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  خوراك مرغ

  توضیحات  مقدارالزم براي هرنفر(گرم)  مواد مورد نیاز  ردیف

    5  فلفل دلمه اي  1

    360  ±  15  مرغ  2

        25  ±5  پیاز  3

    به مقدار الزم  آبلیمو  4

    به مقدار الزم  نمک تصفیه شده بدون ید  5

    20  هویج  6

    20  ±5  رب گوجه  7

    به مقدار الزم  ادویه جات مجاز  8

  
  

  خوراك لوبیا چیتی

  توضیحات  مقدارالزم براي هر نفر(گرم)  مواد مورد نیاز  ردیف

    20  پیاز  1

    10  رب گوجه  2

    7  روغن  3

    50  ±5  لوبیاچیتی  4

  اختیاري   50  قارچ  5

  اختیاري  5  آبلیمو  6

  اختیاري  0,2  دارچین  7

  اختیاري  0,5  گلپر  8

    به مقدار الزم  ادویه جات مجاز  9

  
  

  خوراك کشک و بادمجان

  توضیحات  مقدارالزم براي هرنفر (گرم)  مواد مورد نیاز  ردیف

    25  ±5  روغن سرخ کردنی  1

    250  ±20  بادمجان  2

    50  ±5  کشک مایع  3

    30  پیاز  4

    به مقدار الزم  نعناء خشک  5

    به مقدار الزم  دارچین- ادویه- زرد چوبه-فلفل سیاه-فلفل قرمز  6

    10  سیر تازه  7

  اختیاري  5  مغز گردو  8
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  اختیاري  50  گوجه  9

  

  خوراك کوفته تبریزي

  توضیحات  مقدارالزم براي هر نفر(گرم)  مواد مورد نیاز  ردیف

  نیم دانه  15  برنج  1

    75  گوشت قرمز  2

    15  لپه  3

  اختیاري  5  کشمش پلویی  4

    10  آلو  5

  اختیاري  5  مغز گردو  6

    15  رب گوجه  7

    15  دنبه و قلوه گاه گوسفندي  8

    25  سبزي پاك شده کوفته  9

    به مقدار الزم  مجازادویه جات   10

    15  آرد  11

    به مقدار الزم  نمک تصفیه شده بدون ید  12

    20  پیاز  13

  

  

 

  کتلت گوشت

  توضیحات  مقدارالزم براي هرنفر (گرم)  مواد مورد نیاز  ردیف

  سرخ کردنی  30  ±  5  روغن  1

    100  سیب زمینی  2

    20  آردسوخاري  3

        25  ±5  پیاز  4

    30  تخم مرغ  5

  چرخ کرده    60±    10  گوشت قرمز  6
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  کوکو سیب زمینی

  توضیحات  مقدارالزم براي هر نفر (گرم)  مواد مورد نیاز  ردیف

    40  روغن  1

     115  سیب زمینی  2

    80  تخم مرغ  3

    10  ادویه جات مجاز  4

    به مقدار الزم  نمک تصفیه شده بدون ید  5

  

 

  کوکو سبزي

  توضیحات  مقدارالزم براي هر نفر (گرم)  مواد مورد نیاز  ردیف

  سرخ کردنی  30  ±5  روغن مایع  1

 پاك و خرد شده 90  ±10  سبزي کوکو   2

     85  تخم مرغ  3

  براي برنج   7  ±2  روغن   4

    به مقدار الزم  ادویه جات مجاز  5

    به مقدار الزم  نمک تصفیه شده بدون ید  6

     3  آرد  7

  

  ماکارونی

  توضیحات  مقدارالزم براي هر نفر (گرم)  مواد مورد نیاز  ردیف

    30  ±  5  روغن مایع  1

    160±  10  ماکارونی  2

    30  رب گوجه  3

    25  پیاز  4

  30  گوشت قرمز  5
گرم  60در صورت استفاده نکردن از مرغ، 

  لحاظ شود

  بهتر است به صورت خاللی باشد  30  گوشت مرغ  

    به مقدار الزم  نمک تصفیه شده بدون ید  6

    15  فلفل دلمه  7

  50  قارچ تازه سفید  8
استفاده، میزان گرم  در صورت -اختیاري

  گوشت و ماکارونی کم می شود

    به مقدار الزم  آبلیمو  9

    به مقدار الزم  ادویه جات مجاز  10
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  آش رشته

