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جادوی پودرسفید

جوش شیرین با دامنه کاربرد بسیار باال و خواص معجزه آسایش در   
تمامی حوزه ها، می تواند به عنوان مکملی ویژه استفاده شود؛ با این مقدمه، 

در ادامه به مختصری در خصوص جوش شیرین نظرتان را جلب می نماییم:
آیا چیزی وجود دارد که جوش شیرین برای آن مفید نباشد!؟

به قفسه های سوپر مارکت نزدیک منزلتان نگاه کنید. با دقت به   
مانند  دارد  منزلتــان وجود  بهداشتــی کـه در  از محصوالت  انواع مختلفی 
پاک کننده ها و اسپری های خوش بو کننده و حتی محصوالت بهداشتی بدن 
نیز نگاهی دقیق بیاندازید. تقریباً، چیزی وجود ندارد که جوش شیرین از پس 

انجام دادن آن بر نیاید!
شما می توانید از جوش شیرین به عنوان یک عامل تمیزکننده، یک   
اسپری خوش بو کننده و یا حتی یک محصول مراقبتی پوست بدن استفاده 
نمایید. همچنین می توانید از جوش شیرین در حیات منزلتان برای گلها و 
یا حیوانات خانگی خود استفاده نمایید! ماده ای ۱۰۰ درصد بهداشتی، ایمن 
و ارزان! به بخش های مختلفی از این کتاب که اشاره به قسمت های مختلف 
منزلتان دارد نگاهــی بیاندازیــد تـا مشکـالت مختلفی که برایتان ایجــاد 
می شود را با راه حل هایی که از جوش شیرین بیان می شود حل نمایید و از 

قدرت استفاده جوش شیرین حیرت زده شوید.
جوش شیرین  NaHCO است که به اسامی مختلفی بیان می شود:  

جوش شیرین - بی کربنات سدیم - بی کربنات سودا - بی کربوهیدرات   
سودا و خاکستر سودا

جوش شیرین ماده ای غیرسمی و خوراکی است، به همین دلیل شما   
می توانید از این پودر در هرجای منزلتان استفاده و در هرکجا نگهداری نمایید.

نگران دسترسی اطفال به این پودر نباشید، چرا که به دلیل طعم   
و  کنند  می  خارج  دهانـش  از  را  آن  سرعـت  به  دارد  که  شـوری  به  مایل 
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کوچکترین صدمه ای به آنها نخواهد خورد. از این پودر می توان در تمیز کردن 
اطفال و نوزادان و همچنین به عنوان یک ضدعفونی کننده ی آفات و سموم 

سبزیجات در آشپزخانه استفاده نمود.
جوش شیرین در هر محیطی، دارای کاربردهای فراوانی است، هر   
مشکلی که در پیرامونتان و یا در محیط زندگیتان وجود دارد، بدون شک با 
جوش شیرین قابل حل خواهد بود! از آشپزی و خشک شویی گرفته تا جعبه 

داروها! 
جوش شیرین یک ماده طبیعی چند کاربردی و ارزان قیمت است، این   
بدان معناست که شمـا می توانید طبق دستورالعمل های مختلف از آن استفاده 

نمایید و یا حتی مقدار آن را کم و زیاد کنید.
در این کتاب صدها استفاده و کاربرد از جوش شیرین بیان شده است... 

از سوپر مارکت نزدیک منزلتان یک جعبه جوش  پس بهتر است   
شیرین خریداری نمایید و ذره ذره در بخش های مختلف از آن استفاده نمایید.
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۵۰۰۰ سال پیش در مصر باستان، مردم برای نظافت و تمیز کردن   
ظروف و زیورآالت از پودری شبیه به نمک که در بستر رودخانـه یافت می شد 
و همچنین جلبک دریایی سوخته و خاکستر آن، به نام خاکستـــر ســودا 
استفــاده می کردند. بعدها مردم روم جوش شیرین را در تهیه نان استفاده 

کرده و این ماده را نوعی ماده دارویی می دانستند.
با پیشرفت اروپا، روز به روز تقاضا برای استفاده از خاکستر سودا   
بیشتر شد. از جوش شیرین به عنوان یک عامل ور آمدن غذا استفاده می کردند 
و  کاغذ  شیشه،  ساخت  صنعت  در  اصلی  ماده  عنوان  به  را  آن  همچنین  و 
منسوجات به کار می بردند. با استفاده از این ماده می توانستند سود زیادی 

بدست آورند چرا که خاکستر سودا در هر نقطه و مکانی یافت نمی شد.
بدست  شیمیایی  فرآیندی  فرانسوی،  پزشک  یک   ۱۷۰۰ سال  در   
آورد که خاکستر سودا را تولید می کرد؛ اما مشکل اینجا بود که این ماده از 
مواد اولیه گران و کم یاب تولید می شد و طعمی بسیار تند و زننده مانند اسید 

هیدروکلریک داشت.
تا اینکه یک شیمیدان به نام ارنست سلوی، فرآیند کاماًل متفاوت   
شیمیایی را اختراع کرد که قابل دوام تر از خاکستر سودا بود، بیشتر از آن 

دوست دار محیط زیست و مهم تر از آنها، تولید آن ممکن بود.
امروزه دو منبع برای جوش شیرین وجود دارد: اولین آن، فرمول   
شرکت Solvay است که عمدتاْ در اروپا استفاده و فرآیند آن توسط گیاهان 
جوش  به  جهان  نیاز   ٪۷۵ شرکت  این  شود،  می  انجام  جهان  در  مختلفی 

شیرین را تامین می نماید. 
به طور  آمریکا  در شمال  که  است   Trona آن سنگ   دوم  منبع   
عمده استفاده می شود. این سنگ نتیجه ی میلیون ها سال ذخیره سازی 
سنگی  ترونا  هاست،  رودخانه  کف  در  شدن  رسوب  وسیله  به  معدنی  مواد 

خالص و طبیعی، تمیز، گرم و اشباع شده از دی اکسید کربن است.
  اگر بدانید بدن ما نیز جوش شیرین تولید می کند، شگفت زده 
خواهید شد! این موضوع نشان دهنده ی فایده های نهان این ماده برای ماست.
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امروزه جوش شیرین در هر کجا و در هر چیزی استفاده می شود!   
۱۵% از تمام ظروفی که شما استفاده می کنید از خاکستر سودا تولید شده است. 

از خود      ببیند  امر پخت و پز، زمانی که جوش شیرین حرارت  در   
دی اکسید کربن ساطع می نماید که این اتفاق دلیل پف کردن بیسکوئیت ها، 

کیک ها و نان هاست.
جوش شیرین به دلیل قدرت و کیفیت باال در جذب خاک و گرد و   

غبار به عنوان ماده اولیه برای صنعت پاک کننده ها استفاده می شود.
جوش شیرین خنثی کننده اسید و باز است و فرای این ویژگی باعث   

از بین رفتن بوی بد آنها نیز می شود.
از جوش شیرین می توان به عنوان تنظیم کننده و یا تعدیل دهنده   

PH آب نیز استفاده کرد.
در آفریقا از جوش شیرین به عنوان یک عنصر مهم در آشپزی یاد   
افزایش  و  اضافه کردن عطر، طعم  برای  به عنوان یک ماده جادویی  و  شده 

دهنده زمان نگهداری مواد غذایی استفاده می شود.
این عنصر به عنوان یک ماده ی حیاتی در بسیاری از داروها به علت   
خنثی ساز بودن اسید، پاک کننده  و ضدعفونی کننده بودن،  مورد استفاده قرار می گیرد.
اقیانوس ها و رودخانه ها و در خاک  این محصول طبیعی که در   
یافت می شود، شامل هیچ یک از مواد شیمیایی افزودنی مضر که در بسیاری 

از پاک کننده های تجاری وجود دارد نیست.
غیرسمی بودن ماده ای مانند جوش شیرین باعث شده که از آن   
برای کودکان و حیوانات خانگی و گیاهان  با خیال راحت در منزل و حتی 

استفاده شود.
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مفید بودن جوش شیرین به دلیل ۴ ویژگی عمده و اصلی آن می باشد:
•   دارای ساختار مولکولی نرم و انعطاف پذیر است که به آن خاصیت سایندگی 

می دهد تا به عنوان یک تمیزکننده عالی عمل نماید.
•  ساختار بلورین آن به عنوان محلول در آب، باعث می شود آب خاصیت 

بازی پیدا کند.
•   یک عامل خنثی کننده می باشد که باعث حفظ تعادل PH می شود.

•    بهتر از همه این ها ارزان است.

راهنمایی های ما را دنبال نمایید تا شما یک جعبه کمک های اولیه، 
در یک جعبه کوچک  را   … و  ماده جادویی  نظافتی، یک  پکیج  یک 

داشته باشید!
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شود!  می  محسوب  کاره  همه  یک  آشپزخانه  در  شیرین  جوش   
پیشنهاد می کنیم به دلیل کاربرد بسیار زیاد جوش شیرین، یک جعبه از آن 

را در آشپزخانه نگهداری نمایید! 

•   پخت و پز
ابتدا بهتر است تفاوت بکینـگ پـودر و جوش شیریـن را بدانیـد!  

جوش شیرین بی کربنات سدیم خالص است اما بکینگ پودر و خمیر مایه، 
مخلوطی از جوش شیرین و مواد مختلف اسیدی است! 

جای  به  پودر  بکینگ  یا  خمیرمایه  از  اشتباه  و  نامناسب  استفاده   
جوش شیرین، باعث خواهد شد شما نتیجه ای نامناسب از دستورات این کتاب 

به دست آورید!
برای ساخت بکینگ پودر، می توانید ۲ نسبت از کرم تارتار را با ۱   
نسبت از جوش شیرین و ۱ نسبت از نشاسته ذرت مخلوط نمایید، آنها را در 

یک ظرف الک نمایید و برای طبخ آن آماده شوید.
ترفند  این  از  این کار  برای  نرم را دوست دارند،  املت  اغلب مردم   

استفاده کنید! 
به ازای هر سه عدد تخم مرغ اندکی جوش شیرین به تخم مرغ ها   
اضافه نمایید و خوب آنها را هم بزنید و به طور عادی طبخ نمایید. خواهید دید 

همه درباره دست پخت بی نظیر شما صحبت خواهند کرد!
شما می توانید همین کار را با پوره سیب زمینی انجام دهید! یک   
قاشق چای خوری جوش شیرین باعث می شود نیمی از مراحل آماده سازی 
پوره را به سرعت پشت سر گذاشته و پوره ای بسیار نرم، سفید رنگ و خوش 

طعم داشته باشید.

•   جوش شیرین در گوشت!
اگر شما مرغ تازه ای از فروشگاه، مرغداری و یا مزرعه، خریداری   
کرده اید، یک قاشق چای خوری جوش شیرین در یک قابلمه بزرگ آب جوش 
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می تواند شما را در پاک کردن آسان تر، تمیز شدن بیشتر و سفید کردن کامل 
گوشت مرغ کمک نماید. همه ما از بوی نامطبوع و قطعات لزج باقی مانده از تمیز 
کردن مرغ در سینک ظرف شویی متنفر هستیم. شست و شوی مرغ در سینک 

حاوی اندکی جوش شیرین می تواند مشکل بو و کثیفی آن را حل نماید.
اگر می خواهید قطعات مرغی که قصد دارید بپزید، ترد، نرم و خوش طعم   
باشند، کافی است یک شب قبل از پخت روی آنها مقدار کمی جوش شیرین 
بپاشید و بگذارید تا صبح بماند. فقط به یاد داشته باشید، حتماً قبل از مصرف 

و طبخ آن، مرغ ها را خوب بشویید.
در زمان پخت گوشت، با اضافه کردن یک قاشق چای خوری جوش   
شیرین به آن، طعم نامطبوع و بوی بد آن را که خیلی از افراد دوست ندارند، از بین 
ببرید. گوشت را قبل از پخت، حدود ۲ ساعت در جوش شیرین بخوابانید، تفاوت در 

طعم و مزه ی گوشت و نرمی آن، تجربه ی جدیدی برای شما خواهد بود!
سبزیجات جوش شیرین را دوست دارند، نصف قاشق چای خوری   
جوش شیرین را در یک لیتر آب ریختــه و بجوشانیـد. با اضافـه کـردن یک 
قاشق چای خوری از محلول به ظرف گل کلم ها، چهره متعجب خانواده خود 

را از ارائه گل کلم های ترد، سفید و بدون بو مشاهده خواهید کرد!
اگر در هنگام خیس کردن لوبیا برای پخت، به آب آن جوش شیرین   
اضافه نمایید، طبخ آن بسیار سریع تر و هضم آن راحت تر خواهد شد و از 

طرفی، نفخ آن از بین خواهد رفت.

•   نجات اسید
هنگامی که می خواهید سس ریواس درست کنید، اگر ریواس ها   
را در آب سرد و کمی جوش شیرین بخوابانید، به شکر کمتری برای درست 

کردن سس نیاز خواهید داشت.
بعد از خوابانیدن ریواس ها، آب سیاه را خالی کنید و سپس با آب   
تازه آن را طبخ کنید. زیرا جوش شیرین، اسید را خنثی کرده است و شما برای 

کم کردن اسیدتیه به شکر کمتری نیاز خواهید داشت.



جادوی پودر سفید

جوش شیرین در 
آشپزخانه

16

این عمل برای آناناس و تمام میوه های اسیدی دیگر هم قابل انجام   
است، حتی اگر کامالً نرسیده باشند. 

