
 :מה אפשר לעשות בחומץ

 

השתמשו במטלית ספוגה בחומץ  –גורם לכלבים להפסיק לגרד מאחורי האוזניים . 1

. מדולל במים

 

. חפפו את שיער הכלב עם חומץ ואז שיטפו עם מים  –מנטרל ריח לא נעים של כלבים . 2

 

. שפשפו את האוטו במרץ עם מטלית ספוגה בחומץ –פוליש לאוטו . 3

 

. ערבבו כוס חומץ לבן על שני גלונים של מים חמים  –ניקוי רצפות . 4

 

. השרו את הירקות בשתי כוסות מים וכף חומץ  " –עייפים"מחייה ירקות . 6

 

. גרגרו ובילעו , הוסיפו כפית חומץ תפוחים לכוס מים –מרגיע גרון כואב . 7

 

וס או יותר למכשיר הוסיפו רבע כ –עוזר לזיהום בסינוסים והתקררות בחזה . 8

שימו את הראש מעל הסיר , הרתיחו את המים עם החומץ בסיר –או אם אין )אדים 

(. את האדים" תאבדו"ונשמו את האדים עם מגבת מעל הראש ומסביב לסיר ככה שלא 

אבל זה , זה מרגיש איכסה לעשות את זה כשמקוררים ובקושי נושמים –מניסיון 

. עוזר 

 

לתת , פעם בשבוע לשפוך כוס חומץ לניקוז בכיור –מטבח לנקות את הניקוז ב. 9

. לחצי שעה ולשטוף עם מים קרים " לשבת"לזה 

 

. עסו את האצבעות לפני ואחרי חיתוך בצל  –להפטר מריחות בצל . 10

 

. נקו עם חומץ  –לנקות ולחטא קרשי חיתוך . 11

 

. נקו עם חומץ את האצבעות –להפטר מכתמי פירות . 12

 

הוסיפו כף חומץ וקצת סבון לניקוי  –כלי מטבח שומניים במיוחד  לנקות. 13

. כלים למים רותחים 

 

הרתיחו תערובת של מים עם חומץ ונקו  !( –טוב גם נגד אבנית)לנקות מיחם . 14

 !!אל תשכחו את התערובת בפנים –רק זהירות . עם מים

עם  –ניקוי המקרר . 15

. תערובת שווה של חומץ ומים

 

זה אותו הדבר )שפכו חופן מלא של סודה לשתייה  –ימות קלות בכיור נגד סת. 16

, הוסיפו חצי כוס חומץ, לניקוז(האבקה הלבנה ההיא? נכון –כמו סודה לאפייה 

. ואז שיטפו עם מים רותחים , שניות 20-ושימו פקק ל

 

זה  –מיונז סויה כמובן )כמו של מיונז , לנקות ולהפטר מריחות בצנצנות. 17



" מזויף"זה מיונז  –רים הכי טובים שקרו לי בתור חובבת מיונז נלהבת אחד הדב

.... והטעם, ברגיל 80%או  70%שומן לעומת איזה  25%רק , מסויה בלי ביצים

מלפפונים , (בייחוד כשזה בריא! אנק פוד `אני מתה על ג.... אוווה הטעם

היטב עם חומץ שטפו  -חרדל או כל דבר אחד עם ריח חזק , חמאת בוטנים, חמוצים

. ואז עם סבון לניקוי כלים 

 

פעם בחודש שימו כוס חומץ ותנו למכונה לעבוד  –לנקות את מכונת הכלים . 20

. יעזור נגד בנייה של סבון במכניזם הפנימי וכמובן נגד אבנית  ( –בלי כלים)

 

הרתיחו תערובת של חצי כוס חומץ עם כוס  –חומץ טוב לניקוי המיקרוגל . 21

זה יגרום לרכיבי אוכל על קירות המיקרוגל להתנקות ביתר  –קרוגל מים במי

. קלות ויאוורר את הריח 

 

. חומץ טוב נגד חלודה . 22

 

הוסיפו חצי כוס חומץ למכונה כשאתם עושים כביסה  –טוב נגד מוך בבגדים . 23

. זה גם מבהיק את הצבעים  –

 

מץ ותנו למכונה לעבוד פעם בחודש שימו כוס חו –לנקות את מכונת הכביסה . 24

יעזור נגד בנייה של סבון במכניזם הפנימי וכמובן נגד אבנית  ( –בלי כביסה)

 .

 

שפשפו מטלית עם חומץ בעדינות כנגד הכתם  –חומץ טוב נגד כתמים קשים . 25

. לפני ששמים את הבגד במכונת הכביסה

 

ם רותחים הוסיפו כוס חוצץ לאמבטיית מי –להפטר מריחות עשן וסיגריות . 26

. ותלו את הבגדים המסריחים מעליהם והאדים יספגו את הריחות 

 

. שימו טיפת חומץ על כל עדשת משקפיים ונקו –לניקוי משקפיים . 27

 

הוסיפו למים בוואזה שתי כפות חומץ וכפית סוכר על כל  –לטריות פרחים . 28

. ליטר של מים

 

אני לא ) פסיק את הלהבות לשפוך על שריפות שומן כדי לה –נגד שריפות .  29

אבל אני בטוחה שזה לא יהיה טוב לשריפה  –יודעת על סוגים אחרית של שריפות 

!!!! שנוצרה מקצר חשמלי 

 

. משמש כמרכך כביסה . 30

 

. מונע קשקשים בשיער ונפטר מהם כשכבר קיימים. 31

 

(. שטיפה אחרונה לאחר חפיפה)מבריק השיער. 32

 

(. קירות)מבריק אריחים. 33



 

(. עיסוי או לתוך מי אמבטיה)מוריד חום גוף. 34

 

. יעיל בעת עקיצת מדוזה. 35

 

(. מקלחון, חלונות)מנקה זכוכיות. 36

 

. לריפודים בבית וברכב. 37

 

 .בכיף -לחוקן  -וכמובן . 38

 


