آضٌبیی ثب ضٍش ّبی پرت ٍ پع

اًَاع ضٍش ّبی پرت ٍ پع

اگط هی ذَاّیس آضپعی ضا یبز ثگیطیس ٍ ثب ضیَ ّب ٍ اصَل پرت ٍ پع آضٌب ضَیس سؼی وٌیس ثب
ضٍش ّبی عجد اًَاع هَاز غصایی اظ عطیك زیساضی یب ػولی آضٌبیی پیسا وٌیس.
تب حبال ثطایتبى پیص آهسُ وِ تصوین ثگیطیس ثطای یه ًفط ذبظ یه غصای هؼطوِ ٍ ّوِ چیع
توبم زضست وٌیس؟ اگط االى ایي تصوین ضا زاضیس ،اصال ًگطاى ًجبضیس ٍ استطس ثِ ذَز ضاُ
ًسّیسّ .ط چیعی وِ ثطای پرتي یه غصای هٌبست احتیبج زاضیس زض ایي همبلِ ٍخَز زاضز ٍ ثِ
ضوب ثسیبض ووه ذَاّسوطز .اگط ثب اصغالحبت آضپعی آضٌبیی ًساضیس ،ایي هغلت ضا ثرَاًیس .

ٍلتی تصوین هی گیطیس یه غصای هٌبست ثطای یىی اظ ٍػسُ ّبی غصایی تبى زضست وٌیس ،حتوب
زض شٌّتبى ضٍش ّبیی وِ هی تَاًیس غصا ضا ثِ ووه آى ّب ثپعیس ،هطٍض هی وٌیس وِ هثال اظ چِ
ضٍضی استفبزُ وٌیس یب وسام هٌبست تط استّ .وبى عَض وِ هی زاًیس ضیَُ ّبی هتفبٍتی ثطای
پرتي ؽشا ٍخَز زاضز  .اگط تفبٍت آى ّب ضا ًوی زاًیس ،ایي همبلِ ثِ ضوب ووه هی وٌس تب ثتَاًیس
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ثب ضیَُ ّبی پرت آضٌب ضسُ ٍ آى ّب ضا زض آضپعی تبى ثِ وبض ثگیطیس .
. 1

خَضبًسى (آة پع ضسى) Boiling

اصغالح ثِ خَش آهسى (خَضیسى) ثِ هؼٌی گطم وطزى آة است تب خبیی وِ زض آى حجبة
تطىیل ضسُ ٍ خَش ثیبیس ٍ تجسیل ثِ ثربض ضَز .زضخِ حطاضت خَش آهسى آة ثب تَخِ
ثِ فطبض اتوسفط هتفبٍت است اهب هؼوَال زض

 100زضخِ سبًتی گطاز ثِ ًمغِ خَش

ضسس .خَضبًسى هَاز غصایی ثِ ایي هؼٌی است وِ آى ّب ضا زض آة خَش لطاض زازُ تب
ثپعًس.

خَضبًسى زض آة ضیَُ ای ًسجتب ذطي ثِ حسبة هی آیس ظیطا حجبة ّبی ثربض وِ ضٍی آة زض
حبل حطوت ّستٌس ،هی تَاًٌس ثِ هَاز غصایی وِ ثبفت ًطهی زاضًس ،صسهِ ثعًٌس .ثِ ّویي
ػلت ،ایي ضیَُ یىی اظ ثْتطیي ضٍش ّبی پرت ٍ پع ثطای هَاز غصایی زاضای ثبفت سفت ٍ
سرت هبًٌس هبوبضًٍی ٍ ترن هطؽ ثِ حسبة هی آیس .خَضبًسى سجعیدبت زض آة خَش زض
سبلیبى اذیط ثسیبض هتساٍل ثَزُ ،اهب ایي ضٍظّب هطزم اظ ایي وبض اختٌبة هی وٌٌس؛ چطا وِ لطاض
گطفتي سجعیدبت زض آة خَش زض حیي خَضیسى ثبػث هی ضَز ٍیتبهیي ّبی زاذل سجعیدبت
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ثِ زاذل آة ًطت پیسا وطزُ ٍ زض ًتیدِ هٌدط ثِ وبّص اضظش تغصیُ ای آى ّب ضَز .
اگط سجعیدبت ضا زض آة خَش پرتیس ،سؼی وٌیس همساضی اظ آة ثبلی هبًسُ ضا زاذل ظطف ،ضٍی
سجعیدبت یب ّوطاُ ثب آى ّب سطٍ وٌیس تب اضظش غصایی آى ّب حفظ ضَز .آة پع وطزى یىی اظ
هالین تطیي پرت ٍ پع ثب استفبزُ اظ آة است .ایي ضٍش ثطای پرتي هَازی اظ لجیل هبّی ٍ

ترن هطؽ هٌبست است .ایي ضٍش پرت زض زهبی ثیي  60زضخِ تب  90زضخِ سبًتی گطاز ضخ
زّس.