اگر صبحانه شما به طور معمول شامل نیمی از گریپ فروت است،   
با پاشیدن مقداری جوش شیرین بر روی قطعات تازه ی آن، اسیتدیه در بدن 

شما یافته داده و نیاز شکر در بدن کم خواهد شد.
اسید  به  که  دارد  وجود  میهمانان شما کسی  یا  و  خانواده  در  اگر   
موجود در گوجه فرنگی حساس است، ذره ای جوش شیرین روی آن بپاشید 
و خوب به هم بزنید. جوش شیرین به سرعت خاصیت اسیدی گوجه فرنگی را 
بدون تاثیرگذاری بر روی طعم و  بو و بدون ایجاد سوزش در معده فرد دارای 

حساسیت، خنثی می کند.
  آیا ساالد شما خیلی ترش مزه شده است؟! آیا شما بیش از حد 
معمول سرکه یا آبلیمو ریخته اید؟ جای نگرانی نیست! برروی ساالدتان جوش 

شیرین بپاشید و مزه کنید تا ترشی آن به اندازه مد نظرتان برسد.
چای سرد بسیار دوست داشتنی است و باعث شادابی در گرمای تابستان   
می شود. اّما تانین موجود در نوشیدنی های سرد باعث تلخی می شود. به ازای هر ۲ 
لیتر از چای سرد یک قاشق چای خوری جوش شیرین را به آن اضافه نمایید و بعد از 

سرد کردن آن، لبخند رضایت را در چهره میهمانتان مشاهده نمایید.

•   پخت کیک
مخلوط کردن یک قاشق چای خوری جوش شیرین در آرد، قبل از   
مخلوط کردن بقیه مواد تشکیل دهنده ی یک کیک شکالتی، می تواند آن را 

مملو از شکالت جلوه دهد.
برای داشتن رویه ای بدون ترک، مرطوب و تازه در مخلوط شکر و   

تخم مرغ هم زده شده نصف قاشق چای خوری جوش شیرین اضافه نمایید.
دستور  هر  یا  و  تابستان  در  فرنگی  توت  کیک  پخت  حال  در   
تمشک  یا  و  سیاه  تمشک  مانند  ترشی  های  میوه  شامل  که  دیگری  کیک 
وحشی باشد، با اضافه کردن مقدار اندکی جوش شیرین در ظرف، هم زدن،                  
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مخلوط کردن و اندکی صبر و سپس مزه کردن، خواهید دید شما به میزان 
اندکی شکر برای شیرینی کیک نیاز خواهید داشت!
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جوش شیرین به عنوان یک پاک کننده استفاده می شود.  
  به ویژه در آشپزخانه! به مثال های زیر دقت کنید:

•   یخچال
برای رفع بوی زننده و تند در یخچال کافی است یک بسته جوش   
شیرین باز را داخل یخچال، دور از مواد غذایی نگهداری نمایید. هر چند روز 
یکبار ظرف جوش شیرین را اندکی به هم بزنید و هر ۲ ماه یکبار جوش شیرین 
داخل یخچال را عوض نمایید )جوش شیرین قدیمی را کنار اجاق گازتان به 
عنوان یک خاموش کننده در هنگام حریق استفاده نمایید! (؛ برای بوی تازگی، 

مقدار اندکی پودر وانیل نیز به آن اضافه نمایید.
تمیز کردن یخچال و فریزر را با یک دستمال مرطوب بعد از پاشیدن   

مقداری جوش شیرین درون آن، می توانید انجام دهید. 
جوش  از  استفاده  با  یخچال  درون  های  پالستیک  نامطبوع  بوی   

شیرین از بین می رود.
آِب گوشت ریخته شده است، کافی  فریزر شما  یا  اگر در یخچال   
است با مقداری آب ولرم و جوش شیرین آن محل را بشویید و سپس دو تکه 
ذغال در آن محل قرار دهید، بعد از چند ساعت خواهید دید هیچ اثری از بوی 

نامطبوع و محل آِب گوشت نخواهد بود.
آیا تا به حال برق یخچال منزلتان قطع شده است؟ بوی وحشتناک مرغ   
و گوشت و مواد غذایی فاسد شده می تواند فقط یک راه حل داشته باشد، جوش 
شیرین! کافیست، تمام دیواره ها را با آب گرم و مقدار زیادی جوش شیرین بشویید، 
سپس تا زمانی که می خواهید دوباره از یخچال استفـاده نماییـد دو بستـه ی باز 

جوش شیرین درون یخچال قرار دهید، تا با جادوی آن همراه شوید.
اگر شما هم از بوی آب راکد مانده در سینی یخچال متنفر هستید،   

کافی است هر چند وقت یکبار مقداری جوش شیرین در آن بریزید. 

•    کیسه زباله
یک پالستیک زباله بزرگ بردارید و حدود نصف لیوان جوش شیرین   
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در آن بریزید. تمام مواد غذایی فاسد شده را درون کیسه ریخته و ال به الی 
بوی  طور چشمگیری  به  عمل  این  بپاشید.  شیرین  مقداری جوش  نیز  آنها 
وحشتناک مواد فاسد شده را تا زمانی که مامورین خدمات شهری برای بردن 

زباله ها برسند، کاهش می دهد.
همیشه سطل زباله ی منزل و محل کارتان را با پاشیدن محلول   
جوش شیرین و تمیزکردن آن با یک دستمال کاغذی، خوش بو، ضدعفونی و 

تمیز نگهدارید.
شما می توانید به وسیله قرار دادن یک بسته پودر جوش شیرین در   
کف سطح سطل زباله قبل از گذاشتن کیسه ی جدید بوی نامطبوع در سطل 
زباله آشپزخانه را کاهش دهید. اگر شما از غذاهای دریایی استفاده می نمایید، 
بهتر است حتماً مقداری هم جوش شیرین درون کیسه زباله بریزید تا بوی 

حاصل از باقی مانده مواد غذایی را کاهش دهید .
برای تأثیر بهتر، در کف سطل زباله یک روزنامه قرار دهید و روی آن   

جوش شیرین بریزید .

•   آیا لوازم سفید شما زرد به نظر می رسند؟
یک چهارم لیوان جوش شیرین را به 4 لیوان آب گرم اضافه نمایید.   
سپس لوازم سفید خود را درون آن قرار دهید. بعد از ۱۵ دقیقه لوازم را بیرون 
کشیده و آب کشی و خشک نمایید. این کار را برای گرفتن نتیجه بهتر چند بار 

انجام دهید.
عموماً برخی از لوازم آشپزخانه به مرور رنگ سفید متمایل به زرد پیدا   

می کنند که این راهکار یکتایی برای این کاالها است.

•   ایمن بمانید!
خطر آتش گرفتن روغن و یا وسایل آشپزخانه یک خطر بزرگ است   
و قطعاً آب، وسیله خوبی برای مقابله با این خطر نیست. ما برای مقابله با این 
خطرات پتوی اطفای حریق را توصیه می کنیم. اما اگر به این وسیله دسترسی 
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ندارید، یک جعبه جوش شیرین در نزدیک ترین محل مناسب، در آشپزخانه 
نگهداری نمایید. در زمان اشتعال کافی است با دست، مقداری جوش شیرین 

بر روی آتش بپاشید.
  در شستن کامل شیشه شیر نوزادان احتیاط کنید. پس از استفاده، 

شیشه شیر را به جای مواد شیمیایی با آب گرم و جوش شیرین بشویید.

•   سوسک در آشپزخانه!
به جای استفاده از مواد شیمیایی برای مقابله با سوسک ها، در محل   
رفت و آمد آنها، جوش شیرین بریزید. آنها این ماده را خورده و تشنه می شوند و بعد 
از خوردن مقداری آب با واکنش جوش شیرین در بدنشان و تولید گاز، می میرند!

•   دستکش های پالستیکی
بار  چند  از  بعد  پالستیکی  های  دستکش  که  دانیم  می  ما  همه   
آنها  درون  مقداری جوش شیرین  پاشیدن  با  گیرند.  می  بدی  بوی  استفاده 
شما می توانید دستکش های خود را همیشه تازه نگهدارید. بعد از استفاده، 
دستکش ها را در بیاورید و پودر داخل آن را بتکانید. قبل از هر بار استفاده، 
مقداری جوش شیرین در آن بریزید؛ دستکش ها با بویی مطبوع به راحتی از 

دستان شما بیرون می آیند.

•    زنگ زدگی وسایل
شما می توانید به وسیله آغشتن آب لیمو و جوش شیرین بر روی    

سطوح زنگ زده و تمیز کردن سریع آن، دیگر جایی از زنگ زدگی باقی نگذارید.

•    ظروف پالستیکی
ظروف پالستیکی و امثال آن در هنگــام شسـت و شو به راحتی   
خط و خش می افتد. لطفاً به جای مواد شیمیایی از مخلوطی از آب و جوش 

شیرین برای تمیز کردن آنها استفاده فرمایید.
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• میز و صندلی آشپزخانه
پاک کردن لکه های سخت میز و صندلی ها به وسیله یک اسفنج   
مرطوب و جوش شیرین امکان پذیر خواهد بود؛ سعی کنید با فشار یک لیموی 
تازه درون آب و قراردادن آن روی لک ها، بعد از نیم ساعت به وسیله جوش 
شیرین سطح را تمیز نمایید. این سفید کننده باعث تمیز و براق شدن وسایل 

می گردد. 
برای لباس ها هم می توانید مخلوطی از جوش شیرین و آب لیمو را   

استفاده کرده و سپس خوب آنها را بشویید.

•   مورچه ها
اگر مورچه ها در آشپزخانه یا اتاق خواب شما زیاد هستند، بعد از   
نظافت کف، کافی است یک خط بسیار باریک با جوش شیرین در امتداد النه  
آنها کشیده، جلوی درب یا زیر درب ها، کابینت ها و کمدها مقداری جوش 

شیرین بپاشید. دیگر اثری از مورچه نخواهد بود.

•    جوهر روی لباس
  برای پاک کردن لکه کافی است از ترکیب آبلیمو و جوش شیرین 

استفاده نمایید و شاهد آثار شگفت انگیز آن باشید.

•    ماشین ظرفشویی
کافیست مقداری پودر جوش شیرین بر روی ظروف کثیف ریخته و   
ماشین ظرفشویی را روشن نمایید. این عمل با پاک کردن بیشتر کثیفی ها  و 
چربی ظروف، باعث می شود میزان مصرف پودر ماشین ظرفشویی شما کاهش 
یابد. همچنین با استفاده از مخلوط آب و جوش شیرین می توانید با یک بار 
شست و شو، چربی ها و کثیفی های ماشین ظرفشویی را کاماًل از بین برده و 

تمیز و ضدعفونی نمایید.
ماشین  درون  شیرین  جوش  مقداری  تعطیالت  به  رفتن  از  قبل    
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کمی  را  ظرفشویی  ماشین  درب  کنید،  ترک  را  خانه  و  بریزید  ظرفشویی 
بازگذارید، بعد از برگشت دیگر با بوی وحشتناک فساد مواد غذایی باقی مانده  

در مسیر تخلیه یا مجرای داخلی ظرفشویی مواجه نخواهید شد.
اگر ماشین ظرفشویی با شست و شوی ظروف، آثار غذاهای سوخته را   
از بین نمی برد. ظرف ها را در سینک حاوی آب گرم قرار دهید، جوش شیرین را 
روی آنها ریخته و نیم ساعت صبر کنید تا جوش شیرین کارش را انجام دهد، سپس 

ظروف را به دقت بشوئید.
اگر از گران بودن پودر ظرفشویی ناراحت هستید، می توانید به جای   
استفاده از پودر ظرفشویی گران قیمت، ترکیبی حاوی جوش شیرین و پودر 
ظرفشویی به نسبت نصف، نصف استفاده نمایید. هزینه های شما کاهش پیدا 

خواهد کرد و مواد شیمیایی مورد استفاده در آشپزخانه کم خواهد شد.

•   درخشش دوباره ظروف کریستالی
ظرف ها را درون مخلوطی از آب و جوش شیرین قرار دهید و بعد   

از شست و شوی کامل تفاوت را احساس نمایید.
کاسه ها و ظروف چرب را قبل از شست و شو با محلول جوش شیرین به   
وسیله آب پاش خیس نمایید و سپس آنها را بشویید. روغن و بوی مانده در ظروف 

از بین می روند و برای دفعه بعدی ظروف کامالً تمیز و براق هستند.

•    رفع خش روی ظروف
روی ظروف سفالی خود را با خمیری از جوش شیرین بپوشانید و   
بعد از چند دقیقه آن را به طور معمول بشویید. دیگر خط و خش ها مشاهده 

نخواهند شد.

•   لک قهوه و چای
لکه های موجود در فالکس و قوری، بسیار سخت پاک می شوند.   
برای پاک کردن این لکه ها می توانید در حدود یک قاشق چای خوری جوش 
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شیرین را در آب جوش ریخته و ظروف را برای دقایقی در آن بگذارید، برای 
تمیزی بیشتر مقداری آب لیموی تازه هم در آن بچکانید.

کافی  نمایید،  استفاده  هم  آینده  در  محلول  این  از  بخواهید  اگر    
است محلول را در یک ظرف در بسته ریخته، یک قاشق چای خوری جوش 
شیرین درون آن بریزید، خوب ظرف را تکان دهید و محکم درب آن را بسته و 
برای مصارف بعدی از آن نگهداری نمایید. ظرف ها را قبل از مصرف به خوبی 

بشویید تا اثری از جوش شیرین بر روی ظروف باقی نماند.
هر فیلتر قهوه ساز، برای تمیز بودن نیازمند شست و شوی بسیار   
زیادی است. بعد از خیس کردن فیلتر قهوه ساز یا چای ساز با پاشیدن مقدار 
جوش شیرین روی آن، پس از گذشت ۱۰ دقیقه با مسواک تمام سطوح آن را 

برس کاری کنید و سپس آن را بشویید.
مشاهده  قهوه  و  چایی  از  هایی  لکه  فنجان  یا  لیوان  روی  بر  اگر    
نمودید، کافی است اندکی خمیر جوش شیرین را با انگشتان دستتان بر روی 
آن مالیـده و سپس با یک دستمــال آن را پاک نماییــد. همچنین می توانید 
سینک ظرفشویی را تا نیمه پر از آب گرم کنید، سپس نصف فنجان جوش 
شیرین را در آب مخلوط نمایید و لیوان ها را به مدت 3۰ دقیقه در آب قرار 

دهید.
لیوان ها و ظروف استیل را نیز به روش جوش شیرین )محلولی از 3   
قاشق غذاخوری و ۱ لیتر آب( بشویید. از شستن ظروف آلومینیومی با جوش 

شیرین خودداری نمایید.

