مدهیسف. دیبرگردان

   تخم مرغدهی کردن سفکف

 زودتر از موقع یلی خدیسپس هم بزن. دی نمک به آن اضافه کنی تخم مرغ زودتر کف کند کمي دهی سفدیاگر بخواه-52 ي نکته

  . کف خواهد کرد
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روغن

  :ن داغ قابل استفاده بودن روغصیتشخ

 نکهی اگرید. ستی باشد قابل استفاده ناهیاگر س.  کامالً روشن باشددی مانده از سرخ شدن بای رنگ روغن باقنکهیاول ا-53 ي نکته

  .  قابل استفاده استری رنگ جمع شد، روغن غرهیاگر اطراف آن ذرات ت. دیندازی تکه نان داخل روغن بکی

  : از روغنی قبلي غذاي بردن بونی باز

 ي جعفري بهتر شود، چند شاخه می بپزمی خواهی که مي بعدي و طعم غذامیری را از روغن بگی قبلي غذاي بونکهی ايبرا-54 ي کتهن

  .  رودی منی غذا از بي بودیزی ها را دور بري که سرخ شد جعفری کمدیزیدر روغن بر

  : از سوختن کرهيریجلوگ

 يری تا از سوختن آن جلوگد،ی قاشق روغن به آن اضافه کنکی د،یبا کره سرخ کن را ی مواد سرخ کردندی خواهیاگر م-55 ي نکته

  .  شوديری تا از سوختن کره جلوگدی گاز را کم کنریدر ضمن موقع سرخ کردن ز. شود

سس

  ونزی درست کردن سس ماروش

 ختهیتمام مواد را داخل ظرف ر. ي قاشق غذا خور3 شکر ،ي خورغذا قاشق 1 نمک وان،ی ل3 آب وان،ی ل1 دیآرد سف-56 ي نکته

 عدد 3 که مواد کامالً سرد شدند ی وقتم،ی کنی سپس تا سرد شدن مواد صبر مدی درآی تا بپزد و بصورت فرنمی گذاری اجاق ميرو

ه البت. دی با همزن بزنای و دیزیبر و داخل مخلوط کن دی به آن اضافه کنعی روغن ماوانی ل1 خردل و ي خوري قاشق چا1تخم مرغ، 

  . بهتر استنکاری اي براتونی شود، در ضمن روغن زی باشد سس شما سفت تر مشتریهرچه روغن آن ب

  : سسي به جادهی از ماست چکاستفاده

 ی نمرندی بگمی خواهند رژی که مي مضر است در ضمن افرادی سالمتي سس براادی مصرف زدی دانیهمانطور که م-57 ي نکته

 کار هم ساالد شما نی استفاده کنند با ادهی سس از ماست چکي منظور بهتر است که بجانی همياتوانند از سس استفاده کنند بر

  . دیستی نگران چاق شدن خود نگری شود و هم دیخوشمزه م

   تر شدن سسخوشمزه

 صورت که نیبه ا. دی آب نارنج تازه استفاده کنای سس مخصوص ساالد شما خوشمزه تر شود از آب پرتقال نکهی ايبرا-58 ي نکته

  .  شودی که سس شما چقدر خوشمزه تر مدینی بی مدی نارنج را گرفته و با سس ساالد مخلوط کنایآب پرتقال 
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  :ادی زونزی ماسس

 نان يمقدار. دیری از نان خشک کمک بگدی توانی شده است مادی مقدار آن زدی اختهی ری را که در تن ماهيونزیاگر ما- 59 ي نکته

  . ردی گی مخود به ی مخلوط شده و طعم ماهونزینانها با ما. دیزی بری و داخل تن ماهدیخشک را خرد کن

ریش

   ناخالصری خالص ازشری شصیتشخ

: دیری کمک بگری ناخالص از روش زای خالص است ری که شدی متوجه شونکهی ايبرا-60 ي نکته

اگر . دی بردارری شي گرفت، آن را از روری سرشی ببندد وقتری تا سرد شود و سرشدی و بگذاردیزی بری داغ را در ظرفری از شيمقدار-

  .  جدا شد با آب مخلوط شده استری از سرشی به راحتری اگر شیول.  خالص استر،ی شدی چسبری به سرشریش

   خوبری شنشانه

 خوب از لحاظ ری شستندی و سالم نیعی شور، طبای ترش و يرهای است، شی خاصینیری طعم و شي دارایعی طبریش-61 ي نکته

  .  به زرد استلی مادیرنگ، سف

  ری از شی سوختگي بورفع

 ي قاشق چا1/8 و به اندازه دی را داخل آب سرد بگذارری بخود گرفت ظرف شی سوختگي شما سوخت و بوریاگر ش-62 ي نکته

  . دی نمک به آن اضافه کنيخور

  ری از سررفتن شيریجلوگ

. دیبجوشان قهی دق30 تا 20 حتماً  رازهی پاستورری غيرهایش-63 ي نکته

 دور تا دور دی نداراری در اختی ظرفنیاگر چن. دی مخصوص استفاده کني جوشهاری از شدی توانی شما سر نرود مری شنکهی ايبرا-1

.  شودی مری مانع از سررفتن شنکاریا. دی کره چرب کنای روغن ی آنرا با کمي بااليظرف البته قسمتها

.  ظرف باشدي لبه ي دسته آن روکهی بطوردی قرار دهری مالقه درون شای یق بزرگ چوب قاشدی توانیم-2

 مانع از سر دیندازی بری و بعد داخل ظرف شدی بشوئیی ظرف شوعی با آب و مازی گردو را تمي به اندازه ی سنگ کوچکدی توانیم-3

.  شودی مریرفتن ش

.  کم استاری بجوشد، احتمال سررفتن آن بسمیحرارت مال و با ی به آرامری اجاق کم باشد و شياگر شعله -4

  . دی استفاده کندی توانی هم مری گرفتن سرشي روش برانیاز ا.  کندی ميری جلوگری از سررفتن شزی مشبک نای ي توريدر پوشها-5
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ینی زمبیس

  :ینی زمبی از ترك خوردن سيریجلوگ

 ینی زمبی سي روغن روای کره ي شما ترك نخورد، قبل از پختن قدرینی زمبی هنگام پختن، سدی خواهیاگر م-64 ي نکته

  .  کندی مدای هم پي خورد، بلکه طعم بهترینه تنها ترك نم. دیبمال

  :ینی زمبی سیدگی پالسرفع

رون  دمساعتی شده است، آنها را بمدت ندهی نرم و پالسگری هر علت دای خام شما بر اثر گذشت زمان ینی زمبیاگر س-65 ي نکته

  . افتی خود را باز خواهد یدوباره سفت شده و تازگ. دیزیآب سرد بر

  ینی زمبی سعی پخت سرروش

تا سوراخ شود، سپس داخل آب . دی داخل آن فرو کنزی جسم نوك تکی پخته شود عتری ها سرینی زمبی سنکهی ايبرا-66 ي نکته

  .  شودی پخته معتری سردی ها را بپزینی زمبیجوش س

ینی زمبیکردن س سرخ روش

 بعد د،یزی آن روغن بري مهی را انتخاب کرده و تا ني است که ظرف گودنی اینی زمبی سرخ کردن سي روش برانیبهتر-67 ي نکته

 بی سقهی بعد از چند دقد،ی منتظر بماندی آن را هم بزننکهی بدون اختهی خالل شده را داخل آن ري هاینی زمبیاز گرم شدن روغن س

 بی صورت تمام سنیبه هم. دیزی داخل روغن برینی زمبی سگری دي و مقداردیآن را بردار. ردی گی روغن قرار مي ها روینیزم

  . دی از آن استفاده کندی توانی هم ميگری پخت مواد دي است و برادی روغن آن سفد،ی ها را سرخ کنینیزم

بادمجان

   کردن بادمجانهاسرخ

 ي رود،ی آنرا سرخ کندی و خواستدی را خوب شستشو دادآنها را در آب نمک قرار داده و  بادمجانهانکهی بعد از ا-1-68 ي نکته

.  شودی سرخ معی تا سردی خراش بدهکی بادمجان يقاچها

 شود و هم روغن ی هم زودتر سرخ منکاری با ادی سرخ شود مرتب وارونه کننکهی قبل از ادی بادمجانها را درون روغن گذاشتیوقت-2

  . شودیم مصرف يکمتر

 

   ماندن بادمجانهاسالم

 شده زانی بادمجان آوي که روییفقط برگها.  که کاله آن از بادمجان جدا نشوددی پوست بکنیابتدا بادمجانها را بصورت-69 ي نکته

 چند ساعت يا برا کار بادمجانها رنیبعد از ا. دی کنمی دو ننیی آن از باال تا پاکی و حاال بادمجانها را از قسمت باردیاز آن جدا کن

 برود و حاال تمام نی از بزی آن ني تا شوردیسپس آنها را خوب آب بکش.  برودنی آن از بی تا تلخدیداخل مخلوط آب و نمک قرار ده

حاال .  آن بطرف باال باشدي که کالههای بصورتد،ی تابه قرار دهی داخل ماهستادهی بصورت ایکی یکی و دیبادمجانها را سرخ کن
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 که بادمجانها دینی بیم. دی اجاق بپزي و رودیزی بادمجان ها بري گوشت پخته شده را وسط تابه و رود،ی باشلی اگر ماایگوجه و 

  . دیری آن کمک بگکی برداشتن بادمجانها از قسمت باريو برا. رندی گی شوند و راحت داخل بشقابها قرار می مباتریسالم و ز

جاتیسبز

   شدن کلم قرمزترد

 دو روش نی ترد شدن کلم قرمز از اي ها سفت هستند براکلم و دی ساالد استفاده کني از کلم قرمز براد،ی خواهیاگر م- 70 ي نکته

 کلم ها دی سرکه به آن اضافه کنيدو قاشق غذا خور. دی اجاق بگذاري و روختهی آب داخل ظرف ريمقدار: روش اول: دیاستفاده کن

 شود و در ضمن خنک شود ارج تا آبش خد،یزیبعد از دو جوش آنها را داخل آبکش بر. دیزی و داخل آب جوش و سرکه بردیرا خرد کن

 داخل قهی چند دقي و براختهی ري کلم خرد شده را در ظرف فلزدی توانیم: روش دوم.  شودی که چقدر ترد و خوشمزه مدینی بیم

  .  شودی ترد ماری بسدی قرار دهزریفر

   اسفناجپختن

 د،یای آنکه اسفناج در ظرف باال نياما برا. دی و حرارت را کم کندیزی آب داخل ظرف اسفناج بریتن اسفناج کم پخيبرا-71 ي نکته

 کار اسفناج از ظرف نیبا ا. دی اسفناج قرار دهي و رودی کوچکتر باشد انتخاب کندی گاز داري که روي را از قابلمه ايدر قابلمه ا

  . دی آیباال نم

  دیرد کن را خي سبزدی نخواهاگر

موقع استفاده آنرا از . دی قرار دهزری گذاشته و داخل فرزری فري سهی را داخل کي سبزدی را خرد کني سبزستیالزم ن-72 ي نکته

البته بهتر است .  دهدی تازه را مي شود و هم طعم سبزی مزی هم رد،ی را رنده کني آن، سبزخی خارج کرده و قبل از آب شدن زریفر

  .  را حس نکنديادی زي تا دست شما سرمادی کناستفادهز دستکش  رنده کردن ايبرا

  :جاتی ماندن سبزسبز

 روش نی از اردی سبز، سبز بماند و رنگ کدر بخود نگای لوبای ی مانند نخود فرنگگری دجاتی سبزای آش ي سبزدیلیاگر ما- 73 ي نکته

 خود اضافه جاتی به سبزنیری جوش شي خوري قاشق چا1/4 نکهی اای و دیدر مدت پخت درب ظرف را باز بگذار: دیکناستفاده 

  . دیکن

  :ری سي بردن بونی باز

 خشک در دهانتان ي چای کمری بعد از خوردن سدی توانی مد،ی آن هستي و نگران بودی استفاده کنری که از سدیلیاگر ما-74 ي نکته

  .  شودیدهانتان خارج م از ری سي بونکاری با ادی ها را از دهانتان خارج کني و بعد چادیبجو
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  : کاهو و کرفسیدگی بردن پالسنی باز

 د،ی کرده و چند ساعت درون پخچال قرار دهسی سپس کاهو و کرفس را درون آن خختهی رموی آبلیدرون آب سرد کم-75 ي نکته

  .  خود را بدست آوردیتا تازگ

  :جی شدن هودهی از پالسيریجلوگ

 دهی را گرفته و آن را خشک و پالسجی رطوبت هوجی سر هورایز. دی را ببرجی سر هوخچالیون  درجی قبل از گذاشتن هو-76 ي نکته

  .  کندیم

  :ی کندن گوجه فرنگپوست

 یپوست گوجه ها براحت. دیزیو بعد آن را داخل آب سرد بر. دی داخل آبجوش قرار دههی ثان8 ابتدا گوجه ها را بمدت - 77 ي نکته

  .  شودیجدا م

  :ری کندن سپوست

 با گوشت نکهی اگری دراه.  شودیپوست آن راحت جدا م. دی داخل آب گرم قرار دهقهی چند دقي ار براری سدی توانیم-78 ي نکته

  .  شودی پوست آن راحت جدا مد،ی بزنری به سيکوب ضربه ا

  : کنده باقاالپوست

 رونی مغز باقال بيبا فشار مختصر. دی باقاال بکشي به رونیی درسته را برداشته و با کارد از باال تا پايباقاال:  راه اول-79 ي نکته

 پوست آنرا قهی و پس از پنج دقدی نمک بپاشی آن کمي پوست اول روي جدا کردن پوست دوم باقاال رويبرا: راه دوم. دیخواهد پر

  . دیجدا کن

  :ی پختن نخود فرنگروش

 ي شود و روی از غالف جدا می بعد از پختن، نخود فرنگدی غالف بپز آن را بادی را بپزی نخود فرنگدی خواهی می وقت-80 ي نکته

  . ردی گی مي در ضمن نخود طعم بهتردی آیآب م

  : کاهوی رفتن تلخنی باز

) قهی دق15حدوداً  (ي اقهی آن را چند دقدی توانی باشد می تلخ مد،ی ساالد استفاده کني برادی خواهی را میی اگر کاهو- 81 ي نکته

  .  کاهو گرفته خواهد شدی تلخنکاریبا ا. دید و نمک قرار دهداخل آب سر

  :جاتی راندن حشرات از سبزرونیب

 آن را در آب قهی دق15 مدت دیاوری برونی آن را بری مانند کلم، گل کلم و نظاجاتی حشرات داخل سبزنکهی ايبرا-82 ي نکته

. دیر ده قرادی سرکه مخلوط کرده اای نمک يخوری چند قاشق چاای که يسرد
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گوشت

   کردن گوشتنرم

. دی قاشق سرکه به آن اضافه کنکی نرم کردن گوشت آبپز يبرا-83 ي نکته

   نکته در مورد کبابچند

قبل از . دی هم فشار دهي پختن، کبابها را مرتب رونی و در حدی کره بمالي آن مقداريهنگام کباب کردن گوشت، رو- 84 ي نکته

 نمک را قبل از چوقتیه. دی آن را نرم کنتونی سرکه و روغن زی با کمدی توانی مای دی بخوابانزایکباب کردن، گوشت را در آب پ

قبل از کباب کردن، آب . دینمک را آخر اضافه کن.  شودی باعث سفت شدن کباب مرایز. دیکباب کردن به گوشت اضافه نکن

.  آتش سفت نشودي تا رودیریگوشت را حتماً بگ

و بحال خود بپزد . رندی تا ذغال کامالً قرمز شود و کبابها خود را بگدیابتدا خوب باد بزن. دی آتش گذاشتيرو کباب را يخهای سیوقت

.  هم بپزدگری تا طرف ددی را برگردانخهای طرف کباب پخت، سکی یوقت

 گذاشته کین پالست گوشت را دروای دی آرد بپاشی گوشت کميرو. دی کارد نرم کنای گوشت را با گوشت کوب دی خواهی میوقت

  .  تا آب گوشت از آن خارج نشودد،ی آن را گوش کوب بزنيو رو

   از آبگوشتی اضافی چربگرفتن

اگر . دی آبگوشت برداري را از روی آن منجمد شود و چربیچرب تا دی بگذارخچالی آبگوشت را درون دیاگر عجله ندار-85 ي نکته

. دی را برداریسپس روغن اضاف.  تا زودتر منجمد شوددی قرار دهزری آب آن را جدا کرده و درون فرد،یعجله دار

.  اجاق خاموش باشد تا آبگوشت جوش نخورد و ثابت باشددی البته بادی اضافه را برداریآهسته آهسته با مالقه چرب: گری دراه

. دی را از آبگوشت در آورخی قهی بچسبد بعد از چند دقخی ها به ی تا چربدیندازی داخل آبگوشت بخ،ی تکه کی: گری دراه

 هاوهیم

  لی نکته در مورد روش شکستن نارگکی

 یی لکه هالی نارگي بر رود،ی جدا کنلی آنرا کامالً از نارگافیابتدا ال: دی عمل کننصورتی به الی شکستن نارگي برا-86 ي نکته

 را داخل تابه لیسپس نارگ. دی از آن خارج کن را کامالًلی داخل نارگي رهی و شدیمانند چشم وجود دارد آن قسمت را سوراخ کن

سپس با .  تا پوست آن سرد شوددی زمان بگذارنی درجه بپزد بعد از ا350 گذاشته تا با حرارت قهی دق60 ی ال30قرار داده به مدت 

