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استفاده از
قفسههایفلزی
درآشپزخانه

آشــپزخانه از فضاهایــی در محیــط منزل اســت
که بسیار اســتفاده میشود و اغلب حجم زیادی
وســایل یا مــواد خوراکــی در آن جای داده شــده
اســت .شــاید اســتفاده از قفســههای فلــزی کــه
بیشــتر در فضاهایی چون انباری دیــده اید برای
اســتفاده در آشــپزخانه چنــدان مناســب به نظر
نیایند .اما در واقع استفاده از آنها راهکاری مؤثر و
هوشمندانه برای اضافه کردن فضای قرار دادن

وســایل اســت .این قفســهها وزن زیادی ندارند،
براحتــی میتــوان آنهــا را پیــدا کــرد و بخصوص
برای بخشــیدن ظاهــری صنعتی به آشــپزخانه
مناســب انــد .در ادامــه ایــن مطلب چنــد روش
اســتفاده از این نوع قفســهها را معرفی میکنیم
تــا ببینید ایــن قفســهها در عین کاربــردی بودن
میتوانند ظاهری زیبا نیز داشته باشند.
فضای قرار دادن وســایل :اگر سطح کابینتها

در آشپزخانه کم است ،میتوانید وسایلی مانند
توستر را روی قفسههای فلزی بگذارید.
مرتــب کردن وســایل :حتی اگر وســایل زیادی
روی این قفسهها باشند ،میتوانید به گونهای آن
را مرتب کنید که وسایلی که بیشتر مورد استفاده
قرار دارند در دسترستر باشند.
کارکرد دکوراتیو :از امکان استفاده از قفسههای
فلزی برای به نمایش گذاشــتن ظروف زیبایتان

غافــل نشــوید .چیــدن ظرفهــای ســفالی و
ســرامیکی بویژه برای این نوع قفســه بسیار ایده
خوبی است.
قــرار دادن خوراکیهــا :جــدای از ظرفهایــی
ماننــد ظــروف ادویــه و غیــره ،ایــن قفســهها
میتوانند فضای مناســبی باشند تا خوراکیهای
ســالم و مغــذی که بیشــتر در طــول روز مصرف
داریــد را در خــود جــای دهند .بدیــن ترتیب این
خوراکیهــا بیشــتر در معــرض دیــد و در نتیجــه
بیشــتر در معرض استفاده اند! یک ظرف آجیل
یــا میــوه در دســترس جایگزیــن مناســبی بــرای
خوراکیهای ناسالم است.
قــرار گرفتن در فضای کــم :یکــی از مزایای این
قفســهها ،موجــود بودن آنهــا در ابعــاد گوناگون
اســت .بنابرایــن اگــر فضــای خالــی کوچــک و
بیاســتفادهای دارید ،میتوانید یک قفســه بلند
و باریک در آن قســمت قرار دهید .این قفســهها
میتواننــد حتــی جایگزیــن بــه صرفــه تــری از
کابینت در آشپزخانههای کوچک باشند.

سنگ پا
برای از بین بردن
سیاهی
زیر بغل
ســنگ پــا نوعــی ســنگ آذریــن اســت که از ســرد
شــدن گدازههــای آتشفشــان پدیــد میآیــد .ایــن
ســنگ ســبک وزن ،دارای خلل و فرج بسیار است
که باعــث میشــود انتخاب بســیار مناســبی برای
از بین بردن پوســت مرده باشــد .بــه همین دلیل
ســنگ پــا بهعنوان الیــه بــردار برای قســمتهای
مختلــف بــدن از جملــه پــا ،پشــت ،شــانه و حتی
صــورت اســتفاده میشــود .ســیاهی ناحیــه
زیر بغــل به خاطر تجمع ســلولهای مــرده برای
مدتــی طوالنــی روی میدهــد .اســتفاده از ســنگ
پــا میتوانــد بــرای برطــرف کــردن ایــن مســأله
چاره ســاز باشد .البته باید در نظر داشت که دیدن

نتایــج پــس از تکرار چندین باره فرآیند زیر میســر
میشــود .فرامــوش نکنیــد ،اســتفاده ناصحیح از
این محصول میتواند به پوســتتان آسیب رساند.
بــرای از بین بردن ســیاهی زیر بغل ،مراحل زیر را
انجام دهید:
ابتــدا زیــر بغــل را با آب گــرم و صابون بشــویید.
این کار پوست و موهای این ناحیه را نرم میکند.
ســنگ پا را در ترکیبی از آب و صابون برای چند
دقیقه نگه دارید .این کار باعث میشــود اســتفاده
از آن راحتتر شود.
ســنگ پــا را به آرامــی در حــرکات دوار به ناحیه
زیر بغل بمالید.

وقتــی اســکراب کــردن پایــان یافــت ،پوســت را
بشــویید و بــا یــک حوله نرم خشــک کنید .ســپس
مقــداری مرطوبکننــده بــر پوســت بزنیــد .نرمی
بافــت پوســت را از همــان اســتفاده اول احســاس
خواهید کرد.
برای تمیز کردن ســنگ پا آن را زیر آب بشــویید
تــا خلــل و فــرج آن کامــاً تمیــز شــوند .همچنین
میتوانید آن را در آب و صابون بخیسانید و سپس
بشویید.
ســنگ پا را در فضایی خشــک و تمیز قرار دهید
و اجــازه دهیــد تــا اســتفاده بعــدی کامــاً خشــک
شود.
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اگر پوســت بسیار حساســی دارید ،از سنگ پا
اســتفاده نکنیــد .همچنیــن در صــورت بروز
هرگونــه ناراحتــی پوســتی ماننــد قرمــزی و
خــارش ،اســتفاده از آن را متوقــف کنیــد .در
شــروع اســتفاده ،از فشار کم دســت استفاده
کنید تــا ببینید پوســتتان واکنــش میدهد یا
نــه .اگر از ســامت پوســت مطمئن شــدید،
میتوانید اسکراب را محکمتر استفاده کنید.

