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برشی از صفحه امروز

گوش به فرمان سرآشپز

معتادان کار

خانهزندگی

بعضیها در آشپزی سرآمد دوست و فامیلند و به قول معروف«دست و پنجهدار» هستند .اما خیلی ها در حد متوسط
آشپزی بلدند جوری که نه طعمش زیر دندان بماند ،نه آنقدر بد که قابل خوردن نباشد .اگر جزو این دسته هستید،
میتوانید با دانستن اصول ریز آشپزی غذاهای خوشمزهتر و سفره خوشآب و رنگتر برای میهمانان خود بیندازید.

خیلی وقتها ،ما آدمها با هزار و یک دلیل و توجیه ،نمیخواهیم بپذیریم که مشکل داریم .بهطور مثال افزایش
حجم مشکالت اقتصادی خانواده ،گرانی روزافزون و عقبافتادن کارها .هرچند وقتی صدای اعتراض اطرافیان
درباره طوالنی بودن ساعات کاری ما بلند میشود ،خودش به تنهایی گویای وخامت موضوع است.

حاشیه یک

رنگولعابدارنداماخاصیتندارند!
اگر این روزها جایی بشنوید یا در جایی بخوانید که مردم سوءتغذیه
دارند ،مبادا فکر کنید که این «سوء» به معنی «نبودن» است .بلکه
معنی آن به محتوای غذاهایی که میخوریم ،برمیگردد.
در سالهای اخیر خانوادههای خیلی بیشتر از غذاهای رستوران
استفاده میکنند ،خیلی بیشتر از آشپزخانهها غذا میگیرند و اصوال
خرید و مصرف موادغذایی در خانهها بیشتر شده اما بیماریهای
مزمن هم افزایش چشمگیری پیدا کــرده اســت ایــن یعنی آنچه
میخوریم خاصیت چندانی نــدارد و خیلی وقتها فقط معده را
پرمیکند.
یکی از مشکالت تغذیه امــروز این است که موادغذایی را به شکل
نامناسب مصرف میکنند که شیوه پخت ،به کیفیت غذا صدمه
میزند یا غذاهایی تهیه میکنند که به سبب افزایش چربی و نمک
برای سالمتی مضر است .در حال حاضر یکی از مشکالت تغذیه به
شیوه پختوپز موادغذایی برمیگردد که خیلیها از اهمیت آن غافل
هستند.
از نظر علمی در انواع پختوپزها مهم است که موادغذایی در درجه
پایین پخته شوند تا هم آنزیمهای درون مواد غذایی فعالیت کنند ،هم
طمع و رنگ خوبی داشته باشد و هم مواد معدنی دیگر را تجدید و هضم
آن را در رودهها راحت کند .کاهش استفاده از روغن به طور طبیعی
تاحد زیادی ارزش موادغذایی را باال میبرد.
از نظر متخصصان تغذیه بهترین روشها پخت موادغذایی بخارپز و
آبپزکردن هستند .اما اگر ناگزیر به استفاده از روغن هستید ،بهتر
است از ظروفی مانند چدن یا تفلونهایی استفاده کنید که کمترین
میزان استفاده و جذب روغن را دارند.
برنج به هنگام آبکشی قسمت اعظم ویتامینهای خود را از دست
میدهد و متاسفانه همین اتفاق برای ماکارونی نیز رخ میدهد.
ماکارونی د مکــرده دارای قدرت چا قکنندگی بسیار زیاد است و
میتواند لطمات زیادی را بر قندخون افراد وارد کند ،به همین سبب
بهتر است آن را نیمپز کنید.

دکتر مجید غیورمبرهن
متخصص تغذیه و دانشیار دانشگاه علوم پزشکی مشهد

تکتم جاوید -بعضیها اصال در آشپزی سرآمد دوست
و فامیلند .میگویند از هر چیزی که در یخچال داشته
باشند سه سوته یک غذای خوشمزه درست میکنند.
اطرافیان این آد مهــای «عاشق آشپزی» همیشه
دوســت دارنــد خانه آنهــا دعــوت باشند و معتقدند
فاملیشان «دست و پنجهدار» است .از طرف دیگر
تعداد خانمهایی که از غذاپختن متنفرند یا به قول
خودشان «هرچه میپزند ،خراب از کار در میآید» هم
مانند گروه اول اندک هستند.
از این دو دسته که بگذریم بیشتر خانمها در حد
متوسط قــرار میگیرند یعنی نه خیلی خــوب غذا
میپزند که طعمش زیر دنــدان بماند ،نه آنقــدر بد
است که قابل خــوردن نباشد .اگر جزو این دسته
هستید ،میتوانید با دانستن اصول ریز آشپزی که
معموال سرآشپزهای رستوران از آن اطــاع دارنــد،
میتوانید غذاهای خوشمزهتر و سفره خــو شآب و
رنگتر برای میهمانان خود بیندازید .ناهید علیزاده
یکی از همین عالقهمندان و مــدرســان آشپزی
است و این نکتههای کوچک اما مهم را یــادآوری
میکند.