  . دی را از آن جدا کنلی چکش پوست نارگي ضربه کی

  :وهی نکته در مورد گرفتن آب مچند

 جی بطور مثال اگر آب هورایز. دی کنهی به مقدار مصرف تهدیری بگوهی آب مدی خواهی می که وقتدیداشته باشدر نظر - 87 ي نکته

  .  خواهد شداهی بماند سی مدتبیبماند، تلخ خواهد شد و اگر آب س
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   تازهي کندن گردوپوست

: دیری کمک بگریاز دو راه ز نشود اهی و دستتان سدی سبز را از آن جدا کني پوست گردودی خواهیاگر م-88 ي نکته

. دیداخل ظرف پر از آب، پوست گردو را بکن-1

 پوست ی ماه بعد براحت5 - 6.دی ماسه بپوشانای آن را با خاك ي و رودی سطح صاف پهن کنکی ي گردوها را رودی توانیم-2

  .  شودیگردوها جدا م

  : سالمي گردومغز

 سپس د،ی کنسی شب تمام، داخل آب نمک خکی گردوها را د،یکنز پوست آن جدا  مغز گردو را سالم ادی خواهیاگر م- 89 ي نکته

  . دیاوری برونی پوست آن را شکسته و مغز گردو را بیبه آرام

  : فورت خوبپی گرصیتشخ

 هنکی اصی تشخيبرا. دی ببری پدی توانی نبودن آن مای پوست آن به آبدار بودن ی فورت را از ضخامت و کلفتپیگر-90 ي نکته

 فورت پی قسمت از گرنیدر ا. دی شود توجه کنی که به ساقه مربوط می قسمتیعنی آن ي نازك به انتهاای است می فورت ضخپیگر

 تر می فورت ضخپی است و هرچه پوست گرمی رسد که پوست آن ضخی بنظر منی و پر چاف شده است و اصوالً ناصجادی ایبرآمدگ

  . باشد پر آب تر است

  :دهی رسی طالبصیتشخ

.  استدهی رسی اگر زبر بود طالبدی بکشی پوست طالبيدستتان را بر رو-91 ي نکته

  :دهی هندوانه رسصیتشخ

: دی از دو روش استفاده کندی توانی مدهی هندوانه رسصی تشخيبرا-92 ي نکته

.  استدهیانه رس هندودی از آن بگوش رسیی اگر صدادی و فشار دهد،یدو دستتان را در دو طرف هندوانه قرار ده-1

  .  استدهی داشت هندوانه رسي طبل مانند و بلندي اگر صدادیبا انگشت به هندوانه ضربه بزن-2

  : نارسي شدن خرمالودهیرس

 حال بماند خرمالوها نیتا در هم. دی بگذاري و در گوشه ادینیبچ شما نارس است، آنها را در کنار هم ياگر خرمالو-93 ي نکته

  .  شودی منیری و شدهیرس

  : نارسي شدن هلودهیرس

به . دی قرار دهد،ی که با روزنامه آن را پوشانده اي شود، هلوها را در جعبه ادهی کال به سرعت رسي هلودی خواهیاگر م-94 ي نکته

  .  شودی هلو معی سردنی متصاعد خارج نشده و باعث رسي گازهابی ترتنیا
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  : منجمدوهی مآب

 وجود دارد، وهی که آن می در فصلدی توانی که در آن فصل وجود ندارد، مدی استفاده کني اوهی آب م ازدی خواهی اگر م-95 ي نکته

 تا ختهی رخی آب نارنج را درون قالب ای شربت نعناع و ای ترش موی مورد نظر مانند لوهی صورت که آب منیبه ا. دی کنرهیآن را ذخ

 نی از ایکی تا در زمان مورد نظر دی نگهدارزری و داخل فردی قرار دهیکیپالست ي سهی جدا کرده و درون کالبسپس آن را از ق. ببندد

  . دی و از آن استفاده کندیندازی شربت بوانیقالب ها را درون ل

   خوشرنگ و خوشمزهاشگنه

گنه اضافه  کمرنگ شود، سپس به اشي تا قهوه ادی آرد بو دهيمقدار.  اشگنه شما خوشرنگ و خوشمزه شودنکهی ايبرا-96 ي نکته

  .  کندی ميری بودن آن جلوگی از آبکنکهی شود، هم ایهم خوشمزه م. دیکن

  :ی درست کردن پولکطرز

شعله اگر ( اجاق ي رود،ی بگذارختهیمواد را داخل ظرف ر.  ته استکان سرکه1 آب، ی سرخالوانی ل1 شکر، وانی ل1-97 ي نکته

 که مواد یوقت.  شودی می بصورت طالئآن و بعد از دی آی در مدید بصورت کف سفابتدا موا. تا بجوشد)  نداردی باشد اشکالادیهم ز

 برداشته مواد را داخل آن ازی مورد نيبه اندازه )  باشدلی استدیحتماً با (ینی سکی.  شما آماده استی در آمد پولکیبصورت طالئ

 ی تا خشک شود اگر مدی قرار دههیباشد و در سا سطح کی به ینی سي که مواد در همه جادی تکان دهی را بصورتینی و سختهیر

 نی به همزیپسته را ن. دی به آن اضافه کنی و قبل از در آوردن پولکدی کنجد را ابتدا شسته بو دهد،ی از کنجد استفاده کندیخواه

 تمام سطح ي را رولیرگ فوراً پودر ناد،یختی رینی مواد را داخل سی وقتد،ی استفاده کنلی از پودر نارگدیصورت، اما اگر خواست

  .  تا به هم نچسبددی کني خشک نگهداري ها را در جای که پولکدی نظر داشته باشدر د،ی بپاشیپولک
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  مربا:  سومفصل

   قوام آمدن مرباصیتشخ

نگشت خود گرفته و  از آن را در وسط دو ايسپس مقدار.  سرد شودی در حال جوش را برداشته تا کمي از مربايمقدار-1-1 ي نکته

.  شد قوام آمده استدهیاگر بصورت نخ کش. دیانگشت ها را باز کن

  .  اگر در ته ظرف رفت و باز نشد قوام آمده استدیندازی آب سرد بی از مربا را داخل کميقطره ا-2

   کرد؟دی صورت کپک زدن مربا چه بادر

 و دی مربا جدا کني کپک زده را از روي هی الدی بوده و باکم آن  که زمان پختدی بداندی شما کپک زد، باياگر مربا-2 ي نکته

  .  تا بپزددی مربا را بگذاري مانده یدوباره باق

   از کپک زدن مربايریجلوگ

  . دی به آن اضافه کنموی آبلي قاشق غذا خور1-2 پخت ي مرحله نی شما کپک نزند در آخري مربانکهی ايبرا-3 ي نکته

   رنگ شدن مرباهاخوش

. دی زعفران اضافه کنی به آن کمدی توانی مرهی و غبی پوست هندوانه، به، سج،ی هوری نظیی خوش رنگ شدن مرباهايبرا-4 ي نکته

  .  شما خواهد دادي به مربای خوباری بسيزعفران عطر و بو

  : شما شکرك زدي مربااگر

. بجوشد دوباره دی بگذارد،ی به آن اضافه کنموی آبلی آب و کمی کم-1-5 ي نکته

 دیدر نظر داشته باش.  و شکرك مربا ذوب شوددیای تا آب جوش بدی اجاق قرار دهي را درون ظرف آب سرد گذاشته و روشهیش-2

  .  شودی مشهیچون باعث شکستن ش. دی را درون آب جوش نگذارشهیهرگز ش

   از ورود هوا به داخل مربايریجلوگ

در موقع . دی و درب مربا را ببنددیبپوشان) لیفو (ومینی آن را با کاغذ آلومي مربا رو از ورود هوا به داخليری جلوگيبرا-6 ي نکته

. دی بردارشهی شي را از رولیاستفاده فو

   الزمهی توصکی

.  شودی باعث کپک زدن مربا مرای زد،یزی نرسی مربا را درون ظرف خچگاهیه-7 ي نکته

  . دی منتقل کنی تا کامالً خنک شود، سپس به ظرف اصلدین بلکه صبر کدیزی داغ را درون ظرف نري مرباچگاهیه-
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   شدن مرباترد

 از آب آهک دی توانی خربزه مار،ی ترب، کدو، هندوانه، خج،ی بالنگ، هوری از مرباها نظی ترد و شکننده شدن بعضيبرا-8 ي نکته

. دیاستفاده کن

 دی ساعت بگذار24 ختهی مربا را درون آن ري وهی سپس مدی آب حل کنتری ل2 آهک را درون ي قاشق غذا خور2 منظور نی ايبرا

  . دی پخت مربا استفاده کني و برادیبعد آنرا کامالً بشوئ. دی بگذارنیری ساعت درون آب ش24 ها را در آورده و وهیبماند سپس م

   و معطر شدن مرباخوشمزه

 ي گالب براای و لی و واننی و به، چوب دارچبی سيا هل برری نظیی های معطر و خوشمزه تر شدن مربا از چاشنيبرا-9 ي نکته

  . دی آلبالو استفاده کنيمربا

   پخت مربازمان

  . دی اجاق را خاموش کنری زدی توانی مموقع نیدر ا.  شما پخته است که کف کرده باشدي مربایزمان-10 ي نکته

   مرباي برابی شدن ساهی از سيریجلوگ

 ی رنگ نمریی شما تغبی سنکاریبا انجام ا. دی قرار دهموی آبلین را در محلول آب سرد و کم آبیبعداز پوست کندن س-11 ي نکته

  . دی استفاده کنبی پختن مربا از سي برادی توانی مقهی دق10بعد از . دهد

   نکته در مورد آلبالو و بهچند

 ی شود و تمام آب مربا از ظرف خارج می مزی مربا سرررایز.  گذاشتدی آلبالو را در حال پخت نبايدرب ظرف مربا-12 ي نکته

  .  شودی رنگ آن بهتر مرای زدی ببندشهی به، را همياما در ظرف مربا. شود
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 شوراری و خیترش:  چهارمفصل

  

  ی از کپک زدن ترشيریجلوگ

. دیری مواد را بگي رو که سرکه کامالًدیزی بری مواد ترشي شما کپک نزند، آنقدر سرکه روی ترشنکهی ايبرا-1-1 ي نکته

  . زندی کپک نمگریدد،ی قرار دهدی را چند ساعت در معرض نور خورشی ظرف ترشدی توانی شما در حال کپک زدن بود میاگر ترش-2

   شوراری نکته در مورد خچند

  . دی چند کار را انجام دهنی ادی توانی شور شما کپک نزند ماری خنکهی ايبرا-2 ي نکته

.  شودی شور ماری چون باعث کپک زدن خدیزی شور نررایسرکه داخل خ-1

. دی و در ظرف را محکم ببنددی نان را به اندازه دهانه ظرف قرار دهي شور تکه ااری ظرف خيرو-2

.  تا مانع داخل شدن هوا به ظرف شوددیری شور را گچ بگاریدور ظرف خ-3

 در نکهی الی و به دلدی استفاده کنزی ريارهای صورت که از خنیبه ا. دیزیر خانواده بي نوشابه شهی شور را داخل شاری خدی توانیم-4

 تا دینی را بچشهی کپک بزند در موقع استفاده سرشنکهیبدون ا. دی شور را نگه داراری خدی توانی شود و تا دو سال میآن محکم بسته م

.  آسان باشدشور اریدر آوردن خ

  . پوك نشوداریتا داخل خ دی سوراخ کنلهی مکی را با اریوسط خ-5

  تهی لی خوشمزه تر شدن ترشيبرا

. دی استفاده کني تمر هندای رب انار و ي آن از مقداری چاشني شما خوشمزه تر شود براي تهی لی ترشدی اگر خواسته باش-3 ي نکته

 و بعد از آماده شدن دی را جدا کن آنيرا با سرکه مخلوط کرده و هسته ها)  به مقدار دلخواه شما داردیبستگ (ينصف بسته تمر هند

  . دی به آن اضافه کنته،یل

   با آبغورهیترش

 سرکه از آبغوره ي بجادی توانی مدی از سرکه استفاده کندی توانی معده نمی ناراحتلی و به دلدی دوست داری اگر ترش- 4 ي نکته

  .  سرکه را ندارديدی شود و حالت اسی شما خوشمزه میهم ترش. دیاستفاده کن
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یی مواد غذاينگهدار: پنجم فصل

  

  جاتی و سبزوهی مينگهدار

هفته ها به . دی گذاشته و داخل پخچال قرار دهزری فرسهی و در داخل کدیچی کاهو را داخل روزنامه بپدی توانی م-1-1 ي نکته

.  ماندی صورت کاهو تازه منیهم

...)  وی گالب-بی س-انگور( ماند ی تازه می مدت طوالني ها داخل روزنامه براوهیتمام م-2

 مدت يبرا .دی بگذارخچالی قرار داده و داخل دربستهداخل ظرف . دیسپس آنرا کامالً خشک کن. دی بشوئدی توانی را ماریخ-3

.  ماندی تازه میطوالن

  .  ماندی هم تازه مخچالی داخل پارچه درون نی کرد و همچني نگهداراری توان مانند خی خوردن را هم ميسبز-4

  ینی زمبی سينگهدار

.  ماندی ها تازه مینی زمبی سد،یزی ها برینی زمبی سي البه الی درختبی چند عدد س-1-2 ي نکته

 ها ینی زمبی سزی روش ننیبا ا.  نور به آنها شوددنی تا مانع رسدی بپوشانی مشکي ها را با پارچه ینی زمبی سي رودی توانیم-2

  .  ماندیتازه م

  غوره ينگهدار

 دی البته بادیزی آن آبغوره بري و روختهی داخل ظرف ردی غوره را از خوشه جدا کندی توانی مدیاگر غوره تازه دوست دار-3 ي نکته

  . ندی گوی روش غوره غوره منیبه ا. دی کني نگهدارخچالی که،حتماً داخل دیتوجه داشته باش

  : رطبينگهدار

 رطب آن را داخل ظرف ي رهی و ذخي نگهداري براد،ی از خرما دوست دارشتریکه رطب ب دی هستی کساني اگر از جمله -4 ي نکته

  . دی رطب تازه داشته باشدی توانی مشهی بندد و همی نمخی نکهی ماند و هم ای هم تازه مد،ی بگذارزری و داخل فرختهیدربسته ر

  : زرشکينگهدار

  .  بنددی نمخی ماند و هم ی هم تازه مدیه قرار دزری زرشک آن را داخل فري نگهداري برا-5 ي نکته

  جی هوينگهدار

 به هم نچسبند و از هم کهی بطوردیزی آن شن نرم بري و روختهی و چغندر آنها را داخل صندوق رجی هوي نگهداري برا-6 ي نکته

  . فاصله داشته باشند
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   آردينگهدار

  .  شوديریاز خراب شدن آن جلوگ تا دی کني نگهدارکی خشک و تاري در جادی آرد را با-7 ي نکته

 روغنينگهدار

 دیاگر خواست.  مناسبتر استنکاری اي برای لعابای یظروف سفال. دی استفاده نکني اشهی روغن از ظروف شي نگهداري برا-8 ي نکته

  .  و کدر باشدرهی که رنگ آن تد،ی استفاده کني اشهی از شدی استفاده کني اشهیاز ظروف ش

  يطر عي چاينگهدار

 را داخل ي عطر خود را از دست ندهد چا،ي چای بعد از مدتنکهی اي برادی کنی استفاده مي عطري اگر در خانه از چا- 9 ي نکته

 و در دی قرار دهیکی پالستي سهیک را داخل ي پاکت چاد،ی کنی استفاده مي و اگر از خود پاکت چادی کنيظرف در بسته نگهدار

  .  بماندیعطر آن تا آخر باق تا د،ی را محکم گره بزنسهیک

   نانينگهدار

.  ماندی تازه ميشتری نان مدت بدی پر ساقه کرفس بگذارکی نان ي سهیاگر داخل ک-1 -10 ي نکته

 خارج کرده و زریدر موقع لزوم نانها را از فر. دی کني نگهدارزری قرار داده و داخل فرزری فرکی نانها را داخل پالستدی توانیم-2

  . دی با حرارت کم، گرم کنینیداخل س

   حبوباتي نکته در مورد نگهدارچند

. دی حبوبات چند برگ از درخت گردو قرار دهي البه ال-1 -11 ي نکته

. دیحبوبات را با نمک فراوان مخلوط کن-2

. دی کني نگهدارزریحبوبات را داخل فر-3

داخل آبکش )  جوش بخوردکی تا دیزیوبات را داخل آبجوش برآب را جوش آورده حب( جوش داده کی حبوبات را فقط دی توانیم-4

  ).  هایمیروش قد( شود ی نمیدگی دبی عنوان دچار آسچی به هدی و آنرا خشک کنختهیر

  کی کي نکته در مورد نگهدارچند

 ي و رودی آب بزن تکه نان راکی دی کني نگهداردی خواهی آنرا مي هی و بقدی را خورده ای معمولکی از کیاگر قسمت-12 ي نکته

 کی که کیدر صورت.  تازه بماندکی شود کیرطوبت نان سبب م. دی قرار دهخچالی و در دی در جعبه بگذارآنراو . دی قرار دهکیک

  . دی قرار دهخچالی و داخل دی کنار آن بگذاربی است چند قاچ سي اوهیشما م
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  ي خامه اکی کي نگهدارروش

 و دی گذاشته در آن را محکم ببندکی پالستسهی سپس جعبه را داخل کدی قرار دهکی کيجعبه  را داخل ي خامه اکی ک-13 ي نکته

