
چسبناک  وجههیچبهنازک از موم روی هر دو طرف آن است. کاغذ مومی  ایالیهکاغذی مومی یک کاغذ سبک با 

صنعتی  هایاستفادهرول های کاغذ مومی عالوه بر  0291خانگی زیادی دارد. بعد از سال  هایاستفادهنیست و 

پنیر و کیک از کاغذ مومی استفاده  مردم شدند و مردم برای بسته بندی غذاهایی مثل گوشت، یخانهوارد 

تازه بمانند. عالوه بر این کاغذ  غذاها شودمیو باعث  داردمی. سطح کاغذ مومی رطوبت را داخل نگه کردندمی

دارد. آشپزخانهدیگری هم در  هایاستفادهمومی   

 

با کاغذ مومی هاکابینت نگه داشتنتمیز   

، کشو ها و باالی سطوح بلند هاکابینتاز کاغذ مومی را در  الیهیک توانیدمی دردسربیبرای تمیز کردن راحت و 

 هرچنداز مقداری چسب نواری استفاده کنید تا کاغذ مومی از جایش تکان نخورد.  حتماً. مثل یخچال بزارید

ه همین را ب هاگردوخاک یهمهاین کاغذ های را جمع کنید و با کاغذ مومی جدید جایگزین کنید و  باریکوقت 

 راحتی دور بریزید.

 

 باز کردن زیپ با کاغذ مومی

نیست. تکه ای از کاغذ مومی را روی  دردبخوربهخاصیت چسبناک نبودن کاغذ مومی فقط برای مواد غذایی 

برای  باریکوقت  هرچنداز این روش  توانیدمیباال برود. شما  ترراحتبمالید تا زیپ  کندمیقسمتی که زیپ گیر 

هم استفاده کنید. هازیپاز نگهداری   

 

 درست کردن قیف با کاغذ مومی

داخل ظرف مخصوصشان مقداری  هاادویه یبقیهکه هنگام ریختن نمک، شکر یا  آمدهپیشبرای شما هم  حتماً

از کاغذ مومی کمک بگیرید. یک  توانیدمییا مواد ریز دیگر  هاادویهراحت  جاییجابهبیرون ریخته باشد. برای 

با یک چسب نواری محکمش کنید(.  توانیدمیاز کاغذ مومی را رول کنید تا به شکل یک قیف در بیاید)ورق 

پرش کنید. احتیربهکثیف کاری، قیف را داخل ظرف بزارید و بدون بیرون ریختن و   

 

بی اندازیدرا برق  هالولهبا کاغذ مومی شیر آب و   



. برای برق انداختن کنیدپاکبا کشیدن کاغذ مومی رویشان  راحتیبهرا از شیر آب را  اثرانگشتآب و  هایلکه

 هالولهباعث ضد آب شدن موقت روی  شودمیمنتقل  هالولههم از کاغذ مومی استفاده کنید. مومی که به  هالوله

.شودمیهم   

 

 با کاغذ مومی از تخته آَشپزخانه محافظت کنید

شدن، بو گرفتن  دارلکهه درون تخته آشپزخانه نفوذ کند و باعث ب تواندمیآبه گوشت یا آب بعضی از غذاها  خون

کاغذ مومی روی  الیهیکشود. قبل از کار کردن با گوشت یا هر غذای خیس دیگری بهتر است  هاباکتریو رشد 

.بزاریدتخته آشپزخانه برای محافظت از آن   

 

 تمیز کردن زمین با کاغذ مومی

از کاغذ مومی استفاده  توانیدمینیست  استفادهقابلشما  شویزمینیا طی تمیزکاری ندارید  هایدستمالاگر 

 گردوخاک کردنجمعباعث تمیز شدن زمین و  شویزمینکنید. کشیدن کاغذ مومی روی زمین درست مثل پد 

.شودمی  

 

 

 


