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Mivel tudjuk helyettesíteni az „intelligens”, egészségünkre ártalmas mosó-

,tisztító-és vegyszereket? 

Általános folttisztítóként az ecetsavat, sót, szódabikarbónát vagy a 
citromlevet próbáljuk ki. Vagyis itt vannak körülöttünk a természet csodái, 

melyek jól bevált ősrégi tisztítószerek és még az egészségünkre is ártalmatlanok.  

Súrolóporként használjunk ecetet, mosószódát, szódabikarbónát vagy sót.  

- A friss kakaófoltot, kávéfoltot  meleg sós vízzel mossuk át, majd langyos 

vízzel öblítsük ki. 

- Fűfoltra friss citromlevet csepegtetünk, erősen dörzsöljük majd kimossuk 

vagy aludttejben áztatjuk egy napig és utána mossuk ki. 

- A csokoládé-, tinta-, tea-, rozsda-, szintén citromlé segítségével 

maradéktalanul eltüntethetjük. 

- Vörösborfoltot sóval beszórjuk és  kevés citromlével vagy ecettel 

benedvesítjük majd kimossuk vagy szódabikarbónát langyos vízzel 

elkeverjük és ebben áztatjuk a ruhát. Az utóbbit alkalmazhatjuk 

kárpitozott bútorok tisztítására is. 

- Vérfoltot hideg sós vízzel tüntethetjük el. Utána öblítsük ki a textíliát. 
- Az izzadságfoltot ecettel távolíthatjuk el. 

- A friss zsírfoltra szórjunk burgonyakeményítővel szórjuk be, pár órát 

hagyjuk majd keféljük ki vagy szénsavas ásványvízzel  dörzsöljük be.  

- Gyümölcsfolton segít a gyors leforrázás. Azoknál a ruháknál, melyeket 

nem szabad forrázni ecetet vagy citromot használjunk tisztítószerként. 

- A zuhanyfüggönyön keletkezett penészfoltokat mossuk le 

szódabikarbónás vízzel utána pedig ecettel vagy citromlével. 

- A bográcsot fahamu és olaj keverékével varázsolhatjuk széppé. 

- Só és ecet keverékével jól tisztíthatjuk az üveget és a kristályt és 
edényeket. Az ételszagok, hagymaszag  ellen is kitűnő. 

- Az üvegedényeket sütőporral is elmoshatjuk és ecetes vízben öblítjük. 

- Ha a megsárgult anyagokat néhány órára aludttejbe tesszük, majd 

kimossuk, megint fehérek lesznek. 

- A rágógumifoltos anyagokat egy műanyag zacskóban beletesszük a 

hűtőbe, fél óra múlva ledörzsölhető.   

- Régi foltok eltávolítására tiszta, langyos vízzel és néhány csepp ecettel 
megnedvesített szivacsot használjunk. 

- Ha a vasaló egy kicsit megsütötte a ruhát, nedvesítsük be a foltot 
vöröshagyma levével és hagyjuk hatni pár órán keresztül. Utána mossuk 

ki és a foltnak hűlt helye lesz. 

- A ragasztófoltot ecetbe mártott kendővel tüntethetjük el a szőnyegről.  
 Ezek a csodaszerek: ecet, só, szódabikarbóna, citromlé mind 
megtalálhatók minden háztartásban, jelentős pénzt is 
megtakaríthatunk ha használjuk őket és védjük környezetünket.
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