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 از بین بردن بوی بد یخچال و فریزر؛ اما چگونه؟ 

های های همیشگی خانمشو فریزر به یکی از چال یخچال بد بوی بردن بین از •

 .دار تبدیل شده استخانه

از آنجا که یخچال و فریزر مهمترین وسیله کاربردی در آشپزخانه بوده، جهت   •

 .سری اقدامات خاص را انجام دادنگهداری اصولی از آن باید یک

شود که به دلیل تنوع زیاد، امکان فاسد غذایی مختلف نگهداری میدر یخچال مواد •

 .نگام آنها وجود خواهد داشتهشدن زود

به همین دلیل امکان دارد که با باز کردن درب یخچال، بوی نامطبوع و  •

 .ناخوشایندی به مشام ما برسد

و فریزر وجود داشته اما قبل   یخچال بد بوی بردن بین از های متفاوتی جهت روش •

 .از هر چیز بهتر است در مورد علل ایجاد این مشکل صحبت کنیم 

باز،  غذایی درغذایی و تعلل در دور ریختن آنها، قرار دادن موادمواد فاسد شدن •

تمیز نکردن زودهنگام یخچال و بسیاری موارد دیگر از مهمترین مواردی بوده که  

 .شوندباعث ایجاد بوی نامطبوع می

ی استفاده از آن دیگر با  و آشنایی با نحوه فریزر و یخچال از اصولی نگهداری با •

 .واجه نخواهید شداین مشکل م 

در ادامه با ما همراه باشید تا شما را با راهنمای جامع تمیز کردن و رفع بوی بد   •

 .یخچال و فریزر، آشنا نماییم 

 نکات مهمی که باید درباره تمیز کردن یخچال و فریزر بدانید 

و فریزر نیاز به دستورالعمل خاصی داشته که باید رعایت   یخچال بد بوی بردن بین از

 .اییدنم
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های اصولی تمیز کردن یخچال آشنا شوید. در این  اما قبل از هر چیز بهتر است که با روش

 .کنیمزمینه نکاتی وجود داشته که به مهمترین آنها اشاره می

 غذایی تازه و قدیمی از داخل یخچالخارج کردن تمام مواد •

از جمله کارهای مهمی که باید در زمینه تمیز کردن یخچال و فریزر انجام دهید، خارج  

 .غذایی اعم از تازه و قدیمی از داخل آن استکردن تمامی مواد

 ی نایلون و دور ریختن آنهاغذایی فاسد داخل کیسهقرار دادن مواد •

غذایی فاسد و  ادتمیز کردن یخچال در فواصل زمانی مشخص باعث خواهد شد که از مو 

 .گذشته، آگاه شویدتاریخ

زدگی بر روی آنها را مشاهده کردید را داخل  غذایی فاسد را که اثر کپکهرگونه مواد

 .ی نایلون گذاشته و دور بیندازیدکیسه

 های مختلف یخچال نظیر: قفسه و کشو و تمیز کردن آنها جداسازی قسمت •

شدنی نظیر: قفسه و کشو را جدا های جداسمتهای یخچال، تمامی قجهت تمیز کردن کثیفی

 .کرده و آنها را به صورت جداگانه با آب و مایع ظرفشویی بشویید

ها و کشوهای یخچال از آب سرد استفاده نکنید.  البته توجه نمایید که به هنگام شستشوی قفسه

 .شودزیرا آب سرد باعث ایجاد ترک ناگهانی بر روی آنها می

 کننده اخل یخچال با محلول پاکهای درفع کثیفی •

و فریزر بسیار ضروری   یخچال بد بوی بردن بین از کننده جهتاستفاده از محلول پاک

 .باشدمی

های یخچال به هیچ  های شیمیایی به دلیل ترکیباتی که داشته جهت پاک کردن لکهکنندهپاک

 .شودعنوان پیشنهاد نمی
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من طبیعی استفاده نمایید. به عنوان مثال، دو قاشق  های ایتوانید به جای آن از روششما می