  .  ماندی تازه مزری درون فري خامه اکیک. دی قرار دهخچالیدر 

  تیسکوی بي نگهدارروش

د داخل جعبه چند حبه قن.  مخصوص خود را داشته باشدي شما ترد و شکننده باشد و صداتیسکوی بدی خواهیاگر م-14 ي نکته

  . دی قرار ندهیکی پاکت پالستای ی را در قوطتیسکویدر ضمن هرگز ب. دیندازی بتیسکویب

  جاتی سبزي کردن و نگهدارخشک

 خشک هی را حتماً در ساهای که سبزدی در نظر داشته باشدیبا.  کنندی را به صورت خشک استفاده مهای خانمها سبزشتریب-15 ي نکته

 خود را از تی شوند و خاصی کهنه مرایز.  کردي ماه نگهدار6 از شتری بدی خشک را نبايهایدر ضمن سبز. دهند رنگ نریی تا تغدیکن

  .  دهندیدست م

  ری پنينگهدار

  . دیچی بپری دور پندی مرطوب کرده اسرکه را که با ی دستمالری از خشک شدن پنيری جلوگيبرا-16 ي نکته

   دانه ذرتينگهدار

 ي دانه هانکهیقبل از ا.  شودی ميری از چروك شدن ذرت جلوگنکاریبا ا. دی کني نگهدارزریرت را داخل فر ذيدانه -17 ي نکته

  . دیزی آن بري آب سرد روی کمد،یذرت را بو بده

   کشکينگهدار

.  ببنددخی تا د،ی بگذارزری و داخل فرختهی ریخی کشک ها را داخل قالب جا دی توانی مدهی کشک سائي نگهداريبرا-18 ي نکته

  . دی و در موقع لزوم از آن استفاده کندی کني نگهدارزری و داخل فرختهی رزری فرسهیسپس آنها را از قالب جدا گرده داخل ک

  خچالی در موی آبلينگهدار

  . کوتاه شودخچالی شود که عمر ی چون باعث مدی حتماً درب آنرا ببنددی گذاری مخچالی را در موی آبلي شهیاگر ش-19 ي نکته

 

  : قارچينگهدار

 اگر قارچ را داخل دی کني نگهدارزری و در فري بسته بندي آن را داخل پاکت کاغذدی شست بلکه بادیقارچ را نبا-20 ي نکته

  .  شودی خراب مدی بگذارکی پالستسهیک
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خچالی و خی: ششم فصل

  

  :خچالی در مورد یحیتوض

 و درب دی کنزی را کامالً تمخچالی حتماً دی کنی خاموش می را به مدت طوالنخچالی لی هر دلایاگر به علت مسافرت و -1 ي نکته

 ی طوالنیاگر مدت بد آن هم مشکل است،يطرف کردن بوکه بررد،یگی مي بداری بسي بوخچالی نصورتی اریدر غ. دیآن را باز بگذار

.  بد آن گرفته شودي تا بودیه و درب آن را ببند قرار دادخچالیقند سوخته را درون .  گرفته استي بدي بسته بوده و بوخچالیدرب 

 يبرا.  وجود داشته باشدخچالی ي در همه جای هوا به راحتانیجر تا د،ی قرار ندهیکی پوشش پالستخچالی درون ي تورهاي روهرگز

 صابون همه یم و کم گرمیسپس با آب ن. دیبرفکها را آب کن. دی را از آن خارج کنخچالی اتی ابتدا تمام محتوخچالی کردن زیتم

 و مواد را به دی خشک کنامالً را کخچالی و با حوله دی کنیی بو زدانیریو با محلول آب و جوش ش. دی کنزی را تمخچالی يجا

 يو برا.دی ظرف دربسته قرار دهای و کی را در پالستجاتی ها و سبزوهی تمام مردی شما بو نگخچالی نکهی ايبرا. دی انتقال دهخچالی

. دیدهر قراخچالیدرون  ودی بگذاری خردل را درون ظرف کوچکی کمای و دی تکه ذغال استفاده کنکی از دی توانی مخچالی ییبوزدا

  . دی کني نگهدارخچالی را حتماً درون لی بادام، مغز گردو، آرد گندم، آرد برنج و پودر نارگمغز

  : نهای سالم است خچالی دور درب نوار

 نصورتیبه اد،ی کاغذ روزنامه استفاده کنکی از ری خای شما محکم بسته شده خچالی که درب دیوجه شو متنکهی ايبرا-2 ي نکته

 خچالیدرب  روزنامه ازیراحت اگربدیروزنامه را بکشود،ی را ببندخچالیدرب  ودیدرب آن قرار ده وخچالی نیکه کاغذ روزنامه را ب

  .  جدا نشد نوارها سالم استیراحت آنها را عوض کرد واگربدید و با اشکال دارخچالی که نوار دور درب دشویمعلوم مجدا شد،

  :خچالی از بو گرفتن يریجلوگ

 داخل یی مواد غذاي تا بودی بگذارزری فرکی داخل پالستدیده قرار خچالی داخل دی خواهی را که مییتمام موادغذا- 3 ي نکته

.  پخش نشودخچالی

  :خچالی بردن بو داخل نی باز

  .  عوض کرددی ذغال را باکباری البته هرچند وقت دی قرار دهخچالی ذعال داخل يکه ات-4 ي نکته

  :خچالی ي نکته در مورد آب کردن برفکهاچند

: دی استفاده کندی توانی از دو روش مخچالی ي کردن برفکهازی تميبرا-5 ي نکته

 ی آب مخچالی ي برفکهانکاری با اد،ی آن را روشن کن ودی قرار دهیخی قرار داده و سر آن را به طرف جای صندليپنکه را رو-1

). فصل تابستان. (شود
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 نکاری با اد،ی را ببندخچالی و در دی قرار دهیخی ظرف را پر از آب جوش کرده و داخل جاد،ی از آب جوش استفاده کندی توانیم-2

 از مخلوط جوش دی توانی مخچالیکردن داخل  زی تميبرا). فصل زمستان( شود ی برفکها کامالً آب مطیبعلت سردو گرم شدن مح

  . دی و آب استفاده کننیریش

  :ي شفاف و بلورخی

 ي شفاف و بلورخی که دی ددی خواهدی سرد شده استفاده کني دهیاز آب جوش.  شودي شما شفاف و بلورخی نکهی ايبرا-6 ي نکته

  . دیبدست آورده ا

  : بستن آبخی زود

 عمل وندی بصورت پرای از آنها زیکیبجز . دی را در آوریخی جا يخهای ببندد بهتر است که تمام خیر  آب زودتنکهی ايبرا-7 ي نکته

 ي شود تمام قسمت های باعث مخی شود همان تکه لی به ماست تبدری شود شی که باعث مری قاشق ماست درون شکی کند مانند یم

.  ببنددخی زودتر یخیقالب جا

  :ی خانگی و جراحخی

 خی تکه کی از د،ی آن را خارج کندی از بدنتان فرو رفته بود و خواستیی چوب در جاي تراشه ای شهی خرده شای غیاگر ت-8 ي نکته

  .دی را از بدن خارج کنگری هر جسم دای غیو تحس شود ی تا بطور موقت بد،ی محل مورد نظر بمالي را روخی از ي تکه ادیاستفاده کن

 

  :ی کوفتگدرمان

  . دهد  آنرا کاهشيکبودشود ورم وی باعث مدی بمالی کوفتگي را بر روخی تکه کی شدیدچار کوفتگ بدن شمايجاهراگر-9 ي نکته

  : و خوردن داروخی

 دارو را یتلخ. دی در دهان خود نگه داری را کمخی ي تکه ادی را بخوری بد طعمای تلخ و ي دارودیاگر مجبور بود- 10 ي نکته

  .  کرددیاحساس نخواه

  : درست کردن شربتي براقهی سلکی

 ی مخی در قالب خی ي که آب برایوقت: دی روش استفاده کننی از ادی مهمانتان بگذاري جلويباتری شربت زنکهی ايبرا-11 ي نکته

 بست خی که یوقت. دی قرار دهيگری کوچک دي وهی هر مای انگور و ي دانه الس،ی آلبالو، گ،ی توت فرنگکی در هر کدام د،یزیر

  .  دهدی وافر شما را نشان مي قهی و سلدی آی بوجود مییبای زاری بسي منظره د،یانداز ی شربت موانی را که داخل لخهای
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اهیگل و گ: هفتم فصل

  

  : گلخانهي برای کافنور

 بخورد، هانای به گمی مستقدیدر تابستان اگر نور خورش.  دارنددی به نور خورشاجی احتاهانی گمیدانیهمانطور که م-1 ي نکته

در . دیزی گلخانه خود برشهی شي و رودی خاك را با آب مخلوط کنی مشکل کمنی رفع ايبرا.  شودی رفتن آنها منیباعث از ب

  .  رسدی به گلها می خاك شسته شده و نور کافو با آمدن باران مخلوط آب زیزمستان ن

  :می استفاده کنياری آبي برای چه آباز

 3بلکه . می استفاده نکنياری آبي برای آب لوله کشمی مستقختنیر بهتر است از یود کلر در آب لوله کش وجلی به دل-1- 2 ي نکته

.  شودنی تا کلر آن ته نشمی از آن استفاده کنياری آبي خانه قرار داده و بعد براطی ساعت آب را در مح2-

.  باشدی شما مي گلدانهاي آب برانی بهتریدن امالح معدن دارا بولیچون به دل. دیزی آب آن را دور نردیاگر تخم مرغ آبپز کرد-2

.  باشدی گلها مي کود برانی بهتررای زد؛یزی آب آن را دور نرد؛ی را عوض کنی ماهومی آب آکواردیاگر خواست-3

  .  باشدی گلدانها مي آب برانی بهترد،ی شسته اي که در آن سبزیآب-4

  : دادن به گلدانهاغذا

 د،ی منظور هر شش بار که به گلدان آب دادنی ايبرا.  به غذا دارنداجی عالوه بر آب احتاهانی گدی دانی که مهمانطور-3 ي نکته

  . شودی تر می مدت طوالننی مدت کمتر و در زمستان انیکه در تابستان ا. دی به گلدان غذا بدهدی باکباری

 

  :می بکندی خشک شد چه بای آبی بر اثر باهی گاگر

 اهی گی وقترایز. شودی نمنی گلدان تأمازی آب مورد نياری بار آبکی رفتن به مسافرت گلدان شما خشک شد با لیبدلاگر -4 ي نکته

 و گلدان را درون دی را پر از آب کنی خاطر ظرفنیبه هم.ستی نسی خاك خي که تمام قسمتهادینی بی مدی کنیرا از گلدان خارج م

  .  کندی جذب مشهیر قی خود را از طرازی آب مورد ناهی گنکاری با اردی داخل آب قرار بگ گلدان درمهی نتا که یبصورت.دیآب قرار ده

  : از شتهيری جلوگيبرا

 دای شدن به گل را پکی است که شته جرأت نزدنی اي کار برانیا. دی را درون گلدان خاك کنری عدد سکی دی توانیم-5 ي نکته

  . نکند
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  :دیش گلها نباياری مسافرت نگران آبدر

 صورت که نیبه ا. دی گلها اختصاص دهي وان حمام را براای و یکی تشت بزرگ پالستکیقبل از مسافرت : روش اول-6 ي نکته

 کار با نیبا ا. دی حوله قرار دهيسپس تمام گلدانها را رو. دی کنسی و آن را کامالً خدی وان حمام پهن کنای داخل تشت و يحوله ا

. دی نباشتانی گلهاياری آبگران و ندی راحت به مسافرت بروالیخ

 بی ترتنیبه ا.  داخل خاك شودشهی که سرشی به صورتدی و آن را وارونه داخل خاك کندی نوشابه را پر از آب کني بطرکی: دومروش

  .  کندی استفاده مي داخل بطري شده رهی از آب ذخیگلدان شما مدت

  دی گلدانها بسازي بخار برادستگاه

 يالبته بدون دارو (د،ی منظور دستگاه بخار را داخل گلخانه قرار دهنی به بخار دارند به ااجیمستان گلدانها احتدر ز-7 ي نکته

 قرار یی گلدانها در جادی خشک باشند پس بااهانی گدی مناسب است و در تابستان بااری گلدانها، بخار بسی شادابي برارایز) بخور،

  .  را خنک کندها که باد کولر آنرندیبگ

  : گلهاي پاش براآب

 را اهانیدر ضمن با آب پاش برگ گ. دی خاك آب بپاشي با آب پاش بر روشهی همدی کنی سعد،یاگر فرصت داشته باش-8 ي نکته

  .  استدی مفاری بساهانی گی شادابيبرا. دی کنیآب پاش

  : رشد بهتر گلهاي براLD از قرص استفاده

 و به گلدانها دی را در آب حل کنLD عدد قرص کی هر گلدان ي براکباری هرچند وقت تجربه نشان داده است که اگر- 9 ي نکته

  .  داردی به سزائری در رشد آنها تأثد،یبده

  : کردن برگ گلهازیتم

سپس . دیزی بری نرمي پارچه ي را رونیریسیچند قطره گل. دی استفاده کننیری از گلسدی توانی گلها مییبای کردن و ززی تميبرا-1

. دی برگ گلها امتحان کني را رونیریسی گلریتأث. دی کنزیا را تمگله

  . دی کنزی و برگها را تمدی کنری را آغشته به مخلوط آب و شی نرميپارچه . دی استفاده کنری آب و شياز مخلوط مساو-2

  : آنری گلدان و بشقاب زنی بفاصله

 شود در بشقاب جمع شود، باعث از ی که از گلدان خارج مید و آب اگر گلدان داخل بشقاب باشدی دانیهمانطور که م-10 ي نکته

 نی ايبرا. دیندازی گلدان و بشقاب فاصله بنی بدیبا.  نرسداهی گشهی آب داخل بشقاب به رنکهی اي شود برای ماهی گشهی رفتن رنیب

 تا دیر سه جهت گلدان قرار ده تکه سنگ د3 هر گلدان يبرا. دی کوچک بشکني به تکه هارا يدی سنگ سفایمنظور سنگ مرمر 

  . ردی سنگها قرار بگيگلدان رو
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  : زدن گلهاقلمه

 داخل ماسه قرار متری سانت2- 3 ي را به اندازه اهی گيساقه . دی از ماسه استفاده کندی توانی قلمه زدن گلها ميبرا-11 ي نکته

 ظرف قلمه را با يبهتر است رو. دی منتقل کنین اصل کردن به گلداشهیبعد از ر.  کندشهی تا رد،ی و هر روز به آن آب دهدیده

.  کندشهی رزودتر تا دی بپوشانزری فرکیپالست

  .  شودنی تأماهی گي تا غذادیندازی حبه قند بکی درون ظرف آب د،ی درون آب قرار دهدی قلمه را خواستاگر

  : چند روزي براینی تزئي گلهاينگهدار

  .  شودنی آن تأمي تا غذاد،یندازی حبه قند بکی عمر کنند داخل آب گلدان يشتریمدت ب ینی تزئي گلهانکهی ايبرا-12 ي نکته

  : کردن گلدانهازیتم

 بعد از چند ساعت دیزی برظی آب نمک غلای شما جرم گرفته باشند، درون گلدان سرکه کی و سرامي بلورياگر گلدانها-13 ي نکته

  .  شودی مزی کامالً تمدییگلدان را بشو

  : داخل خاكي بردن کرمهانی باز

 مهی را تا نیتشت: دی روش عمل کننی بردن کرم داخل خاك به انی از بيبرا.  که خاك گلدان شما کرم دارددیدیاگر د-14 ي نکته

  . دیپر از آب کن

 وجود آب  بماند بادی صورت بگذارنینصف روز به هم.  گلدان آب باشدي مهی که تا نی بصورتدی گلدان را درون آب قرار دهسپس

 که دی توجه داشته باشدیبا.  روندی منی صورت کرمها از بنی شوند به ایاز ته گلدان داخل آب م.  توانند نفس بکشندیچون کرمها نم

  .  شودجادی فاصله امتری کف گلدان و تشت آب چند سانتنیب

  : ماندن گلهاراست

 نیبه ا. دی بار گلدان را برگردانکی منظور هرچند وقت نیبه هم.  گردندی به سمت نور بر مشهی که گلها همدی دانیم-15 ي نکته

  .  برودنی آن از بی تا کجدی بچرخانکباری راست شدن گل، گلدان را هرچند وقت يبرا.  شودی ملیصورت که گل بسمت نور متما

  :اهانی رشد گي برانی از قرص آسپراستفاده

 اری بساهانی رشد گي برادی به گلدانها بدهکباری و هرچند وقت د،یل کن را در آب حنی عدد قرص آسپر1 دی توانیم-16 ي نکته

  . مناسب است

  : کردن عمر گل نرگسشتریب

  . دی و داخل آب بگذاردی گل نرگس فشار دهي عدد جو داخل ساقه کی.  شودشتری عمر گل نرگس بنکهی ايبرا-17 ي نکته
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  : برگهاری خشک کردن برگ سرخس و سايبرا

 نی زمي روزنامه را روکی.  که بچه ها به آن وارد نشونددی را انتخاب کنی اتاقدی را خشک کنبای زي برگهادیگر بخواها-18 ي نکته

. دی برگها قرار دهي روگری دي برگ روزنامه کیو . دینی روزنامه بچي برگها را رودیپهن کن

 و خشک بای زي برگهادی توانیبعد از دو هفته م. دیغ آنها نرو و تا دو هفته سرادی روزنامه بگذاري پتو را چهار ال کرده و روکی سپس

