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مضرات وًشیدوی َای گازدار ي آب میًٌ َای تجاری تر 

گرما مصرف کسی پًشیدٌ ویست. لیکه تا فرارسیدن فصل 

وًشیدوی َای خىک غیر قاتل اجتىاب می تاشد. در ایه مته 

چىد ومًوٍ از شرتت َای مفید در طة سىتی ایران معرفی 

 می گردد.
 

 

 جالب

 
 :هَاد السم

 .کیلَ، سعفزاى ًین هثمال 3کیلَ، گالب  1ًثات عفیذ 

 : طزس تْیِ

آى را تگیزیذ ٍ صاف ًواییذ تا ًصف ؽَد. عپظ ًثات ٍ گالب را تا ؽعلِ هالین تدَؽاًیذ در حیي خَؽیذى کف 
تَاًیذ تا آب عزد یا عزلیات هٌاعة ٍ  سعفزاى را تا گالب حل کزدُ ٍ تِ آى اضافِ کٌیذ. ٌّگام اعتفادُ هی

 .فزًدوؾک ٍ یا تخن ریحاى ٍ... تٌَؽٌذ

 
 : خَاؿ

پایِ ؽزتت هَرد اعتفادُ خْت تمَیت للة ٍ اعصاب ٍ افغزدگی هفیذ اعت. در تغیاری اس دعتَرّا تِ عٌَاى 

 .لزار هی گیزد

 .ایي ؽزتت تا کاّؼ همذار سعفزاى ًَؽیذًی تغیار خَتی تزای فصل گز ها اعت

 

 دمىًش تٍ

 .تِ همَی للة، هعذُ ٍ اعصاب اعت. ٍ ًَؽیذًی تغیار هٌاعة تزای پاییش ٍ سهغتاى اعت

ّای ٍارداتی تا ایٌکِ ظاّز "تِ "تخزیذ. رعیذُ ٍ ؽیزیي ایزاًی "تِ  "تزای تْیِ ایي دهٌَػ ًخغت تایذ 
ٌّذعی آراعتِ تزی دارًذ در تیؾتز هَارد اس تَ ٍ هشُ السم تی تْزُ اًذ ٍ تیؾتز تزای تشئیي ظزف هیَُ هٌاعة اًذ 

 .تا کارتزد ٍ فایذُ طثی



 

 
 .ًیغتتِ را خَب تؾَییذ تا پزسّای رٍی آى تزٍد. اگز پَعت تِ کاهالً سرد تاؽذ ًیاسی تِ گزفتي آى  .1

عاًتی هتز ٍ لطز حذٍد  3تایذ آى را تا رًذُ فلشی خالل کٌیذ تا لطعاتی تِ طَل حذٍداً  "تِ"پظ اس ؽغتي  .2

 .هیلی هتز تِ دعت آٍریذ. لطعات ریشتز یا درؽت تز هوکي اعت در هزاحل تعذی ؽوا را تا هؾکل رٍتزٍ کٌٌذ 2

عیٌی تگغتزاًیذ ٍ رٍی ٍعیلِ گزهاسایی تا گزهای هالین پظ اس ایي کار تایذ لطعات رًذُ ؽذُ تِ را در یک  .3

رٍس طَل هی کؾذ تا  2تا  1ٍ پیَعتِ، هاًٌذ ؽَفاص، لزار دّیذ. تغتِ تِ رطَتت َّا ٍ دهای گزم کٌٌذُ تیي 
لطعات تِ خؾک ؽًَذ. در ایي هزحلِ، خؾکی ًثایذ آًمذر ؽذیذ تاؽذ کِ خاللْا را تتَاى هاًٌذ زَب کثزیت 

 .ؽکغت

لِ پایاًی در تْیِ دهٌَػ تِ، تَ دادى آًْاعت کِ ًیاس تِ کوی هْارت دارد ٍگزًِ هوکي اعت دهٌَػ هزح .4
تِ  داغ ؽَدخَب اس کار درًیایذ. تزای ایي کار تایذ یک هاّی تاتِ فلشی را رٍی ؽعلِ گاس تگذاریذ تا ظزف خَب 

عپظ خاللْای تِ خؾک ؽذُ را  لذری کِ اگز لطزُ ای آب در آى ریختیذ تِ پزػ درآیذ ٍ سٍد تخار ؽَد.
یکثارُ در هاّیتاتِ ریختِ ٍ تِ عزعت تا لاؽك زَتی سیز ٍ رٍ کٌیذ تا حزارت تِ طَر یکغاى تِ ّوِ خاللْا 

