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مجردی یا متاهلی؟

س
المتکده

خروسک

«خروسک» در بیشتر موارد دلیل ویروسی دارد .این ویروس سبب تنگشدن حنجره
و نای شده و معموال با یک سرماخوردگی ساده شروع و بعد از چند روز کودک دچار
سرفههای خشک ،خشن و صدادار میشود .شدت بیماری در شبهاست ،تنفس
تندتروپوستشکمودندههاحالتفرورفتهپیدامیکندوگاهیکبودیلبهانیزدیده
میشود.بهگزارش«نینیسایت»وقتیتنفسصداداروبهسختیانجاممیشودنیاز
بهعکسبرداریوبستریکردنکودکاست.درمواقعخفیف،بخورسردکمککننده
وحتیبردنکودکباپوششگرمدرهوایآزادوسردبهکاهشالتهابکمکمیکند.

چی بپزم؟

سوپ جو با دلمه
• •مواد الزم

متاهل ها شیوه سالم تری را برای زندگی انتخاب می کنند و
روابط و کارهای کم خطرتری انجام می دهند .مثال کمتر درگیر
مواد مخدر و  ...می شوند  ،با دقت تر رانندگی می کنند  ،بی بند
و باری کمتری دارند و در کل سالم تر زندگی می کنند.

• •سیستم حمایتی:

• •طرز تهیه

قابلمه بزرگی را روی حرارت متوسط قرار دهید و دو قاشق روغن داخل آن بریزید .پیاز خرد شده را اضافه کنید و چند دقیقه
تفت دهید تا نرم شود .بعد گوشت چرخ کرده را اضافه و با نمک و فلفل آن را مزه دار کنید .گوشت را تفت دهیدتا قهوهای
شو .فلفل دلمهای سبز و قرمز ،سیر و گوجه خرد شده را نیز به گوشت اضافه کنید و تفت دهید .به گزارش «پارسینه» رب
گوجه فرنگی ،آب گوشت ،جعفری خرد شده ،ریحان و پونه خشک شده را داخل سوپ بریزید .در قابلمه دیگری برنج را
با دو لیوان آب روی حرارت قرار دهید تا برنج نرم شود ،سپس برنج را به سوپ اضافه کنید و هم بزنید .زمانی که سوپ به
جوش آمد ،حرارت را کم کنید و اجازه دهید سوپ به مدت  ۳۰دقیقه آرام بپزد و جا بیفتد .وقتی سوپ آماده شد آن را در
ظرف مناسب بریزید ،روی آن را با پنیر و جعفری خرد شده تزیین کنید.

ترفند

اگر پیاز و سیب زمینی را در یک جا قرار دهید ،پیازها سبب پالسیدگی سیب زمینی
ها می شود .بهتر است که آن ها را به طور جداگانه در سبدی رو باز و در محیطی سرد و
تاریک قرار دهید .به گزارش «برترین ها» اگر آن ها در معرض رطوبت قرار گیرند ،نرم
شده و زودتر خراب می شوند .بهترین همسایه برای پیاز ،سیر است.

پیله آ

جوان هایی که به سن ازدواج می رسند گاه در دو دلی در این
که مجردی بهتر است یا متاهلی می مانند .قدیمیها میگفتند
آد مهای متاهل نسبت به مجردها هم سالمترند و هم بیشتر
عمر میکنند ،حاال هم تحقیقات نشان داده که احتماال این باور
قدیمی درست است و درباره اکثریت آدمها صدق میکند .بنا
به گزارش «آکاایران» افراد متاهل شادترند ،باید در زمینه شاد
بودن در زندگی متاهلی نکاتی را مدنظر داشت که با وجود
سختی هایی عواقب و نتایجی عالی به دنبال خواهد داشت.

