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روزنامه سیاسی ،اقتصادی ،فرهنگی ،اجتماعی

آالچیق 7
آشپزی

سمبوسه سیب زمینی
ترفند

خانه داری

نسخه

رهایی از نیش پشه

فنجانتان میکروبی نشود

رفع پالک دندان

با توجه به گرم شدن هوا و زیاد شدن پشه ها و این
که خیلی ها خوابیدن در فضای باز را ترجیح می
دهند «برترین ها» توصیه می کند برای رهایی از
نیشپشههاازروغننعناعاستفادهکنند.حشرات
ازنعناعمتنفرندوزمانیکهکمیازروغنآنراروی
پوستخودبمالید،عالوهبراینکهاحساسامنیت
و راحتی بیشتری خواهید داشت و بوی خوش
میدهید ،پشهها را هم از خود دور نگه میدارید.
همچنین«بیتوته»سیررامناسباینکارمیداندو
راهکاری ارائه می دهد این که یک تکه پارچه را در
آب سیر خیس و پس از خشک شدن ،آن را خارج از
اتاق یا محلی که زندگی میکنید ،آویزان کنید.
استفاده از روغنها و عصارههای طبیعی چون
اکالیپتوس ،دارچین و روغن کرچک هم برای دفع
نیش پشهها به کار برده میشود.

فنجان خالی از چای را بیشتر از یک ساعت نگذارید
بماند.استفادهدوبارهازفنجانچای،برایسالمتی
مناسب نیست .جمعیت زیادی از میکروب ها روی
فنجان مورد عالقه تان زندگی میکند .الزم نیست
فنجان داغ چای را همین که خالی شد ،بشویید
اما فنجان را نباید بیشتر از یک ساعت ،نشسته
بماند .به گزارش «بیتوته» هر روز فنجان خود را با
دقت و درست بشویید و مطمئن شوید کامل خشک
شده باشد .اگر از ماشین ظرفشویی استفاده
میکنید آن را با بیشترین دمای ممکن خشککنید
تا میکروبهای باقی مانده از بین برود ،در غیر این
صورت آن را با آب داغ ،صابون و دستمال کاغذی
بشویید و تمیز کنید .اگر لیوان پس از استفاده ،به
صورت شسته نشده روی میز بماند ،میکروبها در
آن سریع شروع به تکثیر میکند.

پالک روی دندان ،عفونت باکتریایی است که
باید قبل از پیشرفت آن و شروع مشکالتی از جمله
دندا ن درد ،آبسه دندان ،ورم لثه و حساسیت
دندا نها ،آن را از بین ببرید .مسواک زدن به
صورت روزانه ،نخ دندان کشیدن به روش درست
و مراجعه منظم به دندان پزشکی برای حفظ
سالمت دندا نها ضروری است .به گزارش
«ستاره» یک قاشق غذاخوری جوش شیرین و
مقداری نمک را با هم ترکیب کنید و آن را روی
یک مسواک مرطوب بریزید .سپس دندا نها
را به آرامی با آن ،مسواک و بعد با آب ولرم
آبکشی کنید .این کار را یک روز در میان انجام
دهید تا سریع به نتیجه برسید .زمانی که پالک
دندانهایتان از بین رفت میتوانید این کار را هر
هفت یا  10روز یک بار انجام دهید.

سالمتکده

مادرانه

عرق کف دست

تشویق کودک به غذا خوردن

تعریق کف دست می تواند به دلیل اختالل هورمونی ،پرکاری تیروئید یا ارثی
باشد .توارثی تعریق کف دست از کودکی شروع می شود ،در دوران بلوغ شدت
می یابد و در جوانی با استرس های این دوران به اوج می رسد .این بیماری
در برخی مواقع به قدری شدت می یابد که هنگام استرس ،قطره های عرق از
دست می چکد یا کاغذ زیر دست بیمار به طور کامل خیس می شود .شما اول
باید استرس خود را درمان تا بتوانید عرق دستتان را درمان کنید .موارد خفیف
بیماری تعریق کف دست با داروهای موضعی و خوراکی قابل کنترل است ،اما
موارد شدید به درمان های دارویی پاسخ نمی دهد و باید جراحی شود .به گزارش
«گهر» برای درمان این عارضه در گذشته از روش های سنتی مانند ترکیبات گیاه
حنا ،سدر یا اسطوخودوس استفاده می شد .اما می توانید یک کاسه بزرگ را پر
از آب کنید و دو فنجان جوش شیرین را در آن بریزید .هر روز به مدت نیم ساعت
دست و پای خود را در آن قرار دهید یا دست و پای خود را با آب گوجه فرنگی
شست و شو دهید .برای این کار چند لیوان آب گوجه را در سطل آب ولرم بریزید.
به مدت نیم ساعت ،دست و پای خود را درون آن بگذارید و بشویید و اگر شدت
عرق کردن دست و پای شما زیاد نیست ،از پودر بچه استفاده کنید.

