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آموزش آشپزی

عکس  روز

مواد الزم:
۳ و ⅓ لیوان آرد   

۱ قاشق مربا خوری  بکینگ پودر   
نمک    ۱ قاشق چا یخوری

۱ لیوان شکر   
۳ عدد  تخم مرغ   

½ لیوان روغن مایع   
½ قاشق چایخوری  وانیل   

۲ قاشق غذاخوری پودر کاکائو   
خالل پسته و خالل بادام )اختیاری(به مقدار کافی

۱۰۰ گرم شکالت تخته ای  
 طرز تهیه :

۲ قاشــق غذاخوری از آرد را بردارید  کناری بگذارید. 

بقیــه آرد را به همراه بکینــگ پودر ، نمک ، ۳ بار الک 
کنید.شکر را به آرد اضافه کنید و مخلوط کنید. آرد را 
به حالت تپه ای در آورید و وسطش را باز کنید و تخم 
مرغ ، وانیل و روغن مایع را درونش بریزید و با همزن 
دستی مخلوط کنید تا خمیر در کاسه جمع شود.با نوک 
انگشت خمیر را ورز دهید تا یکدست و لطیف شود. 

خمیر را به دو قســمت مساوی تقسیم کنید و به یک 
قســمت ۲ قاشق آرد را اضافه کرده مخلوط کنید و به 
قســمت دیگر پودر کاکائو را اضافه کرده و ورز دهید 
.برای تهیه بیسکاتی پسته و بیسکاتی بادام میتوانید به 
سلقه خودتان داخل خمیر خالل پسته و بادام هم اضافه 
کنید.فر را با دمای ۱7۰ درجه سانتیگراد روشن کنید تا 
گرم شود. کف سینی فر کاغذ روغنی بیندازید و خمیر 
کاکائویی و خمیر ســفید را به یک اندازه روی میز کار 
رول کنید و کنار هم بچسبانید و سپس به آرامی داخل 

سینی فر قرار بدهید و به مدت ۲5  دقیقه در فر بگذارید 
بپزد. سینی فر را بعد از پخت بیسکاتی کناری بگذارید 
تا کامال خنک شــود. شکالت تخته ای را به همراه ۱ 
قاشق روغن مایع روی حرارت غیر مستقیم ذوب کنید 
و روی بیسکاتی بریزید و در یخچال بگذارید تا کامال 
سفت شــود سپس به اندازه دلخواه برش بزنید. روی 
بیسکاتی شکالتی را با پودر پسته ، پودر نارگیل یا خالل 

بادام تزین نمایید و همراه با چای و قهوه سرو نمایید.
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بیسکاتی ایتالیایی

زمان برای هیچ کس نه متوقف می شود
 نه بر می گردد ونه اضافه می شود .
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بدون شرح

پارسیان

نکته
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کودک و نوجوان

درک دالیل رفتار ناپسند فرزندان به شما کمک می کند 
تا راهی برای دگرگونی رفتارشان پیدا کنید.

از آنجایی که مادر مســئول اصلی مراقبت از فرزندش 
اســت، معموالً از دیدن تعدادی از رفتار های »جذاب« 
مانند گریه کردن، جیغ زدن، تالش برای ســیلی زدن، 
امتناع از غذا خوردن و عصبانیت های ناگهانی و غیرقابل 

توضیح که از او بروز می کند، »لذت می برد«.
شاید متوجه شده باشید که بچه ها با دیگران مودب و 
مهربان هســتند، در حالی که وقتی مادرشان کنارشان 
است دیوانه می شوند. کودکان تمایل دارند رفتار های 
واقعا بدی را در حضور مادران خود نشــان دهند. راز 
این امر ناشــی از شکســت مادر نیست، بلکه کودک 
چنین اقداماتی را به عنوان ابراز تملق و عشق به او انجام 

می دهد.
قصــد داریــم در این گزارش کمی به روانشناســی 
فرزندانمان بپردازیم تا دلیل این را بشناســیم که چرا 
مادران بیشــتر در معرض این رفتار های فرزندانشان 

هستند.
۱. کودکان در حضور مادر احساس امنیت می کنند

مادر نماد امنیت در زندگی کودک است. بچه ها بیشتر 
در مقابل والدین و به خصوص در مقابل مادرانشــان 
بدرفتــاری می کنند، زیرا در حضور آن ها احســاس 

راحتی، امنیت و حمایت می کنند.
۲. رفتار خوب "عواقب بدی برای آن ها دارد"

کــودک در هر موقعیت اجتماعی که شــامل حضور 
غریبه ها باشد، احساس ناراحتی می کند. این در مورد 
همــه ما صدق می کند، به گونه ای که در حضور افراد 

جدید متفاوت عمل می کنیم.
کودکان نیز از این قاعده مستثنی نیستند، اما ذهن آن ها 
هنوز به طور کامل رشــد نکرده اســت، آن ها باید در 
بیشتر مواقع تالش زیادی برای کنترل تکانه های خود 

انجام دهند، از این رو وقتی به خانه باز می گردند، همه 
دعوا هــای خود را به راه می اندازند. فراموش نکنید که 
کودکان نیز ممکن اســت روز های بدی را پشت سر 
بگذارند و عصبانیت هایی که جز در مقابل مادرشــان 
بــروز نمی دهند، بهترین راه آن ها برای تخلیه آنچه در 

درونشان است.
بدرفتاری کودک

۳. به دنبال جلب توجه هستند
دلیــل دیگر بدرفتاری کودکان این اســت که ممکن 
اســت برای جلب توجه مادر احساس رقابت داشته 
باشــند و طرف مقابل ایــن رقابت می تواند خواهر و 
برادر، بزرگساالن دیگر، حیوانات خانگی یا حتی کار 
مادر باشد. بچه ها دوست ندارند نادیده گرفته شوند و 

بدرفتاری باعث جلب توجه آن ها می شود.
۴. آن ها می خواهند محدودیت های خود را کشف کنند
طبیعی است که کودک محدودیت های خود را محک 
بزند، به خصوص اگر با مادرش نزدیک باشد. کودک 

می دانــد که رابطه اش با مادرش امن اســت، بنابراین 
احســاس می کند که می تواند بــه تنهایی عمل کند، 
دســتورات را اطاعت نکند و حدود شناخته شده را به 
حد خود برساند. این بدان معنا نیست که او عمداً سعی 
دارد مادر خود را عصبانی کند، بلکه به این معنی است 
که کودک به طور طبیعی رشد می کند و رابطه قوی با 

مادرش دارد.
۵. آن ها می خواهند کاری را انجام دهند

در برخی موارد، کج خلقی به این معنا نیست که کودک 
رفتار عادی دارد، بلکه به این معناست که او سعی دارد 
با بدرفتاری عمدی شــما را به بازی بگیرد. می توانید 
موارد عصبانیت غیرواقعی را از عصبانیت های واقعی 
تشخیص دهید، به گونه ای که مورد دوم همیشه منطقی 
و قابل درک هستند. باید توجه داشته باشید که تشویق 
فرزندتان به انجام این رفتار باعث می شــود تا او باور 
کند که این رفتار موثر اســت و این کار را برای شــما 

سخت تر می کند.
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   عکس : جعفر همافر