  توضیحات  مقدارالزم براي هر نفر (گرم)  مواد مورد نیاز  ردیف

    15  پیاز  1

    30  ±  5  روغن  2

 پاك و خرد شده 45  ± 5  سبزي آش  3

    7  ± 2  نخود  4

    10  لوبیا  5

    10  عدس  6

    15  ±  5  رشته آش  7

    0,8  نعنا خشک  8

    15  کشک  9

  اختیاري  5  سیر تازه  10

    به مقدار الزم  ادویه جات مجاز  11

  
  
  
  

  سوپ جو

  توضیحات  مقدارالزم براي هر نفر (گرم)  مواد مورد نیاز  ردیف

    15  پیاز  1

    10  رب گوجه  2

    5  آبلیمو  3

  پوست کنده  15  جو  4

  جعفري  20  سبزي تازه  5

    10  هویج  6

    10  سیب زمینی  7

  اختیاري  15  مرغ یا گوشت  8

  اختیاري    نخود فرنگی  9

    به مقدار الزم  ادویه جات مجاز  10
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  سوپ رشته (ورمیشل)

  توضیحات  مقدارالزم براي هر نفر (گرم)  مواد مورد نیاز  ردیف

    5  پیاز  1

    15  رب گوجه  2

    5  آبلیمو  3

    10  رشته فرنگی (ورمیشل)  4

    20  سبزي تازه  5

    10  هویج  6

    10  سیب زمینی  7

  اختیاري  15  مرغ یا گوشت  8

  اختیاري    نخود فرنگی  9

    به مقدار الزم  ادویه جات مجاز  10

  

  

  

  

  

  ساالد

  توضیحات  مقدارالزم براي هر نفر(گرم)  مواد مورد نیاز  ردیف

    100  کاهو چینی  1

    30  کلم بنفش  2

    30  گوجه  3

    50  کلم سفید  4

    یک عدد  سس   5

    30  خیار  6

 
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



 

۶٠ 
 
 

  دورچین و دسر

  توضیحات  مقدارالزم براي هرنفر (گرم)  مواد مورد نیاز  ردیف

    50  خیارشور  1

  گرم100لیموسنگی   50  لیموترش  2

    100  ترشی  3

    160-200  سیب درختی  4

    100-120  سیب گالب  5

    90-110  خیار 6

    300-400  هندوانه با پوست 7

    300-350  خربزه با پوست  8

    160-200  پرتقال  9

    100-150  نارنگی  10

    120-150  لیموشیرین  11

    150-200  موز  12

    120- 160  هلو  13

    80-110  هلو انجیري  14

    140- 160  گالبی  15

  دو تا سه عدد  80-120  آلو قطره طال  16

    80-100  کیوي  17

    100-120  شبرنگ  18

    250-300  انار  19

    100-120  شلیل  20

  دو تا سه عدد  80-120  زردآلو  21

  سه تا چهار عدد  80-100  گوجه سبز  22

    300-350  طالبی با پوست  23

    100-120  گیالس  24

    100-120  آلبالو  25

    150-200  انگور  26

  40  سبزي خوردن   27
پاك شده و بسته بندي شده کارخانه 

  سرو ایی آماده

    عدد 1  چاي کیسه اي  28

29  
دسر (شکالتی، زعفرانی، کرم کارامل، نسکافه 

  و ...) 
100-70    

  یک نفره    دلستر  30

    30-50  زیتون سبز یا پرورده  31

  عدد 1  شیر یک نفره (ساده، کاکائو، خرما)   32
با بسته بندي کارخانه اي (استریلیزه)  

