توت شيـــريني
اين ش���يريني جزء شيرينيهاي
اصيل ،خوش���مزه ومفيد است كه
شود.
معموالً براي عيد تهيه مي
مواد الزم:
بادام آسياب شده 100/گرم-
پودر قند  100/گرم-
گالب  2 /قاشق غذا خوري

طرز تهيه:
براي درس���ت كردن پودر بادام ابتدا بادامهاي با پوست را حدود سه ساعت داخل آب خيس ميكنيد تا پوست آن به راحتي كنده شود.
بعد از پوست كندن بادامها آنهارا روي پارجهاي تميز پهن كنيدودر جاي خشك و گرم قرار دهيد تا كام ً
ال خشك شوند .بعد از آماده شدن
آنها را آسياب كنيد تا پودر بادام آماده گردد .حاال پودر بادام ،پودر قند و گالب را باهم مخلوط كنيد وبا قاشق هم بزنيد .بهتر است گالب راكم كم اضافه
كنيد تا مخلوطتان نرم ويكدست گردد .بعد از مخلوط شدن مواد با دست شروع به ورز دادن مواد كنيد تا مخلوط به صورت خميري يكدست در بيايد.
توانیدعالوه بر شكل توت
هايي برداشته وبا دست به شكل توت درست كنيد وبعد با خالل پسته تزيينش كنيد.گاهي به اين خميرها رنگها واسانسهاي خوراكي اضافه كنيد می
از خمير تكه
هاي ديگري مثل گالبي ،زرد آلو ،توت فرنگي و ....را هم با آن درست كنيد.
اشكال ميوه

بهداشت وزيبايي
عید نزدیک است و همه تالش می کنند ظاهرشان
را عوض کنند .به همین دلیل دست به کارهایی می
زنند که امکان دارد معایبش بیشتر از محاسنش
های
باش���د؛ مانند جزغاله ش���دن در دستگاه
سوالریوم ،التهاب پوس���ت و ...مشکل زمانی به
وجود می آید که برای بار اول و آن هم درس���ت
قبل از تعطیالت عید سراغش���ان بروند چون
ممکن اس���ت به جای اینک���ه از دیدن قیافه
جدیدتان خوشحال شوید ،جرأت نکنید به آینه
نگاه کنید.پس مراقب پوس���ت وكارهايي كه
ميخواهيد انجام دهيد باشيد.
لیزر پوست ممنوع!
چند روز مانده به عید تصميم می گیرید پوس���تتان را لیزر کنید
تا جوانتر به نظر بیایید .تصور می کنید جای لک و جوشها از بین می روند اما اگر با این تص ّور آن هم
ها هم نیست و اگر اهل دید و بازدیدی هستید یا
چند روز مانده به عید سراغ لیزر می روید ،بدانید قضیه به همین سادگی
مسافرتی در پیش دارید این کار را شب عید انجام ندهید ،در غیر اینصورت به احتمال زیاد پشیمان می شوید!
راههايي براي لطافت پوست...

ها را روی چشمها بگذارید .اجازه دهید
رفع خس�تگی -سیب زمینی تمیز را ورقه ورقه کنید .دراز بکشید و ورقه
 10دقیقه روی چشمهایتان بماند ،سپس صورتتان را با آب ولرم شستشو دهید .به عقیده بعضی متخصصان سیب
زمینی ش���یرین خواص قابضی دارد و می تواند احتباس آب در ناحیه زیر چشمها را کاهش دهد .اگر وقت بیشتری
داریدو در منزلتان بابونه هم پیدا می ش���ود ،نصف فنجان بابونه دم کنید .اجازه دهید در یخچال خنک ش���ود و با
پنبه دور چشمها بزنید.

 الیه برداری پوست -مقداری از کرم الیه بردار را روی لیف زده و با حرکتهای دورانی روی پوست بدن بکشید.
بازوها ،پش���ت پاها ،رانها ،به خصوص آرنجها ،زانوها وپاشنهها را الیه برداری کنیدالبته اين كاررا در زمان مناسب
انجام دهيد زيرا ممكن است بعضي از پوستها به مواد اليه بردار حساس باشند.
 * اگر روز اول عید با چش���مهای پف کرده و گود رفته از خواب بیدار ش���دید و درست همان روز نیز قرار مهمانی
دارید از یک قالب یخ اس���تفاده کنید .یک تکه یخ کوچک را در دستمال تمیز پیچیده و با حرکتهای دورانی دور و
زیر چشمها بمالید .س���فیده تخم مرغ را جدا کرده و قبل از رفتن به مهمانی با نوک انگشت به زیر چشمها بزنید.
حدود  10دقیقه صبر کنید سپس صورتتان را بشویید.
 * خانه را مثل دس���ته گل کرده اید اما یادتان باشد که مواد شیمیایی شویندهها دمار از پوست دستهایتان درمی
آورد .یک قاش���ق غذاخوری روغن بادام شیرین ،نصف قاشق غذاخوری نمک و سه قطره روغن اسطوخودوس را با
هم مخلوط کنید.ترکیب به دست آمده را به آرامی و با حرکات دورانی روی پوست دستها بمالید .در مرحله بعدی
باید به فکر مرطوب کردن پوست دستهایتان باش���ید .برای این کار نیم لیتر شیر را با پنج قاشق غذاخوری عسل
مخلوط کنید .اجازه دهید دس���تهایتان به مدت  10دقیقه در این محلول بماند .سپس یک دستمال گرم یا کیسه
فریزر به دستها بپیچید و  10دقیقه دیگر نیز صبر کنید .در نهایت می توانید دستهایتان را شستشو دهید .خواهید
دید که لطافت به دستهایتان برمی گردد.
 * یک س���وم فنجان بلغور جو دو س���ر را با نصف فنجان آب گرم مخلوط کنید.اجازه دهید دو تا سه دقیقه بماند.
سپس دو قاشق غذاخوری ماست شیرین ،دو قاش���ق غذاخوری عسل و سفیده یک عدد تخم مرغ را به آن اضافه
کرده و هم بزنید .مواد را هم بزنید تا یکدست شوند .ماسک را روی صورتتان بگذارید و بعد از  15دقیقه با آب ولرم
شستشو دهید و کمی کرم مرطوب کننده بزنید.


جعبه کادویی هرمی
ميتوانيد هداياي كوچك عيد خودرا داخل اين جعبه هرمي بگذاريد
و به بهترينهايت���ان هديه بدهيد .ميتواني���د از كاغذها با رنگها و
طرحهاي مختلف استفاده كنيد .ابته با بزرگتر كردن اندازه ضلعهاي
مربع ميتوانيد جعبه كادوي بزرگتري هم درست كنيد.

لوازم مورد نیاز برای ساخت جعبه کادویی
کاغذ رنگی (مقوای نازک برای ساخت)
روبان یا نخ
خط کش
مداد
قیچی
دستگاه پانچ یا سوراخ کن
**
ابتدا الگو را روی يك کاغذ با مداد وخط كش به طور دقيق رس���م
كنيد .مث ً
ال يك مربع به ضلع  20يا  30س���انت بكشيد وبقيه طرح را
مانند الگو روي آن پياده كنيد.سپس با قيچي به آرامي طرح را روي
كاغذ ببريد وبعد با خط كش لبههاي كار را تا كنيد.
بعدهر چهار ط���رف راس هر مثلث را پانچ کنید.بعد از گذاش���تن
هديه داخل جعبه ،روبانهاي رنگي را از چهار س���وراخ ايجاد ش���ده
رد كنيدودرجعب���ه را ببنديد .به همين راحتي جعبه كادو ش���كيل
وزيبايتان آماده است.
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