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طب ورزشی

دکترعلیفرخانی
متخصصطبفیزیکیوتوانبخشی

هدف بیشتر افرادی که خانه کوچکی را خریداری یا
اجاره کردهاند این است که این فضا با روحیات آنان
همخوانی داشته و در چشم افراد خانواده جذاب باشد.
برخالف تصور عموم اگر تمام دیوارهای خانه سفید
باشــد فضا بزرگتر بهنظر نخواهد رسید؛ به همین
دلیل قصد داریم شما را با توصیههای متخصصان
طراحی داخلی درباره کاربــرد رنگها برای تزئین
خانهآشناکنیم.
یکی از بهترین راهها برای بزرگ نشــاندادن فضا،
انتخاب رنگهای روشن است .در مرحله بعد باید به
سراغ رنگهای متضاد و زندهتری بروید و در البهالی
فضای خانه از رنگهایی مانند زرد ،آبی و سبز استفاده
کنید؛ البته یادتان باشد که تجمع این رنگها در کنار
همچندانجالبنیستوبهتراستفضایخالیبین
رنگها را داشته باشید .ترکیب رنگهای تند با فضای
منفی در بزرگ جلوهدادن خانه شــما نقش مهمی
دارند .اگر در خانه شما یک راهرو وجود دارد که به اتاق
نشیمن ختم میشود بهتر است رنگ راهرو را تیرهتر
در نظر بگیرید .در این صورت بعد از عبور از راهروی
تاریک فضای روشن اتاق نشیمن وسیع و جادارتر
بهنظرمیرسد.
ازرنگهایتیرهوپررنگنترسید

naslfarda

سوق میدهد .جدال دائمی با مشــغلههای فکری نیز به ایجاد و
رشد احساسات منفی منجر شده ،ناامیدی میآورد و در آخر نیز
موجب خستگی بیشازحد روحی میشود؛ بنابراین ،قبول کنید
که فکرکردن امری طبیعی است و اعتقاد به این مسئله نخستین
مرحله برای تربیت دوباره ذهن و حواس محســوب میشود .اگر
یاد بگیرید که خود را درگیر فکرکردنهایتان نکنید ،میتوانید بر
شرایطزندگیخودکنترلبهتریداشتهباشید.
ذهنخودراباتکراردائمی،تربیتکنید
عدم تمرکز ،نوعی عادت محسوب میشود .فارغ از اینکه چه نوع
شخصیتیداریدوآیاذاتاًانسانمستعدیهستیدیاخیر،بایدبدانید
که با تکرار پیاپی و صحیح میتوانید ذهن خود را دوباره از نو تربیت
س شما پرت شد ،فقط کافی است یکنفس
کنید .هرزمان که حوا 
عمیق بکشــید و دوباره به موضوعی که از آن منحرفشدهاید،

خونریزی  از  لثه

دکترکاملیافرمند
دندانپزشک عمومی

خونریزی لثه پدیده بسیار رایجی است و شاید
به همین دلیل اســت که چندان جدی تلقی
نمیشود .عموماً پس از مسواکزدن یا گاززدن
خوراکی سفتی مانند ســیب اتفاق میافتد .در
اکثر موارد علت آن التهاب لثه است؛ اما ممکن
است مشــکل دیگری زمینهســاز خونریزی

افزایش طول عمر گیاهان خشک و ادویهها
ادویههایی که خوب خرد و تبدیل به پودر شدهاند ،مانند
جوز هندی ،دارچین ،زیره ســبز ،و کاری ،دو تا سه سال
دوام میآورند.
ادویههایکامل
ادویههای کامل مانند چوب میخــک و دارچین ،که به
همان شــکل کامل و طبیعی خود خشکشدهاند طول
عمر بیشتری دارند .این ادویههای کامل را قبل از اینکه
بیخاصیت شوند میتوانید چهار تا پنج سال نگهداری
کنید .در این میان یک استثنا وجود دارد و آن فلفل کامل
است ،که حدود پنج تا شش سال دوام میآورد.
گیاهانوسبزیهایخشکشده
گیاهانوسبزیهایخردشدهمانندریحان،جعفریوپونه
کوهی دو تا سه سال دوامدارند .اگر در همان شکل طبیعی

