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ΞΕΠΑΓΩΜΑ ΚΑΤΑΨΥΚΤΗ  

Αν χρειάζεται να ξεπαγώνετε τον καταψύκτη σας συχνά, σηµειώστε έναν τρόπο, που θα κάνει τη ζωή 
σας πολύ πιο εύκολη. Όταν τον ξεπαγώσετε, αλείψτε ή ψεκάστε τον µε λίγο φυτικό λάδι. Ο πάγος θα 
βγαίνει σχεδόν µόνο του µετά.  

ΣΙ∆ΕΡΩΣΤΡΑ ΚΑΙ ΑΛΟΥΜΙΝΟΧΑΡΤΟ  

Αν βάλετε ένα αλουµινόχαρτο κάτω από το κάλυµµα της σιδερώστρας σας, το σιδέρωµά σας θα γίνεται 
πιο γρήγορα, αφού το σίδερο θα καίει περισσότερο και η θερµοκρασία θα διατηρείται περισσότερο.  

ΤΖΑΜΑΡΙΑ ΜΠΑΝΙΟΥ ΚΑΙ ΑΛΑΤΑ  

Αν έχετε συρόµενες πόρτες στο µπάνιο σας και βαρεθήκατε να τις καθαρίζετε από τα άλατα του νερού 
ή υπολείµµατα σαπουνιού, δοκιµάστε έναν άλλο τρόπο. Περάστε τις µε ένα µαλακό πανί, νοτισµένο µε 
baby oil. Θα γλιτώσετε από τους λεκέδες τουλάχιστον επί αρκετούς µήνες. Νερό, σαπούνι και όλα τα 
υπόλοιπα θα στραγγίζουν στη µπανιέρα σας, αφήνοντας τη τζαµαρία της πόρτας καθαρή. 

ΞΕΒΟΥΛΩΜΑ ΣΩΛΗΝΩΝ (1)  

Ρίξτε στις σωλήνες βραστό ξύδι, σε µικρές συχνές ποσότητες. Αφήστε το 10-15 λεπτά, µετά ξεπλύνετέ 
το µε βραστό νερό. Αν χρειαστεί επαναλάβετέ το.  

ΞΕΒΟΥΛΩΜΑ ΣΩΛΗΝΩΝ (2)  

Ρίξτε στη σωλήνα µισή κούπα σόδα µαγειρική και µία κούπα ξύδι. Αφήστε το µείγµα να αφρίσει επί 10 
λεπτά, και µετά αδειάστε µία τσαγιέρα βραστό νερό.  

ΒΟΥΛΩΜΕΝΟΙ ΝΕΡΟΧΥΤΕΣ  

Ένας αποτελεσµατικός τρόπος για τους βουλωµένους νεροχύτες µε λίπη είναι να ρίξετε στη σωλήνα 
µια κούπα αλάτι και µια κούπα σόδα µαγειρικής και µετά βραστό νερό.  

ΣΟ∆Α ΚΑΙ ΞΥ∆Ι ΣΤΙΣ ΣΩΛΗΝΩΣΕΙΣ  

Μισή κούπα σόδας και µισή κούπα ξύδι κρατά τις σωληνώσεις υδραυλικών πάντα καθαρές, ενώ 
ταυτόχρονα τις απολυµαίνει. 

ΨΑΛΙ∆ΕΣ ΣΤΟ ΣΠΙΤΙ  

Αν την άνοιξη µπαίνουν ψαλίδες στο σπίτι σας, τρίψτε σε σκόνη, µερικά φύλλα βάγιας και σκορπίστε 
την σε σηµεία που υποπτεύεστε ότι µπαίνουν οι ψαλίδες (πόρτες, παράθυρα). ∆εν πρόκειται να 
ξαναπλησιάσουν!  
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ΣΟ∆Α ΓΙΑ ΠΟΝΤΙΚΙΑ  

Ξέρετε ότι σκορπώντας λίγη σόδα, σε χώρους που υποπτεύεστε ότι µπαίνουν ποντίκια στο σπίτι ή το 
γκαράζ, τα αποµακρύνει; Αλλά µετά λίγες µέρες χρησιµοποιήστε την ηλεκτρική σας σκούπα και 
µαζέψτε την.  

ΕΝΤΟΜΑ / ΠΑΡΑΣΙΤΑ  

Ένας µεγάλος αριθµός εντόµων και παρασίτων γενικά στα δένδρα και φυτά, εξολοθρεύεται µε το εξής 
παρασκεύασµα: Μια κουταλιά της σούπας υγρό των πιάτων, µια κουταλιά σπορέλαιο, σε ένα γαλόνι 
νερού, ανακατέψτε το καλά και λούζετε µε αυτό τα δένδρα και φυτά, µέσα και έξω απ' το σπίτι, κάθε 
µια ή δύο εβδοµάδες. 

ΓΥΜΝΟΣΑΛΙΓΓΑΡΟΙ  

Αν έχετε γυµνοσαλίγγαρους (slugs) στον κήπο σας, βάλτε σε ένα βαθύ πιάτο, µια κούπα από µείγµα 
µισής µπύρας και µισού νερού. Η µυρωδιά θα τα προσελκύσει και το υγρό θα τα πνίξει. 

ΦΥΣΙΚΟ ΕΝΤΟΜΟΚΤΟΝΟ  

Σε τρεις κούπες νερού, προσθέστε δυο κουταλιές της σούπας λιωµένο σκόρδο, µισή κούπα τριµµένο 
µαϊντανό (ξηρό), βράστε το µείγµα µέχρις ότου µείνουν µόνο 2 κούπες νερού. Στραγγίξτε το και 
αφήστε το υγρό να κρυώσει. Ψεκάζετε µε το µείγµα αυτό τα δένδρα και φυτά ή λαχανικά σας, είναι 
αποτελεσµατικό για ένα µεγάλο αριθµό εντόµων, φθηνό, και προ παντός αβλαβές για την υγεία σας.  

ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΕΣ ΤΗΓΑΝΙΣΜΑΤΟΣ  

1. Μεσαία, 130-145 βαθµούς Κελσίου για τηγανιτά που περιέχουν πολύ νερό όπως πατάτες και άλλα 
λαχανικά.  

2.Υψηλή, 155-170 βαθµούς Κελσίου για αλευρώµατα ή βουτυρωµένα.  

3. Πολύ υψηλή, 175-190 βαθµούς Κελσίου για µικρού µεγέθους ψαρικά, όπως καλαµαράκια, κροκέτες 
κ.ά.  

∆ΙΣΚΑΚΙΑ CD ΚΑΙ ΓΡΑΤΣΟΥΝΙΕΣ  

Αν µερικά ψηφιακά δισκάκια σας (CDs), έχουν γρατσουνιστεί ή λερωθεί, µε αποτέλεσµα να "κολλάνε" 
όταν τα χρησιµοποιείτε, µην απελπίζεστε: Απλώστε στην καλή επιφάνειά του και τρίψτε ελαφρά µε το 
δάχτυλό σας λίγη οδοντόπαστα συνηθισµένη (όχι την διαυγή gel). Αφήστε την 5 λεπτά, και µετά 
σκουπίστε την µε ένα νωπό µαλακό χνουδωτό πανί.  

ΚΕΡΙ ΣΤΟ ΨΥΓΕΙΟ  

Αν φυλάξετε τα κεριά στο ψυγείο µερικές ώρες πριν τα ανάψετε, διαρκούν πολύ περισσότερο. 

