
 
 

 



 
 
 
 
 

 
 

 

Almal ken daardie gevoel: Die kos brand aan of 
die kerrie skop in jou mond, manlief se witste hemp 
het 'n vreemde vlek, die slakke wei in die saailinge 
en die kat is siek. Alledaagse huis 
houdelike probleempies, wat in grootskeepse 
krisisse kan ontaard as 'n mens nie 
weet hoe nie. 

Jy het dalk al iewers gelees hoe om balpunt-ink 
uit te kry, miere uit die suikerpot te hou of son-
brand suksesvol te behandel, maar die oomblik 
wanneer jy dit nodig het, is die wenk skoonveld. 

Dis hoekom ROOI ROSE die wenkewoorde-
boek bedink het. 'n Kitsgids van A tot Z propvol 
wenke, wetenswaardighede en wyshede wat jou 
lewe in en om die huis makliker gaan maak. 
Dis ons geskenk aan jou: 'n klein boekie met 'n 
groot hart, vol wenkewaarhede ! 
 

Benut en geniet die lekker leesstof ! 
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AANGEBRANDE KOS 
• Skep aangebrande kos in 'n skoon kastrol - maak 
  seker dat jy geen aanbrandsel saam uitskep nie - 
  gooi 'n bietjie melk by, roer en kook dit weer. 
• Sny die gebrande dele van heel groente af, sprinkel 
  koue water oor en sit dit 'n uur in die yskas. 
• Sny die verbrande bolaag van 'n koek af, keer dit om 
en versier die koek aan die onderkant. 
 
AARBEIE 

As aarbeie nie geurig genoeg is 
nie, sny dit oop en sprinkel 'n bietjie 
bruin-suiker oor. Laat staan dit tot 
die suiker gesmelt en 'n geurige 
sousie gevorm het. 
 

AARTAPPELS 
• Probeer gerus die volgende kruie en speserye in aartappelgeregte: Knoffel, uie pietersielie,  

dille, kruisement en roosmaryn. 
• Gebruik een of twee patats as jy nie genoeg aartappels het om kapokaartappels te maak nie. 
• Aartappels skil makliker as jy dit eers 'n ruk gekook het. 
• Heerlike aartappelslaaisous: Meng vier saggekookte eiers, 'n eetlepel uiegras of 'n klein ui, 'n  

knoffelhuisie, 'n bietjie cheddarkaas, mayonnaise en sout en peper in 'n voedselverwerker. 
 

AFVOERPYPE 
Meng 'n opgehoopte eetlepel koeksoda met 'n halwe koppie asyn en gooi dit in 'n verstopte 

afvoerpyp Gooi die volgende dag kookwater in die pyp af. 
 
ALUMINIUM 
• Verwyder vlekke aan die binnekant van aluminiumhouers deur appelskille en water daarin te  
   kook. 
• Verwyder aanbrandsel in aluminiumhouers deur 'n n ui en water daarin te kook. 
 
AMANDELBOME 
   Plant amandelbome van verskillende kultivars saam, anders dra hulle nie. Jou kwekery sal jou 
kan inlig oor soorte wat dieselfde tyd blom Jy kan moontlik ook 'n boom bekom waarop meer as 
een kultivar oorgeënt is. 
 
APPELS 
   Sprinkel suurlemoensap oor gesnyde appels om te voorkom 
dat dit vinnig verkleur. 
 
ARTRITIS 
• 'n Breë rek wat styf om 'n glasfles of -bottel gedraai is, maak dit makliker vir 'n artritislyer om  
   dit oop to kry. 
• Maak 'n gaatjie in 'n rubberballetjie, druk 'n pen of potlood wat 'n artritislyer gebruik daardeur  
  en skuif die balletjie af tot op 'n gemaklike hoogte om sy greep daarop to vergemaklik. 
 
ASBES 
   Plaas 'n metaalliniaal op die plek waar jy asbes wil sny en trek 'n keep oor die asbesplaat  met 
'n spyker. Lig die deel voor die liniaal op sodat dit afbreek. 
 
AVOKADO'S 
• Sprinkel suurlemoensap oor gesnyde avokado's om te voorkom dat dit vinnig verkleur. 
• Avokado's word nie so vinnig ryp as jy dit in die yskas bêre nie. 



 
BABABED 

Saag die eenkant van 'n hout bababed af, verf die bed en 
gebruik dit as 'n informele bankie op die stoep of in die 
kinderkamer. 
 
BABABOTTELS 

Om van melkaanpaksels ontslae to raak, gooi 'n klompie 
ryskorrels, water en 'n paar druppels opwasmiddel in die 
bottel, skud dit goed en was die bottel met skoon water uit.  
Let wel: Die proses vervang nie sterilisering nie. 
 
BABADOEKE 

Hou 'n vuil babadoek in 'n toilet en spoel die toilet terwyl jy 
die doek styf aan die punte vashou. Die meeste vuil behoort 
uit te spoel, waarna jy die doek normaalweg kan was. 

 
BABAPAKKIES 

Sny die voetjies van pakkies wat te klein geword het af en werk sokkies aan sodat jou baba 
dit langer kan dra. 
 
 
 
 
 
 

BADDENS 
• Meng gelyke hoeveelhede sout en koeksoda en sprinkel dit oor uitgedrukte suurlemoen- 

skyfies. Vryf die skyfies oor bad- en wasbakopper-vlakke om vlekke te verwyder. 
• 'n Pasta van skuurpoeier en 'n bietjie metaalpoleermiddel sal ook bad- of wasbakvlekke  

verwyder. 
• Sit 'n rubbermatjie in die bad sodat 'n bejaarde nie daarin gly as hy opstaan nie, en 'n reling  

bo teen die kant vas waaraan by homself kan optrek. 
 
BAKPOEIER 

'n Halwe teelepel koeksoda kan 'n teelepel bakpoeier in geregte vervang. 
 
BALPUNTINK-VLEKKE 
• Sit die gevlekte materiaal op 'n droë stuk watte. Deurweek nog 'n stuk watte met brandspiritus 
  of bensien en dep dit aan die vlek. Herhaal met 'n skoon stukkie watte tot die vlek uit is. 
• Spuit haarsproei aan die vlek en dep met skoon stukkies watte. 
 
BEDNATMAAK 

'n Ou stortgordyn is 'n nuttige plaasvervanger vir 'n waterdigte matrasoortreksel. 
 
BEESVLEIS 

Probeer gerus die volgende kruie en speserye in beesvleisgeregte: knoffel, bergamot, 
naeltjies, kattekruid, salie en tiemie. 



 
BEGONIAS 

Plant loofbegonias in skadu - hulle verbleik in helder sonlig. 
 
 
BETONMURE 
• Rankers kry nie maklik vatplek aan 'n grys betonmuur nie - span ogiesdraad teen die muur  

om die plante 'n houvas te gee. 
• Rankers wat teen betonmure gedy, is onder meer sterjasmyn (Tracheosper-mum jasminoides)  

en Golden Guinea Vine (Hibbertia scandens). 
• Malvas, afrikaners, laventel, Namakwalandse madeliefies, bloukappies (Polygala) en lood- 

kruid (Plum-bago) vaar ook goed teen betonmure. Vermy liefs bolplante, tensy hulle in die  
skadu van ander plante kan groei. 

• Spuit die muur om die plante ook nat wanneer jy hulle water gee - dit koel die muur af, wat  
keer dat die plante vinnig verwelk. 

 
BETTAWAY 

Sit weer fut in jou lewe met een van Bettaway Time Release se ses vitamien- en mineraal-
aanvullings. Kyk wat die onontbeerlike produk alles vir jou kan beteken. 
 
BLAARSLAAI 

Week verlepte slaaiblare 'n ruk lank in yswater om dit weer bros to laat word. Jy kan ook 'n 
paar druppels suurlemoensap by die water voeg. 

 
BLATJANG 

As jy nie blatjang het nie, gebruik appelkooskonfyt en voeg asyn na smaak by. 
 

BLINK KOLLE 
 • As 'n kledingstuk blink kolle op die boude of elmboë het, skuur versigtig met fyn  
   skuurpapier oor die dele. 

• Spons die kolle met 'n mengsel van warm water en 'n paar druppels ammoniak of asyn en  
pars dit. 

• Doop 'n flennielap in terpentyn en vryf die kolle daarmee. 
 
BLOEDVLEKKE 
• Voeg een eetlepel sout by 'n koppie koue water en week die vlek daarin. 
• Doop watte in onverdunde ammoniak en vryf die vlek daarmee uit. 
 
BLOMMERANGSKIKKING 
• Sny blomstele skuins onder water af en laat dit 'n ruk in die water. Wanneer jy dit wil rangskik,  

hou jou vinger oor die gesnyde punt en verwyder dit eers wanneer die steel in die blompot se  
water is - die blomme sal tot 'n week langer hou. 

• Doop steelpunte met melksap vir 'n paar sekondes in kookwater voor jy dit rangskik. 
• Verwyder alle blare wat onderwater sal wees. 
• Koop of pluk blomme net voor die knoppe oopgaan vir die beste resultate. 
• Gooi 'n kopermunt in die vaas om tulpe langer te laat hou. 
• Sny twee of meer sentimeter van die blomstele af as die blomme 'n bietjie verlep lyk. Hulle  

behoort nog 'n dag of twee te hou. 
• Die blomme van kruidagtige plante hou oor die algemeen langer as die van bome en struike. 
• Druk 'n tregter langs die blomme in 'n vaas in en vul die water daardeur aan. 
 
BLOMPOTTE 

Koeksoda verwyder slymerigheid in vase. 
 
BLOUBLASIES 

Vryf onmiddellik klam seesand oor die plek waar jy gepiets is. 



 
BOLPLANTE 
• Baie bolplante blom beter die volgende jaar as hulle in die grond gelaat word en nie uitdroog 
  nie. 
• In streke waar dit heeljaar warm bly, moet die bolle uit die grond verwyder word wanneer die 
  loof doodgaan. Sit die bolle vir 'n week of twee in die yskas voor jy hulle plant, maar sorg dat  
  hulle nie vries nie.  
  Waarskuwing: Party bolle is giftig - merk hulle duidelik sodat jy hulle nie met uie verwar nie! 
• Berg bolle in 'n ou sykous wat jy tussen die bolle knoop en hang die kous in 'n koel, donker 
  plek op. 
• Moet nooit bolle of saad in die son laat lê nie. 
• Plant gerus winter- en lentebolle in 'n grasperk wat nie in die winter gesny hoef te word nie. 
  Teen die tyd dat die gras lank is, is die loof van die bolplante reeds dood. 
• Verwyder die dooie blomme van bolplante, maar moenie die stele afsny nie - dit help om die 
   bol te voed. 

 
BONE 
• Week droëbone, lensies en kekerertjies oornag in water sodat dit kan 
  uitswel en verpak dit in plastieksakkies en vries. Dit spaar jou tyd  
  wanneer jy dit wil gebruik. 
• Probeer gerus die volgende kruie en speserye saam met bone: knoffel,  
  uie, bonekruid vinkel en roosmaryn. 
 

BONT BLARE 
Plante met bont blare ontwikkel soms takke waarvan die loof suiwer groen is. Verwyder die 

takke - hulle groei sterker as die ander en kan mettertyd oorheersend raak. 
 
BOOMSTOMPE 

Boor 'n gat in 'n boomstomp en gooi diesel daarin om te keer dat die boom weer uitloop. 
 
BORSELS 

Trek borsels deur 'n mengsel van twee teelepels ammoniak in een liter water om dit skoon te 
kry. 

 
BOTTER EN MARGARIEN 
• Om botter en margarien wat hard is makliker te laat smeer, doop die mes wat jy gebruik in  
   warm water. 
• Hou die papier waarin botter of margarien toegedraai was om oondpanne mee to smeer. 
• Vervang die botter of margarien op eier-, avokado- of konfyttoebroodjies met gladde, onge- 
  geurde maaskaas. Maaskaas met uiegras is heerlik saam met eier - en dit het minder kilo- 

joules! 
• Ricottakaas is ook 'n goeie plaasvervanger vir botter of margarien op brood. 
 
BOUTE EN MOERE 

Sprinkel 'n paar druppels Coca-Cola of ammoniak oor boute wat styf sit. 
 
BRAAKSELVLEKKE 

'n Boraksoplossing haal braakseIvlekke uit materiaal. 
 
BRANDEWYN 

Brandewyn kan dikwels met lemoensap of whiskey vervang word in geregte. 
 
BRANDGLAS 

Jy kan die effek van brandglas verkry deur patrone met vloeibare lood op glas te trek en met 
glasverf tussen die lyne te skilder. Die tegniek is baie makliker en goedkoper as die ware Jakob 
maar nie so duursaam nie. 



 
BRANDWONDE 
• Druk die brandwond in koue water of, nog beter, die wit van 'n eier. 
• Moenie blase stukkend steek nie. Bedek dit met aartappelskille wat in suiker gedoop is en 
  verbind die wond. 
• Kry mediese hulp in die geval van 'n brandwond wat ernstig is of 'n lelike litteken kan laat. 
 
BREEKWARE 

Gebruik ou koppies en bekers om verfwater in te hou en pierings as palette wanneer jy 
skilder. 

 
BREIDRAG 
• Was gebreide klere - eintlik alle rekbare kledingstukke - 
   teen 'n lae temperatuur. 
• 'n Doppie haaropknapper by die afspoelwater maak truie 
   ekstra sag. 
• Lê gebreide klere plat neer na dat 
  dit gewas is, of drapeer dit oor 'n  
  paar wasgoeddrade om te keer  
  dat dit vervorm. Druk swaar  
 kleding-stukke eers so droog as 

   moontlik tussen twee handdoeke, maar moet dit nie wring nie. 
• Voer die sakke van handgebreide truie met lap uit sodat dit nie so maklik afskeur of rek nie. 

 
BREIMASJIENE 

'n Dubbele stuk tandeflos kan die gebreekte nylonkoord van 'n breimasjien vervang. 
 
BREIPENNE 

Vervang 'n knop wat afgebreek het met n stuk verseël was. 
 
BREIWERK 

Ryg 'n breinaald deur twee stukke breiwerk wanneer jy dit aan mekaar wil werk. 
 