هستید،کاشیهارارنگیانتخابکنیدوازبهکاربردن
رنگهایتندنترسید.دراینجاهممیتوانیدرنگیک
دیوار را متفاوت انتخاب کنید .چیدن ظروف ادویه
روی پیشخوان و استفاده از ادویههایی با رنگهای
مختلف هم یکراه دیگر برای داشتن آشپزخانهای
شاد و رنگارنگ است .اگر رنگ سقف راکمی تیرهتر
در نظر بگیرید و این رنگ تیره را تا  ۳۵سانتیمتری
باالی دیوار ادامه دهید ،فضا بزرگتر بهنظر میآید.
اگر در بخش پایینی دیوار ،راهراههای متالیک را در
زمینهای روشنتر بهکار ببرید نتیجه کارتان بهمراتب
رضایتبخشتر میشود.یکی از مؤثرترین راهها برای
تغییر رنگ خانه ،رنگآمیزی دیوارهاست .این روزها
رنگهایی هم در بازار موجودند که بدون بو هستند
و زودتر خشک میشوند؛ اما هزینه خریدشان بیشتر

یکی از بهترین راهها برای
بزرگ نشاندادن فضا ،انتخاب
رنگهای روشن است .ترکیب
رنگهای تند با فضای منفی
در بزرگ جلوهدادن خانه شما
نقش مهمی دارند

اســت .اگر امکان رنگآمیزی دیوارها به هر دلیلی
برایتان وجود ندارد میتوانیــد با کمک تابلوهای
نقاشی بزرگ ،یک بوم از رنگهای موردنظر یا حتی
به کمک پارچههای رنگی روی دیوار رنگهای تازهای
بهوجود آورید .در این صــورت هر زمان که آمادگی
داشتید یا به خانه دیگری نقلمکان کردید میتوانید
به سراغ قلممو و قوطیهای رنگ بروید.
برای رنگ دیوارها و اجزای دکوراســیونی خانه هر
رنگی را که انتخاب میکنید ،یک شــیء مشــکی
هم در فضای خانه قرار دهید .یک جســم ســیاه
مانند آباژور ،مجسمه ،جاشمعی و ...سبب میشود
ســایر رنگهای خانه بهتر بهچشــم بیایند .این
نکته را حتماً امتحان کنید تا ببینید در بهترشدن
فضا چه تأثیر مثبتی دارد.

دانستنی ها

آیا ازآن دسته افرادی هستید که صبح پس از بیدارشدن از خواب،
بهکارهایپیشروفکرمیکنندودائمایناسترسونگرانیرادارند
که همه مسائل بهدرستی و دقیق پیش برود؟ بدون شک اینگونه
تفکرات بسیار وقتگیر ،غیرکاربردی و خستهکننده هستند و
بهویژه هنگام صبح و در ابتدای روز باید از آنها پرهیز کنید .برای
اینکه بدانید چطور از هجوم این افکار رها شوید ،توصیه میکنیم
راهکارهای زیر را خوانده و به آنها عمل کنید:
قبولکنیدکهانسانازفکرکردنناگزیراست
زیاد فکرکردن باعث ازکارافتادن مغز و خالقیت شما نمیشود؛
بلکه موجب حواسپرتی شده و انسان را بهسمت تفکرهای منفی

عالئمی که از بدبینی همسرتان خبر میدهد

سبزیهای خشکشده و ادویهها بهنظر جاودانه میآیند؛
اما حقیقت این است که سبزیهای خشک و ادویهها هم
تاریخ انقضا دارند .با استفاده از راهنمایی که در ادامه ارائه
میدهیم میتوانید کاری کنید کابینت ادویههای خانه
از تبدیلشدن به موزه نجات پیدا کند؛ همچنین به شما
میآموزیم که چگونه آنها را نگهداری کنید تا طعمشان تا
مدتهاقویبماند.
طولعمرگیاهانخشکوادویهها
طول عمر ادویههاو گیاهان خشک به نوع آمادهسازی و
نحوه نگهداریشان مربوط میشود .ادویههای خردشده،
ادویههای کامل ،و گیاهان خشکشده هرکدام به نحوی
عمرشان باال میرود.
ادویههای خردشده