•   ظروف سرامیکی
برای پاک کردن ظروف سرامیکی، آنها را به مدت 3۰ دقیقه در آب   

و جوش شیرین بجوشانید، سپس ظروف را به طور کامل بشویید.

•   کتری
در کتری های برقی رسوبات و امالح به راحتی جمع می شوند و   
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لکه های بسیاری آن را فرا می گیرند. می توانیـد با این روش بـه راحتــی 
جوش  غذاخوری  قاشق   ۲ کرده،  آب  پر  را  کتری  نمایید.  تمیز  را  ها  لکه 
شیرین و نصف یک لیموترش را در آن بریزید. آن را چندین بار با این محلول 
بجوشانید و بگذارید بین هر بار جوشاندن سرد شود. سپس قبل از مصرف، 

خوب کتری را بشویید.
 

•    سینک آشپزخانه
پاک کردن سینک ساخته شده از فوالد ضد زنگ به وسیله ی خمیر   
مایع ظرفشویی و مقداری از جوش شیرین می تواند تمام لکه های قهوه ای 

ایجاد شده بر روی آن را از بین ببرد.

• دم کنی ها و دستمال های آشپزخانه
به وسیله شست و شو و آبکشی توسط جوش شیرین، دم کنی هایتان   
را در آشپزخانه تازه و بدون بو نگه دارید با قراردادن مقداری جوش شیرین 
در کشوی دم کنی ها و دستمال های آشپزخانه، می توانید آنها را تازه و سالم 

نگهداری نمایید.
برای استفاده از اسفنج ها و دستمال های آشپزخانه، بعد از هر بار   
مصرف، آنها را برای مدت ۱۰ دقیقه در محلول جوش شیرین و آب قرارداده، 

سپس به طور کامل بشویید.
همچنین شما می توانید در کشویی که دستورالعمل های قدیمی را   
نگهداری می کنید و به مرور زمان احتمال از بین رفتن آنها می رود، مقداری 
جوش شیرین به همراه چند قطره اسانس از گل رز، لیمو و یا اسطوخودوس 

استفاده نمایید تا همیشه معطر و سالم بمانند.

•   اجاق گاز
اثر ریختن مواد غذایی،  بر  و  به مرور زمان  اجاق گاز  مشعل های   
چرب شده و دچار گرفتگی می شوند. برای تمیز کردن آنها کافی است آنها را 
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درون مخلوطی از آب و جوش شیرین قرار دهید.
اگر غذا بر روی اجاق گازتان سر رفته است، ابتدا محل لکه ها را   
مرطوب کنید، سپس مقداری جوش شیرین بر روی آنها ریخته و بگذارید تا 
چند دقیقه بماند. با استفاده از یک اسفنج مرطوب، گاز را تمیز نمایید. اگر الزم 

بود، این کار را چندین بار انجام دهید، اثری از این لکه ها باقی نخواهد ماند.
اثر باقی مانده چربی از سرخ شدن مـواد غذایی بر روی اجاق گاز را     
می توان با استفاده از محلول سرکه سفید و جوش شیرین از بین برد. این محلول 

را برای دقایقی روی اثر چربی بریزید و سپس با یک اسفنج آن را پاک نمایید.

•    هودآشپزخانه
فیلتر هود را داخل سینک ظرف شویی در مخلوطی از آب و جوش   
شیرین قرار دهید، بعد از دقایقی خواهید دید ذرات چربی از فیلتر جدا شده و 

کم کم به سطح آب می آیند.

•    فر اجاق گاز
سرریز  از  حاصل  بوی سوختگی  تواند  می  شیرین  مقداری جوش   
شدن غذای دروِن فر را به شدت کاهش داده و بعد از تمیزکردن از بین ببرد. 
هنگامی که شما از این روش برای از بین بردن لکه های سوختگـی استفاده 

می کنید، با استفاده از یک کفگیر این اثرات به سادگی جدا می شوند.
اگر مقدار زیادی ماده غذایی در فر شما سر رفت و باعث ایجاد لک و   
کثیفی گردید، سریعاً مقداری جوش شیرین بر روی آن بریزید و بگذارید دقایقی 

بماند، سپس با استفاده از آب گرم و صابون براحتی اثر لکه را از بین ببرید.
برای آنکه فر اجاق گاز شما به طور کامل تمیز گردد کافی است شب   
قبل از خواب، یک لیوان آمونیاک را در فر اجاق گاز سرد، تا صبح قراردهید؛ 
صبح روز بعد لیوان آمونیاک را برداشته، سپس با استفاده از پودر جوش شیرین 

و حوله مرطوب تمام فر را تمیز کنید .
برای پاک کردن جرم های موجود بر روی شیشه درب فر، مقداری   
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پودر جوش شیرین را بر روی سطح شیشه ریخته و با دستمال مرطوب آن را بپوشانید. 
بعد از 3۰ دقیقه دستمال کاغذی مرطوب را برداشته و با اسکاج شیشه فر را 

تمیز نمایید. 

•    ماهی تابه و قابلمه
برای تمیزکردن غذای سوخته در ماهی تابه، به میزان 3 سانتی متر از   
سطح ماهی تابه را آب کنید و بگذارید تا به نقطه جوش برسد؛ سپس گاز را 
خاموش کرده و نصف لیوان پودر جوش شیرین را بر روی آن بریزید و بگذارید 
تا در طول شب خیس بخورد. برای پاک کنندگی بیشتر یک قاشق غذاخوری 

آب لیمو را در آن بریزید .
  مطمئن شوید سطح قابلمه های نچسب را با وسایل و پاک کننده های 
زبر، خش نمی اندازید. با استفاده از جوش شیرین، آب گرم و یک اسفنج نرم 
کف قابلمه را تمیز نمایید. جوش شیرین تمام چربی موجود در کف قابلمه 
را از بین می برد و اگر شما به یک ظرف طعم دار عالقمندید! قبل مصرف از 

روغن زیتون و امثالهم برای چرب کردن ظرف استفاده نمایید.
پاک  طورکامل  به  سوختگی  آثار  از  شما  ظروف  خواهید  می  اگر   
شوند و قابلمه های براق داشته باشید ،کافیست ۷۵% فنجان آب داغ را با 
یک چهارم فنجان سرکه سفید مخلوط کرده و پس از پاشیدن پودر جوش 
شیرین در کف قابلمه، این محلول را درون آن بریزید. تمام چربی ها از کف 

قابلمه جدا خواهند شد.
 

•    ظروف مسی
اگر ظروف مسی شما درخشش خود را از دست داده اند. سطح آن   
را با پودر جوش شیرین بپوشانید سپس سرکه را روی آن ریخته و ۲۰ دقیقه 
منتظر بمانید، بعد از آن نیمی از یک لیموی تازه را روی آن بمالید و سپس آن 

را بشویید .
برای براق کردن و قهوه ای نمودن ظروف مسی برای چند روز از   
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محلول جوش شیرین استفاده نمایید و بعد از هر بار استفاده سطح ظرف مسی 
را به طور کامل پاک نمایید . از کافی بودن جوش شیرین در محلول برای تاثیر گذاری 

بیشتر اطمینان حاصل نمایید. 

•    ساندویچ ساز
اگر ساندویچ ساز شما دچار رسوب چربی و لکه های زیادی شده است،   
کافی است محلولی از آب و جوش شیرین را بر روی آن پاشیده و سپس  بعد از چند 
دقیقه  با یک مسواک، تمام جداره های آن را تمیز نمایید و با یک اسفنج مرطوب 

سطح ساندویچ ساز را پاک کنید.

•    نگهداری از مایکروفر
با جوشاندن ۲ قاشق چای خوری جوش شیرین در یک فنجان آب به   
مدت 3 دقیقه در مایکروفر خود، آن را تمیز و مطبوع نگهدارید. بعد از این کار، 

دیواره های مایکروفر را به راحتی با یک دستمال مرطوب تمیز نمایید. 
می توانید با نگهداری یک بسته جوش شیرین درون مایکروفر بین   
استفاده های متوالی و یا جوشاندن چند قاشق غذا خوری جوش شیرین درون 

یک فنجان آب، بوی نامطبوع احتمالی آن را از بین ببرید .

•    از بین بردن بو
قرار دادن یک بسته ی باز جوش شیرین در زیر سینک ظرفشویی   

می تواند به میزان قابل توجهی از بوی نامطبوع بکاهد .
برای از بین بردن بوی ظروف غذایی قدیمی، اگر بعد از شستشو   
همچنان بوی آنها وجود داشت، ظروف را به مدت ۱ شب در آب جوش شیرین 

بخوابانید تا کاماًل بوی آن ها از بین برود. 
اگر شما از ماشین ظرفشویی برای شستشوی ظروف استفـاده نمی   
کنید، با اضافه کردن مقداری جوش شیرین به ظروف، از دستان خود در برابر 

مواد شیمیایی محافظت نمایید .
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در هر کجا که نیاز به تمیزی و پاکسازی است، در یخچال، زیر   
سینک یا حتی سرویس بهداشتی  ابتدا از جوش شیرین و سپس از تمیز 

کننده ها استفاده نمایید.
و  از سرکه  مخلوطی  اید،  نرسیده  دلخواهتان  تمیزی  به  هنوز  اگر   
جوش شیرین را استفاده نمایید. با مشاهده حباب بر روی سطوح مورد نظر، از 

درست بودن انجام کارتان اطمینان حاصل نمایید .
  اگر از بوی بد دخانیات بر روی لباس هایتان رنج می برید، غوطه ور 
کردن لباس ها برای چند ساعت در محلولی از جوش شیرین می تواند به 

راحتی بوی بد دخانیات را از بین ببرد.
برای از بین بردن بوی پوشک نوزادان نیز می توانید از محلول جوش   

شیرین برای شستشو کمک بگیرید .
برای جلوگیری از بو گرفتن لباس ها در سبد رخت چرک ها، تا زمان   
شستشوی لباس ها،  هر روز مقدار اندکی جوش شیرین  روی آنها بریزید. )مخصوصاً 

اگر سبد لباس ها مربوط به نوجوانان باشد، این عمل را حتماً انجام دهید(.

•    کف آشپزخانه
اگر رد کفش کودکان شما بر روی سرامیک یا کفپوش های آشپزخانه   
و منزلتان باقی مانده است، ابتدا مقداری پودر جوش شیرین روی لکه ها بریزید، 
سپس با یک دستمال مرطوب و گرم آن ها را پاک نمایید. بعد از پاک کردن، 

تمام زوایا را با دقت نگاه کنید تا اثری از لکه باقی نمانده باشد.
برای پاک کردن تخته ها و کف های چوبی از یک برس، آب گرم   
و مقداری جوش شیرین استفاده نمایید. این کار باعث می شود چربی های 
موجود در روی سطح چوبی از بین بروند،  اما باعث خشکی چوب نخواهد شد.

•    دستان پیازی! انگشتان سیری!
بعد از استفاده از پیاز و سیر، مقداری جوش شیرین بر روی دستانتان   
بریزید و سپس با آب سرد بشویید. به سرعت بوی بد آنها از بین خواهد رفت.  
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برای تخته ای که روی آن پیاز و سیر خرد کرده اید نیز استفاده از جوش 
شیرین موثر است.
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•   نگهداری از لباس ها در هنگام شست و شو
اگر ماشین لباسشویی و خشک کن شما بعد از چند سال استفاده   
زرد به نظر می رسد، با استفاده از محلول یک چهارم فنجان جوش شیرین و 
4 فنجان آب گرم و مالیدن این محلول به دیواره های زرد شده و سپس انتظار 
به مدت۱۰ دقیقه، می توانید با یک دستمال مرطوب آن را تمیز نمایید. این 

کار را چندین بار انجام دهید تا تأثیر گذاری آن را ببینید .
همیشه در هنگام شست و شوی لباس ها نصف فنجان جوش شیرین   
به پودر ماشین لباس شویی و یا به لباس ها اضافه نمایید. این کار نه تنها باعث 
تمیزی بیشتر در لباس ها می گردد، بلکه به دلیل خنثی بودن جوش شیرین 
بوی عطر و یا بوهای نامطبوع موجود در لباس ها به طور کامل از بین می رود، این 

کار می تواند برای لباس های آغشته به خون نیز موثر باشد.
برای  شیمیایی  های  کننده  سفید  از  معمول  طور  به  شما  اگر   
شیرین  از جوش  استفاده  با  توانید  می  نمایید،  می  استفاده  هایتان  لباس 
میزان مصرفتان را به اندازه ۵۰ درصد کاهش دهید. کافی است به اندازه نصف 
فنجان از جوش شیرین در مخزن باالیی یا یک چهارم فنجان در مخزن پایینی 

قرار دهید و از قدرت سفید کنندگی آن ها لذت ببرید. 
دارند،              حساسیت  لباس  شیمیایی  های  کننده  نرم  به  که  افرادی   
می توانند به جای استفاده از این نوع نرم کننده ها از قدرت نرم کنندگی 
طبیعی جوش شیرین استفاده نمایند. کافی است نصف فنجان جوش شیرین 

را به لباس های در حال شستشو اضافه نمایند.
به جای استفاده از هر نوع ماده شیمیایی در شستشوی لباس ها،   
پودر ماشین لباس شویی، نرم کننده و ... می توانید نصف میزان مورد نیاز برای 
استفاده از آن ماده را، جوش شیرین بریزید! با این کار شما، هم هزینه هایتان 
کاهش می یابد و هم بدلیل خاصیت خنثی کنندگی جوش شیرین، PH مواد 
شیمیایی تنظیم خواهد شد و لباس های شما بهتر از گذشته تمیز می گردند. 
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•   از بین بردن لکه
اگر دستمال های میز غذاخوری بر اثر استفاده از شربت ها و غذاهای   
میهمانی لک شده اند، با ریختن مقداری جوش شیرین در همان لحظه بر روی 
آن ها و کنار قرار دادن آنها تا زمان پایان میهمانی، و سپس شستن آن مقداری 

