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رنگ آمیزی کنید

انســان آرامی  هســتید و همیشــه از حاشــیه ها دوری 
می گیرید، این رویکرد امروز به کمک شــما می آید و به رغم این 
که مشــکالت زیادی در اطرافتان وجود دارد، آرامش تان را حفظ 
خواهید کرد. مهمان ناخوانده ای به شــما سر می زند و در ابتدا از 
حضور این مهمان ناراحت می شوید، اما جایی برای نگرانی وجود 
ندارد چرا که این مهمان خبرهای خوشی با خود به همراه آورده 
و زمینه شادی و نشاط شما و دیگر افراد خانواده را فراهم می کند.  

از جایی که انتظارش را نداشتید، پولی به دست تان 
خواهد رسید. به صالح شماست که تمامی  این پول 

را خرج نکنید. احتمال زیادی وجــود دارد که با حادثه رانندگی 
مواجه شــوید. در این شرایط بهتر است بیشتر از همیشه مواظب 
ســالمتی خود باشــید و روز را بدون هرگونه  حادثه ای به پایان 
برســانید. به خودتان وعده  داده اید که کارها را سریع تر از همیشه 

انجام دهید و فرصتی برای استراحت پیدا کنید.

تــرس و هراس را کنار بگذارید و هدف هایتان را با 
جسارت بیشتری دنبال کنید. از سالمت خود غافل 

نشوید و با خوردن غذای سالم و ورزش، طول عمر خود را افزایش 
دهید. سود قابل  مالحظه ای در معامالت خواهید داشت، از معامله  
پرســودی که انجام داده اید درس بگیرید و در آینده نیز شــرایط 
سود و درآمد بیشتر را مهیا کنید. یکی از اعضای خانواده امروز به 

دستاورد مهمی  خواهد رسید.

لجبازی و یک دنده بودن را کنار بگذارید و تعامل 
بهتری با اطرافیان داشته باشید. قصد عقد قرارداد 

مالی جدیدی دارید، اما آن گونه که انتظار دارید از این قرارداد سود 
نخواهید کرد. از ایــن اتفاق درس بگیرید و در آینده قبل از عقد 
هرگونه قرارداد مهمی، نظر افرادی که تجربه بیشــتری نسبت به 
شما دارند را جویا شوید. روحیه مهربان و ساده دلی دارید و حرف 

 دلتان را ُرک و بی پرده به زبان می آورید.

گوش شما به پندواندرز اطرافیان بدهکار نیست و 
نصیحت های اطرافیان را به کار نمی گیرید، به خاطر 

داشته باشید که اطرافیان صالح شما را می خواهند و نصیحت های 
ایشــان را گوش کنید. انسان مستبدی هستید و نظرهای خود را 
به اطرافیان اعمال می کنید، این وضعیت نه تنها زمینه ناراحتی و 
دلخوری اطرافیان را فراهم کرده  اســت، بلکه باعث دوری آن ها از 

شما شده و کسی تمایل به نشست و برخاست با شما ندارد. 

خبــر فرخنده ای در راه اســت. از هم اکنون پذیرای 
خبرهــای خــوش باشــید. ولخرجــی و خریدهای 

غیرضروری را به پایان برســانید و صرفه جویی در پیش بگیرید. 
به فکر افزایش در آمد هستید، اما راه مناسبی را برای دستیابی به 
ثروت بیشتر نمی بینید. در این شرایط دست  روی  دست نگذارید و 
پس از مشورت با بزرگان فامیل، راه کارهای ایشان را برای افزایش 

درآمد به کار ببندید.

قصد انجام معامله بزرگــی را دارید و این معامله 
امروز زمینه ناراحتی و نگرانی شما را به دنبال داشته 

است. نگران هســتید که ضرر هنگفتی متحمل شوید، اما غم به 
دل خــود راه ندهید و با خیال راحت این معامله را انجام دهید و 
مطمئن باشید که سود چشمگیری را روانه حساب  های بانکی تان 
خواهید کرد. اهل منزل امروز برنامه  خاصی برایتان تدارک دیده اند 

و به شما ثابت می کنند که همیشه قدردانتان هستند. 