از رنگهای تیره و پررنگ نترســید .بعضی وقتها
انتخاب یک رنگ تیرهتر برای یکی از دیوارها سبب
میشود این دیوار به مرکز توجه تبدیلشود و دورتر
بهنظر برســد .با این ترفند فضا بزرگتر نشان داده
میشود.
آپارتمان خود را به بخشهای مختلف
تفکیککنید
برای اینکه آپارتمانتــان را به بخشهای مختلف
تفکیک کنید ،بهعنوانمثال ،بخشــی را به میز کار
اختصاص دهید ،فقط کافی اســت برای دیوار آن
قسمت رنگ متفاوتی درنظر بگیرید؛ البته بهترین
کار این است که این رنگ با سایر دیوارها تضاد زیادی
نداشته و از همان خانواده اما کمی تیره یا روشنتر
باشد.
رنگهای مختلف را داخل آشپزخانه
امتحانکنید
آشپزخانه یکی از فضاهای عالی است که میتوانید
رنگهای مختلف را داخــل آن امتحان کنید .بهتر
استبشقابهایچینیتزئینیرارویدیواربیاویزید.
در این صورت در استفاده از فضا صرفهجویی میکنید
و البته رنگهای بیشــتری را در آشپزخانه نمایش
میدهید .اگــر در مراحل اولیه ســاخت آپارتمان

آموزش موفقبودن

روانشناسی
همســران کنترلگر بهطورمعمــول افرادی
عطیهرضایی
بیثبات ،غیرقابلاعتماد و شــکاک هستند و
روانشناس بالینی
اعتمادبهنفسپایینیدارند.همسرانکنترلگر
در برخورد با همسرانشان و همچنین در تعامالت با دیگران دچار نوعی استیصال و
نگرانی هستند و باعث آزار دیگران میشوند.
افرادکنترلگرهمیشهاحساسعدمامنیتدارندوهموارهتالشمیکننددرجریان
همهجزئیاتامورقراربگیرندوهیچچیزنبایددرنظرشانابهامداشتهباشد؛همچنین
اینافرادبهطورمعمولقانونوقواعدنانوشتهایبرایخودشانودیگراندارندوتوقع
دارند همه آنها را رعایت کنند و اگر کسی تخطی کند باید مجازات شود.
کنترلگری ریشه در احساس عدم امنیت دارد که بیشتر در دوران کودکی اتفاق
میافتد .افرادی که دوران کودکی روابط متزلزل و بیثباتی با خانواده اصلی خود
و بهخصوص پدر و مادرشان داشتهاند ســعی میکنند در بزرگسالی با پرورش
شخصیت کنترلگری احساس عدم امنیت پیرامون خودشان را جبران کنند و
کنترل اوضاع و همسر و فرزندان را در دست گرفته و آزادی آنها را محدود کنند.
یکی از ویژگیهای کنترلگری بدبینی یا همان پارانویا است .چون افراد کنترلگر
میخواهند کنترل همهچیز را در دست بگیرند ،به همهچیز شک میکنند و ازنظر
آنهاهیچکسحرفراستنمیزندوبایدخودشانپیگیریکارهارابهدستبگیرند
تاازپیشامدهایناگوارذهنیخودپیشگیریکنند.
جلباعتماد همسران شکاک و بدبین بسیار دشوار است؛ زیرا هرچقدر به این افراد
اطمینان دهیم که اتفاقی در شرف وقوع نیست و الزم نیست به چیزی بدبین باشند
تأثیری در سوءظن آنها ندارد و روانشناسان و روانپزشکان نیز در برخورد با این
افراددچارمسئلهمیشوند.ابتدابایدآنانراتوجیهکنیمکهرفتارهایغیرمعقولآنها
باعث دوری و جداییشان از دیگران شده و هیچکس طالب ارتباط با این افراد نیست
و در مرحله دوم باید به کمک یک متخصص حوزه روانشناسی بزرگساالن علت
عدم اعتماد و کنترلگری ریشهیابی شود .این افراد باید بدانند هیچچیز در زندگی
مطلق و پایدار نیست و همیشه نمیتوان کنترل اوضاع و دیگران را در دست گرفت و
باید ابهام در روابط را بپذیرند.
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Health and life

