
Prva 
pomoč

Nekatera vprašanja 
zahtevajo strokovne 
odgovore. H.O.M.E. 

vam z dobrimi 
nasveti pomaga 

olajšati življenje, pa 
naj gre za lepotne ali 

bivanjske težave.

 Umetni material z lepim imenom 
polimetilmetakrilat je prišel 
na tržišče v 30. letih prejšnjega 

stoletja in se uveljavil tudi na področju 
oblikovanja pohištva. Če poznate sloviti 
prosojni stol z rdečimi vrtnicami, ki ga 
je oblikoval Japonec Shiro Kuramata, 
ste brez dvoma na tekočem. Toda pleksi 
steklo ne privlači samo vrtnic, ampak 
zaradi elektrostatičnega naboja tudi 
prah. Na splošno je pomembno, da 
pleksi steklo pravilno vzdržujete. Med 
drugim je zelo dovzetno za praske, 
zato ga nikoli ne drgnite na suho. Prav 
tako za čiščenje ne smete uporabljati 
topil, saj načnejo površino. Material 
lahko izgubi sijaj in postane moten, 
zaradi prask pa krhkejši. Za čiščenje 
raje uporabljajte vodo z nekaj sredstva 

za pomivanje in kakovostno krpo iz 
mikrovlaken, ki jo prihranite samo 
za ta namen. Uporabni so tudi robčki 
za čiščenje očal in mehka krpa, ki 
ne pušča vlaken. Za mastne predele 
lahko uporabite običajna čistila za 
steklo. Pri tem je pomembno, da krpo 
dobro napojite s čistilom in z njo 
previdno obrišete umazana mesta, 
ki jih zatem obrišete še s toplo vodo, 
ki ji niste dodali nobenega čistila. 
Uporabljate lahko tudi čistilni bencin 
brez benzena. V trgovinah z opremo za 
taborjenje prodajajo čistila za šotore, 
ki ne poškodujejo pleksi stekla. Če 
boste na pleksi steklu kljub previdnosti 
opazili praske, jih lahko zloščite z malo 
zobne paste ali sredstva za loščenje 
avtomobilov. 

KaKo vzdržujemo pleKsi steKlo?

 Pojavu pogovorno rečemo 
muckanje, s tem pa opisujemo 
tvorjenje kosmov ali svaljkov na 

površini oblačil, predvsem volnenih. 
Najpogostejši vzrok kosmatenja 
materialov je pranje v pralnem 
stroju ali sušenje v sušilnem stroju. 
Kosmatenja ni mogoče preprečiti, 
toda sčasoma je svaljkov vse manj. 
Kako svaljke odstranimo? Pravzaprav 

povsem preprosto. Če imate čas in 
voljo, jih lahko populite s prsti, sicer 
pa so v specializiranih trgovinah na 
prodaj različni pripomočki, denimo 
valjček, glavnik, kamen in brivnik za 
odstranjevanje svaljkov. Če imate mirno 
roko, lahko uporabite tudi običajno 
britvico. Sicer pa tudi pri kosmatenju 
velja načelo, da je bolje preprečevati 
kot zdraviti. Kosmatenje lahko omilite 
ali celo preprečite tako, da oblačila 
perete obrnjena na notranjo stran in po 
možnosti s programom za nežno pranje, 
boben pralnega stroja pa ne sme biti 
prepoln. Za konec imamo še en dober 
nasvet: Oblačila, ki se rada kosmatijo, 
dajte za dva dni v zmrzovalnik, preden 
jih oblečete.

KaKo 
preprečimo 
KosmateNje 
materialov?

 Prijazno opravičilo zagotovo ne 
zadošča. Lahko pa si pomagate s 
suho slivo. Če jo boste četrt ure 

kuhali z jedjo, ki ste jo preveč posolili, 
bo nevtralizirala sol in vas rešila pred 
polomijo. S sladkorjem se lahko proti 
soli borite tudi drugače: jedi dodajte 
čajno žličko medu, ki sicer pomaga 
tudi pri premočno začinjenih jedeh. Z 
jedjo lahko kuhate tudi košček kruha, 
krompirja ali korenja, ki ga vzamete 
ven, ko je jed pripravljena. Tudi ta tri 
živila nevtralizirajo sol. 
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KaKo rešimo 
jedi, Ki smo jih 
preveč posolili?
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Kaj storiti ob 
ugrizu Klopa?

Kaj storiti s prebraNimi KNjigami?

Katera živila pomagajo 
premagovati NespečNost?