هم بهداشتی هم با عالقه آشپزی کنید

مهمترین نکته برای هر خانم خانه این است که برای
خود و کــاری که انجام میدهد ارزش قائل باشد.
درصورتیکه خود را ملزم به تهیه غذایی سالم برای
خود و خانوادهتان میدانید ،الزم است آشپزخانهای
مجهز به ابزارهای کامل آشپزی و مواد خام خوراکی
تازه و سالم ،داشته باشید .با استفاده از ابزارهای
اندازهگیری وزن و دستگا ههای آماد هسازی مواد
اولیه ،میتوانید یک آشپزی سالم را تجربه کنید.

دستکم دو تخته برای خردکردن داشته باشید

استفاده از حداقل 2عدد تخته خردکن در آشپزخانه
برای حفظ سالمت و جلوگیری از انتقال بیماریها
توصیه میکند .یکی بــرای گوشت و دیگری برای
میوهها و سبزیجات .همچنین بعد از هر بار مصرف باید
به طور کامل تمیز و شسته شوند .استفاده از تختههای
چوبی بیشتر از تختههای پالستیکی توصیه میشود؛
چراکه باکتریها میتوانند در درزهای ایجاد شده در
تختههای پالستیکی رشد کنند.

تابههای نچسب برای کاهش میزان کالری غذا

وجود یک تابه مناسب نچسب برای کاهش میزان
استفاده از روغــن و چربی ضــروری اســت .اگــر در

مجموعه چاقوهای تیز و باکیفیت

هیچ کاری سختتر از آن نیست که بخواهید با یک
چاقوی کند غذایی را آماده کنید .اگر یک مجموعه
از چاقوهای مناسب برای مقاصد مختلف آشپزی از
جمله بریدن ،خرد کردن و ریز کردن انواع خوراکیها
در اختیار داشته باشید ،در این صورت آشپزی به امری
بسیار لذتبخش تبدیل خواهد شد.

استفاده از مواد شوینده آنتیباکتریال

برای حفظ سالمت خود و خانوادهتان همیشه باید
دستها ،میز آشپزخانه و وسایل آشپزی را شسته و
تمیز نگه دارید .استفاده از مواد شوینده ضدباکتری،
بــرای ایــن منظور بسیار مناسب اســت .همچنین
میتوان بــرای تمیز نگه داشتن وسایل موجود در
آشپزخانه ،از پاککنندهها استفاده کرد .انجام این
مراحل باعث میشود ویروسهای مختلف از جمله
ویروس سرماخوردگی به راحتی پخش نشود.

نکتههای ریزی که هر آشپزی میداند

قالبهایی از آب مرغ و سبزیجات تهیه کنید :هرگاه آب
مرغ ،گوشت یا سبزیجات شما زیاد آمد ،دور نریزید؛
بلکه آب را در قالب یخ بریزید و در فریزر بگذارید و هربار
که بخواهید سوپ یا خورشتی درست کنید میتوانید
از یک یا چند قالب آب مرغ یا گوشت یخ زده استفاده
کنید .این کار به خوشطعمشدن غذای شما کمک
میکند.
سیبزمینیسوپراغلیظمیکند:برای غلیظکردن
سریع یک سوپ خانگی ،کمی پوره سیبزمینی قبل
از سرو کردن به آن اضافه کنید یا کمی آرد گندم یا جوانه
گندم در حین پخت به آن اضافه کنید .همچنین برای
سبزماندن جعفری داخل سوپ که به زیبایی آن هنگام
پذیرایی از میهمانها کمک میکند ،جعفریها را در
پایان به سوپ اضافه کنید.
چربی از سوپ یا خورش خارج کنید :برای برداشتن
چربی از یک سوپ یا خورش در کیسه نایلونی تمیزی،
چند قطعه یخ بیندازید و در آن را محکم ببندید و در
ظرف غذا بیندازید .چربیها به دور یخ جذب شده و
شما به آسانی میتوانید آنها را بردارید.
اسپاگتی را روی در قابلمه بگذارید :برای آزمایش

آشپزیمردانه

پخته بودن اسپاگتی ،یک قطعه از آن را روی در قابلمه
بگذارید ،اگر چسبید ،اسپاگتی پخته است.