آب گرم و اندکی جوش شیرین، خواهید دید اثری از لک باقی نخواهد ماند .
برای از بین بردن لکه های خون کافی است مقداری جوش شیرین قبل   

از شستشو روی لکه بریزید و سپس بعد از دقایقی آن را با آب سرد بشویید.
اگر لباسهایتان با مواد اسیدی مانند باتری های اسیدی یا استفراغ   
و... کثیف شده است، لباس را زیر شیر آب گرفته تا خیس شود و دوباره اسید 

آن فعال گردد و سپس در هنگام شستشو از جوش شیرین استفاده نمایید.
اگر بر روی لباستان بنزین یا نفت ریخته، کافی است لباس ها را در   
کیسه زباله قرار دهید، روی آن جوش شیرین ریخته و برای چند روز درب آن 

را بسته نگهدارید، بعد از چند روز دیگر اثری از بو نخواهد بود.
برای پاک کردن آثار باقی مانده مواد آرایشی بر روی لباس، کافی   
قدرت  برای  نیاز  در صورت  و  نمایید  استفاده  شیرین  خمیر جوش  از  است 

بیشتر، مقداری سرکه نیز به آن اضافه نمایید.
برای تثبیت رنگ لباس های رنگی می توانید از تثبیت کننده ای به   

نام جوش شیرین استفاده نمایید.
اگر به طور اتفاقی مداد رنگی کودکان با لباس ها شسته شد. لباس ها را   
با داغ ترین آب مجاز، به همراه یک لیوان بزرگ جوش شیرین در ماشین لباس 
شویی بشویید. جوش شیرین به شکل ماده مومی شکل در خواهد آمد . تا زمانی 
که  از تمیز شدن لباس ها  اطمینـان حاصـل پیـدا نکرده ایــد، آن ها را در 
خشک کن قرار ندهید. ملحفه های قدیمی تان را نیز می توانید به وسیله جوش 

شیرین تمیز و خوش بو نمایید.
از آنجا که جوش شیرین به عنوان یک امولسیفایـد چربـی طبیعی   
عمل می نماید، اگر لباس های شما به روغن و گریس آغشته شد برای از بین 

بردن لکه ها، آنها را در مخلوطی از جوش شیرین و آب داغ قرار دهید.
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  برای از بین بردن جرم های داخل ماشین لباسشویی کافی است 
ماشین را با بیشترین سرعت گردش و با استفاده از پودر جوش شیرین بجای 

مواد شوینده، روشن نمایید و تازگی  و تمیزی را در آن مشاهده نمایید. 
اگر شیرینی و یا آدامسی بر روی لباس کودکان شما و یا در هنگام   
جوش  خمیر  چسبیده،  ماشین  دیواره  به  شویی  لباس  ماشین  در  شستشو 
شیرین را به مدت ۱۰ دقیقه روی آن قرار دهید، سپس با یک اسکاج محل را 

تمیز نمایید . 
در  دارند،  در رخت شویی حساسیت  مواد شوینده  به  افرادی  اگر   
شست و شوی لباس ها از جوش شیرین استفاده نمایید تا مواد آلرژی زا درون 

لباس ها از بین برود.
ُکلر موجود در آب استخر می تواند به مرور زمان باعث آسیب دیدن   
لباس شنای شما شود، بعد از هر بار استخر لباس خود را با مقداری جوش 

شیرین بشویید تا اثر کلر آن از بین برود .
بعد از اسکی در زمستان سرد و برای جمع آوری لباس های پشمی   
و قرار دادن آن ها در کمد، برای سال آینده، بهتر است آنها را به وسیله جوش 

شیرین بشویید سپس آنها را در کیسه ای جمع آوری نمایید. 
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•    حمام بهتر
کافیست یک چهارم فنجان جوش شیرین را در آب گرم حل نمایید و   
شانه و برس ها را در آن قرار دهید، سپس با یک  مسواک تمام قسمت های آن را 

تمیز نمایید و بعد از آن با آب سرد، آبکشی نمایید تا مثل روز اولش تمیز گردد.
سینک، حمام، دوش، کاشی و ... را می توانید با استفاده از پودر   
کنندگی  پاک  قدرت  از  نمایید،  تمیز  مرطوب  اسفنج  یک  و  شیرین  جوش 

جوش شیرین شگفت زده خواهید شد.
راه آب حمام را همیشه پاکیــزه و بـاز نگهـداریـد. هر هفتـه 4 قاشـق   

غذا خوری جوش شیرین درون راه آب ریخته و با آب داغ، مسیر آب را بشوئید. 
برای تمیز کردن پرده های حمام می توانید از شستشوی آن ها با   

جوش شیرین و صابون استفاده نمایید. 
برای شستشوی سنگ مرمر داخل حمام می توانید ازمحلول ۱ لیتر   
آب گرم و 3 قاشق غذا خوری جوش شیرین  استفاده نمایید و بعد از گذشت 

چند دقیقه با آب داغ آنها را بشویید .
بعد از شستشو و نظافت حمام با جوش شیرین از یک حوله مرطوب   
و سرکه برای کف و سطح استفاده نمایید تا هم درخشندگی آن بیشتر شود 

و هم سطح حمام لغزنده باقی نماند.
برای درخشندگی و تمیزی سردوش کافی است نصف فنجان سرکه   
بر روی سر دوشی  اسفنج  یا  با یک دستمال  و  با جوش شیرین مخلوط  را 

بکشید، تمیزی و تازگی را در آن مشاهده خواهید کرد.
از  که  زمانی  حمام،  در  نامطبوع  بوی  ایجاد  از  جلوگیری  برای   
حمام استفاده نمی کنید، یک ظرف جوش شیرین در آن قرار دهید و هر 
هفته ظرف را عوض نمایید. در زمانی که قصد مسافرت داشتید در حمام و 
سرویس بهداشتی یک بسته جوش شیرین قرار دهید تا در زمان برگشت بوی 

نامطبوعی ایجاد نشده باشد .
شیرین  جوش  و  سرکه  محلول  از  حمام  درب  کردن  تمیز  برای   
استفاده نمایید، محلول را بر روی در اسپری نموده و سپس به وسیله یک 
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اسفنج مرطوب آن را پاک نمایید.
در حمام های قدیمی به علت استفاده از مواد معدنی مانند صابون های   
بین  از  برای  ماند.  می  باقی  وحشتناکی  های  کثیفی  و  ها  لکه   ... و  سنتی 
بردن آنها می توانید مخلوطی از جوش شیرین و آمونیاک و یا جوش شیرین 
و پراکسید هیدروژن را استفاده نمایید. بعد از پوشیدن سطح با این مواد و 
یک دست کردن آن مواد به وسیله اسفنج، یک شبانه روز صبر نمایید. سپس 
با آب داغ سطـح را به طـور کامل بشوئید. حتماً در هنگام استفاده از این 

محلول ها از دستکش استفاده نمایید.
برای تمیز کردن سریع حمام و سرویس بهداشتی کافیست از محلول   
جوش شیرین برروی سنگ ها، سرامیک وکاشی بپاشید و بعد از چند ثانیه با 
دستمال مرطوب آنها را تمیز نمایید. همچنین برای تمیز کردن پنجره های 
کثیف شده در طول زمستان می توانید پنجره ها را آغشته به محلول جوش 

شیرین کرده سپس با یک دستمال آغشته به سرکه آنها را تمیز نمایید .

•     خمیردندان
جوش شیرین  یک جایگزین بزرگ برای خمیر دندان است. اّما اگر   
شما طعم آن را دوست ندارید و یا می خواهید به استفاده از خمیر دندان 
از مسواک زدن، مسواک خود  قبل  توانید  ادامه دهید، می  فلوئوراید  حاوی 
را اندکی خیس کرده و در جوش شیرین بزنید، سپس خمیر دندان را روی 
مسواک استفاده نمایید. با انجام این کار به طور روزانه درخشندگی و تمیزی 

مثال زدنی برای دندان هایتان به ارمغان خواهد آمد. 
 

•     سرویس بهداشتی
توانید  بهداشتی، می  در سرویس  بو  ماندگاری  از  برای جلوگیری   
مخلوطی از عطر گل یا بوی مورد عالقه ی خود به همراه جوش شیرین را در 
یک ظرف تزئینی ریخته و در گوشه ای از سرویس بهداشتی نگهداری نمایید.

استفاده از نمک حمام هم پیشنهاد می گردد.
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برای خالص شدن از لکه های روی شیر آب، بهترین راه، استفاده از   
مخلوطی از خمیر دندان و جوش شیرین است. بعد از استفاده از این مخلوط، 

به وسیله آب گرم و مسواک تمام قسمت های شیر را تمیز نمایید.
•    مقابله با آتش

در شرایط اضطراری می توان از جوش شیرین برای خاموش کردن   
آتش روی لباس، چوب یا لوازم خانگی استفاده کرد، بهتر است مکان جعبه  
جوش شیرین برای همه اعضای خانه مشخص باشد. حتماً در زمان حریق و 

آتش سوزی های بزرگتر، سریعاً با آتش نشانی تماس بگیرید . 
جوش شیرین یکی از مواد اصلی کپسول های اطفای حریق است.  

•    پرده های منزل
برای تمیزی هر چه بیشتر پرده های منزل خود، اجازه دهید برای   
مدت ۱/۵ ساعت پرده ها خیس بخورند، سپس با آب گرم و یک فنجان جوش 

شیرین آن را بشویید.

•    لکه جوهر کف اتاق
اگر کودکان بر روی کف اتاق جوهر یا رنگ ریخته اند قبل از هر   
اقدامی مقداری جوش شیرین روی آن بریزید و بگذارید۱۰ دقیقه بماند سپس 

با یک دستمال مرطوب آن را پاک نمایید.

•     درب و پنجره آلومینومی
برای تمیز کردن درب و پنجره آلومینیومی کافی است از ترکیب جوش   
شیرین و آب گرم استفاده کرده و بوسیله یک بُرس، درب و پنجره را تمیز نمایید.
درب و پنجره چوبی را می توان با مخلوطی از یک چهارم فنجان   
جوش شیرین، نصف فنجان سرکه سفید و 4 لیتر آب گرم تمیز نمود. با یک 
پارچه نرم، این محلول را بر روی لکه ها قرار دهید و بعد از ۵ دقیقه با یک 

پارچه خشک، سطح را پاک نمایید. 
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•     پیچ های زنگ زده
برای تمیز و براق کردن پیچ های زنگ زده می توانید از اسپری   

کردن جوش شیرین و سپس سرکه سفید استفاده نمایید.

•     لباس های فصلی
اگر شما کت و شلوار یا پالتوهای خود را برای استفاده در فصل آینده،   
جمع کرده و در کاور آن قرار می دهید،  بهتر است مقداری جوش شیرین در 

پایین کاور آنها قرار دهید تا بوی نامطبوع ماندگی در لباس ها به وجود نیاید .
اگر از چمدان و کیسه های لباس در سال فقط یکبار استفاده می کنید،   
بهتر است برای نگهداری آن ها و جلوگیری از بوی کپک در آنها از جوش 
شیرین استفاده نمایید. شما می توانید از جوش شیرین به عنوان یک خوشبو 

کننده در کمد لباس ها نیز استفاده نمایید.
قبل از بسته بندی و جمع کردن چکمه هایتان برای سال آینده   

مقداری جوش شیرین در آنها قرار دهید.
 

•    ساک ورزشی
از  دارد،  ای  زننده  بوی  فرزندانتان  و  کودکان  ورزشی  ساک  اگر   
جوش  فنجان  نصف  ماه  هر  نمایید.  استفاده  آن  در  شیرین  جوش  مقداری 
شیرین در آن ریخته بعد از آنکه خوب تکان دادید، یک شبانه روز بگذارید تا 
بماند سپس آن را تمیز نمایید. خواهید دید برای روز آینده هیچ بویی وجود 

نخواهد داشت.
 

•    از بین بردن کک در فرش
مخلوطی از نمک و جوش شیرین را دور تا دور فرش بریزید. شما   
به عمق فرش  را  آن  ترکیب،  این  ریختن  و  تکان دادن شدید فرش  با  باید 
برسانید. پس از یک شبانه روز، با دقت فرش را آب بکشید و شستشو دهید. 
همه کک ها به طور کامل از بین خواهند رفت، اّما برای اطمینان بیشتر الزم 
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است 3 بار در طول یک هفته این کار را انجام دهید. استفاده از جوش شیرین 
برای این کار به جای استفاده از مواد شیمیایی برای محیط زیست مفید بوده 
و ضرری برای کودکان ندارد. این کار را برای فرش های جدید خود نیز انجام 

دهید تا مانع از وجود کک و کنه احتمالی در آن شوید.
برای داشتن یک فرش مطبوع و تازه، نصف فنجان جوش شیرین به   
عالوه ۱۲ قطره از اسانس مورد عالقه خود مخلوط نمایید و یک بار در هر ماه این 

پودر را روی فرش هایتان بریزید و پس از گذشت یک شب آن را پاک نمایید.
استفاده      فرش  شامپو  از  هایتان  فرش  کردن  تمیز  برای  شما  اگر   
می کنید، قبل از شستشو روی فرش را جوش شیرین بپاشید. خواهید دید 
مصرف شامپو فرش شما به مقدار یک سوم کاهش خواهد یافت. اگر تراکم 

فرش شما زیاد است از مقدار بیشتری جوش شیرین استفاده نمایید.
مانند  بر روی فرش  ایجاد کثیفی  توانید در صورت  همچنین می   
ریختن مواد غذایی و یا کثیف نمودن توسط حیوانات خانگی از پودر جوش 

شیرین برای از بین بردن بوی نامطبوع استفاده نمایید.

