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سعیده ستوده نیا

آیین شــب یلدا خوردن آجیل مخصوص،
انــواع میــوه مخصوصــاً هندوانــه و انــار و
شیرینی است که همه جنبه نمادین دارند و
نشانه برکت ،تندرستی ،فراوانی و شادکامی
هســتند .این شــب را بــا میز و ســفرهای زیبا
برای خانوادهمان به یادماندنیتر کنیم.

چیدمان
میز یلدایی
سبدی از گل و انار
گلهاعناصری هســتند که همواره حــال و هوای
دیگری به میهمانیها میدهند .همینطور یکی
از عناصر زیبای یلدا ،انار اســت .پس از جلوه این
میوه بهشتی در کنار گلها غافل نشوید که فضای
شــما را بیــش از پیش زیبا میکند .بــه طور مثال
میتوانیــد از انار بهعنوان تزئیــن گلدان گل خود
اســتفاده کنید و در این شب زیبا از جلوه بینظیر
آن لذت ببرید.

چیدمانمیوهها
نوبت به انتخاب و چیدن میوهها میرسد .حتماً
بایــد بــه رنگ ،انــدازه و بافــت آنها دقــت کنید و
میوههایی که همخوانی بیشــتری دارند کنار هم
بچینید .یک طرف میز را با هندوانه ،انار و سیب
قرمــز تزئین کنید.زیبایی ایــن میوههای قرمز در
کنار شــاخهها و گیاهان برگ سبز بیشتر میشود.
سمت دیگر را با پرتقال ،لیمو ،گریپ فروت ،موز،
کیوی و ازگیل تزئین کنید.

شیرینیهاییلدایی
از انــواع دســر و کیکهــای انــاری
اســتفاده کنید.هم میزتان زیبا میشود
و هــم تنــوع خوراکیهــا بــاال مــی رود.
همچنیــن میتوانیــد از انــواع کوکیهــا
یــا شــیرینیهای با تم یلدا بــرای تزئین
میزتان استفاده کنید.

هندوانه
شب یلدا هندوانه یکی از میوههای اصلی
آن شب محسوب میشود که زینتبخش
فضای دکوراسیونی منزل است.میتوانید
هندوانــه را بــه شــکلهای متنــوع و زیبــا
تزئیــن کنیــد یا برشهــای زیبــا و خالقانه
بزنیــد .از ایدههــای نــت هــم بــرای برش
هندوانه میتوانید استفاده کنید.

آجیل و میوههای خشک
آجیل را نیز با میوههای خشــک مخلــوط کنید و در
یک ظرف شیشــهای بریزیــد .دور ظرف را بــا روبان
یــا نخ کنفی ببندید و یک شــاخه گل یا بــرگ کاج از
میان نخ کنفی رد کنید .همچنین میتوانید آجیلها
و میوههــای خشــک را روی میز یا یــک تخته چوبی
بزرگ بهصورتی کنار هم بچینید تا هم هماهنگی و
زیبایی داشته باشد هم دسترسی به آنها آسان شود.

نوشیدنییلدایی

بــرای پذیرایــی از میهمانــان خود در این شــب عالــی از آب
هندوانه یا آب انار اســتفاده کنیــد .این ایده خیلی پر طرفدار
اســت .کمتر کســی میتواند به یــک لیوان آب انــار همراه با
گلپر نه بگوید .کافی است داخل لیوانها ،چند برگ نعناع،
یــک بــرش لیمو و تعــدادی دانه انــار بریزیــد .بدین ترتیب
نوشــیدنیای بــا دیزایــن ویــژه خواهید داشــت که حســابی
میهمانهایتــان را غافلگیر میکند .یا برای جلوه بیشــتر به
جای استفاده از لیوان ،از ظروف شیشهای (مانند شیشههای
آب میوه یا شــیر) برای ســرو آبمیوههای خود استفاده کنید.
کافی است بعد از ریختن آبمیوه مثالً آب هندوانه داخل آن
نی بگذارید و در کنارش چند برش از هندوانه را سرو کنید.

زیـبـایـی

خواصمیوهبهبرایپوستومو
با گذشــت زمان ،در اثر آلودگیهای محیطی ،نور آفتاب و اســترس ،پوســت به مرور شادابی و روشنی
ک و چروک میشــود .میوهها حاوی ترکیبهای فعالی هســتند که
خــود را از دســت میدهــد و پر از ل 
هر یک برای نوعی بیماری پوســتی مناســب است .میوهها و سبزیها که در هر فصل انواع مختلفی از
آنها یافت میشود ،ضدلکها و ضدچروکهای طبیعیاند پس بهتر است هر کدام را در فصل خود
استفاده کرده و از مزایای آنها بهرهمند شویم .یکی از بهترین میوههای فصل پاییز به است.

درخشندگیپوستباماسکبهوعسل

خواصعالیدانهبهبرایزیبایی

یک عدد به را با مقداری آب بپزید وقتی کامالً نرم
شــد ،آن را بــا کمی عســل و چند قطــره لیموترش
مخلــوط کنید .این مخلــوط را روی پوســت بزنید و
بعد از بیســت دقیقه بشویید .آب به دست آمده از
پختــن به را نیز میتوانید با پنبه به پوســت صورت
بمالید و بعد از  10دقیقه آبکشی نمایید.

دانه به برای از بین بردن لکهای صورت و درمان
آکنه بســیار مفید اســت .بــه دانه باعث نرم شــدن
پوســت شــده ،چیــن و چروکها را از بیــن میبرد و
به روشن شدن پوست و سالمت آن کمک میکند.
میتوانیم ماســک صورت به دانه در خانه درســت
کنیــم و از مزایــای عالــی آن بهــره ببریــم .کمــی
به دانه را به نصف لیوان آب اضافه کرده و در ظرف
شیشــهای در دار بریزیــد .در ظــرف را بــه مدت 24
ساعت ببندید .هر روز و به صورت منظم ،مقداری
از مــاده ژلــهای به دانــه را با پنبه به پوســت صورت
بمالید .همچنین میتوان آفتابزدگی را با مالیدن
لعاب به دانه روی پوست درمان کرد.

ضد التهاب طبیعی
بــه خاصیــت ضد التهابــی دارد و میتــوان در درمان
ســوختگیهای ناشــی از آفتاب از آن اســتفاده کرد .از
مخلــوط به خام رنده شــده یا به پخته ،بــه اضافه ژل
آلوئــه ورا میتوانید یک ماســک ضد التهاب طبیعی
تهیه کنید.

تا میتوانیم به بخوریم
میوه بــه سرشــار از ویتامینهای مختلــف از جمله
ویتامینهــای آ و ب و همچنین دارای امالح و تانن
اســت .این میوه دارای پروتید ،گلوسید ،لیپید و آب
اســت و صد گــرم از آن حدود  ۱۱۲کالــری انرژی در
بــدن تولید میکند .خوردن میوه بــه چه خام و چه
پخته برای بدن بسیار مفید است.
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خواص میوه به برای پوست و مو
سطح باالی آنتی اکسیدانها و ویتامینهای موجود
در میوه به برای کاهش چروک و جوانسازی پوست
صــورت مفیــد بــوده و بهعنــوان یــک ضــد آفتــاب
طبیعی از پوســت شــما در برابر اثرات اشعه ماوراء
بنفش خورشــید محافظت میکند .میوه به غنی از
آهن ،مس و روی است ،این سه ماده معدنی برای
تقویت مو و افزایش رشد مو مفیدند.