چگونه برنج خوش طعم بپزم؟

برنج یکی از غذاهای رایــج ما ایرانیهاست که در
میهمانی زینتبخش سفره است و پختن صحیح و
خوشمزه آن ،خیال صاحبخانه را راحت میکند.
برای اینکه برنج زیبا و خوشطعم بپزید این نکتهها را
رعایت کنید .اگر میخواهید برنج آبکش سفید درست
کنید ،بهتر است داخل آب در حال جوش برنج چند
عدد دانــه هل یا یک چوب دارچین بیندازید .این
طوری هم برنجتان خو شطعم میشود و هم رنگ
نمیگیرد .همچنین بهتر است به جای اضافه کردن
رب به لوبیاپلو یا سایر پلوهایی که به رب نیاز دارند ،از
گوجهفرنگی رنده شده یا آب آن استفاده کنید .البته
به خاطر داشته باشید که همیشه اضافه کردن روغن
زیتون ،روغن کنجد و کره به برنج میتواند طعم بهتری
به آن بدهد.
اگر میخواهید تهچین درست کنید ،داخل برنج
در حال جوش کمی زردچوبه بریزید و پس از آبکش
کــردن ،به برنجتان زعفران بزنید .با این روش هم
طعم زعفران حفظ میشود و هم رنگ برنج زردتر
خواهد بود.
اگر اصرار دارید که برنج میهمانی را از یکی ،دو روز
ً
قبل خیس کنید ،حتما داخل آب آن چند عدد دانه
هل ،برگ بو ،برگ پونه یا برگ نعناع تازه بریزید تا برنج
خو شطعمتری را جلوی میهما نهایتان بگذارید.
همینطور فراموش نکنید که برای خوشمزهترشدن
شویدپلو میتوانید از ادویه مخصوص پلو که سبزرنگ
و در عطاریها موجود است ،استفاده کنید و پس از
آبکشکردن برنج کمی ادویه البهالی برنج بپاشید.

سایه باشد تا بوی نامطبوع برنج از بین برود .زیرا اگر
برنج را جلوی نورآفتاب قرار دهید باعث خرد شدن
آن میشود و برنج حالت خود را از دست میدهد و
وقتی آن را داخل آب جوش میریزید از هم پاشیده
میشود.

آب برنج را به بچهها بدهید

البته خوردن برنج به صورت آبکش از نظر متخصصان
چندان توصیه نمیشود و بهتر این است که وقتی
میهمانی ندارید برای اعضای خانه دمپخت درست
کنید .وقتی میخواهید برنج را آبکش کنید یک لیوان
از آب آن را بردارید و با یکی دوقاشق ماست مخلوط
کنید .این آب برنج د رصورتیکه شور نباشد برای
بچهها خیلی مفید است.

برنج را با سبزیجات تزئین کنید

یکی از نشانههای کدبانوگری این است که هر غذایی
را تا جایی که میتوانید با امکانات در دسترس زیبا
بچینید و تزئین کنید .زیباکردن پلو داخل دیس بسیار
مهم است .میتواند از چند سبزی برای رنگکردن پلو
و تزئین آن استفاده کنید.
رنگ صورتی :کلم بنفش +کمی آبلیمو
رنگ آبی :کلم بنفش+کمی بکینگ پودر
رنگ سبز :رنگ آبی+زعفران
بنفش پررنگ :رنگ آبی +رنگ صورتی
رنگ نارنجی :رنگ صورتی +رنگ زعفران

فوت و فنهای سبزیهای خوشطعم سرآشپز

فوت شماره  :1بهتر است برخی از سبزیها مانند
هویج ،گلکلم ،پیاز و گوجهفرنگی را اصالً نپزید .چون
این سبزیها به صورت خام خوشمزهتر هستند .شما
میتوانید آنها را قطعهقطعه و با کمی آبلیمو طعم
دار کنید و کنار ظرف غذایتان بچینید .اگر سفت و
سختی هویج برای شما یا کودکتان قابل تحمل نیست،
میتوانید آن را رنده کنید تا خوردنش آسانتر شود.
فوت شماره :2هیچ طعمدهند های مانند پودر

خالصی از دردسرهای برنج پختن!

اگر به هر دلیلی برنج خشک شما بو نامطبوع گرفت
ً
آن را روی یک سطح پهن کنید .البته باید حتما در
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حاشیه دو

فوت و فنهایی که کمک میکند در آشپزخانه تنها نباشید

هنگام تهیه نیمرو از اندکی روغن در تابه نچسب ،به
جای یک قالب کره ،استفاده کنید ،در این صورت
میتوانید از ورود 34کالری اضافه به بدن جلوگیری
کنید.

w w w. sh a h r ar a on l i n e. c om

سیر ،فلفل سیاه و مقدار بسیار کمی نمک نمیتواند
سبزیهای شما را خوشطعم کند .افزودن کمی کره،
روغن زیتون یا روغن کنجد به سبزیهای پخته هم
میتواند طعم فوقالعادهای به آنها ببخشد.
فوت شماره .3هرگز به سبزیهایی که قرار است
پخته شوند ،آ بلیمو یا سرکه اضافه نکنید .این کار
باعث تلخ و بدبو شدن آنها میشود .شما میتوانید
آ بلیمو و سرکه را بعد از پخت به سبز یها اضافه
کنید .برای اینکه ویتامینها ،شکل و بافت سبزیها
از دست نروند و بیطعم نشوند ،بهتر است به جای
آبپزکردن یا جوشاندن آنها ،از روش بخارپز استفاده
کنید.
فوت شماره  .4ذرت ،نخودفرنگی ،باقال و لوبیا سبز
را بالفاصله بعد از پخت از داخل ظرف خارج کنید تا
پوست رویی آنها جدا نشود و ظاهر زشتی پیدا نکنند.
در ضمن ،افزودن کمی کره ،نمک و آویشن میتواند
طعم این سبزیها را بسیار مطلوبتر کند.
فوت شماره  .5اضافه کردن کمی نمک ،گردوی
آسیاب شــده ،کــره و پونه خشک به سیبزمینی
پختهشده ،طعم فوقالعاده جدیدی را به این خوراکی
مفید میدهد.
فوت شماره .6پختن ساقه کرفس ،کنگر و بروکلی
با آب مرغ یا آب گوشت باعث خوشطعم شدن این
سبز یها میشود .البته به شرطی که زیاد حرارت
نبینند و بعد از پخت هم کمی سرکه بالزامیک به آنها
اضافه شود.