بیش  از  حد به مشکالت فکر نکنید. به جای این که 
اجازه دهید ذهن تان درگیر مشــکالت باشد، تالش 

بیشــتری به خرج دهید و راه کارهای عملی برای حل مشــکالت 
اتخاذ کنید. روحیه مســئولیت پذیری داریــد و با جان و دل کار 
می کنیــد، این روحیه امروز در نظر همــکاران یا اعضای خانواده 
جلوه می کند و قدردانی شایســته ای از شما به عمل خواهد آمد. 

حرف هایی که می زنید با رفتار تان تفاوت دارند.

به دنبال روش های جدیدی برای حل  مشکالت باشید 
و دیــدگاه خود به زندگی را گســترش دهید. مطمئن 

باشــید ادامه این رویکرد گره های زیادی از مشــکالت شما را در 
آینده باز می کند. اجازه ندهید روز شــما با بطالت و بی تحرکی به 
پایان برسد. به فکر سرمایه گذاری در انجام کاری هستید، اما بهتر 
اســت این کار را با دقت بیشتری انجام دهید.  فرصتی از امروز را 

به دوستان قدیمی  اختصاص دهید.

اعتماد  به  نفــس را در خود تقویت کنید و اجازه 
ندهید مشکالت شما را به زانو در بیاورد. از جایی که 

انتظارش را نداشــتید پولی به دســت تان می رسد، بهتر است که 
قســمتی از این پول را پس انداز کنید و آینده مالی تان را تضمین 
نمایید. احتمال ایجاد مشــاجره ای میان شما و یکی از اطرافیان 
وجود دارد، در این مشــاجره کوتاه بیاییــد و خودتان را ناراحت 

نکنید. اجازه دخالت اطرافیان در امور شخصی خود را ندهید. 

اندوختــه ای نداریــد و تاکنون به فکــر پس انداز 
نبوده ایــد، امروز به این نتیجه می رســید که این 

رویکــرد را تغییر دهید. کار مهمی  در پیش رو دارید، اما از انجام 
این کار ســر باز می زنید و آن را به آینده موکول کرده اید. به وقفه 
انداختن این کار مهم، چیزی  به غیر از ضرر برای شــما به دنبال 
ندارد. کارهای دشوار را به پایان برسانید و به اطرافیان ثابت کنید 

که چند مرده حالج هستید.

با شکســت غریبــه نیســتید و اجــازه داده اید 
احساس شکست بر شما غلبه کند، به جای فکر به 

شکست هایی که تجربه کرده اید، به موفقیت  فکر کنید و به دنبال 
پیشــرفت های بیشتری باشید. احتمال دارد که میان شما و یکی 
از دوستان قدیمی تان مشــاجره ای ایجاد شود. اجازه ندهید این 
مشاجره میان شما و این دوست فاصله بیندازد و در اولین فرصت 

دلخوری که برای این فرد ایجاد شده را از بین ببرید. 
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جاهایی که نباید از سرکه 
استفاده کرد 

احتمااًل شــما هم برای تمیز کردن برخی از لوازم خانگی خود از 
سرکه سفید مقطر استفاده می کنید؛ گاهی این روش های خانگی 
می تواند آســیب جدی به لوازم خانگی شما وارد کند. به گزارش 
نمنــاک، گاهی پاک کننده ها می توانند آســیب جــدی به لوازم 
خانگی و ســایر وسایل وارد کنند. اگر در گوگل نحوه تمیز کردن 
هر چیزی را ســرچ کنید، احتمااًل استفاده از سرکه سفید مقطر 
توصیه می شــود. سرکه ســفید مقطر 5 درصد اسیدیته که با آب 
رقیق می شود، به عنوان یک محصول شگفت آور تمیز کننده غیر 
رسمی شناخته می شود که کاربرد آن از بین بردن باکتری ها و حل 
کردن رســوبات آب سخت اســت و مقداری از هزینه محصوالت 
پاک کننده های برند را کاهش خواهد داد اما الزم نیست تمام این 

