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استفادههوشمندانه
از کابینته ا

ناهید ملک حسینپور

طبقهبندی و نظم دهی به کابینتها و استفاده بهینه
از آنها مســتلزم یک طراحی هوشــمندانه و مناسب
اســت .به ایــن ترتیب کــه در زمانی کــه کابینتهای
آشــپزخانه خــود را ســفارش میدهید از ســازنده آن
بخواهیــد که داخل کابینتها و کشــوها را تا جایی که
ممکن اســت برایتان شــبکهبندی کنــد .معموالً در
آشــپزخانهها طراحی درســتی بــرای کابینتهایی که
در گوشــه قرار میگیرند ،صورت نمیگیرد .اســتفاده
از کشــوهای مخصــوص کنجهــا میتوانــد فضاهــای
مــرده و کم کاربرد آشــپزخانه شــما را به فضاهایی پر
کاربرد و کارآمد تبدیل کند .وجود امکانات بینظیر در
آشــپزخانهها میتواند به کاربردیتر شــدن فضاهای
داخلــی آشــپزخانه کمــک کند .شــلفها یکــی از این
امکانات را برای شما فراهم میکنند .شلف ،عنصری
کاربــردی بــرای خانهای زیبا محســوب میشــود و به

شــما کمک میکند تا از دیدن وســایل و لوازم دکوری
آشــپزخانهتان  ،در هــر گوشــه مناســب لــذت ببریــد.
فضــای زیــر کابینتهای دیــواری نیز یکــی از بهترین
مکانها برای تعبیه قفســه یا شلفهایی برای برخی
وســایل دم دســتی اســت .درســت کردن این کشــوها
بســیار راحــت و مقرون به صرفه اســت و میتوانید از
آنها اســتفادههای بســیاری داشته باشــید .پیدا کردن
جایی مناســب برای ســطل زباله یک معضل اســت
بویــژه اگر دوســتدار محیط زیســت باشــید و بخواهید
دو ســطل جداگانه برای زبالههای خشــک و تر داشته
باشــید از کابینتهایــی با ســطل زباله توکار اســتفاده
کنید .بهترین جا برای وسایل تمیز کاری از جاروبرقی
و مواد شوینده و تی و دستمال و ...در آشپزخانه است
در صورتــی که مهم اســت که این وســایل در کابینتی
جداگانه قرار داده شوند .کابینتهای بلند کمد شکل
که با اکسسوریهای مناسب طبقهبندی شده راه حل
خوبی برای نظم دهی آشپزخانه است.

همیشه این نکات را در نظر داشته باشید؛
فضــای ذخیــرهای را انتخــاب کنیــد کــه قابــل
جاب هجایی باشد.
از فضاهای بالاســتفاده بیشــترین اســتفاده را
ببریم.
در آشــپزخانه میتوانید از قفسهبندیهای باز
نیز در کنار کابینتها استفاده کنید.
با میز آشــپزخانه تا شــو در فضــا صرفهجویی
کنید.
فضــای داخــل کابینتها را به دو قســمت باال
و پایین تقســیم کنید و آن را با یک قفســه از هم
جدا کنید.
میتوانید از دیوارهای مخفی جهت ذخیرهسازی
استفاده کنید.
دیوارهای باالیی را نیز کابینتبندی کنید.
از پشت در کمدها استفاده کنید.

زیـبـایـی

آمادهسازی پوست صورت
پیش از رفتن به مهمانی

اگر به مهمانی میروید و دوست دارید در مدت کوتاهی پوست صورتتان شاداب و سالمت به نظر بیاید بهتر است
ط بخش استفاده کنید تا پوست صورتتان طوری تغییر کند که گویا لیفتینگ موقت روی پوستتان
از یک ماسک نشا 
انجام دادهاید .اگر به مهمانی یا جای مهمی میروید به جای تمرکز بر آرایش زیاد روی شادابی پوست تان کار کنید.

یکبخورساده

برای شروع ابتدا خوب است که صورت را کمی با
بخور تمیز کنید .بخور آب باعث بازشــدن منافذ
پوســت میشــود و همه آلودگی هوا و چربیهای
زائد پوســت را پاکســازی میکند .صورت را برای
حداقــل پنــج دقیقــه مقابل بخــار نگــه دارید یا
میتوانیــد حولــه را درون آب گــرم بیندازیــد و
پــس از فشــار دادن آن را بــرای پنــج دقیقه روی
صورت تان قرار دهید .روش ســادهتر این اســت
ت را با بخار آب
کــه زیر دوش آب گرم کمی صور 
پاکسازی کنید.
پاکسازی

در مرحله بعد میتوانید از یک تونر مانند گالب
اســتفاده کنیــد .پاککنندههایــی مانند شــیر نیز
مناســب اســت .همچنین پاک کنندههــای مواد
آرایشــی در ایــن مرحله به کار میآیند ،اما شــما
میتوانید برای پاکســازی پوست چرب از ماسک
نیز اســتفاده کنید؛ برای تهیه ماســک دو قاشــق
غذاخوری ماســت ،یک قاشق غذاخوری پوست
پرتقــال رنــده شــده ،یک قاشــق غذاخــوری آرد
جوانه گندم ،یک قاشــق غذاخــوری روغن بادام
احتیاج دارید.
تمــام این مــواد را بخوبــی هم بزنیــد تا خمیری
یک دســت تهیه شود و ســپس آن را روی پوست
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پخــش کنیــد و بعــد از  10دقیقــه ماســاژ ،از روی
پوست پاک کنید.
همچنیــن بــرای روشــن شــدن پوســت چــرب
میتوانیــد از یک عدد ســفیده تخــم مرغ و یک
عدد لیموترش تازه اســتفاده کنید .ســفیده تخم
مــرغ را کامــاً بزنید تا کف کند ،ســپس آب لیمو
تــرش را درون آن ریختــه و خــوب مخلــوط کنید
درضمــن کمی حرارت بدهید تا غلیظ تر شــود،
ســپس ماسک را به مدت  20دقیقه روی صورت
قرار دهید و بعد با آب ولرم بشویید.
ماســک ماســت و نشاســته هم گزینه مناســب و
ســادهای برای روشــن کردن پوســت اســت .یک
قاشق غذاخوری ماست کم چرب را با یک قاشق
چایخــوری پودر نشاســته مخلوط کنید و ســپس
آن را به آرامی روی پوســت تــان بمالید؛ 15تا ۲۰
دقیقه اســتراحت کنید و بعد صورتتان را با آب
سرد بشویید.
ماسکهایفوریپیشازمیهمانی

پــس از پاکســازی پوســت میتوانیــد از انــواع
ماســکهای فــوری روی پوســت اســتفاده کنید.
شــما هــم میتوانیــد از ماســکهای آمــاده
اســتفاده کنید و هم از ماسکهای ساده خانگی.
سادهترین ماســک خانگی که در دسترس است
اســتفاده از کمی ماســت اســت ،اگــر میخواهید

