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شبکاری عامل ابتالی زنان به سرطان است

بررسیها نشان میدهد زنانی که در شیفت شب کار
میکنند بیشتر احتمال دارد به سرطان دچار شوند.
به گزارش ایسنا ،در این بررسی آمده است زنانی که
در شیفت شب کار میکنند  ۲۰درصد بیشتر احتمال
دارد به برخی انواع سرطانها مبتال شوند و این خطر
به طور خاص برای پرستاران بیشتر است.
متخصصان چینی با بررسی  ۶۱مطالعه که در مورد
ارتباط بین کار کردن طوالنی مدت در شیفت شب و ۱۱
سرطان مختلف انجام گرفته به این نتیجه دست پیدا
کردند که شب کاری احتمال ابتالی زنان به سرطان را
تا  ۲۰درصد افزایش می دهد.
متخصصان چینی با در نظر گرفتن گسترش شبکاری
در سراسر جهان و پیامدهای سرطان برای عموم
مردم به بررسی این ارتباط پرداختند.
به گفته این متخصصان ،افرادی که در شیف شب
کار میکنند  ۴۱درصد بیشتر احتمال دارد دچار
سرطانهای پوست شوند .همچنین خطر ابتال به
سرطان پستان در آنان  ۳۲درصد بیشتر است .هرچند
افزایش خطر ابتال به سرطان پستان تنها در اروپا و
آمریکای شمالی مشاهده شده است.
متخصصان همچنین در بررسی کارمندان مشاغل
مختلف دریافتند پرستارانی که در شیف شب مشغول
هستند نسبت به افرادی که مشاغل دیگر دارند در
باالترین حد خطر ابتال به سرطان هستند به طوری که
گفته میشود پرستاران  ۵۸درصد بیشتر احتمال دارد
به این بیماری مبتال شوند.
به گزارش روزنامه ایندیپندنت ،در مطالعات پیشین
آمده است افرادی که در شیفت شب کار میکنند
فرصت کمتری برای ورزش کردن دارند .همچنین
سبک زندگی و نوع مواد غذایی مصرفی آنها ،کمتر از
شرایط سالمتی برخوردار است و به این ترتیب این
عوامل همگی فا کتورهای خطرزا در ابتال به سرطان و
دیگر انواع بیماریها هستند.
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سالمترین گوشتی که میتوانید بخورید کدام است؟
گوشت های فرآوری شده می توانند
خطر ابتال به برخی سرطان ها را افزایش
دهند و در کل سالمتتان را به خطر
بیاندازد.
به گزارش باشگاه خبرنگاران جوان؛
گوشت منبعی غنی از پروتئین ،ویتامین
های گروه  ،Bآهن ،زینک و مس است .پروتئین موجود
در گوشت ،آن را تبدیل به غذایی کرده که مدت ها پس
از خوردنش احساس سیری می کنید .از این رو بسیاری از
برنامه های کاهش وزن ،افراد را به خوردن گوشت تشویق
می کنند تا ساده تر به هدف کاهش وزنشان برسند.
با این حال درست مانند تمام غذاهای دیگر ،خوردن
مقدار زیادی گوشت نیز می تواند مشکالتی را با خود به
همراه داشته باشد.
برخی تحقیقات ادعا کرده اند که خوردن بیش از حد
گوشت قرمز می تواند طول عمر را کاهش دهد ،خطر ابتال
به دیابت نوع  ،2برخی از سرطان ها و بیماری های قلبی
عروقی را افزایش دهد .با این حال تحقیقات بیشتری برای
اثبات کامل این ادعاها نیاز است.
گوشت های قرمز فرآوری شده محصوالتی مانند هات
دا گ ،بیکن و سوسیس را شامل می شوند .گوشت های
فرآوری شده را طی فرآیندی تغییر می دهند تا طعم و شکل
آن ها تغییر کند.

گوشت های فرآوری شده می توانند خطر ابتال به برخی
سرطان ها را افزایش دهند و در کل سرطان زا به حساب
بیایند.
چه مقدار گوشت باید بخورید؟

برای کاهش خطر ابتال به سرطان ،توصیه می شود میزان
مصرف گوشت قرمز پخته شده را به کمتر از نیم کیلو در
هفته کاهش دهید و از خوردن گوشت های فرآوری شده
پرهیز کنید.
چرا درباره خوردن گوشت قرمز نگرانی وجود دارد؟ همانطور
که گفته شد ،برخی از تحقیقات بر این اعتقاد هستند که
مصرف گوشت قرمز با کاهش طول عمر و برخی از سرطان
ها در ارتباط است.
با این حال مصرف باالی گوشت سفید با کاهش خطر ابتال
به برخی سرطان ها در ارتباط است.
تا زمانی که گوشت قرمز را به صورت مدیریت شده استفاده
کنید ،می توانید از آن در یک برنامه غذایی سالم بهره
ببرید .توصیه می شود در هر وعده غذایی ،یک چهارم از
بشقاب خود را به پروتئین اختصاص دهید .در کنار اینکه
باید بدانید چه مقدار گوشت در وعده غذایی خود داشته
باشید ،باید دیگر غذاها را نیز در نظر بگیرید.
مصرف ماهی و سالمت

