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majas un darzs

22.

Gluži tāpat kā pirms rudens
ražas ir jāizrevidē pagrabs, arī
pieliekamajā kambarī jāievieš
kārtība – vēl jo vairāk tāpēc,
ka tur nereti līdzās burciņu
krājumiem tiek atvēlēta gana
liela vieta arī sadzīves priekšmetiem un pat apģērbam.

1. Sāc ar
nesaudzīgu
ģenerālrevīziju

Protams, vislabāk būtu, ja no
visiem plauktiem un stūriem
tiktu izvākti visi tur esošie
priekšmeti, vienalga, derīgi vai
nederīgi. Pēc tam prom
mešanai vai atdošanai izšķiro
tos apavus un apģērbus, kas
nav lietoti vairāk nekā divus
gadus. Arī sabojājušās un tikpat ilgi neizmantotas sadzīves
ierīces jāizmet no pieliekamā
uz visiem laikiem. Tieši tādi

padomi, kā pirms rudens
sakārtot pieliekamo

paši nosacījumi attiecas arī uz
plauktiem, kur glabājas burciņas un konservi.

2. Atrodi
katrai lietai
vispiemērotāko
vietu

Dažkārt to nav tik vienkārši
izdarīt, it sevišķi ar priekšmetiem, ko izmanto bieži, jo
jārēķinās, ka tiem jābūt ātri
un viegli izņemamiem un
ieliekamiem atpakaļ. Ja pieliekamais ir neliels, labāk ierīkot
gar divām vai pat trim sienām
šaurākus plauktus nekā gar
vienu sienu dziļus. Vēl viens
variants – ja uzglabājamas lielākas sadzīves ierīces, tad, piemēram, pretējā pusē durvīm
var ierīkot dziļākus plauktus,
bet gar abām sienām – seklākus. Savukārt durvju iekšpusē
var piestiprināt āķus vai

līdzīgus stiprinājumus, kur
pakarināt auduma maisus vai
bieži lietojamus sadzīves
priekšmetus, piemēram, birsti grīdas slaucīšanai.

3. Izveido sistēmu
priekšmetu
uzglabāšanai

Sistēmas pamatā ir vienkārši
principi: pirmkārt, jo biežāk
kaut ko izmanto, jo vieglāk
sasniedzamam tam jābūt,
otrkārt, vienā nolūkā lietojamiem priekšmetiem vajadzētu atrasties vienkopus, treškārt, smagāki priekšmeti
jānovieto zemāk, vieglāki –
augstāk, ceturtkārt, sadzīves
lietas jānošķir no pārtikas
produktiem, piektkārt, sīkākus priekšmetus der ievietot
kastēs – vēl jo labāk, ja tās ir
caurspīdīgas.

4. Uzraksti palīdz
ievērot kārtību

Kārtības ieviešanā un ievērošanā uzraksti ir nenovērtējami palīgi – gan uz kastēm,
gan burciņām un arī, piemēram, pie tējas maisiņiem.
Pateicoties tiem, ir viegli
atrast vajadzīgo priekšmetu
un produktu.

5. Atvēli rudens
veltēm īsto vietu

Un vispiemērotākā vieta gan
kastēs īslaicīgi uzglabājamiem
dārzeņiem, gan burciņām ar
ievārījumiem un citiem konservētiem labumiem ir tā,
kur ir visvēsāk un kur piekļūst visvairāk gaisa, piemēram, ārējā siena. Vēl jo labāk,
ja pieliekamajā ir lielāks vai
mazāks lodziņš, kuru var
atvērt un telpu regulāri
izvēdināt.

23. Kā likvidēt ledusskapī smaku?
Atrodi vainīgo! Sāc ar
revīziju, pārbaudi katru produktu un katru stūrīti, jo pat
mazs kriksītis bojātas gaļas,
zivs vai izlijis piena produkts
var radīt degunam šoku.
Neuzglabā produktus atvērtā veidā! Daži
vaļēji produkti, piemēram,
aromātisks siers kopkorī ar
siļķi kažokā vai citiem salātiem spēj radīt netīkamu
smaku, ar ko pievelkas pārējie produkti, tāpēc vienmēr
pārsedz ēdienus ar vāciņu,
pārtikas plēvi, liec produktus
kastītēs ar vāku.
Izmazgā! Ledusskapja
iekšpusi un visas izņemamās
detaļas nomazgā ar mazgājamo līdzekli vai siltu sodas šķīdumu (uz 1 litru ūdens ņem
2 ēdkarotes sodas).
Svarīgi: neizmanto ledusskapja tīrīšanai niknu ķīmiju.
Cilvēku dabiskā vēlme pēc
tīrības ir radījusi milzīgu ķīmijas industriju, kas iluzoras tīrības vietā aiz sevis biezā slānī
atstāj mākslīgās krāsvielas,
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smaržvielas, fosfātus, hlora
savienojumus utt. Kārtīgi
nenomazgātas ķīmiskās vielas
piesātina mūsu pārtiku, mūs
pašus un apkārtējo vidi.
Izvēlies dabisko! Ja vēl
nelāgi ož, pārmazgā iekšpusi
ar ūdeni, kam pievienots etiķis, citrona sula, der arī vaniļas esence.
Izmēģini: smaku neitralizēšanai ieliec ledusskapī citrona
pusīti vai sakapātas citrona
miziņas, rupjmaizes šķēlīti,
trauciņu ar samaltu kafiju vai
sodu, aktīvās ogles tabletes
bez iepakojuma, sīpola šķēlītes. Der arī etiķis, vienīgi tā
aromāts ir ļoti spēcīgs, vaļējie
produkti to uzsūc, un viss
garšo pēc etiķa.
Gudrie palīgi. Pārtikas
smaržas ledusskapī un pieliekamajā ideāli uzsūc aktīvā
ogle. Daži ražotāji pat piedāvā speciālus absorbentus uz
ogļu bāzes, kas labi kalpo
3–4 mēnešus.
Ievēro:
atslēdzot ledusskapi ilgstoši,
neaizver tā durvis. Ja tās
jāver ciet, tad ieliec iekšpusē
sauju aktīvās ogles tablešu.

Noderīgi
atradumi

ETAMINE Du Lys Frig’Odeurs
efektīvi neitralizē netīkamus aromātus ledusskapī, neietekmē
ēdienu garšu un smaržu. Ogle
samazina mitrumu un pelējuma
attīstību un palīdz ilgāk uzturēt
pārtiku svaigu. Kalpo 3 mēnešus.
Biotēkā 5,90 EUR

SEAL tīrīšanas līdzeklis stiklu,
spoguļu, keramikas virsmu, magnētisko tāfeļu, ledusskapju un
vitrīnu tīrīšanai ar vienlaicīgu
dezinfekciju.
Veikalos 750 ml – 2,69 EUR
AMWAY L.O.C. līdzeklis virtuves tīrīšanai. Dabiskas izcelsmes
sastāvdaļas bez piepūles noņem
netīrumu un tauku pēdas no
dažādām virsmām. Nodrošina
ēdiena pagatavošanai nepieciešamos higiēnas apstākļus.
Amway 6,42 EUR
PURENN universāls virtuves
virsmu tīrīšanas līdzeklis ar
ābolu un pīlādžu ekstraktu.
Efektīvi attīra no netīrumiem,
ziepju un ūdens nogulsnēm.
Cenu klubā, Maximā 3,60 EUR
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