رنگآمیزی
خانههای  کوچک

درمان آرتروز زانو  با  ورزش

یکیازشایعترینسیستمهایبدنکهدرفرایندافزایشسندچارتحلیلمیشود،
سیستم اسکلتی عضالنی و بهصورت مشخص بافت غضروف و استخوان است.
تحلیل تدریجی بافت استخوان تحت عنوان پوکی استخوان (استئوپروز) و بافت
غضروفی تحت عنوان سائیدگی مفصل (آرتروز) شناخته میشود .یکی از تغییرات
فیزیولوژیک بافتها تحلیل و تخریب تدریجی بافت به دنبال افزایش عمر و فرایند
افزایش سن است .آرتروز شایعترین و مهمترین بیماری مفاصل است و مفصل زانو
شایعترین مفصل مبتال در فرایند آرتروز مفاصل است.
علل آرتروز زانو
عواملیکهروندآرتروززانوراتسهیلمیکنندعبارتنداز:
ضربه ،پارگی عناصر مفصل زانو (مث ً
ال منیسک ها ،رباطها و کپسول مفصلی)،
بیماری کندروماالسی کشکک (نرم شدن غضروف زیر کشکک) و موارد دررفتگی
مکررآن،شکستگیهایدرونمفصلیودررفتگیها ،بیماریهایمفصلی(همانند
آرتریتروماتوئیدیابیماریعفونیدرمفصلو ،)...پایضربدری،پایپرانتزی،خم
شدنمفصلزانو،حرکتبیشازاندازهمفصلبهسمتعقبیاعقبزدگیزانو،عدم
کنترل فعالیتهای روزمرهکه منجر به واردشدن استرس بیشازاندازه به ناحیه زانو
میشود (مواردی چون چهارزانو نشستن ،دوزانو نشستن ،توالت طوالنیمدت غیر
فرنگی و باال و پایین رفتن از پلهها بهدفعات متوالی بهخصوص پلههایی که شیب
تند دارند) ،شغل و حرفهای که باعث فشار بیشازحد بهزانو میشود؛ بهویژه افرادی
که در طول فعالیتهای کاری ســخت ،هیچگونه استراحتی به مفاصل جهت
ترمیم و احیای مجدد نمیدهند ،چاقی ،عوامل ژنتیکی ،بیماری استئوکندریت
دیسکان ،کیست منیسک ،منیسک دیسکی شکل ،بیثباتی زانو به علت شلی
رباطها.
عالئم آرتروز زانو
شایعترین عالمت آرتروز زانو خشکی مفصل هنگام حرکت و درد است .درد آرتروز
زانو عمدتاً هنگام فعالیت مثل راه رفتن در سطوح شیبدار و خم و راست کردن
زانو هنگام انجام فعالیتهای روزمره بروز میکند .معموالً درد آرتروز زانو هنگام
استراحت کاهش مییابد .در مراحل پیشرفته آرتروز زانو عالوه بر درد تغییر شکل
مفصل بهصورت تورم اطراف مفصل و انحراف پرانتزی زانوها و لنگیدن هنگام راه
رفتن مشاهده میشود.
درمان آرتروز زانو با ورزش
از درمان آرتــروز زانو با روش ورزش میتوان گفــت که حرکت مفاصل اهمیت
بسیار زیادی دارند .شما باید تعادلی بین استراحت و ورزش برقرار کنید .دو نوع
ورزش میتواند به شما کمک کند :تمرینات کششی :باعث بهبود قدرت و توان
عضالت اطراف زانو شده ،از زانوها حفاظت کرده و درد شمارا کم میکند .تمرینات
کششی همچنین ســفتی عضالت را برطرف میکند و خطر به زمین افتادن را
کاهش میدهد.تمریناتهوازی :در طول روز ،هنگام نشستن و برخاستن عضله
جلوی ران را بهطور مرتب سفت کنید و بعد از چند ثانیه شل کنید .با فعالیت مکرر
این عضله قویتر خواهد شد .برنامه تمرینات پیشرونده تقویت عضالت اطراف
زانو را میتوانید از پزشکان متخصص دریافت کنید.