مبالغات را باور کنید.
سرکه سفید

سرکه سفید مقطر در رسوب زدایی از دستگاه قهوه ساز به خوبی 
عمل می کند زیرا اسید آن با مواد شیمیایی آلی موجود در لکه ها 
واکنــش نشــان داده و آن ها را از بین می برد امــا همان طور که 
لکه های قهــوه را از بین می برد تصور کنید همان کاررا با ســایر 
ســطوح خانه نیز انجــام می دهد. در ادامه ایــن بخش از رازهای 
خانه داری و سبک زندگی نمناک وسایلی معرفی شده اند که هرگز 
نباید برای تمیز کردن آن ها از سرکه استفاده کرد و باید ماده تمیز 

کننده دیگری را درنظر بگیرید.
هشدار مهم:

اگر تصمیم دارید از سرکه به عنوان مایع تمیز کننده استفاده کنید 
هرگز آن را با مایع سفید کننده دیگری مانند آمونیاک یا پراکسید 
هیدروژن مخلوط نکنید زیرا هر یک از این مخلوط ها باعث ایجاد 

گاز های سمی  خواهند شد.
چیزهایی که نباید با سرکه تمیز کرد 

اتوی لباس
استفاده از سرکه برای تمیز کردن محفظه داخلی اتو ممکن است 
باعث گرم شدن عنصر گرمایش و آسیب داخلی دستگاه شود. اکثر 
اتوهای بخار دارای یک پوشــش محافظ در داخل محفظه هستند 
که اســید این الیه را از بین برده و در پی آن قطعات فلزی اتو را 

نیز از بین خواهد برد.
بهترین روش برای تمیزکردن اتو به مدلی که دارید بستگی داشته 

که در کتابچه راهنمای آن توصیه هایی ذکر شده است.
میز های پیشخوان

اگر می خواهید میزهای ســنگی خود را زیبا جلوه دهید به دنبال 
سرکه نباشید زیرا اسید سرکه سنگ طبیعی مانند گرانیت، مرمر و 
آذرین را می خورد و همچنین باعث می شود سنگ درخشش خود 

را از دست داده و حفره هایی در آن ایجاد کند.
در عوض توصیه می شــود که میز ها را با اســفنج یا حوله ظروف 
آغشته به مواد شوینده مالیم پاک کنید. برای از بین بردن لکه های 

سرسخت نیز فقط از پد اسکراب پالستیکی استفاده کنید.
ماشین ظرفشویی

شاید شنیده باشید که ســرکه به از بین بردن رسوب آب سخت 
و بوهای ماندگار ماشین ظرفشویی کمک می کند. حتی برخی از 

افراد از سرکه به عنوان کمک شست وشو استفاده می کنند.
طبق آزمایشــی که در این باره انجام شد، سرکه کمکی به از بین 
بردن رسوب ماشین ظرفشویی نکرده است ! بنابراین بهتر است از 

پاک کننده های مخصوص ماشین ظرفشویی استفاده کنید.
ســرکه نه تنها در از بین بردن رســوب آب بی تأثیر اســت بلکه 
تولید کنندگان ماشین ظرفشویی هشدار می دهند که اسید استیک 

می تواند قطعات الستیکی آن را از بین ببرد.
صفحات الکترونیکی

سرکه در تمیز کردن لکه های صفحات الکترونیکی عالی است اما 
هرگز از آن در صفحه الکترونیکی چون رایانه، تلفن همراه، تبلت 
یا تلویزیون استفاده نکنید زیرا ممکن است که به الیه ضد انعکاس 
صفحه آســیب برســاند و حتی قدرت لمــس را در این صفحات 
کاهش دهد. به جای آن از اسفنجی نرم یا پارچه ای نم دار استفاده 
کنید. برای لکه های سرسخت نیز از محلول صابون که با آب رقیق 
شده است اســتفاده کنید اما توجه کنید این محلول را مستقیم 