ماهی و به صورت کلی غذاهای دریایی به عنوان سالم
ترین گوشت شناخته می شوند ،چون منبع اسید چرب

های امگا  3ضد التهاب هستند.همچنین آن ها منبعی
غنی از ویتامین های گروه  ،Bویتامین  Dو بسیاری از مواد
معدنی هستند .توصیه می شود هر هفته ،دو وعده 98
گرمی ماهی میل کنید .با این حال متاسفانه بسیاری از ما
این مقدار ماهی را نمی خوریم.
یکی دیگر از جایگزین های خوردن ماهی در طول هفته
این است که غذاهای گیاهی سرشار از امگا  3میل کنید و
یا از مکمل امگا  3کمک بگیرید.
با این حال ،چنین جایگزینی ممکن است به اندازه خوردن
ماهی مزیت نداشته باشد .تحقیقات ثابت کرده که خوردن
ماهی ،بیشتر از جایگزین هایش برای مغز مفید است و این
یعنی ماهی به جز امگا  3موارد دیگری نیز برای کمک به
سالمت مغز دارد.
تنها نگرانی موجود ،جیوه ای است که برخی ماهی ها در
خود دارند .برای اینکه اطمینان حاصل کنید می توانید
ماهی هایی مانند سالمون استفاده کنید که نسبت به
دیگر ماهی ها سالم تر هستند.
گوشت ما کیان

گوشت کم چرب ما کیان مانند سینه مرغ یا بوقلمون ،به
عنوان گوشت هایی با چربی بسیار کم در نظر گرفته می
شوند .این گزینه ها تا زمانی که پوستشان خورده نشود،
بسیار کم کالری و کم چربی به حساب می آیند.چنین
گوشت هایی به عنوان منبع پروتئین شناخته می شوند و

همچنین می توانند ویتامین  ،B12 ،B6آهن و منیزیم برای
بدن مهیا کنند .خوردن گوشت های سرشار از پروتئین
مانند سینه مر غ ،می توانند به خوبی سیرتان کنند و
همچنین به خاطر کم چرب بودنشان احساس سبکی
خواهید داشت.
به خاطر داشته باشید روش پخت می تواند تاثیر باالیی
روی مقدار کالری گوشت داشته باشد .برای مثال روش
سرخ کردن می تواند نسبت به دیگر روش ها پر کالری تر
باشد.
خوردن گوشت سفید برای سالمت و کاهش خطر ابتال
به سرطان مفید است ،اما خوردن مقدار زیادی از آن به
معنای برنامه ای سالم تر نیست و باید تعادل را رعایت
کنید.
گوشت دام (تغذیه شده با علف)

گوشت دام هایی که با علف تغذیه شده اند ،نسبت به
گوشت دام هایی که علف نخورده اند امگا  3بیشتری
دارد.برخی ادعا می کنند گوشت دام های تغذیه شده با
علف ،حتی مواد مغذی بیشتری در خود دارند مانند آنتی
ا کسیدان و ویتامین ها.
با این حال فراموش نکنید ماهی های پرچرب همچنان
مقدار امگا  3بیشتری در خود دارند .گوشت های قرمز را
نیز نباید بیش از حد مصرف کرد و توصیه می شود هفته
ای نیم کیلو یا کمتر از آنها میل کنید.

فناوری

ربات امنیتی همه کاره برای کار در خانه
از راه رسید

«روزی» نام تازه ترین ربات امنیتی تولید شده برای
استفاده در منازل است که از هوش مصنوعی باالیی
برای حفاظت از افراد برخوردار است.
به گزارش مهر به نقل از سی نت ،ربات یادشده عالوه
بر حفاظت از منزل برای تمیزکاری و نظافت ،مراقبت
از کودکان و سالمندان ،همراهی با افراد و غیره نیز قابل
استفاده است.
ربات «روزی» همچنین می تواند اشیا را بلند کند و
در دست بگیرد و آنها را به افراد دیگر بدهد .لذا ربات
یادشده می تواند یک جاروبرقی را با دستانش کنترل
کند و محیط اطراف را تمیز کند .این ربات می تواند
اشیا را هم جابجا کند.
ربات روزی مجهز به دوربین هایی نیز هست که می
توانند چهره سا کنان منزل را به خاطر بسپارند و لذا
حضور افراد غریبه را تشخیص دهد .گشت زنی نیز با
توجه به ابعاد کوچک و وزن نسبتا کم آن کار ساده
ای است.
ربات روزی با دستیار صوتی هوشمند الکسا نیز
سازگاری دارد و لذا می تواند به سادگی با افراد صحبت
کند .قیمت و زمان عرضه این ربات اعالم نشده ،اما
می توان حدس زد که این ربات قیمت باالیی داشته
باشد.
دانستنی

