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ّبی لجط  ّبیتبى سا رخیشُ ٍ ّضیٌِ خَیی یبد ثگیشیذ چگًَِ پَل ثب ایي ًىبت صشفِ
هبؿیي ظشفـَیی، هصشف آة، ثشق ٍ گبص دس اػتفبدُ اص لَاصم خبًگی هبًٌذ پىیح، 

تبى دلت  اگش ثِ لَاصم خبًگی. اخبق گبص، یخچبل ٍ هبؿیي لجبػـَیی سا ون وٌیذ
ّب سا ثبال صدُ ٍ ثِ ایي  آػتیي. خَیی اًشطی دس خبًِ هوىي اػت وٌیذ، صشفِ

 .خَیی اًشطی ًگبّی ثیبًذاصیذ ّبی صشفِ تَصیِ

 صشفِ خَیی دس پىیح 

 . ؿَد ّبی خبًَاس ثشای گشم وشدى آة صشف هی ّضیٌِ ٪۱۸حذٍد 

 .دّین وي سا تَظیح هی ّبی پىیح ٍ آثگشم خَیی ّضیٌِ ّبی صشفِ دس ایٌدب ساُ

ّبی ثب  لذیوی سا عَض وٌیذ، سٍی ػیؼتن وي یب پىیح خَاّیذ آثگشم ٍلتی هی
ساد ي دسخِ ػبًتی ۵۰دسخِ آة سا سٍی ثیـتش اص . گزاسی وٌیذ ثْشٍسی ثبال ػشهبیِ

گشاد  دسخِ ػبًتی ۶۰ّب  ی ثیـتش پىیح دهبی اص پیؾ تٌظین ؿذُ. لشاس ًذّیذ
. ثٌذی وٌیذ ؿًَذ سا عبیك ّبیی اص پىیح خبسج هی ّب آة ثخصَف آى لَلِ. اػت
ّب خشیبى داسد سا وبّؾ  ثٌذی ّذسسفت اًشطی ٌّگبهی وِ آة گشم دس لَلِ عبیك

 .دّذ هی

اهشٍصُ هصبلح ػبختوبًی خذیذ ثب . ثٌذی خَد خبًِ اػت ی دیگش، عبیك ًىتِ
هوىي اػت . ّبیی هبًٌذ عبیك ثَدى دس همبثل ػشهب ٍ گشهب ٍخَد داسد ٍیظگی
ّب ٍ ثْجَد آػبیؾ،  ّبی ػبخت ثبال ثشًٍذ ٍلی دس دساصهذت ثب وبّؾ ّضیٌِ ّضیٌِ

 .گزاسی ثبصخَاّذ گـت ایي ػشهبیِ

 صشفِ خَیی هصشف آّة 

ى آة ٍ هصشف آة ثب ووی تغییش رٌّیت ّبی گشم وشد تَاًیذ دس ّضیٌِ ؿوب هی
تبى سا تغییش دّیذ، ثشای هثبل، ثب وبّؾ هذت صهبى  الگَی هصشف. خَیی وٌیذ صشفِ



 

 

یب ٍلتی وِ صیش دٍؽ آة گشم . ّبی ثب خشیبى ووتش حوبم وشدى، ٍ ًصت دٍؽ
 .تَاًیذ آى سا ثجٌذیذ ًیؼتیذ هی

 خَیی آة چٌذ ًىتِ صشفِ

 .لجبػـَیی ٍ هبؿیي ظشفـَیی وبهالً ثبص وٌیذؿیش آة سا فمػ ثشای هبؿیي  –

ّبی ؼَالًی دس لَاصم خبًگی ووتش اػتفبدُ وٌیذ وِ آة ثیـتشی هصشف  اص ثشًبهِ –
ّبی وَتبُ اص ًظش صهبى سا اًتخبة وٌیذ، اهب ایي ثشًبهِ سا اهتحبى  ثشًبهِ. ؿَد هی

 .ص هی ؿًَذی عبدی توی ّب ثِ خَثی ثشًبهِ ّب یب لجبع وٌیذ وِ هؽوئي ؿَیذ ظشف

  

 ًىبت صشفِ خَیی آؿپضخبًِ

ّب لَاصهی ّؼتٌذ وِ افشاد دس آؿپضخبًِ  هبؿیي ظشفـَیی، یخچبل، اخبق گبص، ایي
ّب لجط صیبدی سا داؿتِ ثبؿٌذ تب صهبًی وِ  تَاًٌذ ّضیٌِ وٌٌذ ٍ هی اػتفبدُ هی

 .خَیی وٌیذ ّب صشفِ تَاًیذ دس آى ثذاًیذ چگًَِ هی

  سا ثخَاًیذ ٍ هؽئي ؿَیذ وِ دهب سا  هبؿیي ظشفـَییحتوبً دفتشچِ ساٌّوبی
 .دسخِ اػت تٌظین ؿذُ ثبؿذ ۵۰سٍی حذالل وِ هعوَالً 

  لجل اص گزاؿتي ظشفْب دس هبؿیي ظشفـَیی، ثبلیوبًذُ غزا سا اص ظشٍف پبن
دس . ایی تویض وٌیذ، ظشٍف سا صیش آة ًگیشیذ ثب یه دػتوبل وبغزی یب پبسچِ

الجتِ . ًبهِ وَتبُ هبؿیي ظشفـَیی اػتفبدُ وٌیذتَاًیذ اص ثش ایي حبلت هی
ّب سا لجل اص گزاؿتي دس هبؿیي ظشف ثِ ؼَس وبهل تویض ًىٌیذ وِ ایي  ظشف