سالمت و زندگی

باشد .درهرصورت نباید بیاهمیت فرض شود.
خونریزیهای لثه مرتبط بــا عوامل موضعی
خونریزیهای لثه ازنظر مــدت ،تناوب تکرار،
شدتوسهولتبروزباهمتفاوتدارند؛همچنین
میتوان خونریزی عودکننده را از خونریزی حاد
تشخیصداد.
خونریزی مزمن عودکننده :خونریزی
مزمن لثه همیشه بهخاطر منشأ باکتریایی در
مهارت در خانه

خود خشک و نگهداری شوند ،ممکن است کمی بیشتر
عمرکنند،چیزیحدودسهتاچهارسال.
دانهها
بســیاری از دانهها مانند رازیانه حدود چهار ســال عمر
میکنند.دانهخشخاشوکنجددراینمیاناستثناهستند
و باید پس از دو سال به دور انداخته شوند.
عصارهها
عصارههاییمانندنعناعمیتوانندتاچهارسالسالمبمانند.
بااینحال عصاره خالص وانیل ،شامل این مورد نمیشود.
این عصاره به علت محتوای باالی الکلش تا آخر ســالم
میماند.
توصیههاییبراینگهداریوذخیرهسازی
برایاینکهعمرادویههاراباالببرید،آنهارادرجاییخشک
و خنک نگهداری کنید؛ مانند یک گنجه .ذخیرهسازی
ادویهها در قفسهای نزدیک به اجاقگاز ایده خوبی نیست؛

برگردید.نفسعمیقوتمرکزراهرروزتمرینکنید.
بانگرانیهایخودکناربیایید
افکار نگرانکننده باعث حواسپرتی افراد شــده و انرژی آنها را
تحلیل میبرد؛ همچنین شمارا از زمان حال بیرون کشیده و به
آینده پرتاب میکند .این درحالیاســت که تمامی توان و قدرت
هر فردی در زمان حال او جاری اســت؛ ازایــنرو ،اگر دائم روی
اتفاقهای آینده تمرکز کنید ،درواقع زمــان و انرژی خود را هدر
میدهید .برای پرهیز از چنین مشــکلی ،هر زمان که نگرانی از
آینده بهســراغتان آمد از خود بپرســید آیا الزم است االن به آن
فکر کنم؟ یا بپرســید آیا این اتفاق اکنون برای من روی خواهد
داد؟ وقتی پاسختان به چنین پرســشهایی منفی است ،پس
بیخیال شوید و روی زمان حال خود تمرکز کنید .در طول روز و
پیوسته تمرین کنید افکاری را که به اکنون شما مربوط نیستند از