BRONS 

Maak brons met paraffien skoon en vryf meelblom oor voor jy dit poets. 
 

BROOD 
• 'n Groot, geskilde aartappel in 'n broodblik keer dat die 
   brood gou oud word. 
• 'n Eetlepel of twee Cremora verbeter die tekstuur en  
   die smaak van tuisgebakte brood. 
• Smeer olie oor die deeg voor jy tuisgebakte brood in die 
  oond sit om to voorkom dat dit hard word. 
• Kitsbrood: Meng 500 g bruismeel, 'n blikkie bier en 'n  
  teelepel sout en bak dit vir 'n uur teen 180 grade C. 
  Geur die brood na smaak met 'n pakkie uiesop, 'n paar 

lepels vleisaftreksel, en 'n halwe koppie muesli of 'n eetlepel heuning. Uiesopbrood is nog 
lekkerder as jy kaas bo-oor rasper. 
• As brood wat pas uit die oond gekom het se kors te hard is, draai dit in 'n doek toe en laat dit 
  afkoel. 
• Kikker ou broodrolletjies op deur 'n bietjie melk of water oor to sprinkel en dit in die oond te 
   verhit. 
• Probeer gerus die volgende kruie en speserye in brood: anys, lavas, papawer- en vinkelsaad. 
 
BROODKRUMMELS 
• Gebruik fyngedrukte graanvlokkies in 'n gereg as jy nie broodkrummels het nie. 



• In 'n vulsel kan jy broodkrummels met rys vervang. 
 
BYE 
• Bedek soetgoed as jy in die buitelug eet. Bye is veral lief vir koeldrank met 'n lemoengeur. 
• Plaas pierinkies met suikerwater 'n ent van jou piekniekplek af om die bye weg te lok. 

 
 
 
CHAOS 

Voorkom chaos wanneer jy 'n lente-opruiming onder-neem deur 
twee gemerkte vullissakke byderhand te hou: een vir alles wat jy 
definitief gaan weggooi en die ander vir items waaroor jy onseker is. 
Sodoende hoef jy nie jou opruimwerk te onderbreek elke keer 
wanneer jy wonder wat om met iets te doen nie. 

 
 
 
 

 
DEURE 
• Plak 'n dun plankie aan die kosyn vas as 'n deur geneig is om te 
ratel. 
• Kap 'n duimspyker bo in die kosyn van 'n kasdeur in as dit aanhou 
  oopgaan. 
 
DEURSLAGPAPIER-VLEKKE 

Bensien haal deurslagpapier-vlekke uit. 
 

DIEETKOELDRANK 
'n Paar druppels suurlemoensap by die koeldrank voorkom dat dit     
'n nasmaak het. 

 
DIEREHARE 

Trek 'n rubberhandskoen aan en vryf dit oor klere waaraan dierehare kleef. Statiese 
elektrisiteit laat die hare aan die handskoen vaskleef. 

 
DOPLUISE 

Los seeppoeier in water op en spuit die mengsel oor aangetasde plante. Toets dit verkieslik 
eers op 'n paar blare en wag 'n paar dae voor jy die hele plant daarmee behandel. 

 
DROËVRUGTE 

Dadels kan as plaasvervanger vir droëvrugte in 'n vrugtekoek dien. 
 
 

EETGEREI 
• Haal roes aan eetgerei met 'n gewone potlooduitveër af. 
• Vryf vergeelde ivoorhewwe met 'n suurlemoenskyfie, was en  

droog af. Ivoor moet nooit lank nat bly nie. 
• Wend 'n huishoudelike reiniger aan die aanpaksels tussen vurk- 

tande en verwyder dit met tandeflos of 'n stuk lap wat tussen die 
tande deur getrek word. 

 
EIERHOUERS 

Plastiek-eierhouers is ideale plaasvervangers vir ysbakkies. 
 

EIERS 



• Vars eiers sink in koue water. Die waarvan die punte boontoe wys, is nog bruikbaar. Gooi die 
   wat op hul sye dryf egter weg. 
• 'n Bietjie asyn by die water waarin jy eiers kook, voorkom dat hulle kraak. 
• Kraak die doppe van hardgekookte eiers effens en dompel hulle dadelik in koue water om af  
   te koel. Dit laat die eiers makliker afdop en voorkom dat 'n blou lagie om die gele worm. 
• Vervang die botter waarin jy eiers bak gedeeltelik of heeltemal met olie - dit laat die eiers  
   minder aan die pan vaskleef. 
• Skep eiergeel wat in die eierwit beland het versigtig met 'n stukkie dop uit voor jy dit klop. 
• 'n Bietjie suiker help jou om eierwit stywer te klop as jy dit vir soet geregte gebruik. 
• Smeer melk of slaairoom in plaas van eiergeel oor pasteie voor jy dit bak. Of gebruik 'n  
   mengsel van bruinsuiker en melk vir soetgebak. 
• Een eier en 'n dessertlepel asyn kan twee eiers in 'n koekresep vervang. 
• Een eier en 'n dessertlepel mielieblom kan twee eiers in poeding vervang. 
• Week 'n eetlepel tapioka in water tot dit sag is en gebruik dit om frikkadelle te bind as jy nie 
   eiers het nie. 
• Eier was makliker van borde of as jy koue water gebruik. 
• Probeer gerus die volgende kruie en speserye in eiergeregte: gousblom, uiegras, uie, mar- 
   jolein, orego, wynruit en suring. 
 
ETIKETTE 

Etikette wat met taai gom vasgeplak is sal loskom as jy die houers 'n paar uur in 'n oplossing 
van suikerseep en warm water week. 
 
 
 
FEESTE 

Kies kos wat jy lank voor die tyd kan voorberei en kan vries as jy 
baie gaste verwag. Wanneer die groot dag aanbreek, hoef jy die 
geregte dan net te verhit en kan jy saam kuier in plaas daarvan om 
heeldag voor die stoof te swoeg. 
 
 
 
GALBULTE 
• Smeer kalamyn aan galbulte om die gejeuk te verlig. 
• As jy kort tevore 'n ongewone kossoort of medisyne ge- 
   bruik het, is jy waarskynlik allergies daarvoor en moet jy 
   dit vermy. 
 
GARE 
• Ryg garetolletjies op breinaalde om hulle bymekaar te 
   hou. 
• Keer dat gare koek deur rekkies vertikaal om die tolletjies  
   te draai. 
• Lek die puntjie van 'n garedraad nat en vryf dit tussen jou vingers om dit makliker deur die   
   naald se oog te kan steek. 
 
GARNALE 

Vervang garnale  in 'n seekoskelkie met blokkies stewige witvis, by voorbeeld monnikvis, wat  
met seekosmayonnaise gemeng is. Dit smaak byna dieselfde en is baie goedkoper. 
 
GLASE 

Was glase in vuurwarm water en sit hulle regop neer. Die water verdamp byna dadelik, dus 
sal daar nie watermerke of vadoek veseltjies op agterbly nie. 
 
GLASHOUERS 



• Sit leë parfuumbottels of die papier waarin lekkerruikseep toegedraai was tussen jou klere om 
   jou laaie to geur. 
• Gebruik leë medisynebotteltjies om steggies in te laat wortel skiet. Die smal nekke keer dat  
   die water gou verdamp. 
• Klein glasflessies is ideale houers vir onder meer spykers, knope en kruie. 
 
GLOEILAMPE 

Om 'n gebreekte gloeilamp te verwyder, druk 'n aartappel of 'n koekie seep in die sok en draai 
dit daarmee uit. Onthou altyd om die lig af te skakel voor jy 'n gloeilamp vervang. 

 
GORDYNE 
• As dele van 'n kIeurvolle gordyn lelik geraak het, kan jy stoelkussing oortreksels maak van die 
   dele wat nog in 'n goeie toestand is. 
• Plak 'n strook smal gordynband stewig bo-aan 'n lelike gordynkap vas en hang 'n val daaraan.  
  Of haak die hakies van die val oor die boonste reling van die kap.  
• Vryf harde seep of 'n kers oor 'n gordynreling as die wieletjies in die spoortjies vassit, of spuit  
   meubel politoer aan die reling. 
 
GRASPERK 

Sprinkel ou teeblare en koffiemoer oor 'n grasperk om dit te voed. 
 
GRASVLEKKE 

Sit die gevlekte materiaal op 'n droë stuk watte. Deurweek nog 'n stuk watte met brandspiritus 
of bensien en dep dit aan die vlek. Herhaal met 'n skoon stukkie watte tot dat die vlek uit is. 
 
GRIMERING 
• Kies warm, aardse kleure as jou vel 'n geel ondertoon het en koel kleure vir 'n vel met 'n blou  
  ondertoon. 
• Verbloem 'n smal neusbrug en oë wat diepgesonke of te na aan mekaar is met ligte oogskadu  
  aan die binnekant van die ooglede. 
• Pluk jou wenkbroue altyd van onder af. 
• Donker grimering laat die ruimte tussen jou oë en jou wenkbroue groter lyk, terwyl ligte  
  grimering dit verklein. 
• Jy kan jou mond groter laat lyk deur lipomlyner buite jou natuurlike liplyn te trek en ligte, blink  
  lipstiffie aan te sit. 
• Donkerder, mat lipstiffie en 'n lyn net binne jou natuurlike liplyn laat jou mond kleiner lyk. 
 
GRIMERING-VLEKKE 

Verwyder grimering vlekke met trichloro-etileen. 
 

GROENTE 
• Sit 'n skoon, droë vadoek in die slaaibak van 'n yskas om klamheid te 
  absorbeer en die groente langer vars en die bak skoon te hou. 
• Groente wat bogronds groei, bly langer vars as jy nie die buitenste blare 
  verwyder nie. Lees ook die wenke vir bepaalde groentesoorte. 

 
GROND 
• Asaleas, kamelias en katjiepierings hou nie van alkaliese grond nie. Verhoog die suurgehalte 
  met 'n kompos van dennenaalde. 
• As die grond baie alkalies is, kan dit moeilik wees om die suurgehalte te verhoog. Grawe 'n  
  diep gat vir die plante wat suur grond verkies, voer dit met plastiek uit en vul dit met geskikte  
  grond voor jy die plant daarin sit. Of kweek die plant in 'n pot. 
• Vervang die grond as jy petunias  of gesiggies twee jaar na mekaar op dieselfde plek wil  
  plant, anders is hulle geneig om te vrek. 
 
GROOTMAAT AANKOPE 



Jy kan 'n aansienlike bedraggie spaar as jy eerder minder dikwels groot hoeveelhede aan-
koop as om gereeld 'n paar produkte aan te skaf, veral as jy vêr van 'n supermark af bly. 

 
 
HANDDOEKE 

Omskep ou handdoeke in waslappe, babadoeke of sakke 
vir warmwatersakke of vloerlappe as hulle regtig verslete is. 
 
HANDE 
• Trek jou naels oor 'n koekie seep voor jy tuinwerk doen -  
   hulle kom dan makliker skoon. 
• Trek plastieksakke oor jou hande as jy nie rubberhand- 
   skoene het nie. 
• Nael politoer verwyderaar verwyder die meeste vlekke op 
   'n mens se vel. 
• Suurlemoensap maak tabakvlekke aan vingers ligter.  
   Wend dit aan, wag 'n rukkie en vryf dan hard met 'n hand- 
   doek of waslap daaroor. 
• Lees ook die wenke vir SKURFHEID en NAELS. 
 

HARE 
• Neem jou velkleur in ag wanneer jy jou hare laat kleur: Vermy witblond as jy 'n rooierige of  
   blas vel het, swart as jou vel baie lig is en rooi as jou vel 'n blou ondertoon het. 
• Lang of baie donker hare is selde vleiend vir 'n ouer vrou. 
• Lang, styl hare wat net onder die ken hang kan 'n hoekige kakebeen oorbeklemtoon. 
• Goedkoop sjampoe: Los' n koekie seep en 'n paar teelepels gliserien in warm water op. Skud  
   die mengsel deeglik voor jy dit gebruik. 
 
• Goedkoop opknapper: Meng 'n halwe avokado en 'n halwe teelepel elk suurlemoensap en  
   heuning. 
• Mayonnaise is ook 'n goeie opknapper. 
• Gebruik 'n wyetandkam om Jou hare uit te kam as dit nat is - 'n borsel beskadig nat hare. 
 
HIK 

Druk jou neus met jou duime toe en jou middelvingers styf in jou ore. Sluk, sodat jou ore 
toeslaan, vat jou vingers weg en sluk weer om jou ore te laat oopgaan. Herhaal indien nodig. 
 
HIPERVENTILASIE 

Sit 'n papiersak oor jou mond en 
neus en haal daarin asem as jy 
hiperventileer. 
 
HOEDE 
• As jy nie 'n hoedetas het nie, 
bêre jou hoede in toegebinde, 
opgeblaasde plastieksakke om te  
   keer dat hulle vervorm. 
• Stoom hoede wat hul vorm verloor het oor 'n ketel. 
 
HOEKIES 

Ou tandeborsels is wonderlike skropborseltjies vir klein hoekies en skrefies. 
 
HOENDER 
• As jy hoender in 'n mikrogolf gaarmaak, verf 'n mengsel van een eetlepel soja- en een eet- 
  lepel tamatiesous bo-oor om dit bruin te maak en die geur te verryk. 
• Probeer gerus die volgende kruie en speserye in hoendergeregte: suurlemoentiemie, knoffel, 



   kaneel, naeltjies, dragon, gemmer, laventel, lavas, marjolein, kruisement en duisendblaar. 
 
HONDE 
• Keer dat honde jou vullissakke verskeur deur die sakke met vlieëspuit te spuit. 
• 'n Paar doringtakke oor beddings keer dat honde en ander troeteldiere die plantjies vertrap. 
 
HOOIKOORS 
• Gebruik sagte wit sneesdoekies wat nie gegeur is nie as jy hooikoors kry. Sakdoeke is nog  
   beter; sorg net dat daar nie stof of waspoeierreste aan is nie. 
• Probeer sovêr as moontlik om nie jou vensters vroegoggend oop te maak of dan in die buite- 
   lug te kom nie. Na tienuur soggens is daar minder stuifmeel en soortgelyke allergene in die  
   lug. 
• Stofsuig jou bed en beddegoed gereeld en behandel jou matras met Scotchguard. Vermy  
   duvets en kussings wat met dons opgestop is. 
• Was jou hare saans om van stuifmeel wat daaraan vaskleef ontslae te raak sodat jy nie hooi- 
   koors kry wanneer jy gaan slaap nie. 
 
