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 پوست لیمو و نقش آن در خانه داری

کاربردهای زیادی داشته که اگر در مورد آنها بدانید حتما تعجب خواهید کرد.   لیمو پوست

های  پوست این میوه ترش عالوه بر کاربردهایی نظیر: تمیز کردن سطوح، پاک کردن لکه

 .شودها میسخت باعث روشن کردن پوست و سفید کردن دندان

خبر هستند. خبر مهم این  بی متاسفانه بیشتر افراد از مزایای زیاد پوست این میوه محبوب

  توانید با یادگیری چند ایدهندارید. بلکه می لیمو پوست است که دیگر نیازی به دور انداختن

 .و نظافت استفاده نمایید داری خانه امور کاربردی از پوست این میوه در

آشپزی،  ای بسیار محبوب بوده که دارای کاربردهای زیادی در تمام امور نظیر: لیمو، میوه

زیبایی و نظافت منزل است. این میوه عالوه بر برخورداری از عطر و طعم عالی، دارای  

 .ها نقش مهمی را بر عهده داردخواص ضد باکتریایی بوده که در نابودی میکروب

پایینی که داشته جهت طراوت و زیبایی   PH توانید از پوست این میوه به دلیلشما می

تواند نقش مهمی در  . لیمو به دلیل برخورداری از اسید سیتریک میپوستتان استفاده نمایید

 .های ایجاد شده بر روی سطوح داشته باشدها و همچنین لکهنابودی کپک

 با کاربردهای باورنکردنی استفاده از پوست لیمو در امور خانه داری بیشتر آشنا شویم 

ته در میان بسیاری از افراد رایج به دلیل کاربردهای زیادی که داش لیمو پوست استفاده از

توانید از پوست این میوه استفاده نموده و مشکل خود  است. در هر کاری که تصور کنید می

 .را حل کنید

 آشپزخانه و  خانه نظافت در سرکه باورنکردنی کاربرد 9 مطالعه: پیشنهاد

بعد از اطالع کامل در مورد مزایای استفاده از پوست این میوه ترش متوجه خواهید شد که  

کاش زودتر با خواص باورنکردنی آن آشنا شده بودید. در ادامه به مهمترین کاربردهای  

 :در امور مختلف زیبایی، آشپزی و نظافت اشاره خواهیم کرد لیمو پوست ه ازاستفاد
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 تمیز کردن سینک و وان حمام  •

توانید به راحتی سینک و وان حمام را تمیز نمایید. جهت این کار بهتر  می لیمو  پوست یا

 .است که در ابتدا سطح سینک یا وان حمام را مرطوب و بر روی آن جوش شیرین بریزید

با پوست این میوه، سطوح را تمیز نمایید. با انجام این کار شاهد درخشندگی هر چه  سپس 

 .بیشتر سطح سینک ظرفشویی یا وان خواهید شد

 درخشان کردن ظروف  •

های ایجاد شده بر روی  تواند در نابودی لکهلیمو به دلیل برخورداری از اسید سیتریک می

 .ظروف نقش مهمی داشته باشد

ید سینک را پر از آب گرم و مایع ظرفشویی کرده و سپس تفاله لیمو را  جهت این کار با

درون آن قرار دهید. به مدت چند دقیقه اجازه دهید که ظروف درون سینگ باقی بمانند تا  

 .آثار لک از روی آنها پاک شوند

 های ایجاد شده بر روی لباسپاک کردن لکه •

های چربی یا عرق زیر  تواند بهترین روش جهت پاک کردن لکهمی لیمو پوست استفاده از

بغل از روی لباس باشد. به مدت یک شب کامل پوست این میوه را به همراه تفاله بر روی  

 .لکه لباس قرار دهید

های سخت از روی لباس  توانید لباس را بشویید. جهت پاک کردن لکهسپس روز بعد می

ه لیمو، مقداری جوش شیرین بر روی آن بریزید. با انجام این  عالوه بر آغشته کردن لکه ب 