تزعذ. ایي کار را تا ٍلتی کِ رًگ خاللْا تِ لَُْ ای پزرًگ تزعذ اداهِ تذّیذ. کوی دٍد تلٌذؽذى اس ایي خاللْا 
رًگتز ؽذى دهٌَػ ّن کوک هی کٌذ، تٌاتزایي اس تزخاعتي کوی دٍد ٍ دم  ّیر عیثی ًذارد ٍ حتی تِ خَػ

 .ًتزعیذ

پظ اس تغییز رًگ ٍ تَدادُ ؽذى تِ ّا، هاّیتاتِ را اس حزارت دٍر کٌیذ ٍ تگذاریذ خٌک ؽَد. عپظ آى را در  .5

 .ظزف درتغتِ ؽیؾِ ای ًگْذاری کٌیذ ٍ اس رطَتت ّن دٍر ًگْذاریذ

ی ّز ًفز حذٍد یک لاؽك غذاخَری هعوَلی اس آى را در یک لَری تا یک لیَاى آب تزای تْیِ دهٌَػ تزا .6

 .دلیمِ رٍی تخار، خَب دم کٌیذ ٍ عپظ ًَػ خاى کٌیذ 22خَػ تِ هذت 

افشٍدى همذار اًذکی سعفزاى آثار للثی ٍ هغشی آى را تمَیت هی کٌذ ٍ رًگ ٍ هشُ اػ را ّن ارتماء هی دّذ. اگز 
تاؽذ ًیاس زٌذاًی تِ ؽیزیي کٌٌذُ ًذاریذ ٍلی اگز دٍعت داؽتیذ خَب اعت کِ آى را تا تِ کاهال ؽیزیي تَدُ 

 .کوی ًثات ؽیزیي کٌیذ ٍ تٌَؽیذ

  

 محمدی گل شرتت
 اى تِ داغ آب لیتز 5 الی 4 ٍ ریختِ ای ؽیؾِ ظزف در را هحوذی گل گلثزگ کیلَ دٍ الی ًین ٍ یک حذٍد
  ًواییذ اضافِ

 . تواًذ رٍس ؽثاًِ یک تگذاریذ تغتِ را آى در ٍ

 .تزیشیذ دٍر را تفالِ ٍ ؽَد آب ٍارد آى عصارُ تا تفؾاریذ ٍ کزدُ خارج را ّا گلثزگ عپظ

 .ؽَد غلیظ تا تگذاریذ هالین حزارت رٍی ٍ کزدُ هخلَط آب ایي تا را ؽکز کیلَ 4 تعذ ٍ

 .ًواییذ هیل ٍ آهیختِ خٌک آب ًظز هَرد همذار تا هصزف سهاى در ٍ ًگْذاری یخسال در اعت آهادُ ؽزتت

 .کٌذ هی کوک ًیش خَاب تِ ٍ تَدُ هٌاعة تؾٌگی رفع تزای ٍ آٍر ًؾاط ؽزتت ایي
 



 

 

 شرتت اوجیر
 : ريش ايل

تعذادی اًدیز خؾک را در یک ظزف آب گزم تزیشیذ ٍ یک ؽثاًِ رٍس تخیغاًیذ عپظ هی تَاًیذ آب آى را 

 .خذاگاًِ تِ صَرت خٌک ٍ اًدیزّا را ّن خذا هصزف کٌیذ

 .هصزف اًدیز خیغاًذُ تِ ٍیضُ لثل اس غذا تِ عٌَاى یک هلیي تغیار خَب ٍ تذٍى عارضِ ؽٌاختِ هی ؽَد

 .ؽزتت اًدیز ًیش یک ًَؽیذًی همَی ٍ تزای فصل گزها هٌاعة اعت

 .هی تَاى ایي خیغاًذُ را تا همذاری گالب ّوزاُ کزد کِ خٌک تز هی ؽَد

 : ريش دیگر تُیٍ

 هَاد السم

  گزم 522    اًدیز خؾک 

 گزم 752              ؽکز 

 لیتز 1/5                 آب 

  غذاخَری لاؽك یک             گالب 

  َزایخَری لاؽك یک      خَّز لیو 

 

 طرز تُیٍ شرتت اوجیر
دعتَرالعول حاضز یکی اس عزیعتزیي ٍ التصادی تزیي رٍػ ّا تزای تْیِ ؽزتت اًدیز تَدُ کِ تِ عادگی ایي 

