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അമ്ല -ക്ഷാര  ഗുണങ്ങൾ (acid-base properties 
) അളക്ഷാൻ പി.എച്ച് സൂചിക ഉപയ�ഷാഗിക്ഷാൻ 
നിങ്ങൾ പഠിയച്ഷാ? അമ്ലമഷാണണങ്ിൽ പി.എച്ച് 7 
ഇൽ കുറവഷാ�ിരിക്കും അയലേ? ക്ഷാരമഷാണണങ്ിയ�ഷാ 
7 നു മുകളിൽ ആ�ിരിക്കും . ണവള്ളത്ിനു ക്ഷാര 
ഗുണയമഷാ അമ്ലഗുണയമഷാ  ഇലേ   അയ്ഷാൾ അതച് 
പി.എച്ച് 7. ഇങ്ങണന അക്ങ്ങൾ ഉപയ�ഷാഗിച്ച് പി
.എച്ച് മൂ�്കും പറയുണമങ്ിലകും നമ്മണളങ്ങണന ഒരു 
വസച്തുവിൻച്ണറ പി.എച്ച് കണ്ടുപിടിക്കും. അതിനു 
പിഎച്ിനനുസരിച്ച് നിറകും മഷാറുന്ന സൂചകങ്ങൾ 
ഉപയ�ഷാഗിക്കും. �ഷാബിണ� ഉപയ�ഷാഗത്ിനു നിറകും 
മഷാറുന്ന  പി.എച്ച്  യപ്ർ  വഷാങ്ങഷാൻ കിട്കും. 

അടുക്കളയിലെ 
കിടുതാപ്ികൾ 

ഈ പ്രവർത്തനത്തിലറെ 
വിശദീകരണ വീഡിയയാ കാണാം
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അടുക്കളയിലെ ചിെ 'കിടുതാപ്ി'കൾ വച്ച് നമു
ലക്കാരു പി.എച്ച് സൂചകം ഉണ്ാക്കി നനാക്കി
യാനൊ? 
 അടുക്ള�ിൽ ക�റി തഷാണെ പറയുന്ന സഷാ
ധനങ്ങൾ സകുംഘടി്ിക്ഷാൻ പറ്റുയമഷാ എന്നച് 
യനഷാക്കൂ.

4ഒരു ണചറി� ചുവന്ന ക്ഷായബജിണറെ പകുതി
4ണവള്ളകും - ക്ഷായബജച് മുങ്ങി കിടക്ഷാനുള്ള  
   അത്രയുകും 
4ഒരു ണചറി� കത്ി
4ഒരു പഷാത്രകും ( ണവള്ളകും തിള്ിക്ഷാൻ)
4ഒരു അരി്
4ഒരു വ�ി� ഗ്ഷാസ്ച് പഷാത്രകും അണലേങ്ിൽ 
    മണറെണതെങ്ിലകും പഷാത്രകും
4ആറച് ചില്ലു ഗ്ഷാസ്സുകൾ 
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താലെ പറയുന്നവയിൽ ഏലതങ്ിലം 
ആലറണ്ം 

4യബക്ിങ്ങച് യസഷാഡ ( അ്ക്ഷാരകും) 
    ണവള്ളത്ിൽ അ�ി�ിച്തച്
4വഷാഷിങ്ങച് യസഷാഡ ( അ�ക്കഷാരകും) 
    ണവള്ളത്ിൽ അ�ി�ിച്തച്
4വിനഷാഗിരി
4യസഷാഡ
4യഡഷാണമക്ച് 
    (അണലേങ്ിൽ ഹൈയ്ഷായ്ഷാറികച് ആസിഡച്  
    ഉള്ള എണതെങ്ിലകും യടഷാ�്ലറെച് ്ലീനർ)
4കഷാസ്റികച് യസഷാഡ ഉള്ള ഏണതങ്ിലകും 
   ്ലീനിങ്ങച് ണസഷാലൂഷൻ[ഉദഷാൈരണത്ിനു
    lysol kitchen cleaner]
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[ഇതിൽ ആണറണ്ണത്ിൽ  ഒയന്നഷാ 
രയ്ഷാ എണ്ണകും ഇണലേങ്ിലകും കുെ്മിലേ. 
അടുക്ള�ിൽ  ഉള്ള മറെച് ക്ഷാര - അമ്ല 
സഷാധനങ്ങൾ നിങ്ങൾക്ച് കണ്ത്ഷാകും]