مهدی عارفه

روستای
گنو

پزشکی

شیوع بیماری پارکینسون در جهان

نتایج تازهترین بررسیها نشان داده است ،بیماری
پارکینسون تا  7سال آینده ،یک پنجم رشد میکند و
تا سال  ،2040موارد ابتال به آن با  2برابر افزایش رو به
رو خواهد بود.
به گزارش فارس ،نتایج تازهترین بررسیها نشان داده
است ،بیماری پارکینسون تا  7سال آینده ،یک پنجم
رشد میکند و تا سال  2040موارد ابتال به آن با  2برابر
افزایش رو به رو خواهد بود.
کارشناسان بهداشتی میگویند« :در حال حاضر
حداقل  137هزار نفر در انگلیس مبتال به پارکینسون
هستند که همه نوع گروه ِّ
ی به آن مبتال شدهاند».
سن 
وزارت بهداشت این کشور نیز با ابراز ناراحتی از شیوع
پارکینسون در انگلیس اظهار کرده است :پارکینسون
هزینههای جدی برای دولت و وزارت بهداشت به بار
خواهد آورد.
پارکینسون ،همان لرزش در وضعیت استراحت است
که شیوع آن بیشتر در سنین پیری است اما در جوانان
هم دیده میشود؛ شیوع آن در تمام مناطق دنیا
یکسان است یعنی درصد شیوع بیماری با تغییر در
منطقه خیلی فرق نمیکند.
به طور کلی این بیماری بر اثر از بین رفتن سلولهای
ترشح کننده مادهای به نام دوپامین که یک انتقال
دهنده عصبی است رخ میدهد.
دکتر «سوزانسیرلس نیلسن» و همکارانش در دانشگاه
واشنگتن 490 ،نفر را که به تازگی به بیماری پارکینسون
در درمانگاه دانشگاه مغز و اعصاب یا سازمان حفظ
سالمت منطقهای تشخیص داده شده بودند را مورد
بررسی قرار دادند و دریافتند خوردن مواد غذایی
مانند فلفل و گوجه فرنگی ،ممکن است خطر ابتال به
بیماری پارکینسون را کاهش دهد.
در ماه نوامبر سال گذشته ،آمار نشان داد که حدود
 6.9میلیون نفر در سراسر جهان پارکینسون داشتهاند؛
دانشمندان هشدار دادند که تا سال  ،2040این تعداد
به حداقل  14میلیون نفر خواهد رسید.

بهترین روش دم کردن قهوه خوش طعم

اما تهیه یک فنجان قهوه به این راحتی ها هم نبود و هرکسی
نمی توانست یک فنجان قهوه خوب و خوش عطر را تهیه
کند .در ابتدا قهوه خانه ها بودند که توانستند لذت یک قهوه
خود را به کام مردم بچشانند و کمتر افرادی بودند که می
توانستند این نوشیدنی محبوب را در منزل خود تهیه کنند.
سال  ۱۶۱۰برای نخستین بار انگلیسی ها با قهوه آشنا شدند
و بعد از گذشت  ۴۰سال یعنی در سال  ۱۶۵۰نخستین قهوه
خانه در آ کسفورد تاسیس شد .بعد از آن تعداد کافی شاپ
ها در اروپا بویژه در برخی از شهرها افزایش پیدا کرد و فرهنگ
خاص کافه نشینی را رواج داد ،ازجمله در پاریس ،ونیز و
آمستردام .تا اینکه بعد از ورود انگلیسی ها به هندوستان و
ماندگاری شان برای سال های طوالنی مکان هایی مشابه
چیزی که در کشورشان داشتند را برای رفاه خود برپا کردند
که کافی شاپ یکی از این موارد بود.
برای تهیه نوشیدنی قهوه ،آن را می توان به صورت های
مختلف دم کرد .تمام این روش ها را به چهار دسته کلی
تقسیم بندی کرده اند که تفاوت این روش ها تنها به این
نکته بستگی دارد که چگونه آب را به قهوه اضافه می کنند.
روش ترکی

یکی ازروش های قدیمی دم کردن قهوه که هنوز در
خاورمیانه ،آفریقای شمالی ،ترکیه و یونان به کار می رود این
است که قهوه را به همراه آب ،داخل قوری می ریزند و اجازه
می دهند که آرام به جوش آید .روش تهیه دقیق این نوع
قهوه در ادامه آمده است.
روش تهیه:

مرحله اول :دانههای قهوه باید به ریزترین اندازه آسیاب

مسئول واحد کار درمانی مرکز جامع توانبخشی هالل
ی در کودکان ،شبیه
احمر گفت :عالئم این بیمار 
سرماخوردگی است که با تب ،عالئم تنفسی و درد
استخوانی همراه است.
به گزارش تسنیم؛ پریسا رشید زاده مسئول واحد کار
درمانی مرکز جامع توانبخشی هالل احمر ،در ارتباط
با انجام بخشی از فعالیتهای مرکز جامع توانبخشی
در زمینه درمان بیماریهای روماتولوژی در کودکان
و نوجوانان ،اظهار کرد :روماتولوژی اصطالحی
است که برای بیماریهای مفصلی و ضایعات بافت
نرم (مانند تاندونها) به کار میرود که عوارض و
مشکالت ناشی از این موارد با توجه به نوع بیماری و
اختالالت زمینهای متفاوت است.
وی با اشاره به اینکه عوارض جدی بیماریهای
روماتولوژی اطفال شامل تخریب مفاصل ،اختالالت
بینایی و معلولیت است ،افزود :این آسیبهای
روماتولوژی در کودکان در واقع مجموعهای از
بیماریهایی است که بهخاطر بروز عالئم مشابه تحت
یک عنوان قرار گرفته اند .این بیماریها میتواند در
هر سنی شروع شود ولی اغلب قبل از سن  5سالگی
ب تا
و با شیوع بیشتر در دختران بروز میکند و اغل 
ی بهبود مییابد.
جوان 
ی در
رشید زاده در ادامه عنوان کرد :عالئم این بیمار 
کودکان ،شبیه سرماخوردگی است که با تب ،عالئم
تنفسی و درد استخوانی همراه است .این بیماری
ً
عمدتا با التهاب در بافت مفاصل مانند زانو ،آرنج،
چ پا و گردن همراه است.
م 
مسئول واحد کار درمانی مرکز جامع توانبخشی هالل
احمر با تا کید بر اینکه دسته بزرگی از این بیماریها
ناشناخته اند و ژنتیک در ابتالی فرد به این بیماریها
نقش مهمی دارد ،عنوان کرد :چنانچه بیماریهای
روماتولوژی به موقع تشخیص داده نشوند ،کیفیت
زندگی فرد تحت تاثیر قرار خواهد گرفت و هزینه
زیادی به سیستم بهداشتی تحمیل میکند.
رشید زاده با اشاره به بروز نوع دیگر این بیماری در
نوجوانان ،گفت :روماتیسم در نوجوانان قبل از سن
 16سالگی آغاز میشود و به دالیل ناشناخته ،یک
یا تعداد بیشتری از مفاصل فرد ،ملتهب ،متورم،
دردنا ک و سفت شده و نمیتوانند بهطور طبیعی آن
را حرکت دهند.
وی با تا کید بر نقش ویژه و مهم خانواده در بهبود
شرایط و بیماری ،عنوان کرد :استفاده از درمانهای
ممکن تحت نظر متخصصان روماتولوژیست،
استفاده از داروهای مناسب ،تمرینات ورزشی،
تغذیه مناسب ،کاردرمانی و فیزیوتراپی و  ...منجر به
بهبود این بیماری در فرد و گاهی از بین رفتن دائمی
نشانههای بیماری خواهد شد.
مسؤل واحد کاردرمانی مرکز جامع توانبخشی هالل
احمر خاطرنشان کرد :با توجه به اهمیت درمان این
دسته از بیماریها در کودکان و نوجوان ،مرکز جامع
توانبخشی جمعیت هالل احمر نیز از سالها پیش
با استفاده از علم ،توان ،تجربه و تخصص نیروهای
کارآمدی که در این زمینه فعالیت میکنند ،به ارایه
خدمات توانبخشی خاص میپردازد.

دلیل حساس شدن دندانها
پس از ترمیم چیست؟

بهترین روش دم کردن قهوه خوش طعم
یکی از نوشیدنی های پرطرفداری که
در سراسر دنیا دوستداران زیادی دارد،
قهوه است .جالب است بدانید که در
طول سال در حدود  400میلیارد فنجان
قهوه نوشیده می شود.
به گزارش باشگاه خبرنگاران جوان؛
یکی از نوشیدنی های پرطرفداری که
در سراسر دنیا دوسنداران زیادی دارد،
قهوه است .جالب است بدانید که در
طول سال در حدود  400میلیارد فنجان
قهوه نوشیده می شود .آیا شما نیز
تمایل به تهیه ی قهوه در خانه ی خود
دارید؟
بنابراین ادعای بیهوده ای نیست ا گر
بگوییم قهوه پس از نفت دومین مایع
پرطرفدار جهان است .قهوه در زمان
صفویه جای خود را در میان نوشیدنی های روزانه ایرانی
ها باز کرد .تا قرن نوزدهم که چای به نوشیدنی غالب مردم
تبدیل شد ،همچنان این ماده سیاه و تلخ بسته به منطقه
جغرافیایی و طبقه اجتماعی دوستداران خود را داشت.
امروزه نوشیدن انواع قهوه ازجمله قهوه فرانسه ،اسپرسو،
کاپوچینو و قهوه فوری و شیرقهوه طرفداران زیادی پیدا
کرده .شما می توانید در تمام کافی شاپ ها و قهوه سراها به
راحتی این نوشیدنی نشاط آور را پیدا کنید.
تحقیقات  ۹ساله دانشمندان ژاپنی نشان می دهد که
مصرف منظم قهوه به دلیل دارا بودن اسید کلروژونیک،
خطر ابتال به سرطان کبد را تا  ۴۹درصد و مصرف نامنظم
قهوه می تواند خطر ابتال به سرطان کبد را تا  ۲۹درصد کاهش
دهد.
ترکیبات موجود در قهوه ازجمله منیزیم و پتاسیم به سوخت
و ساز قند در بدن کمک می کند .برای قهوه خواص زیادی
ازجمله ضدافسردگی ،ضد سردرد ،ضدپوسیدگی دندان و…
عنوان می کنند و اینها موجب شد تا به تعداد طرفداران
قهوه و قهوه ساز هر روز افزوده شود و ابتکارات زیادی در این
خصوص صورت بگیرد.