لثه ایجاد میشود .این عفونت با درجات مختلف
تقریباً همه افــراد جامعه را درگیــر میکند.
باکتریها در ســطح دندانها جای میگیرند و
بهتدریج مادهای به نام پالک دندانی را تشکیل
میدهند .این پالکها اگربهخوبی با مسواکزدن
ازبین نروند به لثه هجــوم میآورند و واکنش
التهابی را بهوجود میآورند؛ درنتیجه لثه ضعیف
شده و بافتهای آن نسبت به کوچکترین ضربه
مستعد خونریزی میشوند .خونریزی ممکن
است پس از مسواکزدن ،استفاده از نخ دندان،
دندانقروچه و ...ایجاد شود .اگر این عفونت درمان
نشود،بهتدریجبهالتهابلثهمنجرخواهدشدکه
میتواند باعث جداشدن لثه از دندان شود.
خونریزی حاد :خونریزی حاد گاهی ممکن
است بهصورت موضعی خونریزی لثه مشاهده
شود؛ درحالیکه نشانهای از عفونت وجود ندارد.
تحریک ضربه به لثه بهخاطر مسواک یا جویدن
خوراکیهای سفت غالباً علت این حالت است
که البته التهاب لثه وجود ندارد .سوزش لثه ناشی
از خوراکیهای گرم نیز میتواند عامل خونریزی
باشد.
خونریزی لثه با منشأ مشکالت عمومی
بدن :بعضی مشکالت سالمت بدن میتوانند
منشأخونریزیهایلثهباشند:بدوناینکهالتهاب
لثه یا ضربه به لثه وجود داشته باشد که ازجمله
میتوان به موارد زیر اشاره کرد:
 .1ناهنجاریهای عروقی (کمبود ویتامین  Cیا
حساسیت)؛
.2کمبودویتامینK؛
 .3مشکل پالکتهای خون؛
 .4مشکالتانعقادیخون(هموفیلییالوسمی).
خونریزیهمچنینممکناستدرنتیجهمصرف
بیشازاندازه بعضــی داروها مانند داروهای ضد

چون گرما سرعت درهم شکستن ادویهها و سبزیهای
خشکشده را باال میبرد.
پرهیزازرطوبتاضافی
خشــک نگهداشــتن ادویهها و گیاهان خشکشــده
عطروطعمشان را برای مدتزمان طوالنیتری قوی نگه
میدارد .کاهش رطوبت خارج از بطریها نیز به کاهش
خطرخرابیکمکمیکند.ادویههاراهنگاماضافهکردنبه
غذامستقیمرویآننگیرید؛چونبخارغذابهادویهرطوبت
میدهد .بهجای این کار از یک قاشق خشک برای منتقل
کردن ادویه به غذا کمک بگیرید .فریزر نیز یکی دیگر از
مکانهای اشتباه برای نگهداری ادویهها است .هر بار که
ظرف نگهدارنده ادویه از فریزر خارج میشــود ،چگالش
ایجاد میشود که بیشتر طعم ادویه را از بین میبرد.
چطور متوجه شــویم کــه ادویه ارزش
استفادهکردندارد؟

ذهنتان بیرون بریزید .نگرانیهای آینده را به همان آینده موکول
کنید .با این تمرینات شــبها نیز خــواب راحتتری خواهید
داشت.

انعقادبروزکند.
دربرابرخونریزیهایلثهچهبایدکرد؟
اکثــر افــراد خونریزیهای لثــه را بیاهمیت
میدانند و به عواقب آن توجهــی ندارند .آنها
عموماً به مشــکالت دهان و سفیدی دندانها
دقت میکنند؛ درحالیکه عفونت و التهاب لثه
معموالً دیده نمیشود؛ زیرا در مراحل ابتدایی با
درد و مشکالت زیبایی دندانها همراه نیست.
بااینحال،بایددانستکهخونریزیلثهغیرعادی
است .لثه سالم ،رنگی صورتی دارد و با کمترین
ضرب هخونریزینمیکند.
بهداشــت مطلوب دهان و دندان :اگر
این مشکل بهدلیل التهاب باکتریایی باشد ،باید
پالکهــای دندانی حذف شــوند تا تهاجمات
عفونی نیز بهسرعت از بین بروند؛ از همین رو باید
بهداشت دهان و مسواکزدن بهبود یابد .توصیه
میشود دندانها و همچنین لثهها دو تا سه بار در
روز پس از غذاخوردن مسواک زده شوند .حرکات
مسواکبایدازسمتلثهبهسمتدندانهاوبا45
درجهباشد؛همچنیننتایجبسیاریازتحقیقات
نشان میدهد مسواکهای برقی بسیار مؤثرتر
از مسواکهای معمولی هستند .استفاده روزانه
از نخ دندان یا مسواکهای بیندندانی نیز برای
ازبینبردن ریزههای غذا و باکتریهایی که بین
دندانها جایگرفتهاند ،بسیار مهم و مفید است.
مشورت با دندانپزشک :اگر خونریزی
لثه بسیار پیشــرفت کرده باشــد و روشهای
بهداشــتی دهان و دندان برای حل این مشکل
کافی نباشد ،باید حتماً با دندانپزشک مشورت
کرد .توصیه میشــود با مراجعه منظم هرسال
یکبار برای پیشــگیری و درمان عفونتها در
مراحل اولیه از تشدید مشکالت دهان و دندان
پیشگیریکرد.

