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روزنامه سیاسی ،اقتصادی ،فرهنگی ،اجتماعی خراسان جنوبی

هرچیبقیهمیگن!

چه اناری بخریم؟
برای خرید انار ،میوه ایده آل پاییز و زمستان و سرشار از ویتامین های «ب» و
امالحی مانند پتاسیم ،مس و ...به گزارش «برترین ها» توصیه می شود انار
گرد و بزرگ انتخاب کنید چون انارهای کوچک تر به طور معمول کم آب و
ترش است.
ضمن این که میوه سنگین نشان می دهد دانه های انار آب دارد ،عالوه بر
این هرچه رنگ پوست میوه تیره تر باشد ،دانه ها شیرین ترند طوری که انار
رسیده پوستی به رنگ نارنجی مایل به قهوه ای تا قرمز تیره دارد.
همچنینمیتوانیدباضربهزدنبهپوستاناربهترینانتخابراداشتهباشید،
صدای ضربه به پوست انار خوب و آبدار شبیه ضربه زدن به فلز است و آخر این که
انارهایی بخرید که پوست آن صاف ،براق و بدون پوسیدگی باشد.
توجه داشته باشید که انار را کنار دیگر میوه ها نگذارید چون گاز اتیلن موجود در انار باعث
سرعت رسیدن آن ها می شود ،انار در دمای معمولی محیط تا حدود 2هفته و در جامیوه ای
یخچال تا یک ماه قابل نگهداری است.

«همسرم خیلی به خانوادهاش وابسته است ،اگر مادر یا خواهرش
حرفی بزنند ،چشم بسته قبول میکند»« ،اگر اطرافیان یک کلمه
در مورد من بد بگویند همسرم بالفاصله نظرش نسبت به من عوض
می شود» و...
شاید شما هم چنین جملههایی را بارها از اطرافیان تان شنیده
باشید ،حرف ها و گالیه هایی که نشأت گرفته از دهن بینی یا
تلقین پذیری است .آدم های دهن بینی که به گزارش «آفتاب»
حتی خودشان هم اعتراف میکنند اعتماد بهنفس پایینی دارند و
حرفهای دیگران روی آن ها تاثیر زیادی میگذارد.

• •شخصیت نمایشی

در واقع افراد به اصطالح دهنبین  ۴گروه شخصیتی را شامل می
شوند که یکی از آن ها شخصیت نمایشی است که بیشتر در خانم
ها دیده می شود و هدف اصلی آن ها جلبتوجه دیگران است.
آنهامیخواهنددرهرجمعیمرکزتوجهباشندوبههمیندلیلبه
طور معمول خودشان از دیگران به عنوان مثال میپرسند« :کفش
جدیدم را دیدی؟» و  ...البته این افراد تحمل شنیدن نظر مخالف را
ندارندودراینمواردمضطرب،افسردهوحتیپرخاشگرمیشوندو
ممکناستچیزیکهخریدهیاتصمیمیکهگرفتهاندرابامخالفت
یا کمتوجهی دیگران عوضکنند.

• •شخصیت مرزی

برخی افراد دهن بین به ویژه در بین خانم ها شخصیت مرزی دارند
یعنی تفکرشان همه یا هیچ است.
این افراد گاهی به صحبتها و نظرهای دیگران بیاعتنا هستند
و به اصطالح حرف ،حرف خودشان است و ناگهان به شدت تحت
تاثیر نظر دیگران قرار میگیرند.

مرنگ پسته ای

مرنگ پسته ای شبیه گز اصفهان است اما طعم دیگری دارد.
به گزارش «نمناک» مواد الزم برای تهیه این شیرینی خوشمزه
به این شرح است:
سفیده تخم مرغ :شش عدد
شکر :دو پیمانه
پسته خرد شده :یک پیمانه
کرم تارتار :یک دوم قاشق چای خوری
وانیل :یک چهارم قاشق چای خوری

• • طرز تهیه:

• •شخصیت وسواسی

گروهی از دهن بین ها به ویژه در بین مردها شخصیت وسواسی
دارند و میخواهند همه را راضی نگه دارند و هیچ فردی
کوچکترین دلخوری از آن ها نداشته باشد در حالی که چنین
چیزی محال است.
آن ها برای انجام کارهای خود بارها نظر دیگران را جویا میشوند
و اگر تصور کنند کسی ناراحت شده یا مخالف است ،برای کسب
رضایت او سعی میکنند و حتی تصمیم خود را تغییر میدهند .اگر
هم چنین چیزی امکانپذیر نباشد ،شروع به عذرخواهی میکنند
و دچار عذاب وجدان میشوند.