 .کار، لکه به طور کامل از روی لباس محو خواهد شد

 تمیز کردن قهوه جوش •

توان جهت تمیز کردن قهوه جوش استفاده کرد. درون قهوه جوش چند  را می لیمو پوست

 .قاشق نمک و تعدادی پوست و تفاله لیمو را به همراه دو فنجان یخ قرار دهید
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ها به طور کامل از بین  سپس به مدت چند دقیقه مواد را درون قهوه جوش چرخانده تا لکه

 .بروند

 حمام های رسوب از روی دوش پاک کردن لکه •

های باقیمانده از آب وجود داشته که در اثر  اگر دقت کرده باشید بر روی دوش حمام لکه

شوند. پوست و تفاله لیمو ترش جهت  ترکیب با صابون یا شامپو به رسوب تبدیل می

 .زدایی، بسیار تاثیرگذار استرسوب

ن نمک  جهت این کار بهتر است که یک لیمو ترش را از وسط نصف کرده و بر روی آ

 .های رسوب پاک شوند بپاشید. سپس آن را بر روی دوش حمام آنقدر بکشید تا لکه

 درست کردن محلول پاک کننده چند منظوره •

کننده چند منظوره درست کنید. جهت  کننده و ضدعفونیتوانید یک پاکمی لیمو پوست از

بسته قرار داده و  انجام این کار بهتر است که پوست و تفاله لیموها را درون یک ظرف در

 .بر روی آن مقداری سرکه بریزید

البته باید اجازه دهید که محلول به مدت چند هفته درون ظرف باقی بماند. سپس آن را از 

ها توانید جهت پاک کردن لکهصافی رد کرده و مورد استفاده قرار دهید. از این محلول می

 .از روی سطوح استفاده نمایید

 های برشضدعفونی کردن تخته •

های برش  توانید جهت ضدعفونی و تمیز کردن تختهاز پوست یک لیموی نصف شده می

 .هاست های برش بهترین مکان جهش رشد میکروبدانیم تختهاستفاده نمایید. همانطور که می

ها و بوی بد  تنها کافیست که پوست یک لیموی نصف شده را بر روی تخته بکشید تا لکه

 .آن پاک شوند ناشی از مواد غذایی از روی
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 ها هنگام تمیز کردن ماهی یا گوشت از بین بردن بوی بد دست •

ها استفاده کنید. همواره تمیز کردن  توانید جهت از بین بردن بوی بد دستمی لیمو پوست از

 .ماهی یا گوشت با مشکالتی مواجه بوده است

گوشت اشاره کرد.   ها هنگام تمیز کردن ماهی وتوان به بوی بد دستاز مهمترین آنها می

های دست خود بمالید تا بوی بد  را برداشته و بر روی تمامی قسمت لیمو  پوست یک تکه

 .ناشی از تمیز کردن گوشت یا ماهی رفع شود

 گاز تمیز کردن مایکروویو ، فر و اجاق •

جهت از بین بردن چربی و بوی ناشی از مواد غذایی درون فر یا مایکروویو کافی است که  

 .ثانیه درون دستگاه قرار دهید 30را به مدت    یک لیمو 

های  گاز بکشید تا لکهتوانید بر روی سطح مایکروویو، فر و اجاقپوست و تفاله لیمو را می

 .ایجاد شده بر روی آنها از بین بروند

 زدگیهای زنگپاک کردن لکه •

زدگی اشیا  زنگ های آن جهت زدودنتوانید از نصف لیموی آب گرفته به همراه تفاله شما می

فلزی استفاده نمایید. بدین صورت که بر روی لکه، نمک پاشیده و سپس پوست و تفاله لیمو  

 .ها از بین بروندزدگی بکشید تا لکهرا بر روی زنگ

 هاسفید کردن دندان •

کنندگی لیمو بسیار زیاد ها خود بمالید تا سفید شوند. اثر سفیدرا بر روی دندان لیمو پوست

 .های خود بسیار کاربردی استبوده. استفاده از این روش جهت تمیز کردن دندان

 کالم نهایی 

توانید با استفاده از آنها تمامی  دارای کاربردهای فراوانی بوده که شما می لیمو پوست

چند دقیقه حل نمایید. در جمالت باال سعی شده تنها به مواردی از   مشکالت خود را در

 .اشاره شود داریخانه امور مهمترین کاربردهای پوست این میوه محبوب در