بیماری خطرنا کی
که عالئمی همانند سرماخوردگی دارد!

دانستنی

بالیی که هندزفری بر سر شما میآورد

مردم به توصیههای مبنی بر گوش نکردن موسیقی
بلند با استفاده از هدفون اهمیتی نمیدهند و با این
کار دائمی به شنوایی خود صدمه میزنند.
به گزارش باشگاه خبرنگاران جوان؛ ا گر سلولهای
موهای گوش به هر دلیلی صدمه ببینند ،دچار
ناشنوایی دایمی خواهیم شد .درون هر یک از
گوشها ،گوش درونی به نام حلزون گوش وجود
دارد که اصوات را به شکل ارتعاش دریافت میکند.
درون این ساختار ۱۵۰۰۰ ،موهای ریز وجود دارد .این
سلولهای حسی موهای ریز که برای شناسایی امواج
صوتی حیاتیاند ،بسیار شکننده هستند و در عین
حال مجددا تولید نمیشوند ،بنابراین هر گونه صدمه
به آنها دایمی است و فرد را ناشنوا میکند.
هدفونهایی که داخل گوش قرار میگیرند ،معموال
نزدیک پرده گوش هستند و در این حالت فشار صدا،
بیشتر شده و به شنوایی صدمه میزند؛ بنابراین وقتی
موهای درون حلزون گوش را دچار لرزش کنید ،به
آنها صدمه میزنید.
در واقع افزایش صدا از  ۳دسی بل به  ۶دسی بل،
شدت صدا را دوبرابر میکند.
متخصصان گوش میگویند ،ا گر میخواهید با استفاده
از هدفون ،موسیقی گوش کنید ،قانون صحیح صدای
پخش کننده موسیقی ،فقط باال بردن  ۶۰درصد آن
و کمتر از  ۶۰دقیقه در روز شنیدن با هدفون است.
در واقع محدوده مجاز شدت صدا برای گوش انسان
بین  ۰تا  ۸۵دسی بل است و بیش از آن مضر محسوب
میشود.
برخی از افراد برای اینکه صدای اطرافشان را نشنوند،
صدای پخش کننده را بسیار زیاد میکنند .اما میتوان
با استفاده از هدفونهای با کیفیت که صدای بیرون
را فیلتر میکنند ،صدای مالیم موسیقی را به خوبی
شنید.
محققان میگویند ،حتی ا گر دایما کنار وسایل حمل
ونقل عمومی مانند قطارها هستید ،باید با استفاده از
محافظ های گوش ،گوشهایتان را از خطر صداهای
بلند محفوظ نگهدارید.

هشدار

شده باشند.
مرحله دوم :ابتدا آب سرد را درون قهوه جوش بریزید .به
ازای هر فنجان قهوه معادل سهچهارم فنجان را با آب سرد
پر كرده و داخل قهوهجوش بریزید .سطح آب باید تا ابتدای
گردنه یا تنگی قهوهجوش برسد و از آن باالتر نرود وگرنه سرریز
میشود.
مرحله سوم :ا كنون پودر قهوه را به آب اضافه كنید .بهازای
هر فنجان قهوهخوری آب ،دو قاشق چایخوری قهوه.
مرحله چهارم :میتوانید در صورت تمایل به ازای هر دو
قاشق چایخوری پودر قهوه ،یك قاشق چایخوری شكر
هم به قهوه اضافه كنید.
مرحله پنجم :وقتی شكر كامال در آب حل شد ،اجاق گاز را
روشن كنید؛ با شعلهای متوسط رو به كم .ا گر شعله زیاد
باشد قهوهتان میسوزد .در این مرحله قهوه را هم نزنید.
مرحله ششم :پس از گذشت زمان اندكی -حدود دو دقیقه-
یعنی زمانی كه حرارت به حدود  70درجه میرسد ،قهوه
شروع به حباب زدن از كنارهها میكند .جمع شدن حبابها
حالتی روی سطح قهوه به وجود میآورد كه آن را اصطالحا
«خامه قهوه» مینامند .در این مرحله قهوه را از روی حرارت
بردارید تا حرارت و خامه كمی فروكش كنند .هرگز اجازه
ندهید حرارت به باالتر از  75درجه برسد چون مزه قهوه
بیش از حد استخراج خواهد شد.
مرحله هفتم :قهوهجوش را مجددا به آرامی و دقت روی
شعله كم قرار دهید و سه بار این عمل را تكرار كنید تا خامه
قهوه قوام بیاید.
مرحله هشتم :قهوه را به آرامی در فنجان بریزید.
این نوع قهوه را گاهی شیرین مصرف می کنند .برای این کار
چند حبه قند داخل قوری می ریزند و می گذارند تا همراه
قهوه به جوش آید .گاهی به این قهوه هل هم اضافه می
کنند .قهوه ترک ،به این روش تهیه می شود .قهوه به دست
آمده ،نوشیدنی غلیظی است که رویش کف دارد و پودر قهوه
هم در ته فنجان ،ته نشین شده است .قهوه اسپرسو ،با
تحت فشارقراردادن آب داغ تهیه می شود .این روش برای
تهیه انواع نوشیدنی های قهوه به کار می رود .قهوه اسپرسو
طعم متمایزی داشته و به عالوه رویش ماده خامه مانندی
جمع می شود.
قهوه جوش موکا