  . دیشده را جمع کن

  :یعی طبي گلهاي در مورد نگهداري انکته

 ابتدا خود دی کنیهر روز آب گلدان را خال.  نکته عوض کردن آب گلدان استنی مهم تریعی طبي گلهاي نگهداريبرا-19 ي نکته

 برش کی را می ضخي ساقه هايانتها. دیزیسپس آب تازه در گلدان بر.  شودزی آن کامالً تمي هاتا جداره. دییگلدان را با دقت بشو

. دی قرار دهان و گل را در آب تازه گلددیبده

 کی کمر باري گلدانهایدر برخ.  به ساقه برسدی باشد که آب براحتي به اندازه ادی که ارتفاع گل نسبت به گلدان بادی داشته باشتوجه

 دینی ساقه را بچي انتهای اضافي رفتن دارند شاخه ها و برگهانیی پاي برای کميم دهانه نسبتاً گشاد گلدان، ساقه ها، فضا رغیعل

.  کندی شود و آب گلدان را کدر می مدهی آب گندخل برگها دانی ارایز

 گل در يادی مقدار زينگهدار ي حبه قند کوچک براکی. دیندازی کوچک در آب گلدان بخی تکه کی دی توانی فصل گرما مدر

.  استدی بزرگ مفيگلدانها

   گلداني مناسب برامحل

 منابع کیاز قرار دادن گلدان در نزد.  معتدل و خنک داشته باشدیی که هوادی قرار دهیی االمکان گلدان را در جایحت- 20 ي نکته

  .  اتاق عوض شودي تا هوادین که هوا مناسب است، پنجره ها را باز کی و در ساعاتدی کني خودداریحرارت

  :ی مصنوعي گلهاي نگهدارطرز

 و یتازگ. دی کنيریاگر گلها را به طور مرتب گردگ.  به موقع استيری نکته گردگنی مهم تری مصنوعي گلهايبرا-21 ي نکته

 در مخلوط آب و یام شدن آنها به آرفی در صورت کثدی توانی مزی قابل شستشو نيدر مورد گلها.  کنندی خود را حفظ متیشفاف

  .  تا خشک شوددی و بگذاردیپودر فرو ببر
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ي بردن حشرات موذنیاز ب: هشتم فصل

  

  : دام انداختن سوسکبه

: دی استفاده کندی توانی روش هم منی داخل بازار ازاي بردن سوسک عالوه بر سمهانی از بيبرا-1 ي نکته

. دی که الزم است قرار دهگری دي هر جاای نتی کابری در زدهی و بطو خوابدیزی برمویبل آشهی شای نوشابه شهی شکی مربا داخل يمقدار

  .  آمدن آنها محال استرونی رفته و بي موقع سوسکها درون بطرنیدر ا.  روندی ميبخاطر طعم مربا سوسکها به داخل بطر

  : بردن مورچهنی باز

. دی سر راه مورچه ها نمک بپاشدی توانیم-2 ي نکته

  .  روندی منی تمام مورچه ها از بد،یزی مورچه ها نفت بري رودی توانیم

.  دهدی مي در قفسه ها مورچه ها را فراراری پوست خچند

  .  دهدی مي مورچه ها را فرارنتی در کابخکی دانه مچند

  :ی زدگدی از بيریجلوگ

 را از درون نی نفتالد،ی روش استفاده کننی از اایو . دیذار لباس بگي را النی نفتالدی توانی می زدگدی از بيری جلوگيبرا-3 ي نکته

  .  شودی هم کمتر استشمام منی نفتالي بونکاریبا ا. دی کنزانی و لباس را داخل کمد آودیلباس به لباس سنجاق کن

  :نی بدون نفتالی زدگدی از بيریجلوگ

 روش لباس به نی با ادی قرار دهیکی پالستي سهی را درون کتانیها لباسدی توانی مدی نزننی به لباستان نفتالدی خواهیاگر م-4 ي نکته

  .  زنندی نمدی عنوان بچیه

  : دادن شپشکيفرار

 دیقرار ده...  ویدرون آرد گندم، ذرت، آرد نخودچ)  رودی که در طبخ غذا بکار ميبرگ خشک و معطر( برگ بوکیاگر -5 ي نکته

  .  زندیهرگز شپشک نم

  :انهی بردن مورنی باز

 انهی که موریی جاای را از اتاق لیتمام وسا.  نفت استی به روش سنتانهی بردن مورنی از بي راه برانیتنها راه و مؤثرتر-6 ي نکته

  .  روندی منی ها از بانهی تمام مورنکاری با ادی نفت بپاشنی و تمام سطح زمواری وهر روز صبح با آب پاش به ددیوجود دارد خارج کن

.  کندی به شما وارد ميری شود و خسارت جبران ناپذی زودتر گرفته نشود به تمام خانه منتقل منهای موري جلواگر
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 سازند در ی ممکن مری را به ساختمان غانهی و مطمئن وجود موری و کامالً علمزهی بنا به صورت مکانسیامروزه قبل از تأس:توجه

 ي داروهالهی است که به وسياجعه به مراکز مجاز مبارزه با حشرات موذ راه مرنی مشاهده شد بهترانهی که در منزل شما موریصورت

  . نند کی کن مشهیمشخص آنها را ر

  : و مگسزباله

 زباله جداً ختنی و از ردی کنتی بهداشت را کامالً رعادی شما وجود نداشته باشد، بای زندگطی مگس در محنکهی ايبرا-7 ي نکته

: دی کن عملری و به دو روش زدی کنيخوددار

. دی و در آن را ببنددیزی زباله برسهی خود را درون کيزباله ها-1

  . دی پودر صابون بپاشی آن کميسپس رو.  آفتاب خشک شودددری و بگذاردیزی زباله ها بري آب رويمقدار-2

  : کردن زنبور از باغ و باغچهدور

 گوجه ي برگهاي کاشت تا زنبورها از بوی گوجه فرنگيه بوته  توان در باغچی دور کردن زنبور از باغ و باغچه ميبرا-8 ي نکته

  .  شوندي فراریفرنگ

  : خون آشامي حشره ساس

 ي به قرمز است در مکانهالی مايرنگ آن قهوه ا.  استمتریلی م5 تا 4 است کوچک که طول بدن آن يساس، حشره ا-9 ي نکته

 ی مزبانی خود را وارد بدن مزی تاری بسو حشره خرطوم نازك نیا.  شودی مدای هم پزی تمي در جاهایول.  شودی مدهی دشتری بفیکث

 دی حشره بانی بردن انی از بيبرا.  باشدی مختلف مي طاعون، جذام و تبهالی از قبي متعدديهایماریناقل ب.  مکدیکند و خونش را م

  .  بروندنیه ها کامالً از ب حشرنی تا ادی کنی منظور سمپاشنی بدکباریاز سم مخصوص استفاده کرد و چند هفته 

  :ي موذي حشره اکک

 ي تواند، بجای می بلند است و به سادگیلی آن خی عقبي پاهایول.  متر طول دارد و بال نداردیلی م4 تا 2 حشره نیا-10 ي نکته

عالوه بر .  بردیبکار م وانی خون انسان و حدنی سوراخ کردن و مکيکه برا.  سخت در دهان داردیی حشره اجزانی بردارد ازی خدنیپر

 نی مبارزه با ايبرا.  و طاعون به انسان استفوسیکک موش سبب انتقال ت. کک مخصوص انسان، کک سگ و موش هم وجود دارد

 ی مختلف دچار ميهایماری به بزی افراد خانواده، بچه ها را نشیعالوه بر سلب آسا. دی استفاده کنيحشره از پودر حشره کش و اسپر

. ارد وجود نديریشگی و پستی مطرح نطی مورد نظافت محنیکند در ا
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 از آنيفرش و نگهدار: نهم فصل

  

  :نی از پروپلکی فرش اکرولصی تشخيبرا

اگر نخ فرش . دی فرش نگاه کني و به نخهادی فرش را باز کنيال. دی از دو انگشت خود استفاده کندی توانی منکاری ايبرا-1 ي نکته

 است و اگر نخ فرش تاب نداشته باشد و مانند پشم باشد جنس فرش کی که جنس نخ فرش اکرولدی مطمئن باش.تاب داشته باشد

  .  باشدکی که جنس آن اکرولدی کنهی را تهی فرشدی کنی سعشهی آن باال است، همکی درصد پالستیعنی.  استنیپروپل

  : نکته در مورد فرشچند

 و کامالً دی کنسیخدی فرش گذاشته اي را که براي اسهی ککباریهر هفته  ودی جارو کندیا با فرشها رکباریاوالً هر دو روز -2 ي نکته

  . دیی فرشها راکامالً بشودی هم باکباری شود و هر سال زی شده است، تمفی هفته کثنیتا اگر در ا.دی فرش بکشي تمام قسمتهايرو

  : فرشي رونی سنگاءیاش

 دی گود افتاده است نگران نباشنی سنگيای اشي و حال جادی فرش گذاشته اي رویمدت طوالن ي را براینی سنگاءیاگر اش-3 ي نکته

 لنگی شي لهی و حاال بوسدی اجاق گذاشته تا بجوش اي را روي صورت که کترنیبه ا. دی با بخار آب حل کندی توانی مشکل را منیا

  .  گردندیپرز فرشها به حال اول خود بر م. دی و بعد از آن برس بزندی بخار را به قسمت مورد نظر برساني متر1

  : فرشي شربت روي لکه

 و به محل مورد نظر دی کنسی اسنفج را خکی سپس د،ی ابتدا با قاشق شربتها را جمع کنخت،ی فرش رياگر شربت رو- 4 ي نکته

 از الکل و ی نرفت، محلولنیالً ازب شربت کامي کار لکه نی که با ادیدیاگر د. دی چند بار تکرار کندی توانی را منکاریا. دیبکش

  . دی لکه را پاك کنيسپس با اسفنج مرطوب دوباره جا. شودزی تا لکه کامالً تمد،ی لکه بکشي روو دی کنهی تهيسرکه به نسبت مساو

  : فرشي رووهی و آبموهی مي لکه

سپس اسفنج . دی را با قاشق جمع کنوهی آبمای وهیابتدا م: دی روش عمل کننی به اوهی آبمای وهی مي بردن لکه نی از بيبرا-5 ي نکته

 سپس اسنفج مرطوب د،ی لکه بکشمحل الکل و آب به ي مساوياگر پاك نشد با مقدار. دیرا در آب سرد فرو برده و به محل لکه بکش

  . دی کنزی پس از آن با شامپو فرش آن قسمت را تمد،ی لکه بکشيرا رو

  : فرشي کردن فرش با شامپوزیتم

 تا دی و خوب دستتان را در آب تکان دهدی از شامپو را با آب مخلوط کني سپس مقداردیابتدا فرش را کامالً جارو بکش-6 ي نکته

 فرش کامالً خشک ي تا کف رودیپس از آن بگذار. دیکامالً کف کند، سپس برس نرم را داخل کف زده و به تمام سطح فرش بمال
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 که دی ددی خواهد،ی فرش جمع کني خشک شده را از روي کفهایو بعد با جاروبروق.  کندل فرش را در خود حيهایفیشود، و کث

  .  خواهد شدزیفرش شما کامالً تم

  : فرشي قهوه روي لکه

 نیچند بار ا. دی و بعد اسنفج را در آب و صابون فرو برده و به محل لکه بمالدی فرش جمع کني قهوه را از رویابتدا اضاف-7 ي نکته

 و بعد از دی لکه بمالي و بر رودی قاشق سرکه استفاده کنکی قاشق الکل و کی از دی توانیاگر لکه پاك نشد، م. دیر کنکار را تکرا

  . دی کنی قسمت فرش را آبکشآن کامالً ییلکه زدا

  : فرشي روي چاي لکه

 لکه ي رودی زده اییودر لباسشوسپس اسنفج را که در آب و پ. دی فرش با قاشق جمع کني را از روي چایابتدا اضاف-8 ي نکته

 و بعد هم با دستمال خشک، آن قسمت فرش را کامالً دی زده و به محل لکه بکشمگرمی را در آب نيگری سپس اسنفج دد،یبکش

  . دیخشک کن

  : فرشي نوشابه روي لکه

 ي لهیو سپس با آب گرم بوس دی لکه بکشي را روسی و بعد اسفنج خدی نمک بپاشی تازه کمي لکه ي بر رودی توانیم-9 ي نکته

  . دی کنیاسنفج آبکش

  : فرشي بر روری شي لکه

 و دی لکه بکشي و با اسفنج رودیزی بریی سپس در آب گرم پودر لباسشود،ی فرش جمع کني را با قاشق از روری شیاضاف-10 ي نکته

  . دیبعد اسفنج را در آب گرم زده و محل لکه را پاك کن

  : پرز موکتدنی از خوابيری جلوگيبرا

 يبرا. دی آی بوجود میدر آن قسمت فرو رفتگ. دی موکت قرار دهي را رونی جسم سنگکی اگر د،یدانیهمانطور که م-11 ي نکته

 ای ی حلب،ی چوبیی سه الي از تکه هاای و دی قرار دهنی جسم سنگری را زدهی تکه موکت برکی دی موکت بای از فرورفتگيریجلوگ

 را سی خي حوله کی: دی روش عمل کننی مانده بود به ای باقاءی بعد از برداشتن اشی فرو رفتگاثراگر باز هم  دی استفاده کنیکیپالست

 تا خشک دی صبر کنیسپس حوله را برداشته کم.  بماندی حال باقنی به همدی روز بگذارکی و مدت دی بگذاری محل فرو رفتگيرو

  . رگردنندت اول خود ب تا پرزها به حالدی آن را برس بکشيشود، و بعد رو

  : باشدستادهی فرش شما به طرف باال اي گوشه اگر

 ي آن تخته ي و رودی را همان قسمت پهن کنسی خي حوله ای ي پنبه ي مشکل ابتدا پارچه نی بردن انی از بيبرا- 12 ي نکته

  از بعد ) مانند کتاب. (دی آن بگذاري روینی و جسم سنگدی مخصوص آشپزخانه قرار دهیکیپالست

http://www.mihandownload.com/


کتابخانه آریا............مهري فتحی/اسرار خانه داري............ www.aryapdf.com

٤٦

 تا آن دی آن بخوابي و رودیندازی همان قسمت بي رختخواب خود را رودی توانی مای گردد و ی ساعت فرش به حالت اول خود بر م24

  . شودمیقسمت فرش ترم

  : فرش و موکتشستن

 نی پودر ماش تمام سطح فرشيسپس رو. دی کنسی که ابتدا فرش را کامالً خد،ی عمل کننصورتی شستن فرش به ايبرا-13 ي نکته

 ی است بعد از آبکشي متر6 اگر فرش شما د،ی کنی و بعد آبکشدی فرش برس بکشي بعد از مدت چند ساعت بر رودی بپاشییلباسشو

 ی شود و بعد می که به سرعت آب آن خارج مدینی بی مد،ی بگذارواری کنار دستادهی اورتسپس فرش را بص. دیکردن آن را لوله کن

 اگر رایز. دی عنوان از آب گرم استفاده نکنچی شستن موکت به هيو برا. تا خشک شود. دی مناسب پهن کني فرش را در جادیتوان

 خشک يبرا.  دهدی خود را از دست می برده و موکت شما حالت ارتجاعنی موکت هم باشد استفاده از آب گرم موکت را از بنیبهتر

  . دیه کن استفادي متر6 از همان روش فرش دی توانیکردن موکت م

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

http://www.mihandownload.com/


کتابخانه آریا............مهري فتحی/اسرار خانه داري............ www.aryapdf.com

٤٧

  

یکتاب و کتابخوان: دهم فصل

  

  : کتابي نکته در مورد نگهدارچند

و .  که کتابها گرد و خاك بخورنددی اجازه بدهدینبا.  دارنديشتری به مراقبت بتاجی هستند که احی توقعیکتابها دوستان ب-1 ي نکته

گرد و خاك . دی باال آغاز کني کار را از طبقه نی و بهتر است، ادی کنیخال کی به کی کتابخانه را ي طبقه هاکباریهرچند وقت 

 بتواند داخل آنها نفوذ ي بهتر است هوا تا حدودد،ی آنها را فشار بدهدی کتابها نبادنیهنگام چ. دیری بگیاروبرق جایکتابها را با برس 

 و دی کنسی را در آب خیاسفنج.  شده استفیتاب کث کیاگر جلد چرم.  شوديری کتابها جلوگيبکند، تا از رطوبت مخرب برا

 ي و با پارچه دی چرم به آنها بزنهی و پس از خشک شدن، کرم مخصوص تغذدی اسنفج جلد کتابها را پاك کننیبا ا. دیخوب فشار ده

  . دی آن را براق کنزیتم

 ورق کاغذ خشک کی صفحه کتاب ي، رو عوامل چروك شده استری و ساادی که صفحات کتاب شما در اثر استفاده زی صورتدر

.  تا صاف شوددی داغ بزني و اتودیکن بگذار

 از کاغذ ي است، نوارسیاما اگر کتاب نف. دی است، از نوار چسب استفاده کنی اصالح صفحات پاره کتاب اگر کتاب معموليبرا

 کاغذ ی اضافی صورت تراشغی تي لهی بوس و پس از خشک شدندیری را با آن بگی و پارگدی و به آن چسب بزند،ی ببریشمیابر

  . دی را ببریشمیابر

  : کتابي روآب

 صفحه قرار ي قطعه کاغذ خشک کن روکی صفحه و ری قطعه کاغذ خشک کن زکی خت،ی کتاب شما رياگر آب رو-2 ي نکته

. دی عمل کنبیت ترنی بود به همسی هم خگری تا خشک شود، اگر صفحات ددی خشک کن قرار دهي داغ را روياتو. دیده