ّز فزدی کِ عاللوٌذ تِ تْیِ ایي هادُ ؽفاتخؼ اعت را در کَتاُ تزیي سهاى هوکي اهکاًپذیز هی اهز تزای 

عاعت خیظ کزدُ ٍ عپظ تا  2کٌذ. اتتذا اًدیز را پظ اس تزرعی، پاکغاسی ٍ خذا کزدى دم در آب تِ هذت 
خل لاتلوِ فلشی ریختِ رٍی اعتفادُ اس هخلَط کي آًْا را کاهالً تِ صَرت یکذعت خزد ٍ ًزم کٌیذ. هخلَط را دا

حزارت هالین لزار دادُ ٍ ؽکز را اضافِ کٌیذ، پظ اس گذؽت سهاًی اس خَػ آهذى هخلَط کف تز رٍی عطح 
هخلَط خوع هی ؽَد کِ تایذ آًْا را اس هخلَط خذا کزدُ ٍ تِ خارج اس لاتلوِ هٌتمل کٌیذ کِ ایي اهز تاعث 

َد. پظ اس ایٌکِ هخلَط کاهالً لَام آٍرد گالب ٍ خَّز لیوَ را خلَگیزی اس عز ریش ٍ ّوسٌیي تغییز طعن هی ؽ
اضافِ کزدُ ٍ تا اعتفادُ اس یک صافی کِ عَراخ ّای ریش داؽتِ تاؽذ هخلَط تذعت آهذُ را صاف ٍ پظ اس آًکِ 

 خٌک ؽذ تِ تطزی ّای هَرد ًظز هٌتمل ٍ در خایی دٍر اس ًَر هغتمین ٍ خٌک ًگْذاری هی کٌین.

 ريش مصرف 
 .ًوَد هیل ؽك غذاخَری تِ ّوزاُ یک لیَاى آب عزدلا یک ًَتت ّز ، ًَتت عِ تا یک تَاى رٍساًِ هی 

 ًکات هْن
  ِتزای افزاد دیاتتی تِ دلیل ٍخَد لٌذ فزاٍاى هٌاعة ًثَدُ ٍ ایي افزاد در صَرت توایل تا داؽتي تزًاهِ تغذی

 .ای هٌاعة ٍ کٌتزل صحیح لٌذ خَى خَد هی تَاًٌذ اعتفادُ کٌٌذ

 ِزّغتٌذ تایذ اس هصزف ایي ؽزتت خَدداری کٌٌذپذی تحزیک رٍدُ عٌذرٍم  افزادی کِ هثتال ت. 



 

 تِ یاد داؽتِ تاؽیذ کِ هصزف ّیسکًَِ هایعات لثل ٍ تالفاصلِ تعذ اس غذا تَصیِ ًوی ؽَد. 

 مرتا ي شرتت تُارواروج

 
 .در تاتغتاى هَرد اعتفادُ اعتتْارًارًح طثع گزم ٍ خؾک داؽتِ ٍ تغیار ًؾاط آٍر اعت، ؽزتت خٌک آى 

 

 : مًاد ايلیٍ

 لیَاى۴تْار ًارًح 

 لیَاى۳ؽکز 

 لیَاى ۳آب 

 لاؽك غذاخَری۲آتلیوَ 

 پَدر ّل عثش ًصف لاؽك هزتاخَری

اتتذا تْار ًارًح را تزگ تزگ کٌیذ ٍ آى را کاهال تؾَییذ ٍ تعذ داخل لاتلوِ ریختِ ٍ رٍی آى آب تزیشیذ ٍ حزارت 
هزتثِ ۲را سیاد کٌیذ تا خَػ تیایذ ٍ زٌذ لل تشًذ.عپظ آى را آتکؼ کزدُ ٍ تا آب عزد تؾَییذ.ایي کار را تزای 

عپظ داخل لاتلوِ آب عزد تزیشیذ ٍ تْار ًارًح آتکؼ ؽذُ دیگز ّن اًدام دّیذ تا تلخی ایي گیاُ اس تیي تزٍد. 
عاعت داخل یخسال لزار  ۲۲را اضافِ کٌیذ ٍ ؽکز را التِ الی تْارًارًح تپاؽیذ عپظ رٍی آى را تپَؽاًیذ ٍ 