در این روش از نوعی قوری به نام موکا که سه بخش دارد،
استفاده می کنند .در قسمت پایینی ،آب می ریزند .پس از
آنکه آب به جوش می آید ،با فشار وارد قسمت میانی می شود
که پودر قهوه در آن قسمت قرار دارد .در نهایت ،نوشیدنی
قهوه در قسمت باالیی قوری جمع می شود .معموال قوری
را روی گاز می گذارند تا عملیات تهیه قهوه صورت گیرد.
روشی دیگر برای تهیه نوشیدنی قهوه ،قراردادن پودر قهوه
داخل یک صافی است که آب جوش قطره قطره روی قهوه
می چکد.

طعم این قهوه به میزان آب و قهوه
بسیار بستگی دارد .اما کال طعم
قهوه اسپرسو از این قهوه بهتر است.
در این روش با استفاده از نیروی
جاذبه ،آب از میان پودر قهوه عبور
می کند و قهوه خوش طعمی را ایجاد
می کند .در این روش از استوانه ای
شیشه ای که دارای پیستون صافی
داری است ،استفاده می کنند.
قهوه و آب جوش در استوانه با هم
مخلوط می شوند (معموال به مدت
چند دقیقه) قبل از آنکه پیستون که
به شکل فویل است ،پایین بیاید،
در این هنگام نوشیدنی قهوه در
قسمت باالیی آماده ریختن است.
قهوه های کیسه ای نسبت به
چای کیسه ای کمیاب ترند .این امر به دلیل آن است که
در تهیه قوه کیسه ای باید مقدار زیادی قهوه آسیاب شده
(نسبت به چای به کار رفته در چای کیسه ای) به کاربرد
که از نظر اقتصادی برای تولیدکنندگان این محصوالت با
صرفه نیست.در تمام این روش ها از مخلوط آب جوش با
قهوه آسیاب شده (دانه قهوه ای که برشته و آسیاب شده
است) استفاده می شود .پودر قهوه یا پشت صافی باقی می
ماند یا همراه نوشیدنی داخل فنجان ریخته می شود .میزان
ریزبودن دانه قهوه بستگی به نوع نوشیدنی دارد که قرار
است با آن تهیه شود.
دستگاه برقی تهیه قوه ،آب را جوش می آورند و سپس مواد
الزم را بدون اینکه الزم باشد انسان کمک زیادی کند ،با هم
مخلوط می کنند .این دستگاه براساس برنامه زمان بندی
خاصی عمل می کنند .افرادی که در تهیه نوشیدنی قهوه
مهارت دارند ،دانه های سبز قهوه خام و دم کردن آنها به
روش سنتی را ترجیح می دهند.
گذر سریع دانش و تکنولوژی در این عصر ا کثر دستگاه ها را
برقی و مدرنیزه کرده است .نخستین دستگاه اسپرسوساز
خانگی در سال  ۱۸۲۲در فرانسه ساخته شد .عالقه مندان
قهوه در کشور ایتالیا هم در سال  ۱۹۰۵شاهد ساخت
نخستین دستگاه اسپرسوساز تجاری در کشورشان بودند.
قهوه جوش های برقی خانگی به  ۲گروه عمده تقسیم می
شوند.
قهوه جوش های خانگی مخصوص تهیه قهوه فرانسه

این قهوه جوش ها معمولی ترین نوع قهوه جوش برقی به
شمار می آیند .قهوه تهیه شده این نوع قهوه جوش ،قهوه
فرانسه است .باتوجه به قیمت مناسب این قهوه جوش ها،
در ا کثر خانه ها مورد استفاده است.
از این نوع قهوه جوش برای تهیه چایی هم می توان
استفاده کرد .استفاده از این نوع قهوه جوش و یا قهوه ساز
موکا تقریبا کیفیت یکسانی دارد و ا کثرا این مدل موردتوجه
قرار می گیرد .خرید این قهوه جوش به دوستانی که به تازگی
مایل به خرید قهوه ساز هستند توصیه می شود.
قهوه جوش های خانگی اسپرسو مجهز به شیر بخار