روی صفحات الکترونیکی نکشید و روی یک پارچه بریزید.
کفپوش

بسیاری از تولید کنندگان کفپوش ها در مورد استفاده سرکه برای 
تمیز کردن کفپوش های چوبی هشدار می دهند. سرکه ای که رقیق 
شده باشد می تواند الیه محافظتی چوب را از بین ببرد )این مورد 
در مبلمان چوبی نیز صدق می کند(. برای تمیز کردن کفپوش های 

چوبی از محلول های مخصوص استفاده کنید.
چاقو ها

ســرکه را باید از فلــزات دور کرد، خصوصــًا ابزارهایی که دارای 
لبه هایی تیز هستند مانند چاقوهای آشپزخانه. از دیگر فلزات رایج 
در آشــپزخانه که باید از ســرکه دور نگه دارید آلومینیوم و مس 
اســت. بهترین گزینه برای تمیز کردن فلزات و موارد ذکر شــده، 

مایع ظرفشویی و آب گرم است.
لوازم کوچک

سطوح پالستیکی و شیشــه ای موجود در اکثر وسایل کوچک 
آشــپزخانه ماننــد مخلوط کن ها، دســتگاه های قهوه ســاز و 
توســترها به راحتی با ســرکه تمیز نمی شوند بلکه این قطعات 
پالستیکی و فلزی توسط سرکه خورده می شوند. انواع مختلفی 
از فوالد ضدزنگ وجود دارند اما معمواًل برای وســایل کوچک 
لوازم کم کیفیتی اســتفاده می شــود که مقاومت کم تری در 
برابر زنگ زدگی دارند که توســط اسید تحریک می شوند. برای 
تمیزکردن این وســایل از صابون ظرفشــویی رقیق شده با آب 

استفاده کنید.
ماشین لباسشویی

گاهی اوقات از ســرکه به عنوان نــرم کننده پارچه یا برای از بین 
بردن لکه ها و بو در لباسشویی استفاده می شود اما بدانید که سرکه 
همانند ماشــین ظرفشویی می تواند به قطعات الستیکی و شلنگ 
ماشین لباسشویی آسیب برساند تا جایی که باعث نشت شود زیرا 

به واشر های مخصوص بارگیری آسیب می رساند.
چه زمان باید از سرکه استفاده کرد چه زمان نباید از سرکه 

استفاده کرد
آیا سرکه به عنوان داروی خانگی بی خطر است؟

 نمنــاک توصیه می کند که هرگز از ســرکه بــرای درمان، بدون 
مشورت پزشک استفاده نکنید.

 ســرکه ممکن است در نســخه دارویی یا مکمل هایی که مصرف 
می کنید تداخل ایجاد کند.

کیک دارک چاکلت یکی از انواع کیک های خوشمزه و بین المللی 
اســت که در سراسر خاورمیانه طرفدارهای زیادی دارد، برای مشاهده 
آموزش کامل و مرحله به مرحله طرز تهیه کیک دارک چاکلت در ادامه 

با ما همراه باشید.

 مواد الزم
آرد: یک و نیم پیمانه

شکر: یک و نیم پیمانه
تخم مرغ:2 عدد

پودر کاکائو: سه چهارم پیمانه
جوش شیرین: یک دوم قاشق غذاخوری

بیکینگ پودر: سه چهارم قاشق چای خوری
نمک: نوک قاشق چای خوری

شیر: سه چهارم پیمانه
سرکه:1 قاشق غذاخوری

آب گرم: سه چهارم پیمانه
روغن مایع: یک چهارم پیمانه

وانیل: یک دوم قاشق چای خوری
مواد الزم فیلینگ

خامه قنادی:200 گرم
پودر کاکائو:1 قاشق غذاخوری

 طرز تهیه
 مرحله اول

برای تهیه کیک دارک چاکلت خوشــمزه در ابتدای کار فر را با حرارت 
190 درجه ســانتی گراد روشــن می کنیم تا کاماًل گرم شود. در ادامه 
مخلوط باترمیلک را آماده می کنیم، برای این منظور شیر و سرکه سفید 

