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Desať zaujímavých a neobvyklých spôsobov, ako môžeme
použiť sódu bikarbónu
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Sóda bikarbóna je jednou z tých prísad, ktoré môžeme nájsť v každej kuchyni.

Sóda bikarbóna sa niekedy nazýva tiež sóda na pečenie. Je spracovanou prírodnou soľou,
ktorú používame najmä na dosiahnutie nadýchaného cesta pri pečení.

No okrem pečenia má v domácnosti vďaka svojim jedinečným vlastnostiam omnoho
širšie využitie.

Len stručne môžeme spomenúť, že sóda bikarbóna sa dá použiť na výrobu jemného
zásaditého tlmivého roztoku, ako jemný čistiaci prášok, ako šumivý prostriedok (či už pri
pečení ako kypriaci prášok, alebo pri čistení napr. výleviek) či ako pohlcovač pachov.

A nielenže má sóda bikarbóna všetky tieto mimoriadne vlastnosti, okrem toho je aj
cenovo nenáročná a nezaťažuje životné prostredie.

Po tom, čo si uvedomíme všetky zaujímavé a jedinečné možnosti využitia sódy bikarbóny,
začneme sa na ňu pozerať s novým rešpektom.

Ďalej v článku uvádzame top desať neobvyklých a zaujímavých spôsobov použitia sódy
bikarbóny.

1. Odstraňuje zvyšky pesticídov z ovocia a zeleniny
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Napriek tomu, že obľúbenosť organických fariem rastie, pesticídy sa stále vo veľkom
používajú na ochranu rastlín pred škodcami.

Postreky poľnohospodárskych plodín sú pre udržanie rastúcej
celosvetovej produkcie potravín veľmi dôležité. No používanie
pesticídov zároveň pre naše zdravie predstavuje aj riziko.

Náš tip: Chcete sa zbaviť parazitov z tráviaceho traktu a plesní z tela? Máte problémy
s premnoženou Candidou v organizme? Vyskúšajte našu bylinnú zmes. Viac informácií
tu

Sóda bikarbóna pomáha odstraňovať zvyšky pesticídov z ovocia a zo zeleniny. Doma si
môžeme sami pripraviť čistiaci prípravok – tu je recept:

1. Zmiešame 1 polievkovú lyžicu citrónovej šťavy s 2 polievkovými lyžicami sódy
bikarbóny.

2. Vzniknutú zmes rozriedime 1 šálkou (240 ml) vody a potom ju nalejeme do
rozprašovača.

3. Ovocie a zeleninu postriekame zmesou, ktorú necháme potom pôsobiť 2 až 3 minúty.

4. Ovocie či zeleninu dôkladne poutierame papierovou utierkou.

2. Môžeme ju použiť ako alternatívnu zubnej pasty
Z pohľadu ústnej hygieny je veľmi dôležité čistiť si zuby dvakrát denne. V prípade, že nám
zubná pasta došla, sóda bikarbóna nám poslúži pri čistení zubov ako jedna z najlepších
alternatív.

Sóda bikarbóna je prirodzená substancia s jemným abrazívnym
(čistiacim) účinkom, ktorá nám pomôže dosiahnuť žiarivo biele
zuby.

Podľa výskumu z roku 2008, ktorý bol uverejnený v Žurnále
zubného lekárstva (Journal of Clinical Dentistry), sóda bikarbóna
je veľmi efektívnym prostriedkom na čistenie zubov
a odstraňovanie zubného povlaku, čím predchádza vzniku
zubného kazu.
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1. Mokrú zubnú kefku jednoducho ponoríme do sódy bikarbóny, potom si zuby čistíme
bežným spôsobom.

2. Po vyčistení zubov 30 minút nič nekonzumujeme ani nepijeme.

Poznámka: Sódu bikarbónu používame na čistenie zubov len niekoľkokrát za týždeň.
Nadmerné a pravidelné používanie sódy bikarbóny na čistenie zubov by mohlo spôsobiť
eróziu zubnej skloviny.

3. Čistí nádoby a kuchynský riad vyrobený z nerezovej ocele
Či už máme v kuchyni sporák, chladničku, výlevku, hrnce či riad, ktoré sú vyrobené
z nerezovej ocele, udržiavať ich ligotavo čisté môže byť celkom náročné.

No za použitia sódy bikarbóny bude naše kuchynské
príslušenstvo z nerezovej ocele vyzerať ako nové dlhé roky.

Sóda bikarbóna pomáha z nerezových povrchov odstraňovať
zvyšky mastnoty a vodný kameň. A navyše, keďže je jemným
čistiacim práškom, nezanecháva po sebe žiadne škrabance.

