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تشای  .فقط دس هَسد ایي فکش کٌیذ کِ چٌذ تاس دس سٍص اص هایکشٍفش استفادُ هی کٌیذ
 .کاس دیشتاى ضذُ است پس ّیچ فشصتی ًذاسیذ تا دس خاًِ صثحاًِ تخَسیذ

سٍص تعذ هجثَسیذ تا . هایکشٍیَ هی تَاًذ صثحاًِ سا تِ سشعت تشایتاى آهادُ کٌذ
یک تستِ اسٌک . گشسٌِ ّن ّستیذ. تعذ اصظْش کاس کٌیذ ۳صهاى ًْاس حذٍد ساعت 

تا پَضص هایکشٍٍیَ هی گیشیذ ٍ دس هایکشٍیَ هی گزاسیذ غزا سشیع آهادُ هی 
یذ فقط الصم است تا الصاًیا سا دس ضة، تعذ اص یک سٍص ًسثتا طَالًی خستِ ا. ضَد

 .هایکشٍٍیَ تگزاسیذ تا گشم ضَد

هی تَاًیذ تثیٌیذ کِ هایکشٍٍیَ ّا هحثَب ّستٌذ ٍ الثتِ قاتل دسک ّن است چَى 
ایي . غزا سا دس هذت صهاى تسیاس کَتاّی تِ طَس ضگفت اًگیضی آهادُ هی کٌٌذ

ٍى آًْا فقط غزا سا گشم ٍسیلِ ّوِ جا حاضش دس استفادُ اص تشق تسیاس کاساست چ
 .هی کٌٌذ

ضگفت صدُ ًخَاّیذ ضذ اگش تذاًیذ کِ هایکشٍٍیَ اص اهَاج هایکشٍ استفادُ هی 
هایکشٍٍیَ ًَعی هَج است کِ دس تیي اهَاج سادیَیی ٍ . کٌذ تا غزا سا گشم کٌذ

دس هَسد اجاق ّای   .تططع هادٍى قشهض دس طیف الکتشٍهغٌاطیس قشاس هی گیشد
هگاّشتض  ۲۴۵۰هایکشٍٍیَ هعوَال اص فشکاًس هَجی استفادُ هی ضَد کِ تقشیثا 

. است (گیگاّشتض ۲٫۴۵)

آًْا تَسط آب، چشتی ّا ٍ قٌذّا جزب : اهَاج دس ایي فشکاًس خاصیت جالثی داسًذ
یکثاس کِ جزب ضذًذ تِ طَس هستقین تِ حشکت اتوی تثذیل هی ضًَذ . هی ضًَذ

آًْا تَسط تیطتش پالستیک : ایي اهَاج خاصیت جالة دیگشی ّن داسًذ. سهایعٌی گ
فلض ًیض هایکشٍیَ سا تاصتاب هی دّذ کِ ایي . ّا، ضیطِ یا سشاهیک جزب ًوی ضًَذ

. عاهلی است کِ ظشٍف فلضی دس هایکشٍیَ خَب کاس ًوی کٌٌذ



 

 

چِ هعٌایی ایي . اغلة ضٌیذُ این کِ هایکشٍفش غزا سا اص دسٍى تِ تیشٍى هی پضد
داسد؟ 

هعوَال تایذ کیک سا . تگزاسیذ تگَین کِ کیکی سا دس فش هعوَلی هی خَاّیذ تپضیذ
تپضیذ یا ایٌکِ ایي تاس  (دسجِ ساًتی گشاد ۱۱۷)دسجِ فاسًْایت  ۳۵۰دس دهای 

تِ جای  (دسجِ ساًتی گشاد ۳۱۶)دسجِ فاسًْایت  ۶۰۰تصادفا آى سا دس دهای 
چِ چیضی داسد سخ هی دّذ؟ تیشٍى کیک . ُ ایذتٌظین کشد ۳۵۰دسجِ فاسًْایت 

. خَاّذ سَخت پیص اص آًکِ دسٍى آى حتی گشم ضَد

داغی َّای . دس فش هعوَلی گشها تَسط ّذایت اص تیشٍى تِ ٍسط غزا حشکت هی کٌذ
خطک، سطَتت خاسج غزا تثخیش هی ضَد پس تیشٍى آى هی تَاًذ تشد ٍ قَُْ ای 

. تضَد دس حالی کِ دسٍى آى هشطَب اس

دس پخت ٍ پض تا هایکشٍیَ، اهَاج سادیَیی تِ غزا ًفَر هی کٌٌذ ٍ هَلکَل ّای آب ٍ 
گشهایی تِ سوت . چشتی سا تِ طَس ًسثتا هساٍی دس سشتاسش غزا تشهی اًگیضاًٌذ

گشها یک هشتثِ ّش جایی است چَى هَلکَل . داخل تَسط ّذایت هٌتقل ًوی ضَد
هحذٍدیت ّایی ًیض ٍجَد داسد هثال الثتِ . ّا ّوِ تاّن تشاًگیختِ ضذُ اًذ

هایکشٍٍیَ تطَس ًاهساٍی دس قطعات ضخین غزا ًفَر هی کٌذ ٍ ّوچٌیي ًقاط داغ ًیض 
فشآیٌذ گشم ضذى کلی هتفاٍت . ایذُ آى سا گشفتیذ. تا تذاخل هَج ایجاد هی ضًَذ

. است تِ خاطش ایٌکِ اتن ّای تشاًگیختِ سا تِ جای گشهای ّذایتی داسیذ

ا چگًَِ کاس هی کٌٌذ؟ هایکشٍفش ُ

داخل ّش هایکشٍفش ٍسیلِ ای تِ ًام هاگٌتشٍى ٍجَد داسد کِ اًشطی الکتشیکی سا تِ 
اضعِ ّای سادیَئی تسیاس کَتاُ تثذیل هی کٌذ کِ تا تَجِ تِ هَاد تطکیل دٌّذُ 

ایي اهَاج تِ آساًی تَسط آب، . غزا ٍ طَل هَج فش، دس تشکیة غزا ًفَر هی کٌذ
ا جزب هی ضًَذ ٍ تِ لشصش تسیاس سشیع هَلکَل ّا هٌجش هی چشتی ّا ٍ ضکشُ

اصطکاک تیي ایي هَلکَل ّای غزا کِ تِ سشعت دس حال لشصضٌذ، تِ ًَتِ . ضًَذ



 

 

دس تَاى تشقی تاال، غزا دس هعشض حذاکثش هقذاس اًشطی . خَد گشها تَلیذ هی کٌذ
صذ، چشخص  تشای تَلیذ سطح تَاى تشق کوتش اص صذ دس. هایکشٍفش قشاس هی گیشد

اًشطی، هاگٌتَسى تٌْا   %۵۰تِ عٌَاى هثال دس . هاگٌتَسى قطع ٍ ٍصل هی ضَد
 )حتی هَقعی کِ هایکشٍفش اضعِ هٌتطش ًوی کٌذ . اٍقات سٍضي است ۵۰%

، لشصش هَلکَل ّای غزا (ٌّگاهی کِ چشخص هتَقف ضذُ یا اصالً خاهَش است
د ٍ فشآیٌذ پخت سا اداهِ اداهِ داسد ٍ حتی هوکي است تِ افضایص دها هٌجش ضَ

. دّذ
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