 Kronična zaspanost ali 
pomanjkanje melatonina? 
Morda celo oboje. Na izločanje 

hormona, ki vpliva na kakovost 
spanca, namreč vplivajo številni 
dejavniki. Če veliko časa preživite v 
pisarni z roletami, v kateri se svetla 
in temna obdobja ne izmenjujejo 
dovolj redno, telo težko prepozna 
naravni čas za počitek. Pomembno je 
tudi, da si primerno uredite prostor, 
v katerem spite: spalnica mora biti 
najtišji prostor v stanovanju, ponujati 
pa mora tudi možnost, da jo dobro 
zatemnite. Temperatura v prostoru 
ne sme preseči 18 stopinj Celzija. Do 
dobrega spanca vam lahko pomaga 
tudi ustrezna hrana:

■ dremavi oreščki Če zvečer pojeste 
pest oreščkov, se raven melatonina v 
krvi do trikrat poveča.

■ lososov spanec Ta vrsta ribe 
vsebuje dokozaheksaenojsko kislino, 
ki v telesu spodbuja nastajanje 
melatonina. 

■ Fižolovo smrčanje Stročnica 
je bogata z vitamini B (tudi z 
vitaminoma B6 in B12) in folno 
kislino, zato pomaga uravnavati 
spanje.

■ datljeve sanje Sladki sadež vas 
bo zazibal v spanje, saj spodbuja 
nastajanje melatonina.

■ Čajna sprostitev Pasijonko 
uporabljamo kot sredstvo za pomiritev 
pri bojazljivosti in hiperaktivnosti. 
Mačja meta sprošča, kamilica pa deluje 
pomirjujoče in pomaga zmanjševati 
telesno napetost. Če združite vse troje, 
dobite mešanico, ki vas bo brez dvoma 
ponesla v sanje. Če ste alergični na 
košarnice, lahko kamilico zamenjate s 
hmeljevim cvetom.

■ mlečna meditacija Starodavni 
domači recept za uspavanje je toplo 
mleko z medom, ki zelo pomirja.

■ baldrijanov počitek Najbolj znano 
zdravilno rastlino, ki pomaga uspavati, 
lahko kupite v obliki dražejev ali 
kapljic. Tinkturo iz baldrijanove 
korenine si lahko pripravite tudi 
sami: korenino (iz lekarne) narežite 
na kockice, stresite v temen kozarec, 
ki ga lahko dobro zaprete, in prelijte 
z alkoholom (vsaj 40-odstotnim). 
Kozarec za vsaj pet dni postavite 
na temno mesto ter vsebino enkrat 
do dvakrat na dan pretresite. Nato 
tekočino odlijte in jo pretočite v temno 
stekleničko. Uro pred spanjem zaužijte 
od pol do eno čajno žličko tinkture. 

 Presneto, klop po meni leze 
zavzeto! Majhni nadležni krvosesi 
prenašajo kar dve nevarni 

bolezni, klopni meningoencefalitis 
ter vnetje sklepov in mišic ali lymsko 
boreliozo, proti slednji se ni mogoče 
cepiti. Če na koži odkrijete klopa, ga 
previdno odstranite s pinceto. Pri tem 
se pogosto zgodi, da ga zatrgate in 
glava ostane v koži. Naj vas ne zgrabi 
panika, saj glavo lahko odstranite tudi 
pozneje, v približno 24 urah. Bakterijo, 
ki povzroča boreliozo, ima klop 
namreč v prebavilih. Okužbe z virusom 
klopnega meningoencefalitisa pa žal ne 
morete preprečiti tako, da klopa hitro 
odstranite. 
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 Če je knjiga dobro ohranjena, jo 
raje podarite, kot zavrzite. Imate 
številne možnosti: knjige lahko 

podarite antikvariatu, humanitarnim 
organizacijam, vrtcem, šolam in drugim 
izobraževalnim ustanovam ali pa jih 
pustite na javnem kraju, da jih vzame 
kdo drug (t. i. bookcrossing). Knjige 
imate lahko tudi za okras, predvsem 
tiste z lepimi platnicami.  
V nadaljevanju preberite še dva 
predloga, kaj lahko naredite s knjigami, 
ki jih ne potrebujete več.
 

■ Star roman preoblikujte v novo 
beležko Lepo vezane knjige z 
zanimivimi platnicami lahko predelate 
v lično darilo. Vzemite ostro rezilo in 
trdno podlago ter platnice ločite od 

hrbta knjige. Nadaljnje delo vas čaka v 
fotokopirnici, kjer vam lahko odrežejo 
papir ustrezne velikosti in ga skupaj 
platnicami s kovinsko spiralo zvežejo 
v beležko. Uporabite lahko tudi strani 
z lepimi ilustracijami; te lahko vstavite 
med bele strani. 
 
■ Knjiga kot sef Večjo kot imate 
knjižnico, več možnosti imate za 
učinkovito skrivališče. Knjiga, ki jo sami 
predelate v sef, je morda manj opazno 
skrivališče kot podobni izdelki, ki jih 
lahko kupite v trgovini. Knjižni sef je 
preprosto izdelati. Odprite platnico in 
v notranjosti knjige izrežite prostor, 
kamor boste skrili nakit, pomembne 
dokumente ali gotovino.

know-hownasveti


