A musa do verão não serve apenas para matar a sede: os
ácidos orgânicos da bebida amolecem ferrugem, apagam
manchas, deixam a madeira cheia de brilho.... Já o
aroma da loirinha afasta abelhas durante as refeições ao
ar livre e acaba com as pragas que destroem o jardim.
Não é tudo de bom?
Por: Mariana Viktor

1. Sem manchas de chá no carpete
Derramou chá mate, preto ou de frutas vermelhas no carpete? Hora de abrir uma
cerveja! Encharque a mancha com a bebida e depois passe um pano molhado com
água fria até a marca sumir. Parece mágica!

2. Cara nova para os móveis de madeira
Se aquela mesa que é um xodó de família - foi da avó, da mãe e agora é sua - perdeu
o brilho, esfregue no móvel um pano macio embebido em cerveja e em seguida lustre
com um pano seco. O brilho volta na hora e o malte da bebida ainda realça a
tonalidade da madeira.

3. Armadilhas para lesmas e caracois
Separe uma garrafa pet de 600 ml, lave-a em água corrente e corte ao meio. Enterre o
recipiente até a borda no local onde existem lesmas e caracois - você pode localizá-los
mais facilmente ao por do sol, já que essas "praguinhas" se escondem durante o dia.
Assim que entardecer, coloque cerveja quente na armadilha. O cheiro da bebida atrai
os bichos e, na manhã seguinte, a garrafa estará cheia de lesmas e caracois afogados.
Você pode e deve repetir o ritual diariamente até não encontrar mais nenhum.

4. Bife muito mais macio
Nada pior do que descobrir que a carne vermelha ficou dura após o preparo.Para evitar
que isso aconteça, basta deixá-la de mollho na cerveja dentro da geladeira por uma ou
duas horas antes de temperar. Os ácidos orgânicos da bebida amolecem as fibras
musculares que tornam a carne difícil de engolir.

5. Peças ouro super brilhantes
Caso o seu acessório (brinco, anel, pulseira...) esteja opaco e com manchas, anote um
truque infalível: coloque-o de molho por aproximadamente 10 minutos em uma tigela
com um pouquinho de cerveja. Daí, é só polir a peça com um pano seco para deixá-la
em perfeito estado.

6. Xô, abelhas!
Almoçar no jardim ou na varanda do sítio na companhia da família e dos amigos pode
ser compllicado quando estes insetos laboriosos e barulhentos também resolvem
participar da confraternização. Mantenha as abelhas à distância dispondo algumas
latas com um restinho de cerveja a alguns metros da mesa. Atraídas pelo cheiro da
bebida, elas deixarão todo mundo em paz. Mas não esqueça de mater as sua cervejas
e refrigerantes cobertos com uma toalha ou guardanapo.

7. Cutículas amolecidas
Antes de fazer as unhas, coloque-as de molho em cerveja quente por cerca de cinco
minutinhos. A bebida amacia a pele áspera e, portanto, facilita a remoção da cutícula.

8. Cabelo de deusa em minutos
Não deu tempo de passar na cabeleireiro antes da festa? Melhore a aparência dos fios
em casa mesmo: adicione 3 colheres (sopa) de cerveja em meio copo de água e
aplique nas mechas lavadas, logo depois de usar o condicionador. Após cinco minutos,
enxague bem. Os componentes da bebida ajudam a reparar as cutículas foliculares
danificadas e aumentam o volume junto à raiz, deixando o cabelo mais vistoso. E não
se preocupe com o cheiro, ok? Ele evapora rapidamente!

9. Fim da ferrugem
Sabe aquela pecinha emperrada no banco da bicicleta? Experimente envolvê-la por
cerca de uma hora com um pano embebido em cerveja. O ácido orgânico da bebida
dissolve a ferrugem, soltando o parafuso facilmente.

10. Pés cansados, nunca mais!
Após ficar por muito tempo em pé ou fazer uma caminhada exaustiva, prepare um
escalda-pés relaxante usando um balde com cerveja gelada - apenas o suficiente para
cobrir os dedos. Os ácidos orgânicos da bebida proporcionam uma pele mais macia e
estimulam a circulação local, além de mandar a dor embora.