HORISONTALE BLINDINGS 

Sny 'n keep in 'n dikkerige stuk spons, week die spons in seepwater en laat gly die blindings 
een vir een deur die keep om hulle skoon te maak. 
 
HOUT 
• 'n Mengsel van 'n halwe okkerneut of pekanneut, terpentyn en lynolie verwyder krapmerke op  
   hout. 
• Verwyder merke wat deur die bodems van koppies gemaak is met 'n klam doek wat in sigaret- 
   as gedoop is, of gebruik tandepasta. 
 

INKOPIES 
• Maak 'n lys van wat jy wil koop en hou daarby. 
• Leer ken die uitleg van jou supermark om tyd to spaar en  
   rakke te vermy wat jou in die versoeking kan stel om jou  
   begroting to oorskry. 
• Moenie op 'n leë maag inkopies doen nie - 'n mens neig dan  
   om agter die lus aan te koop. 
• Die produkte wat so geplaas is dat jy dit eerste raaksien, is  
   dikwels duurder as die wat op hoër of laer rakke uitgestal is.  
   Vergelyk dus altyd eers die pryse van al die handelsmerke  
   voor jy kies. 
 
 

INKOPIESAKKE 
• 'n Inkopiesak beskerm 'n tweejarige se klere wanneer hy modderkoekies bak: Sny gate vir sy  
   bene en laat die handvatsels die mousgate . 
• Jy kan vrugte in papiersakke rypmaak. 
• Bind neute in 'n skoon plastieksak toe voor jy dit fynkap - dit keer dat jy mors. 
• Sny plastiek- of lemoensakkies in breë repe en weef badkamermatjies daarvan. 
 
INKOPIE WAENTJIES 

Toets 'n waentjie voor jy op hom besluit, party van die goed het mos wiele wat hulle reguit op 
die blikkieskosuitstallings laat afpyl. 
 
INSEKBYTE EN -STEKE 
• Krap die angel versigtig met 'n mespunt af. 
• Baai die byt- of steekplek in koue water as dit pynlik is, of sprinkel 'n bietjie koeksoda oor. 
• Kalamyn en antihistamien-salf verlig die gejeuk van bytplekke. 
• Moenie 'n byt- of steekplek suig of krap nie - dit kan ontsteking veroorsaak. 



• Kry onmiddellik mediese hulp as die vel om die wond hewig opswel, galbulte verskyn of jy  
   asemnood kry. 
• As jy weet jy is allergies vir 'n bysteek behoort jy altyd 'n adrenalien-outo-inspuiting byderhand  
   te hou. 
 
INSEKDODERS 

Gebruik insekdoders vir bepaalde peste en plae eerder as om 
alles voor die voet uit te roei en omgewingskade aan te rig. 

 
INSEKTE 
• Pak kos wat in sakkies of kartonhouers verkoop word in blikke  
  of flesse om te keer dat dit insekte -en rotte! - lok. 
• Insekte is lugtig vir peperment- en laventelolie, kamfer en sitronella. Meng gerus 'n bietjie van   
  die genoemde olie met die verf wanneer jy 'n vertrek uitverf, of sprinkel dit op rakke en in  
  laaie. 
 
INSTANDHOUDING 

As jy nie baie tyd aan jou tuin wil bestee nie maar tog daarmee wil spog:  
• Kies plante wat ideaal is vir jou klimaatstreek en wat nie gereeld natgegooi hoef te word nie. 
• Vervang klein grasperke met sierlike plaveisel, of plant grasvarieteite wat nie dikwels gesny  
   hoef te word nie. 
• Sorg dat die oorgrote meerderheid van jou plante meerjarig is en nie snoeiwerk vereis nie. 'n  
   Paar smal beddings met eenjariges kan kleur aan jou tuin verleen. 
• Plant plante wat gereeld vervang of gesnoei moet word op maklik bereikbare plekke. 
 
JELLIE 

As jy min tyd het, los 'n pakkie jellie in 'n koppie kookwater 
op. Gooi driekwart van die blokkies in 'n ysbakkie in 'n 
plastieksak, kap dit met iets swaars soos 'n hamer fyn en roer 
dit by die jellie; dit sal binne 'n paar minute stol. 
 
JOSEFSKLEED 
• Verwyder die blomknoppe sodra hulle worm om die plante  
   mooi te hou. 
• Maak in die laatsomer steggies van jou gunstelingkleure en  
   laat hulle in water wortel skiet vir die volgende seisoen. 
• In die natuur is josefskleed 'n meerjarige tropiese plant.  
   Binnenshuis en in die warm kusstreke kan dit die winter  
   oorleef. 
 
JUWELIERSWARE 
• Maak diamante met 'n sagte tandeborsel en 'n bietjie tandepasta skoon. 
• Was koper in warm water en doop dit in 'n mengsel van een deel sout en twee dele asyn 
• Vryf gliserien oor opale, om hulle weer te laat skitter. 

 
 
KAARTJIES 
• Gebruik die prentjies op ou verjaardag- en Kerskaartjies om  
   kinders se skoolboeke mee te versier. 
• Plak ou kaartjies op karton en sny legkaarte daarvan vir kinders. 
 
KAAS 

'n Klont suiker in die houer keer dat kaas gou muf. 
 

KAASGEREGTE 
Probeer gerus die volgende kruie en speserye in kaasgeregte: 



knoffel, komkommerkruid, karwy, melissa, wynruit en salie. 
 
KAASSOUS 

Verhit drie koppies kookwater, 'n pakkie uiesop en vier wiggies geprosesseerde kaas. Roer tot 
dit glad is en laat dit prut vir tien minute. 

 
KAKKERLAKKE 

Strooi Engelse sout, salietakkies of laventelolie op rakke om kakkerlakke weg te hou. 
Vanieljepeule is ook doeltreffend, maar baie duur. 

 
KATTE 
• Maak sirkels van stukkies kleeflint en plak dit met die gomkant na buite op plekke waar katte 
   graag krap: As hulle gedurig die gom aan hul pote kry, sal hulle uiteindelik ophou. 
• Koop 'n krappaal, of maak self een van 'n stuk hout waarop jy kattekruid smeer. Neem die kat  
   soontoe wanneer jy hom betrap dat hy jou meubels krap. 
 
KEELSEER 

Gorrel gereeld met soutwater as jy keelseer het. 
 
KERRIE 
• Braai kerriepoeier in 'n bietjie olie voor jy dit by 'n gereg voeg - dit bring die geur heerlik na 
   vore. 
• 'n Teelepel gemmer en 'n teelepel tot 'n eetlepel suiker maak 'n kerriegereg nog smaakliker. 
• Voeg 'n paar aartappels by kerrie wat te sterk is en kook die mengsel nog 'n ruk. Fyngedrukte  
   piesang sal ook die ding doen. 
• Probeer gerus die volgende kruie en speserye in kerriegeregte: knoffel, koljander, rissie,  
   borrie, gemmer, ster-anys, kardamom, naeltjies, fenegriek en duisendblaar. 
 
KERRIEVLEKKE 

Sit die gevlekte materiaal op 'n droë stuk watte. Deurweek nog 'n stuk watte met bensien en 
dep dit aan die vlek. Herhaal met 'n skoon stukkie watte tot die vlek uit is. Was die materiaal in 
koue water. 
 
KERSE 

Smelt oorskietstukkies kerse saam, gooi kleurstof by en maak 'n gekleurde kers. 
 
KERSWAS 

Laat loop warm water oor kerswas op kandelare - dit maak die was sag, wat dan maklik 
aftrek. 
 
KERSWASVLEKKE 
• Krap soveel moontlik was wat op 'n mat gedrup het af en sit 'n stuk kladpapier op die vlek. 
   Vryf die punt van 'n warm yster versigtig oor die papier. 
• Plaas die vlek tussen velle kladpapier en stryk bo-oor. 
• Gooi 'n ysblokkie in 'n plastieksak en hou dit teen die was om dit bros te maak. Skraap dit dan  
   af. 
 
KETELS 

Sit een of twee glasalbasters in 'n aangepakte ketel, maak dit 
halfvol water en gooi 'n koppie asyn by. Laat die water kook en 
spoel die ketel deeglik uit. 
 
KINDERKLERE 
• Merk jou kinders se klere met kolletjies op die etikette: een vir  
   die oudste, twee vir die tweede  
   oudste, ensovoorts. 



• Vir interessante materiaal om kinderklere van te maak, verf  
   materiaalverf aan jou kleuter se voete en laat hom op onge- 
   bleikte linne loop. Of laat hom met vetkryt op lap teken. Sit  
   die materiaal tussen velle kladpapier en stryk op 'n koerant. 
 
KLEEFLINT 

Verwyder lastige kleeflint van geskenkpapier deur met 'n warm yster oor die agterkant van die 
papier te stryk. 
 
KLEREHANGERS 

Plak twee draadhangers met maskeerband aan mekaar vas as een nie stewig genoeg is vir 'n 
swaar kledingstuk nie. 
 
KLEREKASBEPLANNING 
• Koop eerder klere met 'n eenvoudige snit en kikker dit met die jongste modieuse bykomstig- 
   hede op as om baie geld uit to gee op uitrustings wat net vir een seisoen in die mode sal  
   wees. 
• Beplan jou klerekas om twee of drie basiese kleure en skaf kledingstukke aan wat jy daarby  
   en by mekaar kan dra. 
• Klere van 'n minder goeie gehalte is baiekeer goedkoper, en hou dikwels nie so lank nie: 'n  
   Rok wat R40 kos maar na vier keer se dra uitrafel, is vergelykenderwys duurder as een waar- 
   voor jy R200 betaal, maar wat na jare nog goed lyk. 
 
KLEREMOTTE 
• Spyker of plak 'n laag plastiek aan die binnekant van 'n kas met hortjiesdeure vas om te keer 
   dat kleremotte daardeur glip. 
• Voer jou kaste met koerantpapier uit en vervang dit gereeld. 
• Sprinkel Engelse sout in kaste waar die motte lastig is. 
• Hang 'n sakkie naeltjies in 'n kas op om hulle weg te hou, of maak 'n paar pomanders:  
   lemoene waarin naeltjies gedruk is. Die lemoene word nie vrot nie - dit word mettertyd droog  
   en hard. 
 
KLEUR 
• Omelette, roereiers, skons en kaassouse lyk smaakliker as jy 'n druppel geel kleurstof by die  
   mengsel voeg. 
• Borrie, tamatiepuree en rooiwyn verbeter die kleur van stowegeregte. 
 
KNOFFELBROOD 
• Maak knoffelbrood in 'n baksakkie gaar as jy van die kors bros hou. 
• Voeg gerasperde kaas, 'n bietjie soet sjerrie of gekapte pietersielie by die botter en knoffel vir  
   'n heerlike smaakvariasie. 
 
KNOPE 
• Mooi knope kan 'n goedkoop kledingstuk duur 
laat lyk. 
• Werk die onderste knoop van 'n 
toeknoopromp met rekbare gare vas om te 
voorkom dat dit  
   uitskeur. 
 
KOEK 
• Probeer gerus die volgende kruie en speserye in koekmengsels: 
kaneel , karwy, neutmuskaat, wonderpeper, papawer, anys, 
gousblom, laventel en gemmer. 
• Jy kan toets of 'n koek gaar is deur 'n mespunt in die middel van die koek - waar dit laaste  
   gaar word - in te druk. As daar niks deeg aan die mes kleef nie, is die koek heeltemal gaar. 



• 'n Sny brood in 'n koekblik sal keer dat koekies uitdroog; vervang dit net daagliks. As jy niks  
   wil mors nie, kan jy die brood rooster wanneer jy dit uithaal. 
 
KOEKPANNE 
Doop die gesnyde kant van 'n halwe aartappel in skuurmiddel of sout om roes aan koekpanne 
af te vryf. 
 
KOEKSODA 
'n Paar druppels asyn verbloem die skerp smaak van koeksoda in gebak. 
 
KOEKVERSIERING 
Probeer gerus die volgende kruie en speserye wanneer jy koeke versier: engelkruid, kaneel, 
viooltjies, roosblare, lierboom en kruisement. 

 
KOFFIE 
Gemaalde koffie en koffiebone hou hul geur langer as jy dit in die yskas bêre. 
 
KOFFIEVLEKKE 
• Smeer bensien aan die vlek en was die item in koue water. 
• Spons die vlek af met warm water waarin boraks opgelos is. 
 
KOMPOS 
Hou 'n afsonderlike asblik vir skille, pitte, groente en vrugte en gebruik dit om kompos te maak. 
Die kanse is goed dat jy boonop die volgende jaar 'n paar pampoene en tamaties in jou tuin sal 
kan oes! 
 
KONTAK-ALLERGIE 
• Juweliersware van edelmetale is minder geneig om die vel te irriteer as die van onedele  
   metale. 
• Wend 'n lagie helder naellak aan onedele metale wat met die vel in aanraking kom, soos  
   goedkoop juweliersware. 
• Dra rubberhandskoene as opwasmiddels jou vel irriteer. Mense met 'n sensitiewe vel moet  
   liefs die wat gevoering is koop. 
 
KOOL 
• Voeg 'n paar druppels suurlemoensap by die water waarin jy kool kook om te keer dat die  
   reuk versprei. 
• Rooikool smaak baie lekker as jy 'n blikkie tertappels byvoeg. 
• Moenie die harde buitenste blare van kool, blomkool en broccoli weggooi nie - versnipper en  
   vries dit en gebruik dit later in sop. 
 
KOUGOM 
Vryf 'n blokkie ys oor kougom wat aan materiaal vassit tot dit hard is en skraap dit af. Of sit die 
betrokke stukkie materiaal op 'n droë stuk watte. Deurweek nog 'n stuk watte met brandspiritus 
of bensien en dep dit aan die kougom. Herhaal met 'n skoon stukkie watte tot die kougom 
loskom. 
 