ΚΕΡΙ ΣΤΑ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΑ  

Κερί που έσταξε σε κηροπήγια ή άλλα αντικείµενα, βγαίνει πολύ εύκολα, αν τα τοποθετήσετε στη 
κατάψυξη µερικές ώρες. 
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ΓΡΑΤΣΟΥΝΙΕΣ ΣΤΑ ΓΥΑΛΙΚΑ  

Έχετε καθρέπτες ή γυαλικά που έχουν γρατσουνιές; ∆οκιµάστε να τρίψετε επάνω στις γρατσουνιές 
λίγη απλή οδοντόπαστα (όχι την gel) µε ένα µαλακό ύφασµα! Κάνει θαύµατα!  

ΚΡΕΒΑΤΙ ΚΑΙ ΤΡΙΞΙΜΟ  

Βάλτε λίγο σπρέϊ σιλικόνης που θα το βρείτε στα σιδηροπωλεία, στις κλειδώσεις της βάσης του 
κρεβατιού για να µην τρίζει το κρεβάτι σας κάθε φορά που αλλάζετε πλευρό !! 

ΜΥΡΩ∆ΙΕΣ ΤΣΙΓΑΡΟΥ  

Το χειµώνα που ανάβει το καλοριφέρ, τοποθετήστε πάνω ένα µικρό γυάλινο µπολ µε νερό και λίγο 
ξίδι. Το ξίδι "διαλύει " τις µυρωδιές του τσιγάρου και κάνει πιο υγιεινή την ατµόσφαιρα.  

ΤΣΙΓΑΡΙΛΑ  

Ρίξτε στα τασάκια λίγη βανίλια σε σκόνη. Έτσι, κάθε φορά που θα σβήνετε τα τσιγάρα σας θα µυρίζει 
βανίλια, εξουδετερώνοντας την τσιγαρίλα. Το ίδιο µπορείτε να εφαρµόσετε και στα τασάκια του 
αυτοκινήτου.  

ΜΥΡΩ∆ΙΑ ΚΛΕΙΣΟΥΡΑΣ  

Αν τα ντουλάπια της κουζίνα σας µυρίζουν κλεισούρα, βράστε ένα φλιτζάνι φρέσκο γάλα και βάλτε το 
στο χαµηλότερο ράφι του ντουλαπιού. Κλείστε καλά την πόρτα και αφήστε το γάλα να κρυώσει. Όταν 
κρυώσει και ανοίξετε την πόρτα θα διαπιστώσετε ότι η µυρωδιά της κλεισούρας θα έχει εξαφανιστεί.  

ΞΥΛΙΝΑ ΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΦΟΥΣΚΩΜΑ  

Για να µην φουσκώσουν από το πλύσιµο και καταστραφούν γρήγορα τα ξύλινα σκεύη της κουζίνας 
σας, πριν τα χρησιµοποιήσετε για πρώτη φορά, περάστε τα µε ένα βουρτσάκι βουτηγµένο σε λίγο 
λάδι. Σκουπίστε τα απαλά µε χαρτί κουζίνας και αφήστε τα έτσι για 24 ώρες. Κάθε φορά που το ξύλο 
σάς φαίνεται στεγνό, επαναλαµβάνετε αυτή τη διαδικασία. 

ΞΥΛΙΝΑ ΣΚΕΥΗ ΚΟΥΖΙΝΑΣ  

Μην βάζετε ποτέ στο πλυντήριο πιάτων τα ξύλινα σκεύη της κουζίνας σας ( κουτάλες µπολ, γουδιά, 
σανίδες για το κόψιµο κλπ.). Οι υψηλές θερµοκρασίες θα κάνουν το ξύλο να "σκάσει " πολύ πιο 
γρήγορα.  

ΤΕΝΤΟΠΑΝΟ ΚΑΙ ΤΡΥΠΑ  

Αν έχει τρυπήσει το τεντόπανο καλύψτε την τρύπα ράβοντας πάνω της ένα κοµµάτι από το ίδιο 
τεντόπανο (αν είστε προνοητικοί και έχετε κρατήσει) ή ένα κοµµάτι καραβόπανο, το οποίο θα έχετε 
κόψει στρογγυλό, λίγο µεγαλύτερο από την τρύπα για να µπορεί να στερεωθεί καλύτερα. 

ΤΕΝΤΟΠΑΝΟ ΚΑΙ ΞΗΛΩΜΑ  

Σε περίπτωση που η τέντα έχει ξηλωθεί, διορθώστε τη ζηµιά ράβοντας το προβληµατικό σηµείο µε µια 
σακοράφα, στην οποία θα έχετε περάσει κερένιο σπάγκο.  
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ΤΕΝΤΟΠΑΝΟ ΚΑΙ Α∆ΙΑΒΡΟΧΗ ΕΠΙΣΤΡΩΣΗ  

Αν το τεντόπανό σας έχει χάσει σε κάποια σηµεία την αδιάβροχη επίστρωσή του, η ζηµιά θα 
αποκατασταθεί αν περάσετε τα σηµεία αυτά µε ένα διαφανές υλικό υγρής σιλικόνης, που θα βρείτε σε 
µορφή σπρέι ή βαφής στα χρωµατοπωλεία.  

ΣΠΙΤΙ ΚΑΙ ΑΤΜΟΣΦΑΙΡΑ  

Στο σπίτι σας αποφύγετε τον κεντρικό φωτισµό και δηµιουργήστε ατµόσφαιρα µε φωτιστικά δαπέδου 
και επιτραπέζια, ακόµη και µε φωτάκια - γιρλάντες ή φαναράκια.  

ΖΑΡΝΤΙΝΙΕΡΑ ΣΤΗΝ ΚΟΥΖΙΝΑ  

Αν έχετε παράθυρο στην κουζίνα σας τοποθετήστε µία ζαρντινιέρα στο περβάζι του. Φυτέψτε βασιλικό, 
µαϊντανό, άνηθο, δενδρολίβανο, όποια αρωµατικά βότανα σας αρέσουν και θέλετε να χρησιµοποιήσετε 
στην κουζίνα σας.  

ΖΑΡΝΤΙΝΙΕΡΑ ΚΑΙ ΦΥΤΑ  

Στην ζαρντινιέρα µην φυτέψετε φυτά στο ίδιο ύψος. Προσπαθήστε να κρατήσετε κάποια ισορροπία, 
βάζοντας στις άκρες της ζαρντινιέρας χαµηλά κρεµαστά φυτά και στο κέντρο της πιο φουντωτά, ψηλά 
φυτά.  

ΜΠΑΝΙΟ  

Στο µπάνιο σας χρησιµοποιείστε ποτ πουρί από ξερά λουλούδια, και νερό µε περγαµόντο που 
φρεσκάρει και τονώνει.  

ΚΕΡΙΑ ΑΡΩΜΑΤΙΚΑ  

Καθαρίστε την ατµόσφαιρα του σπιτιού από τις άσχηµες µυρωδιές και τον καπνό, αγοράζοντας 
αρωµατικά κεριά µε µυρωδιές που γαληνεύουν, όπως το άρωµα πορτοκαλιού, το γιασεµί, η λεβάντα.  

