Những điều kiêng kỵ khi lắp đặt và sử dụng tủ bếp
Phòng bếp ngoài là nơi các chị các mẹ chế biến các món ăn phục vụ các thành viên trong
gia đình còn là nơi được xem là khá tâm linh khi có thờ các vị thần bếp và thần thổ địa.
Bởi vậy việc quyết đinh lựa chọn màu sắc, hướng đặt tủ bếp cũng nhận được nhiều sự
quan tâm của các gia đình. Với mong muốn cả gia đình luôn có cuộc sống yên bình, hành
phúc, tránh cãi vã và làm ăn phát đạt thì vấn đề kiêng kị trong tủ bếp luôn được đặt lên
hàng đầu.
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Bếp nấu kỵ gió
Không chỉ về mặt tâm linh mà vấn đề đầu tiên khi lắp đặt khu vực bếp nấu cũng cần tránh
những nơi gió to. Bởi gió to sẽ rất khó trong quá trình chế biến và có thể gây hỏa hoạn
khi lửa bắt đúng những thiết bị dễ gây cháy nổ.
Trong tâm linh thì việc thiết kế bếp nâu theo kiểu “tàng phong tụ khí”, có nghĩa là bếp
nấu tránh gió để giúp tụ được khí.
Bếp nấu kỵ nước
Việc kỵ nước ở đây không phải hiểu theo kiểu nghĩa đen mà nên hiểu thoe ý nghĩa âm
dương ngũ hành, “thủy hỏa bất tương dương” nước và lửa rất khắc nhau, sẽ gây nên
những mối bất hòa trong gia đình.
Về hướng tránh đặt bếp theo hướng Bắc, bởi theo ngũ hành thì hướng Bắc là phương vị
của Thủy là nơi thủy đang vượng và mạnh nhất. Tiếp theo là không nên đặt bếp ở các

rãnh nước chay, không nên đặt bếp ở giữa bồn rửa bát và máy giặt hay đặt giữa tủ lạnh và
bồn rửa bát.
Không nên kê bấp sát giường ngủ
Việc đặt bếp quá gần giường ngủ vừa gây ồn ào trong khi ngủ và vừa gây nên những mùi
khó chịu trong khi ngủ. Việc để bếp quá gần khi nấu ăn mùi thức ăn sẽ dễ dàng bay vào
phòng ngủ, mùi thức ăn bám nên quần áo và ga gối làm cho không khí ở trong phòng
ngột ngạt và giấc ngủ bị quấy rầy.
Luôn vệ sinh nhà bếp một cách sạch sẽ
Bếp, tủ bếp ngoài là bộ mặt của ngôi nhà ra còn là bộ mặt của những người phù nữ trong
gia đình. Một phòng bếp sạch sẽ, mùi thơm dễ chịu sẽ khiến các chị em cũng có tâm lý
thoải mái hơn khi nấu ăn và cũng giúp cho các thành viên trong gia đình thấy hưng phấn
và cảm giác ngon miệng hơn đối với những món ăn đã được chế biến.
Nên lắp thêm những phụ kiện hút mùi cho khu vực bếp để đẩy nhanh quá trình hút mùi.
Để mua những sản phẩm tủ bếp và các phụ kiện tủ bếp hiện đại và chất lượng quý khách
hãy đến với công ty thiết kế nội thất Minh Khôi của chúng tôi. Là một trong những công
ty có thương hiệu trên thị trường sẽ mang đến cho khu vực bếp gia đình bạn đẹp và sang
trọng nhất.