cc200  

  cc200با بسته بندي کارخانه اي   عدد 1  آب میوه یک نفره  33

 5/2-3با بسته بندي کارخانه اي با %   100  ماست یک نفره   34
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  چربی

  cc200 -با بسته بندي کارخانه اي  عدد 1  دوغ یک نفره   35

  cc250 -با بسته بندي کارخانه اي  عدد 1  دوغ یک نفره  36

  cc300 -با بسته بندي کارخانه اي  عدد 1  دوغ یک نفره  37

  cc370 -با بسته بندي کارخانه اي  عدد 1  دوغ یک نفره  38

  عدد 3تا  2  15-20  مغز گردو کامل  39

  عدد 3تا  2  30-50  خرما  40

    35  پنیر تک نفره  41

    50-70  زولبیا  42

    40-60  بامیه  43

    80  کیک یزدي  44

    50-60  گوجه خام (دورچین)  45

    100-120  گوجه کبابی  46
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ی دا���و�یکار��وه    �دو�ن  ��ارداد ��� �ذا

  ��۵ت �ماره 

  

ی دا���و�ی   ��وه �� آماده سازی  �واد او��ه و ��ت �ذا

  

  

  

 

  

  �۱۳۹۴ھار  
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  آمادهسازي:  -1

-درفرآیندآمادهسازیالزماستعالوهبررعایت اصولودستورالعمل. آمادهسازیخوب،الزمهارائهخدماتیمطلوبومناسباست

. اوآلنکهازنگهداریموادغذاییآمادهشدهخارجاز سردخانهجداًپرهیزشود. هایرایج،نکاتینیزموردتوجهقرارگیرد

 .عمآلیدموادغذاییآمادهسازیشدهبهدلیلخردشدنوقطعهقطعهشدنبیشتردرمعرضهوا وآالیندههابودهوبنابراینالزماستمراقبتبیشتریازآنهابه

. نظافتوضدعفونیمداوموبابرنامه آنها،بسیارالزموضروریاست. اآللودگیهادارندوسایلوابزارآالتآمادهسازیبیشتریننقشرادرانتق

. سازینیزبهدلیلمذکورازاهمیتدوچندانبرخورداراستدرجهسردیمحآلمادهسازي،نظافتمحیطواصولبهداشتفردیومحیطی محآلماده

قطعاتغیرقابالستفادهو . سازیاستسازي،خارجنمودنسریعضایعاتوزبالهناشیازفرآیندآمادهازدیگرنکاتبسیارمهمدرواحدهاي آماده

-جدابودنمحآلماده .هایبسیارمناسبیبرایرشدمیکروبهاهستندوبنابراینالزماستسریعاًازمحآلماده سازیخارجشوندضایعاتایجادشدهمحیط

  .بهآنتوجهوافریگرددسازیموادغذاییازدیگراصولمهمواساسیدرفرآیندآمادهسازیاستکهالزماست 

-درآماده. تواندآلودگیهاي احتمالیآنهارابهیکدیگرانتقالدهدسازیگوشت،مرغوماهیدریکمحلودریکزمانمیآماده

سازیسبزیجات،خصوصاًسبزیجاتتازه،الزماستتمامیمواددر 

-اطرهچندمرحلهشستشووضدعفونیشوندوبهظاهرتمیزوبستهبندیشکیآلنهااکتفانشود.وجودباقیماندهسموم دفعآفات،مخ

- شستشوي چندمرحلهایوضدعفونیآنهابامواد،میبنابراین  ایجدیبرایسبزیجاتاستکهخطرآنکمترازتخمانگلنیستو

  .تواندمخاطراتناشیازآنهاراکاهشدهد

  

  :وشویموادغذاییشست 1-1

 شودوشومیهاتوسطدرمحلولضدعفونیکننده،ضدعفونیشدهسپسشستمیوه: میوه.  

 وشوینهاییزدایی،ضدعفونیوشستسازي،انگلپاك: تندازشودکهعبارسازیمیسبزیدرچهارمرحلهسالم.  

