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چند پیشنهاد برای آشپزخانه باز و متفاوت

بیشــتر ما وســایل زیادی را در کابینتهای آشپزخانه جا میدهیم .از ظرف و ظروفی که هرگز استفاده
نمیشــود تا جای ادویه تا غذاهای خشک و ...یکی از خوبیهای حضور کابینت در خانههای امروزی،
این است که با درهای نجاتبخش چوبی یا فلزیاش ،خیلی سریع شلوغی و به هم ریختگی وسایل
یشود آشپزخانه منظم و زیبا به نظر برسد .اما اخیراً در دنیا؛ شیوه دکوراسیونی
را میپوشاند و باعث م 
ب هنــام  Open Shelvingیــا قفســه بــاز روی کار آمــده کــه در آن مــردم وسایلشــان را در کابینت پنهان
نمیکنند ،بلکه روی طاقچه و جلو چشــم همه قرار میدهند .در درجه اول ،شــاید به نظر وحشــتناک
برســد که تمــام اجزای داخل کابینت به بیرون بیایند و ظاهر آشــپزخانه را به هــم بریزند ،اما این مد
جدید دکوراسیون ،فوایدی هم دارد .با هم بخوانیم:
فضاهای مفید و کاربردی.
وقتی قرار باشد وسایل از
کنجگنجههابهصحنه
اصلیآشپزخانهبیایند،
خود به خود ظروف
قدیمی به درد نخور و
وسایلی که دیگر به آنها
نیاز ندارید اما دلتان
نمیآیدکهحذفشان
کنید،حذفمیشوند.
پس مطمئن باشید که با
این شیوه دکوراسیون،
تنهاوسایلیباقیخواهند
ماند که واقعاًکاربردی
هستند و آشپزی و حضور
در آشپزخانه را مفیدتر از
قبل خواهند کرد.

نظم و ترتیب به شیوهای نو .خانه را شبیه فیلمها
و کارتونهــای کودکیتان کنیــد .هایدی را یادتان
هســت؟ ظرفهــا را همانــدازه و بــا نظــم ،کنــار
هم روی قفســه بچینیــد .ظرفهایــی را انتخاب
کنیــد کــه بــا فضــای آشــپزخانهتان هماهنگــی
رنگــی داشــته باشــند .ایــن طــوری همیشــه و در
هــر ســاعتی از روز ،خوشــحال وارد آشــپزخانه
میشوید.

ســریعتر دسترســی داشــته باشــید .تا حاال شــده
بــرای پیــدا کــردن یــک قوطــی ادویــه یــا یــک
کاســه خــاص مجبــور شــوید دقایــق طوالنــی را
بــه بــاز و بســته کــردن در کابینتهــا بگذرانید؟
بــا این شــیوه ،بــه روزهای ســخت گشــت وگذار
در آشــپزخانه پایــان میدهیــد و فقــط بــا یــک
نــگاه میتوانیــد هرچــه را کــه میخواهیــد
پیدا کنید.

راهحلهایی آسان برای ناخنهای فوقالعاده
بعضیهامیگوینددستهامعرفشخصیتهستند.داشتنناخنهایمرتبوزیبایکیازعواملیاستکه
عالوه بر کمک به زیبا به نظر رسیدن ،اعتماد به نفس شما را هم باال خواهد برد .دستهای شما اولین و بهترین
ابزار کار شما هستند ،پس ابزار کارتان را زیبا و سالم نگه دارید .اینجا چند راه حل ساده و روزمره را میخوانیم که
با اجرا کردنشان میتوانید ناخنهای سالمتری داشته باشید.

آرام رفتار کنید

نرم و زیبا

هنــگام کار روزانه ،باز و بســته کردن درهــا ،رانندگی و جابهجایی
وســایل بــه آرامــی بــا دســتهایتان کار کنیــد .وســایل را ناگهان
بلنــد نکنید و قبل از برداشتنشــان ،مطمئن شــوید به دســتها
و مخصوصــاً ناخنهایتــان ضربــه وارد نمیکنند .تــا حد امکان
هنگام رانندگی دستکش بپوشید و ضد آفتاب بزنید.

ناخنهایتان را همیشه نرم نگه دارید .پوست دور ناخن حساس
است و میتواند خیلی راحت خشک و تکه تکه شود و این جلوه
زشــتی به دست خواهد داد .برای این کار روغنهای مخصوص
نرمکننــده و الکهای تقویتی وجود دارند که با برســی درســت
مثل الک میتوانید آن را در نقطه مورد نظربمالید.

کوتاه و یکدست

همیشه پاکیزه

ناخنهایتان را مرتب کوتاه کنید و هیچوقت نگذارید خیلی بلند
شوند .ناخنهای بلند زودتر میشکنند و یا با گیر کردن به لباس
و وسایل مختلف ،دفرمه و بدشکل میشوند .ناخنهایتان را به
شکل دلخواه کوتاه کنید و سوهان بکشید و گوشههای تیزشان را
بگیریــد .البته ایــن به معنای از ته گرفتن همه ناخنها نیســت.
طول آنها را متوسط نگه دارید.

اولیــن الزمــه داشــتن ناخنهــای زیبــا ،داشــتن دســتهای
زیباســت .پس مرتب دستهایتان را بشویید .بعد از رسیدن
بــه خانه ،بعد از آشــپزی یــا انجام کارهای دســتی بــا صابون
مخصوص دســت ،آنها را بشــویید .میتوانید مقدار بسیار کمی
صابون مالیم روی یک مسواک بگذارید و مسواک را روی ناخن
و پوست دور ناخن بکشید تا همه آلودگی آن گرفته شود.
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