فرزند شما به عنوان یک کودک ،سریع رشد میکند بنابراین طبیعی است که زیاد
غذابخورد؛امابیندوتاپنجسال،اشتهایکودکانهظاهرمیشود.اینمرحلهحتی
میتواند تا شش یا هفت سالگی ادامه پیدا کند .وقتی زمان غذا خوردن میرسد
ممکن است کودکتان از خوردن امتناع و بگوید غذا را دوست یا میل ندارد« .تبیان»
دراینشرایطتوصیهمیکند*:الگویخوبیباشید.شایدبچههاتمایلیبهامتحان
کردن غذاهای جدید نداشته باشند؛ اما اگر ببینند پدر و مادر آن را میخورند ،دیر
یا زود دلشان میخواهد آنها نیز غذا را امتحان کنند .به همین دلیل مهم است که
هم ه اعضای خانواده سر میز غذا با هم باشند و یک غذا را بخورند *.از اولویتهای
غذایی کودک در اضافه کردن غذایی جدید به رژیم غذایی او استفاده کنید.
خالقیت محدودیتی ندارد ،به ویژه در آشپزی .شما میتوانید انتخابهایی به
کودک ارائه بدهید که تشویق به خوردن شود .ظاهر غذا اهمیت زیادی دارد پس
ابتکاربهخرجدهید*.اگرکودکدوستنداردغذایجدیدیبخورد،صبورباشید
و به تالش خود ادامه دهید .عصبانی نشوید .اگر کودک شما بدون این که واکنش
منفی نشان بدهد از خوردن غذایی امتناع میکند ،مثال تهوع یا استفراغ ندارد،
کمکم یاد خواهد گرفت غذای جدید را نیز امتحان کند.

انتخاب های عشقی
نامناسب فرزندان
فاصله سلیقه و نگرش پدر و مادرها و فرزندانشان
در موقع ازدواج و انتخاب های عشقی زیادتر شده
است .در این میان در برخی از مواقع انتخاب فرزند
مورد پسند پدر و مادر قرار نمیگیرد و مخالفت آنان
با ازدواج فرزندشان سبب ایجاد تنش در خانواده
میشود .والدین چگونه میتوانند در مرحلهای مثل
ازدواج به جای جنگیدن و مخالفت ،نقشی تاثیرگذار
داشته باشند؟
والدین باید یاد بگیرند چگونه با فرزندانشان دوست
باشند و کنار فرزند به عنوان یک راهنما قرار گیرند
و شرایطی را فراهم کنند که فرزندشان بتواند
حرف هایش را به آن ها بزند و بتواند بدون ناراحتی،
خشم ،کینه و غرض و ترس به راحتی با والدینش
حرف بزند و دالیل انتخابش را برای آن ها بگوید.
به گزارش «ستاره» ،بدانید که هرگز نمیتوانید
فرزندتان را متقاعد یا مجبور کنید فردی را که
انتخاب کرده است فراموش و او را ترک کند .در
واقع هر چه بیشتر پشت سر عشق فرزندانتان بد
بگویید فرزندتان بیشتر در مقابل شما شورش
خواهد کرد .بهتر است به شخصیت ،منش و مرام
فرزندتان اعتماد داشته باشید و بدانید دیر یا زود

