Cách để làm sáng bóng và làm mới tủ bếp
Bếp là khu vực nấu nướng của gia đình, một căn bếp sạch sẽ mùi hương dễ chịu sẽ khiến
ccho mọi thành viên cảm thấy dễ chịu và thoải mái thưởng thức những món ăn ngon. Tuy
nhiên khi chế biến các món ăn thường sẽ để lại những mùi khó chịu của thực phẩm tươi
sống và các thiệt bị bếp thường bị dầu mỡ bắn vào gây ra những vết bẩn trên các sản
phẩm khác.
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Tủ bếp gỗ sồi

Bởi vậy vấn đề vệ sinh tủ bếp một cách đúng nhất luôn được các chị em nội trợ quan
tâm.Việc đầu tiên chúng ta cần làm lau từ ngoài vào trong các mặt của tủ bếp, vứt đi
những miếng lót đã cũ và thay bằng những miếng lót mới hơn. Hãy pha một ít dung dich
được làm từ một ít nước ấm, mốt ít nước tẩy rửa nhẹ và dầu rửa bát. Nếu bề mặt tử quá
nhiều bụi thì bạn nên lau hết bụi với khăn khô. Lấy một miếng vài cotton không bị bông
xơ, thấm vào dung dịch đã pha và từ từ lau các bề mặt, hay đợi một lúc và tiếp tục lấy
một chiếc khăn khô khác và lau khô các bề mặt trước đó. Lưu ý khi vệ sinh bạn không
nên lau và chà xát quá mạnh, điều này sẽ khiến bề mặt tủ bị xước và gây mất thẩm mỹ.
Dung dich mà chúng tôi hướng dẫn bạn pha có tác dụng rất tốt khi lau các bề mặt bám
nhiều dầu mỡ, những vết ố vàng hoen ố do cà phê hay nước chè để lại. Đặc biệt là khi lau
xong sẽ không xuất hiện những vệt nước loang lổ làm mật đi độ bóng của bề mặt tủ.
Mẹo để phục hồi tủ bếp và sáng bóng như mới
- Đối với những tủ bếp màu trắng hay gỗ sáng mà bị những vệt vàng ố, lúc này bạn đừng
vội vàng chà xát mạnh sẽ khiến bề mặt tủ bị xước và xấu đi. Cách đơn giản nhất là lấy
một ít kem đánh răng hoặc bột đánh răng lau thật nhẹ nhàng cho đến khi vết bẩn bay đi.
- Một cách tiếp theo là lấy một ít sữa bò và cho vào một cái khăn xô sạch, sau đấy lau nhẹ
nhàng trên bề mặt đồ gỗ, vừa giúp lấy đi những vết bẩn vừa giúp bề mặt gỗ được trắng
bóng.
- Pha một ít nước và giấm gạo theo tỉ lệ 2:1, dũng một miếng vài mềm nhứng vào dung
dich và cũng nhẹ nhàng lau đi những vết hoen ố và trả lại màu sắc ban đầu và bóng bẩy
cho sản phẩm.
- Những sản phẩm được lằm bằng gỗ thường rất dễ bị mất đi độ sáng bóng sau nhiều năm
sử dung. Cách để lạy lại độ sáng bóng cho sản phẩm nay là pha một ít trà đặc và cũng
dùng cách nhẹ nhàng lau đi, lau một tuần tàm 3 lần thì tủ bếp nhà bạn sẽ luôn sáng bóng
như mới.
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- Nên vệ sinh tủ bếp thường xuyên, còn nếu các bạn có quá bận đi nữa thì cúng nên vệ
sinh bếp 1 tần 1 lần nhé!