 .ؿَد وبس ثبعث آػیت سػیذى ثِ خَد هبؿیي ظشفـَیی هی

 ِؿؼتـَی هبؿیي ظشفـَیی اػتفبدُ -ّبی خیغ وشدى یب پیؾ اص ثشًبه
 .ًىٌیذ



 

 

 ِخـه وشدى سػیذ، آًشا خبهَؽ ٍ دس سا  ی ٍلتی هبؿیي ظشفـَیی ثِ هشحل
هبؿیي ظشفـَیی ثیـتشیي . ووی ثبص ثگزاسیذ تب ثب َّای خـه گشم ؿَد
 .وٌذ ّبی گشهبیی هصشف هی ثشق سا ٌّگبم خـه وشدى ظشٍف دس الوٌت

 ُدهبی . ثشای وبّؾ هصشف ثشق اػتفبدُ وٌیذ آل یخچبل اص تٌظیوبت ایذ
. دسخِ ثبالی صفش اػت ۵یخچبل صیش صفش ٍ ثشای   دسخِ ۱۸هٌبػت فشیضس 

گیشی ٍ تٌظین  اگش یخچبل ؿوب ًوبیـگش دهب ًذاسد اص یه دهبػٌح ثشای اًذاصُ
 .صحیح دهب اػتفبدُ وٌیذ

 ًـتی َّا . ّبی دس یخچبل سا ّشچٌذٍلت یه ثبس ثشسػی وٌیذ الػتیه
 .ثشد هصشف اًشطی سا ثبال هی

 ای سٍی وذام  ُ یب تبثِدس اػتفبدُ اص اخبق دلت وٌیذ وِ اص چِ اًذاصُ لبثل
ثشای لبثلِ . تشیي ّؼتٌذ ّبی وَچىتش هٌبػت ؿعلِ. ؿعلِ ثبیذ اػتفبدُ وٌیذ

 .ّبی خیلی ثضسي اص ؿعلِ ثضسي اػتفبدُ وٌیذ یب تبثِ

 ٌّگبم پخت . ثیـتشیي هصشف گبص دس خبًَاسّب هشثَغ ثِ پخت ٍ پض اػت
سا  ی اخبق گبص غزاّبی آثىی هبًٌذ ػَح، ثعذ اص ثِ خَؽ آهذى آة ثبیذ ؿعلِ

ؼَس ثِ هذت صهبى پخت سا وبّؾ دّیذ صیشا  ّویي. سٍی حذالل تٌظین وشد
 .صیبد پخت ؿذى ثِ هعٌبی اص دػت سفتي هَاد هغزی ثیـتشی اص غزا اػت

  ِثشای گشم وشدى غزا اص فش ثشلی اػتفبدُ وٌیذ وِ اًشطی ووتشی ًؼجت ث
 .ؿَد اخبق اػتفبدُ هی

 ّب ثِ ؼَس هؤثش وبس  ّب تویض وٌیذ تب ؿعلُِ ثِ ؼَس هشتت اخبق گبص ٍ ػشؿعل
 .وٌٌذ

  

 وبّؾ هصشف اًشطی دس لجبػـَیی اػتشاتظی ّبی

 .سا ون وٌیذ ّب ثب هبؿیي لجبػـَیی ّبی ؿؼتي لجبع ّب ّضیٌِ ثب ایي اػتشاتظی



 

 

 ّب  تَاًیذ اص َّای آصاد ٍ آٍیضاى وشدى ثشای خـه وشدى لجبع تب هی
 .اػتفبدُ وٌیذ

 ثبیذ ؿؼتِ ؿًَذ ون ّؼتٌذ، دلت وٌیذ وِ تٌظیوبت ّبیی وِ  اگش لجبع
 .ّب سا اًتخبة وٌیذ هتٌبػت ثب هیضاى لجبع

 ّب سا  وٌیذ ثعذ اص ّش ثبس اػتفبدُ پشص وي اػتفبدُ هی اگش اص هبؿیي خـه
وي  تش دس خـه اگش پشصگیشّب تویض ثبؿٌذ َّای خیلی ساحت. تویض وٌیذ

 .آیذ چشخذ ٍ صهبى خـه وشدى پبییي هی هی

ّبی آة، ثشق ٍ  تَاًیذ دسآهذتبى سا صشف لجط خَیی اًشطی، هی ایي ًىبت صشفِ ثب
خَیی سا یبد ثگیشًذ ٍ اص  ّبی صشفِ تبى ساُ ٍلتی ؿوب ٍ اععبء خبًَادُ. گبص ًىٌیذ

ّب اػتفبدُ وٌٌذ ثِ غیش هٌبفع هبلی وِ ثشایتبى خَاّذ داؿت، ثِ عٌَاى اًؼبى  آى
ؼَس وِ  ّوبى. ا ّن ًمـی خَاّذ داؿتدس حفظ هٌبثع ؼجیعی ٍ هحیػ صیؼت ؿن

 .داًین دس حبل حبظش هـىالتی دس صهیٌِ آة ٍ اًشطی ٍخَد داسد هی

وٌیذ؟ ثب گزاؿتي  تبى اػتفبدُ هی خَیی اًشطی دس خبًِ ّبی صشفِ ؿوب اص چِ سٍؽ
 .خَیی خَد آؿٌب وٌیذ ّبی صشفِ دیذگبُ هب ٍ دیگشاى سا ثب سٍؽ
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