•     گرد و غبار وسایل الکترونیکی
پارچه  توانید،  می  الکتریکی  وسایل  روی  غبار  و  گرد  رفع  برای   

مرطوبی را آغشته به جوش شیرین نموده و آن وسایل را نظافت نمایید.

•     روتختی و روبالشی
در زمان تعویض روکش تخت و بالش می توانید روی آنها مقداری   
جوش شیرین ریخته و سپس روکش تمیز را بر روی آنها بکشید. این کار مانع 
از ایجاد بوی نامطبوع در تخت و بالش بر اثر عرق کردن و استفاده می گردد. 

•    کتاب خیس
بالفاصله بعد از خیس شدن کتابتان مقداری جوش شیرین روی   
برای  و  بتکانید  را  آن  سپس  شود.  کاماًل خشک  تا  بگذارید  و  بریزید  آن 
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باز  خود  اولیه  حالت  به  تا  دهید  قرار  آن  روی  سنگین  جسم  یک  مدتی 
گردد، می توانید برای خشک شدن کامل بعد از پاشیدن جوش شیرین کتاب 

را در برابر آفتاب قرار دهید.

•    خوشبوسازی فضای اتاق
برای معطر سازی فضای اتاق ها می توانید، یک بسته جوش شیرین   
را در کاسه ای بریزید ، ۱-۲ قطره اسانس به آن اضافه نمایید و آن را خوب 
بهم بزنید، این کار باعث می شود عطر اسانس به خوبی در فضا منعکس گردد. 
اگر قبل از خواب در هوای گرم تابستان، در بین ملحفه ها محلول   
جوش شیرین بپاشید احساس خنکی خواهید کرد! این یافته ها را امتحان 

کنید!

•     شست و شوی اسباب بازی ها
اکثر اسباب بازی های پارچه ای یا  خرس های عروسکی در برابر   
شستشو مقاوم نیستند و آسیب می بینند، برای آنکه آنها را تمیز و پاکیزه 
کنید محلولی از جوش شیرین را روی آنها اسپری نمایید و بگذارید تا یک 
شبانه روز بمانند، بعد از خشک شدن، آن ها را خوب تکان دهید و صاحبش 

را از بازگشت آن خوشحال کنید.

•    پتوهای داخل کمد
بین     حشرات،  آزار  و  نامطبوع  بوی  ایجاد  از  جلوگیری  برای   
رختخواب ها و پتوهایتان مقداری جوش شیرین قرار دهید، یادتان باشد در 

هنگام استفاده، آن ها را خوب بتکانید.
اگر در هنگام استفاده از پتوها در زمستان، بوی نامطبوعی ایجاد   
شده بود، شما می توانید روی آنها مقداری جوش شیرین پاشیده و بعد از 4 

ساعت آنها را خوب بتکانید.
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•     سفره های پالستیکی
پودر  از  توانید  نیز می  بوی سفره های پالستیکی  از  رهایی  برای   
جوش  و  گرم  آب  با  را  آنها  مصرف  از  قبل  نمایید،  استفاده  شیرین  جوش 

شیرین بشویید، سپس آب بکشید.

•     وجود بوی کپک و رطوبت در انباری ها
  در یک جعبه کفش جوش شیرین ریخته و بر روی درب آن چند 
سوراخ ایجاد نمایید. این عمل باعث می شود رطوبت و بوی نامطبوع انباری 

حذف و از بین برود . 
 

•     هنگام نظافت منزل
وقتی می خواهید زیر زمین یا منزلتان را تمیز نمایید و گرد و غبار   
زیادی در فضا وجود دارد شما می توانید یک دستمال پارچه ای را آغشته به 
جوش شیرین و آب نمایید و بعد از فشردن آن، به صورت مرطوب، دستمال 
را روی بینی و دهان خود قرار دهید. این عمل باعث می شود دستمال همانند 

یک فیلتر قوی و حرفه ای عمل نماید.
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•    بدلیجات نقره و طال
بپاشید. سپس  را روی یک دستمال مرطوب  پودر جوش شیرین   

به وسیله آن نقره جات را تمیز شست و شو داده و سپس خشک کنید.  
را  برود، جواهرات  بین  از  نقره  اگر می خواهید سیاهی    
روی فویل آلومینیومی قرار دهید، روی آن را جوش شیرین بریزید و فویل را 
دور جواهرات ببندید. سپس آن را درون آب داغ قرار دهید و بگذارید ۵ دقیقه 
در آن بماند. هر ۲ دقیقه بررسی نمایید تا هنگامی که رنگ جواهرات به نقره ای 

دلخواهتان رسید، آنها را به سرعت آبکشی نمایید. 
روش دیگر، مالیدن سیب زمینی خام به همراه جوش شیرین بر   

روی جواهرات است.
این کارها روی طال نیز عملی است. جواهرات از جنس طال را با   
جوش شیرین پوشانده و سپس برروی آنها سرکه بریزید، بشوئید و خشک 

نمایید. هم اکنون با فوالد ضد زنگ روی آن را بمالید تا براق شود.

•     خراش در کف منزل
جابه جایی مبلمان در کف اتاق ها گاهی باعث ایجاد زدگی و خراش   

در سطح منزل می گردد.
  یک خمیر از مخلوط کردن آب گرم و پودر جوش شیرین تهیه 
نمایید و روی زدگی ها را رنگ نمایید )کنترل نمایید رنگ خمیر با زمینه 
خیلی متفاوت نباشد( سپس به مدت ۱۵ دقیقه صبر نمایید. آن را با دستمال 

مرطوب پاک نمایید، تا زمان پاک شدن کامل خش این کار را انجام دهید .

•     مبلمان قدیمی
اگر مبلمان قدیمی شما را جرم فرا گرفته است، )ابتدا در نقطه ای که   
مشهود نیست امتحان نمایید، سپس بعد از اطمینان از دوست داشتن آن شروع 
به کار نمایید(، در یک کاسه بزرگ نصف فنجان سرکه و یک چهارم فنجــان 
جوش شیرین و 4 لیتر آب گرم را مخلوط نمایید،  اگر مبلتان بسیار کثیف است 
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یک فنجان آمونیاک هم اضافه نمایید. بعد از مالیدن این محلول بر روی چوب،  
اجازه دهید ۱۵ دقیقه زمان بگذرد سپس با یک پارچه آن را خشک نمایید.

•     عینک 
انگشتان  عینک،  روی  بر  موجود  چربی  دوده  بردن  بین  از  برای   
خیس خود را آغشته به جوش شیرین نمایید و دو طرف شیشه های عینک 
را خوب بمالید، سپس عینک را شسته و با دستمال مخصوص خشک نمایید.

•     ناودان 
نصف  با  را  شیرین  جوش  فنجان  نصف  ناودان،  کردن  تمیز  برای   
فنجان سرکه مخلوط نمایید و از باال درون ناودان بریزید. سپس به مدت ۱۰ 
دقیقه صبر کنید و بعد آب جوش را اضافه کنید. این امر برای باز کردن ناودان 
بسیار مناسب است، به ویژه برای راه آب هایی که در آنها صابون ، شامپو و یا 

چربی وجود دارد.

•     دستگیره های پنجره
با  توانید  می  شما  برنجی  های  پنجره  و  دستگیره  نظافت  برای   
استفاده از پودر جوش شیرین و یک دستمال مرطوب آنها را مانند روز اول 

براق و تمیز نمایید .

•     مجسمه هایی ازجنس عاج
عاج  جنس  از  ای  مجسمه  یا  یادگاری  وسایلتان  کمد  داخل  اگر   
دارید، برای سفید و براق کردن آن می توانید از محلول جوش شیرین، آب 

گرم و یک مسواک کمک بگیرید.
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•     نقاشی روی دیوار تخته سیاه
اگر اثری از مداد رنگی بر روی تخته سیاه  ایجاد کرده اید و رد آن پاک نمی   
شود. شما می توانید به جای خریدن یک تخته سیاه نو، از این راه حل استفاده نمایید.  
محلولی از جوش شیرین و آب گرم را روی آثار کشیده و سپس با یک دستمال خشک 
نمایید. به دلیل خاصیت امولسیون جوش شیرین رد مداد ها پاک می شود، این 
روش برای مادرانی که کودکانشان با مداد رنگی بر روی دیوار ها نقاشـی کرده اند 

نیز مناسب است.
 

•     گلدان ها و تنگ های کریستالی
گلدان ها می توانند حالت لغزنده و لزج به خود بگیرند، اما شاید نتوان   
به خاطر باریک بودن و آسیب پذیر بودن، آنها را تمیز کرد. پس بهتر است، نیمی 
از گلدان را آب نموده و سرکه و جوش شیرین را به آن اضافه نمایید، بعد از چند 
دقیقه آن را آب بکشید. برای طوالنی کردن عمر گل های طبیعی می توانید یک 

قاشق چای خوری جوش شیرین را در آب آنها حل نمایید.
اگر پتو، تشک و یا کیسه خواب شما دچار لک مواد غذایی و یا کپک   
شده اند و زمان زیادی از آن گذشته است، بزرگترین ظرفی را که می توانید پیدا 
کنید، درون آن را از آب گرم و جوش شیرین پر نمایید، سپس پتو، کیسه 
خواب و... را به طور کامل در آن فرو ببرید و بگذارید تا چند ساعت خیس 
بخورد، بعد از آن اگر در ماشین لباسشویی جا می شود با ماشین لباسشویی 

در غیر اینصورت با دست، خوب آن ها را شسته و آبکشی نمایید.

•     ریختن شیر در کف ماشین
تنها کاری که می توانید انجام دهید تا از شر بوی وحشتناک آن   
جوش  آن  روی  است  کافی  است.  شیرین  جوش  از  استفاده  شوید  خالص 
شیرین بریزید تا خشک شود و بعد از خشک شدن و تمیز کردن آن محل با 
یک دستمال مرطوب می توانید یکبار دیگر روی آن جوش شیرین بریزید تا 

اثری از بو نماند. 
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•    دستور یک سفید کننده خانگی
یک چهارم فنجان جوش شیرین را درون یک کاسه ریخته و سپس   
به میزان کافی صابون مایع یا ماده شوینده به آن اضافه نمایید تا بافتی مانند 
مخلوطی از شکر و تخم مرغ پیدا کند. )ممکن است شما در فروشگاه ها یا 
عطاری ها صابون طبیعی بدون مواد شیمیایی پیدا نمایید که استفاده از آن ها 
بیشتر توصیه می گردد(، محلول حاصل را درون یک ظرف در بسته قرار داده 
و نگهداری نمایید تا در مواقع لزوم از آن استفاده نمایید. ممکن است الزم 
باشد هر چند وقت یکبار به این محلول صابون مایع اضافه نمایید. اّما استفاده 

از این محلول بهتر از استفاده از محلول های شیمیایی است.
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جوش شیرین یک ماده سالم برای پاک کردن لک آبمیوه از روی   
لباس ها و وسایل کودکان است.

•   ساخت خمیر بازی با استفاده جوش شیرین! 
یک چهارم فنجان جوش شیرین، ۱ فنجان آرد ذرت و ۱ قاشق غذا خوری    
روغن زیتون را به همراه رنگ خوراکی مورد نظرتان مخلوط نمایید، سپس آن 
را به مدت ۱ دقیقه در طبقه باالی مایکروفر قرار دهید. مخلوط را هم بزنید 
و دوباره آن را در مایکروفر به مدت ۱ دقیقه قرار دهید. بعد از آن مخلوط را 
دریک ظرف در بسته قرار داده و بعد از یک هفته نگهداری آن در یخچال، 
خمیر بازی کودکانتان حاضر است. مطمئن باشید کودکان از این خمیر بازی 

خوششان خواهد آمد.

•   یک سرگرمی ارزان، ساخت کوه آتشفشان!!
نصف یک بطری شیر را از جوش شیرین پر نمایید . سپس رنگ های   
خوراکی زرد، قرمز و نارنجی را به آن اضافه نمایید. به کودکان اجازه دهید 
دور بطری را به وسیله شن و ماسه بپوشانند تا مانند یک کوه شود. بعد نصف 
بطری سرکه را به آن ها بدهید تا داخل کوهی که درست کرده اند بریزند. اگر 
شما کف بیشتر در هنگام فوران آتشفشان می خواهید، کمی مواد شوینده نیز 

به جوش شیرین اضافه نمایید.
  به کودکان اجازه دهید سرگرمی های ارزان قیمت و هیجان انگیز 

در روزهای گرم تابستان داشته باشند.
به آنها اجازه دهید تا شابلون های مختلفی درست نمایند، سپس   
با جوش شیرین شکل های مختلفی را  شابلون ها را روی فرش گذاشته و 
رسم نمایند . چهره هیجان زده آنها دیدنی خواهد بود که شما به آنها اجازه 
داده اید روی فرش بازی کنند! بعد از اینکه روی تمام فرش اشکال هندسی 
مختلفی را رسم کردند، حال بهترین وقت برای نظافت فرش است؛ چرا که 

جوش شیرین می تواند تمام سطح فرش را نظافت نماید.



جادوی پودر سفید

جوش شیرین در 
نگهداری کودکان

57

شما می توانید از شابلون های الفبا برای این کار استفاده نمایید تا   
الفبا را با بازی کردن بیاموزند.

•   بالن سرگرم کننده!
یک بادکنک بزرگ یا یک بالن کوچک تهیه نمایید و سر یک قیف   
بادکنک  را درون آن قرار دهید. ۲ قاشق چای خوری جوش شیرین درون 
درب  سریعاً  و  نمایید  مخلوط  آن  با  را  سرکه  اندکی  مقدار  سپس  بریزید، 
بادکنک را گره بزنید، خواهید دید بر اثر واکنش جوش شیرین با سرکه و آزاد 

شدن دی اکسید کربن بادکنک باد می شود.