گوشت را لذیذتر بپزید

برای طعمدار کردن گوشت ،اول از همه باید بدانید
که گوشت را میخواهید کبابی کنید یا خورشتی یا
استیک؟ بهتر است گوشت قرمزی را که میخواهید،
کباب کنید ،از 3ساعت قبل در کیوی رنده شده ،نمک،
فلفلقرمز،کمیسسمایونزیاماستوکرهبخوابانید.
گوشت مرغ کبابی را باید یک روز قبل در مخلوطی
از آبلیمو ،فلفل دلمهای ،روغن زیتون ،فلفل سیاه،
زعفران و نمک قرار دهید.
برای بهتر پختن و طعم گرفتن گوشت قرمز کبابی
پیش از طعم دار کردن ،بافت آن را با پشت چاقو کمی
باز و نرم کنید.
اگر میخواهید گوشت قرمز یا مرغ را بپزید ،بهتر
است پیش از این کار ،آن را با پیاز ،فلفل سیاه و کمی
زردچوبه خوب سرخ کنید و بعد آن را بپزید .با این
کار ،هم گوشت طعم بهتری پیدا میکند و هم از نظر
ظاهری بافتش را از دست نمیدهد.

ساقه کرفس و فلفل دلمهای عطر بسیار خوبی به
مرغ پخته میدهند.
میتوانید بــرای بهتر شدن عطر و طعم گوشت
استیکی ،آن را از روز قبل در مخلوطی از سرکه ،روغن
کنجد ،نمک ،فلفل قرمز ،فلفلدلمهای و برگ کرفس
خام و حتی کمی آب گوجهفرنگی بخوابانید.
حواستان باشد که گوشت قرمز را با آب سرد و مرغ را
با آب گرم بپزید تا طعم بهتری پیدا کنند .برای پختن هر
یک عدد مرغ کامل ،یک لیوان آب کافی است و شما
با افزودن آب بیشتر ،فقط طعم مرغ را از بین خواهید
برد.

به به! ماهی سرخشده

اصوال ماهیها را میشود به روشهای مختلف طبخ
کرد .برای اینکه در پختن ماهی ماهر شوید بهتره همه
ماهیها را ابتدا توی آب نمک یکساعت خیس کنید.
هم گوشتش لذیذتر و هم کمی مقاو متر میشود.
سپس بشویید و خشک کنید.
یکی از روشها غلتاندن آن در مایه تخممرغ و زعفران
و آرد است .ولی به خاطر وجود آرد مایه ممکن است
خوب سرخ و خیلی برشته نشود .پس باید در مقدار
روغن زیادی سرخ شده و کامال برشته شود.
یک روش دیگر پختن ماهی در فر با سبزیجات و سیر
است که در این روش خیلی بهتر است چون از روغن
استفاده نمیشود و تمام مواد مغذی ماهی داخل آن
باقی میماند .روش خوب دیگر سر خکردن ماهی
بــدون آرد و تخممرغ فقط با کمی زعفران و نمک و
ادویــه است که من این را بیشتر میپسندم و چون
مایه آردی هم ندارد ،روغن را کمتر به خودش جذب
میکند .برای بخارپز کردن ماهی میتوانید از ترکیب
لیموترش ،نارنج ،سبزیجات و ادویه سسی تهیه کرده
و استفاده کنید.

یادتان باشد که...

برای درستکردن سس مایونز ،تخممر غها را نیم
ساعت قبل از شروع به کار از یخچال بیرون آورید تا
کمی گرم شود.
اگر مقداری از نان سفید اضافه آمــده و مصرف
نمیشو د ،چاره این است که آ نها را در فر یا تستر
برشته کنید و به سوپ بیفزایید .در انتها سوپ را در
مخلوطکن بریزید و بعد سرو کنید.
برنج خرد شده را میتوانید در سوپ ،آش و دلمه
استفاده کنید زیرا بهتر لعاب میاندازد و غذا یا دسر
شما را خوشمزهتر میکند.

گاهیبرایدلخودتآشپزیکن!