  : کردن کتابخانه در خانهدرست

 ی آن همان نبشلیوسا. دی کتابخانه درست کنکی دی توانی ارزان ممتی با قد،یاگر مشکل جا دادن کتاب در خانه را دار-3 ي نکته

 نباشد، شتری متر ب1  کتابخانه طول آن ازنی ادی کنیسع.  کنندی مغازه ها از آن استفاده مي باشد که در قفسهای مي سوراخداريها

 نی اد،ی استفاده کنی و درشت اضافزی رلی وساي ساخته هم براشی پي و از کشوهادی هم سوار کني ها را بر روی نبشدی توانیم

  .  مناسب استاری کوچک و آپارتمانها بسي خانه هايکتابخانه برا

  : کتابهابیترت

 بر چسبها شماره يورو. دی و پشت کتابها بر چسب بزندی کنيبند می را تقس کتابهادی توانی است مادی شما زياگر کتابها-4 ي نکته

  . دی کندای کتاب مورد نظرتان را پدی توانی میبا درج شماره ها براحت. دی کنهی از تمام کتابها تهیسپس فهرست. دیسیکتاب را بنو
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  : کتابخانهي از طاقچه برااستفاده

 فلز ای از چوب گری طبقه د2- 3 صورت که نیبه ا. دی کنلی به کتابخانه تبددی توانیرا ماگر اتاق شما طاقچه دارد آن -5 ي نکته

  .  اسم کتابها خوانده شودی و به راحتردی قفسه ها قرار بگگری از آنها باالتر از دیکی که ی به صورتدیدرست کن

  :دهی به هم چسبي کردن تمبرهاجدا

 رود و هم ی منی هم چسب پشت آن از برایز. دی با آن کلنجار نروادی است، زدهی شما به هم چسبی پستياگر تمبرها-6 ي نکته

بعد از چند ساعت . دی بگذارزریو آن را داخل فر. دیزی برزری فرسهی ککی جدا کردن تمبرها آنها را داخل يبرا.  شودی آن خراب ميرو

  .  وارد شوديا به چسب پشت آنها صدمه نکهیبدون ا.  شوندیتمبرها از هم کامالً جدا م

  : روزنامهينگهدار

 بلکه آنها را بصورت کتاب در د،یزی روزنامه ها را دور نردی کنی مهی که هر روز روزنامه تهدی هستياگر شما از آن افراد-7 ي نکته

من خواندن آن هم  در ضدی از مطلب آن استفاده کندی توانی و در مواقع لزوم مدی کتاب کامل از روزنامه دارکی سال انی در پادیآور

  . ستی آن جدا جدا ني برگه هاونچ.  باشدیراحتتر م
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   در مخارج خانهییصرفه جو :ازدهمی فصل

  

  : شودنی ماه تأمکی تا مخارج می چه صورت پول خرج کنبه

 مصرف دی ماه باکی را که در یاول مواد خوراک. دی کنمی آن را به چند قسمت تقسدی تان را گرفتانهی حقوق ماهیوقت-1 ي نکته

 مترقبه کنار ری غيشامدهای پي از پولها را برايمقدار...)  ویگوشت، برنج، مرغ، ماکارون(البته در حد اعتدال . دی کنهی تهدیکن

 مانده یباق پول ي هیو بق. دی آب برق و گاز و تلفن را پرداخت کنيدر همان ابتدا پول قبض ها...  ويماری بهمان،یمانند م. دیبگذار

 صبحانه، ي پول، برانیاز اول صبح با ا. دی هر روز را در دسترس قرار دهي شده برانیی و همان مقدار تعدی کنمی ماه تقسيرا به روزها

. دی شده خرج نکننیی از مقدار تعشتری بدی توانی مکه ییتا جا. دی کنيزیناهار و شام برنامه ر

 چی به هدی آوری اضافه میقی هرچه پول خرد از هر طرد،ی کنیم رفت و آمد ی اگر با تاکسایو  دی با اتوبوس رفت و آمد کندی کنیسع

.  کندی مشکلتان را حل ميادی سال تا حد نسبتاً زانی در پادیزی قلک برکیبلکه داخل . دیعنوان خرج نکن

. دی مجدد نشودیبروند و مجبور به خر نی تا کمتر از بد،ی خود باشلی مواظب وسادی کني خودداری لباس و کفش اضافدی خراز

 وارد یاطی اگر خگران،ی دي نه به کادوهاد،ی به در آمد خود نگاه کندی کنهی دوستان تهای لی فامي برایی کادودی خواهی ماناًی احاگر

 توجه تیفی به کشتری اجناس بدی خريبرا.  شودی نصف مباًی آن تقري نهی با دوختن لباس هزرایز. دی وقت لباس آماده نخرچی هدیهست

 را ی در حد امکان پولکباری و هرچند وقت دی او باز کني حساب پس انداز براکی دی کنی زمان تولد فرزندتان سعزا. تی تا کمد،یکن

را  از مشکالت او را حل خواهد کرد بچه ها ياری بسندهی در آنکهی و هم ادی آی کار هم به شما فشار نمنیبا ا. دی او کنار بگذاريبرا

.  شوند، دچار مشکل نشوندی که بزرگتر مندهی مطابق با درآمد خانواده باشد تا در آا که سطح توقع آنهد،ی کنتی تربيطور

. دیاموزی به فرزندتان بهی اولي را از همان سالهایی در ضمن صرفه جود،ی صرفه جو باششهی همدی کنیسع

 د،ی کنهی آن را بصورت اقساط تهدی توانی مد،ی دارلهی مبرم به آن وساجین، احت در ضمدیستی خانه ني براي الهی وسدی قادر به خراگر

 با هم نداشته دی که چند خردیالبته در نظر داشته باش. دی را برآورده کرده اازتانی نکهی و هم اندی آی کار هم به شما فشار نمنیبا ا

 دی توانی اقساط مانی و بعد از پادی را بخري ضرورلی اول وسادیتوان ی بلکه مدیای شود و به شما فشار بادی اقساط زعداد که تد،یباش

  . دی کنيداری را خري بعدازی مورد نلیوسا

. دیآنها استفاده کن ودر فصل زمستان ازدی کني نگهدارزریفرودردی کنهیته را که ارزان هستند،یی هاوهیفصل تابستان مدردی کنیسع

.  تا مقرون به صرفه باشددی کنهی را خودتان تهموی مربا، رب، آبغوره، آبل،ی ترشدی کنیسع

  . دی دادن قبضها پرداخت کني را براي تا مخارج کمتردی کنییصرفه جو...  در مصرف آب و برق ودی کنیسع

  :ی از ولخرجيری جلوگراه

 به ي ضرورلی وسادی خريافقط بر. دی همراهتان نبريادی پول زدی روی بازار می وقتدی کنی سعدی هستیاگر فرد ولخرج-2 ي نکته

.  شودی مي خودداری اضافلی وسادی از خرنکاری با ادی دارند، همراه خود ببراجی که پول احتيمقدار
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  : افراد خانوادهي براهی هددی خري برایراه

 از دی کنی سعد،یدار ی مشکل مالهی هدنی ادی خري و برادی کنهی تههی افراد خانواده هدي برای به هر مناسبتدی خواهیاگر م-3 ي نکته

  . دیتا در زمان مقرر مشکل نداشته باش. دی کنار بگذارهی آن هدي را برای پولکباری و هرچند وقت دی کنيزیچند ماه قبل برنامه ر

  : نکته در مورد پس اندازکی

اما .  شودیز ارزش پول کم م اگر انسان پول جمع کند، روز به رورایز. دی کنهی سکه تهای پس انداز، طال ي برادی کنیسع-4 ي نکته

 آن دی توانی مد،ی داشتاجی به آن احتي و اگر روزدی خری شما کم کم طال منکهی الی رود، به دلیارزش طال و سکه روز به روز باال م

  . دیاوری به دست بدی مفهی سرماکی و دیان جا بفروش برسکیرا 
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 خانوادهیاشت و بهدیمسائل طب: دوازدهم فصل

  

  یسوختگ

. دی را با آب سرد شستشو دهی بهتر است بالفاصله محل سوختگیدر هنگام سوختگ-1 ي نکته

 رنده شده هم ینی زمبی سی کمی به محل سوختگدی توانی شود، می خوب معیسر. دی عسل بمالی کمی محل سوختگي روبر

  . دیبگذار

  : چشمخارش

 گل دم استفاده ي از چادی توانیم.  خارش داشته باشدای سوزش گری دزی هر چای و ی خوردگاگر چشم شما بر اثر سرما- 2 ي نکته

 باز و ي چشمتان را داخل چا،ي و بعد از سرد شدن چاختهی ری گل دم را داخل ظرف کوچکي از چای صورت که کمنی به اد،یکن

  . دیبسته کن

  :سردرد

  .  استدی مفاری بسدی بخور بابونه استفاده کن ازدی توانی مدی بریاگر از سردرد رنج م-3 ي نکته

  :اعصاب

 ظی غلي جوشانده وانی لکی از دی توانی درمان اعصاب مي براد،ی اعصاب شدی دچار ناراحتیاگر بخاطر مشکالت زندگ- 4 ي نکته

  .  مؤثر استاری درمان اعصاب بسيبرا. دیبابونه استفاده کن

  :معده

 و دیری آب آن را بگدهی صورت که پونه سبز را کوبنیبه ا. دی از آب پونه استفاده کند،ی توانی م معدهی درمان ناراحتيبرا-5 ي نکته

  .  استدی معده مفی ناراحتي است، عرق نعناع هم برادی مفاری معده بسی ناراحتيبرا. دی کنلیم

  : کبددرمان

. دی کنلیز آن م قرار داده و هر روز اخچالی کرده ظرف آن را داخل سیزرشک را خ-1-6 ي نکته

  .  استدی مفاری کبد بسيخوردن کدو برا-2

  : مرض قنددرمان

 دی شويجوشانده -1-7 ي نکته

خوردن کدو -2
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 ماست ي کاسه کی از آن را با ي قاشق مربا خورکی يروز. دی کنابی و آن را خشک و آسدی را خوب بشوئلهی تخم شنبدی توانیم-3

   دی کنلیمخلوط کرده و م

  : خونی چربدرمان

.  عدد گردو در روزکیخوردن -1 -8 ي نکته

. دی جوشانده شوای با غذا و دیخوردن شو-2

. خوردن کدو-3

  . خوردن خرفه-4

  :ی سرما خوردگدرمان

.  مؤثر استاری بسدی و عسل استفاده کنری از مخلوط شی سرما خوردگعی درمان سريبرا-1-9 ي نکته

 بخار آب جوش قرار ي و رودیزی آن بري ترش روموی عدد لکی و ختهیل ظرف کوچک ر عسل داخي قاشق غذا خور2 توان یم-2

.  شودی درمان معی شما سریسرما خوردگ. دی کنلی گرم شدن و آب شدن عسل، آن را می بعد از کمدیده

 و داخل دیزی شکر برير قاشق غذا خو2 دی کنی داخل شلغم را خالدی توانی مد،ی کنی مدی شدي سرفه هایاگر بر اثر سرما خوردگ-3

  .  استدی مفاری و سرفه بسی درمان سرما خوردگي شود آب شکر برای شب شکر آب مکیبعد از . دی بگذارخچالی

  :گرنی مدرمان

 صورت که آب نی به اد،ی که تلخ است استفاده کنی اصفهاناری از ته خدی توانی مدی بری رنج مگرنیاگر از درد م-10 ي نکته

  .  استدی مفاری بسدی بچکانینی و با قطره چکان داخل بدیری را بگاریقسمت تلخ خ

  :تینوزی سدرمان

. دی بچکانینی و داخل بد،ی سرد شده مخلوط کني دهی نمک با آب جوشی کم-1-11 ي نکته

  .  استدی مفاری بسدیاز بخور آب و کاه جو استفاده کن-2

  : کک مکدرمان

. دی را به صورت بمالیآب شاه1-12 ي نکته

 و بعد صورتتان را با آب و صابون کامالً دی صورت بمالي ساعت رومی و بعد بمدت ندی کنسی کرده، و خابی را آسیتخم شاه-2

  . دییبشو
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  : صورتي کرم برانیبهتر

اجاق  ي رودیسپس بگذار. دیزی از کدو تنبل بري تکه اي روتونیچند قطره روغن ز. دی کدو تنبل استفاده کنکیاز 1-13 ي نکته

  .  صورت استي کرم برانیگاز آنقدر بماند تا روغن پس دهد روغن بدست آمده بهتر

  :یدگی زنبور گزدرمان

. دیاز عسل استفاده کن-1 -14 ي نکته

  . دی گوگرد بمالیدگی محل زنبور گزيرو-2

  : بردن کنهنی باز

 را گاری است، آتش سدهی از بدن که کنه چسبی قسمتي و بر رودی روشن استفاده کنگاری بردن کنه از سنی از بيبرا-15 ي نکته

  .  تا کنه از بدن جدا شوددی کنکینزد

  : بد دهاني بودرمان

  . دی شستشو دهمویآبل بار با 2 - 3 بد دهان هر روز دهانتان را ي رفع بويبرا-16 ي نکته

   کرد؟دی زنند چه بای حرف مری که دیی بچه هابا

  . استدی بچه ها مفنی ايدر ضمن خوردن گنجشک هم برا. دی و به آنها بدهدی تخم کبوتر را بپزکی ي روزدی توانیم-17 ي نکته

 

  : دردگلو

 ي کم نمک براي آب شلغم پخته ایخوردن شلغم پخته و .  استدی مفاری بسد،ی ناشتا بخورری با شجی آب هويمقدار-18 ي نکته

  .  استدیدرمان گلو درد مف

  : دردنهی صدا و سیگرفتگ

.  دهدی منی را تسکنهی کند و درد سی پخته صدا را باز مي هیخوردن بام-1 -19 ي کتهن

  .  کندی صدا را باز می بار گرفتگ2- 3 ي روزيخوردن جوشانده برگ جعفر-2

  : کمبود آهني براچهیماه

.  خوب بپزددیسفند را بگذار گوچهی عدد ماهکی و با کمبود آهن مواجه است دی سال به باال دار2 تا 1/5 ياگر بچه - 20 ي نکته

 به بچه تان انی روز در مکی ای غذا را هر روز نیا. دی و خوب مخلوط کندیزیسپس با ماست مخلوط کرده و داخل مخلوط کن بر

.  شودی کمبود آهن او رفع مدیبده

  .  استدی فقر آهن مفي برازی نجی و آب هورموزی شپسته،
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  ) کرده اندنمای که تازه زاییخانمها: ( زائوسردرد

 ری توانند آرد نخود را با زرده تخم مرغ و عسل بصورت خمی کرده اند و دچار سردرد شده اند ممانی که تازه زایکسان-21 ي نکته

  .  شودی و وسط سرشان بگذارند، سردرد آنها رفع میشانی پيدرست کرده به رو

  : پاسی واريبرا

 مضر دی شدي و گرمابالی والستادن،ی و سرپا اي کوهنوردیول.  استدی مفي و دوچرخه سواري روادهیشنا کردن، پ-22 ي نکته

  .  استدی مفسی واري برادی بخورری حبه سکیاست هر روز 

  : لطافت پوست صورتيبرا

  .  استدی مفاری بسدی صورت بگذاري له شده روالسیگ-23 ي نکته

  :هی کودك بدون گري گلونهیمعا

 ی نمهی نه تنها گرد،ی دهان او نگه داري در جلوی آبنبات چوبکی دی کننهی فرزندتان را معايگلو دی خواهی مکهیهنگام-24 ي نکته

  .  شودیکند بلکه خوشحال هم م

  :دی داشته باشیفی لطي مودی خواهی ماگر

ن را با آن  و سرتادی آب حل کنتری لکی را در دی سرکه سفای موی آبلي قاشق غذا خور2بعد از شستن سر با شامپو، -25 ي نکته

  .  شودی مری و فرم پذفی شما لطي موهانکاری با اد،ی کنیآبکش

  : اطراف چشمي برایعی طبکرم

  . دی روغن کرچک بدون بو، به اطراف چشمانتان بماليقبل از خواب مقدار-26 ي نکته

  : چشمی رفع خستگي برااریخ

 آن ی چشم و پف کردگی خستگد،ی چشمان بسته قرار دهي را رواری خدی چشمان خود را رفع کنی خستگدیلیاگر ما- 27 ي نکته

  .  شودیبر طرف م

  : و شفافدی سفيدندانها

 زده و با آن نیری را داخل جوش شسی و شفاف باشد، بعد از مسواك زدن، مسواك خدی سفتانی دندانهادی خواهیاگر م-28 ي نکته

  . دی را مسواك کنتانیدندانها

  : بعد از مسواك زدننمک
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 در ي اقهی نمک در آب حل کرده و چند دقی سالم بماند، بعد از مسواك زدن کمتانی دندانهاشهی همدی خواهیاگر م- 29 ي نکته

  .  کشته خواهند شدکروبهای مي همه دیدهانتان نگه دار

  : نشکنناخن

بعد .  بخوردسیشته تا خ گذانیری آب گرم همراه با جوش شیاگر ناخن شما شکننده است انگشتان خود را درون فنجان-30 ي نکته

. دیاز خشک شدن ناخنها را با روغن بادام چرب کن

  . دی دستتان را بشوئقهیبعد از چند دق. دی قرار دهموی انگشتان خود را داخل آبلنکهی اگری دراه

  : دندانتی شفافي برای از توت فرنگاستفاده

 يمسواك را درون آن زده و به دندانها. دی را کامالً له کنی فرنگ توتکی د،ی داشته باشی شفافي دندانهادی خواهیاگر م-31 ي نکته