•    توپ های جهنده مکزیکی!
شما در یک گلدان شیشه ای بزرگ استوانه ای، مقدار کافی آب   
به یک چهارم فنجان سرکه، 3 قاشق  تا کاماًل گلدان پر شود، حال  بریزید 
چای خوری جوش شیرین و مقداری ماکارونی خام نیاز دارید. تمام مواد را با 
هم مخلوط نمایید و ماکارونی ها را اضافه نمایید. خواهید دید ماکارونی ها در 
ابتدا در آب غرق شده و پایین می روند و سپس به علت واکنش شیمیایی با 
محلول، حباب هایی روی آنها تشکیل شده و به سطح آب می آیند ، سپس دوباره به 
پایین رفته و این کار بارها و بارها تکرار می شود،  مشاهده این صحنه برای شما شگفت 

انگیز خواهد بود.

•    جوش شیرین به جای خاک
به  و  کرده  خالی  شیرین  جوش  جعبه  یک  آشپزخانه  میز  روی   
کودکان اجازه دهید  با اسباب بازی های خود مثل کامیون و یا بیل مکانیکی 
نباشید،  ها  شیرین  جوش  ریختن  نگران  کنند.  بازی  شیرین  جوش  با  و... 
جوش شیرین به نظافت آشپزخانه شما کمک خواهد کرد؛ کافی است بعد از 
تمام شدن بازی کودکان با یک دستمال مرطوب آن ها را پاک و یا حتی با 

جاروبرقی آنها را جمع آوری نمایید.
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•    بوی نامطبوع پالستیک اسباب بازی
قبل از جمع کردن اسباب بازی های پالستیکی و قرار دادن آن ها در   
انباری، آنها را درون کیسه ای ریخته با اندکی جوش شیرین مخلوط کنید تا بوی 
نامطبوع پالستیک در آن ها از بین رفته و برای استفاده بعدی تازه و تمیز بمانند.

 
•    گره کور

است  کافی  است،  زده  کور  گره  را  کفشش  بند  شما  کودک  اگر   
محلول جوش شیرین روی آن پاشیده تا لیز شود و به راحتی باز گردد.

•    اسباب بازی های پالستیکی
برای سالمت کودکانتان از پاک کننده های شیمیایی استفاده نکنید. برای   
تمیز کردن اسباب بازی های پالستیکی کودکان از محلول 4 قاشق غذا خوری جوش 
را در آن  بازی ها  اسباب  نمایید.  استفاده  لیتر آب گرم  ازای هر  به  شیرین 
محلول قرار دهید. سپس بعد از چند دقیقه آنها را خوب با دست پاک کرده و 
آب بکشید. این عمل را می توانید برای نظافت اسباب بازی ها یا وسایلی که 

کودکان در دهانشان می کنند نیز استفاده نمایید.
هر از چند گاهی بطری آب کودکان و ظرف غذای آن ها را با جوش   
نامطبوع و طعم بد ظرف پالستیکی  بوی  از شر  این کار  با  شیرین بشویید. 
راحت خواهید شد. همچنین می توانید به این وسیله از بوی بد ناهار باقی 

مانده در ظرف غذای دیروز نیز خالص شوید.

•   شب ادراری کودکان
زیادی  وقت  گردد،  می  ادراری  دچار شب  شما  کودک  که  زمانی   
تا  نمایید  استفاده  مناسبی  روش  از  نکنید.  وی  تخت  کردن  تمیز  را صرف 
اسید ادرار را خنثی و بوی نامطبوع ایجاد شده را ازبین ببرد. بر روی قسمت 
بماند.  روز  یک  تا  بگذارید  و  بپاشید  شیرین  مقداری جوش  تشک  مرطوب 

سپس آن را شسته و اثری از ادرار نخواهید دید.
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•     مراقبت از کودکان 

یک جایگزین برای روغن بچه، جوش شیرین است. برای موهای کودکان می توانید 
از پودر جوش شیرین استفاده نمایید و موها را به آرامی ماساژ دهید، سپس با شامپو، 

موها را شستشو دهید. مراقب چشمان کودکان باشید .

برای کاستن درجه تب کودکان از آب ولرم و جوش شیرین استفاده نمایید.

برای از بین بردن سوختگی پای کودکان و نوزادان شما ناشی از ادرار کردن درون 
پوشک، می توانید بعد از شست و شو از اندکی پودر جوش شیرین استفاده کنید تا 

سوختگی پاها را التیام بخشید.
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•    سگ و گربه
جوش شیرین بوی ناشی از زایمان گربه را از بین می برد. کافی   
است در کف جعبه زایمان گربه خانگی تان مقداری جوش شیرین بریزید و 
سپس یک زیر انداز روی آن قرار دهید. این عمل باعث جلوگیری از ایجاد 
بوی بد و نامطبوع زایمان گربه می گردد و همچنین شما بعد از آن راحت تر 

می توانید جعبه را نظافت نمایید. 
برای تمیز کردن سینی زیر گربه خود، می توانید آن را تا نیمه از   
آب داغ و سرکه پر کرده و سپس به مدت ۱۰ دقیقه بگذارید تا بماند، سپس 
بگذارید  بپاشید و  را درون آن  را خالی کرده و پودر جوش شیرین  آب آن 
بماند، بعد از چند دقیقه با دستمال کاغذی تمام آن را پاک نمایید و با یک 
گربه جوش  زیر  در سینی  اندکی  مقدار  کنید.  کاماًل خشک  را  حوله ظرف 

شیرین بپاشید تا بوی نامطبوع گربه از بین برود .
کک ها به عنوان یک آفت برای حیوانات خانگی به خصوص برای   

سگ ها و گربه ها ناراحت کننده هستند.
شما می توانید قبل از حمام کردن، بدن سگ یا گربه را آغشته به   
جوش شیرین نمایید و پس از نیم ساعت آنها را در حمام خوب بشوئید تا 
جوش شیرین برروی بدنشان باقی نماند و باعث سوزش پوست آنها نگردد. 
نامطبوع سگ ها و گربه ها  باعث می شود به میزان زیادی بوی  این عمل 

کاهش یابد و کک های موجود بر روی پوست آنها از بین برود.
اطراف ظرف غذای حیوان خانگی تان جوش شیرین بپاشید، این   

عمل باعث می شود حشرات و موجودات مضر از ظرف غذا دور بمانند.
برای خالص شدن از شر بوی بد سگ کوچولو یک فنجان جوش   
شیرین را درون ۲ لیتر آب ریخته و لباس ها و کاور سگ خود را درون آن 
بشویید، دفعه بعد که برای قدم زدن با سگتان بیرون بروید، بوی بدی همراه 

آن نخواهد بود.
برای پاک کردن تمام چربی ها ، دوده و کثیفی های ایجاد شده   
روی قالده، کافی است به مدت 3۰ دقیقه قالده را در آب گرم و جوش شیرین 
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و  آبکشی  از  بعد  و  نمایید  تمیز  را  آن  فرچه  یا  اسکاج  با  قرار دهید، سپس 
خشک کردن برگردن سگتان آویز نمایید.

اگر گربه شما دچار یک حادثه و ضرب خوردگی شده است، نگران   
نباشید جوش شیرین و آب را به همراه یک اسانس مانند لیمو مخلوط نمایید، 
دیگر  شود.  تا خشک  بگذارید  و  کنید  اسپری  دیده  آسیب  محل  به  سپس 

متوجه آسیب دیدگی در گربه تان نخواهید شد.
وقتی یک سگ جدید وارد خانه تان می شود، کافی است محلول   
جوش شیرین را روی بدن او اسپری نموده تا اثری از بو و حشرات احتمالی 

بر روی آن باقی نماند.
کرده  ادرار  آن  روی  بر  درختی که سگ  روی  بر  منزلتان  نزدیک   
به درخت  و  برود  بین  از  آن  اسیدی  تاخاصیت  بپاشید  است جوش شیرین 
صدمه نزند، همچنین با این کار بوی ادرار سگ از بین رفت و حیوان بوی 

ادرار خود را حس نمی کند و دیگر پای آن درخت ادرار نخواهد کرد.

•    خرگوش
اگر شما موجودی مانند خرگوش یا یک خوکچه هندی در قفس   
را در کف  از جوش شیرین  آبپاش محلولی  با  نمایید، هر روز  نگهداری می 
قفس بپاشید و مطمئن شوید حیوان آب آشامیدنی به اندازه کافی دارد، اما 

اگر به طور اتفاقی محلول را بخورد هیچ اتفاقی برایش نخواهد افتاد.
نتیجه ی  این عمل یک قفس بدون بو، یک کودک شاد و یک مادر   

شادتر است!

•    استفاده از جوش شیرین برای قفس پرندگان
بعد از نظافت کامل قفس پرندگان در کف آن مقداری جوش شیرین   
ریخته و بعد روزنامه پهن نمایید. این عمل باعث می شود بوی نامطبوع قفس 
از بین برود. این کار را می توانید برای قفس نگهداری موش نیز استفاده کنید.
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•    آکواریوم
آکواریوم را داخل حمام قرار دهید، داخل آن را نصف فنجان جوش   
دقیقه   3۰ بگذارید  و  بریزید  گرم  آب  ظرفیتش   %۷۵ تا  و  ریخته  شیرین 
بماند. سپس با اسکاج تمام دیواره های آکواریوم را تمیز نمایید. برای تنظیم 
سطح اسیدتیه آکواریوم، یک کیت تست اسیدتیه از فروشگاه حیوانات خانگی 
از امتحان و تست اگر خاصیت اسیدی بیشتر از حد  خریداری نمایید، بعد 
مجاز بود، میزان یک چهارم قاشق چای خوری جوش شیرین به ازای هر 4۰ 
لیتر آب درون آکواریوم بریزید و آزمایش نمایید که تنظیم اسیدتیه درست 

انجام شده باشد.

•    استفاده بی کربنات سدیم در جیره های دام و طیور
بی کربنات سدیم )جوش شیرین( اگرچه خاصیت قلیایی ضعیفی   
از  جلوگیری  با  و  بوده  خوبی   )Buffer( بافری  خاصیت  دارای  ولی  دارد، 
تغییرات شدید PH به حفظ و تعادل اسید – باز بدن کمک می کند. امروزه 
منفی  اثرات  رساندن  حداقل  به  برای  بافری  خاصیت  با  موادی  از  استفاده 
بافری  مواد  از  استفاده  دلیل  همین  به  است،  ضروری  جیوه  شدن  اسیدی 

همچون فابیک در تغذیه دام و طیور بسیار مرسوم شده است.
قلیایی  خاصیت  گاو(،  در  متابولیک  )اسیدوز  اسیدوز  موارد  در   
فابیک سبب حفظ تعادل اسید – باز می شود و در موارد از دست دادن 
و کاهش یون بی کربنات، می تواند این کمبود را جبران نماید. )استرس 
گرمایی در طیور گوشتی و تخمگذار و نیاز بدن طیور تخمگذار به بی کربنات 
سدیم برای بهبود کیفیت پوسته در اوایل و اواخر دوره تولید(. در فصول 
گرم می توان تا یک سوم نمک جیره را با بی کربنات سدیم جایگزین نمود.

•    طیور گوشتی وتخم گذار

منفی  اثرات  گوشتی  طیور  در  سدیم  کربنات  بی  از  استفاده  با   
استرس گرمایی کاهش می یابد. در استرس گرمایی دفع مقـدار زیـــادی 
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دی اکسید کربن از طریق تنفس )له له زدن(، تعادل اسید و باز را در بدن  
برای  که  یونیزه خون  کلسیم  )الکالوز(،  خون  قلیایی شدن  با  و  زده  هم  به 

استخوان سازی و ساخت پوسته تخم مرغ ضروری است، کاهش می یابد.
مصرف همزمان داروهای ضد کوکسیدیوزی )موننسین و سالینومایسین(   
به همراه بی کربنات سدیم، موجب افزایش تأثیر این داروها می شود. الزم به ذکر 
است استفاده از جوش شیرین در طیور تخم گذار به عنوان مکمل غذایی باعث بهبود 

تولید و افزایش ضخامت پوسته تخم مرغ می گردد. 

•   گاوهای شیری و پرواری
استفاده بی کربنات سدیم در گاوهای شیری و پرواری موجب رفع   
عارضه اسیدوز متابولیک می گردد و همچنین در هنگام تغییر جیره، موجب 
کاهش  زایمان،  از  پس  دوران  در  شود.  می  شکمبه  اسیدتیه  تعادل  حفظ 
ترشح بزاق و کاهش فعالیت شکمبه، موجب کاهش مصرف غذایی می گـردد 
به راحتی  باشد که  بر کل دوره شیرواری داشته  تأثیر منفی  تواند  کـه می 
تولید  افزودن بی کربنات سدیم به خوراک، کاهش  با  برگشت پذیر نیست. 
بزاق جبران شده و با تنظیم PH شکمبه، مصرف خوراک به حالت طبیعی 
باز می گردد. فابیک در حفظ تعادل اسیدتیه شکمبه مؤثر بوده و با تحریک 
افزایش اسید استیک )جزء  باکتری های تجزیه کننده مواد غذایی، موجب 

پیش نیاز اسیدهای چرب در غدد پستانی گاو(، می شود.
فابیک در کنترل اسیدتیه شکمبه و روند هضم غذا نیز مؤثر است.   
جوش شیرین می تواند در طیور و دام ها باعث بهبود ضریب تبدیل و افزایش 

رشد گردد. 
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•     پادری
شیرین  جوش  مقداری  گاهی  چند  از  هر  خود  پادری  روی  بر   
و  نکند  به خود جذب  را  پادری خاک  می شود،  باعث  عمل  این  بپاشید، 
کمتر کثیف شود  زمانی که شما پادری را بتکانید، جوش شیرین خاک هایی 
آب،  فشار  با  توانید  می  همچنین  ریزد.  می  دور  است  کرده  که جذب  را 

تمام خاک روی سطح پادری را پاک نمایید.