. هابهخوبیجداشوددهیمتاموادزائدوگلوالي آنهارابهخوبیپاککردهسپسدرواناولشستوشومیابتداسبزي: سازيپاك) مرحلهاول

: زداییانگل) مرحلهدوم .هایکاهووکلمقبالزشستوشوازیکدیگرجداگرددشودبرگتوصیهمی

 5 شوییبهآناضافهکرده،پسازمایعظرف) قطره 5 الی 3( زدایی،سبزیپاکشدهمرحلهاولرادرواندومریختهبهازایهرلیترآببرایانگل

  .شوییازسبزیجداگرددکنیمتاتخمانگلوباقیماندهمایعظرفآبجداوتاحدالزمآبکشیمیدقیقهسبزیراازکف

رادرآب ) پرکلرین( کلر) خوريبرنصفقاشقچايبرا( لیترآب،یکگرم 5 دراینمرحلهبهازایهر: ضدعفونی) مرحلهسوم

  .هایآنازبینبرونددقیقهدرمحلولفوققراردادهتامیکروب 5 هارابرایمدتحلکردهوسبزي

 کنندهجداشدهوقابلهایضدعفونیشدهراآنقدرباآبسالمشستوشودادهتاباقیماندهمواد ضدعفونیسبزي: شستشوینهایی) مرحلهچهارم

  .شودمرحلهسبزیریزیاخردمیمصرفگرددوچنانچهنیازباشدبعدازاین

 درصورتیکههدفانجماد زداییسریعگوشتوپختبالفاصلهآنباشد، . وشوباآبسردشهریانجامشودشست: گوشت

  .توانازآبگرماستفادهکردبهشرطآنکهزمانانجماد زداییتاپختکمترازیکساعتباشدمی

 شوزدوده ودرصورتافتادنموادغذاییبرکفزمین،بهشرطآنکهآلودگیازنوعسطحیباشدوبهراحتیباشست

صورتاستفادهازمادهغذاییآلودهیاانتقاآلنبهظرف وشویمادهغذاییانجامشوددرغیراینشود،ضروریاستشست

  .محتویهماننوعمادهغذاییمجازنیست

  

  خارجنمودنموادازانجماد 2-1

 .یکیدیگرازمراحلیکهممکناستموادغذاییرابامخاطرهمواجهسازدمرحلهدیفراستیاانجماد زداییاست

تواندعالوهبرافزایشمیکروبهایموجود اینمرحلهحساساگربادقتوحوصلهوبااصولعلمیانجامنشودمی

انجماد زداییاصوالًبایدبتدریجوبدون استفادهازآبودرفضایسردخانه (باالیصفر) . درغذا،باعثازبینرفتنموادمغذیوارزشغذایییکمحصولگردد

تواندباعثفسادموادغذاییشدهدرصورتاستفادهازآب (خصوصاًآبگرم) یفرآیندانجماد زداییاگربهروشمذکورانجامنشود م. صورتگیرد

باوجودبرنامهغذاییمنظمانجماد زداییاصولیکارچندان . آلودگییکقسمتازموادغذاییو یکقطعهرابهتمامقطعاتوموادمنتقلنماید

 .هابهدقتوزیرنظرکارشناسانمربوطبهخوبیانجامشودتوانددرآشپزخانهمشکلینبودهومی
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 4 دردمایاتاقازانجمادخارجنکنیدوبهتراستمادهغذاییبرایرفعانجماددریخچالهرگزموادغذاییرا

  .درجهسانتیگرادقرارگیردویاازسالنهایمخصوصانجماد زداییاستفادهگردد

  

  انواع روش هایپختوپز -2

- ست،میپختوپز عالوهبراینکهبرایبدنمفیدا. شودکهاینموادبرایبدنقابلهضموجذبگردداصوالًپختوپزموادغذاییبرایآنانجاممی

. بااین وجودنبایدپختوپزعاملیباشدکهباعثشودغذابرایبدنزیانبارگردد. تواندبرخیازمخاطراتومیکروبهایغذارانیزازبینببرد