KOULIKHEID 
• 'n Warm bad verrig wondere, maar wag tot jy effens afgekoel het voor jy warm klere aantrek of  
   in die bed klim, anders sweet jy en kry jy weer koud. 
• Sprinkel rooipeper oor koue voete en trek sokkies aan. 
• As jy nie genoeg komberse het nie, pak 'n laag koerantpapier tussen die beddegoed. Dit is  
   baie doeltreffend. 
• Werk drukknopies aan winterfrokkies en -broekies en knip dit toe om jou middellyf warm te  
   hou. 
• 'n Verwarmer in 'n badkamer moet verkieslik teen die dak gemonteer wees - dit is veiliger en  



   doeltreffender. 
• Trek wintersoggende 'n paar lae klere aan: Dit is nie net doeltreffender as een dik kledingstuk  
   omdat jou liggaamshitte behoue bly tussen die lae nie - jy kan ook dan geleidelik uittrek soos  
   dit warmer raak. 
• Trek die gordyne voor noordevensters oop in die winter sodat die son kan inskyn. 

 
 
 
 
KOUSE 
Sny die pype van ou rugbykouse of en trek 
dit oor jou knieë om hulle te beskerm 
wanneer jy in die tuin werk. 
 
 

KRAE 
Druk 'n ou tandeborsel in seeppoeier en skrop vuil krae daarmee. 
 
KRAMPE 
• Voetkramp: Buig al vyf tone versigtig met jou hande in die rigting van jou knie. 
• Kuitkramp: Maak jou been stadig reguit en buig jou voet versigtig in die rigting van jou  
   maermerrie. 
• Menstruele krampe: Lê op jou rug, trek jou bene op en sit 'n warmwatersak op jou maag. 
• Week 'n handdoek in warm soutwater en draai dit om die aangetasde deel. 
 
KRUIE 
• Rangskik vars kruie op papierhanddoek en verhit dit vir 'n minuut in die oond. Skud die papier  
   liggies om die kruie to herrangskik. Herhaal die proses elke 30 sekondes tot die blare droog  
   is. Laat staan die kruie vir twee uur voor jy dit in houers bêre. 
• Om vinkel te berg, droog dit in 'n mikrogolfoond, anders gaan die geur verlore. Ander kruie  
   kan ook so gedroog word. 
• Droë kruie hou hul geur langer as die houers lugdig, donkerkleurig of ondeurskynend is. 
• Voeg delikate kruie naby aan die einde van die gaarmaakproses by, anders gaan die geur  
   daarvan verlore. 
• Herwin die geur van droë kruie deur dit in 'n bietjie melk te week. 
 
KRUIE EN SPESERYE 
Die volgende kruie en speserye kan mekaar in klein hoeveelhede vervang. Toets net eers of dit  
geskik is vir die betrokke gereg: 
• Lavas en seldery.    • Mosterdkruid, waterkers, kappertjie- en mosterdblare. 
• Dille, anysblare en vinkel.   • Wonderpeper en kaneel. 
• Uie en uiegras.    • Saffraan en borrie. 
• Uielowwe en uiegras.   • Knoffel en knoffelgras. 
• Wit-, swart- en rooipeper.   • Basiliekruid en orego. 
• Neutmuskaat en foelie.   • Pietersielie en kerwel. 

               • 
Suurlemoentiemie en 
suurlemoenverbena. 

 
 
LAKENS 
• Gebruik die dele van 'n ou laken wat nog in 'n goeie toestand  
   is om kussingslope van te maak of vir batik. Omskep die ver- 
   slete stukke in vloerlappe. 
• Gebruik ou lakens om gordyne mee te voering. 
 



LASLAPPIEWERK 
Sny die lappies in die gewenste Vorms en plak hullo op twee-kantige tussenbelegsel vas. Sny 
die Vorms uit en stryk dit op die materiaal vas voor jy dit vaswerk, of plak die voltooide vormpies 
met tekstielgom vas. 
 
 
LEGKAARTE 
Bou legkaarte met baie stukkies op 'n skinkbord, sodat jy dit maklik kan verskuif. Die stukkies 
raak dan ook nie so maklik weg nie. 
 
LERE 
• Trek ou sokkies oor die pote van 'n leer om te keer dat dit mure beskadig. 
• Verf jou leer en sprinkel sand oor terwyl dit nog nat is - dit sal keer dat jy maklik daarop gly. 
 
LEWER 
Versapte gebraaide sampioene wat met 'n bietjie sjerrie gemeng is kan lewer in 'n patee 
vervang. 
 
LIEFDADIGHEID 
Talle organisasies sal daardie klere wat te knap vir jou geword het waardeer, mits hulle darem 
in 'n taamlike goeie toestand is. Hoor ook by die plaaslike tehuis vir bejaardes of hulle belang-
stel in tydskrifte, boeke en legkaarte wat jy nie meer wil hê nie. 
 
LIGTE 
• Bring verstelbare skakelaars in vertrekke soos die slaap- en eetkamer aan, waar jy nie altyd 
ewe veel lig wil hê nie. 
• 'n Buislig in jou hangkas maak dit makliker om klere uit te soek. 
 

 
LIPSTIFFIEVLEK 
Sit die gevlekte materiaal op 'n droë stuk  watte. Deurweek nog 'n 
stuk watte met chirurgiese alkohol of, vir wit stowwe, waterstof-
peroksied, en dep dit aan die vlek. Herhaal met 'n skoon stukkie 
watte tot die vlek uit is. 
 

 
MAAGPROBLEME 
• Los 'n teelepel gemmer in 'n koppie warm  
   water op en drink dit as jy maagprobleme  
   het. 
• Vermy suiwelprodukte en vet tot jy beter  
   voel. Maak 'n dun sop van hoenderaf- 
   treksel - tuisgemaak, nie hoenderblok- 
   kies nie - en murgpampoentjies of ge- 
   mengde groente as jy honger word. 
• Babakos is 'n strelende alternatief vir ryk  
   kosse. Geur dit effens as dit laf smaak. 
• 'n Mengsel van lensies en gemengde  
  groente is ook baie strelend vir die maag. 
• Piesangs is nie net voedsaam en maklik  
   verteerbaar nie - dit is ook ryk aan die  
   kalium wat dikwels weens maagprobleme  
   verlore gaan. 
• As jy vomeer of diarree het, los 1 teelepel  
   sout en 10 teelepels glukose of suiker in  



   2 liter kookwater op, laat  afkoel en drink  soveel moontlik daarvan om te voorkom dat jy 
ontwater. 
 
MAALVLEIS 
• Tamatiepuree verbeter die kleur en smaak van maalvleis. Vir meer geur, voeg bruingebraaide  
   uie en brandewyn of sjerrie by. 
• Probeer gerus die volgende kruie en speserye in maalvleisgeregte: basiliekruid, orego, uie,  
   marjolein, knoffel, lourier, suurlemoentiemie, roosmaryn, naeltjies, koljander, kerwel, salie en  
   tiemie. 
 
MASJIENOLIE-VLEKKE 
Bedek die kol met vleisvet en was eers in koue en dan in warm seepwater. 
 
MEDISYNE 
• Bêre medisyne altyd op 'n koel plek en buite bereik van kinders. 
• Gooi medisyne waarvan die vervaldatum verby is, weg: Sekere medisynes is gevaarlik  
   wanneer dit oud is, terwyl ander hul doeltreffendheid verloor. 
• Voltooi altyd 'n kursus antibiotika, tensy jy allergies is daarvoor. As jy ophou daarmee omdat  
   jy gesond voel, kan superkieme wat bestand is teen die middel in jou liggaam ontwikkel. 
• Moet nooit medisyne wat vir iemand anders voorgeskryf is, gebruik nie. 
 
MEEL 
'n Vyfde van koekmeel kan met mielieblom in 'n resep vervang word. 
 
MELK 
• Vervang 'n koppie melk in gebak met een eier en water. 
• Vervang die melk in gemmer-, sjokolade- of vrugtekoek met koue swart  
   koffie. 
• Melk wat suur geword het, kan in plaas van vars melk in gebak gebruik  
   word. 
 
MIERE 
• Strooi lyf- of babapoeier op mierpaadjies as die gediertes lastig raak. Jy kan die poeier ook in  
   'n bakkie strooi en 'n suurlemoenskyfie in die middel sit om hulle te lok. 
• Week watte in pepermentolie of terpentyn en verseël miere se gate daarmee, of sprinkel  
   cayenne-peper daarin. 
• Sit die pote van 'n piekniektafel in bakkies water - miere is nie kranige swemmers nie. 
• Een voordeel van miere is hulle help termiete uitroei - moet hulle dus nie met soveel ywer uit  
  die tuin as uit die huis verdryf nie. 
 
MIGRAINE 
Stuit 'n migraine-aanval in sy spore sodra jy die eerste voortekens opmerk deur soveel aspirien 
te drink as wat vir 'n hoofpyn voorgeskryf word. Die raad is nie so doeltreffend as jy klaar hoof-
pyn het of 'n middel drink wat nie aspirien bevat nie. 
 
MODDERVLEKKE 
Skraap alle oortollige modder af en was die vlek in water waarin aartappels gekook is. 
 
MORSLAPPIES 
Werk 'n stuk van 'n ou handdoek agteraan 'n morslappie vas om dit meer absorberend te maak. 
 
MOTOROLIE 
Bêre ou motorolie in leë verfblikke en verf dit aan houtpale om insekte weg te hou. 
 
MOTORVERSIENING 
• Kry meer as een kwotasie as jou motor versiening of herstelwerk nodig het - party onder- 



   nemings vra letterlik honderde rande meer as ander. 
• Dit gebeur dikwels dat motorondernemings vroue hoër as mans kwoteer - laat 'n man dus 
navraag doen as jy nie 'n kenner is nie. 
 
MOTTEGIF 
Sny die voet van 'n skoon, ou sykous af, vul dit met lourierblare en hang dit in 'n kas om van die 
reuk van mottegif ontslae te raak. 
 
MUF 
• Laventelolie sal muf van leer af verwyder. 
• Voorkom dat boeke muf deur 'n stukkie houtskool tussen die boeke en die muur te plaas. 
• Verwyder muf van badkamerteëls met 'n flou oplossing van bleikmiddel in water. Gebruik 'n  
   ou tandeborsel om tussen die teëls by te kom. 

 
 
MUISE EN ROTTE 
Sprinkel pepermentolie in die kombuis of strooi koeksoda onder die papier 
waarmee jy rakke uitvoer om muise en rotte weg te hou. 
 
 

MUSKIETE 
• Muskiete word deur parfuum gelok; vermy dit dus as hulle jou lastig val. 
• Smeer polei of laventelolie aan jou vel as jy nie muskietweerder het nie 
• Smeer ammoniak of bakpoeier aan muskietbytplekke. 
• Brand kerse wat sitronella bevat om muskiete weg te hou; dit is by die meeste groot super- 
   markte beskikbaar. 
 
MUURPAPIER 
• Vryf met witbrood of 'n sagte uitveër oor vetkolle op muurpapier. 
• Smeer 'n pasta van talk en bensien aan muurpapierkolle, laat dit droog word en verwyder dit  
   met 'n sagte borsel. 
• Maak 'n snytjie in blasies, werk ' n bietjie gom in en stryk die papier plat. 
• Koop altyd 'n bietjie ekstra muurpapier ingeval jy later herstelwerk moet doen. 
• As jy muurpapier moet lap, skeur die stuk wat jy bo-oor gaan sit eerder as om dit te sny - die  
   las is dan minder sigbaar. 
• As jy 'n smal strook muurpapier nodig het, rol die papier op en druk 'n speld die gewenste 
   afstand van die kant of daardeur. Die ry gaatjies sal aandui waar jy moet sny. 
 
MUURVERSIERINGS 
Kunstige kaartjies en selfs mooi geskenkpapier kan duur skilderye en plakkate teen mure ver-
vang. Lees ook die wenke vir RAME. 

 
 
NAALDE 
• Druk naalde in 'n koekie seep om te keer dat dit roes. 
• Maak stomp naalde skerp deur dit deur 'n vel skuurpapier te 
   druk. 
• As jy bang is jou naalde raak weg, maak 'n leë lipstiffiehouer  
   skoon en bêre dit daarin. 
 
NAELLAKVLEKKE 
Sit die vlek op 'n droë stuk watte. Deurweek nog 'n stuk watte met 
olievrye naellakverwyderaar en dep dit aan die vlek. Herhaal met 
'n skoon stukkie watte tot die vlek uit is. 
 
 



NAELS 
• 'n Laag helder naellak onder kleurnaellak keer dat jou naels verkleur. 
• 'n Bietjie naellak onder die nael maak dit sterker. 
• Week jou naels elke dag vyf minte in louwarm olyfolie om hulIe sterker te maak. 
• Ingroeitoonnael: Knip die nael reguit en dan 'n V-vormige kepie in die middel. Werk versigtig  
   'n klein stukkie watte wat in chirurgiese alkohol geweek is onder elke hoek van die nael in.  
   Vervang dit twee keer per dag. 
 
NATE 
Gebruik tandeflos in plaas van gare wanneer jy die nate van drasakke en ander items wat baie 
straf moet verduur, vaswerk. 
 
NEKSPANNING 
• Beweeg jou kop van kant tot kant. Rol jou skouers 'n paar keer vorentoe asof jy besig is om te  
   roei. Strek dan jou arms en swaai hulle. Rol nou jou skouers agtertoe. 
• Lees ook die wenke vir SPANNING. 
 
NEUTE 
Neute bly langer vars in' n glasfles in die yskas. 
 
OË 
• Plaas komkommerskyfies oor moeë oë om hulle to verfris. 
• Rekenaarskerms kan jou oë uitdroog: Maak jou oë elke nou  
  en dan toe sodat 'n traanlagie oor hulle kan vorm. Dit help  
  ook om jou oë meer dikwels as normaalweg to knip. 
 
OLIE 
Strooi 'n bietjie sout in 'n braaipan voor jy olie daarin verhit om 
te keer dat dit spat. Moenie sout byvoeg as die olie reeds 
warm is nie! 
 
OMO MICRO 
Kies Omo Micro met 'n unieke vetverwyderaar om klaar te speel met balpuntink-, fietsolie-, 
kerrie-, tee- en koffievlekke. 
 