•     باربیکیو
شود.  تمیز  شیرین  وسیله جوش  به  تواند  می  نیز  شما  باربیکیو   
باربیکیو  بار روی  را سالی یک  مقداری محلول جوش شیرین  است  کافی 
اسپری  از  استفاده  با  سپس  بماند،  روز  شبانه  یک  تا  بگذارید  و  ریخته 
باعث پاک  این کار  نمایید.  را پاک  باربیکیو  نمودن محلول و یک اسکاج، 
شدن کامل چربی های روی باربیکیو می گردد و احتمال ایجاد بو و آتش 

گرفتن چربی روی گاز را کاهش می دهد.
همچنین از این روش می توان برای پاک کردن گرفتگی های شعله   

گازهای پیکنیکی و بزرگ نیز استفاده نمود.
اگر شما یک گاز سرامیکی در خارج از منزل دارید بهتر است از   
یک پاک کننده طبیعی برای تمیز کردن آن استفاده نمایید. به وسیله محلول 
جوش شیرین می توانید دوده ها و چربی های موجود روی گاز را به طور کلی 

پاک نمایید و دیگر اثری از بو و طعم غذاهای قبلی وجود نخواهد داشت.

•    خراش روی گلدان ها
بمالید،  خراش  روی  بر  شیرین  جوش  از  ضخیم  خمیر  یک  ابتدا   
سپس منتظر باشید تا خمیر کاماًل خشک شود، بعد از آن گلدان را به طور 

معمول شست و شو دهید، خراش دیگر مشاهده نخواهد شد.
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•    بتن های ریخته شده روی سطوح
آن  زیاد  بسیار  شدن  سخت  از  تا  ریخته  آن  روی  شیرین  جوش  مقداری 

جلوگیری نمایید و به سادگی در آینده آن را تمیز نمائید.

•     چمن مصنوعی
چمن  روی  را  شیرین  جوش  محلول  مقداری  گاهی  چند  از  هر   
مصنوعی اسپری نمایید تا عالوه بر تمیز و پاکیزه شدن، عطر و بوی مطبوع 

خزه را نگه دارد.

•    النه مورچه
برای مقابله با مورچه ها، در ابتدای صبح یا بعد از بارش باران به   
اندازه کمتر از یک قاشق چای خوری جوش شیرین بر روی النه آنها بریزید، 

نیم ساعت صبر کنید سپس مقداری سرکه بر روی آن بریزید.

•    کوله مسافرت
کوله  درون  شیرین  جوش  مقداری  مسافرت  کوله  بستن  از  قبل   
به همراه  بسته جوش شیرین  تحت هر شرایطی یک  نمایید. حتما  اسپری 
داشته باشید. جوش شیرین به عنوان یک پاک کننده خوب ظروف و ماهی 
تابه عمل خواهد کرد و به وسیله آن بوی بد کفش هایتان از بین خواهد رفت. 
برای بدن شماست. همچنین  و عالی  جوش شیرین یک پاک کننده خوب 
برای تمیزی دندان هایتان و طراوت دهان شما استفاده خواهد شد و از شما 

در برابر گزش حشرات محافظت خواهد نمود.
در  آتش روشن شده  کامل  برای خاموش شدن  از جوش شیرین   

کمپ استفاده نمایید تا زیر خاکستر، آتش باقی نماند.
قبل از جمع کردن وسایل سفر و کیسه خواب حتماً مقداری جوش   
شیرین روی آن اسپری نمایید، دفعه بعدی که آنها را از انباری خارج کردید، 

از بوی خوش و ظاهر زیبای آنها شگفت زده خواهید شد.
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•    مقابله با بوی بد ماهیگیری
۲ قاشق غذاخوری جوش شیرین را درون ۱ لیتر آب بریزید و به   
بدن خود اسپری نمایید، بوی ماهی بر روی بدنتان باقی نخواهد ماند. برای 
از بین بردن بوی بد طعمه های قدیمی می توانید از جوش شیرین استفاده 
نمایید. ابزار ماهیگیریتان را نیز با جوش شیرین نظافت نمایید تا تازه و براق 

به نظر برسند.

•     از بین بردن لکه های نفتی
مقدار مناسبی از جوش شیرین را روی لکه نفتی بریزید و بگذارید   
برای چند ساعت بماند. جوش شیرین مقدار قابل توجهی از لکه نفتی را پاک 
خواهد کرد، بعد از نظافت با یک فرچه، دوباره محل لکه را با محلول جوش 

شیرین شستشو دهید.

•     لکه های رنگی روی چوب
برای از بین بردن لکه های رنگی روی چوب، به جای استفاده از   
تینر که به چوب آسیب می رساند، مقداری محلول جوش شیرین را روی رنگ 

اسپری نمایید و سپس با فرچه روی آن را تمیز کنید.

•     ضدعفونی کردن مخزن آب 
جوش شیرین میزان PH آب را تنظیم می نماید و باکتری های    
برای  را نگه می دارد. یک فنجان جوش شیرین در هر هفته  زیستی مفید 

ضدعفونی کردن مخزن کافی است.
 

•     کارگاه
نمایید.  نگهداری  شیرین  جعبه جوش  یک  خود  کارگاه  در  حتماً   
صورت  در  تواند  می  دارد  که  فراوانی  کاربردهای  واسطه  به  شیرین  جوش 
و در  نماید  را خاموش  آتش های کوچک  را خنثی کند،  آن  اسید،  ریختن 
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صورتی که محصول یا کار شما بوی زننده ای دارد، مانند تولید چسب و یا 
استفاده از تینر و ... می تواند بوی نامطبوع آن را از بین ببرد.

•    نگهداری از خودرو
برای از بین بردن رسوبات، روی پایانه های باتری خودرو، ابتدا خمیری   
از جوش شیرین تهیه نمایید. به مدت ۱۰ دقیقه خمیر را روی پایانه ها قرار 

دهید. سپس با فشار باالی آب آنها را تمیز نمایید.
اگر باتری قدیمی خودروی شما تمام شده است، می توانید فقط به   
اندازه رسیدن خودرو به گاراژ برای تعویض باتری، از جوش شیرین استفاده 
نمایید. یک قاشق چای خوری جوش شیرین را درون باتری بریزید پس از 
گذشت ۱۰ دقیقه استارت بزنید. خواهید دید با یک استارت روشن خواهد 
دیگر  که  شود  استفاده  باید  روش  این  از  زمانی  باشید  داشته  یاد  به  شد! 

تصمیمی برای نگهداری باتری ندارید.
اگر آب اسیدی باتری روی شما ریخت بالفاصله جوش شیرین بر روی   
آن بریزید چرا که جوش شیرین آنزیم اسیـدی آب باتری را از کار می اندازد و از 
آسیب رساندن بیشتر به لباس ها، رنگ پارچه و حتی پوست شمــا جلوگیــری 

می نماید، حال با آب تازه و خنک محل آسیب دیده را به طور کامل بشویید.
پس از شستشوی خودرو، با یک پارچه مرطوب آغشته به جوش   
شیرین شیشه های خودرو را تمیز نمایید، چربی موجود بر روی شیشه به طور 

کامل از بین خواهد رفت.

•    حشرات در جلوی خودرو
با استفاده از آب گرم و جوش شیرین، تمام کاپوت، شیشه جلو، چراغ ها   
و جلو پنجره خودرو را تمیز کنید تا اثری از حشرات ، شیره ی درختان، دوده 
و ... باقی نماند . استفاده از مقداری شامپو در این محلول می تواند سرعت 

شما در نظافت را چندین برابر نماید.
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•    مطبوع سازی هوای خودرو
برای از بین بردن بوی نامطبوع داخل خودرو کافی است مقداری از   
محلول جوش شیرین را بر روی صندلی ها اسپری کرده و یا برای پاک کردن 
صندلی های چرمی از دستمال مرطوب آغشته به جوش شیرین استفاده نمایید. 
همچنین می توانید برای از بین بردن بوی نامطبوع حاصل از ریخته شدن شیر و 

آبمیوه بر روی صندلی ها از پودر جوش شیرین استفاده نمایید.

• خزه ها
مشکالت ایجاد شده بر اثر وجود خزه را می توان به وسیله جوش   
شیرین از بین برد. اگر در منطقه ای مرطوب زندگی می کنید که وجود خزه 
بر روی دیوار و سقف ها باعث ایجاد مزاحمت برای شما شده است، می توانید 
محلول جوش شیرین را بر روی آنها اسپری نمایید و صبح روز بعد مشاهده 

نمایید که خزه ها کاماًل خشک شده و در حال ریزش هستند.

•    استخر
استخر کودکان را در انتهای فصل بهار با جوش شیرین و آب گرم   
نظافت نمایید تا برای تابستان آماده شود. استفاده از جوش شیرین باعث از 

بین رفتن کامل جلبک ها، کپک ها و رسوبات در استخر می گردد.
یکی از مهم ترین مواردی که در استخر ها باید توجه شود،  نظارت و   
آزمایش PH آب استخر است. برای این کار به جای استفاده از مواد شیمیایی که 

باعث سوزش و آسیب زدن  چشم ها می شود، از جوش شیرین استفاده نمایید.
 

•    منبع آب خودرو
اگر شما صاحب یک کاروان یا ون هستید، برای مسافرت امسال   
مخزن آب خودرو را با دو لیوان جوش شیرین کامال شستشو دهید و از آب 

سالم و بدون بوی نامطبوع پالستیک استفاده نمایید.
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قبل از استفاده از اسپری های حاوی مواد آلی برای گیاهانتان، یک قاشق چای خوری 
جوش شیرین به ازای هر 4 لیتر مواد آلی اضافه نمایید. جوش شیرین به عنوان از بین 

برنده  قارچ، بسیار عالی عمل می نماید.

برای فهمیدن میزان اسیدتیه خاک باغچه یا گلدان هایتان، جوش شیرین عامل 
مناسبی است. به میزان یک فنجان خاک از باغچه خود را با دو فنجان آب و یک 

چهارم فنجان جوش شیرین مخلوط نمایید.

میزان حباب های ایجاد شده در سطح خاک کاماًل میزان اسیدتیه بودن خاک را 
نشان می دهد. مقداری اندک از حباب ها در سطح آب نشان دهنده اسیدتیه پایین 
و مناسب خاک است، اّما در صورتی که آب مانند آتشفشان در حال فوران و ساخت 
حباب باشد، اسیدتیه خاک بسیار باال است. حاال شما می دانید از گل فروشی برای 
خاک باغ یا گلدانتان، چه در خواستی داشته باشید. اگر میزان اسیدتیه خاک باغچه 
شما باال بود، شما می توانید به وسیله جوش شیرین اسیدتیه ی آن را کاهش داده و 
در کنار آن از باغبانی لذت ببرید. در مرحله اول به شما یاد آور می شویم اجازه دهید 
هر چیز کار خودش را انجام دهد. ابتدا خاک باغچه یا باغ خود را شخم زده و سپس 
از بسته های جوش شیرین استفاده نمایید و دوباره خاک آن را شخم بزنید. به یاد 
داشته باشید که میزان استفاده از جوش شیرین بستگی به میزان اسیدتیه خاک دارد، 
پس بهتر است برای یافتن میزان دقیق مصرف جوش شیرین به ازای هر متر مکعب 
خاک، به آزمایشگاه مراجعه کنید. زمانی که اسیدتیه خاک باغ شما تنظیم گردد از نتایج 
حاصل شگفت زده خواهید شد. رشد علف های هرز کمتر و کیفیت محصوالت باالتر 

از نتایج آن خواهد بود .

•     ایجاد یک مانع برای آفات
دور گیاهانتان یک خط از جوش شیرین ایجاد نمایید. آفات گیاهی به شدت   
از مواد قلیایی فراری هستند. برای جلوگیری از رشد گیاهان در البه الی آجر و دیوارها 
پودر جوش شیرین را در آن محل بپاشید و با جارو خوب پخش نمایید. سدیم مانع از 

رشد گیاهان خواهد شد .
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اسپری نمودن مخلوط ضعیفی از جوش شیرین در اطراف گیاهان گوجه فرنگی باعث 
دور ماندن آفات و حشرات از این گیاه می شود و محصول حاصل، محصولی بی آفت و 

بسیار سالم خواهد بود.
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بدن ما با استفاده از بی کربنات سدیم و تنظیم PH با اسیدیته بزاق   
دهان ما، از تجمع پالک ها بر روی دندان ها جلوگیری می نماید و همچنین 
معده از جوش شیرین استفاده می کند تا اسید معده را تنظیم نماید، تا دچار 
زخم معده نشویم، نقش دیگر جوش شیرین، انتقال دی اکسید کربن از بافت های 

بدن به خون برای خارج شدن آن از بدن است.

•    جوش شیرین در قفسه داروها
قبل از استفاده از جوش شیرین به عنوان دارو با دکتر خود مشورت نمایید. این 
ماده غذایی برای افرادی که ملزم به رعایت رژیم کم سدیم هستند مناسب نمی باشد. 
همچنین اگر در حال مصرف دارو هستید، حتماً با پزشک مشورت نمایید چرا که شاید 
با برخی از داروها استفاده جوش شیرین مناسب نباشد. در صورت باردار بودن حتماً با 

تجویز پزشک جوش شیرین مصرف نمایید.

جوش شیرین می تواند به عنوان تسکین دهنده عفونت جزئی مثانه عمل نماید. 
جوش شیرین همچنین می تواند PH بدن شما را تنظیم نماید. با مشورت پزشک 
خود، به اندازه نصف قاشق چای خوری به عالوه 3۰۰ میلی لیتر آب، محلول جوش 
شیرین را تهیه کرده و استفاده نمایید. در نظر داشته باشید استفاده بیش از ۸ لیوان از 

این محلول در طول ۲4 ساعت شبانه روز مجاز نمی باشد. 

بسیاری از مردم از جوش شیرین به علت خواص قلیایی آن به عنوان یک   
آنتی اسید استفاده می نمایند. با استفاده از همان دستور باال )نصف قاشق چای خوری 
جوش شیرین به ازای هر 3۰۰ میلی لیترآب( محلول را استفاده نمایید. البته به یاد 
داشته باشید استفاده بیش از یک روز از این محلول و بیش از یک لیوان به ازای کمتر 

از هر ۲ ساعت فاصله ممنوع می باشد.