حشمتی« -هیچکس با خواندن کتاب آشپز نمیشود اما هیچ
عالقهمند به آشپزی هم برای آموختن پختوپز از خواندن کتاب
بینیاز نیست »...این جمله معروف که ممکن است خیلی از شما
بارها آن را شنیده باشید .اما در بین خانمها معموال اتفاق طور دیگری
میافتد.
تعداد برنامهها و مسابقات آشپزی که در شبکههای مختلف تلویزیون و
حتی رادیو پخش میشود ،آنقدر زیاد شده که به راحتی میتوانید هر
ساعت از شبانهروزی یکی از آنها را پیگیری کنید .یکی دستور پخت
غذای محلی میدهد ،دیگری مربوط به شیرینیها و کیکهاست و
آن یکی طرز پخت 30دقیقهای یک غذای آماده را توضیح میدهد.
از آن طرف قفسههای کتابفروشیها هم پر است از کتابهای جیبی و
مرجع آشپزی این کتابها را میتوان در هر نمایشگاهی هم پیدا کرد
اما...
اما آیا واقعا غذایی که هر روز در خانه من و شما پخته میشود همینقدر
تنوع و زیبایی دارد؟
واقعیت این است که پختن و تهیه غذا کاری لذتبخش و شیرین است
که هرکسی دوست دارد ساعتها پایش بنشیند و شیوه پخت غذای
خوشمره و مورد عالقهاش را ببیند یا دوست دارد یاد بگیرد آن غذای
معروف را خودش در خانه تهیه کند اما حقیقت جامعه طور دیگری
است.
در واقع خانمهای پرمشغله امروز که صبح زود از خانه خارج میشوند
و ظهر یا عصر به خانه برمیگردند و تا پایان شب مسئولیت رفع و رجوع
کارهای خانه ،میهمانداری ،رسیدگی به درس و مشق بچهها و ...را
دارند ،وقتی برای تزئین و پختن غذاهای آنچنانی را ندارند .آنوقت
همان میشود که کتاب آشپزی میخرند یا در گروههای آشپزی در
شبکههای اجتماعی عضو میشوند اما فرزندان و شوهرشان مدام از
تکراری بودن غذاها گالیه دارند.
را هحــل پیشنهادی ما این است که خانمها با وجــود کار و مشغله
دستکم هفتهای یک روز را به پخت مورد عالقهشان اختصاص دهند.
به این ترتیب هم تنوع غذای خانواده را باال برده و هم از تهیه غذای
جدید لذت وافری بردهاید.

زیتون میوهای قدرتمند

اتفاقات بعد از کنار گذاشتن ورزش

گیاهی جایگزین مفنامیکاسید

رفع سرفههای خشک با ترکیبات لعابدار

زیتون ،میوه قدرتمند است که میتواند برای بدن انسان مفید باشد و مزایای بسیاری همچون جلوگیری از
پوکی استخوان ،جلوگیری از سرطانهای متعدد ،کاهش التهاب و ورم مفاصل ،بهبود سیستم گوارش،
تسکین واکنشهای آلرژیک ،بهبود جریان خون ،محافظت در برابر بیماریهای قلبی ،افزایش عملکرد
ً
شناختی،مبارزهعلیهعفونتهاوکاهشفشارخوندارد.منافعسالمتیوپزشکیزیتونعمدتابهخاطروجود
مواد مغذی ،مواد معدنی ،ویتامینها و ترکیبات آلی همچون آهن ،فیبر ،مس ،ویتامین  ،Eترکیبات فنولی،
اولئیکاسیدوآنتیاکسیدانهایمختلفاست.همچنینزیتونازبروزبیماریهایقلبیجلوگیریمیکند.

مطالعات نشان میدهد که بعد از کنار گذاشتن ورزش بعد از یک هفته آمادگی قبلیعروقی کاهش مییابد.
آمادگی هوازی و قلبیعروقی توانایی انتقال اکسیژن از خون به عضالت را مشخص میکند .بعد از یک یا دو
هفته نداشتن فعالیت این توانایی کاهش پیدا میکند .در این وضعیت کارایی قلب نیز کاهش مییابد .بعد
از سه تا چهار هفته استراحت و ورزش نکردن ضربان قلب در حالت استراحت  4تا  15ضربه افزایش مییابد.
بدین ترتیب حجم خونی که به عضالت میرسد 5درصد در طول شبانهروز و 20درصد در دو هفته کاهش
مییابد .همچنین هنگامی که ورزشهای قدرتی را کنار بگذارید تغییراتی در عضالت ایجاد میشود.

کارشناسان بهداشت عمومی بر این باورند که اسطوخودوس درمان جایگزین مفنامیک اسید میتواند مورد
استفاده قرار گیرد .ماساژ روی شکم و رحم با روغن اسطوخودوس نیز در کاهش درد دوران قاعدگی بسیار موثر
است .اسطوخودوس از نظر طب قدیم دارای طبع گرم و خشک بوده و دارای خاصیت ضدنفخ ،برطرفکننده
اسپاسمهای ماهیچهای ،ضدافسردگی ،ضدعفونیکننده ،تسکیندهنده اعصاب و محرک جریان خون
است.در بررسی صورت گرفته عالئم دیسمنوره (قاعدگی دردنــاک) در گروه درمانی با اسطوخودوس
استنشاقی (درمان با رایحه استخودوس انجام دادهاند) نسبت به گروه دارونما کاهش یافته است.

