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کاغذ مومی استفاده های زیادی در خانه و آشپرخانه دارد و نگه داری تعدادی ورق کاغذ مومی در خانه می تواند 

ز کاغذ مومی در کشو های خانتان اگر شما هم از افرادی هستید که ا شما را نجات دهد. در خیلی از مشکالت

بدون هیچ استفاده ای افتاده است یا تنها به عنوان کاغذ شیرینی پذی از آن استفاده می کنید این مقاله برای 

 شما است.

 

 یخ نزدن بستنی

خوردن بستنی که انقدر در فریزر مانده که کامال یخ زده است و قاشق در آن فرو نمی رود واقعا اعصاب خورد 

است. و این مدت زمانی که بستنی باید بیرون بماند تا قابل خوردن شود برای دوست داران بستنی صبری کن 

غیر ممکن است. برای اینکه بستنی در فریزر یخ نزند و حالت نرم خودش را حفظ کند کافی است با یک  الیه 

 کاغذ مومی روی آن را بپوشانید.

 

 تمیز کردن یخچال

ای یخچال را با کاغذ مومی بپوشانید تا تمیز کردن یخچال در عرض چند ثانیه تمام شود. تمام کشو ها و قفسه ه

هر وقت چیزی در یخچال ریخته شد یا میوه و سبزیجات پوسید برای تمیز کردن آن ها کافیست کاغذ مومی را 

ت را نمی دهد به اجازه رد شدن روغن و رطوب بردارید و آن را با یک کاغذ مومی دیگر عوض کنید. کاغذ مومی

 همین دلیل بهترین انتخاب برای تمیز نگه داشتن یخچال است.

 

 کاغذ شیرینی پزی

وقتی می خواهید خمیر را یکی از کاربرد های همیشگی کاغذ مومی کمک در شیرینی پزی و پخت کیک است. 

خمیر بزارید که بدون  با دست یا وردنه ورز دهید و خمیر به دستتان می چسبد کافی است یک کاغذ مومی روی

 نیاز به آرد اضافه از چسبیدن خمیر جلوگیری می کند.

 

 قیف کاغذی



اگر در خانه قیف نیاز شدید و قیف ندارید می توانید با یک تکه کاغذ مومی به راحتی قیف درست کنید. قیف با 

کاغذ مومی بهترین انتخاب برای انتقال مایعات است زیرا کاغذ مومی جلوی خروج مایعات را میگیرد و خراب 

 نمی شود.

 

 تمیز کردن گرد و خاک

که تمیز کردنشان یک کابوس  کان هایی مثل باالی یخچال یا کابینت ها وجود دارندم ها در همه ی خانه

وحشتناک است. شما می توانید با یک کاغذ مومی روی این مکان های دور از دسترس را بپوشانید تا تمیز کردن 

 و خاک گیری تبدیل به راحت ترین کار ممکن شود.

 

 باز کردن زیپ

ان یک زیپ بد قلق دارد که همیشه گیر می کند کافی است با یک تکه کاغذ مومی کفش، شلوار یا کیفتاگر 

دندانه های زیپ را بمالید تا زیپ خیلی روان باز و بسته شود. شما می توانید از این روش برای جلوگیری از گیر 

 کردن زیپ هم استفاده کنید.

 

 تمیز کردن سینک ظرفشویی

ز به نیاز به تمیز کردن ندارد اما کافی است یک بار این روش را امتحان کنید تا بعد اشاید فکر کنید سینک شما 

سینک و شیر آالت معتاد شوید. کافی است یک ورق کاغذ مومی را روی تمام قسمت های برق انداختن 

طور از کدر شدن و شیرآالت و سینک بکشید. موم موجود در کاغذ باعث برق انداختنش می شود و همین

 چسبیدن آب و آلودگی به آن ها جلوگیری می کند.

 

 

همانطور که می بینید کاغذ مومی عالوه بر بسته بندی و طراحی در خانه هم کاربرد های زیادی دارد. اگر کاغذ 

تی هم درست کنید.مومی اضافه در خانه دارید عالوه بر موارد باال می توانید با آن ها برچسب یا کاردس  

 



 