. 2

سطخ وطزى سطیغ زض ضٍغي نم Sauteing

زض ایي ضٍش هَاز غصایی زض یه تبثِ ثب همساض ووی ضٍغي ضٍی حطاضت ثسیبض ثبال سطخ
هی ضًَس .ایي وبض عؼن ذَثی ثِ غصای ضوب هی زّس ٍ ثطای پرتي لسوت ّبی ًطم
گَضت ٍ تىِ ّبی سجعیدبت ػبلی است.
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ذیلی هْن است وِ اظ یه تبثِ ثبویفیت ثطای ایي ضٍش استفبزُ ضَز  .یه تبثِ هٌبست ایي
اهىبى ضا هی زّس وِ حطاضت ثِ عَض یىٌَاذت ثِ هَاز زاذل تبثِ ثطسس ٍ ثِ تغییطات زهب ثسیبض
حسبس ثبضس یؼٌی ثِ تغییطات زهب ثِ سطػت ػىس الؼول ًطبى زّس  .ضٍغي ظیتَى یب ضٍغي
وبًَال ضٍغي ّبی هؼوَل ٍ هَضز استفبزُ زض ایي ضٍش ّستٌس .اظ وطُ ّن ین تَاى استفبزُ

وطزٍ .لی ّوبى عَض وِ هی زاًیس وطُ ذیلی سطیغ تط اظ ضٍغي هی سَظز!

مّن تطیي لبػسُ زض ایي ضٍش سطخ وطزى ،ایي است وِ ّن تبثِ ٍ ّن ضٍغي لجل اظ اضبفِ
وطزى هَاز غصایی ثبیس زاؽ ضًَس .زض غیط ایي صَضت غصا ضٍغي ضا خصة ذَاّسوطز ٍ زض

ًتیدِ ثِ تبثِ ذَاّسچسجیس  .ثطای ایٌىِ ثفْوین وِ آیب تبثِ ثِ همساض وبفی زاؽ ضسُ یب ًِ ،وبفی
است چٌس لغطُ آة زاذل تبثِ ثطیعین .زض صَضتی وِ ضسای «فیس» اظ تبثِ ثلٌس ضس ٍ لغطات
آة زض چٌس ثبًیِ تجریط ضس ،تبثِ آهبزُ است .فمظ یبزتبى ثبضس ایي وبض ضا لجل اظ ضیرتي ضٍغي
زاذل تبثِ اًدبم زّیس.

ٌّگبهی وِ هبزُ غصایی زاذل تبثِ زض حبل سطخ ضسى است ،ذیلی هْن است وِ هسام آى ضا
تفت زازُ ٍ خب ثِ خب وٌین .ایي وبض ثبػث هی ضَز هَاز زاذل تبثِ ثِ عَض یىٌَاذت ثپعًس  .ثطای
پرت وبهل هَاز ،ضوب ًیبظ ثِ فضبی وبفی زاذل تبثِ زاضیس ،پس زاذل تبثِ ضا ظیبز ضلَؽ ًىٌیس!
ّطچِ تىِ ّبی گَضت وَچه تط ٍ ًطم تط ثبضٌس ،ایي ضٍش سطخ وطزى ذیلی ذَة ضٍی آى ّب
ٍ ُ هچٌیي ضٍی سجعیدبت خَاة هی زّس  .فمظ هغوئي ضَیس وِ تىِ ّبی غصا ضا ثِ یه اًساظُ
ذط وطزُ ایس تب ثِ عَض یىٌَاذت ٍ یىسست زاذل تبثِ سطخ ضًَس.