پزشکان معتقدند اگر سرفه خیلی خشک باشد ،برای رفع آن مصرف ترکیبات لعابدار تسکیندهنده است.
بهعنوان مثال صمغ عربی ،بهدانه ،تخم مرو یا گل ختمی بهویژه از نوع سفید آن برای رفع سرفه بسیار مناسب
است .مطالعات نشان میدهد افرادی که در فصل زمستان سرفه خشک میکنند باید چهار تخم را در آب
جوش بریزند و روی شعله کم یا سماور بگذارند تا لعاب بیندازد .گفتنی است؛ گیاه آویشن اگر به تنهایی خورده
شود برای سرفههای خلطدار یا تر مناسب است اما در رابطه با سرفههای خشک میتواند خشکی ناحیه گلو را
بیشتر کند .برای درمان سرفه میتوان از آویشن به صورت شربت استفاده کرد.

درمانگاه

شبهای امتحان خوب بخوابید و خوراکیهای مغذی بخورید

پرسشهاي خود را به شماره  30007289پيامك زده يا با تماس با شماره
 37288881-5داخلي ،254صفحه خانهزندگی،بامادرميانبگذاريد.

خارشپوستسرعللمختلفیدارد

دکتر مسعود ملکی -متخصص پوست و مو
 -0915...606پشت سرم بسیار میخارد و
همان جایی که میخارد میریزد؟ چرا؟
علل مختلفی از جمله اگــزمــا یــا شپش
میتواند سبب ریزش مو شود .باید به صورت
قطعی دقیق معاینه و علت را مشخص کرد.

تکتم جاوید -داشتن استرس ،تأثیر زیادی بر یادگیری
دان ـشآمــوزان داشته و سیستم ایمنی بدن آنــان را
ضعیف میکند.
یکی از نگرانیهای دائمی دانشآموزان و دانشجویان
و همینطور والدین آنها در روزهای امتحان ،نداشتن
تمرکز و حواسپرتی است؛ آنهایی که دوست دارند
درس بخوانند و پای کتاب و دفترها هم مینشینند اما
به چیز دیگری فکر میکنند و در واقع فقط وقت تلف

خوردنی های محرک ممنوع!

درباره یک درد شایع و درمان آن

که حتما این میزان خواب را داشته باشد .در برخی
مــوارد یک ساعت خواب بعدازظهر نیز میتواند به
کاهش خستگی ناشی از درس خواندن و دادن انرژی و
توان به ذهن موثر باشد.
به هیچ وجه شب قبل از امتحان را تا صبح بیدار نمانید
و به مغز خود استراحت کافی دهید .بهتر است در ایام
امتحانات افراد صبح زود بیدار شوند ،زیرا این وقت
از روز بهترین زمان برای درس خواندن است ،ضمن
اینکه شبها بعد از ساعت  22و  23میزان یادگیری به
حداقل میرسد.

نوشیدنیهای محرک ،ممنوع!

میکنند .محمد ثوابی ،کارشناس ارشد روانشناسی
به کمک والدین آمده تا راهحلی برای این مشکل به
شما والدین ارائه کند.
موانع تمرکز حواس را حذف کنید :د رصورتیکه
شرایط ،مکان و زمان مطالعه مناسب نباشد ،فرزندتان
نمیتواند تمرکز حواس خوبی داشته باشد .تنشها و
فشارهای عصبی ،چه در داخل خانه و چه در محیط
مدرسه میتواند تمرکز را کم کند .سعی کنید فضایی
را فراهم کنید .در مــواردی حواسپرتیها ناشی از
استرس زیــاد بــوده که در قالب ُپرحرفی بــروز پیدا
میکند.
مطالعه را هدفدار کنید :گاهی مطالعه با هدف و
هوشیاری شروع نشده است؛ یعنی فرد نمیداند برای
چه باید این درس را بخواند .انگیزه قوی و محکمی
پشت درس خــوانــدن وجــود نـــدارد .در ایــن حالت
فرزندتان مانند یک کوهنورد است که اگر انگیزه فتح
قله را داشته باشد ،سختیهایی که در طول مسیر راه
برای رسیدن به قله دارد برایش هیچ اهمیتی ندارد .در
صورتی اگر انگیزه نداشته باشد سختیها راه برایش

مانند فتح قله است.

شبهای امتحان ،تلفن را کنار بگذارید

دکتر فائزه تاتاری ،روانپزشک و مشاور خانواده خواب
را از مهمترین نیازهای افراد در ایام امتحانات دانسته و
میافزاید :گاهی به دلیل استرسهای ایام امتحانات
فرد دچار اختالالت خواب میشود یا به دلیل ساعات
طوالنی مطالعه در طی روز ،از شــدت خستگی
نمیتواند بخوابد.
متأسفانه برخی دانشآموزان به غلط تصور میکنند
که غذاخوردن و استراحتکردن مانع مطالعه آنان
میشود ،درحالیکه دان ـشآمــوزان باید در طول
امتحانات از غــذاهــای مقوی و پــرانــرژی مانند:
گــردو ،بــادام ،کشمش ،خرما ،شیرموز ،آب پرتقال
و بیسکویت که دارای مواد الزم برای بدن هستند،
استفاده کنند.
وی  7تا 9ساعت خــواب در شبانهروز را بــرای افراد
ضــروری خــوانــده و تصریح میکند :فــرد در ایام
امتحانات باید برنامه درسی خود را طوری تنظیم کند