را با هم مخلوط می کنیم.
 مرحله دوم

حاال اجازه می دهیم شــیر کاماًل بریده بریده شــود. در ادامه آرد را به 
همراه پودر کاکائو، جوش شــیرین، نمک و بیکینــگ پودر درون الک 
ریخته و 3 مرتبه الک می کنیم، ســپس درون یک کاسه نسبتًا گودی 

می ریزیم.
 مرحله سوم

در ادامه شکر را به همراه مخلوط باترمیلک، آب گرم، روغن مایع، وانیل 

و تخم مرغ ها به کاســه اضافه کرده و بــا دور تند همزن برقی به مدت 
4 دقیقه به خوبی هم می زنیم تا بافت مایه کیک یکدســت و یکنواخت 

شود.
 مرحله چهارم

حاال درون قالب مســتطیل شکل را با مقداری روغن مایع چرب کرده و 

مایه کیک را درون آن می ریزیم، ســپس قالب را چندین مرتبه محکم 
روی ســطح کار می کوبیم تا هوا و حباب های اضافی بین مایه کیک از 

بین برود.
 مرحله پنجم

در این مرحله قالب را طبقه وســط فر قرار داده و اجازه می دهیم کیک 
به مدت 35 تا 40 دقیقه درون فر بماند تا به خوبی پخته شــود. پس از 
گذشــت این زمان یک خالل دندان یا ســیخ چوبی در مرکز کیک فرو 

برده و خارج می کنیم.
 مرحله ششم

زمانی که مایه کیک به خالل دندان یا سیخ چوبی نچسبیده بود، کیک 
کاماًل پخته اســت، ســپس قالــب را از فر خارج 
می کنیم، حاال اجازه می دهیم کیک کاماًل خنک 
شود و بعد به ســراغ درست کردن مایه فیلینگ 

می رویم.
 مرحله هفتم

بــرای این منظور خامه قنــادی را به همراه پودر 
کاکائو درون یک کاسه مناســب ریخته و با دور 
تند همزن برقی به مدت 10 دقیقه به خوبی هم 
می زنیم تا خامه فرم بگیرد. زمانی که کاماًل خنک 

شد آن را از قالب جدا می کنیم.
 مرحله هشتم

در ادامه کیک را به صورت مربعی برش زده و کنار 
می گذاریم، سپس یک الیه از کیک را درون ظرف 
مورد نظرمان می گذاریم و خامه قنادی را درون قیف ماســوره ای با سر 

ماسوره ساده ریخته و روی آن پایپ می کنیم.
 مرحله نهم

حاال خامه قنادی را با پالت کاماًل صاف و یکدســت کرده، ســپس یک 
الیه کیک دیگر روی آن قرار می دهیم و به همین ترتیب ادامه می دهیم 
تا مواد تمام شــوند. در ادامه روی الیه آخــر را مقدار کمتری از خامه 

می مالیم.
 مرحله دهم

در ادامــه الیه آخر کیک را با خرده های کیک کاور کرده و به دلخواه با 
اسالیس های میوه تزیین می کنیم. در نهایت اطراف کیک را با چاقو تیز 
برش می زنیم تا کاماًل صاف و یکدست شود، سپس به همراه چای سرو 

می کنیم. نوش جان. 

گوناگون

     کیک دارک چاکلت

توجه به سالمت و قابل استفاده بودن ادویه جات که پایه همیشگی تمام غذاهای 
ما هستند، اهمیت ویژه ای دارد، پس باید حواسمان به برخی تغییرات باشد.