اگر خاطرتان نیســت که دقیقاً چه زمانی مرزنجوش را
خریدهاید ،مقداری از آن را کف دســت خود بریزید و با
انگشت بمالید؛ سپس استشــمام کنید .وقتی ادویه را با
انگشــت میمالید درواقع روغنهــای درون آن را فعال
میکنید و باید بویی قوی بدهد .اگــر ادویه بوی خاصی
نداشتپسبهتراستجایگزینشکنید.اگرادوی هشماکم
خاصیت شده ولی بازهم میخواهید استفادهاش کنید ،دو
برابرآنچهدردستورپختگفتهشدهبریزید.


آشپزی
پیراشکی سیب  با سس بادام

در پیراشکی سیب ،تکههای سیب به خمیری نرم
و سبک آغشته شــده و بهطورکامل سرخ ،برشته
و طالیی شــدهاند .آن را گرم و همراه با سس بادام
مخصوصسروکنید.
موادالزمبرایپیراشکیسیب:
آرد معمولی 100 :گرم ،نمک :به میزان الزم ،پودر
دارچین :نصف قاشــق چایخوری ،آب گرم175:
میلیلیتر ،روغن نباتی:چهار قاشــق چایخوری،
سفیدهتخممرغ:دوعدد،سیبپوستکنده:دوعدد،
روغن نباتی یا روغن آفتابگردان جهت سرخ کردن:
مقداری،شکردانهریزجهتتزئین:مقداری،دارچین
جهتتزئین:مقداری.
موادالزمجهتتهیهسس:
ماست طبیعی 150:میلیلیتر ،اسانس بادام :نصف
قاشق چایخوری ،عسل شــفاف (بدون موم) :دو
قاشق چایخوری.
طرزتهیه:
.1آرد و نمک را داخل کاســهای بزرگ الک کنید.
ط کنید؛ سپس
پودر دارچین را افزوده و خوب مخلو 
آب گرم و روغن گیاهی را بیفزایید و خوب هم بزنید.
سفیده تخممرغها را آنقدر هم بزنید تا سفت شوند
و با برگرداندن ظرف ،از آن نریزد؛ ســپس آن را به
خمیر اضافه کنید .با استفاده از چاقویی تیز ،سیب
را به تکههای بزرگ خرد کنید و داخل خمیر بریزید.
 .2روغن را داخل تابهای گود حرارت دهید تا به دمای
 180درجه سانتیگراد یا 350درجه فارنهایت برسد
یا دمایی که بتواند چندتکه نان را در عرض  30ثانیه
سرخ کند .اکنون پیراشکیهای سیب را بهمدت سه
تا چهار دقیقه سرخ کنید تا رنگشان طالیی شود و
پفکنند.
 .3پیراشکیهای سیب را با کمک کفگیر از روغن
درآوریدورویدستمالکاغذیمخصوصآشپزخانه
قرار دهید تا روغن آنها گرفته شود.
 .4شکر دانهریز و دارچین را باهم مخلوط کنید و روی
پیراشکیهابپاشید.
 .5تمام موارد الزم جهت تهیه سس را داخل کاسه
مخصوص سرو بریزید و باهم ترکیب کنید .سس
آماده را همراه با پیراشکیها سرو کنید.