  .  شودی و شفاف مدی سفتانی دندانهادیبکشخود 

  : صورتجوش

: دیی نماتی را رعاری زند بهتر است نکات زیاگر صورتتان جوش م-32 ي نکته

. دیزی چرب بپرهياز خوردن غذاها-1

. دیدر خوردن تخم مرغ افراط نکن-2

. دیزی گل آفتاب گردان بپرهيخوردن تخمه از -3

. دی تازه بزنيمویبصورت خود آبل-4

  . دی کني جوشها خوددارياز دستکار-5

  : درست کردن چند سرمهطرز

 دقت داشته دی باشد و بای قسمت بدن منی رود که حساستری از بدن بکار میی جاي سرمه برادی دانیهمان طور که م-33 ي نکته

 م،ی دهی طرز درست کردن سرمه را آموزش منجای منظور در انی اي باشد، برای حتماً بهداشتم،ی کنی را که استفاده ميسرمه ا. میباش

  . دی استفاده کندی کرده اهی که خودتان تهي اه راحت از سرمالیتا شما با خ

  : قلم گاوسرمه

 ختهی ري مغزها را داخل کاسه انیسپس ا.دی را خارج کن گوساله را از وسط نصف کرده و تمام مغز آنایابتدا قلم گاو -34 ي نکته

 اجاق درست کی نی زمي بخار آب برداشته و با دو عدد آجر بر رويحاال کاسه را از رو.  تا کامالً آب شودد،ی بخار آب بگذاريو رو

 از باند ي مقدارکه یبه صورت. دی تکه باند گاز قرار دهکی ای تکه پنبه و کی گذاشته و داخل آن را اجاق يسپس کاسه را رو. دیکن

 آنها نی که بدی البته در نظر داشته باشد،ی آن برگرداني ظرف بر روکی و دی پنبه را آتش بزنای از روغن باشد، حاال آن باند رونی پنبه بای
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 دیوان تی آورد، می چسبد و سرمه را بوجود می شود و حاال دود حاصل از سوختن به ظرف باال میفاصله باشد و گرنه آتش خاموش م

  .  تا به داخل ظرف برنگردددی کنیهر دفعه سرمه ها را خال

  : بادامسرمه

 شعله گاز قرار ي و رودی مغز بادام فرو ببرکی را درون کی باري لهی مای عدد سوزن کی. دی بادام را مغز کنيابتدا تعداد- 35 ي نکته

 با سوختن بادام دود به طرف ظرف، باال رفته و د،ی آن بگذاري رویه و ظرف که بادام روشن شد آن را داخل کاسه انداختیوقت. دیده

  . آورد یسرمه را بوجود م

  : فندقسرمه

  .  شودی مهی سرمه بادام تهقیسرمه فندق هم به طر-36 ي نکته

  : خواب بعدازظهرحذف

 مصرف ي و انرژدیبعد از ناهار شروع بکار کناگر .  خواب بعدازظهر را حذف کنندد،ی خواهند الغر شوند بای مکهیکسان-37 ي نکته

  .  کندی مياری شما کمک بسي در الغرد،یکن

  :دی انجام دهستادهی را بطور اتانیکارها

 دی کنی سوزند؟ پس سعی از حالت نشسته مشتری بدنتان دو مرتبه بي هاي کالردی استادهی که ای هنگامدی دانی مایآ-38 ي نکته

 به د،ی کني روادهی ساعت پکی ي روزدیاگر بتوان.  تا سوخت و ساز بدنتان باال برودد،ی انجام دهستادهی ا راتانی االمکان کارهایحت

. دی اکرده یانی خودتان کمک شايالغر

 ي روادهی و موقع پدیبدوز)  بچه هاکیاز نوع پالست (کی از جنس پالستوی ماکی دی توانی مد،ی باسن و شکم بزرگ هستي دارااگر

. دی برده انی را از بيادی زي های عمل چربنی و با ادی چقدر عرق کرده اي روادهی بعد از پدی ددیخواه. دیآن را بپوش

  :هی دادن به بچه بدون گرقرص

 آماده ي غذاای ی قاشق فرنکی ي و آن را رودی باشد، قرص را خرد کنی حاضر بخوردن قرص نمیاگر کودك شما به آسان-39 ي نکته

  .  خوردی آن را میراحت به دیزی کودك بري

  : سکسکهرفع

به ( قائمه باشد تانی که باالتنه شما نسبت به پاهاد،ی خم شوی بصورتدی پر از آب برداروانی لکی دیاگر دچار سکسکه شد-40 ي نکته

  . دی آی شما بند منکارسکسکهیبا ا. دی آب بنوشوانی لکیسپس ) صورت رکوع
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  : دارو سر ساعتخوردن

 6 ظهر و 12 صبح 6 ساعات رایز. دی شروع به خوردن دارو کن6 از ساعت دی توانی است می ساعت6 شما ي دارواگر-41 ي نکته

 از ساعت شماطه دار استفاده دی توانی بوده مرهی غای و ی ساعت8 اگر دی هستداری بباًی هستند که شما تقری شب ساعات12عصر و 

 هرگز زمان خوردن دارو را فراموش نکاریبا ا. دی ساعت راکوك کنيان بعد زمي براد،یرد که دارو را مصرف کیهر زمان. دیکن

  .  کرددینخواه

  :ی ماده ضد عفوننی از الکل به عنوان بهتراستفاده

 ی از آن استفاده کرده ميگری فرد دي برس، که به علت سهل انگارای تراش شی مانند ریلی کردن وسای ضد عفونيبرا-42 ي نکته

 کردن زی تميدر ضمن الکل برا.  شودی می شما ضد عفونلی وسادی بکشی بهداشتلی و به وسادیرا آغشته به الکل کن ي پنبه اد،یتوان

  .  مناسب استاریضبط صوت هم بس

  :ی کشکروبی مي براازی عدد پکی از استفاده

 از اتاق یی هر جاایاخل آشپزخانه  دقهی و چند دقدی و از وسط، آن را نصف کندی را پوست بکنازی عدد پکی دی توانیم-43 ي نکته

  . دیندازی را دور بازی و بعد پردی گی ها را بخود مکروبی تمام مازی پنکاری با ادیقرار ده

  : مطبوع در خانهریبوگ

تا . دی قرار دهي بخاري است در فصل سرما آنها را رویکاف.  باشدی مطبوعری تواند بوگی ممویپوست پرتقال و ل-44 ي نکته

  . دیوش بو داشته باش خیطیمح

  :می تا اتاق خوشبو داشته باشمی انجام دهي کارچه

 ي هر جاای زی مي عدد بِه را روکی که نصورتی به ادی عدد بِه استفاده کنکی از دی توانی اتاقتان خوشبو شود منکهی ايبرا-45 ي نکته

  .  شودی اتاقتان چقدر خوشبو مدی شوی متوجه مد،ی اتاق قرار دهگرید

  نکته در مورد گوشها کی

 ي از رشته های به مرور کمرایز. دی نکنتانی شود، هرگز پنبه به داخل گوشهای متی اذتانیاگر بر اثر سرو صدا گوشها-46 ي نکته

 ي های از گوشدی توانی از سروصدا ميری جلوگيبرا.  شودی شما دچار اشکال میی رود و شنوای فرو مگوشتانپنبه به داخل 

 ی از سروصدا کاسته ميادی ززانیبه م. دی و داخل گوشتان قرار دهدی کنهیر بازار وجود دارد و ارزان هم هست ته که دیکیپالست

  .  کنندی استفاده مشانی درون گوشهاه آب بيری جلوگي ها را شنا گران برای گوشنیشود، ا
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   آنها شکسته استي که پاي شلوار در مورد افراددنیپوش

 پی زکی از دی توانی تواند شلوار خود را بپوشد، می گچ پا نملی او شکسته و به دلي که پادیرا در خانه دار ياگر فرد-47 ي نکته

 بعد از د،ی آنرا باز کنپی شلوار زدنی هنگام پوشدی بدوزپی درز زي و به جادی که درز شلوار را باز کننصورتی به ادیریکمک بگ

  . دیه و درز را دوباره بدوز را برداشتپی زدیوان تی خوب شد مشی پانکهیا

  : کردن خار از بدنجدا

 که نصورتی به اد،یری کمک بگدهی از آدامس جودیتوانیمنند کاکتوس به بدن شما رفته است، مااهانیگ ازیخار بعضاگر- 48 ي نکته

  شوندیها از بدن شما جدا م خاردی آن را بکشیحاال به آرام ودی از بدن که خار درون آن رفته بگذاری قسمتي را بر رودهیآدامس جو

 .

  : ناخنگرفتن

 ي مشکل است چون ناخنها در حالت عادی افراد بزرگسال کمي گرفتن ناخنها مخصوصاً برادی دانیهمانطور که م-49 ي نکته

قدر  شد که ناخنها چدیمتوجه خواه. دیری خود را بگي بعد از حمام ناخنهاشهی هممی کنی مهیخشک و شکننده هستند، به شما توص

  .  شوندیم گرفته ینرم شده و به راحت

  : نامطبوع از دستانتاني بردن بوهانی باز

 آن از دو روش ي بردن بونی از بي برادی توانی نامطبوع گرفت مي دستتان بويگری مواد دای یاگر بر اثر پاك کردن ماه-50 ي نکته

: دیاستفاده کن

. دییستتان را با آب و صابون بشو دقهی دق2 تا 1 بعد از دیبه دستتان نمک بمال-1

  . دی استفاده کندی توانی نمک از زرد چوبه هم ميبجا-2

:  از رفتن شامپو به درون چشم بچه هايری جلوگي برایراه

 ی کمدی توانی مشکل منی رفع ايبرا. کنندیاغلب بچه ها بخاطر ورود کف به چشمشان از رفتن حمام اجتناب م-51 ي نکته

 رفتن به چشم، راه خود ي شود و کف بجای ميری از ورود کف به درون چشم جلوگنکاری با اد،ی بچه ها بمالي ابروهاي بر رونیوازل

  .  کندیرا به اطراف چشم کج م

  :لی بدون دود در اتومبيگاری سریز

 ی را دود ملیتومب داخل ادی کنی خاموش ملی اتومبيگاری سری را داخل زگاری که سی وقتدی دانیهمان طور که م-52 ي نکته

 نیری جوش شای شن ي که مقدارنصورتیبه ا. دیری کمک بگنیری جوش شای را پر نکند از شن لی اتومبي دود فضانکهی ايبرا. ردیگ

  .  شودی نمجادی اصالً دود اگاری خاموش کردن سبا نصورتی در ادیزی بريگاری سریداخل ز
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یاطیخ :زدهمی سفصل

  

  یاطیخ از آهن ربا در استفاده

 آهن ربا لهی بوسدی تا هر موقع سوزن شما گم شد بتواندی کوچک داشته باشي آهن رباکی خود یاطی خلی در وساشهیهم-1 ي نکته

 تکه آهن کی دی توانیدر ضمن م. دی کندای پدی توانی سوزن گم شده را منی زمي آهسته آهن ربا بر رودنیبا کش. دی کندایآن را پ

توجه .  کندی ميری چسبد و از پخش شدن آن جلوگیتمام سوزن ته گردها به آهن ربا م. دیندازی بردن ته گ سوزيربا را داخل جعبه 

 برود و به نی از بونیزی شود رنگ تلوی کار باعث منی ارای زرندی نگی رنگونیزی تلوي بچه ها آهن ربا را جلوچوقتی هدیداشته باش

  .  گرددی عنوان رنگ آن بر نمچیه

   کردن سوزننخ

 ی و زماندی آنرا کنار چرخ نگه دارشهی و همدی آماده کننشاسته محلول آب و ی عکاسلمی فی قوطکی در دی توانیم-1 -2 ي نکته

.  شودی وارد سوراخ می شود و به راحتی نخ سفت مدی محلول فرو ببرنی نخ را درون اد،ی سوزن را نخ کندیکه خواست

 دوال شده را داخل سوراخ سوزن کی بارمی سنی ادی دو ال کرده و نخ را وسط آن قرار ده آن رادی نازك انتخاب کناری بسمی سکی-2

  . دی و از آن طرف نخ را خارج کندیفرو ببر

   کندی چرخ شما کار نماگر

 از آن  کوتاهی بررسکی د،ی ببررگاهی آنرا به تعمنکهیقبل از ا.  کندی که چرخ شما کار نمدیدی و ددیاگر به سر چرخ رفت-3 ي نکته

 یچی صورت با قنیدر ا.  شده باشد و مانع حرکت تسمه شوددهیچیممکن است نخ بدور آن پ. دیتسمه آنرا نگاه کن. دیانجام ده

  .  افتدی زمان چرخ مجدداً بکار منی ار ددینخها را از تسمه جدا کن

   چرخي دادن دوك بر روقرار

. دی محل قرار گرفتن قرقره قرار دهي خودکار بر روي لوله کی ابتدا د،یه کن قرقره از دوك استفادي به جادی خواهیاگر م-4 ي نکته

 قرقره يسپس دوك را رو. دی خود قرار دهي قرقره را در جاکی ابتدا دی توانی می و حتدی لوله خودکار بگذاريسپس دوك را رو

  . دی کنیاطی خدی توانیم ی براحتنکاری با ادیبگذار

   دکمه آسانجا

دستتان را آغشته به محلول نشاسته و آب ) منظور چاك زدن آن است( شکافته شود ی جا دکمه به راحتدی خواهی ماگر-5 ي نکته

 جا دکمه قرار ری درشت شانه را زي دندانه هادی توانی ضمن مدر.  خوردی برش می به راحتد،ی و به همان قسمت جا دکمه بکشدیکن

  . دی برش دهغی تکی آن را با يداده و راحت رو
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  : شوندی که سخت باز و بسته میی هاپی نکته در مورد زکی

 دنده ي صورت که صابون را رونی به ادی صابون خشک استفاده کنکی شود از ی لباس شما سخت باز و بسته مپیاگر ز-6 ي نکته

  .  تا راحت باز و بسته شوددی بکشپی زيها

  : جورابی در رفتگي الك ناخن براکی از استفاده

 نشود از الك ناخن استفاده شتری بی که در رفتگدی شده بود و خواستجادی ای سوراخیاگر در جوراب شما بر اثر در رفتگ-7 ي نکته

 و دی مختلف مانند ستاره در آوري بصورت نقشهادی توانی مییبای زي برای و حتدی صورت که اطراف سوراخ را الك بزننیبه ا. دیکن

  .  جفت جوراب مانند هم شودکی تا دیب دوم هم انجام ده جورادر ییبای زي عمل را برانیهم

  : نازكي لباسهادوختن

 پارچه قرار ری تکه کاغذ در زکی: دی روش استفاده کننی چروك نشود از ادی نازکتان را دوختي لباسهای وقتنکهی ايبرا-8 ي نکته

 کرد که درز لباس صاف دی مشاهده خواهد،یس جدا کن کار کاغذ را از پشت لباانی بعد از پادی و حاال درز لباس را چرخ کندیده

  .  هم نداردی چروکچیشده و ه

  :یاطی چرخ خبیع

حاال به پشت و . دی چرخ قرار داده و چرخ کنری تکه پارچه را زکی د،ی را بر طرف کنیاطی چرخ خبی عدیاگر خواست-9 ي نکته

 رد شدن نخ از باال تا سوزن است آن را ری مسیعنی چرخ يباال از قسمت بی پارچه خراب بود عریاگر ز. دی پارچه نگاه کنيرو

 چرخ بی در رفع عدی توانی باشد و حاال می مانند ماکو مرچرخی از قسمت زبیع.  باشدخراب آن ي و اگر قسمت رودی کنیبررس

  . دیاقدامات الزم را انجام ده

  :یشمی ابريهایزی دادن رومآهار

. دی از نشاسته استفاده کندی توانی مد،ی هم در دسترس ندارنی و ژالتدی را آهار دهیشمی ابرياهیزی رومدی خواهیاگر م-10 ي نکته

 خود يزی و رومدی آب و نشاسته را مخلوط کندیزی قاشق نشاسته بر2 ظرف آب سرد و کی کامل در ي روش که بعد از شستشونیبه ا

 دی سفي پارچه کی سطح صاف قرار داده ي را خارج کرده و بر رويزی رومقهیبعد از چند دق. دی دهر قراعی داخل ماقهیرا چند دق

  . دی آن پهن کرده و اتو کنيرو

  : نکته در مورد دکمهچند

 دکمه ها پاره و عتری در اثر عجله در بازو بسته کردن، سرری دارد زی لباس بچه ها راه و روشيدوختن دکمه بخصوص برا-11 ي نکته

 و بعد از قسمت پشت پارچه دی چهار گوش بدوزی تکه پارچه نخای کوچک ي نوار پارچه اکی را به  شوند بهتر است دکمه هایکنده م

 و آن را به دی را از پشت با دست نگه داریبعد نوار نخ. دی شده است و دکمه کنده شده را، فرو ببراخ که سوریدکمه را درون محل
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پس بهتر است .  کنده باشدزی است که دکمه کنده شده، پارچه را نیورت کار در صنیا. دی و اطراف سوراخ را رفو کندی بدوزراهنیپ

  .  کنددای پيشتری بکام تا استحدی روش بدوزنیاز همان ابتدا دکمه را به ا

  :ی صدفي دکمه هادوختن

 دکمه ی وقت. نخورد و ثابت بماندزی تا لدی دکمه بچسباني نوار چسب روکی نوع دکمه ها بهتر است نی دوختن ايبرا-12 ي نکته