از شورش در مقابل شما یا تنبیه کردن خودش یا به
هر دلیلی که چنین فرد نامناسبی را انتخاب کرده
است خسته خواهد شد و به این حقیقت می رسد
که این فرد برایش مناسب نیست .در این میان بهتر
است حامی فرزندتان باشید بی آن که انتخاب او را
تایید کرده باشید .به او بگویید (آن هم به گونهای
که گویی نظر شما را نمیداند) که با قبول کردن
آن فرد به عنوان عروس آیند هتان کمی مشکل
دارید اما  ...سپس به این جای جمله که رسیدید
کمی مکث کنید و نفس عمیقی بکشید و سپس
بگویید حال که میبینید او کسی را پیدا کرده
است که احساس میکند همسر مناسبی برایش
خواهد بود خوشحال هستید چرا که خوشحالی او
را میخواهید .بگذارید بفهمد شما جز خوشحالی
و خوشبختی واقعی ،چیزی نمیخواهید و باالتر از
همه این که هرگز او را طرد نکردهاید و هر اتفاقی
بیفتد همواره حامی و پشتیبان او خواهید بود .این
رویکرد شاید فرزندان را متعجب و غافلگیر کند
و به آن ها فرصت خواهد داد خودشان قضاوتی
عاقالنهتر درباره انتخاب های عشقیشان به خرج
دهند .قضاوتی که انتظار داشتند از شما بشنوند.

زیباکده

ماسک آووکادو
اسیدهای چرب امگای داخل آووکادو و روغن
زیتون به ترمیم ترکهای بین سلولهای پوستی و
همچنین عسل و ماست هم به نرمی و مرطوب شدن
پوست کمک میکند .آووکادو را پوست و له کنید تا
به حالت رب مانند تبدیل شود .به گزارش «ستاره»

آن را با دو قاشق غذاخوری ماست ساده ،یک قاشق
چای خوری روغن زیتون و یک قاشق غذاخوری
عسل طبیعی به خوبی مخلوط کنید .ماسک را با
انگشتانتان روی سطح پوست پخش و به مدت ۱۵
تا  ۲۰دقیقه صبر کنید تا روی پوستتان اثر کند .این
ماسک کمی چسبنده است و برای شستن بهتر است
از آب گرم استفاده کنید.

سمبوسه انواع مختلفی دارد و در هر شهر  ،با
مواد میانی متفاوتی پر میشود که از جمله آ ن
میتوان به سمبوسه سیب زمینی ،سمبوسه مرغ،
سمبوسه گوشت ،سمبوسه اسفناج ،سمبوسه
پنیری و  ...اشاره کرد.

مواد الزم

سیب زمینی :دو عدد

تره و جعفری خردشده هر کدام:

دو قاشق غذاخوری

نانلواشونمکوفلفل:
به میزان الزم

طرز تهیه

برای تهیه سمبوسه سیب زمینی ابتدا سبزیها
را خرد و سیبزمینیها را آب پز و با گوشت کوب
آ ن را پوره کنید .سبز یهای خردشده ،نمک و
فلفل به سیبزمینیها اضافه و مخلوط کنید .به
گزارش «گهر» نانها را به شکل مستطیل ببرید.
یک قاشق از مواد را روی یک برش از نان قرار
دهید و آن را به صورت مثلثی بپیچید .وقتی همه
سمبوسهها آماده شد ،آ نها را یکییکی داخل
روغن داغ بگذارید و سرخ کنید.

خانه داری

کاربردهایی از جوش شیرین
تسکینجاینیشوگزشحشرات:بهمحلنیش
یا گزش حشرات مقداری ترکیب جوش شیرین و
آب بزنید تا التهاب و سوزش آن تسکین پیدا کند.
تسکین درد آبسه دندان :با جوش شیرین و
آب خمیر درست کنید و دندان مد نظر را با آن
مسواک بزنید تا درد ناشی از آبسه تسکین یابد.
پاک کردن لکه ها :روی لکه های سرسخت لباس
خمیری که از جوش شیرین و آب درست کرده اید
بمالید و سپس لباس را بشویید.
برق انداختن :به طال و جواهرات خود ترکیب
جوش شیرین و آب بمالید تا درخشانتر شود.
برطرف کردن بوی بد یخچال :یک پاکت جوش
شیرین به صورت درباز در یخچال بگذارید تا بوی
بد داخل فضای آن را خنثی کند.

منبع :بیتوته

