Ýmece Evi

Doðal Deterjan Mümkün

Ýmece Evini iki yýl önce kendi kendine yeten,çevresi ile takas yapan,doða ve bir arad
uyumlu yaþamý kolektif olarak uygulamaya çalýþýrken ihtiyaç duyduðumuz her þeyin ekolojik çözüm
bulmaya,bulamadýysak üretmeye baþladýk.Pek çok gýdamýzý unutulmuþ yada unutulmak üzere olan
binlerce yýllýk geleneksel,kadim yöntemlerle üretiyoruz. Zeytin,zeytinyaðý, peynir, salça,
pekmez,ekmek,&hellip;Diðer ihtiyaçlarýmýz elektrik, boya,hayvancýlýk,tarým,vss&hellip;Bunlarýn
arasýnda birde temizlik sorunu vardý.

Ve bunun için ilk önce çamaþýr sodasý, boraks, karbonat,sabun,çivit,sirkeyi kullanmaya baþladýk
Sonra sabunumuzu kostiksiz yapmaya çalýþtýk. Sabun yapýmý için Kostik (sodyum hidroksit) yerine
sadece odun külünden elde ettiðimiz kül suyunu kullanmaya baþladýk. Ancak sabun için gereken 25
bome ölçüsündeki kül suyu için çok ateþ yakmamýzýn ekolojik olmadýðýný düþünmeye baþladýk. Biz
kostiksiz sabun yapma denemelerine devam ederken eski insanlarýn sadece kül suyunu her
yerde kullandýklarýný duydukça denemeye karar verdik.Ve son bir yýldýr tecrübe ve
deneyimlerimiz sonucu geldiðimiz nokta bulaþýk, çamaþýr, genel temizlik ve hatta kiþisel
temizlikte kül suyu kullanmanýn yeterli olduðu. Bu yüzden imece evinde günlük yaþamda temizlik
ve temizlik aracý makinelerinin kullanma bilgilerini güncelliyoruz. Aþaðýda kül suyu
hazýrlamanýn tarifi var.

KÜL

SUYU

YAPIMI

1*** Þehirde yaþayanlar; en yakýn odun ateþinde ekmek yapan, fýrýna gidip yarým kovadan az
fazla kül alýn. Bu kül merak etmeyin ya meþedir,ya zeytin yada benzer bir aðaçtandýr.Yani
potasyumu fazladýr.Doðada yaþayanlarda kendi külü yetmediðinde en yakýndaki fýrýndan alabilir.
Çünkü bu küller siz almayýnca þehir çöplüðüne gidiyor.

2*** Külün üstüne su ilave edin ve karýþtýrýn. Bu su yaðmur suyu olursa daha etkili sonuç alýrs

3*** Külün içindeki hafif malzemeler kömür dahil su üstüne çýkar. Bunlarý tel süzgecinizle alýp
yakýndaki topraða býrakýn. Çoksa seyrelterek daðýtýn. Eðer kömür sobanýz varsa ya da mangalda b
kömürleri yakabilirsiniz. Enerjiyi çöpe atmayýn.
4*** Akþam karýþtýrýlan karýþým sabaha kadar durulur. Kül aþaðýya çöker, su ise artýk potasyum
hidroksitli bir þekilde üstte kalýr. Ýþte buna doðal kostik; Kül suyu diyoruz. Çok açýk renkli
bir çaya benzer. Ihlamur çayý renginde diyebiliriz. Parmaðýnýzý sokup test ederseniz kaygan
olduðunu fark edersiniz.