ΧΡΩΜΑΤΑ ΣΤΟ ΤΡΑΠΕΖΙ  

Στρώστε το τραπέζι σας µε σερβίτσια σε χρώµατα κόκκινο και πορτοκαλί, γιατί σύµφωνα µε τη 
χρωµατολογία, αυτά τα χρώµατα επηρεάζουν τις διαθέσεις και τις αντιδράσεις µας. Το κόκκινο και το 
πορτοκαλί βοηθούν την όρεξη και την πέψη.  

ΦΥΤΑ ΚΑΙ ΦΥΛΛΑ  

Αν θέλετε να πλύνετε τα φύλλα των φυτών σας και να τους δώσετε µια γυαλάδα, προσθέστε σε ένα 
γαλόνι νερού, µισή κούπα σόδα µαγειρικής και ένα κουταλάκι γλυκού λάδι. Ανακατέψτε τα καλά και 
ψεκάστε µε αυτό όλα τα φυτά σας, εκτός από αυτά µε χνουδωτά φύλλα.  

ΑΛΑΤΙ ΚΑΙ ΞΥ∆Ι  

Ξύδι και αλάτι, είναι αποτελεσµατικό, φθηνό και ακίνδυνο µείγµα για να εξολοθρέψετε τα διάφορα 
παράσιτα χορτάρια του κήπου ή γρασιδιού σας. 
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∆ΕΝ∆ΡΑ ΑΝΑΠΤΥΓΜΕΝΑ  

Τώρα την άνοιξη, αν θέλετε τα δένδρα του κήπου σας να αναπτυχθούν γρηγορότερα, βοηθείστε τα να 
αρχίσουν να κυκλοφορούν τους χυµούς των πιο ελεύθερα! ∆ιπλώστε µια εφηµερίδα σε ρόλο, και 
χτυπάτε µε αυτόν τον κορµό του δένδρου, από το χώµα µέχρι τα κλαδιά, γύρω-γύρω. 

ΜΠΟΓΙΑ ΦΡΕΣΚΙΑ  

Τελειώσατε το βάψιµο του σπιτιού σας και σας περίσσεψε µπογιά; Μπορείτε να την κρατήσετε φρέσκια 
επί χρόνια, αν σκεπάσετε το δοχείο µε ένα φύλλο πλαστικού, µετά κλείσετε το σκέπασµά του 
χτυπώντας µε ένα σφυρί, και κρατήστε το αναποδογυρισµένο. 

ΚΕΡΙΑ  

Τα κεριά που ανάβετε στο σπίτι µπορούν να διαρκέσουν περισσότερο, αν πριν τα ανάψετε τα 
κρατήσετε στην κατάψυξη επί 30 λεπτά, και αν κρατάτε το φυτίλι πολύ κοντό 

ΛΟΥΛΟΥ∆ΙΑ ΦΡΕΣΚΑ  

∆ιατηρείστε τα λουλούδια στο βάζο σας φρέσκα και δροσερά επί µεγάλο διάστηµα µε ένα µείγµα 
όπως: σε ένα λίτρο νερού, διαλύστε δύο κουταλιές της σούπας ζάχαρη και δύο κουταλιές λευκό ξύδι.  

ΧΩΡΟΣ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗΣ ΚΡΑΣΙΩΝ  

Ο χώρος αποθήκευσης µπορεί να είναι ένα υπόγειο ή µια αποθήκη ή µια παλιά ντουλάπα που θα 
βάλετε κάτω από τη σκάλα. Μια σειρά ράφια κάβας, που πουλάνε παντού, και µια µόνωση µε φελιζόλ 
και έτοιµη η κάβα !! 

ΦΕΛΛΟΣ ΜΠΟΥΚΑΛΙΟΥ  

Αν δυσκολεύεστε να βγάλετε ένα φελλό από ένα µπουκάλι, τυλίξτε το λαιµό του µπουκαλιού για λίγα 
δευτερόλεπτα µε ένα ζεστό πανί. Ο φελλός θα βγει εύκολα και ατόφιος.  

ΚΟΣΜΗΜΑΤΑ  

Εχετε πολλά φαντεζί κοσµήµατα και δεν ξέρετε που να τα τακτοποιήσετε; ∆ιακοσµήστε τα, κρεµώντας 
τα στον τοίχο ή σε έναν καθρέφτη.  

ΚΑ∆ΕΝΕΣ  

Οι καδένες σας έχουν κόµπους; Ρίξτε µερικές σταγόνες από ένα απλό λάδι κουζίνας πάνω στον κόµπο 
και µετά τρίψτε τον απαλά.  

ΓΥΑΛΑ ΕΡΜΗΤΙΚΑ ΚΛΕΙΣΤΗ  

Οταν δυσκολεύεστε να ανοίξετε µια γυάλα, γλιστρήστε ένα κατσαβίδι κάτω από το καπάκι και γυρίστε 
το αργά ώσπου να ακούσετε να παίρνει αέρα η γυάλα...Η γυάλα θα ανοίξει χωρίς προσπάθεια..  

ΚΕΡΙΑ ΚΑΙ ΚΑΠΝΙΣΜΑ  

Αν είστε καπνιστές και θέλετε να γλιτώσετε από τη δυσάρεστη µυρωδιά του τσιγάρου που επικρατεί 
στο σπίτι, αντιµετωπίστε το πρόβληµα χρησιµοποιώντας αναµµένα κεριά. Η ζεστή φλόγα ενός κεριού, 
εκτός του ότι δηµιουργεί υπέροχη ατµόσφαιρα, έχει την ιδιότητα να εξαφανίζει τη δυσάρεστη οσµή 
του τσιγάρου από τους διάφορους χώρους του σπιτιού.  
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ΓΡΑΤΣΟΥΝΙΕΣ  

Αν τα έπιπλα σας έχουν γρατσουνιές µην πανικοβάλλεστε. Αγοράστε τις ειδικές αλοιφές που 
κυκλοφορούν στην αγορά και καµουφλάρετε αποτελεσµατικά όλες τις γρατσουνιές στις ξύλινες 
επιφάνειες.  

ΣΤΟΚΟΣ  

Έχει ξεκολλήσει ο καπλαµάς; έχει το πανάκριβο ξύλινο τραπέζι σας βαθιά γδαρσίµατα; Τη λύση σε 
αυτές τις περιπτώσεις θα σας τη δώσει ο στόκος για τα ξύλα. Προτού όµως ξεκινήσετε, πρέπει να 
τρίψετε ελαφρά σε γυαλόχαρτο το ξύλο στο προβληµατικό σηµείο. Κατόπιν θα το καθαρίσετε από τις 
σκόνες και στη συνέχεια θα απλώσετε το στόκο µε µια σπάτουλα. Όταν ο στόκος σκληρύνει, πρέπει να 
λειάνετε την επιφάνειά του πάλι µε γυαλόχαρτο.  

∆ΙΑΚΟΣΜΗΤΙΚΑ ΚΗΠΟΥ  

Ανακαλύψτε στα παλιατζίδικα διάφορα ευτελή και κακοπαθηµένα µεταλλικά αντικείµενα και βάψτε τα 
σε χαρούµενα χρώµατα. Θ' αποκτήσετε πολύ όµορφα διακοσµητικά για τον κήπο σας, µε ελάχιστα 
έξοδα.  

ΣΚΟΥΡΙΑ  

Για να µην σκουριάσουν τα µεταλλικά εργαλεία του κήπου πριν τα αποθηκεύσετε για το χειµώνα 
αλείψτε τα µε λίγο λάδι. 