ثطذی سجعیدبت سطیغ تط اظ ثطذی زیگط اظ آى ّب هی پعًس ،حتی اگط ّوِ آى ّب ضا ثِ یه اًساظُ
ذطز وطزُ ثبضیس .زض ایي هَالغ زٍ وبض هی تَاًیس اًدبم زّیس یب هی تَاًیس سجعی ّبیی ضا وِ
زیطتط هی پعًس ،ثِ لغؼبت وَچه تطی ذطز وٌیس یب ایٌىِ اثتسا سجعیدبت زیطپع ضا ثطیعیس ٍ ثؼس

اظ چٌس زلیمِ سجعیدبت ًطم تط ضا ثطیعیس ٍ ثپعیس.

. 3

سطخ وطزى Frying

ایي ًَع سطخ وطزى ثسیبض ضجیِ سطخ وطزى ثِ ضٍش لجلی است؛ یؼٌی تبثِ ٍ ضٍغي
ثبیس لجل اظ اضبفِ وطزى غصا وبهال زاؽ ضًَس .زض ایي ضٍش چٌس ًَع سطخ وطزى

ٍخَززاضز.
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سطخ وطزى Pan frying
زض ایي ًَع سطخ وطزى وِ ثِ آى سطخ وطزى زاذل تبثِ هی گَیٌس اظ تىِ ّبی ثعضي تط
گَضت هثل سیٌِ هطؽ ،استیه ٍ اًَاع فیلِ ّب وِ احتیبج ثِ ذطز وطزى آى ّب ًیست،
استفبزُ هی ضَز .زض ایي ضٍش احتیبخی ثِ سطخ وطزى زض حطاضت ثبال ّن ًیست .
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سطخ وطزى سغحی Shallow frying

سطخ وطزى سغحی ضجیِ سطخ وطزى زاؽ تبثِ است .فمظ همساض ضٍغٌطبى هتفبٍت است.
زض سطخ وطزى تبثِ ای یه الیِ ًبظن ضٍغي وف تبثِ ضا هی پَضبًس ٍلی زض سطخ وطزى
سغحی ضٍغي ثبیس ًیوی اظ تبثِ ضا پط وٌس ،عَضی وِ ضٍی اعطاف هَاز زاذل تبثِ زاذل

ضٍغي لطاض ثگیطز .ایي ضٍش هٌبست سطخ وطزى سیت ظ هیٌی ،هیگَ ٍ ثبزهدبى است.

. 6

سطخ وطزى ػویك Deep Frying

زض «سطخ وطزى ػویك» هَاز غصایی ثِ عَض وبهل زض ضٍغي زاؽ غَعِ ٍض هی ضًَس .زض
ایي ًَع سطخ وطزى ،زیگط احتیبج ًیست ،هَاز زاذل تبثِ ضا پطت ٍ ضٍ وٌیس تب ّوِ
لسوت ّبیطبى سطخ ضَز .چَى وبهال زاذل ضٍغي ّستٌسّ ،وِ لسوت ّبی هَاز ثِ
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عَض یىٌَاذت سطخ هی ضًَس .ایي ًَع سطخ وطزى ثطای سیت ظهیٌی سطخ وطزُ ٍ

زًٍبت ّب ثسیبض هٌبست است.

. 7

ثربضپع وطزى؛Steaming

ثربضپع وطزى یه ضٍش پرت ٍ پط هطعَة است وِ ثب استفبزُ اظ ثربضی وِ اظ آة ایدبز
هی ضَز ،آى هبزُ غصایی پرتِ هی ضَز .ایي ضٍش یه ضٍش ثسیبض هالین پرت ٍ پع
است ٍ یه گعیٌِ ػبلی ثطای پرت هَاز غصایی ثب ثبفت ًطم هبًٌس هبّی ٍ سجعیدبت

است.
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ثطای ثربضپع وطزى وبفی است لبثلوِ یب ظطف هٌبست ضا ثب آة پط وٌیس ،سپس یه ظطف هطجه
ضٍی آى لطاض زّیس ،عَضی وِ زاذل آة فطٍ ًطٍز ٍ ثبالی آة لطاض گیطز .هبزُ غصایی ضا زاذل
ظطف هطجه لطاض زازُ ٍ صجط وٌیس تب ثربضپع ضَز.

ثربضپع وطزى یىی اظ اًَاع پرت ٍ پع سبلن است وِ زض ایي ضٍش هَاز هغصی اظ آى هسُ غصایی

ذبضج ًوی ضَز .ثِ ػجبضت زیگط ثربضپع وطزى هَاز غصایی ثبػث هی ضَز  50زضصس هَاز هغصی

ثیطتط اظ ثمیِ ضٍش ّب حفظ ضَز.