برای از بین بردن ناراحتی های حاصل از ضعیف بودن معده اندکی جوش شیرین 
و نمک را در چای نعنا بریزید و استفاده نمایید. درست است طعم خوبی ندارد اما درمان 

خوبی برای ضعیف بودن معده است.
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برخی افراد از جوش شیرین به عنوان یک مسّکن درد مفاصل استفاده می کنند. 
برای این موضوع از همان محلول قبلی  )۱/۲ قاشق چای خوری جوش شیرین به ازای 
هر 3۰۰ میلی لیترآب( 4 بار در یک شبانه روز )هر ۶ ساعت( به مدت 3 روز استفاده 
نمایید. البته اگر برای شما استفاده از مواد غذایی حاوی سدیم ممنوع است به هیچ وجه 

این راه را امتحان نفرمایید.

•     گرفتگی بینی
یک قاشق چای خوری جوش شیرین را در آب گرم حل نمایید و با استفاده از یک 
قطره چکان، یک قطره در هر یک از سوراخ های بینیتان بچکانید. قلیایی بودن محلول 

باعث نرم شدِن خشکی و رفع گرفتگی بینی شما خواهد شد.

بعد از یک تمرین ورزشی طوالنی که باعث از دست دادن امالح معدنی شما به 
دلیل تعریق زیاد شده است )یا حتی اسهال و استفراغ طوالنی( می توانید با استفاده 
از جوش شیرین نسبت به جایگزینی آنها اقدام نمایید. یک لیتر آب جوش، ۱ قاشق 
چای خوری نمک و ۱ قاشق چای خوری جوش شیرین به همراه ۵ قاشق چای خوری 

شکر می تواند این کمبود را جایگزین نماید.

• درد لثه
درد لثه را می توان با فرو بردن انگشتان، درون بسته جوش شیرین و مالیدن آن 
بر روی لثه تسکین داد. همچنین این کار می تواند تسکین دهنده ی دندان درد در 

کودکان نیز باشد.

•      از بین بردن جرم گوش
برای از بین بردن جرم گوش می توانید از محلول جوش شیرین با آب گرم استفاده 
نمایید، البته استفاده از روغن زیتون نیز مناسب خواهد بود به شرط آنکه بعد از آن 

توسط محلول جوش شیرین و آب گرم گوش را خوب بشویید.
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•      تسکین درد پا
برای تسکین و از بین بردن درد پای ورزشکاران می توانید صبح به مدت ۱۵دقیقه،  
خمیر جوش شیرین را روی پا قرار داده و سپس یک دوش آب گرم بگیرید و خوب خودتان 

را خشک نمایید. انجام این عمل را به مدت یک هفته به طور مداوم انجام دهید.

•      نیش حشرات
نیش زنبور عسل و گزش دیگر حشرات را می توان توسط جوش شیرین درمان 
کرد. مقدار خمیر جوش شیرین را در محل گزش فشار داده و روی آن را چسب بزنید 
سپس بعد از چند دقیقه به یکباره آن را بکنید، خواهی دید جای نیش به حالت طبیعی 
بازگشته است. بهتر است برای درمان نیش زنبور از سرکه رقیق شده استفاده نمایید.
به هر حال اگر کسی به نیش حشرات حساسیت یا واکنش نشان دهد باید فوراً به یک 

مرکز درمانی منتقل گردد. 

•    خارش های ناشی از بیماری

برای از بین بردن خارش ناشی از آبله مرغان، زونا ، پیچک سمی و ... می توانید به 
وسیله یک حمام آب گرم و نصف فنجان جوش شیرین محل خارش را التیام ببخشید.

•    درمان گلودرد
برای درمان گلو درد یک عدد آسپرین را در یک لیوان آب گرم حل نمایید و یک 
قاشق چای خوری جوش شیرین به آن اضافه نمایید تا حل شود. برای طعم شور آن 
می توانید از یک قاشق عسل استفاده نمایید . محلول را چند بار غرغره نمایید تا گلو 

درد تسکین یابد. 

•     درمان سوختگی به وسیله جوش شیرین

یک کاسه پر از آب یخ را به همراه جوش شیرین مخلوط نمایید، یک حوله یا دستمال 
پارچه ای را در آن بزنید و در محل سوختگی قرار دهید تا از ایجاد تاول جلوگیری نماید.

توانید محل  یا سوختگی به وسیله آهن می  از فر  برای سوختگی های حاصل 
سوختگی را زیر آب سرد بگیرید سپس پودر جوش شیرین را روی آن بریزید و بعد از 
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دقایقی با آب سرد بشوئید.

•      آرایش و زیبایی
برای از بین بردن خشکی و تیرگی سر زانوهای کودکان از خمیر جوش شیرین 
استفاده نمایید، بعد از خشک شدن خمیر با آب گرم و به صورت کامل زانوها را در 

حمام شستشو دهید.

برای تسکین آفتاب سوختگی شدید می توانید بعد از یک حمام آب گرم، نیمی از 
بسته جوش شیرین را روی سوختگی ها بپاشید.

شما می توانید به وسیله ی استفاده از خمیر جوش شیرین برای ناخن هایتان، آنها 
را براق و صاف جلوه دهید. همچنین برای از بین بردن خشکی آرنج هایتان از خمیر 

جوش شیرین استفاده نمایید.

برای حذف زگیل، خال، لکه های ایجاد شده به خاطر سن و آسیب های پوستی، 
مخلوط جوش شیرین را با روغن کاستور به شکل خمیر نسبتاً ضخیم در آورده و روی 
محل مورد نظر بمالید، سپس روی آن را بپوشانید تا خشک شود بعد محل را به طور 
کامل بشوئید. این کار را برای حدود ۲ تا 3 هفته دوبار در روز انجام دهید تا زگیل یا 
خال خشک شود. اگر لک ها و خال های موجود به رنگ سیاه هستند الزم است به 

پزشک مراجعه کنید.

اندکی جوش شیرین  از آب ولرم و  توانید  آرایش صورت می  برای پاک کردن 
استفاده نمایید.

اگر از آکنه و جوش صورت رنج می برید، برای از بین بردن چربی اضافه پوست 
و کاهش جوش ها کافیست خمیر شامل جوش شیرین و پراکسید را قبل از خواب به 
عنوان ماسک روی صورت خود قرار دهید و بعد از خشک شدن بشویید. این عمل برای 
مواقعی که شما وقت ندارید، )یک ساعت قبل از بیرون رفتن( بسیار می تواند موثر 
باشد، برای کاهش هزینه هایتان و حفاظت از پوستتان در برابر مواد شیمیایی بهتر است 

از جوش شیرین و آب گرم استفاده نمایید تا پوستی با طراوت و شاداب داشته باشید.
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•     درمان عرق سوز شدن
ابتدا یک دوش آب سرد گرفته و سپس خمیرجوش شیرین را روی محل عرق 

سوز شده مالیده و بگذارید چندین دقیقه بماند، حال آن را با آب سرد شستشو دهید. 

دستانتان  روی  شیرین  جوش  مقداری  دستانتان  بد  بوی  بردن  بین  از  برای 
بریزید و خوب به هم بمالید سپس شستشو دهید. کاربرد آن برای مواد غذایی مانند 
ماهی خام، مرغ، سیر، پیاز یا صدف است که دستتان به دلیل پاک کردن آنها بوی 

نامطبوعی می گیرد.

•    دهان و دندان
برای تنفس بهتر از این روش استفاده کنید. نصف قاشق چای خوری از جوش 
شیرین را در داخل آب گرم ریخته سپس در دهان خود بچرخانید. به جز از بین بردن 
بوی نامطبوع دهان، جوش شیرین با تنظیم PH دهان شما، باکتری های مضر موجود 

در دهانتان را از بین می برد.
برای تمیزی سریع بعد از صرف ناهار، مقدار جوش شیرین روی مسواک مرطوب 

خود بریزید و سپس دندان هایتان را خوب مسواک نمایند.

هفته ای یک بار پیشنهاد می شود از این روش برای نظافت کامل دهان و دندان 
خوری جوش  چای  قاشق  یک  مقدار  با  را  پراکسید  هیدروکسید   « نمایید:  استفاده 
شیرین مخلوط کنید و بگذارید تا یک شبانه روز بماند، حال برای تمیزی دندان ها 

این ماده را روی آنها بمالید و خوب بشویید.«

اگر می خواهید لکه های ناشی از چای و قهوه را از روی دندان هایتان از بین 
ببرید، ۲ قاشق غذاخوری جوش شیرین را با ۱ قاشق غذاخوری پراکسید هیدروژن و 
نصف قاشق چای خوری عصاره نعناع با یکدیگر مخلوط کنید. این خمیردندان را بر 
روی دندان های خود بمالیــد و تا زمانی که می توانید صبر کنید. این کار را برای 
مدت ۱4 روز هــر شـب انجـام دهیـــد. بی شـک تاثیــر شگفـت آوری را مشاهـده 

می نمایید.  
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قبل از استفاده معمول از خمیردندان، مقداری جوش شیرین را روی مسواک ریخته 
و سپس خمیردندان را روی مسواک بزنید. خمیردندان طعم جوش شیرین را می گیرد. 
این کار را برای کودکانتان یک بار در روز نیز انجام دهید تا دندان های سفید و براق 

داشته باشند.

اگر دهان شما دچار آفت شده است، کافی است نصف لیوان آب را با نصف قاشق 
چای خوری جوش شیرین مخلوط نمایید، سپس محلول را غرغره کرده تا آفت تسکین 

و بهبود یابد، این درمان به خاطر خاصیت قلیایی جوش شیرین است.

•  کفش ها

ریختن مقداری جوش شیرین در کفش ها باعث می شود بوی نامطبوع کفش ها 
و جوراب ها از بین برود و دیگر نگران خارج کردن پاهایتان از کفش نباشید.

•  لوسیون

شما می توانید از جوش شیرین به عنوان یک لوسیون زیر بغل استفاده نمایید. بعد 
از حمام مقداری از محلول جوش شیرین را زیر بغل هایتان بزنید تا از بوی نامطبوع 
عرق کردن رهایی یابید. کافی است ۲ قاشق غذاخوری جوش شیرین را با ۲ قاشق 
غذاخوری وازلین و ۲ قاشق غذاخوری پودر بچه مخلوط نمایید. آنها را روی حرارت 
بسیار کم به هم بزنید تا یک دست شود. سپس درون یک ظرف ریخته و به عنوان 

لوسیون زیربغل استفاده نمایید.

•     حمام نمک
۲ فنجان جوش شیرین را با ۱ فنجان سولفات منیزیوم و ۱ فنجان نمک دریا 
برای  و  را درون وان ریخته  از محلول  بیشتر  یا  فنجان  نمایید، یک چهارم  مخلوط 

آرامش بیشتر از گلیسیرین گیاهی خالص نیز استفاده نمایید.

جوش شیرین برای رفع پا درد و تاول های پا بسیار مناسب است. برای تسکین و 
بهبود تاول ها، میخچه و ... یک کاسه بزرگ از آب گرم را با یک چهارم  فنجان جوش 

شیرین مخلوط نمایید و پاهای خود را درون آن ماساژ دهید.
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•    مراقبت از صورت

اندکی جوش  مقدار  نمایید.  استفاده  بردار  عنوان یک الیه  به  شیرین  از جوش 
شیرین را روی کف دستانتان بریزید، سپس مقدار اندکی دستانتان را خیس نمایید و 
بعد صورت خود را با کف دستانتان بشوئید. برای لمس کردن تفاوت کافی است نیمی 

از صورت خود را با این روش بشویید و خشک نمایید تا تفاوت را احساس نمایید.

•    موهای سر

برای اصالح کردن موهای صورت یا بدن می توانید بعد از مرطوب نمودن پوست 
در حمام، پودر جوش شیرین را روی محل اصالح ریخته و بعد از دقایقی اصالح نمایید.

جوش شیرین باعث نرمی و آسانی اصالح می گردد. به جای استفاده از اسکراپ 
صورت، از جوش شیرین استفاده نمایید. یک قاشق چای خوری جوش شیرین را با روغن 
زیتون مخلوط نمایید و خمیر ایجاد شده را روی پوست خود بمالید و به آرامی ماساژ دهید. 

بعد از چند دقیقه صورت خود را شستشو دهید.

از جوش  استفاده  با  باشد.  نیز بسیار عالی می  برای موهای شما  جوش شیرین 
شیرین می توانید از واکس و ژل مو راحت شوید و به طور طبیعی موهایی براق و خوش 
حالت داشته باشید. اگر به اندازه کافی از جوش شیرین استفاده نمایید، درخشندگی 
و خوش حالتی الزم برای موهایتان را بدست خواهید آورد. اگر جوش شیرین را با 
مقداری حالت دهنده مو مخلوط نمایید و به موهایتان بزنید. موهایی با حجم بیشتر، 

سالم تر و خوش فرم تر خواهید داشت.

قبل از حمام مقداری محلول جوش شیرین را روی موهایتان اسپری نمایید به این 
طریق می توانید میزان چربی موجود در سر را کنترل نمایید.

را توسط محلول  آنها  یکبار  توانید ماهی  لنزهای چشمی می  تمیز کردن  برای 
ضعیف جوش شیرین پاک نمایید.

بعد از باغبانی می توانید برای از بین بردن زبری و خشکی پوست که حاصل از 
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برخورد با خاک باغچه است، با جوش شیرین دستانتان را شست و شوی دهید.

•     سفیدی زبان

 آیا هیچ ماده ای باعث تمیز شدن و از بین رفتن سفیدی زبان شما نمی شود؟ 
مقداری جوش شیرین روی زبان خود بریزید و تا زمانی که می توانید صبر کنید، سپس 

زبانتان را بشویید و احساس تازگی و تمیزی نمایید.
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