• •شخصیت وابسته

برخی دهن بین ها هم شخصیت وابسته دارند که این نوع رفتار در

خانمها شایعتر است اما در مردان نمود بیشتر و آزاردهندهتری
دارد .این گروه برای این که حمایت فرد خاصی را از دست ندهند،
دست به هر کاری میزنند .این افراد اعتمادبهنفس پایینی دارند و
همیشه نگران از دست دادن حمایتها هستند.

• •چه باید کرد؟

باید توجه داشت دهن بینی یک اختالل شخصیتی بوده که تغییر
آن دشوار و گاهی غیرممکن است اما اگر دهن بینی خیلی خفیف
باشد قابل درمان است و با تقویت شخصیت بالغ فرد دهن بین
این مشکل برطرف میشود ،اما اگر دهن بینی به صورت اختالل
شخصیت وابسته باشد ،پروسه و فرایند درمان طوالنی است و
باید از روان پزشک یا روان کاو مشاوره و راهنماییهای الزم را
دریافت کرد.

شکالت
سفیده تخم مرغ ها و کرم تارتار را در همزن با سرعت باال هم
بزنید تا سفیده ها کف کند ،هنگام هم زدن شکر را آهسته اضافه
کنید و هشت تا 10دقیقه بزنید تا موج های سفت شکل بگیرد و
بعد وانیل و نصف پیمانه پسته خرد شده را اضافه کنید و 10ثانیه
با سرعت زیاد بزنید تا یکدست شود.
خمیر را داخل یک قیف بریزید و به شکل توده هایی هم اندازه
روی دو سینی فر که کف آن با کاغذ روغنی پوشانده شده بریزید.
بین مرنگوها  2.5تا پنج سانتی متر فاصله بگذارید و نصف
پیمانه پسته خرد شده را روی آن ها بپاشید.
سینی ها را در فر که از قبل گرم شده به مدت دو ساعت قرار
دهید و پس از آن وقتی مرنگوها خنک شد آن ها را در ظرف
مناسبی سرو کنید.

زنبیل

نفازولین برای کودکان ممنوع

داروخانه

نفازولین به طور موقت برای تسکین قرمزی ناشی از تحریک های خفیف چشم
مانند حساسیت های مرتبط با گرده ها ،سرما ،غبار ،دود ،باد و لنزهای تماسی
کاربرد دارد و عالیم احتقان چشم یا بینی را کاهش می دهد.
البته به گزارش «تولید دارو» در بیماری های قلبی عروقی ،دیابت ،زخم ها و
عفونت های وخیم چشم ،پرکاری تیروئید و حساسیت به نفازولین باید قبل
از مصرف ،منافع دارو را نسبت به مضرات آن سنجید و در بیماری گلوکوم
زاویه بسته و برای کودکان و نوزادان از مصرف این دارو به جد خودداری کرد.
عالوه بر این باید از مصرف مکرر قطره بینی به مدت چند روز خودداری کرد
چون باعث احتقان و آبریزش واجهشی بینی می شود و هنگام استفاده از قطره
چشمی در صورت افزایش درد چشم ،تغییرات در بینایی و تداوم تحریکات چشمی
(بیش از  72ساعت) مصرف دارو قطع و به پزشک مراجعه شود.

ن

ی نی کده

امان از بچه بدخواب!
اگر کودک خوب نخوابد یا خواباندن او تبدیل به کاری وقتگیر شود تمام
اعضای خانواده را درگیر و خسته خواهد کرد ،این در حالی است که به
گزارش «نی نی نما» بیخوابی یا کمخوابی و بدخوابی کودکان را می توان
در مدت کوتاهی برطرف کرد .اولین توصیه تعیین کردن زمان مشخص
برای خواب کودک است تا یاد بگیرد خوابیدن قانون و روال مشخصی
دارد ،همچنین باید با نزدیک شدن به وقت خواب تا حد امکان آرامش را
برای او ایجاد کرد به عنوان مثال فعالیتها و هیجانهای کودک باید پیش
از فرا رسیدن زمان خواب کاهش یابد تا او آرامش الزم برای خوابیدن را به
دست آورد.
همچنین باید تا حد امکان کودک را در کارهای مربوط به خواب مثل آماده کردن
رختخواب مشارکت داد و گفتن قصه را هم فراموش نکرد .عالوه بر این موارد والدین باید
روال یکسان و هماهنگی را برای خواباندن کودک در پیش بگیرند.