  . دی دکمه جدا کني از رویدوخته شد، نوار چسب را به آرام

  : هستندمی آنها ضخي که پارچه هایی درز لباسهادوختن

 کی از دی توانی رود می داخل پارچه نمی است و سوزن به راحتمی آن ضخي که پارچه دی را بدوزی لباسدی خواهیاگر م-13 ي نکته

 داخل پارچه شده و خارج ی سوزن به راحتنکاری با ادی پارچه را صابون خشک بکشيصورت که رو نی به ادیریروش ساده کمک بگ

  .  شودی دوخته می شود و لباس شما به راحتیم

  : نکته در مورد سوراخ کردن کمربندکی

 لهی مکی. دی کن روش استفادهنی از ادی آن درست کني رويدی سوراخ جددی خواهیاگر کمر بند شما گشاد است و م-14 ي نکته

  . دی کنجادی کمر بند سوراخ اي رواطیسپس با احت.  اجاق گاز گذاشته تا نوك آن گداخته شودي را روی بافتني
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متفرقه: چهاردهم فصل

  

لی و محافظت از وساينگهدار

  :يواری از ساعت دمحافظت

 ساعت را در ي است، فوراً باطري و علت آن تمام شدن باطر رودی شما عقب و جلو ميواری که ساعت ددیدیاگر د-1 ي نکته

 گرد هی ثاني آورد و عقربه ی که به ساعت فشار مدی ددی خواهد،ی خارج نکني را از قسمت مخصوص باطري اگر، باطررایز. دیآور

 دوام ساعت بهتر يدر ضمن برا.  شودی عمل باعث خراب شدن ساعت منی کند و ای مي خواهد کار کند و حرکت کمتریمرتب م

  . دی کنضی ساعت را تعوي باطرکباریاست، هر دو ماه 

  : نوروزدی عی ماهينگهدار

 ساعت 3 - 2 بلکه دی را عوض نکنی آب ماهی لوله کشمی با آب مستقشهی نرسد همبی قرمز شما آسی به ماهنکهی ايبرا-2 ي نکته

  . دی انتقال دهدی را داخل آب جدیبعد ماه شود و نیتا کلر آن ته نش. دی قرار دهرونی بطیآب را در مح

   :ی مدت طوالني قرمز برای ماهينگهدار

 ی شما عمر طوالنی عمل ماهنیبا ا. دی کني نگهدارخچالی را در ی ماهي شهی شدی توانی نوروز مدیبعد از تمام شدن ع-3 ي نکته

  . دی کن استفادهی از همان ماهدی توانی هم مندهی سال آي برایخواهد داشت و حت

  : رطوبت کفش توسط روزنامهگرفتن

 ریی و هم مانع تغردی گی هم رطوبت آن را مم،ی که مرطوب شده است قرار دهیاگر روزنامه مچاله شده را داخل کفش-4 ي نکته

  .  گرددیشکل آن م

  :ي بخاري از روزنامه در نگهداراستفاده

 که دیالبته در نظر داشته باش.  کندی ميری از زنگ زدن آن جلوگدی قرار ده روزنامه مچاله شدههایاگر تابستان داخل بخار-5 ي نکته

  . دی کني و سپس اقدام به روشن کردن بخاردیدر زمستان ابتدا روزنامه ها را خارج کن

  :ی چرمي کفشهاينگهدار

 را داخل يمچاله شده ا يکاغذ ها.  بمانندی به همان حال باقيادی مدت زدی هستند نباسی خی وقتی چرميکفش ها-6 ي نکته

 قرار يشتری بي شده در معرض هواسی قسمتها خي هی از بقشتریتا ته آن که ب. دی و کفش را بطور وارونه بگذاردیکفش قرار ده

 ییبای خشک شود تا شکل خود را از دست ندهد، واکس عالوه بر زی بدور از هر نوع منبع حرارتدی حتماً باسیکفش خ. ردیبگ
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پس توجه داشته .  کندی قابل نفوذ مری کفش آن را در مقابل آب غي روي اهیقابل رطوبت است و بصورت المحافظ کفش در م

  . دی واکس بزنشتری را بتانی در زمستان کفشهاد،یباش

  : بادوامدستکش

 هم دستکشها نکاریابا . دی و سرانگشتان آن را نوار چسب بزندی دستکش شما با دوام باشد دستکش را برگرداننکهی ايبرا-7 ي نکته

  .  شودی ميری خانمها جلوگي شوند و هم از شکستن ناخنهایبادوام تر م

  :یکی دستکش پالستينگهدار

 شهی شای نوشابه شهی عدد ش2 دی روش استفاده کننی از ادی توانی داشته باشد، ميشتری شما دوام بي دستکشهانکهی ايبرا-8 ي نکته

 که دستکشها بصورت یبصورت. دی کنشهی سپس هر کدام از دستکشها را داخل شد،یر ده قرانتی کابي روستادهی را امویآبل

  .  شودیم شود و باعث با دوام شدن دستکشها ی خارج منیی دستکش از پای آب اضافتمام بی ترتنی به ارندی قرار بگستادهیا

  : نکته در مورد رنگ کردن ساختمانکی

 که علت آن کاهگل دی دانی مایآ.  خورندی ترك موارهای ددی را رنگ کردتانی اتاقهانکهیا بعد از دینی بی اوقات میگاه-9 ي نکته

  .  خورندی ترك نموارهای هرگز دد،ی و سپس رنگ بزندی را گچ و خاك کنواری کاهگل دياگر از ابتدا بجا.  گچ استریز

  :ی لباسي هارهی از گينگهدار

 روند و ی منی ها زودتر از برهیبر اثر نور آفتاب گ. دی دانیت، همان طور که م اسکی از جنس پالستی لباسرهیاگر گ-10 ي نکته

 تکه کی آن را ي و قسمت باالدی بدوزي پارچه اي سهی ککی دی توانی ها مرهی با دوام شدن گيبرا. رندی گیحالت شکننده به خود م

 گوشه کی و دی بگذارسهی ها را داخل کرهی گد،یده کن استفادی خواهی ها نمرهی که از گی و وقتدیده قرار ي نوار پارچه اایکش 

  .  کندی مدای پيشتری ها دوام برهی گنصورتی خورد و در ای ها نمرهی آفتاب به گنکاریبا ا. دیطناب گره بزن

  : بادوام شدن صابوني برایراه

 ی باعث منکاریا. دیون را به آن بچسبان طرف صابکی دی صابون ببري اندازه ینومی آلوملی از فوي قطعه ادی توانیم-1 -11 ي نکته

.  کندی ميری خوردن آن جلوگزی کند، در ضمن از لدای پيشتریشود که صابون دوام ب

 که درب نوشابه را ی و حاال طرفدی طرف صابون فشار دهکی درب نوشابه را به د،ی استفاده کندی توانیاز درب نوشابه هم م-2

  .  کندی ميری شدن صابون جلوگسی خی خوردن و حتزی از لدیه قرار دی جا صابوني رودیچسبانده ا

  :ی ابزار فني آورجمع

 روش نی از اد،ی زود از گم شدن آنها مطلع شویلی داشته باشد و خی مشخصي جاشهی شما همی ابزار فننکهی ايبرا-12 ي نکته

هر . دی کنزانی و حاال ابزار را به آن آودی ابزار بکوبيزه  به انداخی آن را مي و رودی کنزانی آوواری تکه تخته را به دکی. دیریکمک بگ
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 از شما ي اگر ابزارنکاری بماند با ای تخته باقيتا شکل ابزار بر رو. دی دور آنرا با خودکار خط بکشدی کردزانی آوخی را که به ميابزار

  .  کرددیآنرا راحتتر جستجو خواه.  شددیناپد

يزی و رنگ آمرنگ

  : زدن روغن جالء به تابلو نکته در موردکی

 اگر با قلم مو دی دانیهمان طور که م. دی از روغن جال استفاده کندی باینی گل چای تابلوها و شتری براق کردن بيبرا-13 ي نکته

  از پر پرندگان کمکدی توانی زدن روغن جال ميبرا. ستی قابل استفاده نگری شما خشک شده و دي قلم مود،ی را انجام دهنکاریا

  . دیندازی و بعد آنها را دور بدی روغن جال را به تابلوها بزنی به راحتنکاری با ادیریبگ

  : کردن سقف خانهرنگ

 شد، دی قلم مو مواجه خواهي که با مشکل برگشتن رنگ بر رودی دانی و مدی که سقف اتاقتان را رنگ بزندیلیاگر ما-14 ي نکته

 صورت که توپ را از وسط نصف کرده و حاال وسط آنرا سوراخ نی به ادیریکمک بگ یکی توپ پالستکی از مشکل نی رفع ايبرا

 که مانند یکی داخل توپ پالستی اضافي رنگهانکاریبا ا. دی و اقدام به رنگ کردن سقف کندیقلم مو را از سوراخ توپ رد کن. دیکن

  . کندی ميری و لباستان جلوگنیزم ي رنگ بر روختنی و از رزدی ری باشد، میکاسه م

 

  : نکته در مورد قلم موکی

  .  آن کنده شودی اضافي تا موهادی کاغذ سنباده بمالکی يقبل از استفاده ازقلم مو ابتدا آن را رو-15 ي نکته

  : رنگي بردن بونی باز

 رنگ به هر يردن بو بنی از بي برادی توانی کند، می متی رنگ، شما را اذي و بودی خانه تان هستيزیاگر در حال رنگ آم-16 ي نکته

 صورت نیبه ا. دی استفاده کنازی از پدی توانی مد،ی عصاره را در دست ندارنی و اگر ادی اضافه کنلی واني رنگ دو قاشق عصاره تریل

 ی منی رنگ از بي بونکاری با اد،ی و ظرف را در وسط اتاق قرار دهدیندازی ظرف آب سرد بکی و داخل دی کنخرد را ازی عدد پکیکه 

. ودر

   شودی دستتان رنگنکهی بدون ادی رنگ روغن کار کنبا

 نشود، ابتدا دستتان ی دستتان رنگنکهی اي برارهی و غینی چيمانند درست کردن گلها. دی که با رنگ کار کندیاگر ناچار-17 ي نکته

  .  شودی نمیستتان اصالً رنگ که ددی شویممتوجه . دی سپس با رنگ ها کار کندی چرب کنی روغن خوراکای ونیرا با روغن وازل

 مورد ظروفدر

  :رکسی نکته در مورد ظروف پکی

 اجاق گاز است، هرگز آب به ي شما رورکسی که ظرف پیوقت. دی کنی استفاده مرکسی پختن غذا از ظرف پياگر برا-18 ي نکته

.  شودی آنها معی باعث خرد شدن سررکسی آب به دور ظروف پدنی پاشد،ی آن نپاشرونیب

http://www.mihandownload.com/


کتابخانه آریا............مهري فتحی/اسرار خانه داري............ www.aryapdf.com

٦٥

  : طرف کردن خراش بلوررب

 دندان را از ریبعد از چند ساعت خم. دی دندان به خراش بلور بمالری خميمقدار.  شما خراش برداشته اندياگر بلورها-19 ي نکته

  .  رودی منی از بي ظروف بلوري کار خراش رونی با ادی بلور بشوئيرو

  : که داخل هم فرو رفته اندوانی کردن دو لخارج

 و دیزی آب سرد بریی باالوانی که داخل لدی صورت عمل کننی بلکه به ادی که بزور متوسل شوستی الزم ننکاری ايبرا- 20 ي نکته

 ی شوند در حالی از هم جدا می به راحتوانیکه دول. دی کنی مشاهده مقهیبعد از چند دق. دی را داخل آب گرم قرار دهینیی پاوانیل

  .  رسدی نموانهایل کدام از چی به هیبیکه آس

  : محکمي هاشهی کردن درب شباز

 آب ری شری را زشهی شود، در شی باز نمدیچی پی محکم شده اند و هرچه آن را مرهی و غارشوری خ- مربا شهیاگر در ش- 21 ي نکته

.  شودی باز می براحتشهیدر ش. دی دارنگه هیگرم چند ثان

  :باشند که درب آن پرس شده یی های از قوطعی کردن روغن ماخارج

 د،ی تمام در آن را بردارد،ی خواهی که درون ظرف پرس شده است و نمگری دزی هر چای پودرای خارج کردن روغن و يبرا-22 ي نکته

 مواد داخل ظرف خارج ی هوا وجود داشته باشد و براحتانیتا جر. دی کنجادی اگری سوراخ در طرف دکی طرف و کی سوراخ در کی

  .  شودی خارج نمی سوراخ مواد داخل ظرف براحتکی که با دیتوجه داشته باش.  شودیم

  :فی ققی از طري در بطرعاتی ماختنیر

 کار از نی ايبرا.  شودی نمي وارد بطرعاتی شود، مای نمي چون هوا داخل بطردی گذاشتي را درون بطرفی که قیوقت- 23 ي نکته

: دیری کمک بگدی توانیدو راه م

.  شوندی مي وارد بطری براحتعاتی هوا وجود داشته باشد ماانی تا جرد،یری بگي باالتر از بطری را کمفیق-1

  .  شوندی مي وارد بطرعاتی به سهولت مانکاری با ادی قرار دهي و بطرفی قنی مناسب بخی مکی-2

  :ي کردن چوب پنبه از داخل بطرخارج

 که چوب پنبه دی ددیبعد از چند روز خواه. دیآزاد قرار ده ي و آن را در معرض هوادیزی بري داخل بطراكی آمونيمقدار-24 ي نکته

  .  شودی خارج ميخرد شده و از بطر
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ي فلزلیوسا

  :ي از زنگ زدن ابزار فلزيریجلوگ

 جعبه بر اثر رطوبت هوا باعث زنگ نی جعبه مخصوص ابزار وجود دارد که اکی ي در هر خانه ادی دانیهمانطور که م-25 ي نکته

با . دی قرار دهنی نفتالای تکه زغال، گچ و کی است داخل جعبه ابزار ی کافدی ابزار شوی مانع زنگ زدگنکهی اي شود برایم ابزار یزدگ

  . رندی گی اجسام رطوبت را بخود منی انکاریا

  : هرزچی نکته در مورد پکی

: دیری سفت کردن آن کمک بگي شما هرز شده است از دو روش براچیاگر پ-26 ي نکته

 را کامالً سفت چی و حاال پدی داخل سوراخ کرده و آنرا بشکنچ،ی در کنار پتی چوب کبرکی را داخل سوراخ کرده و چیپ: اولروش

. دیکن

 را داخل سوراخ کرده و چی و حاال پدیچانی بپچی به دور پیی ظرفشومی سی کمد،یری کمک بگیی ظرفشومی از سدی توانیم: دومروش

  .  شودیشما هرز نم چی پگری دد،یآنرا محکم کن

  :چهای نکته در مورد باز و بسته شدن پکی

 از کدام طرف دی بداننکهی اي و برادی زودپز را ببندي دسته نکهی اای و دی را باز و بسته کنیچی هر پی به راحتنکهی ايبرا- 27 ي نکته

 ساعت باشد اگر به يکه مطابق حرکت عقربه  شود ی بسته می به طرفیچیهر پ. دیری ساعت کمک بگي شود از عقربه ی باز مایبسته 

  .  شودی باز مچی پآن باشد عت سايعکس حرکت عقربه 

  : زنگ زدهي مهره هاای چی کردن پباز

 سرنگ کی ي لهی است که به وسنی روش انی شود، مؤثرتری مورد نظر شما باز نمي مهره ای چی پیاگر به علت زنگ زدگ-28 ي نکته

  .  باز خواهد شدی پس از چند لحظه براحتدی مهره بچکانای چی پيره روغن ترمز رو قطره چکان، چند قطایو 

  : کرددی شما زنگ زد چه بادی کلاگر

 و با دی آورده و خشک کنرونی را بدی سپس کلدی قرار ده2 به 1 را چند ساعت در محلول نفت و روغن به نسبت دیکل-29 ي نکته

  . دییکاغذ سنباده پاك نما

  :نتی از وارد شدن آب به داخل کابيری جلوگراه

 فاصله است و از آب متریلی چند می حتي به اندازه یی ظرفشوي شما و صفحه نتی سنگ کابنی که بدینی بیاگر م-30 ي نکته

 شود، ی منتی کابی رود و باعث زنگ زدگی شما منتی درز کوچک آب به داخل کابنی از همزدی ری سنگها مي آب روییچکان باال

 متر ی تفاوت که چند سانتنی با ادی استفاده کننتی مخصوص کابيکهای از پالستنکاری ايبرا: دی راه استفاده کننی از ادیان تویم
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 یی به طرف ظرفشونتی سطح کابي روش آب رونی با اردی قرار بگیی داخل ظرفشومتری سانت2- 3 ي تا به اندازه دیریبلندتر بگ

  .  کندینم نفوذ نتی شده و به داخل کابریسراز

  : شوندی که راحت باز نمی هائپنجره

 بلکه ابتدا د،ی به پنجره نزنمی چکش بطور مستقچگاهی هدی آنرا باز کندی توانی نمی شما سفت شد و براحتياگر پنجره -31 ي نکته

 رنگ نکهی رسد و هم ای نمیبی شما آسي هم به پنجره نکاری با اد،ی تخته بزني پنجره قرار داده و حاال چکش را روي تکه تخته روکی

  .  شودی باز می رود و در براحتی نمنیپنجره از ب

  :شهی شي بر چسب روي از پاك شدن نوشته هايری جلوگيبرا

 ی در آب حل نمنی محلول است و بخاطر همریچون الك در آب غ. دی برچسب الك کمرنگ بکشي نوشته هايبر رو-32 ي نکته