ONDERKLERE 
• Moenie wit onderklere wat grys geword het weggooi nie: Maak 'n kastrol vol swart tee, gooi 'n  
   teelepel sout by en week die klere daarin tot dit vleeskleurig is. 
• Moenie wit nylonsokkies of -broekies in bleikmiddel sit nie - week dit eerder oornag in 'n sterk  
   oplossing van Engelse sout. 
• 'n Halwe teelepel kremetart by die uitspoelwater voorkom dat nylon vergeel. 
 
ONKRUID 
• Gooi versigtig 'n bietjie huishoudelike bleikmiddel op onkruid wat jy nie met jou hande kan uit- 
   trek nie. 
• Deurweek die grond waarin jy blomme wil plant met kookwater om onkruidsaad te vernietig.  
   Jy kan ook onkruiddoder met 'n kort leeftyd gebruik - volg net die aanwysings noukeurig. 
 
OONDAANPAKSELS 
Verhit die oond effens en sit 'n piering ammoniak vir 'n halfuur daarin; die aanpaksels sal dan 
maklik losvryf. Wees net versigtig vir dampe. 
 
OORPAKKE 
Voeg stysel by die water waarin jy oorpakke was - dit maak dit later makliker om olievlekke uit te 
was. 
 



OORPYN 
Verhit 'n bietjie olyf- of kookolie tot net bo liggaamstemperatuur. Hou jou kop skuins, gooi dit in 
jou oor, trek liggies aan jou oorlob om van lugborrels ontslae te raak en sit 'n wattepluisie in. 
 
OORSKIETKOS 
• Doop oorskiet-toebroodjies in 'n mengsel van eier en melk en braai dit in olie. 
• Ou brood kan ook so gebraai word, in broodkrummels omskep of in brood-en-botter-poeding  
   gebruik word. 
• Maak oorskietgroente saam met aartappels fyn, vorm balletjies, rol dit in meel en braai in olie.  
   Of meng die groente met vetkoekdeeg. 
• Rasper kaas wat hard geword het baie fyn en gebruik dit soos parmesaankaas oor pastage- 
   regte. 
 
OORSKIETLAPPIES 
Gebruik die prentjies in kinderboekies van lap as oorskietlappies om kinderklere mee te lap. 
 

PAMPOEN 
• 'n Vyeblaar in die pot waarin jy pampoen kook, verbeter die  
   smaak. 
• Probeer gerus die volgende kruie en speserye in pampoen- 
   geregte: kaneel, neutmuskaat en basiliekruid. 
 
PANNEKOEK 
Pannekoekdeeg is ligter as jy sodawater in plaas van water 
gebruik. 
 
PAPIER-MACHÉ 
• Maak 'n dik pulp van koerantpapier en water en maak dit fyn  
   in 'n voedselverwerker. Druk die oortollige water uit en meng  
   die papier met aangemaakte muurpapiergom. Vorm die  
   papiermaché soos klei en laat dit droog word. 

• As jy 'n papier-maché-bak maak, smeer 'n laag petroleumjellie aan die bak wat jy as vorm ge- 
   bruik en bedek dit met stroke droë koerantpapier voor jy die pulp aanwend. Die bak sal dan  
   makliker loskom wanneer die papier-maché droog is. 
• Maak groterige worms om 'n bol klei, wat met 'n lagie petroleumjellie bedek is. Onthou om 'n  
   gaatjie te los waardeur jy die klei kan verwyder. Jy kan die gat later met stukkies koerant- 
   papier wat in muurpapiergom geweek is, toeplak. 
 
PASTA 
• Voeg 'n paar druppels olie by die water waarin jy pasta kook om to keer dat dit klewerig raak. 
• Probeer gerus die volgende kruie en speserye in pastageregte: knoffel, orego, basiliekruid,  
   marjolein en suurlemoengras. 
 
PENNE EN POTLODE 
Verf korrigeervloeistof op penne en potlode, last dit droog word en skryf die eienaar se naam 
daarop. 
 
PEPER 
'n Droë ertjie in die potjie keer dat fyngemaalde peper saamkoek. 
 
PERDEBYE 
Sit 'n paar pierings ammoniak 'n entjie van die piekniektafel af om perdebye weg te hou. 
 
 
 
 



PIESANGS 
• Sprinkel suurlemoensap oor gesnyde piesangs om te voorkom dat dit vinnig verkleur. Of doop  
   dit 'n paar sekondes in kookwater voor jy dit afskil. 
• Piesangs word nie so vinnig ryp as jy dit in die yskas bêre nie. 
 
PIZZA 
As jy nie die ware Jakob hot nie, smeer tamatiepasta oor snye wit- of Franse brood, sprinkel 
gerasperde kaas bo-oor, geur dit met orego of basiliekruid en bak dit in 'n warm oond. 
 
PLAFONNE 
Verf 'n plafon wat te hoog is donkerder as die mure om dit laer te laat lyk - en andersom. 
 
PLANTHOUERS 
• Sorg dat 'n pot met 'n smal bek groot genoeg sal wees vir die plant wanneer dit volgroei is,  
   anders sal jy die pot moet breek as jy die plant wil oorplant. 
• Vase, kastrolle en ander houers kan as planthouers gebruik word: Boor net 'n paar gaatjies in  
   die boom om dreinering moontlik te maak. 
• Groot betonblokke met gate skakel pragtig in by die omgewing. Voer die gate met plastiek uit, 
steek 'n paar gate daarin, vul dit met potgrond en plant plante daarin. 
 
PLANTLUISE 
Vang enige spinnekoppe, langbeenspinnekoppe, hottentotsgotte en liewenheersbesies wat jy 
kan kry en sit hulle op besmette plante - hulle speel gou met die peste klaar. 
 
PLASTIEK 
• Meng 'n halwe koppie bleikmiddel en vier eetlepels koeksoda in 'n liter water. Wend die  
   mengsel aan plastiekware wat verkleur het en laat dit 'n kwartier staan voor jy dit afspoel. 
• Plastiekhouers met 'n mooi vorm kan as jellievorms dien. 
 
PORSELEIN 
Verwyder teemerke met 'n mengsel van gelyke hoeveelhede sout en suurlemoensap. 
 
POTPLANTE 
Gebruik potplante om hoekies waar niks wil groei nie op te helder. As die plante nie daar aard 
nie, kan hulle maklik verskuif word. 
 
 
 
 
QUART 
Quart is 'n ou maat wat jy soms in oorsese  
resepteboeke teëkom en is gelyk aan ongeveer  
vier koppies. 
 

 
 
 
 
RAME 
Koop 'n goedkoop houtraam, verf 'n wit onderlaag daarop en vergul 
die raam met goue spuitverf. Of verf die patroon van jou keuse 
daarop. 
 
RANKERS 
Verskaf traliewerk aan rankplante wat nie klouwortels het nie. Of 
span drade in 'n mooi patroon. 



 
RASPERS 
Smeer 'n lagie kookolie aan 'n rasper voor jy dit was om dit makliker te laat skoonmaak. 
 
REISSIEKTE 
• Los 'n teelepel gemmer in 'n koppie warm water op en drink dit 'n halfuur voor jy vertrek, of  
   kou 'n sprietjie peper- of kruisement as jy reissiekte kry. 
• Plak 'n pleister agter elke oor as jy bang is jy gaan seesiek word. 
• Sit by 'n venster en hou jou oë op die horison terwyl jy reis. 
 
REKENAARTOETSE 
Doop 'n oorpluisie in huishoudelike reiniger en vryf dit oor vuil toetse. Verwyder die middel met 
'n skoon oorpluisie. Wees versigtig dat daar nie vloeistof onder die toetse inloop nie. 
 
REUKE 
• Verwyder 'n oorweldigende uie- of knoffelreuk op 'n snybord deur 'n pasta van koeksoda en  
   water daaroor te smeer. Laat staan dit vir 'n halfuur en was die bord af. 
• Skrop 'n snybord met droë mosterd om 'n visreuk te verwyder. 
 
RIEMPIESTOELE 
Week riempies wat jy wil deurryg ' n ruk in warm soutwater om hulle soepeler te maak. 
 
RITSSLUITERS 
• Vryf 'n potloodpunt of 'n kers oor die tandjies  
   as 'n ritssluiter geneig is om vas te haak. 
• Rits ritssluiters toe wanneer jy klere was om te  
   voorkom dat dit ander klere haak. 
 
ROESVLEKKE 
Deurweek die vlek met 'n mengsel van suurlemoensap en sout en stoom dit dan uit oor 'n ketel. 
 
ROOM 
• Voeg 'n paar druppels suurlemoensap of 'n teelepel heuning by room as jy dit nie styf genoeg  
   geklop kry nie. 
• As room te veel geklop is en klontjies botter begin vorm, voeg 'n bietjie melk by en klop dit  
   deur. 
• Vervang suurroom in 'n resep met melk, maaskaas of jogurt, of voeg een teelepel asyn by 'n  
   koppie gewone room. 
• As jy nie geklopte room het nie, meng 'n fyngedrukte piesang meet 'n paar druppels suurle- 
   moensap en 'n eierwit en klop dit deeglik. 
• Voeg 'n geklopte eierwit by gewone room as jy nie dikroom het nie. 
 
ROOMYS 
• 'n Malvalekker onderin 'n roomyshorinkie sal keer dat dit pap raak wanneer die roomys begin  
   smelt. 
• Probeer gerus die volgende kruie en speserye oor room ys: engelkruid, roosblare, vanielje,  
   gemmer en viooltjies. 
 
ROOMYSVLEKKE 
Wend koolstoftetrachloried can die vlek en was. 
 
ROOSBOME 
Werk gebakte piesangskille of Engelse sout om die bome in om hulle te voed. 
 
RUBBERHANDSKOENE 
• Sny die vingers van 'n ou rubberhandskoen af en hou dit in jou noodhulpkissie: Gebruik dit  



   om 'n beseerde vinger mee te beskerm. 
• Wanneer die regterhandskoene van twee pare verslete raak, kan jy een van die linkerhand- 
   skoene omdop - en andersom. 
 
RUIMTE 
• Vertrekke lyk groter as die mure 'n ligte kleur is. 
• 'n Klein huisie lyk groter as jy dieselfde kleur volvloermat dwarsdeur die huis lê. 
 
RUITE 
• Maak ruite blinkskoon met 'n mengsel van vier eetlepels wit asyn en een eetlepel bleikmiddel  
   in vyf liter water. 
• 'n Mengsel van een koppie wit asyn, twee eetlepels mielieblom en 'n halwe koppie ammoniak  
   in 'n emmer water is net so doeltreffend. 
 
RYP 
• Beskerm die stamme van rypgevoelige plante in die winter deur goiing daarom te draai. 
• Plant gevoelige plante in potte sodat hulle na 'n beskutte plek verskuif kan word in die winter. 
• Gooi gerypte plante nat voor die son op hulle skyn. 
• Sny leë plastiekkoeldrankbottels  net bo die vasgegomde bodems deur, verwyder die etikette  
   en plaas dit oor kleiner plante om hulle te beskerm. 
• Moenie plante laatmiddag of saans natgooi wanneer die gevaar van ryp bestaan nie. 
 
RYS 
• Kikker rys op deur suurlemoenras, sonneblomsade, rosyne of  'n lepel tamatiepuree daarmee  
   saam te kook. 
• Probeer gerus ook die volgende kruie en speserye saam met rys: borrie, suurlemoenverbena,  
   uie, bergamot en gousblom. 
• As rys pap gekook het, was dit af, gooi die water af, sprei dit op 'n oondplaat uit en verhit dit  
   onder die oondelement. 
• Maak kluitjies oor stowevleis as jy nie rys het nie. 
 
SAAILINGE 
• Druk groot sade in klam, gebruikte teesakkies en plant die 
saailinge sakkies en al uit. 
• Kartoneierhouers is uitstekende saaibakkies. Sny die afson- 
  derlike bakkies later los van mekaar en plant dit saam met  
  die saailinge uit. 
 
SEEP 
• Vul 'n sokkie met oorskietstukkies seep en gebruik dit soos  
   'n spons. 
• Week oorskietstukkies seep in warm water, voeg 'n paar druppels gliserien by en druk dit in 'n  
   plastiekvormpie om te stol. So kan jy uit elke paar koekies seep nog een maak. 
• Bêre oorskietstukkies lekkerruikseep tussen jou klere. 
 
SEEPPOEIER 
• As jy te min seeppoeier het, vervang 'n kwart koppie daarvan met 'n dessertlepel koeksoda. 
• Was handdoeke een keer per maand sonder seeppoeier en teen 'n hoë temperatuur om van  
   seeppoeieraanpaksels in die wasmasjien ontslae te raak. 
 
SIGPROBLEME 
Skaf 'n loep aan om mee te lees - dit is makliker om te hanteer as 'n gewone vergrootglas. 
 
SINUSITIS 
Snuif twee tot drie keer per dag flou, warm soutwater in jou neusgate op om die simptome van 
sinusitis te verlig. 



 
SISTE 
Moenie aan 'n sist druk nie. Smeer treksalf of 'n pasta van seep en suiker of Engelse sout aan 
om die kwaad uit te trek en bedek dit met 'n stukkie gaas of trekpleister. Vervang die salf/pasta 
en gaas/pleister gereeld. Spreek jou dokter as die sist nie na 'n paar dae op die behandeling 
reageer nie. 
 
SJOKOLADEVLEKKE 
Verwyder sjokoladevlekke met matsjampoe, ammoniak of gliserien. Wag in laasgenoemde 
geval tien minute voor jy die item was. 
 
SKAAPVLEIS 
Probeer gerus die volgende kruie en speserye by skaapvleis: basiliekruid, orego, knoffel, 
mosterd, suurlemoentiemie, kruisement, uie, kattekruid, roosmaryn, naeltjies, salie, tiemie en 
waterkers. 
 
SKÊRE 
Maak 'n stomp skêr skerp deur oor  die bek  
van 'n glasfles te knip asof  jy dit wil sny. 
 
SKILDERYE 
Vryf die gesnyde kant van 'n halwe ui versigtig oor 'n skildery om dit skoon te maak. 
 
SKOENE 
• Vryf gliserien oor skoenleer wat hard geword het. 
• Gebruik meubelpolitoer of  'n paar druppels suurlemoensap as jy op die nippertjie agterkom  
   jou skoenpolitoer is gedaan. 
• Spesiale skoenkleurstof gee skoene wat gevlek is of  waarvan jy die kleur wil verander weer  
   nuwe lewe. 
• Stoom sweedsleerskoene om blink kolle daarop te verwyder. 
 