 .دّیذ

عاعت لاتلوِ را رٍی حزارت لزار دّیذ تا تِ خَػ آیذ عپظ حزارت را کن کٌیذ تا هزتا آرام آرام  ۲۲پظ اس 
ؽذ ٍ غلیظ ؽَد ٍ گلثزگ ّا ؽیؾِ ای ؽًَذ ، در پایاى آتلیوَ ٍ پَدر ّل عثش را اضافِ کٌیذ ٍ زٌذ خَػ کِ تدَ

سد اس رٍی حزارت تزداریذ ، رٍی لاتلوِ را تا پارزِ تپَؽاًیذ ٍ اخاسُ دّیذ هزتا خَب عزد ؽَد عپظ داخل ؽیؾِ 

 .تزیشیذ

 .ُ را تِ عٌَاى ؽزتت اعتفادُ ًواییذهی تَاًیذ آب تیؾتزی اعتفادُ کزدُ ٍ ؽْذ تِ دعت آهذ

 .ّوسٌیي هی تَاى اس عزق تْار ًارًح تزای تَلیذ ؽزتت اعتفادُ کزد

  :مًاد الزم

 عزق تْارًارًح دٍ پیواًِ

 ؽکز پٌح پیواًِ

 آب عِ پیواًِ

 آتلیوَ یک ق.ط

 

  : طرز تُیٍ

  .تدَؽذعزق تْارًارًح را در ظزفی تزیشیذ ٍ رٍی حزارت لزار دّیذ تا -آب-ؽکز

 حذٍداً دُ دلیمِ تِ لَام آهذى ؽزتت هاًذُ ، آتلیوَ را اضافِ کٌیذ ٍ اخاسُ دّیذ تا دُ دلیمِ تدَؽذ ٍ

کٌیذ. ؽزتت تْار  لَام آیذ)کوی رلیك تزاس ؽزتت هزتا تاؽذ(عپظ اس رٍی حزارت تزداریذ ٍ تعذ اس عزد ؽذى عزٍ



 

 .ًارًح را تْتزاعت در یخسال ًگْذاری کٌیذ تا خزاب ًؾَد

 

 شرتت تٍ لیمً
 یک ًَؽیذًی گَارا تا عطزی هتفاٍت ٍ تغیار هٌاعة تزای فصل گزها ٍ افزاد گزم هشاج

 عاعت 1سهاى آهادُ عاسی : کوتز اس 

 02تَاًیذ ایي ؽزتت را در هٌشل تْیِ کٌیذ ٍ اس آى لذت تثزیذ. سهاى آهادُ عاسی هَاد ایي ؽزتت  تِ راحتی هی
 .اًداهذ دلیمِ تِ طَل هی 02ّن دلیمِ اعت ٍ سهاى پخت ٍ عزٍ آى 

 :مًاد الزم

 گزم کیلَ 0تِ: 

 گزم کیلَ 0ؽکز:

 آب لیوَ: ًصف اعتکاى

 پیواًِ 4آب:
 

 :طرز تُیٍ

ّا را ززخ  گیزین. تِ کٌین. هغش ٍ تخن آى را هی لاذ هی 4ؽَیین. آى را رًذُ یا  کٌین ٍ خَب هی تِ را تویش هی
گذارین. تا اتویَُ گیزی   گیزین ٍ کٌار هی ریشین ٍ آبِ آى را هی صافی هیکٌین تا ؽیثِ تِ پَرُ ؽَد، عپظ در  هی

خَػ تشًذ ٍ تعذ  3تا  0گذارین  کٌین ٍ هی لیَاى آب هخلَط هی 4ؽکز را تا  .ًیش هی تَاى ایي کار را اًدام داد
  .کٌین ؽزتت را اس صافی رد هی

گذارین تا زٌذ خَػ  کٌین ٍ رٍی اخاق گاس هی لَط هیاین را تا ؽزتتِ اس صافی رد ؽذُ، هخ آب تِ کِ لثالً گزفتِ

 .تشًذ ٍ ؽزتت لَام تیایذ

ّای تویش  دارین ٍ در ؽیؾِ کٌین ٍ تعذ اس یکی دٍ خَػ ؽزتت را اس رٍی اخاق تزهی عپظ آب لیوَ را اضافِ هی

 .گذارین هی دّین ؽزتت خٌک ؽَد تعذ در آى را ریشین ٍ اخاسُ هی ؽَد هی ٍ اعتزلیشُ کِ درب آًْا هحکن هی

 