کار بلد

این متخصص بیماریهای اعصاب و روان میافزاید:
متاسفانه در برخی موارد دانشآموزان و دانشجویان
زمان کم میآورند و برای اینکه نخوابند از انواع داروها یا
قهوه و نوشابههای محرک استفاده میکنند .این موارد
موجب بیقراری ،تپش قلب ،اضطراب و ...در فرد
خواهد شد و حتی اثرات گوارشی مانند کاهش اشتها
را نیز در پی دارد.
بهتر است قبل از خواب در شب امتحان یک لیوان شیر
ولرم بنوشید و از مصرف مواد محرک خودداری کنید تا
مغز زمان کافی برای استراحت داشته باشد.
این روا نپــزشــک با بیان اینکه گاهی افــراد قبل از
خواب وارد فضاهای مجازی میشوند و به گمان خود
استراحت میکنند ،ادامــه میدهد :این کار ذهن
را هوشیار نگه میدارد و خستگی را تشدید میکند.
حضور در فضاهای مجازی قبل از خــواب در شب
امتحان ذهن را هوشیار نگه میدارد و باعث خستگی
بیشتر میشود.

شب قبل از امتحان اینها را فراموش نکنید

نکات سر کالس و یادداشتها گنج قابل دسترس
هستند
خود را بیازمایید
مطالعه را با مهمترین اطالعات درسی شروع کنید
هنگامی که تالش میکنید دروس را حفظ کنید

نیمی از گوشدردها عللی به جز گوش دارند

تکتم جاوید -خیلیها این درد را تجربه کردهاند .دردی
که در گوش ایجاد میشود و تا ساعتها یا روزها ادامه
پیدا میکند .بعضیها این درد را بارها تجربه کردهاند
یا براثر مداومت این درد دچار عوارض جدی پس از آن
شدهاند.
گوش خارجی صداها را دریافت میکند و به طرف
کانال گوش هدایت میکند.
گوش میانی که به اندازه یک نخود فرنگی و یک فضای
پر از هواست که از گوش خارجی توسط الیه نازکی بنام
پرده صماخ جدا شده است.
گــوش داخلی نیز ارتعاشات را به سیگنا لهای
الکتریکی تبدیل کــرده و این سیگنا لها را به مغز
ارســال می کند .اما یک گوش میانی سالم حاوی
هوا میباشد که از نظر فشار ،برابر با فشار جو بوده
و باعث انتقال راحــت ارتعاشات به گــوش داخلی
میشود.
با اینکه گوش از نظر انــدازه عضو کوچکی در بدن
محسوب میشود ،ولی اعصاب متعددی با گوش در
ارتباطند به گونهای که 5تقسیم عصبی اعصاب درد را
به گوش میرسانند.
عفونت گوش در بچهها شایع اســت ،اما میتواند
در هر سنی رخ دهد و عالمت اصلی آن ،درد گوش و
احساس ناخوشایند در گوش است .در برخی موارد
باید آنتیبیوتیک تجویز شود و عفونت معموال ظرف
چند روز از بین میرود.
دکتر جالل خادم ،متخصص و جراح گوش و حلق و
بینی درباره یکی از دردهای شایع و علت آنها توضیح
میدهد.

نشانههای هشداردهنده عفونت گوش

درد گوش عالمت شایعی است ،اما همیشه یا در
همه افراد اتفاق نمیافتد.
کاهش شنوایی میتواند برای چند روز ایجاد شود.
درجات تب باال نیز در این بیماری شایع است.
کودکان میتوانند دچــار احساس ناخوشی و
بیماری یا استفراغ شوند .عالئم ایــن بیماری در

در این شکل از عفونت گوش ،مشکل پس از بیماری
سرماخوردگی ایــجــاد م ـیشــود .یعنی وقتی که
سرماخوردگی عارضهدار میشود مشکل را در درد
گوش نشان خواهد داد .به این ترتیب فرد پس از
گذراندن چند روز بیماری سرماخوردگی دچار تب و
عالئم دیگری میشود که با معاینه میتوان متوجه درد
گوش شد.
این نوع گوشدرد در کودکان  5تا 9ساله که به طور
مــداوم دچــار سرماخوردگی میشوند بسیار شایع
است ،به همین سبب باید والدین حتما به شکایتهای
کودک از گوش درد توجه کرده و دوره درمان را پیگیری
کنند.

درباره درد گوش بیتفاوت نباشید

کودکان ناخوشایند است.
کودکان کوچکتر یا نــوزادان نمیتوانند محل
درد خود را نشان دهند و یکی از دالیل تب بیدلیل
در کــودکــان یا گریه بیش از حد و تحریکپذیری
شیرخواران میتواند عفونت گوش میانی باشد.

عفونتهای دندانی و سردردهای عصبی

همه افـــرادی که دچــار درد گــوش میشوند ،فکر
میکنند عفونت گوش پیدا کردهاند و به دنبال درمان
میگردند درحالیکه 50درصد علل گوش درد اصال
ارتباطی به خود گوش ندارد و مشکل از جای دیگری
درد را در گوش ایجاد میکند.
عواملی همچون مشکالت فک ،عفونتهای دندانی،
ت لوزه ،سردردهای میگرنی ،عصبی
التهاب گلو ،عفون 
و ...همگی از شایعترین دالیل ابتال به گوشدرد در
افراد هستند.