• •رفتار و اخالق سالمت:

گوشت چرخ کرده ۴۵۰ :گرم-روغن زیتون :دو قاشق غذاخوری-نمک و فلفل
سیاه :به میزان دلخواه-پیاز خرد شده :یک عدد-فلفل دلمهای قرمز خرد شده :سه
چهارم فنجان-فلفل دلمهای سبز خرد شده :سه چهارم فنجان-گوجه خرد شده:
 ۴۰۰گرم -رب گوجه :یک فنجان-آب گوشت :دو فنجان-جعفری خرد شده :دو
قاشق غذاخوری-برگ ریحان خشک شده :یک دوم قاشق چایخوری-پونه کوهی
خشک شده :یک چهارم قاشق چایخوری-برنج :یک فنجان-سیر خرد شده :دوحبه

بهترین همسیایه برای پیاز

روزنامه سیاسی ،اقتصادی ،فرهنگی ،اجتماعی

گل و گیاه

پیله آ گیاهی همیشه سبز و چند ساله است و جثه کوچکی دارد و حدود 30
سانتی متر رشد می کند .به گزارش «چیدانه» فرم برگ های این گیاه به صورت
بیضی نوک تیز با نقش خاکستری رنگ بوده و  5 -7روز یک بار به آب ،نور پنجره
آفتاب گیر و دوبار در هفته به اسپری نیاز دارد.

متاهل ها نسبت به افراد مجرد از حمایت بیشتری برخوردار
و دارای یک سیستم حمایتی هستند به ويژه مردان متاهل
بیشتر حمایت می شوند  .افراد مجرد معموال تنها هستند و به
همین سبب بیشتر دچار بیماری های اضطرابی و افسردگی
می شوند و مشکالت جسمی آن ها به همین دلیل بیشتر از
افراد متاهل است.

• •الگوی بهتر:

بیشترافراد متاهل از همسر خود الگوبرداری می کنند.
همسران در بیشتر مواقع سعی می کنند الگوی رفتاری مناسبی
برای یکدیگر باشند و رژیم غذایی مناسبی برای همسر خود
تدارک ببینند و توصیه های پزشکی را به آن ها بگویند .افراد
متاهل به این دلیل که نیمه گمشده خود را یافته اند عمر طوالنی
تری نسبت به افراد مجرد دارند .

افراد متاهل به طور معمول هدفمندتر و منظم تر از افراد مجرد
هستند و به دلیل همسر و فرزندانشان نیز به سالمت خود
اهمیت می دهند و بیشتر از خودشان مراقبت می کنند ،این
افراد شادتر زندگی می کنند و دیرتر از افراد مجرد به بیماری
قلبی دچار می شوند.
اما این ها همه ثمره یک ازدواج موفق است .متاهل بودن به
ویژه اگر همراه با احساس رضایت باشد ،باعث باال رفتن سطح

اجازه دهیدکودک اشتباهکند
هیچ کس دوست ندارد شاهد شکست فرزند خود باشد اما باید این نکته را در نظر داشت که اشتباه کردن بخشی
از زندگی است و کودکان از اشتباه هایشان درس می گیرند .به گزارش«بیتوته» بهتر است والدین به کودک
اجازه و فرصت اشتباه کردن بدهند تا بتواند از اشتباهات شان درس بگیرد.
به طور مثال اجازه دهید دهان شویه را روی دست شویی بریزد ،زانوهایش را زخم کند ،توپش را در حیاط
همسایه بیندازد یا جواب خیلی از سواالت را نداند ،البته به این نکته دقت کنید که درباره کارهای خطرناک
صحبت نمی کنیم و در صورت وجود کوچک ترین خطر برای کودک باید وارد عمل شوید اما اشتبا هات ساده،
فرصت کسب تجربیات ارزشمندی را به کودک می دهد.

سالمت و به تعویق افتادن بروز برخی بیماری های مهم می
شود.
افراد مجردی که هنوز فرد مدنظر خود را پیدا نکرده اند و به
دنبال شریک زندگی خود می گردند ،رفتار بهتر و زندگی سالم
تری نسبت به افراد مجردی دارند که به دلیل مشکل ارتباطی
یا مشکل شخصیتی مجرد هستند و کمتر دچار بیماری و دیگر
مشکالت می شوند .

مشاوره

