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روزنامه سیاسی ،اقتصادی ،فرهنگی ،اجتماعی خراسان جنوبی

یکعیددیدنیخوب
دید و بازدید عید نوروز سنت بسیار نیکو و پسندیده
ای است که آداب آن نسبت به گذشته کمی کمرنگ
تر شده و مورد بی توجهی قرار گرفته است بر این
اساس جا دارد برای داشتن بهترین دید و بازدید
در عید نوروز توصیه های «دلگرم» را جدی بگیرید.
یکی از مهم ترین نکات انتخاب زمان مناسب و
هماهنگی با میزبان است تا هم میزبان آمادگی کامل
برای پذیرایی از مهمانان را داشته باشد و هم این که
اگر برنامه یا قراری از قبل تعیین شده دارد را به دلیل
این حضور سرزده لغو نکند.
همچنین باید توجه داشت در مدت مهمانی نباید
ساکت نشست یا با تلفن همراه مشغول شد یا تمام
مدت مهمانی به تماشای تلویزیون پرداخت بلکه باید
در مدت زمان حضور در منزل میزبان راجع به مسائل
مشترک صحبت و تبادل نظر کرد تا لحظات خوشی
برای طرفین رقم بخورد.

کدبانو
خانه تکانی آسان
تکنیک هایی برای خانه تکانی
آسان وجود دارد که همه نمی
دانند .به گزارش «بیتوته»
یکی از این ترفندها لکه بری
با سشوار است .برای این کار،
سشوار را روی حرارت داغ تنظیم کنید و با فاصله مناسب
آن را روی وسیله مورد نظر قرار و حرارت دهید تا لکه
روغن و چربی از بین برود.
این روش برای تمیز کردن اثر چربی روی چو بهای
گران قیمت هم بسیار مناسب است.
همچنین می توانید لکه پرده ،رومبلی ،لباس و ...را با
محلول سرکه و اتو تمیز کنید برای این کار یک قاشق
سرکه بدون بو را در یک لیتر آب بریزید و خوب هم بزنید
و آن را روی لکه اسپری کنید و بخار اتو را به مدت30
ثانیه روی ناحیه مورد نظر بگیرید .با استفاده از تی سر
پالستیکی با سر متحرک هم می توانید موهای روی
فرش یا موکت را جمع کنید ،برای این کار سر تی را خیس
کنید و آن را روی فرش و موکت بکشید.
توصیه می شود در خانه تکانی عید بعد از هر بار تمیز
کردن قسمتی از خانه ،آن قسمت را جارو کنید تا بخش
عمده ای از آلودگی فرش و موکت گرفته شود.

شکالت
شکالت های قلبی
• •مواد الزم:

شکالت سفید آب شده200 :
گرم ،بیسکویت پودر شده300:
گرم ،پسته برشته و پودر شده:
 100گرم ،عسل :یک قاشق
سوپ خوری ،گالب :دو قاشق چای خوری ،مربای زردآلو
و خامه صبحانه :هر کدام سه قاشق سوپ خوری ،شکالت
سیاه آب شده 250 :گرم ،خرده بیسکویت 100 :گرم

• •طرز تهیه:

شکالت سفید آب شده ،بیسکویت پودر شده ،پسته ،عسل،
گالب ،مربای زردآلو ،خامه صبحانه و  200گرم شکالت
سیاه آب شده را مخلوط کنید تا یکدست شود سپس داخل
قالب  20×20سانتی متری را که چرب کرده و با کاغذ
پوشش داده اید بریزید و صاف کنید و به مدت دو ساعت در
یخچال قرار دهید.
بعد از این مدت شکالت را از قالب جدا کنید و برش بزنید و
مجدد در یخچال قرار دهید ،شکالت سیاه آب شده اضافه
راباخردهبیسکویتمخلوطکنیدو شیرینیبرشخوردهرا
از یخچال خارج و داخل شکالت غوطه ور کنید و روی توری
قرار دهید تا شکالت اضافه از آن جدا شود .می توانید این
شیرینی را به مدت سه روز در یخچال نگه دارید.

از دیگر نکات هم این که در دید و بازدیدها در مکان
مدنظر میزبان برای مهمان ها  ،نشست و تعارف بی
جا را کنار گذاشت و برای میزبان تعیین تکلیف نکرد.
البته میزبان هم باید پذیرایی را به بهترین نحو و در
صورت امکان چند بار انجام دهد و از کم لطفی،
دیر آمدن مهمانان ،گالیه و شکوه از مشکالت و ...
خودداری کند و در صورت امکان وسایلی مانند آلبوم
عکس و جعبه خاطرات را که به نظرش برای مهمانان
جالب میآید مهیا کند و در اختیارشان بگذارد.
نگاه نکردن به ساعت در مدت میزبانی هم از آداب
بسیار مهم است چون این کار مهمانان را معذب می
کند ،همچنین میزبان باید وسایل قیمتی را قبل از
آمدن مهمانان دور از دسترس کودکان قرار دهد و
تا حدی نسبت به شیطنت های کودکان آن ها صبر
و حوصله به خرج دهد و از تذکر مداوم به کودکان
خودداری کند.