ΧΩΡΙΣ ΠΟΤΙΣΜΑ  

Τα φυτά σας θα ζήσουν δύο εβδοµάδες χωρίς πότισµα, αν γεµίσετε την µπανιέρα µε βρεγµένες 
εφηµερίδες και τα τοποθετήσετε πάνω τους, αφού πρώτα τα ποτίσετε καλά. Στη συνέχεια, τα ψεκάζετε 
µε νερό και τα σκεπάζετε µε νάιλον σακούλες προσέχοντας όµως να µην ακουµπούν στα φύλλα  

ΓΥΜΝΟΣΑΛΙΓΓΑΡΟΙ  

Γλιτώστε από τους γυµνοσάλιαγκες και τα σαλιγκάρια που τρώνε τα φυτά, σκορπίζοντας γύρω από τις 
ρίζες τους ένα παχύ στρώµα στάχτης ή χοντρής άµµου, στο οποίο δεν µπορούν να σκαρφαλώσουν.  

ΜΥΚΗΤΕΣ ΣΤΑ ΛΟΥΛΟΥ∆ΙΑ  

Σώστε τα λουλούδια σας από τους µικρούς πράσινους ή µαύρους µύκητες, ψεκάζοντάς τα µε ένα 
ελαφρύ διάλυµα από νερό και υγρό απορρυπαντικό. Αφήστε το για 5-10 λεπτά και ξεπλύνετέ τα καλά.  

ΒΑΛΙΤΣΑ  

Οταν ταξιδεύετε δέστε στη βαλίτσα σας µια κορδέλα σε ζωηρό χρώµα ή κολλήστε της ένα περίεργο 
αυτοκόλλητο, ώστε να την ξεχωρίζετε εύκολα.  

ΠΑΡΚΕ  

Το παρκέ ιδιαίτερα στα "πολυσύχναστα " σηµεία του σαλονιού, δέχεται πολλές πιέσεις και ταλαιπωρίες. 
Περάστε το µε βερνίκι ειδικό για κότερα ώστε να αντέξει.  
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ΜΠΙΡΑ ΓΙΑ ΤΟ ΓΚΑΖΟΝ  

Αν το γκαζόν σας σε κάποιο σηµείο έχει κιτρινίσει, ένας απλός τρόπος για να πρασινίσει ξανά είναι να 
ραντίσετε τη συγκεκριµένη περιοχή µε µπίρα. Τα σακχαρώδη ένζυµα της µπίρας δυναµώνουν το 
γρασίδι και καταπολεµούν τους µύκητες, που τυχόν αναπτύσσονται και σταδιακά το ξεραίνουν. 
Βέβαια, αν το πρόβληµα συνεχίζεται, ο µόνος κατάλληλος για να το λύσει είναι ο γεωπόνος. 

ΑΠΑΛΛΑΓΗ ΑΠΟ ΣΦΗΚΕΣ  

Τοποθετήστε σε κάποια σηµεία της βεράντας ( ή κρεµάστε στις κληµαταριές ή στο φράκτη ) µερικά 
άδεια πλαστικά µπουκάλια ( από νερό ή αναψυκτικό ), αφού προηγουµένως βάλετε µέσα σε αυτά δύο 
- τρία δάχτυλα πορτοκαλάδα και να κλείσετε µε το καπάκι τους. Στη συνέχεια ανοίξτε 3- 4 τρύπες, 
λίγο πιο κάτω από το στόµιο του κάθε µπουκαλιού, σε µέγεθος που να µπορεί να περάσει ένα µολύβι. 
Η µυρωδιά της πορτοκαλάδας θα προσελκύσει τις σφήκες, οι οποίες, µπαίνοντας µέσα στο µπουκάλι, 
δεν θα µπορέσουν να ξαναβγούν.  

ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΣΗ ΒΑΖΩΝ ΓΙΑ ΜΑΡΜΕΛΑ∆Α  

Βάλτε σε µια κατσαρόλα τα πλυµένα βάζα, το ύψος της οποίας θα είναι περίπου 8 εκ. ψηλότερο από 
αυτά. Τοποθετήστε στον πάτο της µία µεταλλική σχάρα, έτσι ώστε τα βάζα να µην έρχονται σε 
απευθείας επαφή µε τη φωτιά και τυλίξτε τα ένα - ένα µε µία βαµβακερή πετσέτα, για να µην 
χτυπήσουν µεταξύ τους και σπάσουν. Γεµίστε την κατσαρόλα µε ζεστό νερό τόσο όσο χρειάζεται για 
να τα καλύπτει, σκεπάστε την και ανάψτε το µάτι. Μόλις το νερό στην κατσαρόλα αρχίσει να βράζει, 
µετρήστε 5 λεπτά και κλείστε τη φωτιά. Βγάλτε προσεκτικά τα βάζα από µέσα, αφήστε τα λίγο να 
στραγγίσουν και γεµίστε τα µε τη µαρµελάδα, αφήνοντας 2-3 εκ. κενό από την επιφάνεια της 
µαρµελάδας έως το καπάκι κάθε βάζου.  

ΒΑΖΑ ΓΙΑ ΜΑΡΜΕΛΑ∆Α  

Επιλέξτε µε ιδιαίτερη προσοχή τα βάζα στα οποία θα βάλετε τη µαρµελάδα. Αυτά πρέπει να είναι 
γυάλινα και να κλείνουν αεροστεγώς, µε ειδικά καπάκια µε ελάσµατα και φλάντζες από µαλακό 
λάστιχο, που εξασφαλίζουν καλό σφράγισµα.  

ΥΓΡΟ ΣΑΠΟΥΝΙ  

Πώς θα σας φαινόταν να χρησιµοποιείτε υγρό σαπούνι δική σας κατασκευής υιοθετώντας µάλιστα την 
οικολογική µέθοδο της ανακύκλωσης;.Φυλάτε, λοιπόν, τα υπολείµµατα σαπουνιών που δεν µπορείτε 
πια να τα χρησιµοποιήσετε για να πλυθείτε και, όταν µαζεύονται αρκετά, χτυπάτε τα στο µπλέντερ µε 
λίγο νερό. Έτσι, θα έχετε ένα µοναδικό, ανακυκλωµένο σαπούνι σε υγρή µορφή !!  

ΑΛΑΤΑ ΣΤΟ ΒΡΑΣΤΗΡΑ  

Αποµακρύνετε τα άλατα από το βραστήρα σας γεµίζοντάς τον µε ένα µείγµα από νερό και ξίδι σε ίσες 
ποσότητες. Βάλτε τον να λειτουργήσει και, µόλις το µείγµα βράσει και ο βραστήρας κλείσει αυτόµατα, 
τοποθετήστε τον σε µια γωνιά και αφήστε τον όλη τη νύχτα. Την άλλη µέρα αδειάστε το µείγµα, 
ξεπλύνετε πολύ καλά το βραστήρα, γεµίστε τον µε νερό και βράστε το. Πετάξτε αυτό το νερό. Ο 
βραστήρας σας είναι πια έτοιµος για κανονική χρήση..  