شیرین را با حدود یک لیتر آب داغ مخلوط کرده و از این محلول جهت از غذاخوری جوش

 .ها استفاده نمایید بین بردن کثیفی

 ها و جاگذاری کردن مجدد آنهاخشک کردن قفسه •

های مختلف یخچال وقت آن است که با یک دستمال تمیز جهت  بعد از تمیزکاری قسمت

 .های آب باقیمانده بر روی سطوح، اقدام نماییدخشک کردن لکه

های مختلف یخچال باعث ایجاد  های آب بر روی بدنه و قسمتیادتان باشد که باقی ماندن لکه

 .لکه خواهد شد

 یخچال  در طوالنی مدت برای غذایی مواد نگهداری  های روش  بهترین مطالعه: پیشنهاد

 از بین بردن بوی بد یخچال و فریزر  های طبیعی جهتروش

ها بوده که همگی ما تا به االن با آن ، یکی از مهمترین دغدغهیخچال بد بوی بردن بین از

 .ایممواجه شده

باره وجود داشته که باعث رفع بوی ناخوشایند  های طبیعی زیادی در اینخوشبختانه روش

 .یخچال و فریزر خواهد شد

 ز بین بردن بوی بد یخچال و فریزر زغال روشی طبیعی جهت ا •

و   یخچال بد بوی بردن بین از ها جهتتواند یکی از بهترین روشاستفاده از زغال می

 .فریزر عنوان شود

باز قرار داده و آن را داخل  جهت انجام این کار باید یک تکه زغال را داخل ظرف رو 

 .روز قرار دهیدیخچال به مدت یک شبانه
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 بیعی جهت از بین بردن بوی بد یخچال و فریزر زمینی روشی طسیب •

و فریزر مطرح شده،   یخچال بد بوی بردن  بین از های دیگری که جهتیکی از روش

 .زمینی استاستفاده از سیب

کند. جهت انجام این  های بد را به خود جذب میزمینی طوری است که بویخاصیت سیب

روز   2ن را داخل ظرف در یخچال به مدت زمینی خام را پوست کنده و آکار باید یک سیب

 .قرار دهید

 .زمینی دور ریخته شودبعد از آن نیاز است که سیب

 جو روشی کاربردی جهت از بین بردن بوی بد یخچال و فریزر  •

و فریزر   یخچال بد بوی بردن بین از تواند به عنوان یک روش کاربردی جهتجو، می

 .موثر واقع شود

غذایی را از تواند هرگونه بوی بد و نامطبوع موادقرار دادن یک کاسه پر شده از جو می

 .بین ببرد

 .پس زودتر دست به کار شده و این روش را در خانه حتما امتحان نمایید

 لیمو بهترین روش طبیعی جهت از بین بردن بوی بد یخچال و فریزر  •

تواند در پاک کردن یخچال و فریزر از هرگونه  اسیدی که داشته می لیمو به دلیل خاصیت 

 .آلودگی و بوی نامطبوع موثر واقع شود

ای برش داده و  انجام این کار بسیار آسان بوده و کافی است که لیمو را به صورت ورقه

 .داخل ظرف قرار دهید

 .غذایی باشیدمواد  سپس ظرف را داخل یخچال گذاشته تا شاهد از بین رفتن بوی نامطبوع
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 شیرین موثرترین راهکار طبیعی جهت از بین بردن بوی بد یخچال و فریزر جوش •

تواند تاثیر بسیار  ی طبیعی بوده که در جذب بو و رطوبت میشیرین، بهترین مادهجوش

 .مثبتی داشته باشد

ه و  شیرین ریخت جهت انجام این کار نیاز است که داخل یک استکان، مقداری پودر جوش

 .داخل یخچال قرار دهید

تواند در تمیز کردن یخچال و از بین بردن  شیرین هم میکنندگی جوشخاصیت ضدعفونی

 .بوی بد آن، تاثیر زیادی داشته باشد

 گیری نتیجه

دار تبدیل شده های خانههای خانمبه یکی از مهمترین دغدغه یخچال بد بوی بردن بین از

 .است

تر  در این زمینه وجود داشته تا به شما کمک کرده تا راحتراهکارهای خانگی زیادی 

 .بتوانید این مشکل را حل کنید

تواند در رفع این مشکل تاثیر  عالوه بر موارد ذکر شده، استفاده از بوگیرهای یخچال هم می

 .داشته باشد

های خانگی جهت رفع بوی بد یخچال و  حلدر این مقاله سعی شده تا شما را با مهمترین راه

 .فریزر آشنا نماییم

 


