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فرنگی از سطوح مختلف، یکی از مهمترین معضالتی است  آب یا سس گوجه هلک کردن پاک

از آن در تمامی   ای است که استفادهفرنگی، میوهکه هر فردی با آن مواجه شده است.گوجه

 .غذاهای ایرانی رواج دارد

مان  لباس روی بر فرنگی گوجه سس و رب از ناشی هایلکه به همین خاطر همیشه شاهد

 .و سایر سطوح هستیم

 آموزش پاک کردن لکه سس گوجه فرنگی از روی لباس به چه نحوی است؟ 

 پاک کردن لکه تازه سس گوجه فرنگی از روی لباس  •

تان ریخته، تازه است از دستورالعمل خاصی  فرنگی که بر روی لباساگر لکه سس گوجه

 .باید پیروی نمایید

 .لباس بردارید ی سس با کمک یک قاشق، آن را از رویلکه کردن پاک ابتدا جهت

کمک برس، آن را بر روی قسمت   تراشی را بر روی لکه قرار داده و باسپس فوم ریش

 .مورد نظر پخش نمایید

لباسشویی قرار  بعد از پاک شدن لکه، وقت آن است که لباس را جهت شستشو در ماشین

 .دهید

 پاک کردن لکه خشک سس گوجه فرنگی از روی لباس  •

تان گذشته است، کار  فرنگی بر روی لباسی سس گوجهاگر مدت زمان زیادی از ایجاد لکه

 .تر خواهد شداندکی سختشما 

ی سس  لکه کردن پاک  گونه نگرانی قابل تصور نخواهد بود. جهتاما در این زمینه، هیچ

 .تیز نیاز خواهید داشتخشک به یک جسم نوک

های باقیمانده بر روی لباس را پاک کنید. سپس تشتی را پر از توانید لکهبا یک چاقو می

خوری مایع ظرفشویی و دو قاشق سرکه سفید  سرد کرده و درون آن یک قاشق غذاآب

 .بریزید
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لباس را به مدت حداقل نیم ساعت درون تشت قرار داده تا لکه از بین برود. بعد از آن  

 .توانید لباس را بشوییدمی

 های چربی و روغنی از روی لباس نکته مهم جهت پاک کردن لکه

اگر با اصول درست  سس از روی لباس، کار چندان سختی نبوده  لکه کردن پاک •

 .آن آشنا باشید

تواند ظاهر بدی بر روی لباس ایجاد  ی رب و سس، چرب بوده که وجود آن میلکه •

 .کند

های کردن لکهتوانید عالوه بر مایع لباسشویی از مایع ظرفشویی جهت پاکشما می •

 .چربی و روغنی از روی لباس استفاده نمایید

تنها کافی است که چند قطره از مایع را بر روی لکه مورد نظر ریخته و لباس را   •

 .به خوبی بشویید

توجه هستند،  نکته مهمی که در این زمینه وجود داشته و اکثر افراد نسبت به آن بی •

 .شود چربی از روی لباس مربوط می لکه کردن پاک به نحوه

رد جهت شستشوی لباس استفاده در این مورد توصیه شده که همواره از آب س •

 .نمایید

های کردن لکهزیرا آب گرم در تثبیت لکه بر روی لباس، موثر خواهد بود. پاک •

 .چربی، اصول خاصی داشته که باید به آن توجه نمود

 آموزش پاک کردن لکه سس گوجه فرنگی از روی سطوح مختلف به چه نحوی است؟ 

 وجه فرنگی از روی آنپیشخوان آشپزخانه و پاک کردن لکه سس گ •

ی سس از روی پیشخوان آشپزخانه، چند قطره از مایع ظرفشویی را لکه کردن پاک جهت

 .دقیقه به همین وضعیت باقی بماند  5بر روی آن ریخته و اجازه دهید 
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کردن لکه اقدام نمایید. در صورت پاک نشدن عالمت لکه از  سپس با پارچه تمیز جهت پاک

 .شیرین بسیار کاربردی استکننده و جوشه از مخلوط مایع سفیدروی پیشخوان، استفاد

خمیر به دست آمده را باید به مدت نیم ساعت بر روی لکه قرار داده و در نهایت به وسیله  