5*** O günkü ihtiyacýnýz kadar suyu bir þiþeye aktarýn. Geri kalan karýþýmý karýþtýrýn. Çünkü h
karýþtýrmada külün içindeki potasyum suya karýþýp deterjanýnýzýn daha güçlü olmasýný saðlayacak
6*** Haftada bir fýrýna uðrayýp kül alýp karýþýmýnýza eklemeniz yeterli olur.
7*** Kovanýn altýnda kalan eski külleri ise baþka bir kaba aktarýp krom, çelik,
seramik,lavabo,mermer,taþ yüzeylerde tel yerine yada biriken yað katmanlarýný ovalayarak
temizleyebilirsiniz. Ancak arasý açýk renk &ldquo;derz&rdquo; olan fayanslý yerlerde grilik
olacaðýný unutmayýn.
8*** Artan külü bahçenizde seyrelterek gübre katkýsý, tarým ilacý yada tavuklarýnýz varsa
eþelenerek parazitten arýnma kumu olarak kullanabilirsiniz. 9*** Sil baþtan.... yeni karýþým
&hellip; yeniden kül alýp hazýrlamayý unutmayýn. Bizimle beraber þehirlerde deneyen dostlarýn
ifadelerine göre balkon bu iþ için çok uygun bir alan! Kap olarak her tür olabileceði gibi
Toprak küpler ideal. Nefes alýp terlediði ve suyu azalttýðý için&hellip;

Kül suyu hazýrlýðý ayda bir yeterli olur ama kül suyunu; çamaþýr, bulaþýk, genel temizlik ve
temizlikte kullanýyorsanýz ve kalabalýk bir aile iseniz haftada bir yapmayý planlamanýz daha
gerçekçi olur. Kül suyunun temizleyici özelliðinin artmasý için, kül ve su karýþýmýný daha uzun
bekletebilirsiniz veya elde ettiðiniz kül suyunu kaynatarak suyun uçmasýný saðlayabilirsiniz.
Kaynatmak için kalorifer üstü veya soba üstü yeterlidir. Yukarýdaki soðuk tarifteki kül suyunun
yoðunluðu normal þartlardaki ev temizliði için yeterlidir ama temizlenecek malzemenin
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kirlilik derecesi fazlaysa ýsýtýlarak yoðunlaþtýrýlmýþ kül suyu daha etkin olacaktýr.
MUTFAKTA DOÐAL
TEMÝZLÝK

BULAÞIK MAKÝNESÝ ;

Bulaþýklarýnýzý makineye koymadan önce iyice sýyýrmalýsýnýz. Bunun için çok su harcamadan organ
çöpleri baþka bir kaba artýk ekmekle sýyýrýrsanýz kompost yapamýyorsanýz yada bizim gibi keçi v
tavuklarýnýz olmasa da sokakta bu yemeðe muhtaç pek çok hayvan yaþýyor; kedi,
köpek,kuþ,vs&hellip; -Bulaþýk makinesi tamamen dolmuþsa deterjan gözüne kül suyu ayrýca parla
gözüne sirke koyun. Sirke yapýmý oldukça basit ve kül suyu gibi bedavadýr. Ancak ilk denemeler
için satýlan en ucuz sirke iþinizi görecektir.
ELDE BULAÞIK YIKAMA;

Elde bulaþýk yýkamanýz gerekirse sabun artýklarý ile kül suyunu birleþtirerek daha önceden
hazýrladýðýnýz karýþým (Arap sabunu) ve sýcak su yeterli olacaktýr.Aðýr lekeler ,dibi tutmuþ
tencereler ve kocaman kazanlar için en pratik çözüm kül suyundan artan külün bizzat kendisidir.

ÇAMAÞIR YIKAMADA DOÐAL
ÇÖZÜM;

ÇAMAÞIR MAKÝNESÝ :

Sahip olduðunuz otomatik çamaþýr makinesinin kýsa veya uzun program gözüne sadece kül suyu
koymanýz yeterli.Ne oranda olmasý gerektiðini ise kullandýkça siz belirleyeceksiniz.Kül suyu
kullandýðýnýz sürece yumuþatýcýya da ihtiyaç duymazsýnýz.Çamaþýrlarýnýzý güneþe asarsanýz güneþ
bir leke varsa onu sihirli bir þekilde çýkardýðýný þaþkýnlýkla izleyebilirsiniz. Yýkanan çamaþý
koku olmaz.Kötü yada iyi. Ancak siz mutlaka bir koku istiyorsanýz denemeler
yapabilirsiniz.Arzu ettiðiniz kokunun bitkisinin çayýný demleyip yumuþatýcý gözüne atabilirsini
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