اگطچِ ثِ عَض هؼوَل آة ثطای ثربضپع وطزى استفبزُ هی ضَزٍ ،لی ثطای ثربضپع وطزى هبّی ٍ
هطؽ ثِ هٌظَض عؼن زاض وطزى آى ّب هی تَاًیس ػصبضُ هطؽ ،گَست یب سجعیدبت ثِ آة اضبفِ

وٌیس یب حتی هی تَاًیس اظ آة هیَُ ّبی هرتلف ٍ ازٍیِ خبت ّن استفبزُ وٌیس.

.8

سطخ وطزى  +پرتي Braising
ایي ضٍش هتساٍل تطیي ضٍش پرت است .زض ایي ضٍش هَاز غصایی ضا زض زاذل یه
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لبثلوِ یب تبثِ هٌبست ثب همساضی ضٍغي تفت هی زٌّس ،سپس همساضی آة ضٍی آى هی

ضیعًس ٍ ثب حطاضت ون چٌس سبػت صجط هی وٌٌس تب غصا خب ثیفتس.

ایي ضیَُ آضپعی یه گعیٌِ ػبلی ثطای زضست وطزى یه غصای ضاحت ثطای ول ذبًَازُ است .
زض ایي ضٍش ًجبیس ػدلِ وطز ٍ ثبیس چٌس سبػتی صجط وٌیس تب غصای هَضز ًظطتبى آهبزُ ضَز.

فمظ ثبیس یه ًگبُ ٍ ثطضسی وَچه زضحیي پرت ثِ آى ثیٌساظیس ٍ زض عَل پرت غصا ،هی تَاًیس

ثب ذیبل ضاحت ثِ سطاؽ وبضّبی هٌعل ثطٍیس.

سجعیدبت هٌبست ثطای ایي ضٍش پرت ٍ پع ،سجعیدبت سفت تط ٍ زاضای فیجط ثیطتط ّستٌس؛

هبًٌس وطفسَّ ،یح ،وسٍ ،تطُ فطًگی ٍ ولن ٍ…

. 9

پرتي زض فط Baking
ایي ضٍش ،ضٍش هتساٍل پرتي اًَاع ًبى ّب ،ویه ّب ٍ ضیطیٌی ّبست .ثؼضی اظ غصاّب

ّن ثب ایي ضٍش عجد هی ضًَس .زض ایي ضٍش پرت ،آة یب ضٍغي ثِ غصا اضبفِ ًوی
ضَز .هَاز ثب ّن هرلَط ضسُ ٍ زاذل فط لطاض هی گیطًس .ظهبًی وِ ذَاستیس اظ ایي
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ضٍش استفبزُ وٌیس ،ایي ًىبت هوىي است ثِ ضوب ووه وٌس .

اظ ثیص اظ حس ّن ظزى ذویط زًٍبت یب ویه اختٌبة وٌیس .ایي یىی اظ ضایح تضیي اضتجبّبت
افطاز است وِ ثیص اظ اًساظُ ذویط ضا ّن هی ظًٌس یب ٍضظ هی زٌّسّ .ن ظزى ٍ ٍضظ زازى
ثیص اظ اًساظُ ثبػث فؼبل ضسى گلَتي زض آضز هی ضَز وِ ایي اهط ثبػث سفت ضسى ًبى یب
ویه ثِ خبی ًطم ٍ تطز ضسى هی ضَز.
ثطای خلَگیطی اظ ایي وبض ذویط ضا ثب سطػت پبییي ّوعى ثطلی یب ثِ آضاهی ٍ زض یه خْت ثب
ّوعى زستی ّن ثعًیسً .گطاى ایي ًجبضیس اگط ذویط ووی حبلت چسجٌسگی پیسا وٌس یب زاذل
ذویط چٌس گلَلِ آضز اظ آضز ثبلی ثوبًس .ایي ّب ضٍی ًتدیِ ًْبیی تبثیط ثسی ًرَاٌّس گصاضت.
ثبیس ضگِ ّبی آضز ٍ تىِ ّبی وطُ ضا زاذل ذویط ثجیٌیس .اظ ترن هطؽ سطز ٍ فطاٍضزُ ّبی لجٌی

ذٌه ثطای زضست وطزى ذویط پطّیع وٌیس .ایي هَاز اگط سطز ثبضٌس ثِ ذَثی ثب ثمیِ هرلَط

ًوی ضًَس.