  .  شودیشود و نوشته ها پاك نم

  :واری سقف و دي طرف کردن ترکهابر

 يمقدار. دیری کمک بگری سقف از روش زای و واری بردن ترك دنی از بي براد،ی توانی خانه شما ترك خورده مواریاگر د- 33 ي نکته

 ایو  واری درز دي را با انگشت الری خمنی سپس ادی در آری خمکی تا بصورت د،ی مخلوط کننیری برداشته و با جوش شعیچسب ما

 ترکها ي مطابق با رنگ اتاق با آن مخلوط کرده و بر روی از رنگ خوراکي شده است مقداريزی شما رنگ آمواریاگر د. دیسقف بکش

  . کرددی خواهيری هم جلوگادی زي نهی کار از هزنی با اد،یبمال

  :واری دي تابلو رويجا

.  ماندی می باقواری دي تابلو بر روي جای بعد از مدتد،ی کنیصب م نواری دي بر رویی تابلوی وقتدی دانیهمانطور که م- 34 ي نکته

 واری ماند و دی می باقزتری تابلو تمری قسمت زجهیدر نت.  شودی است و مانع ورود گرد و غبار مدهی چسبواری تابلو به دنکهی الیبه دل

 هوا پشت انی تا جردی بچسبانينبه به طور مساو چهار طرف تابلو چوب پدی توانی مشکل منی رفع ايبرا.  شودیبه اصطالح دورنگ م

  . تابلو وجود داشته باشد مشکل شما حل خواهد شد

  : دارنديواری که کاغذ دییوارهای به دخی مزدن

 يگری دزی نوك تي لهی هر وسای غی که بانوك تدی صورت عمل کننی به ادی بکوبواری به هر منظور به دخی مدیاگر خواست-35 ي نکته

سپس مثلث را به سمت باال تا زده و در ) مثلث برگردان( شکلنی باشد، به انیی که رأس آن به طرف پاي بطورد،یش ببر سه گوکی

  . دی خود برگرداني سه گوش را در جادی در آورواری را از دخی مدی خواستیمانو اگر ز. دی بکوبخیآن قسمت م
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  : شستشورقابلی غيواری دکاغذ

 شد فی کثهایواری نوع کاغذ دنیاگر ا. دی آشپزخانه هرگز استفاده نکني نوع کاغذها برانی که از ادیباشدر نظر داشته - 36 ي نکته

 استفاده یی ظرفشوعی مرطوب آغشته به ماي حوله کی چرب شده بود از ی کم،یلی و اگر به دلدی کنيری حوله خشک، گردگکیبا 

 نشود و سی هرگز خدی مواظب باشد،ی خشک آن قسمت را خشک کني  نظر به سرعت با حولهورد و بعد از پاك کردن محل مدیکن

  . دی هم باشند استفاده نکنقی اگر رقی حتيدی و اسییایدر ضمن از مواد قل

  : قابل شستشويواری دکاغذ

 عی مای کم کرده آب آن را گرفته و همراه باسی را خيبلکه حوله ا. دی نوع کاغذها از آب، استفاده نکننی شستن ايبرا-37 ي نکته

  . دی خشک آن را خشک کني کرده و سپس با حوله زی را تموارهای دییظرفشو

  : حوضدنی از ترکيریجلوگ

 با دیندازی داخل آب حوض بد،ی درخت را که بسته اي دسته شاخه کی سپس د،یدر زمستان حوض را پر از آب کن- 38 ي نکته

  .  ترکدی حوض شما هرگز نمنکاریا

   دهدیم در صدا ي لوالاگر

 ي ناهنجاري صورت که اگر لوله ها صدانیبه ا.  تواند، در رفع مشکل شما مؤثر باشدی قابل استفاده مری غيمغز مدادها-39 ي نکته

 تا از سرو دی مخلوط را به لوله ها بزننیا. دی مخلوط کنتونی و آن را با چند قطره روغن زدی مغز مداد را نرم کند،ی توانی کرد مجادیا

  . دی شوهها آسود آنيصدا

  : نابهنجار دري از صدايریجلوگ

 آن از روغن ي بردن صدانی از بي برادی توانی دهند می آزار دهنده مي شما صداهایومینی آلومای و ي فلزياگر درها-40 ي نکته

  . دهد ی صدا نمگری که ددی شوی متوجه مدی روغن چرخ بزنی در، کمي که به لوالهانصورتی به اد،یچرخ استفاده کن

  :لی روشن کردن اتومبي از سشوار برااستفاده

 بعد از چند د،یری بگنی کاربراتور ماشي شود سشوار را بر روی سرما روشن نملی شما به دللیاگر در زمستان اتومب- 41 ي نکته

  .  شودی روشن می راحتبه نی ماشقهیدق

  : که باال هستندی اجسامدنی دي برانهیی از آاستفاده

 دیری در دست بگلی بصورت مانهیی آکی قرار دارند یی باالي که درون قفسه هادی داریی مواد غذاای ءی به شاجیاگر احت-42 ي نکته

 ی که میی مواد غذاای ءی شای که آد،ی اجسام درون قفسه را مشاهده کندی توانی منهیی از درون آدی حرکت دهیی بااليو در قفسه ها

. دی برداشتن آنها استفاده کني براگری دي لهی وسای از نردبان  نه؟ حاالای درون قفسه است دیخواه
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  : زده در زمستانخی کردن قفل باز

 گرم ی را با روشن کردن فندك کمچی بلکه سوئد،ی به آن کلنجار نروادی زد زخی شما در زمستان لیاگر قفل اتومب-43 ي نکته

 باز ی که قفل به راحتدی ددی خواهد،ی کنلتانیاقدام به باز کردن قفل اتومبسپس . دی کنلتانیسپس اقدام به باز کردن قفل اتومب. دیکن

  . خواهد شد

  :لی اتومبعی سريصافکار

 ی خراش، مداد شمعي بر رود،ی بطور موقت آنرا از نظر پنهان کندی خواهی شما خراش برداشته و ملی اتومبياگر بدنه -44 ي نکته

  .  شوندی میفخراشها از نظر مخ. دی بکشلیهمرنگ اتومب

  : خاموش کردن آتشي براری از شاستفاده

 آب از ي بجادی توانی شما افتاد، مي برای اتفاقنی ناکرده چنيپس اگر خدا.  کندی از نفت را خاموش می آتش ناشر،یش-45 ي نکته

.  کندی فوراً آتش را خاموش مری شد،ی استفاده کنریش

  : مخصوص اتو بخارآب

 قبل از دیختی داخل اتو ری آب معمولیاگر مدت. دی آب مقطر استفاده کنای و خچالیتو بخار از برفک آب شده  آب ايبرا-46 ي نکته

 گرما ي درجه نی ساعت با باال ترمی و اتو را مدت ندیزی آب، سرکه بريداخل اتو بجا.  اتو بطور کامل مسدود شودي سوراخهانکهیا

 کف ي به سوراخهادهی چسبی مواد معدنری آهنک و ساد،ی را انجام دهنکاری بار ا2 - 3 اگر دی کنیخالسپس سرکه را . دینگهدار

  .  باز خواهد شديادیاتو، تا حد ز

  : به قابدهی نکته در مورد عکس چسبکی

 عکس دی اگر بخواهد،ی دانی همانطور که مد،ی قاب چسبشهی شد و عکس به شسی قاب عکس شما خلیاگر به هر دل-47 ي نکته

 تشت را پر از آب سرد کی که د،ی صورت عمل کننی مشکل به انی رفع اي شود برای عکس می باعث پارگدیجدا کنرا از قاب 

عکس خودش از قاب جدا .  روز بماند1 دی تا چند ساعت و شادی صورت بگذارنیبه هم. دیسپس قاب را درون آب قرار ده. دیکن

  . د به عکس وارد شوي صدمه انی کوچکترنکهیبدون ا.  شودیم

   بدني بردن بر چسب از رونی باز

 بدن ي بر چسب از روی براحتنکاری با اد،یری ستون کمک بگی از کمدی توانی بدن مي بردن بر چسب از رونی از بيبرا-48 ي نکته

  . شما جدا خواهد شد
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  :ی کردن صابون مسافرتدرست

 شعله گاز قرار داده و ي را رويکتر. دیو همه را جمع کن دیزی و حمام را دور نریی صابون بدن، دستشوياضافه ها-49 ي نکته

سپس با دست به آن . تا کم کم صابونها نرم شوند. دی بخار آب قرار دهي و روختهی ري از جنس روی ظرف کوچکدرونصابونها را 

 مسافرت ي برادیوان تی صابون منیاز ا.  قرار داده تا خشک شودهیسپس در سا. دی که دوست داری به هر شکل هندسدیشکل بده

  . دیاستفاده کن

  : لباسي بر روی اضافي کردن پرزهابرطرف

 دیزی دور بردی خواهی تراش که قبالً استفاده شده و مشی ري هاغی از تد،ی لباستان نگران نباشي رويبخاطر پرزها-50 ي نکته

در ضمن در نظر داشته . دی ببرنی را از بی اضافي لباس پرزهاي تراش به طور آهسته بر روشی ردنی با کشدی توانی مدیاستفاده کن

  . رندی گی هرگز پرز نمدی کنتو اگر لباسها را مرتب اد،یباش

  :ی اضافيپتوها

 تشک تخت ری پتوها را زدی توانیم. دی از آن نداري نگهداري برایی در ضمن جاد،ی داری اضافياگر شما چند پتو-51 ي نکته

  . دیستی آنها ني باشد و در ضمن نگران جا هم برای نمدی ديم جلو روش هنیبا ا. دیخوابتان پهن کن

  : مهر نمازي نکته براکی

 ی ماهی خشک، مهر شما کمتر سیشانی نباشد، با پسی شما خیشانی پدی کنی نشود سعاهی سادی مهر شما زنکهی ايبرا-52 ي نکته

  .  شودی مدی بعد از چند ساعت مهر شما کامالً سفدی قرار دهي بخاري شدن مهر نماز مهرتان را بر رواهیدر صورت س. شود

  : آوردن انگشتر تنگ از داخل انگشتدر

 به ی آن از نوك انگشتتان شروع شود وقتدنیچی که پي بطوردیچی را به دور انگشت خود بپي پارچه اکی نوار بارکی-53 ي نکته

 و انگشتر را دی نوار را صابون خشک بکشي و حاال رودی ادامه دهندیچی و به پدی انگشتر رد کنری با کارد آن را از زدیدیانگشتر رس

  . دیاز دستتان خارج کن

  : چسبي تخم مرغ به جادهی از سفاستفاده

 که سفت شود دی تخم مرغ را آنقدر بزني دهی که سفد،ی و چسب در دسترس نداشتدی داشتعی به چسب مااجیاگر احت-54 ي نکته

  . دی به عنوان چسب استفاده کندی توانی را مدهی سفنی ازدی از ظرف نردهی سفد،ید که اگر ظرف را برگردانيبطور
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  : امتحان کردن چرم خوبي برایراه

 ی و با انگشت کمدی شود بچسبانی نمدهی که دی لباس چرمای فی کای از کفش ی قسمتي تکه نوار چسب را روکی-55 ي نکته

 ی اگر نوار چسب رنگد،ی نوار چسب را از سطح چرم جدا کنی و بعد به آرامدی کن صبرهیتا خوب بچسبد چند ثان. دی آن بکشيرو

  . ستی نیشده است چرم مورد نظر چرم خوب

  : از سر خوردن کفشيریجلوگ

 فتدیتا خط ب. دی کف آن را سنباده بکشدی توانی شود میاگر کف کفش شما صاف شده است و باعث سرخوردن شما م- 56 ي نکته

 سه عدد ای صفحه دو نی از ادی ببرمتریلی م2 - 3 به صخامت یکی صفحه الستکی است که نی اگری راه ددیر نخورو باعث شود س

 شتری بعدد2 - 3ن کفشها دارد البته اگر از  رفع سر خوردي برايادی زاری اثر بسد،ی و کف کفش بچسباندی کنهیقطعه کوچک ته

  .  عکس داردي جهیباشد نت

  : کفشی تنگرفع

 بی عدد سکی: دی روش استفاده کننی گشاد شدن کفش از اي و برادی از آن استفاده نکنادیاگر کفشتان تنگ است ز- 57 ي نکته

 سپس کفش را د،ی ها پر کنینی زمبی و داخل کفش را از سدی البته با پوست، سپس آن را تکه تکه کند،ی خام را کامالً بشوئینیزم

 ی مدی ها را از کفشتان خارج کنینی زمبی سدی توانی شب مکیپس از . دی را محکم ببند قرار داده و در آنیکی پالستسهیداخل ک

  .  استدهی نرسیبی آسچی شما هم هي به کفشهاکهی کفشتان گشاده شده در حالدینیب

  :ی و کفش و دستکش چرمفی کردن کبراق

 کی و بعد با دی آن را پوست پرتغال بماليو ردی توانی و کفش و دستکش مفی مثل ک،ی براق کردن وسائل چرميبرا- 58 ي نکته

  . دی نرم آن را خشک کنيپارچه 

  : رطوبت کفش توسط روزنامهگرفتن

 ی شکل آن مریی رطوبت آنرا گرفته و مانع تغم،ی که مرطوب شده است قرار دهیاگر روزنامه مچاله شده را داخل کفش- 59 ي نکته

  . گردد
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) السالمهیعل(ز امام رضا  اینی دماتیتعل: پانزدهم فصل

  

  ) السالمهیعل( امام رضا ماتی از تعلي مورچند

1 ي نکته

. نی سنگي آنگاه غذاد،ی بخورقی سبک و رقي ابتدا غذاهادیهنگام غذا خوردن با-1

 شورو يهازیدر آخر بهار چ. دی کنزی پرهی و ترشازی و از خوردن پدی پخته بخورمی و تخم مرغ نفی لطيدر فصل بهار گوشت ها-2

. دی نخورریگوشت گاو و ش

   خشت، ری خرفه، ش،ی سرد مثل کاسنيهایدر ماه اول تابستان سبز-3

 ي مشک خودداردنیی و از بودی بخورری نمک و شی بي تازه ی تر، گوشت گوسفند دو ساله و گوشت مرغ، دراج، ماهي هاوهیم

 ری نمک نسبت به سای بي تازه یماه.  کندی رفع صفرا می و ترشبوستی تر رفع ي هاوهیم)  شودیسبب درد چشم و زکام م. (دیکن

.  کندی ملی و ماست هم حرارت را تعدری هوا است و شیگوشتها سرد و رفع گرم

. دی کني دشوار خودداراتی و ورزش و ارتکاب عملدنی و از دودیدر ماه دوم تابستان هر بامداد ناشتا آب سرد بنوش-4

. دی کني خوددارزكی از خوردن کرفس، نعناع، تره و تره تزیی و در ماه آخر پادی و خربزه بخوراری خزییدر ماه اول پا-5

 دی و بر خود عطر بمالدی هر بامداد استحمام کند،ی و تره بخورزكی و کرفس و تدیدر ماه دوم زمستان بامدادان ناشتا آب گرم بنوش-6

. دی بکنرای و ورزش بسدی بخورری تازه و شی و ماهدیو سر نتراش

.  شودیم) نییورم پا از زانو به پا (لی در مستراح سبب مرض داء الفادیتوقف ز-7

. دی باشداری بلکه تا دو ساعت پس از صرف شام بدیشبها زود نخواب-8

لوزن  اي را متساوی و نمک ترکای دندان کف دريدی سفيبرا.  و سست نگرددردی تا لثه چرك نگدیی مسواك نماادیدندانها را ز-9

. دی و هر روز به دندان بمالدی و بکوبدیریبگ

  .  خون و بدن استتی سبب تقونیریانار ترش و ش-10

.  کندی و درد دندان مری نقرس، فلج، بواسدی تولرای زدی نخوریتخم مرغ را با ماه-11

.  شودی باد در معده مدی باعث تولادیخوردن تخم مرغ ز-12

. دی شوی مبتال می به مرض قلبرای زدی پر به حمام نرويبا معده -13

. دی شوی مفلوج مرای زد،ی با آب سرد شستشو نکنیپس از خوردن ماه-14

.  شودی مدی کرم در معده تولرای زدی پخته نخورمیگوشت ن-15

.  شودی سبب ضعف دندان مرای زدی گرم نخوريآب سرد پس از غذا-16

. دی شوی مبتال به مرض مرای زدیمشوئ که در آفتاب گرم شده باشد خود را یبا آب-17

. دی تا مبتال به سنگ مثابه نشودیبول را نگاه ندار-18
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.  شوندیدو خام م وغذا و معده هررندیتوانند از معده بگی را نمیی عالوه بر فساده معده، رگها، مواد غذارای زدی غذا آب ننوشيرو-19

.  حافظه شودتی تا باعث تقودی پرورده بخورلیعسل را با زنجب-20

.  عقل خوب استتی تقوي برادی را با نبات بخورلهی هلي شهیر-21

.  کندیمداومت در خوردن عسل هر بامداد در زمستان از ابتالء به زکام ممانعت م-22

. دی تا مبتال به زکام نشودیگل نرگس ببوئ-23

. ست گرم تابستان مانع زکام اامی در ااری عدد خکیمداومت در خوردن -24

.  شددی مبتال به زکام خواهرای زدینیدر تابستان در آفتاب ننش-25

.  استدی مفاری تازه بخورند بسی به سردرد و ذات الجنب در تابستان ماهانیمبتال-26

.  شودی رساندن بادها به بدن مبی بار، مانع از آسکی ي هفته اریمداومت برخوردن س-27

.  سرد استيزهایرا، خوردن چ از صفيری از طرق مهم جلوگیکی-28

  :کاری از
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