SKOOLKOS 
• Trek 'n vel kleefplastiek oor die bek van jou kind se se koeldrankflessie  voor jy die prop vas- 
   draai - dit sal keer dat die koeldrank in sy tas uitloop. 
• Gebruik die sakke waarin ontbytgraankos verpak word om toebroodjies in toe te draai as jy  
   nie waspapier het nie. 
 
SKROEIMERKE 
Was ligte skroeimerke in koue, lopende water en spons dit dan af met water waarin boraks 
opgelos is. As dit nie help nie, week die artikel in 'n flou bleikmiddeloplossing. 

 
SKROEWE 
Draai 'n skroef wat nie wil loskom nie eers 'n bietjie vaster 
en dan los. 

 
SKURFHEID 
• Hakskeenbalsem is baie doeltreffend teen skurfheid en minder geneig om die vel te irriteer as  
   ander middels. 
• Was met wateroplosbare room wanneer jy bad. Gebruik seep net wanneer dit werklik nodig is. 
• Gebruik ongegeurde seep, room en badolie as jou vel skurf is. 
• Spoel waspoeier deeglik uit jou klere en gebruik 'n wasgoedversagmiddel. 
• Smeer 'n dik laag handeroom aan jou bene en trek sykouse aan voor jy gaan slaap. 
• Sit altyd 'n bakkie water naby 'n verwarmer - dit keer dat die lug uitdroog en jou vel nog  
   skurwer word. 
• Meng 'n halwe koppie melkpoeier met koue water, gooi dit by jou badwater en geniet  
   Cleopatra se kuur. 



• Avokado bevat 'n natuurlike bevogter: Verpulp en smeer dit aan skurwe vel. 
• Skuur jou hakke elke dag liggies met 'n voetrasper of puimsteen wanneer jy bad en smeer  
   dadelik nadat jy afgedroog het hakskeenbalsem of 'n mengsel van gliserien en suurlemoen- 
   sap aan. 
• Smeer petroleumjellie om jou neusgate en op jou bolip sodra jy 'n loopneus kry. Doen dit  
   gereeld so lank as wat die probleem voortduur. Gebruik ook net sagte sneesdoekies en tik  
   eerder die oortollige vloeistof weg as om jou neus te vryf. 
• Petroleumjellie of lipstiffie voorkom dat jou lippe skurf word as jy nie lipsalf het nie. 
 
SLAAI 
Probeer gerus die volgende kruie en speserye in slaaie: vinkel, dille, suurlemoengras en 
-verbena, knoffel, mosterdsaad, melissa, seldery, uie en knoffelgras, viooltjies, kappertjies, 
roosblare, waterkers, mosterdslaai, basiliekruid, pietersielie, engelkruid, gousblomblare, 
kattekruid, kerwel, sigorei, perdeblom, mirt- en malvablomme, pimpernel, suring, dragon en 
tiemie. 
 
SLAAPLOOSHEID 
• Vermy die volgende laat in die aand as jy aan slaaploosheid ly: koffie, tee, tabak, alkohol,  
   swaar maaltye, rillerprente, werk wat baie konsentrasie en inspanning verg en strawwe  
   oefening. 
• Neem 'n warm bad. 
• Drink 'n glas melk en eet 'n piesang kort voor jy gaan slaap. 
• Gaan slaap elke aand op dieselfde tyd. 
• Lees die wenke vir SPANNING. 
 
SLAAPSAKKE 
Verwyderdie ritssluiter, span die sak oop - en jy het nog 'n duvet. 
 
SLAKKE 
• Plaas bakkies bier op plekke waar slakke lastig is. 
• Die skil van 'n halwe lemoen lok naakslakke sodat jy van hulle ontslae kan raak. 
• Vang slakke na 'n goeie bui reën, wanneer hulle uit hul skuilplekke kom. 
• Strooi sout in jou posbus as die slakke tussen jou briewe kuier. 
 
SLAP MAAGSPIERE 
Gaan staan soggens, nog voor jy enigiets geëet of gedrink het, buite. Buig effens vooroor en 
pers soveel moontlik lug uit jou longe. Trek jou maagspiere tien keer - of so lank as wat jy jou 
asem kan ophou - vinnig saam, en ontspan. Haal diep asem en herhaal die oefening nog twee 
keer. 
 
SLEGTE ASEM 
• Kou 'n sprietjie pietersielie of suikervry kougom, veral as jy knoffel geëet het. 
• Vermy kosse met 'n skerp geur as jy geneig is tot slegte asem. 
• Moenie deur jou mond asemhaal nie. 
 

SLEUTELS 
• Bring 'n strook met hake in die kombuis of op 'n ander geskikte  
   plek in die huis aan waaraan al die gesinslede hul sleutels kan  
   hang. 

• Doop 'n sleutel in meubelpolitoer as die slot waarin dit pas stram is. 
 
SNORK 
• Werk 'n garetolletjie aan die rugkant van 'n snorker se pajamahemp sodat by nie snags op sy  
   rug rol en snork nie. 
• Snorkers moet alkohol en groot of moeilik-verteerbare maaltye kort voor slaaptyd vermy. 
 



SNYE 
Doop 'n uieskyfie in suiker en druk dit op 'n velsny - dit het antiseptiese en bloedstelpende 
eienskappe. 
 
SONBRAND 
Smeer rou eierwit, koue swart tee, koue mayonnaise, tamatieskyfies of 'n mengsel van gelyke 
hoeveelhede asyn en water aan veldele wat erg gebrand het. 
 
SOP 
• Die vinnigste sop ooit: Kook water in 'n ketel en gooi die verlangde hoeveelheid in 'n pot op  
   die stoof. Maak 'n dik pasta van pakkiesop en koue water en roer dit by die kookwater. Volg  
   verder die aanwysings op die pakkie. 
• Jy kan blikkiesop ryker maak deur die water gedeeltelik of heeltemal met melk te vervang, of  
   minder water te gebruik. 
• Kikker pakkiesop op met gemengde groente, tamatiepuree of voorafgekookte lensies. 
• Verdik sop met kapokaartappels. 
• Probeer gerus die volgende kruie en speserye in sop: lourier, gousblom, karwy, seldery, uie,  
   kerwel, sewester, perdeblom, suurlemoengras, lavas, pietersielie, mosterdslaai, pimpernel,  
   suring, tiemie en bonekruid. 
 
SOUS 
• Verdik sous wat te dun is met 'n bietjie mielieblom, kapokaartappels of koekmeel. 
• Vryf wit- of kaassous wat klonte gevorm het met die agterkant van 'n lepel deur 'n sif of maak  
   dit fyn in 'n voedselverwerker. 
• As sous aangebrand het of te skerp smaak, voeg 'n bietjie melk by. 
• As eiersous of mayonnaise geskif het, klop stadig 'n eiergeel by. 
• As jy nie 'n klaarbereide sous het nie, maak 'n dun pasta van 'n eetlepel meel en melk, klop  
   dit by 'n blikkie sop, verhit en geur na smaak. 
 
SOUT 
• Voeg 'n paar geskilde aartappels by sop of bredie wat to soot is. As jy dit verkies, kan jy dit  
   verwyder net voor jy die gereg voorsit. Jy kan ook groente sonder sout kook en dit by die sop  
   of bredie voeg. Kook die mengsel dan net nog 'n ruk. 
• Sprinkel appelasyn oor tamaties en komkommers as jou sout gedaan is. 
• 'n Paar ryskorrels in 'n soutpot keer dat die sout klonte maak. 'n Teelepel mielieblom by die  
  sout dien dieselfde doel. 
• Sout word nie so maklik klam as jy dit in 'n yskas bêre nie. 
 
SPANNING 
• Lê op jou rug, krul jou tone so styf as moontlik ondertoe, en ontspan. Trek nou opeenvolgend  
   jou kuite, dye, boude, rugspiere, maagspiere, skouers en gesigspiere saam en ontspan  
   telkens. Lê 'n rukkie doodstil voor jy opstaan. 
• Ontspan lank in 'n warm bad met 'n paar druppels parfuum in. Geniet ook 'n drankie as jy wil  
   - maar moenie meer as twee drink nie. 
• As jy baie gespanne is wanneer jy met vakansie gaan, sal dit waarskynlik vir jou moeilik wees  
   om dadelik in die son to gaan lê en ontspan. Bly eerder die eerste paar dae baie bedrywig,  
   maar moet niks doen wat jou aan jou werk herinner nie. 
• As jou werk baie dink en min fisieke beweging vereis, kry 'n stokperdjie wat jou hande of  
   spiere besig hou en andersom. 
• Neem 'n besluit dat jy sekere tye glad nie aan werk gaan dink nie. As jy op weeksaande moet  
   werk, hou jou naweke onvoorwaardelik vir ander bedrywighede. 
• Lees ook die wenke vir NEK-SPANNING. 
 
SPATARE 
Versap afrikaner of kakiebos en meng dit met wateroplosbare room. Smeer dit gereeld aan 
oppervlakkige spatare. 



 
SPEELGOED, TUISGEMAAK 
• Plak klein plastiekvormpies aan die binnekant van 'n leë babakosbotteltjie se deksel vas.  
  Maak die botteltjie driekwart vol water en gooi blinkers by. Draai die deksel styf vas en skud 
   die botteltjie om dit te laat "sneeu". 
• Maak self klei deur 'n paar druppels voedselkleursel by 'n halwe koppie water to gooi. Meng 'n  
   koppie meel met drie teelepels sout en voeg genoeg gekleurde water by om 'n sagte pasta te  
   maak. 
• Om pophuisstoeltjies te maak, vul twee sigaretboksies met sand en plak dit toe. Trek dit met  
   lap met 'n fyn motief oor en plak een boksie vertikaal op die punt van die ander. Trek twee  
   stukkies van 'n dun pypie met dieselfde materiaal oor en plak dit vas om armleunings te vorm. 
• Maak self pophuislaaikaste deur vuurhoutjieboksies in twee rye op mekaar te plak en te verf.  
   Gebruik kraletjies vir handvatsels. 
• Kitspopklere: Sny 'n gat in 'n langwerpige strook materiaal, trek dit oor die pop se kop en bind  
   die "rok" met 'n strokie materiaal om die middel vas. 
 
SPELDEKUSSING 
Maak jou eie speldekussing deur 'n dik laag skuimrubber met koue lym op die deksel van 'n leë 
politoerblik vas te plak. Dit lyk baie mooi as jy die skuimrubber koepelvormig sny, dit met flu- 
weel oortrek en 'n lint om die rand span nadat jy die fluweel aan die dekselrand vasgeplak het. 
Bêre spelde wat jy nie dadelik gebruik nie in die blik. 
 
SPESIALE AANBIEDINGE 
Weeg die geld wat jy op 'n spesiale aanbieding gaan spaar op teen die brandstof wat jou motor 
gaan gebruik om na die winkel toe te ry, veral as dit ver is van jou af. 
 
SPIEËLS 
Poets spieëls met 'n stuk koerantpapier en swart tee om dit te laat skitter. 
 
SPINNEKOPPE 
Spinnekoppe, liewenheersbesies en hottentotsgotte help plae bestry. Verskuif hulle dus eerder 
as om hulle uit to roei wanneer hulle lastig raak. 
 
SPYKERS 
• Draai 'n rekkie om die hef van 'n hamer en glip die spykers wat jy gaan gebruik daaronder in. 
• Druk 'n spyker deur 'n dun stukkie karton om dit te stabiliseer wanneer jy dit inkap. Hou die  
   karton in plans van die spyker vas. 
 
STEAK 
Moenie bevrore steak ontvries voor jy dit braai nie, anders word dit taai. 
 
STORT 
Sit 'n rubbermatjie op die vloer van 'n stort om te keer dat jy gly. Bring ook 'n handreling teen 
een van die kante aan. 
 
STORTKOPPE 
Verwyder 'n verstopte stortkop en week dit 'n ruk in asyn. Druk dan die aanpaksels met 'n 
stopnaald uit. 
 
STOWEVLEIS 
Kook stowevleis stadig, sonder enige geurmiddels, in wyn of water tot dit taamlik sag is. Haal 
die pot van die stoof af, meng geurmiddels by en laat dit 'n uur of wat staan sodat die geur kan 
deurtrek. Verhit dit weer deeglik voor opdiening. 
 
STRYKYSTERS 
• Sprinkel growwe sout op waspapier en vryf 'n strykyster daaroor om klewerigheid te verwyder. 



• Doop 'n doek in warm asyn en vee die yster daarmee af om vlekke te verwyder. 
 
SUIKER 
Wit-, bruinsuiker en heuning kan mekaar in die meeste geregte vervang. 
 
SURF MICRO 
Kies Surf Micro met dubbelaksie-Superblue en spesiale vlekverwyderaars vir skitterskoon 
wasgoed. 
 
SUURLEMOENE  
• Sit suurlemoenskyfies of -halwes wat jy nog wil gebruik in 'n glas flessie, bedek dit met water  
   en bêre dit in die yskas. 
• Jy kan meer sap uit 'n suurlemoen druk as jy dit eers 'n paar sekondes in kookwater dompel. 
 
SWEETVLEKKE 
• Week vars sweetvlekke in 'n mengsel van een teelepel ammoniak en 'n halwe liter water.  
   Spoel die kledingstuk goed uit en was dit dan gewoonweg. 
• Sprinkel 'n dik laag mielieblom of stysel oor sweetvlekke op opgestopte meubels en vryf dit in. 
   Laat staan dit 'n paar uur, borsel die poeier af of suig dit met 'n stofsuier op. Of gebruik mat- 
   sjampoe en maak die kol met 'n haardroër droog. 
• Spons ou sweetmerke aan klere met wit asyn af, spoel dit deeglik uit en was die kledingstuk  
   gewoonweg. 
• Los 'n paar aspirientablette in water op en was klere met sweetvlekke daarin. 
 
SY 
Voeg 'n paar teelepels suiker by die laaste uitspoelwater om te voorkom dat sy pap raak. 
 