1. Riad či nerezový povrch, ktoré sa chystáme vyčistiť sódou
bikarbónou, najprv opláchneme čistou vodou.

2. Povrch riadu posypeme sódou bikarbónou.

3. Necháme pôsobiť 5 až 10 minút.

4. Povrch vydrhneme v smere textúry ocele za použitia mäkkej špongie.

5. Povrch nakoniec opláchneme vodou.

4. Odstraňuje z chladničky nepríjemné zápachy
Bez ohľadu na to, ako často ju umývame, naša chladnička môže občas zaváňať
nepríjemným zápachom.

Keď teda chceme z našej chladničky odstrániť tieto hnilobné
zápachy či zaschnuté zvyšky potravín, môžeme sa spoľahnúť na
účinky sódy bikarbóny.

1. Chladničku vypneme zo siete, povykladáme z nej všetok
obsah.

2. Na vlhkú špongiu nasypeme trochu sódy bikarbóny.
Špongiou potom čistíme steny, police, zásuvky a ostatné
priestory vnútra chladničky.
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3. Sódu bikarbónu potom poutierame čistou, vlhkou špongiou.

4. Po vyčistení do chladničky umiestnime misku plnú sódy bikarbóny. Miska so sódou
bude ďalej pohlcovať zvyšné pachy.

5. Chladničku necháme zavretú jeden deň, misku so sódou na druhý deň z chladničky
vyberieme.

Chladničku môžeme začať používať.

5. Sóda bikarbóna pôsobí ako prirodzené antacidum
Keď sódu bikarbónu rozriedime vo vode, má skvelé antacidné účinky. Poskytuje úľavu od
pálenia záhy, od pálivého pocitu v žalúdku a od nevoľnosti tým, že neutralizuje nadmernú
tvorbu žalúdočnej kyseliny.

1. Rozmiešame ½ až 1 kávovú lyžičku sódy bikarbóny v pohári
vody.

2. Neprestávame miešať, až kým sa sóda bikarbóna vo vode
úplne nerozpustí.

3. Nápoj naraz vypijeme.

4. Nápoj užívame 2 až 3-krát denne (1 až 2 hodiny po jedle
a užití iných liekov).

Poznámka: Sódu bikarbónu neužívame na plný žalúdok, vnútorné užívanie sódy
bikarbóny nesmie prekročiť dobu jedného týždňa.

6. Pomáha pri vyberaní triesok z prstov
Hoci vpichnutá trieska v prste môže byť veľmi malá, môže nám spôsobovať mierne
nepohodlie až veľmi silnú bolesť. Keď chceme uvoľniť a rýchlo vybrať z prstu zapichnutú
triesku, sóda bikarbóna nám môže na to dobre poslúžiť.

Sóda bikarbóna nám môže pomôcť zbaviť sa i tých najdrobnejších triesok ako aj tých,
ktoré máme vpichnuté hlboko pod kožou.

Keď ju nanesieme na postihnuté miesto, pomáha vytiahnuť
triesku na povrch tak, že ju už potom poľahky vyberieme za
pomoci pinzety.

1. Do ¼ kávovej lyžičky sódy bikarbóny pridáme pár kvapiek
vody, čím nám vznikne hustá pasta.

2. Túto pastu nanesieme na obväz, ktorým potom postihnuté
miesto obviažeme.
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3. Obväz dáme dole po 24 hodinách.

4. Triesku vytiahneme za pomoci pinzety. Ak sa nám nedarí triesku vytiahnuť von, celý
proces opakujeme.

5. Keď sa nám už triesku podarilo vytiahnuť, pokožku si jemne opláchneme vlažnou
vodou.

7. Môžeme ju použiť na čistenie upchatých odtokov
Opraviť upchatý odtok môže byť niekedy problém. Nemusíme však hneď volať vodára.
Upchatý odtok môžeme prečistiť sami za použitia sódy bikarbóny.

Všetko, čo potrebujeme, je sóda bikarbóna a trochu bieleho
octu.

Sóda bikarbóna dokáže uvoľniť akékoľvek nečistoty
a usadeniny, ktoré sa zachytávajú v spodnej časti odtoku.
Chemická reakcia octu a sódy bikarbóny sa už pri čistení odtoku
postará o zvyšok roboty.

1. Do upchatého odtoku vylejeme hrniec vriacej vody.

2. Do výlevky nasypeme ½ šálky sódy bikarbóny a necháme niekoľko minút pôsobiť.

3. Na sódu bikarbónu v odtoku vylejeme zmes 1 šálky octu a 1 šálky horúcej vody.

4. Otvor odtoku uzavrieme zátkou na 5 až 10 minút.

5. Odtok spláchneme ešte raz hrncom vriacej vody.

Uvedenú metódu môžeme používať pravidelne na údržbu odtokov.