به این گونه قهوه سازها که اسپرسو هم درست می کنند
قهوه ساز اسپرسو می گویند .درحقیقت این مدل ،مدل
پیشرفته و کاراتر قهوه جوش ویکیوم است .ا گر به کیفیت
قهوه ای که درست می کنید اهمیت می دهید ،استفاده از
قهوه ساز اسپرسو به شما توصیه می شود.
بدون تردید افراط در مصرف هر ماده غذایی اثر خوشایندی
به دنبال نخواهد داشت .بنابراین با مصرف به اندازه قهوه
در طول روز از زیان های مصرف بیش از اندازه آن ازجمله بی
خوابی ،سوء هاضمه و باالرفتن فشار خون پیشگیری کنید.
نکته :مادران باردار برای اطمینان از به دنیا آوردن یک نوزاد
سالم بیش از  ۳فنجان قهوه ( ۳۰۰میلی گرم کافئین) در روز
مصرف نکنند.

چرا باید آب لیمو
را صبح هنگام بنوشید؟

نخستین نوشیدنی که هنگام صبح مصرف می کنید چه
چیزی است؟ ا گر این نوشیدنی شامل آب و لیمو نمی شود
ممکن است برخی فواید فوق العاده که به سود سالمت شما
هستند را از دست بدهید.
به گزارش باشگاه خبرنگاران جوان؛ نوشیدن آب به همراه
لیمو در هر زمان از روز می تواند به بهبود شرایط سالمت شما
کمک کند .آب به دلیل این که مواد مغذی را به سلول های
شما منتقل می کند ،مفید است و همچنین به دفع مواد
زائد از بدن کمک می کند.
به گفته اشلی کوف ،متخصص تغذیه ،با افزودن لیمو یا
آبلیمو شرایط آب هرچه بیشتر قلیاییسازتر می شود .این
می تواند برای دستگاه گوارش مفید باشد ،زیرا محیط
بهتری را برای رشد با کتری های خوب فراهم می کند .لیمو
ترشح بی کربنات سدیم درون روده کوچک را تحریک می
کند و این می تواند به تسکین سوء هاضمه کمک کند.
به گفته استفانی فراری ،متخصص تغذیه ،هیچ دلیلی
برای ننوشیدن آب لیمو وجود ندارد .این نوشیدنی بدن را
هیدارته نگه می دارد و از این رو عملکرد عضالنی و گوارش را
بهبود می بخشد .همچنین ،نوشیدنی آب لیمو ممکن است
به کاهش وزن نیز کمک کند .این در شرایطی است که مزه
تلخ لیمو می تواند به افزایش تولید صفرا و جریان آن کمک
کند.
چه چیزی درباره لیمو خاص است؟
لیمو نه تنها عطر و طعم خوبی دارد و می توان از آن به
همراه خورا کی ها و نوشیدنی های مختلف استفاده کرد،
بلکه منبع فوق العاده برای ویتامین  ،Cپلی فنول ها ،و آنتی
ا کسیدان ها نیز است.
افزون بر این ،آنتی ا کسیدان های قدرتمند موجود در این
میوه به مقابله با آسیب رادیکال های آزاد کمک می کنند.
نوشیدن آب لیمو به عنوان نخستین چیزی که هنگام صبح
مصرف می کنید ،آنتی ا کسیدان های مورد نیاز بدن برای
جوان سازی پوست و حفظ ظاهر با طراوات آن را در اختیار
بدن قرار می دهد.
به این دالیل مهم صبح ها آب لیمو بنوشید:
ا گر مصرف آب لیمو در هر زمان از روز می تواند برای بدن
انسان مفید باشد ،پس چرا نوشیدن صبح هنگام آن بسیار
اهمیت دارد؟
به گفته پل سالتر ،متخصص تغذیه و کاهش وزن ،فواید
نوشیدن آب لیمو صبحگاهی ممکن است بیشتر با نوشیدن
آب مرتبط باشد تا خود لیمو .نوشیدن یک لیوان بزرگ آب
می تواند به تامین آب مورد نیاز بدن پس از یک دوره عدم
مصرف مایع کمک کند .همچنین ،این اثر مثبتی بر سرکوب
اشتها دارد.
هنگامی که صبح از خواب بیدار می شوید ،بدن شما در
حالت کم آبی قرار دارد .از آنجایی که چند ساعت را بدون
خوردن یا نوشیدن پشت سر گذاشته اید ،دستگاه گوارش
همانند یک اسفنج تمیز است .آغاز روز با نوشیدن یک لیوان
آب لیمو به معنای آغاز روز با یک منبع خوب برای ویتامین C
که توسط لیمو تامین می شود و فواید طبیعی تامین آب مورد
نیاز بدن توسط آب است.
به عنوان پاداش اضافی ،ا گر آب لیمو را جایگزین نوشیدنی
های ناسالم مانند قهوه های شیرین شده با شکر کنید،
کاهش کالری و افزایش مواد مغذی دریافتی را تجربه خواهید
کرد ،که یک وضعیت برد-برد محسوب می شود.