SYKOUSE 
• Spoel nuwe sykouse in wasgoedversagmiddel uit voor jy dit dra - dit voorkom dat dit maklik  
   leer. 
• Keer dat 'n sykous verder leer deur naellak of gom aan die punt van die leer te smeer. 
• Moenie ou sykouse weggooi nie stop kussings en sagte speelgoed daarmee op. Die stopsel 
   is ideaal vir hooikoorslyers. 
• 'n Sykous is 'n goeie plaasvervanger vir 'n stukkende waaierband. 
• Bind 'n ou sykous oor die opening van die afvoerpyp buite die kombuis om kosstukkies op te 
   vang en so te voorkom dat die riool verstop raak. 
• Bêre blombolle in 'n skoon ou sykous. Knoop die kous tussen elke twee bolle en hang dit in 'n  
   koel, droë plek op. 

 
TAK, AFGESKEUR 
Bind 'n tak wat gedeeltelik afgeskeur het met goiing in 
sy oorspronklike posisie vas en verseël die skeur-plek 
met modder. 
 
TAMATIEPUREE 
As jy nie tamatiepuree het nie, kook ryp tamaties en 
voeg dit by 'n bredie, of vervang dit met tamatiesous. 
 
TAMATIES 
• Tamaties skil makliker af as jy dit eers 'n paar se- 
   kondes in kookwater dompel. 
• Probeer genus die volgende kruie en speserye in  
   tamatiegeregte: basiliekruid, mosterdslaai, orego  
   en roosmaryn. 
 
TANDEBORSEL 



Kies Oralgiene, 'n rewolusionêre nuwe soort tande-borsel vir volkome mondsorg. 
 
TANDPYN 
• Suig 'n naeltjie of verpoeier een en smeer dit aan die tand. 
• Vryf 'n blokkie ys tussen jou duim en voorvinger - dit lei jou liggaam se aandag van die pyn in  
   jou tand af. 
 
TEE 
• Voeg 'n aftreksel van kruie by swart rooibostee om kruietee te maak. 
• Om jou eie Earl Grey-tee te maak, laat trek een tot drie bergamotblare vir vyf minute in 'n pot  
   tee. 
 
TEEVLEKKE 
Smeer bensien aan die vlek en was die item teen 'n hoë temperatuur. 
 
TEËLS 
Week ou teëls 'n ruk in kookwater om die sement te laat loskom as jy die teëls weer wil gebruik. 
 
TIKMASJIEN 
Verwyder stof en vuiligheid op 'n tikmasjien met balletjies Prestik. 
 
TOE NEUS 
• Asem die stoom van 'n ketel in as jou neus toe is. 
• Die stoom van hoender-en-groentesop is nog beter - en die sop help jou gouer van 'n verkoue  
   ontslae raak. 
 
TOILETAANPAKSELS 
Gooi suikerseep in die toiletbak en laat staan dit oornag om aanpaksels makliker te laat los-
kom. Of gooi 'n koppie asyn in die bak en verwyder die vlekke die volgende oggend met koek-
soda. 
 

 
TORRE 
Komkommerskille hou torre weg. 
 
 

TROETELDIERGLIPSE 
Deurweek die plek of materiaal met sodawater, asyn of ammoniak voor jy dit was. 
 
TUINVERSIERINGS 
Spuit Nitrosol of 'n soortgelyke stikstofryke vloeibare kunsmis aan die buitekant van 'n sement 
voëlbad. Spuit dit gereeld nat om mos te laat groei en die bad 'n verouderde voorkoms te gee. 
 
TWEEDEHANDS 
• Maak jou rommel bymekaar en hou 'n agterplaasverkoping - iemand anders stel dalk belang in 
daardie rok waarvoor jy nog nooit ooghare gehad het nie. Kondig die verkoping met 'n banier 
aan. Onthou net dat mense gewoonlik nie bereid is om baie geld op items op so 'n verkoping te 
bestee nie; moot dus nie die pryse te hoog maak nie. 
• Tweedehandse klerewinkels is 'n goeie afsetplek vir gehalteklere wat jy nie meer wil hê nie. 
• Ruil klere wat klein kindertjies ontgroei het vir klere wat een van jou ander kinders sal pas. Jy  
   kan ook boeke, legkaarte en speelgoed so uitruil met 'n vriendin, familielid of kennis. 
• Tweedehandse boekwinkels stel gewoonlik veral in rillers en wetenskapfiksie belang. Hulle  
   verkies meesal dat jy jou boeke vir ander verruil eerder as om dit te koop. 
• Vind eers uit of die snuffelmark waarop jy 'n stalletjie wil open jou sal toelaat om jou ware te  
   verkoop - party het streng reëls. 
 



TYDSKRIFTE 
Gebruik foto's of prentjies uit tydskrifte in plaas van muurpapier in kinderkamers. 
 
 
UIE 
• Dit is makliker om uie te sny as hulle eers in die lengte  
   gehalveer is. 
• Sny uie onder water om te keer dat jou oë brand, of sit  
   hulle 'n paar uur in die yskas voor jy hulle sny. 
• Gebruik gerasperde appel of pynappel in frikkadelle as  
   jy nie uie het nie. 
• Sit uie in 'n skoon, ou sykous en knoop die kous tussen 
   die uie. Hang dit in 'n koel, donker plek op. Dieselfde  
   kan met knoffelbolle gedoen word. 
• Vleg die lowwe van uie om 'n uie-vlegsel te maak. Dit  
   lyk nie net mooi nie, maar help ook keer dat dit muf. 
 
USAMBARA-VIOOLTJIES 
Die plantjies - meer bekend as African violets - moenie 
aan sonlig blootgestel word wanneer hul blare nat is nie. 

 
 
 
VADOEKE 
'n Doppie huishoudelike ontsmetmiddel by die laaste uit-spoelwater 
hou vadoeke welriekend en higiënies. 
 
VARKVLEIS 
Probeer gerus die volgende kruie en speserye by varkvleis: 
bergamot, moederkruid, mirt en orego. 
 
 
 

VELSORG 
• Verpulpte komkommer is 'n goeie saamtrekmiddel vir 'n  
   olierige vel. 
• Puisies: Meng 'n pulp van aarbeie of tamaties met 'n bietjie  
   suurlemoensap en room en wend dit aan die aangetasde  
   dele. Laat dit minstens 'n uur aan voor jy dit afwas. 
• Droë vel: Verpulp 'n ryp perske, twee eetlepels poeiermelk en 'n teelepel heuning. Wend dit 
aan en wag minstens 30 minute voor jy dit afwas. 
• Lees ook die wenke vir SKURFHEID. 
 
VENSTERS 
Plak maskeer- of kleefband oor stukkende glas wat jy wil verwyder - dit sal keer dat daar oral 
glassplinters val. 
 
VERBLEIKING EN VERKLEURING 
• Hang gekleurde kledingstukke in 'n skaduryke plek of binnekant-buite op na dit gewas is om  
   te keer dat dit verbleik. 
• Was 'n gekleurde kledingstuk die eerste keer afsonderlik om vas te stel of dit kleurvas is. 
• Voeg 'n halwe koppie asyn by elke vyf liter water om te keer dat kleurstof uitwas. Die mengsel  
   verhelder ook die kleur van verbleikte klere. 
• Voeg sout by die waswater om te keer dat kleure uitwas. 
• 'n Eetlepel asyn by die laaste afspoelwater laat swart klere hul kleur beter behou. 
• Kleur 'n verbleikte kledingstuk om dit nuwe fut te gee. Was dit daarna afsonderlik. 



 
VERF 
• Sit 'n verfblik op 'n papierbord sodat die verf nie op die vloer afloop of drup nie. 
• Bêre verfblikke onderstebo, anders vorm daar 'n skil bo-op die verf. 
• Week verfkwasse wat hard geword het 'n halfuur in baie warm  
   asyn. 
• Warm asyn verwyder ook verfkolle van ruite af. 
• Skuif 'n stuk karton agter 'n geut in wanneer jy dit verf om te keer  
   dat jy die muur raakverf. 
• Dra 'n bril of sonbril wanneer jy 'n plafon verf om jou oë te beskerm. 
  Trek lagies kleefplastiek oor die lense sodat dit nie vol verf raak nie. 
• Hang 'n inkopiesak oor jou arm wanneer jy verf en sit die kwas daarin wanneer jy dit nie  
  gebruik nie. 
• Span 'n tou oor 'n oop verfblik en vee die verfkwas daaraan af. 
 
VERGEETAGTIGHEID 
• Plak etikette op die laaie in 'n vergeetagtige persoon se kamer sodat by kan sien waar wat  
  gebêre is. 
• Bejaardes raak dikwels bekommerd wanneer iemand in die huis uitgaan. Hang 'n kennis- 
  gewingbord in sy kamer op waarop jy aandui wanneer wie uithuisig is. 
• Maak 'n "Onthouboek" waarin jy belangrike inligting - soos waar sleutels gebêre word - aan- 
  teken, asook daagliks gebeure wat vir die persoon van belang is. 
VERSIERING 
Versier geskenke, veral vir spesiale dae soos Moeders- of Valentynsdag, self met 'n mooi lint of 
strikkie - dit kos jou dikwels dubbeld soveel as 'n winkel dit vir jou doen. 
 
VERSIERSUIKER 
• 'n Paar druppels asyn of suurlemoensap maak 'n versiersuikermengsel stywer. 
• Maak 'n smaaklike versiering vir wortelkoek deur wit versiersuiker met suurlemoensap te  
   meng. Die mengsel moet net effens loperig wees. Drup dit oor die koek en laat dit hard word. 
 
VERSKUIWINGS 
Druk sproeikannetjie-doppies oor die pote van meubels om te voorkom dat dit die vloer of matte 
beskadig wanneer jy dit verskuif  
 
VETKOLLE 
• Sit die vetkol op 'n droë stuk watte. Doop nog 'n stuk watte in 'n dik pasta van waspoeier en  
   water en vryf daarmee oor die kol. Herhaal met 'n skoon stukkie watte tot die kol uit is. Ge- 
   bruik bensien as al die vet nie uitkom nie. 
• Deurweek die kol met bloekomolie, laat lê dit oornag en verwyder dit dan met droogskoon- 
   maakmiddel. 
 
VETKRYT 
Voeg oorskietstukkies vetkryt by kerswas wanneer jy gekleurde kerse maak. 
 
VILTPENVLEKKE 
Week die vlek in melk voor jy dit was. 
 
VIS 
• Laat bevrore vis in melk ontdooi - dit verbeter die smaak. 
• Kook skelvis wat jy saam met 'n kaassous voorsit in melk en gebruik die melk vir die sous om  
   dit geuriger to maak. 
• Vryf asyn oor visskubbe - dit laat dit makliker  
   loskom. 
• Trek die vel van stokvis af terwyl dit nog be- 
   vrore is om te keer dat die vleis verbrokkel. Werk sout onder die vel in soos jy dit aftrek om 



   dit makliker te laat loskom. 
• Strooi meel met 'n siffie oor vis, of gebruik 'n speserybotteltjie - dit is nie so morsig soos om  
   die vis in meel to rol nie. 
• Doop vis eers in meel en dan in eier voor jy dit braai - dit maak die degie egaliger en aan-  
   trekliker. 
• Probeer gerus die volgende kruie en speserye saam met vis: vinkel, orego, basiliekruid, dille,  
   dragon, knoffel, uie, mosterd, melissa, suurlemoenverbena, suurlemoentiemie, marjolein,  
   wynruit, pimpernel, kruisement, tiemie en waterkers. 
 
VISDAMME 
Bring 'n stewige traliewerk van roesvrye, onopsigtelike metaal 'n paar sentimeter onder die 
wateroppervlak in visdamme aan -dit maak die dam veilig as daar kleuters in die omgewing is 
en beskerm die visse teen voëls. 
 
VITAMIENE 
Vir 'n kitsgids tot die belangrikste vitamiene , hul funksies en waarin hulle voorkom, loer na ors 
vitamienekaart. 
 

 
 
 
 Vitamien  Nodig vir  Bronne 
 Vitamien A'  Die herstel en opbou van selle Wortels, donkergroen 

 (retinol, betakaroteen)  en slymvliese, normale en blaargroente, eier, lewer, 

   nagsig, weerstand teen tamatie, vis, appelkose 

   siektes  

 Vitamien B,  Spysvertering, normale funk- Graankos. vark, groente, 

 (tiamien)  sionering van senustelsel  gis 

 Vitamien B2  Groeiprosesse, gesonde Eier, groan blaargroente, 

 (riboflavien)  naels en vel, energie, voort- vleis, lewer, suiwel, gis, vis 

   planting  

 Vitamien B3'  Energie, gesonde senu- en  Gis, volgraankos, afval, lam. 

 (niasien)  spysverteringstelsels vark, hoender, vis, koring- 

    kiem, peulgroente 

 Vitamien BB'  Proteïenmetabolisme, spys- Koringkiem, gis, orgaan- 

 (piridoksien)  vertering, gesonde senustel vleis, kool, spanspek, vis, 

   sel, tandvleis en lands  vleis, eier, volgraankos 

 Vitamien B,2  Vorming van rooibloedselle,  Kos van dierlike oorsprong 

 (sianokobalamien)  seldeling, senustelsel, meta-  

   bolisms  

 Foliensuur  Ontwikkeling van fetus, groei,  Lewer, groan blaargroente, 

 (folasien)  metabolisms, vorming van oester, soja, eiergeel, span- 

   proteïen en rooibloedselle  spek, pampoen, avokado 

 Vitamien C'  Wondgenesing, immuun-  Sitrusvrugte kiwivrug, aar- 



 (askorbiensuur)  stelsel, ystermetabolisme, tappet, aspersie, broccoli, 

   gesonde lands en tandvleis  tamatie 

 Vitamien D`  Gesonde lands en bane.  Lewertraan, eiergeel, olie- 

 (kalsiferol)  metabolisms van kalsium en Tyke vis, suiwel, sonlig 

   fosfor  

 Vitamien E'  Selherstel, voortplanting,  Neute. garnale, avokado. 