 .یک پارچه مرطوب، محل مورد نظر را پاک نمایید

 فرش و پاک کردن لکه سس گوجه فرنگی از روی آن •

تیز جهت برداشتن  فرش، ابتدا به وسیله یک شیء نوک ی سس از رویلکه کردن پاک برای

 .چربی اقدام نمایید

 .به هیچ عنوان از پارچه یا اسفنج جهت برداشتن لکه سس از روی فرش استفاده نکنید

زیرا این کار باعث نفوذ بیشتر لکه به عمق بافت فرش خواهد شد. سپس ظرفی را برداشته  

 .فنجان آب سرد، پر نمایید 2یع شوینده لباس و و درون آن را با یک قاشق چایخوری ما

سپس یک پارچه تمیز را برداشته و بر روی لکه آنقدر بکشید تا اثر آن به طور کامل محو  

 .گردد

 کردن لکه سس گوجه فرنگی از روی آنهاظروف پالستیکی و پاک •

فرنگی از روی ظروف پالستیکی از دستورالعمل زیر  ی سس گوجهلکه کردن پاک جهت

 .پیروی نمایید

ابتدا، مقدار مشخصی از جوش شیرین را به همراه آب سرد درون ظرفی ریخته و بهم  

 .بزنید

 .این کار را تا زمانی انجام دهید تا ترکیب مورد نظر، شکل خمیر را به خود بگیرد

هایی از ظرف که  کهنه، خمیر را بر روی قسمت  سپس به وسیله یک کاردک یا مسواک

 .عالمت لکه بر روی آن باقی مانده، قرار دهید
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اجازه دهید خمیر بر روی ظرف به مدت چند ساعت باقی بماند. پس از گذشت مدت زمان  

 .توانید ظرف را آبکشی کرده و بشوییدمورد نظر می

 کردن لکه سس گوجه فرنگی از روی مبل چرمینحوه پاک •

 .ی سس از روی وسایل چرمی، کار چندان آسانی نیستلکه کردن اکپ

ی سس بر روی مبل یا حتی وسایل چرمی ایجاد شود، پاک کردن آن سخت  زیرا اگر لکه

 .خواهد بود

توانید طبق دستورالعملی که در ادامه به آن پرداخته خواهد شد، لکه سس را از  البته شما می

 .روی وسایل چرمی پاک نمایید

س را به وسیله قاشق از روی مبل برداشته و در ظرفی، مقداری آب سرد و چند قطره  س

 .مایع ظرفشویی بریزید

 .ترکیب را در ظرف، مخلوط کرده و اسفنج آغشته به کف را بر روی لکه بکشید

سپس با یک پارچه، کف را از روی سطح مبل برداشته و از یک پارچه تمیز دیگر جهت  

 .نظر، استفاده نماییدخشک کردن سطح مورد 

کننده مبل چرم جهت براق ماندن آن استفاده البته بهتر است که بعد از تمیز کردن لکه از نرم

 .کنید
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 بندی نهایی باید گفت چیزی که در جمعهر آن

خاصی داشته که اگر با حوصله  فرنگی نیاز به روشی سس گوجهلکه کردن پاک •

 .بر روی لباس نخواهید بودای انجام شود، دیگر شاهد هیچ لکه

ها یا ماندگاری آنها بر روی  هایی در زمینه پاک کردن انواع لکههمواره نگرانی •

 .لباس وجود دارد

اما اگر به موقع جهت پاک کردن آنها تصمیم نگیرید، اثر لکه بر روی لباس   •

 .ماندگار خواهد شد

هنگام آشپزی با حتی غذا خوردن به دفعات زیاد، پاشیدن لکه رب یا سس   •

 .فرنگی بر روی سطوح مختلف اتفاق افتاده استگوجه

 .ترین اتفاقی است که همیشه در آشپزی وجود دارداین امر بدیهی •

ها از روی لباس یا سایر سطوح آشنا  اگر با روش اصولی پاک کردن انواع لکه •

 .ها وجود نخواهد داشتماندن آثار لکهباشید، دیگر هیچ نگرانی در مورد باقی

 