سرخکردنزیادو . شودآنغذابرایبدنزیانبارشودحرارتدادنزیادغذا،باعثازبین رفتنموادمغذیآنشدهوحتیدرمواردیسببمی

ترجیحاًنبایددربغذادرهنگامپختبازباشدو . تحرارتدادنروغنبطورمستقیمازجملهاینموارداس

 .درمراکزیکهدیگهایدوجدارهوجودداردبجزدرمواردضروري،دربظروفخصوصاًانواعسوپهاوخورشتها الزماستبستهباشد

الزماستدرمواردغیرضروریازآناجتنابگرددودر بنابراین  سرخکردن،فرآیندیمخربدرموادغذاییاستو

اًازایننوعدیگهابرایحرارتدادنروغناستفادهشدهوبه مواقعالزمودرصورتوجوددیگهایدوجدارهحتم

. هایغیرمخصوصسرخ کردن،استفادهنشودمحضتغییررنگروغنازآناستفادهنشود.همچنیندقتشودبههیچعنوانازروغن

  .روغنمایعمعمولیوجامدبرایسرخکردنخطرناکاست

  

  مقایسهبهداشتیپختموادغذایی

  آبپزکردن: -1-2

. دهندشوندومواد یادشدهکیفیتخودراازدستمیتهشوندویتامینهایموجوددرآنهادرآبمنتشرمیسردپخهنگامیکهموادغذاییازابتدادرآب

کهموادغذاییازآغازدرآبجوشپختهشوند،تغییراتبوجودآمده زمانی

  .شودکنندو اینامرموجبحفظطعموکیفیتمطلوبمیدرالیههایسطحیموادغذاییکهباآبجوشدرتماسهستندازانتشارویتامینهابهآبجلوگیریمی

  :مزایا

  .دراینشیوهپخت،نیازیبهافزودنموادچرب(مانندروغنوکره)وجودندارد

  :معایب

  .کندبرایمثالسیبزمینیآبپزبهسختیطعموکیفیتغذاییخودراحفظمی

  :راهکار

. هاي موجوددرآنبیشترحفظخواهدشدیابدوویتامینهرچهحجمآبموردمصرفدراینروشکمترباشد،دمایموادغذاییسریعترافزایشمی

-بهعنوانمثالبرایآبپزکردنسبزي .توانازآبگوشتباقیماندهبرایتهیه سوپهایابهعنوانمایهسساستفادهکردپسازپختکاملموادغذایی،می

نخودفرنگیواسفناجازاین . هابایددوبرابرحجمآنآبافزودهشود

  .قاعدهمستثنیهستندچراکهنخودفرنگیهمحجمخودشواسفناجبهحجمکمتریآبنیازدارند

  :پختبابخار -2-2

  .شوندنشیوهموادغذاییمستقیماًباآبتماسندارند،بلکهدرجویاشباعشدهازبخارآب،پختهمیدرای

  :مزایا

تواناجزاءمختلفیکغذاراجداگانهدرونلفافپیچیدوآنهاراهمزمانبا مزیتپختبابخارایناستکهمی

  .یکدیگردربخارپخت،بدونآنکهبووطعمآنهابهیکدیگرسرایتکند

  :معایب

  .درنتیجهبایددرظرفیجداگانهسسیامایهراتهیهکرد .مانداست،ضمنآنکهآبگوشتیاآبسبزیبرجانمیاینشیوهپختبهکندیصورتمیگیردووقتگیر

  :راهکاربرایحفظطعمدرپختبابخار

-برایباالبردنطعم غذامی. گیردهرچهموادمختلفغذابهقطعههایکوچکتریخردشوندپختسریعترصورتمی

وپسازجوشآمدن توانیدآبسبزي،آبگوشتوانواعادویهرابهآبدرونمحفظهزیرینبخاربیفزایید

-اینشیوهنهتنهاطعمیکایکموادغذاییراحفظمی .آبوبخارکردنآن،موادغذاییخردشدهرادرونمحفظهباالییبخارپز،قراردهید