 (tokoferol)  gesonde vel en bloed, herstel eier, broccoli, Brusselse 

   van skade deur besoedeling  spruitjies 

 Vitamien K"  Normale bloedstelping na  Jogurt, eiergeel, Iewertraan, 

 (menadioon)  bloeding groente-olie. spek, groan 

    blaargroente 

* Die vitamiene kan skadelik wees as jy 'n groot of gereelde oordosis daarvan inneem - wat on-
waarskynlik is as jy 'n gebalanseerde dieet volg, Vermy kitsdiëte en moenie aanbevole dosis 
van 'n voedingsaanvulling oorskry nie, Baie van die vitamiene is net doeltreffend as hulle in die 
regte verhouding tot mekaar gebruik word: Kies dus 'n voedingsaanvulling wat 'n groot ver-
skeidenheid vitamiene en minerale bevat, tansy 'n dokter of dieetkundige 'n ander kombinasie 
aanbeveel. 
 
VLA 
Klits vla waarop 'n velletjie gevorm het, of plaas dit in 'n voedselverwerker tot dit glad is. 
 
VLEKKE 
Vir die doeltreffendste verwydering van die hardnekkigste vlekke, volg Omo Micro se raad. 
 
VLIEË 
• Kweek pietersielie op jou kombuis vensterbank om vlieë weg te hou. Of pluk 'n bos van ver- 
   skillende mentsoorte en sit dit in water op die vensterbank. Vryf die blaartjies af en toe, om  
   die geur vry te stel. 
• Wynruit en laventel hou ook vlieë weg. Gaan te werk soos met die ment. 
• Hang klein stukkies wors aan takke 'n entjie van jou piekniekplek of om vlieë van jou kos af   
   weg te hou. 
 
VLOOIE 
Vul 'n halwe emmer kakiebos of afrikaner met kookwater en laat staan dit vir 24 uur. Spuit die 
vloeistof op besmette troeteldiere en hul slaapplekke. Takkies van die plante hou ook vlooie 
weg. 
 
VOËLS 
Hang 'n paar voerbakkies in jou tuin op en vul dit gereeld met voëlsaad om voëls te lok. As jy 
bang is hulle saai verwoesting in jou beddings, plant 'n paar stokke om die beddings en span 
dun swart tou tussenin. 
 
VOETE 
• Dra soveel moontlik skoene met dieselfde hakhoogte as jy geneig is om voet probleme te kry.  
   Hou hoëhakskoene net vir spesiale geleenthede. 
• Nuwe skoene is geneig om blase te veroorsaak. Dra dit aanvanklik net 'n uur op 'n slag en  
  smeer elke dag brandspiritus op die plekke waar dit jou druk - dit maak jou vel taaier. 
• Stink voete: Loop soveel moontlik kaalvoet; moenie twee dae na mekaar dieselfde skoene dra  
  nie; dra verkieslik sandale of skoene van 'n natuurlike weefstof, en vermy kunsleerskoene.  
  Strooi borakspoeier of koeksoda nor jou voete en in jou skoene. 
 
VRATTE 
• Smeer naelpolitoer aan vratte om hulle te "versmoor". 
• Soolvratte: Sit komfreiblare in jou skoene, kouse of sokkies en vervang dit daagliks. Smeer  
  ook 'n pasta van die blare aan die vratte. As die vratte sag word na 'n paar dae kan jy hulle  



  versigtig met 'n ontsmette naald uitlig. 
 
VRUGTE 
Die meeste vrugte word vinniger ryp as jy dit in papiersakke bêre. 
 
 
 
 
VRUGTE EN GROENTE, OORRYP 
Oorryp groente en vrugte kan in poedings en stowegeregte gebruik word. 
 
VRUGTEKOEK 
• Bind bruinpapier om die pan waarin jy vrugtekoek bak sodat dit bo die rand uitsteek - dit keer  
   dat die rand van die koek te bruin en droog word. 
• Rol die vrugte in meel om te keer dat dit sink wanneer jy dit met die deeg meng. 
 
VRUGTE-OES 
Dit is moontlik om 'n goeie vrugte-oes uit 'n klein tuin te kry: Plant vrugtebome langs die huis of 
'n muur. Snoei en bind jong takke sodat hulle waaiervormig langs die muur groei. 
 
VRUGTEVLEKKE 
Gooi genoeg sout op 'n ears vrugtevlek om die vloeistof te absorbeer en borsel dit dan af. As 
die vlek nie heeltemal verdwyn nie of reeds droog is, vryf ongegeurde jogurt in en was gewoon-
weg. 
 
VRUGTEVLIEË 
• Tel verrotte vrugte op sodat vrugtevlieë nie broeiplek het nie. 
• Spuit borne die eerste keer wanneer die vruggies net begin vorm. Jeyes Fluid in water opge- 
   los is 'n goeie plaasvervanger vir insekdoder, maar toets dit eers op een tak - party plante  
   verdra dit nie goed nie. 
 

WARMWATERSAKKE 
Stop 'n ou warmwatersak met afvallappe op en gebruik dit 
as 'n knielkussing wanneer jy tuinmaak. 
 
WASDAG 
Vir die beste wasdagresultate, volg Surf Micro se wenke.  
 
WASGOEDPENNETJIES 
Week verkleurde wasgoedpennetjies in 'n bleikmiddel om 
te voorkom dat dit jou witgoed vlek. 
 
WEERBARSTIGE WORTELS 
Die grootte van 'n boom se kroon is 'n redelike aanduiding 
van die omtrek van sy ondergrondse wortelstelsel. Om te 
keer dat daardie pragtige skaduboom jou huis se fonda-
mente verwoes, dryf 'n stewige sinkplaat tussen die huis en 
die boom in. 

WINTERKLEUR 
Spog met blomme in die koudste maande deur Yslandse papawers, karlienblomme (in rypvrye 
streke), primulas, kamelias, sekere asaleas, blomkwepers, Hypoestes aristata, narsings, 
sneeuvlokkies, sekere magnoliasoorte, geeljasmyn, koraalbome, Christusdoring, sekere 
aalwyne, party Buddleja-soorte of vuurpyle te plant. Heilige bamboes (Nandina) het die hele 
winter loof wat herfskleure vertoon, asook bosse rooi bessies. 
 
WOL 



• Bêre wol en tou in 'n kartondoos met 'n gaatjie in die deksel, waardeur jy die punte ryg. Dit sal  
  keer dat dit koek - veral as jy meer as een bol gebruik. 
• Jy kan die wol van 'n ou trui weer gebruik: Trek die breiwerk los, draai die wol om 'n plankie  
  en doop dit in lou water om die kinkels uit to stryk. 

 
 WORTELS 
 • Sny die lowwe 'n duimlengte bo die wortels af en bêre die wortels in water   
   in die yskas om dit langer vars te laat bly. 
• Kruisement gee wortels 'n heerlike smaak. 

 
WYN 
• Vervang wyn in 'n gereg met 'n mengsel van twee eetlepels korentejellie en een tot twee eet- 
   lepels suurlemoensap. 
• Bier kan wyn in die meeste geregte vervang. 
• Gebruik lemoensap in plaas van wyn in soet geregte. 
 
WYNVLEKKE 
• Gooi genoeg sout op 'n nat rooiwynvlek om die vloeistof te kan absorbeer en borsel dit dan  
   af. As die vlek nie heeltemal verdwyn nie of die wyn reeds droog is, vryf ongegeurde jogurt  
   in en was gewoonweg. 
• Doop die item in kokende melk. 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

XEROFIETE      YSKASREUKE 
Maak met xerofiete, of vetplante, tuin as  Sit'n stuk houtskool in jou yskas om onaan- 
jy in 'n droë streek bly en nie baie moeite gename reuke te verdryf. 
met jou tuin wil hê of baie geld wil span- 
deer nie. 
 
 
 
 
 

 Z-Z-Z... 
Moet nie iemand in sy slaap skrik maak nie dit kan  
fataal wees. 

  
 
 
 



 
 
VOLUME-EKWIVALENTE 
Na milliliter, benaderd: 
Eetlepel 
 1 eetlepel = 12,5 ml 
 2 eetlepels =    25 ml 
 3 eetlepels = 37,5 ml 
 4 eetlepels =    50 ml 
Koppie 
 1/4 koppie =   60 ml 
 1/2 koppie = 125 ml 
 3/4 koppie = 190 ml 
 1 koppie =  250 ml 
 11/4 koppie   =  310 ml 
 11/2 koppie   =  375 ml 

 2 koppies      =  500 ml 
 3 koppies      =  750 ml 
Teelepel 
 1/4 teelepel   =      1 ml 
 1/2 teelepel   =   2,5 ml 
 1 teelepel     =      5 ml 
 2 teelepels   =    10 ml 
 
MASSA-EKWIVALENTE 
Ons na gram, benaderd: 
 1 oz.  =     30 g 
 2 oz.  =     60 g 
 3 oz.   =   100 g 
 4 oz.   =   125 g 
 8 oz.   =   250 g 
 1 lb.    =   500 g 

 
 

BENADERDE MASSA IN GRAM PER 250 ML 
KOSSOORT  MASSA   KOSSOORT  MASSA 
Botter/ margarien 230 g    Mielieblom  120 g 
Bruismeel  140 g    Neute, gekap 150 g 
Droëvrugte  150 g    Neute, heel  100 g 
Hawermout, rou    90 g    Rys, rou  200 g 
Kaas, gerasper 100 g    Strooisuiker  210 g 
Kakaopoeier  100 g    Suiker   200 g 
Klapper, droog   80 g    Versiersuiker  130 g 
Koekmeelblom 120 g    Volkoringmeel 130 g 

 
 
 
 

 OONDTEMPERATURE  
OONDHITTE      CELSIUS 

FAHRENHEIT 
  GAS 

Bale koel         100             200 1/4 -1/2 

Koel         140             275      1 
Matig koel         160             325      2 
Matig         180             350      3 
Matig warm         190             375    4-5 
Warm     200-220      400-425    5-6 
Baie warm     230-250      450-500    7-9 

AFKORTINGS 
     C = Celsius        cm = sentimeter 
     F = Fahrenheit           g = gram 
   kg = kilogram         kJ = kilojoule 

 mg = milligram        ml = milliliter 
mm = millimeter 



 
BLANSJERING VIR BEVRIESING 
SOORT GROENTE  MINUTE 

Broccoli       4 
Ertjies        1 
Geelwortels       4 
Groenboontjies      3 
Groenmielies       5 
Kopkool       1 
Spinasie       2 

 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
'Julienne ry op sy hors d'oeuvre om vir bain-marie te gaan kuier. 
Vlok lê hom voor, soteer hom net daar uit en jaag na ragoût...' 
Moenie van jou kombuis 'n slagveld maak nie - slaan enige term lui-
lekker in die lysie na: 
 
 
BAIN-MARIE: Of 'n waterbad, gewoonlik 'n oondpan halfvol warm water 
waarin sekere geregte soos soufflés en terriens gaargemaak word. 
BEDRUIP: Om vloeistof oor vleisgeregte of aartappels te skep terwyl dit bak, braai of rooster. 
BLANSJEER: Om vleis, groente of vrugte vir 'n kort rukkie in kookwater te dompel of te stoom. 
BOUQUET GARNI: 'n Bossie vars kruie - gewoonlik lourierblaar, tiemie en pietersielie - wat in 
kaasdoek saamgebind en, gebruik word om aftreksels, sop, bredies en souse te geur. 
CROUTONS: Klein gebraaide of geroosterde blokkies brood wat gebruik word om onder meer 
sop en slaai to garneer. 
HORS D'OEUVRE: Aptytwekker of voorgereg: Die inleiding tot 'n ete. Dit kan ook 'n drankie 
wees. 
IN DAMP: Om vloeistof vinnig te laat wegkook. 
JULIENNE: Groente of vleis wat in eweredige repies van sowat 2 mm dik en 3 tot 4 cm lank 
gesny is. 
KARAMELLISEER: Om suiker te smelt, gewoonlik in 'n swaarboompan, tot dit 'n taai, bruin 
stroop worm. 
KOAGULEER: Om 'n mengsel to last verdik of stol. 
KOOKPUNT: 100 grade C of 212 grade F by seespieël. 
LARDEER: Om stukkies spek in gleuwe in maer vleissnitte te stop om die vleis sappiger te 
maak. 
MASEREER: Om vrugte in likeur of stroop te week. 
MOUSSE: 'n Ligte, koue sout of soet gereg wat met room verryk is. 
POSJEER: Om kos in 'n klein bietjie water of melk, gewoonlik net onder kookpunt, gaar te 
maak. 
PUREE: 'n Bestanddeel wat fyngemaak is tot 'n gladde pap in 'n voedselverwerker of deur dit 
deur 'n sif te vryf. 
PRALIEN: Amandels in kokende suiker gekaramelliseer. 
QUICHE: 'n Randtert met 'n geurige eiervlamengseI. 
RAMEKIN: 'n Klein oondvaste bakkie waarin 'n enkele porsie berei en voorgesit word. 



RANDTERT: 'n Ronde tertkors waarin 'n vulsel geplaas kan word en wat in 'n spesiale rand-
tertpan gebak word. 
RAGOÛT: 'n Bruin bredie. 
ROUX: Gelyke dele meel en smeer wat oor 'n lae hitte gemeng word gewoonlik die eerste stap 
in die maak van 'n sous. 
SKIF: 'n Sous wat eiers bevat wat te lank teen 'n te lae temperatuur gaar gemaak word en 'n 
vlokkerige voorkoms kry. 
SKILFERKORS: Deeg wat bros skilfers maak na dit gebak is. Vir 'n skilferkors word die botter 
of smeer gewoonlik eers bygevoeg nadat die meel tot 'n deeg geknie is. 
SOTEER: Om iets liggies in bale min vet of olie te braai. 
TERRIEN: 'n Erdeskottel of -bak gewoonlik in die worm van 'n brood -waarin vleis of patees 
gaargemaak word. Dit kan ook na die kos self verwys. 
TOESKROEI: Om die buitekant van vleis vinnig oor 'n hoë temperatuur te verbruin en so-
doende te verseël sodat die sap nie uitkook nie. 
VLAM: Om 'n gereg - gewoonlik poeding - met brandewyn of alkohol te besprinkel en aan die 
brand te steek. 
VLOK: Om kos in klein, oneweredige blokkies met die hand of 'n vurk te verdeel. 
WEL: Om 'n vloeistof, byvoorbeeld melk, tot net onder kookpunt - die welpunt - te verhit. 

 
Rooi Rose Wenke Woordeboek 