ΣΦΗΝΩΜΕΝΑ ΠΟΤΗΡΙΑ  

Αν φυλάτε τα ποτήρια σας τακτοποιώντας τα σε στοίβες, το ένα µέσα στο άλλο, είναι πολύ πιθανόν 
κάποια στιγµή να σφηνώσουν και να µην µπορείτε να τα ξεχωρίσετε. Για να τα χωρίσετε χωρίς να 
σπάσουν, βυθίστε το κάτω - κάτω της στοίβας σε ένα µπολ µε ζεστό νερό και γεµίστε το πάνω - πάνω 
µε κρύο νερό. Θα ξεσφηνώσουν αµέσως !!!!  
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ΞΥΛΙΝΕΣ ΚΟΥΤΑΛΕΣ  

Για να µην καούν οι ξύλινες πηρούνες στην ψησταριά, ποτίστε τις για αρκετές ώρες στο νερό πριν τις 
χρησιµοποιήσετε.  

ΠΟΤΙΣΜΑ ΜΕ ΚΟΡ∆ΟΝΙΑ  

Αν πρόκειται να λείψετε για περίπου 3 εβδοµάδες, δεν χρειάζεται να ανησυχείτε για τα φυτά σας και 
ποιος θα τα ποτίζει. Για κάθε γλάστρα, γεµίστε ένα λεκανάκι ή έναν κουβά, ανάλογα µε το µέγεθος της 
γλάστρας και τις ανάγκες του, µε νερό και τοποθετήστε τη δίπλα στη γλάστρα, αλλά ψηλότερα από 
αυτήν. Στερεώστε µε µία πέτρα µέσα στον κουβά τη µία άκρη ενός κορδονιού παπουτσιών και χώστε 
την άλλη άκρη στο χώµα της γλάστρας. Με αυτό τον τρόπο, τα φυτά θα παίρνουν κάθε µέρα όσο νερό 
χρειάζονται. Αν οι γλάστρες σας είναι µικρές, µπορείτε σε ένα κουβά να στερεώσετε περισσότερα 
κορδόνια ( ένα για κάθε γλάστρα )!!!  

ΧΕΙΡΟΠΟΙΗΤΟ ΑΠΟΣΜΗΤΙΚΟ  

Ανακατέψτε σε ένα κατσαρολάκι 2 κουταλιές της σούπας σόδα φαγητού µε 2 κουταλιές της σούπας 
βαζελίνη και 2 κουταλιές της σούπας ταλκ. ( Αν θέλετε να έχει άρωµα, χρησιµοποιήστε για το µείγµα 
αρωµατικό ταλκ). Βάλτε το κατσαρολάκι σε µπεν µαρί και αφήστε το σε σιγανή φωτιά, ανακατεύοντας 
συνέχεια, µέχρι το µείγµα να πάρει την υφή κρέµας. Βγάλτε το κατσαρολάκι από τη φωτιά και 
µεταφέρετε την κρέµα σε βαζάκι που να κλείνει αεροστεγώς. Το αποσµητικό κρέµα είναι έτοιµο!!!  

ΑΠΟΣΜΗΤΙΚΟ ΑΠΟ ΣΠΙΡΤΑ  

Αν η ατµόσφαιρα στην τουαλέτα δεν είναι και τόσο ευχάριστη, διώξτε κάθε δυσάρεστη µυρωδιά, 
κλείνοντας την πόρτα, ανάβοντας ένα σπίρτο ή δύο, αν ο χώρος είναι µεγάλος, και αφήνοντάς το να 
καεί. Θα εκπλαγείτε µε την αποτελεσµατικότητά του!!!!!!  

ΗΛΙΑΚΑ ΕΓΚΑΥΜΑΤΑ  

Για τα ηλιακά εγκαύµατα τρίψτε µία πατάτα ωµή και κάνετε κατάπλασµα εκεί όπου πονάτε. Ακόµα, 
µπορείτε να καταπραΰνετε τον πόνο και τον ερεθισµό του δέρµατος αν το αλείψετε µε γιαούρτι ή αν 
κάνετε κοµπρέσες µε ένα µείγµα από 1/2 νερό και 1/2 ξίδι.  

ΛΟΣΙΟΝ ΑΠΟ ΤΙΛΙΟ  

Για να ανακουφίσετε το δέρµα σας από τον πόνο και τον ερεθισµό ενός ηλιακού εγκαύµατος φτιάξτε 
αφέψηµα µε µία γεµάτη χούφτα τίλιο, σε 1/2 λίτρο νερό, και κάντε συχνά κοµπρέσες.  

ΑΛΟΥΜΙΝΟΧΑΡΤΟ ΚΑΙ ΦΟΥΡΝΟΣ  

Πολλές φορές τοποθετούµε αλουµινόχαρτο στο κάτω µέρος του φούρνου για να µην λερώνεται..Το 
αλουµινόχαρτο όµως είναι σαν να µονώνει την κάτω αντίσταση, κι έτσι στην ουσία είναι σαν να 
ψήνουµε µε τη µία µόνο αντίσταση. Η καθαριότητα που εξασφαλίζεται µε αυτόν τον τρόπο δηµιουργεί 
σίγουρα απώλεια ενέργειας, χρόνου και φυσικά χρήµατος.  

ΜΠΟΥΜΠΟΥΚΙΑ ΑΠΟ ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΑ  

Αν τα µπουµπούκια από τα τριαντάφυλλα στο βάζο δεν άνοιξαν, αλλά δείχνουν να µαραίνονται και τα 
κεφαλάκια τους να γέρνουν, βουτήξτε τις άκρες των µίσχων σε καυτό νερό και αφήστε τις εκεί για 3 - 
4 λεπτά. Κόψτε λοξά, αλλά λίγο, την άκρη του κάθε κοτσανιού και τυλίξτε όλες τις άκρες µαζί, 
σφικτά, µε µία εφηµερίδα. Βουτήξτε τα κοτσάνια σε παγωµένο νερό και αφήστε τα έτσι για 1-2 ώρες ή 
µέχρι να δείτε τα κεφαλάκια να σηκώνονται και πάλι περήφανα. 
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ΓΑΡΙΦΑΛΑ - ΧΡΥΣΑΝΘΕΜΑ  

Μη βάζετε ποτέ στο ίδιο βάζο γαρίφαλα µε χρυσάνθεµα, γιατί τα χρυσάνθεµα θα "σκοτώσουν " τα 
γαρίφαλα..  

ΛΟΥΛΟΥ∆ΙΑ  

Για να διατηρηθούν περισσότερο τα κοµµένα λουλούδια στα βάζα σας, προσθέστε στο νερό τους λίγο 
χυµό λεµονιού.  

ΛΑΜΠΕΡΑ ΚΟΣΜΗΜΑΤΑ  

Βάλτε σε ένα ποτήρι τζιν..και µην το πιείτε.Βουτήξτε µέσα το κόσµηµά σας. Αφήστε το να µουλιάσει 
για µισή ώρα και ξεβγάλετε το καλά µε χλιαρό νερό. Σκουπίστε το και θα δείτε ότι έχει γίνει λαµπερό 
σαν καινούργιο.. 

ΚΟΥΡΤΙΝΕΣ ΜΠΑΝΙΟΥ  

Στις κουρτίνες µπάνιου συχνά τα άλατα νερού και οι σαπουνάδες τις κάνουν να.γαριάζουν και να 
φαίνονται λερωµένες. Για να µην ταλαιπωρείστε να τις πλένετε και να τις τρίβετε, βάλτε τις στο 
πλυντήριο και πλύνετέ τις στο πρόγραµµα για τα χρωµατιστά ρούχα. Κρεµάστε τις στη θέση τους 
µόλις τις βγάλετε από το πλυντήριο..Έτσι θα φτιάξουν και τα σηµεία που έχουν τσαλακωθεί..  