 

۶۵ 
 
 

. کندهاي موجوددرموادغذاییرابهبهترینشکلحفظمیکندبلکهدرمقایسهبادیگرروشهایپخت،ویتامین

  .شوندچربیموجوددرموادغذاییحذفمیمزیتدیگراینروشدرایننکتهنهفتهاستکهبخشیاز 

  

  پختدرلفاف:  -3-2

. شونددراینشیوهپخت،موادغذاییبهصورتیکجادرونلفافیازجنسفویآللومینیومییاکاغذروغنیپیچیدهو درونفراجاقگازپختهمی

-خودراحفظمیمواد یادشدهبهخوبیکیفیتغذاییودیگرویژگیهایمطلوب. دراینشرایطکهبخارهایمتصاعدشدهازموادغذاییراهبهجاییندارند

  .کنند

  :مزایا

  .روشیاستبسیارسریع،پاکیزه(بدونریختوپاش)ومطابقباموازیننوینتغذیهکهبهوسایالندکینیاز دارد

  :معایب

  .اینروشتنهابرایپختهقطعههایکوچکگوشت،مرغیاماهیمناسباستضمنآنکهموادپختهشدهرا بایستیبههمانشکلبرسرمیزتوزیعکرد

  :راهکارها

این . بهموادغذاییدرونلفافیکقاشقسوپخوریآبوادویهافزودبرایدستیابیبهطعمبهترمیتوان

  .کندروشبهخوبیکیفیتغذایی،ویتامینها،رنگورایحهموادغذاییراحفظمی

  

  پختدرفراجاقگازیااجاقبرقی: -4-2

  .شوندگیرندومتناسببامیزانگرمابهتندییابهکندي پختهمیدراینشیوهموادغذاییتحتتأثیرمستقیمگرماقرارمی

  :مزایا

ختقطعاتبزرگگوشت،مرغوماهیبهصورتکاملمناسباست،چنانچهمواداولیهکیفیت اینروشبرایپ

  .باالییداشتهباشند،اینروشطعمواقعیودلپذیرآنهاراآشکارمیسازد

  :معایب

 بنابراین سازد،شیوهیادشده،طعمکلیهموادغذایی(حتیطعمناخوشایندموادغذاییباکیفیتپایین)راآشکارمی

  .هشودالزماستکهازموادغذاییباکیفیتمناسباستفاد

  :راهکار

-شودوطعمیناخوشایند بهغذامیوجودپیهوچربیزیرپوستی،دنبهومانندآنهاموجبایجاددوددرهنگامپختمی

 .دهد،بدینسببهرگونهچربیاضافیازگوشتبایدگرفتهشود

قبالزپختگوشتقرمزدرفربهجهتحفظکیفیت،سطحگوشتبایکقطعهفویآللومینیومیپوشاندهشود 

  .همچنینتاپختکاملگوشت،اززدن نمکبهآنخودداریشود. ودرهنگامپختنیزچندینبارمایهباقاشقبهسطحگوشتمالیدهشود
  

  کبابکردن: -5-2

  .شونددراینشیوهپخت،موادغذاییبهوسیلهحرارتمستقیمیاغیرمستقیمپختهمی

  :امزای

  .گردددهد وموادمغذیآنتاحدودزیادیحفظمیشودوطعمیگواراودلچسببهمادهغذاییمیایاستسریعکهدرآنازگرمایزیاداستفادهمیشیوه

  :معایب

حرارتشدیدوعدمدقتکافیموجبسوختهشدنسطحکبابشده،افزونبراینکبابکردنگوشتدر 

 .صورتیکهبررویحرارتمستقیمانجامشود،موجبپیدایشموادسمیدرگوشتخواهدشد

  .مغزپخت)(اینروشبایددقتنمودموادغذاییبراثرحرارتزیادنسوزندوهمچنینکامالًپختهشونددر

  :راهکاربرایحفظطعم

  .مترضخامتداشتهباشندتاپختکباب کاملشودخواهیدکبابشوند،نبایدبیشازدوتاسهسانتیهاییراکهمیقطعه