به گزارش نمناک، از آنجا که ادویه جات جزو یکی از موادی هســتند که به نظر 
می رســد نسبت به دیگر مواد غذایی آشپزخانه مدت زمان مصرف طوالنی دارند، 
ممکن است از مدت زمان تاریخ انقضای آن ها مدت ها گذشته باشد، اما همچنان 

در کابینت آشپزخانه شما موجود باشند.
در واقع شما باید عالوه بر توجه به تاریخ انقضای مندرج بر روی ادویه ها، به حفظ 
کیفیت تازگی آن ها نیز دقت کنید، چرا که بنابر دالیلی که ممکن اســت فرایند 
انقضای محصول را تسریع کنند، حتی ممکن است الزم باشد کمی  زودتر از پایان 
زمان انقضا، دیگر آن ادویه را مصرف نکنید. در این قسمت از بهداشت و سالمت 
نمناک ســعی داریم شما را با برخی عالئم آشــنا کنیم که نشان می دهد تاریخ 

انقضای ادویه رسیده و باید دیگر آن را دور ریخت.
عالمت ادویه ای که قابل مصرف نیست

اگر احســاس می کنید شکل ظاهری ادویه دیگر به مانند روز اولی که خریداری 
شده نیست؛ بهتر است دیگر آن را مصرف نکنید. نظر یکی از سرآشپزهای حرفه ای 
آن است زمانی که ادویه به حالت نمناک و یا گلوله ای درآمده، دیگر نباید مصرف 
شود، چرا که این حالت نشان می دهد رطوبت به داخل ادویه نفوذ کرده و موجب 

ایجاد شرایط قارچ و کپک در آن شده است.
همچنین یک کارشــناس صنایع غذایی می گوید بهتر است در مصرف ادویه جات 
احتیاط شده و آن ها را به صورت تازه مصرف کرد. وی نیز به شدت تأکید می کند 

که هر گونه حالت نمناکی یا گلوله شــدن ادویه جات به منزله قارچی شــدن و 
کپک این مواد اســت و در عین حال نگهداری طوالنی مدت ادویه و استفاده این 

ادویه های کهنه و مانده در غذاها موجب مسمومیت غذایی می شود.
ادویه جات را تازه مصرف کنید

همچنین یک کارشــناس دیگرمربوط به مواد غذایی آشــپزی بر این باور است 
طور تازه و طبیعی اســت و که بهترین کار، اســتفاده از ادویه جات به 

ادویه جات تازه، رنگی شفاف و روشن دارند و درواقع زمانی که رنگ ادویه به حالت 
کدر در می آید، نشانه کهنگی و فاسد شدن آن است.

وی همچنین اظهار داشــت کیفیت بو و طعم ادویه نیز به واسطه این کهنگی از 
بین خواهد رفت، بنابراین ســعی کنید مدت زمان نگهداری ادویه ها در کابینت 
آشــپزخانه خود را کنترل کنید. در واقع این باور اشتباهی است که تصور کنید 

طول مدت زمان مصرف این ماده غذایی، زیاد است.
به گفته یک کارشــناس و در عین حال مبتکــر مواد غذایی، اگر چه مدت زمان 
مصرف برخی ادویه های ارگانیک تا بیش از سه سال در نظر گرفته شده، اما گاهی 

تا مدت شش ماه بیشتر کارایی الزم را ندارند. 
تاریخ انقضای ادویه ها

همچنین اگر چه برای بعضی ادویه ها تاریخ انقضا چهار سال و برای برخی دیگر 
که حاوی برگ های خشــک هستند، مدت زمان سه سال در نظر گرفته شده اما 
در کل بهتر اســت در همان سال اول میزان کیفیت آن ها هنگام مصرف بررسی 
شــود. در عین حال بهتر است ادویه جات در مقادیر کم و به اندازه نیاز خریداری 
شوند تا با کیفیت بهتری مورد استفاده قرار گیرند و به نوعی این کار مانع از فساد 

این گونه مواد غذایی شود.
این کارشناس مواد غذایی همچنین به شیوه های نگهداری ادویه در محیط منزل 
به شدت توصیه می کند و اظهار می دارد که نگهداری در شرایط معرض هوا، نورو 
رطوبت به شــدت موجب فساد ادویه جات می شود، لذا این مواد بایستی درشرایط 

محیطی خنک و تاریک نگهداری شوند.«

ازکجابفهمیمادویههاخرابشدهاند