یک دندانپزشک در خصوص علل حساس شدن
دندانها پس از ترمیم و عصبکشی توضیحاتی را
ارائه داد.
علی مرسلی متخصص ریشه درمانی در گفتوگو با
فارس در خصوص علل حساسیتهای پس از ترمیم
دندان اظهار داشت :در زمان برداشت پوسیدگی ،با
توجه به اینکه در هنگام ترمیم دندان ،دندان زنده
است و دارای عروق و اعصاب در پالپ است ،آسیب
مکانیکی ممکن است به بافت زنده دندان وارد
شود.
وی افزود :همین روند درست مانند خوب شدن یک
زخم ،نیاز به زمان دارد .در موارد نادری ممکن است
آسیب به حدی باشد که بافت زنده دندان نتواند از
عهده مهار آسیب بر بیاید و درد التیام پیدا نکند یا
اینکه شرایط به گونهای برود که دندان خونرسانی
خود را از دست بدهد و در اصطالح عام عصبش
عفونی شده و بمیرد.
مرسلی ادامه داد :در این صورت عفونت میتواند به
ناحیه استخوان دور ریشه دندان در فک گسترش
یابد و حتی در صورتی که عالمتی وجود نداشته
باشد دندان نیاز به درمان ریشه دارد.
این دندانپزشک توضیح داد :دلیل دیگر حساسیت
بعد از ترمیم ،خود مواد پرکردگی و تحریک توسط
خود این مواد و حساسیت به دلیل نشت آنهاست.
این حساسیت البته موقت بوده و به زودی برطرف
ً
میشود .مثال نقره موجود در ترمیمهای فلزی
و حساسیت ناشی از اسید استفاده شده در
پرکردگیهای همرنگ دندان میتوانند به طور موقت
بعد از اتمام درمان موجب حساسیت دندانشوند
که به مرور با احتمال باال برطرف میشوند.
این جراح ریشه تصریح کرد :در ترمیمهای فلزی
(آمالگام) به دلیل رسانا بودن فلز طبیعی است که
سرعت پاسخ دندان به تغییرات حرارتی بیشتر از
دندانهای عادی باشد .بعد از مدتی ممکن است
با توجه به وا کنش بافت زنده دندان ،این درد و
حساسیت کمتر شود.
مرسلی گفت :در طوالنی مدت نقص پرکردگی ،نشت
ترمیم ،بهداشت ضعیف و شروع مجدد پوسیدگی
از لبههای ترمیم میتواند باعث درد حساسیتی
دندان شود .در این صورت مداخله درمانی سریع
توسط دندانپزشک با عوض کردن پرکردگی و قرار
دادن ترمیم جدید میتواند از نیاز دندان شما به
عصب کشی جلوگیری کند ولی در صورت پیشرفت
پوسیدگی و درگیر شدن عصب نیاز به درمان ریشه
خواهید داشت.
فناوری

با اعتیاد کودکان به موبایل مقابله شود

دو سرمایه گذار بزرگ یک تولید کننده موبایل در
نامه ای سرگشاده خواهان مقابله با اعتیاد کودکان
به موبایل شده اند.
به گزارش مهر به نقل از بی جی آر ،دو سرمایه گذار
بزرگ اپل از این شرکت خواسته اند برای مقابله با
اعتیاد به موبایل در کودکان اقدامتی انجام دهد.
این درخواست نشان دهنده نگرانی روزافزون
درباره تاثیرات گجت ها و رسانه های اجتماعی روی
کودکان است.
شرکت نیویورکی «جاناپارتنزر» و سازمان «سیستم
معلمان بازنشسته» کالیفرنیا در نامه ای سرگشاده
از این شرکت درخواست کرده اند ابزاریهای بیشتری
برای مقابله با اعتیاد کودکان به خدمات اپل ارائه
کند.
همچنین آنها به شرکت توصیه کرده اند نرم افزار
دستگاه موبایل را طوری ارتقا دهند که والدین گزینه
های بیشتری برای حمایت از سالمت فرزندانشان
داشته باشند.
این شرکت مجموعا  ۲میلیارد دالر از سهام اپل را در
اختیار دارند.
در این نامه آمده است :هم ا کنون یک توافق در
سراسر جهان به وجود آمده که عواقب بلندمدت
فناوری های جدید باید در نظر گرفته شود.
هیچ شرکتی نمی تواند این مسئولیت را از خود
سلب کند .اپل می تواند نقشی مهم در تعیین مسیر
صنعت و توجه به سالمت و رشد نسل آینده داشته
باشد.