 

۶۶ 
 
 

  :پختدرعصارهموادغذایی - 2- 6

-گردد،پختهمیایکهازآنهاخارجمیدراینروشکهازپختبافشارگرفتهشدهاست،موادغذاییدرونظرفیدربستهحرارتدادهشدهباشیرهو عصاره

  .شوند

  :مزایا

-همچنین می. شودپختهمزمانمرغ،ماهیوگوشتقرمزباسبزیهاموجبحفظطعمواقعیومطلوبآنانمی

  .توانپیشازشروعپختنیزادویهموردنظررابدانافزود

  :فظطعمراهکاربرایح

-چناچهمایلباشید،می. پسازمتصاعدشدنبخارواشباعشدنفضایدرونظرفازبخار،شعلهکمشودتاپختباشعلهمالیمصورت گیرد

  .هایمعطرراازابتدابهموادغذاییبیفزاییدتوانیدادویهوسبزي

  :اينکتهتغذیه

  .کنند،مناسباستاینشیوهبرایافرادیکهازرژیمغذاییبدونچربیاستفادهمی

  :ویوپختدراجاقمایکرو - 2- 7

هایآب امواجیااشعهمولکول. شوددراینشیوهپخت،امواجالکترومغناطیسیبرموادغذاییتابانیدهمی

 .رسانندآورندودمایآنهارابهسرعتبهحدمطلوبپختمیموجوددرموادغذاییرابهتحرکوتالطمدرمی

  .موادغذاییپختهشدهبهاینروشکیفیتیمشابهموادآبپزیاپختهشدهبابخاردارند

  :مزایا

- همچنینبااستفادهازآن می. وجانشینیکارآمدبرایآبپزکردنیاپختبابخاراستایبسیارسریعشیوه

  .توانبهآسانیغذاهایپختهوآمادهرادوبارهگرمکرد

  :معایب

(بهاستثنایاجاقهایمایکروویویچندمنظوره) . توانبرایکبابکردنگوشتبکاربرداینشرایطرانمی

موادغذایینیزبایدازاندازهوابعادخاص . شیرینیوکیکپختهشدهبااینروش،کیفیتمطلوبینخواهندداشت

  .ومحدودیبرخوردارباشندتابتوانآنهارابهاینشیوهپخت

  :اينکتهتغذیه

  .کندایسادهوسریعاستکهنیازیبهاستفادهازروغنوموادچربنداردوکیفیتموادغذاییبهنحواحسن حفظمیشیوه

  سرخکردنوتفتدادندرروغن: -8-2

  .شوندموادغذاییباروغنیاکرهومانندآنودردمایباالپختهمی

  :مزایا

  .کندروشیسریعاستوطعمدلپذیرموادغذاییرادوچندانمی

  :معایب

  .برایپختقطعههایدرشتموادغذاییمناسبنیست

  :راهکاربرایحفظطعم

پساز . توانباحداقلحرارتموادغذاییراکامالًبرشتهوطالییکردگیریازظروفمخصوصمیبابهره

-می .وادغذاییبهاستثنایگوشتقرمز،روغنمصرفیدورریختهشودسرخکردنم

- سپسآنرا حرارتداد تاقوامپیداکندسپساینمایهرامی. تواناندکیمایع(آبیاآبسبزي)بهمخلوطروغنوشیرهگوشتباقیماندهدرتهظرفافزود

  .توانبهعنوانسسمورداستفادهقرارداد

  سرخکردنبهشکلغوطهورکردندرروغن: -9-2

-شوند.بدین ترتیبسطحآنهادرتماسباروغنکامالًتردمیدشدهدرونظرفحاویروغنجوشانغوطهورشدهوسرخمیدراینشیوهپخت،موادغذاییخر

  .کندشود،حاآلنکهمغزشانلطافتاولیهخودراحفظمی

  :مزایا