ΣΙ∆ΕΡΩΜΑ  

Καθαρίζετε τακτικά το σίδερό σας, τρίβοντάς το απαλά µε ένα κοµµάτι ύφασµα, όσο είναι ακόµα ζεστό. 
Έτσι θα αποφύγετε τα " ίχνη" που µπορεί να αφήσει πάνω στα φρεσκοπλυµένα σας ρούχα..  

ΓΑΤΑ ΚΑΙ ΓΛΑΣΤΡΕΣ  

Για να αποµακρύνετε την γάτα σας από τις γλάστρες σας καλύψτε το χώµα µε βότσαλα. Αν δεν έχετε 
αποτέλεσµα τότε ρίξτε στο χώµα και γύρω, γύρω από την γλάστρα κόκκινο πιπέρι...ή ένα απωθητικό 
σπρέι.  

ΣΗΚΩΣΤΕ ΤΟ ΑΚΟΥΣΤΙΚΟ ΤΟΥ ΤΗΛΕΦΩΝΟΥ.. 

Τοποθετήστε µία ανοιχτή πλαστική σακούλα δίπλα στο τηλέφωνο πριν αρχίσετε να ζυµώνετε την πίτα 
ή τους κεφτέδες. Όταν το τηλέφωνο χτυπήσει (και θα χτυπήσει) απλά περάστε το χέρι σας στη 
σακούλα και σηκώστε το χωρίς να το κάνετε χάλια.  

ΕΥΚΟΛΟ ΑΝΟΙΓΜΑ ΒΑΖΩΝ  

Πριν να κλείσετε τα βάζα ή τα µπουκάλια µε λάδι, µαρµελάδα, µέλι, σιρόπι κλπ καθαρίστε τα µε ένα 
βρεγµένο πανί. Έτσι θα κρατήσετε µακριά τα ζωύφια και θα τα ανοίξετε πιο εύκολα την επόµενη 
φορά.  

ΚΑΦΕΤΙΕΡΑ ΓΑΛΛΙΚΟΥ ΚΑΦΕ  

Για να καθαρίσετε την καφετιέρα του γαλλικού, γεµίστε τη µε νερό, ρίξτε µέσα 1 ή 2 κουταλιές σόδα 
φαγητού και αφήστε τη να βράσει και να περάσει µέσα στην κανάτα.  
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ΑΛΟΥΜΙΝΕΝΙΑ ΣΚΕΥΗ  

Για να λάµπουν και να φαίνονται καθαρά τα αλουµινένια σκεύη σας, βράστε τα µέσα σε καυτό νερό 
µαζί µε ροδέλες κρεµµυδιών για 10 - 15 λεπτά.  

ΛΙΠΑΣΜΑ  

Ένα θαυµάσιο λίπασµα για τα φυτά του κήπου σας ή της βεράντα σας και ειδικά τις τριανταφυλλιές, 
είναι το νερό όπου βράσατε σπανάκι. 

ΣΚΑΨΙΜΟ ΑΠΟ ΓΑΤΑ  

Έχετε γατούλα και σας σκάβει τον κήπο; Ανοίξτε κάποιες τρύπες και βάλτε µέσα µερικά µπαλάκια 
ναφθαλίνη.  

ΒΙΒΛΙΑ  

Μην αφήνετε τα βιβλία σας για πολύ καιρό στη βιβλιοθήκη σας. Αλλάξτε τους τακτικά θέσεις, ώστε να 
προφυλάσσονται από την υγρασία.  

ΑΝΟΙΓΜΑ ΜΠΟΥΚΑΛΙΟΥ  

Για να ανοίξετε εύκολα ένα µπουκάλι, περάστε το καπάκι από λίγο ζεστό νερό για λίγα λεπτά και µετά 
ανοίξτε το.  

ΠΛΑΚΑ ΗΛΕΚΤΡ. ΣΙ∆ΕΡΟΥ  

Αν η πλάκα του σίδερου κολλάει, τρίψτε την όσο είναι ακόµα χλιαρή µε ένα λεπτό κοµµάτι πανί, στο 
οποίο θα έχετε βάλει επάνω τριµµένο κερί. Κατόπιν περάστε την πλάκα µε ένα µαλακό πανί.  

ΑΣΗΜΙΚΑ  

Για να λάµψουν τα ασηµικά σας, τρίψτε τα µε λίγη σόδα ή µε στάχτη από το τζάκι..  

ΠΡΟΣΑΝΑΜΜΑ  

Χρησιµοποιήστε τις φλούδες από πατάτες σαν προσάναµµα για να ανάψετε εύκολα και γρήγορα το 
τζάκι ή τα κάρβουνα.  

ΑΚΟΝΙΣΜΑ  

1. Για να ακονίσετε τα µαχαίρια του µπλέντερ βάλτε µέσα του 6-7 παγάκια και λειτουργήστε για 2 
λεπτά τη συσκευή.  

2. Για να ακονίσετε το ψαλίδι σας, κόψτε πολλά µικρά κοµµάτια ενός λεπτού ατσάλινου σύρµατος. 

ΑΝΟΙΓΜΑ  

∆εν ανοίγει εύκολα το βαζάκι της µαρµελάδας; Ξαναδοκιµάστε φορώντας ένα γάντι µπάνιου ή τυλίξτε 
γύρω από το χέρι σας µία πετσέτα κουζίνας. 
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ΑΚΟΝΙΣΜΑ ΨΑΛΙ∆ΙΟΥ  

Ακονίστε το ψαλίδι σας στριφογυρίζοντας τις λάµες του στο στόµιο ενός λεπτού µπουκαλιού. 

ΑΡΩΜΑΤΙΚΑ ΑΛΑΤΑ  

Φτιάξτε εξαιρετικά αρωµατικά άλατα για το µπάνιο σας, γεµίζοντας τα άδεια µπουκάλια από τα 
αρώµατά σας µε χοντρό αλάτι. Κλείστε τα µπουκάλια καλά και αφήστε τα για 1-2 µήνες προτού 
χρησιµοποιήσετε αυτό το αλάτι. 

ΘΑΜΠΩΜΑ ΣΤΟΥΣ ΚΑΘΡΕΦΤΕΣ  

Για να αποφύγετε το θάµπωµα στους καθρέφτες του λουτρού όταν κάνετε µπάνιο ρίξτε πρώτα στη 
µπανιέρα 2-3 εκ. κρύο νερό προτού ρίξετε το ζεστό. Έτσι οι υδρατµοί µειώνονται αισθητά!!  

ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΑ  

Λίγες φλούδες πορτοκαλιού πάνω στα κλιµατιστικά µηχανήµατα θα αρωµατίσουν την ατµόσφαιρα του 
σπιτιού σας ευχάριστα και διακριτικά..  

ΣΗΜΑ∆ΙΑ ΑΠΟ ΕΠΙΠΛΑ  

Αλλάξατε θέση στα έπιπλά σας; Πως θα σβήσετε τα σηµάδια που έχουν αφήσει τα πόδια του τραπεζιού 
στη µοκέτα; Αφήνοντας απλώς τον ατµό από το σίδερό σας σε απόσταση 5 εκ. από τα σηµάδια και 
τρίβοντας µετά µε δύναµη το σηµείο που έχει πατηθεί.  

