
18 mẹo vặt hữu ích bạn nhất định phải biết (không biết 
có thiệt hay không...) 

 
1. Nên làm gì khi ăn cay đến mức chảy nước mắt?   
Khi ăn cay đến mức chảy nước mắt, uống nước hoàn toàn không 
phải là cách giải quyết, mà ngược lại sẽ càng cay hơn. Cách tốt 
nhất là uống sữa để làm dịu cảm giác cay. 

2. Cách để đậu hũ không dễ bị nát 

Đậu hũ mềm rất dễ bị nát trong lúc chế biến, nếu muốn giữ cho 
đậu hũ còn nguyên vẹn, bạn có thể ngâm trong nước muối trước 
khi nấu khoảng 30 phút. Sau khi cho vào nồi, đậu hũ sẽ không dễ 
bị nát. 
3. Cách xử lý khi nước dùng quá mặn 

 

Khi nấu nước dùng, nếu vô tình nêm quá nhiều muối thì sẽ bị hỏng 
vị. Lúc này cách cứu nguy là thả khoai tây vào nấu vài phút. Bởi vì 
khoai tây sẽ hút muối, khi múc đồ ăn ra đĩa thì vớt bỏ khoai tây đi là 
được. 
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4. Ngâm tay trong giấm trước khi gọt khoai môn để tránh bị 
ngứa 

Khi gọt khoai môn, tay bạn sẽ bị dính nhựa, càng gọt càng ngứa. 
Lúc này, hãy ngâm tay trong giấm trước, như vậy sẽ không bị ngứa 
nữa. 
5. Cách để bỏ đi phần sáp bên ngoài quả táo 

Nếu thích ăn táo cả vỏ, bạn cần bỏ đi phần sáp bên ngoài, có 2 
cách thực hiện như sau: 
 

Cách 1: Cho táo vào nước nóng (nhiệt độ vừa đủ để chạm tay vào 
là được), lúc này phần sáp của quả táo sẽ tan ra. 
Cách 2: Rửa táo bằng cách chà kem đánh răng lên trên vỏ, sau đó 
rửa lại bằng nước sạch là có thể ăn được. 
6. Cách để khoai tây chậm lên mầm 

Mầm của khoai tây có chứa solanine, một loại glyco-alkaloid đắng 
và độc, ăn vào sẽ gây đau bụng, chóng mặt. Để một quả táo trong 
rổ khoai tây có thể kéo dài thời gian lên mầm. Khí ethylene sản 
sinh từ táo có công dụng ngăn chặn khoai tây phát triển. 

Ngoài ra, nếu muốn đu đủ và kiwi mau chín, bạn cũng có thể để 
cùng với táo. Còn khi để táo và hồng chát cùng nhau, một tuần 
sau  vị chát sẽ biến mất và trở thành hồng ngọt. 
7. Cách để cơm vừa đẹp mắt vừa thơm 

Sau khi vo gạo, hãy nhỏ vài giọt chanh vào nước, như vậy sẽ giúp 
cơm vừa đẹp mắt vừa thơm. Ngoài ra, còn một cách khác nữa 
cũng khiến cơm thơm hơn, đó là khi vo gạo xong chuẩn bị nấu, nhỏ 
vài giọt dầu vào nấu cùng cơm. 
8. Cách giữ cho bánh luôn giòn 

Khi cho bánh vào lọ, hãy để vào một khoanh đường. Đường sẽ 
giúp hút khí ẩm trong lọ nên giữ được cho bánh thơm giòn. 
9. Cách giặt quần áo dính mực 

Khi quần áo hoặc vải vô tình bị dính mực, có thể dùng hạt cơm 
hoặc keo dán hòa cùng chất tẩy rửa rồi cùng đầu ngón tay bôi trực 
tiếp lên chỗ bị dính mực, sau đó miết liên tục lên đó, vết mực sẽ 
nhanh chóng bị loại bỏ. Sau khi làm sạch được vết mực, bạn có 
thể tiếp tục ngâm quần áo trong chất tẩy rửa rồi giặt lại. 



10. Cách giặt sạch giày có mùi 

 

Rắc baking soda vào trong bốt, giày thể thao hoặc giày có mùi và 
bị ẩm, dưới tác dụng của baking soda, hơi ẩm và mùi lạ sẽ bị hút 
đi, bạn sẽ nhanh chóng có một đôi giày sạch và thơm. 

11. Cách tẩy vết ố vàng ở cổ áo và nách áo 

Trước tiên, bạn nên dùng bàn chải quét dầu gội đầu hoặc kem cạo 
râu lên vết ố vàng, sau đó chờ khoảng 4- 5 phút rồi mới giặt, như 
vậy  quần áo sẽ dễ giặt sạch hơn. 
12. Cách bảo quản hoa tươi 
Thêm một chút bia vào bình cắm hoa có thể khiến hoa tươi lâu hơn 
nhiều, bởi vì trong bia có chứa ethanol có thể khiến cành hoa nở 
ra, ngăn ngừa vi khuẩn. Bên cạnh đó, bia còn có đường và chất 
dinh dưỡng khác giúp cung cấp chất dinh dưỡng cho cành hoa. 

13. Cách mài kéo đơn giản 

Bạn có thể xếp 2 – 3 lớp giấy nhôm rồi dùng kéo cắt, kéo sẽ lập 
tức sắc bén đến bất ngờ. 
14. Cách xé mác trên đồ dùng mới mua 

Khi mua quà tặng rất khó để xé mác giá, nếu xé bằng tay sẽ để lại 
vết đen không đẹp. Vậy phải làm sao? Bạn có thể dùng máy sấy 
tóc hơ nóng, khi đó sẽ xé mác dễ dàng hơn, không để lại tì vết. 
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15. Bia ngoài uống còn có thể dùng làm gì? 

Dùng bia còn thừa để lau lá cây sẽ mang đến hiệu quả không ngờ 
tới. Bạn có thể dùng bông chấm vào bia rồi lau nhẹ mặt lá, không 
chỉ bụi mà ngay cả vết bẩn lâu năm cũng sẽ dễ dàng bị đánh bay, 
mặt lá sẽ sáng bóng tự nhiên. 
16. Cách thông bồn cầu bị nghẹt 

Đổ một chậu đá lạnh khoảng 1 kg vào bồn cầu rồi nhấn nút xả 
nước, sức nước và đá đều sẽ cuốn trôi mọi vật cản và không gây ô 
nhiễm. 
17. Cách chống gián 

Gián là loài vật mà ai cũng cảm thấy khó chịu muốn đuổi đi, nhưng 
chúng lại sinh sôi vô cùng nhanh vào mùa hè khiến chúng ta khó 
chịu. Bạn chỉ cần dùng một nắm húng quế phơi khô, sau đó dùng 
một chiếc tất cũ để đựng, rối đặt ở góc tường hoặc những nơi 
thường hay xuất hiện gián là có thể đuổi chúng đi. 

18. Cách xử lý kiến trong nhà 

Tỏi rất hữu hiệu trong việc xử lý kiến, chỉ cần để vài củ tỏi trên 
đường đi của kiến, chúng sẽ lập tức đổi đường đi. Ngoài ra, bạn 
cũng có thể cho tỏi vào trong nước, rồi dùng nước này lau nhà, 
kiến sẽ lập tức dời đi chỗ khác. 
Thanh Trúc 

 
 
 