8. Sóda bikarbóna pomáha potláčať telesné pachy
Sóda bikarbóna má mimoriadne účinky proti nepríjemným zápachom – ako
v domácnosti tak aj pokiaľ ide o telesné pachy.

Pomáha optimalizovať hodnotu pH nášho organizmu, absorbuje
pot a zmierňuje telesné pachy. Sóda bikarbóna navyše zabíja
baktérie a účinkuje ako prirodzený deodorant.

1. Zmiešame sódu bikarbónu s rovnakým množstvom
kukuričného škrobu.

2. Zmes nanesieme priamo na miesta na tele, ktoré sa potia
najviac. Tým zabránime poteniu, ako aj nepríjemnému pachu.
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3. Tento jednoduchý prípravok používame podľa potreby.

Okrem zbavenia sa telesných pachov môžeme sódu bikarbónu použiť aj v prípade, keď
chceme pach odstrániť z výlevky, smetného koša či búdky pre mačku.

Jednoducho nasypeme trochu sódy bikarbóny na zapáchajúci predmet, necháme chvíľu
pôsobiť, a potom očistíme.

9. Odstraňuje z vlasov chlór
Plávanie je zo zdravotného hľadiska jedným z najlepších športov, no plávanie v bazéne
s chlórovou vodou nerobí dobre našim vlasom. Chlór, ktorý sa zachytáva na vlasoch
spôsobuje, že vlasy sa začnú kučeravieť, stanú sa krehké a je väčšia šanca, že sa začnú
lámať.

Odporúčame: Prírodná liečba cukrovky

Sóda bikarbóna je výborným prostriedkom na odstraňovanie
chlóru a pomáha neutralizovať škodlivé účinky chlóru na naše
vlasy.

1. Rozmiešame 1 polievkovú lyžicu sódy bikarbóny v 1 pohári
vody.

2. Vzniknutým roztokom naplníme malý rozprašovač.

3. Po plávaní a pred použitím fľašou zatrasieme, potom
ľubovoľne nastriekame na mokré vlasy.

4. Pred zmytím vlasov necháme 5 minút pôsobiť.

Poznámka: Prípravok nepoužívame na zafarbené vlasy – farba by sa nám mohla z vlasov
zmyť.

10. Pomáha zbaviť sa záhradných škodcov
Záhradní škodcovia, ako sú vši, mravce, zajace či roztoče, môžu na zelenine a rastlinách
v našej záhrade zanechať značné škody.

Sóda bikarbóna môže byť veľmi účinným pomocníkom pri
ochrane našej záhrady pred škodcami bez toho, že by škodila
rastlinám. Sóda bikarbóna je netoxickým fungicídom, a preto
chráni rastliny aj pred plesňami.

1. V 1 galóne vody (približne 4 l) rozmiešame 2 polievkové lyžice
sódy bikarbóny.
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2. Do zmesi pridáme ešte 1 polievkovú lyžicu olivového oleja a zopár kvapiek tekutého
mydla.

3. Zmes nalejeme do rozprašovača.

4. Záhradu postrekujeme zmesou každý tretí deň, tým odstránime záhradných škodcov
a plesne.

Ďalšie zaujímavé spôsoby ako môžeme použiť sódu bikarbónu:

– Môžeme ju použiť na čistenie a zvláčnenie pleti.

– Pomocou sódy bikarbóny môžeme z maľovaných povrchov odstrániť farbu z pasteliek,
ceruziek, atramentu a škrabancov.

– Môžeme ju použiť na uhasenie menšieho ohňa.

– Môžeme ňou vyčistiť olejové a mastné škvrny na podlahe v garáži či na vozovke.

– Nové kusy odevu bývajú ošetrené chemickými prostriedkami, ktoré sú však škodlivé.
Môžeme ich odstrániť pomocou sódy bikarbóny. Pri praní primiešajme do pracieho
prášku ½ šálky sódy bikarbóny.

– Sódu bikarbónu môžeme použiť ako suchý šampón na umývanie nášho psa.

– Môžeme ju použiť na odstránenie cesnakového, cibuľového a iného prenikavého
zápachu jedla z našich rúk.

– Sódu bikarbónu môžeme použiť ako kypriaci prášok do pečiva, keď ju zmiešame so
smotanou, majonézou alebo s octom.

– Môžeme ju použiť na umývanie podlahy. Pri umývaní podlahy do vedra s teplou vodou
pridáme ½ šálky sódy bikarbóny.

Spracoval: Badatel.net

Podobné články
11 úžasných zdravotných prínosov používania sódy bikarbóny
Táto prírodná látka rýchlo zastaví vypadávanie vlasov a podporí ich rast
Táto žena si natierala sódu bikarbónu na chodidlá 2 krát týždenne. Výsledok je
ohromujúci
Neuveriteľné: Ricínový olej a sóda bikarbóna liečia viac než 24 chorôb
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