سالمتکده
سمنو و این همه
خاصیت
در حالی بیشتر افراد سمنو را
فقط برای تزیین سفره هفت
سین استفاده می کنند که
این خوراکی خاصیت های
زیادی دارد.
به گزارش «دکتر سالم» سمنو دارای ویتامین های A،E
 ،Kو گروه  Bاست و به دلیل داشتن کلسیم و پتاسیم
مصرف متعادل آن به سالمندان و افرادی که دچار پوکی
استخوان هستند ،توصیه می شود.
همچنین فسفر موجود در سمنو قابل توجه بوده و برای
رشد مغزی کودکان و مادران شیرده مفید است.
آهن ،اسیدفولیک و ویتامین های گروه  Bسمنو هم
عاملی برای خون سازی و تنظیم هورمون هاست و می
تواند در رفع خستگی و آرامش اعصاب تاثیرگذار باشد.
عالوه بر این اگر در سمنو از بادام شیرین استفاده شود
هنگام طبخ ،ریزمغذی هایش جذب سمنو شده و سبب
مقوی تر شدن این غذا می شود.
اما باید بدانید زیاده روی در خوردن سمنو موجب چاقی
می شود و این خوراکی برای مبتالیان به دیابت و چربی
خون باال محدودیت مصرف دارد.

نی نی کده
لذت عیدی گرفتن

ت میبرند اما
ن لذ 
ت دارند و از آ 
ن را بسیار دوس 
کودکان عیدیگرفت 
این کار اصولی دارد.
غ عیدی
ت یا مبل 
به گزارش «باشگاه خبرنگاران» نباید هدی ه گران قیم 
ی برنمیآیند و این کار می
ن کار 
بسیار زیاد باشد زیرا هم ه از عهد ه چنی 
تواند باعث قطع ارتباط بعضی خانوادهها با یکدیگر شود.
همچنین باید به کودکان آموخت دادن عیدی از طرف بزرگترها از
ف میکند و این هدیه هر چه باشد کودک باید
ی میدهد لط 
ی عید 
ت نیست و اگر بزرگ تر 
واجبا 
تشکر کند .همچنین والدین نباید عیدی کودک را به بهانه نگه داشتن و  ...از او بگیرند و حتی
اگر عیدی کودک پول است در حضور او با این عیدی برایش وسیله مورد عالقه اش را بخرند و
به هیچ عنوان از پول یا هدیهای که دیگران به کودک میدهند ،انتقاد و درباره کم یا زیاد بودن
ت نکنند و از قضاوت فرد عیدیدهند ه خودداری کنند تا با این کار فرهنگ
ن صحب 
یآ 
ش ماد 
ارز 
قدرشناسی و تشکر را به کودکشان بیاموزند.

عیدانه
ماهی قرمز

ماهی قرمز را باید از مراکز معتبر و تحت نظارت و کنترل شهرداری
و دامپزشکی تهیه و از خرید ماهی از فروشندگانی که ماهی ها را به
صورت متراکم و در محل و در شرایط نامناسب بهداشتی و زیستی
نگه می دارند ،خودداری کرد.
بهگزارش«بیتوته»ماهیقرمزبایددارایظاهرخوب،تحرکمناسب
و شنای متعادل باشد و از خرید ماهی هایی که عالیمی مانند جمع
شدن و تا خوردن بالهها ،وجود لکه های پنبه مانند در اطراف دهان ،زخم یا لکههای سفید
متمایل به خاکستری یا قرمز روی بدن دارند باید پرهیز کرد.
در نگهداری طوالنی مدت ماهی قرمز در خانه و کنار سفره های هفت سین هم مقدار آب مورد
نیاز هر قطعه ماهی حداقل یک لیتر است و یک تا دو بار در هفته آب ماهی باید عوض و از شن و
ماسه های رنگی و تیز برای تزیین آکواریوم و تنگ های ماهیان هم خودداری شود.

داروخانه
عوارض متوکاربامول
متوکاربامول برای تسکین دردهای عضالنی حاد و استخوانی در
یک دوره کوتاه استفاده می شود ،البته به گزارش «دارویاب» این دارو
جایگزین درمان هایی از جمله فیزیوتراپی و سایر درمان های تجویز
شده توسط پزشک برای مشکل عضالنی نمی شود.
دوبینی و خواب آلودگی و ناهماهنگی عضالت از عوارض شایع این
دارو به ویژه در اوایل درمان است همچنین سوءهاضمه و معده درد ناشی از این دارو با مصرف
پس از غذا و داشتن رژیم با وعده های غذایی سبک بهتر می شود و احساس طعم فلزی در دهان
که ممکن است با مصرف این دارو رخ دهد پس از اتمام درمان به مرور برطرف می شود.
احساس خستگی و سرگیجه یا سبکی سر هنگام تغییر وضعیت از حالت نشسته و خوابیده به
ایستاده هم عارضه شایعی است که درمان آن تغییر وضعیت به آرامی است .البته باید در صورت
تیرگی مدفوع ،تغییر رنگ پوست و  ...به پزشک مراجعه کرد.