 ക്ഷായബജച് ണചറുതഷാ�ി അരിയുക . 
ഈ അരിഞ്ഞ ക്ഷായബജച് വ�ി� ഗ്ഷാസ്ച് 
പഷാത്രത്ിൽ ഇട്ച് തിളച് ണവള്ളകും ഒെിക്ക.  
ഏകയദശകും 30- മുതൽ 60 മിനിറെച് വണര 
അതവണട ഇരുന്നു തണുക്ണട്. പഷാത്രകും 
ഒന്നച് അടച്ച് വയച്ക്ച്. അയ്ഷായെക്കും 
ക്ഷായബജിൻച്ണറ ചുവന്ന/ പർ്ിൾ  നിറകും 
ണവള്ളത്ിയ�ക്ച് വരുന്നതച് കഷാണഷാകും. 
ഒരു അരി് ഉപയ�ഷാഗിച്ച് ഈ ണവള്ളകും 
അരിണച്ടുത്ച് ആദ്കും ണവള്ളകും തിള്ി
ച് പഷാത്രത്ിൽ യശഖരിക്ക. [മണറെഷാരു 
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വ�ി� ചില്ലു പഷാത്രമുണ്ങ്ിൽ അതിൽ 
യശഖരിച്ഷാൽ ണവള്ളത്ിണറെ നിറകും 
നന്നഷാ�ി കഷാണഷാകും]. ഈ ക്ഷായബജച് 
ണവള്ളമഷാണൂ നമ്മുണട പി.എച്ച് സൂചകകും 
.
 ഇനി 6 ഗ്ഷാസ്സുകളിൽ    എട്ഷാകും നമ്പ
റിണ� സഷാധനങ്ങൾ ഒരു 5 മി�ി �ിറെർ 
വലീതകും എടുത്ച് ഗ്ഷാസ്സുകൾ നിരത്ി 
വ�ച്ക്കൂ. ണചറി� ഒരു സച്പൂൺ ഉപയ�ഷാ
ഗിച്ച് നമ്മൾ ഉ്ഷാക്ി� ക്ഷായബജച് പി
.എച്ച് സൂചകകും ഈ ഗ്ഷാസ്കളിൽ ഒെിക്കൂ. 
ഒയരഷാ സച്പൂൺ ഒെിക്യമ്പഷാഴകും ഇളക്ി 
ണകഷാടുക്ണകും. നിറകും മഷാറുന്നതച് വണര 
ഒയരഷാ ഗ്ഷാസ്ിലകും പി.എച്ച് സൂചകകും ഒെി
ക്ക. നിങ്ങൾക്ച് എലതെലാം നിറങ്ങ
ളാണു കിട്ിയതച്?  നിങ്ങളുലെ കലണ്
ത്തലകൾ വിശദമായ കുറിപ്ാക്കനേ.

 
[ചുവന്ന ക്ഷായബജച് ഇണലേങ്ിൽ ചുവന്ന 
സവഷാള ഉപയ�ഷാഗിച്കും ഈ പി.എച്ച് സൂചകകും 
ഉ്ഷാക്ഷാകും. സവഷാള ഉപയ�ഷാഗിക്യമ്പഷാൾ 
അരിഞ്ഞ സവഷാള ണവള്ളത്ിൽ ഇട്ച് ര്ച് 
മൂന്നു മിനിട്ച് തിള്ിച് യശഷകും തണി്ിച്ച് 
അതിണറെ ചുവന്ന ണവള്ളകും  ണെക്ിപിെി
ണഞ്ഞടുക്ക.]