وقتی گوش خارجی ،دردناک میشود

اما نیم دیگری از موارد گوش درد مربوط به ساختمان

گوش است که خود میتواند به دو دسته درد در گوش
خارجی و گوش میانی تقسیم شود .ایجاد مشکل و
بیماری در گوش داخلی هرگز دردی ندارد و خودش
را با عالئم دیگری همچون سرگیجه و کاهش شنوایی
نشان میدهد.
یک نوع از عفونت مجرای شنوایی هم وجود دارد
که در اثر عفونت گوش خارجی رخ میدهد و به آن
«اوتیت اکسترن» میگویند .د رصورتیکه گوش
درد به دلیل وجود مشکل در گوش خارجی رخ بدهد
عواملی همچون ضربه ،التهاب و عفونت الله گوش،
عفونت مجرای خارجی گــوش(گــوش شناگران)
و ...باشد ،باید با تشخیص پزشک درمان را پیگیری
کرد.

عفونت گوش میانی ،عارضه بیماری سرماخوردگی

عفونت گــوش میانی هنگامی اتفاق میافتد که
باکتریها به گوش میانی حمله کنند .گوش میانی
شامل پرده صماخ و فضای پشت آن است .به عفونت
گوش میانی «اوتیت مدیا» میگویند.

درصورتیکه پس از احساس درد گوش به متخصص
مراجعه کرده و درمــان دریافت کنید آن پس از  7تا
10روز بهبودی کاملی حاصل میشود و جای نگرانی
نیست اما بیتوجهی به درد و تکمیل نکردن دوره
درمان باعث ایجاد عارضه در پرده گوش میشود که
میتواند تا مرز پارگی پرده گوش پیش برود.

از گوشهای خود مراقبت کنید

در کودکانی که از شیر مادر تغذیه کردهاند.
در بچههایی که از پستانک استفاده نمیکنند .اگر
به کودک خود پستانک میدهید ،بهتر است استفاده
از آن را محدود کنید ،بــرای مثال از آن فقط برای
خواباندن کودک استفاده کنید ،نه همیشه.
در بچههایی که در هوای عاری از دود سیگار تنفس
میکنند .در شیرخواران و کودکانی که در خانه در
معرض دود سیگار هستند ،خطر ایجاد عفونت گوش و
بسیاری از مشکالت دیگر افزایش مییابد.
به ندرت در برخی کودکان ،عفونت مکرر گوش و با
فواصل زمانی کم روی میدهد .در این موارد ممکن
است پزشک برای مدت طوالنیتری آنتیبیوتیک
تجویز کند تا از ایجاد عفونت بعدی پیشگیری
شود.

خریدبهشرطچاقو
امیرمقدم -خرید میوههای سربسته مثل هندوانه ،نارگیل و آناناس
فوت و فن خاصی دارد و حرفهایهای خودش را میطلبد ،یعنی وقتی
در این زمینه ناشی باشید از هر  10خریدتان ،ممکن است دوسه تای
آن خوب از کار دربیاید .مخلص کالم اینکه کار هرکس نیست ِخرمن
کوفتن!
از این رو قصد داریم امروز درباره اصول خرید میوهای صحبت کنیم که
چند سالی میشود ،جای خودش را در سبدغذایی ما باز کرده است.
آناناس؛ میوهای بسیار لذیذ و مقوی و دارای ویتامینهای  C,A, B1و
همچنین امالح معدنی ،پتاسیم ،سدیم ،منیزیم ،کلر و فسفر .این
میوه متعلق به مناطق گرمسیری است و در جنوب ایران هم کشت
میشود.
اول اینکه آناناس رابه صورت عددی در بازار میفروشند ،نه کیلویی
و قیمت هر عدد آن هم در بازار مشهد بین  12000تا  15000تومان
است.
دوم؛اینمیوههممانندموزبهصورتکالکندهمیشودوبهمرورزمان
میرسد .پس اگر میخواهید برای مصرف در چند روز آینده آناناس
بخرید،نوعسفتترآنراانتخابکنید.
سوم اینکه وجود لکههای زرد روی پوست آناناس به معنی رسیده
بودن آن است .هر چه رنگ درون آناناس هم زردتر باشد ،رسیدهتر و
شیرینتراست.
چهارم؛ وزن میوه باید با توجه با اندازه آن متناسب باشد .معموال
آناناسهایسنگینبهتروتازهترهستند.
پنجم اینکه برگهای یک آناناس تــازه را نمیتوان بهراحتی از
آن جدا کرد .همچنین این برگها باید سبز و بدون کرم خوردگی
باشند.
ششم؛ بوی آناناس باید تازه و بدون حتی ذرهای بوی بد باشد .شکل
همه آناناسها هم مشابه هم است .اگر دیدید میوهای کمی تغییر چهره
داده ،آن را خریداری نکنید.