ΚΑΛΟΡΙΦΕΡ  

Για να βελτιώσετε την απόδοση ενός καλοριφέρ, κολλήστε µε µία αυτοκόλλητη ταινία, ένα κοµµάτι 
αλουµινόχαρτο ανάµεσα στο καλοριφέρ και στον τοίχο.Το αλουµινόχαρτο θα ανακλά όλη τη 
θερµότητα προς το εσωτερικό του δωµατίου..  

ΜΠΟΓΙΑ  

Όταν έρχεται σε επαφή µε το αέρα που µένει κλεισµένος στο κουτί, η µπογιά σχηµατίζει µια κρούστα. 
Για να διατηρείται καιρό ένα κουτί µπογιάς που έχει ήδη ανοιχτεί, τοποθετήστε το ανάποδα... 

ΜΑΡΑΜΕΝΑ ΛΟΥΛΟΥ∆ΙΑ  

Ένα µπουκέτο λουλούδια κάπως µαραµένα ξαναβρίσκει τη φρεσκάδα του αν, αφού κόψετε την άκρη 
των µίσχων, βάλετε τα λουλούδια για λίγα λεπτά σε πολύ ζεστό νερό.. 

ΠΕΡΑΣΜΑ ΚΛΩΣΤΗΣ  

∆εν είναι πάντα εύκολο να περάσετε την κλωστή στη βελόνα. Αν ρίξετε την άκρη της κλωστής σε 
βερνίκι για τα νύχια, όταν ξεραθεί θα σκληρύνει και το πέρασµα θα είναι παιχνιδάκι.. 

ΑΝΟΙΓΜΑ ΑΝΑΨΥΚΤΙΚΟΥ  

Αν σπάσει το δακτυλίδι που ανοίγει το κουτάκι των αναψυκτικών ή της µπίρας, µην απελπιστείτε.. 
Ακόµα και χωρίς ανοιχτήρι µπορείτε να το ανοίξετε εύκολα ! Αρκεί να πιέσετε τη λαβή ενός κουταλιού 
στο περίγραµµα του ανοίγµατος., 
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ΑΥΤΟΚΟΛΛΗΤΑ  

Για να ξεκολλάτε τα αυτοκόλλητα, βγάλτε το µεγαλύτερο µέρος και αποµακρύνετε όσο επιµένει µε 
λίγο καθαρό οινόπνευµα ή διαλυτικό. Προσοχή στις βαµµένες επιφάνειες µήπως διαλύεται και το 
χρώµα. 

ΚΛΕΙ∆ΙΑ  

Επειδή µερικά κλειδιά µοιάζουν µεταξύ τους, για να τα αναγνωρίσετε, βάλτε µια σταγόνα βερνίκι 
νυχιών σε διαφορετικά χρώµατα στο καθένα. 

ΣΚΟΥΠΙ∆ΙΑ  

Για να αποφύγετε τις δυσάρεστες οσµές των σκουπιδιών, πασπαλίστε τον πάτο του δοχείου µε ψιλή 
άµµο. 

ΑΛΑΤΑ ΣΤΟ ΒΡΑΣΤΗΡΑ  

Οι βραστήρες απαλλάσσονται από τα άλατα µε ξίδι. Αν όµως αφήσετε συνέχεια µέσα ένα κοχύλι, τα 
άλατα θα κολλάνε σε αυτό και όχι στα τοιχώµατα του βραστήρα. 

ΣΤΑΛΕΣ ΒΡΥΣΗΣ  

∆εν υπάρχει τίποτα πιο εκνευριστικό από το ρυθµικό ήχο της στάλας που πέφτει από µια βρύση που 
στάζει.. Περιµένοντας τον υδραυλικό, δέστε έναν σπάγκο γύρω από τη βρύση και αφήστε τον ως τον 
πάτο του νιπτήρα. Οι σταγόνες θα ακολουθούν τον σπάγκο. και θα πέφτουν αθόρυβα.. 

ΟΥΠΑ  

Θέλετε να βγάλετε ένα ούπα; Πρέπει να βάλετε µια µεγάλη βίδα και µετά να την τραβήξετε µε µια 
πένσα, οπότε θα βγει µαζί και το ούπα. 

ΤΡΙΞΙΜΟ ΠΑΤΩΜΑΤΟΣ  

Αν το πάτωµά σας τρίζει, για να µην ξυπνάτε όλους στο σπίτι µε τον θόρυβο του πατώµατος, βάλτε 
ταλκ ανάµεσα στα ξύλα που έχουν ξεχωρίσει. 

ΣΚΟΥΡΙΑΣΜΕΝΗ ΒΙ∆Α  

Όταν θέλουµε να τραβήξουµε µια βίδα κάπως σκουριασµένη, πρέπει να θερµαίνουµε το κεφάλι της ( 
µε ένα αναπτήρα ) πριν την ξεβιδώσουµε. Μπορούµε επίσης να θερµάνουµε την άκρη ενός 
κατσαβιδιού, η οποία θα µεταδώσει τη θερµότητα µόλις τοποθετηθεί πάνω στη βίδα. 

ΑΥΤΟΚΟΛΛΗΤΟ ΠΛΑΣΤΙΚΟ  

Για να αποφύγετε συστολή του αυτοκόλλητου πλαστικού µετά την τοποθέτησή του, µε αποτέλεσµα 
χάσµατα ανάµεσα στις συνδέσεις, αρκεί να το αφήσετε µερικές ώρες στο ψυγείο πριν το 
τοποθετήσετε. 

ΤΑΠΕΤΣΑΡΙΑ  

Οι φουσκάλες είναι συχνά εφιάλτης όταν τοποθετούµε µια ταπετσαρία. Για να τις εξαλείψετε, πρέπει 
να κάνετε µια µικρή εντοµή σε σχήµα σταυρού, στο κέντρο της φουσκάλας και να ξαναρίξετε λίγη 
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κόλλα µε µια σύριγγα. Ενώστε µετά πάλι τις άκρες πιέζοντας µε δύναµη. Αποµακρύνετε την περίσσεια 
της κόλλας µε ένα υγρό σφουγγάρι. 

ΚΑΡΦΩΜΑ  

Αν έχετε την άσχηµη συνήθεια να χτυπάτε τα δάκτυλά σας για να βάλετε ένα καρφί, υιοθετήστε το 
ακόλουθο πολύτιµο τέχνασµα. 

Πριν καρφώσετε το καρφί, βάλτε την άκρη σε ένα κοµµάτι χαρτόνι. Θα κρατάτε το καρφί πιάνοντας το 
χαρτόνι µε το ένα σας χέρι και θα καρφώνετε µε το άλλο. 

ΓΡΑΤΣΟΥΝΙΕΣ ΣΤΟ ΞΥΛΟ  

1. Κολλήστε µικρά κοµµατάκια τσόχας από κάτω από τα βαριά αντικείµενα για να αποφύγετε τις 
γραµµές πάνω στο ξύλο. 

2. Αν γίνει ζηµιά, έχετε υπόψη σας ότι οι γρατσουνιές στο ξύλο µπορούν να διορθωθούν µε λίγο 
τρίψιµο µε λεπτό γυαλόχαρτο στη φορά του ξύλου. 

3. Για να καλύψετε τα γδαρσίµατα, µπορείτε να χρησιµοποιείτε µαρκαδόρο στο ίδιο χρώµα µε το 
βερνίκι του ξύλου. 

ΣΦΥΡΙ  

Με τον καιρό, µπορεί να τύχει να χαλαρώσει η λαβή του σφυριού σας. Βουτήξτε την σε κρύο νερό, θα 
φουσκώσει το ξύλο και η λαβή δεν θα κινείται πια. 

ΤΡΥΠΑ ΣΤΟΝ ΤΟΙΧΟ  

Για να κάνετε µια τρύπα χωρίς σκόνη και να αποφύγετε να σας έρθει όλη η σκόνη στα µάτια όταν 
κάνετε µια τρύπα στο ταβάνι, αρκεί να τρυπήσετε ένα πλαστικό καπάκι στο κέντρο και να περάσετε το 
τρυπάνι σας σε αυτήν, ώστε να δέχεται το καπάκι όλη τη σκόνη. 

ΤΖΑΚΙ  

Για να ξαναδώσετε λίγη ζωντάνια στη φωτιά του τζακιού σας που σβήνει, πετάξτε µε προσοχή µια 
χούφτα αλάτι χοντρό στις στάχτες και οι φλόγες θα τιναχτούν.. 

ΠΗΛΙΝΕΣ ΓΛΑΣΤΡΕΣ  

Πολλές φορές, οι πήλινες γλάστρες έχουν λευκούς λεκέδες που οφείλονται στην υγρασία. Για να τους 
σβήσετε, πρέπει να τους τρίψετε µε ένα συρµατάκι εµποτισµένο µε ξίδι και µετά να το ξεβγάλετε. 

ΑΝΑΚΟΥΦΙΣΗ ΑΠΟ ΤΑ ΚΑΨΙΜΑΤΑ  

Αν καείτε, αµέσως πιάστε το λοβό του αυτιού σας που βρίσκεται στην ίδια πλευρά µε το κάψιµο, µε 
τον αντίχειρα και το δείκτη σας και τσιµπήστε τον για 3 λεπτά. Αυτή η µέθοδος βελονισµού / σιάτσου 
αποµακρύνει τον πόνο και αποτρέπει τη δηµιουργία φουσκάλας.  

ΓΥΑΛΙΣΤΙΚΑ ΞΥΛΙΝΩΝ ΕΠΙΠΛΩΝ  

Λάδι και κρύο τσάι: Το γυάλισµα των επίπλων συνίσταται στην απορρόφηση του λαδιού από το ξύλο. 
Τα λάδια που όλοι έχουµε στην κουζίνα µας είναι ιδανικά για την περίπτωση. Χρησιµοποιήστε το 
ελαφρύ λάδι λαχανικών ή ανακατέψτε 2 µέρη ελαιόλαδο και 1 µέρος λεµονιού. Απλώστε σε ένα 
µαλακό καθαρό πανί και γυαλίστε την ξύλινη επιφάνεια που, εκτός του ότι θα λάµψει, θα µυρίζει και 
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όµορφα. Επίσης, η γυαλάδα των επίπλων εξασφαλίζει και το τρίψιµό τους µε ένα ύφασµα βουτηγµένο 
σε κρύο τσάι.. 

Μαγιονέζα: Οι γρατσουνιές επάνω στα ξύλινα έπιπλα θα απαλύνουν αν τις περάσετε µε ένα µαλακό 
πανί µε λίγη µαγιονέζα.... 

ΑΠΟΣΜΗΤΙΚΑ ΧΩΡΟΥ  

Ξίδι: Λίγο ξίδι σε µικρά µπολάκια σε διάφορα σηµεία του χώρου αποµακρύνουν τις οσµές, ενώ 1 
κουταλιά ξιδιού βρασµένη σε 1 φλιτζάνι νερό µειώνει αισθητά τις µυρωδιές που προέρχονται από το 
µαγείρεµα.. 

Κανέλα και γαρίφαλα: Βάλτε τα συγκεκριµένα ή και άλλα µπαχαρικά της αρεσκείας σας µέσα σε µία 
γάζα ή ένα τούλι, κλείστε καλά και βράστε το πουγκί µέσα σε νερό για 1-2 ώρες. Το αποτέλεσµα είναι 
εντυπωσιακό.. 

Λεµόνι και πορτοκάλι: Όταν τα χρησιµοποιήσετε µην πετάξετε τις φλούδες αλλά βράστε τις σε ένα 
κατσαρολάκι µε νερό για 1 ώρα... 

ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΣΩΛΗΝΕΣ  

Μαγειρική σόδα: Ρίξτε 1/2 φλιτζανιού σόδα µέσα στο σωλήνα και προσθέστε 1/2 φλιτζανιού λευκό 
ξίδι. Αφήστε για µερικά λεπτά και στη συνέχεια ρίξτε αρκετό καυτό νερό.  

Εναλλακτικά, αντί για ξίδι χρησιµοποιήστε 1/2 φλιτζανιού αλάτι και στη συνέχεια ρίξτε 6 φλιτζάνια 
καυτό νερό. Αφήστε όλη τη νύχτα και την άλλη µέρα αφήστε να τρέξει στο σωλήνα άφθονο νερό. 

ΓΙΑ ΤΙΣ ΒΡΥΣΕΣ  

Ξίδι και χαρτί κουζίνας: Για να αφαιρεθούν τα σκληρά υπολείµµατα από άλατα που συσσωρεύονται 
γύρω από τις βρύσες, θα πρέπει πρώτα να µαλακώσουν, κάτι που επιτυγχάνεται µε την κάλυψή τους 
µε χαρτί κουζίνας βουτηγµένο µε ξίδι. Αφήστε για µία ώρα και στη συνέχεια καθαρίστε. Οι βρύσες σας 
θα είναι πεντακάθαρες και γυαλιστερές. 

Όσο για το «τηλέφωνο» του ντους, µπορεί και αυτό εύκολα να απαλλαχθεί από τα άλατα που 
φράζουν τις µικροσκοπικές τρύπες από όπου βγαίνει το νερό. Αν είναι µεταλλικό, βάλτε σε µία 
κατσαρόλα 4 φλιτζάνια νερό και 1/2 φλιτζανιού ξίδι. Βουτήξτε το εξάρτηµα ολόκληρο µέσα στην 
κατσαρόλα και βράστε για 15 λεπτά. Αν είναι πλαστικό, τότε αφήστε το βουτηγµένο για µία ώρα µέσα 
σε ένα διάλυµα από 2 φλιτζάνια λευκό ξίδι και 2 φλιτζάνια ζεστό νερό. 

ΓΙΑ ΤΟ ΜΠΑΝΙΟ  

Μαγειρική σόδα και ξίδι: Ρίξτε στη λεκάνη σόδα και στη συνέχεια ψεκάστε µε ξίδι και τρίψτε καλά µε 
το ειδικό σκουπάκι. Η λεκάνη θα καθαρίσει τέλεια και θα µυρίζει όµορφα.  

Για το βαθύ καθαρισµό της µπανιέρας απλώστε σε ένα σφουγγάρι ξίδι και σκουπίστε την. Στη συνέχεια 
χρησιµοποιήστε τη σόδα σαν να ήταν σκόνη καθαρισµού και τρίψτε δυνατά µε ένα υγρό σφουγγάρι. 
Ξεβγάλετε καλά. 

Για να απολυµάνετε τα πλακάκια του µπάνιου σας και να τα κάνετε να λαµποκοπάνε, χρησιµοποιήστε 
1/2 φλιτζανιού ξίδι σε 3 λίτρα νερό 

  

 