ثطای خلَگیطی اظ ایي اتفبق ّویطِ ترن هطؽ ٍ لجٌیبتی ضا وِ هی ذَاّیس زاذل ویه یب ذویط

ثطیعیس ،حسالل  30زلیمِ لجل اظ ضطٍع وبضتبى اظ یرچبل ثیط ٍى ثیبٍضیس تب ثِ زهبی اتبق

ثطسٌس .اگط ّن فطاهَش وطزیس آى ّب ضا اظ یرچبل ثیطٍى ثیبٍضیس ،ترن هطؽ ضا زاذل آة گطم
لطاض زّیس .وطُ ضا ّن هی تَاًیس ذطز وطزُ ٍ  10ثبًیِ زاذل هبیىطٍفط لطاض زّیس .
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پرت ثب هبیىطٍفط Microwaving

ضیَُ پرتي ثب هبیىطٍفط یه ضیَُ پرت ثسیبض ضاحت است وِ الجتِ ًیبظ ثِ ووی هْبضت
زاضز .هبیىطٍفط ثب استفبزُ اظ اهَاج الىتطٍهغٌبعیسی وبض هی وٌس وِ ثبػث هی ضَز

هَلىَل ّبی آة زاذل غصا ثِ اضتؼبش زضثیبیٌس .ایي اضتؼبش ثبػث گطم ضسى ٍ زض

ًتیدِ پرتي هَاز غصایی هی ضَز .ثب ایٌىِ هؼوَال ثیطتط آضپعّبی تبظُ وبض ،وبضوطزى ثب
هبیىطٍفط ضا ثلسًس ،اهب ًىبتی ٍخَز زاضز وِ ثطای حفظ سالهت ٍ اهٌیت ثبیس اظ آى ّب

آگبُ ثبضین:

ّیچ ٍلت ظطف فلعی ضا زاذل هبیىطٍفط لطاض ًسّیس .اهَاج الىتطٍهغٌبعیس لبزض ثِ ًفَش زض
فلع ًیستٌس .ثِ ّویي زلیل هوىي است خطلِ ّبی الىتطیىی ایدبز ضَز وِ ثبػث آسیت

ضسبًسى ثِ هبیىطٍفط هی ضَزّ .ویي اتفبق ثب فَیل آلَهیٌیَهی ّن هی افتس.

ّط غصایی وِ پَست زاضز هبًٌس سیت ظهیٌی یب سَسیس ضا لجل اظ ایٌىِ زاذل هبیىطٍفط لطاض
زّیس ثبیس سَضاخ ّبیی ضٍی پَست آى ّب ایدبز وٌیس .زض غیط ایي صَضت فطبض ثربضی وِ
زاذل غصا ایدبز هی ضَز ،ثبػث هی ضَز آى هبزُ غصایی زاذل هبیىطٍفط هٌفدط ضَز.
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هَاز غصایی ّویطِ ثبیس ثب یه زض هٌبست زاذل هبیىطٍفط لطاض زازُ ضًَس .ایي وبض اظ پبضیسى
غصا زاذل هبیىطٍفط خلَگیطی هی وٌس ٍ ثبػث هی ضَز گطهب ثِ عَض هسبٍی ثِ ّوِ خبی غصا

ثطسس ٍ آى ضا ثِ صَض یىٌَاذت گطم وٌس.

ثطذالف ثبٍض ثیطتط هطزم ،پرت ٍ پع زض هبیىطٍفط ثبػث ًوی ضَز همساض لبثل تَخْی اظ هَاز
هغصی زاذل غصا اظ ثیي ثطٍز .ثب ایي حبل ثسیبضی اظ هطزم تطخیح هی زٌّس اظ هبیىطٍفط ثِ خبی
پرتي ثطای زٍثبضُ گطم وطزى غصا ،ید ظزایی هَاز غصایی ثب زضست وطزى پبح وَضى استفبزُ

وٌٌس.

ثب ایي حبل اگط ػدلِ زاضیس ،زستَضّبی غصایی ظیبزی ّستٌس وِ ثِ خبی استفبزُ اظ ضٍش ّبی

سٌتی اظ هبیىطٍفط ثطای پرتٌطبى استفبزُ هی ضَز.
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وجبة وطزى Roasting
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وجبة وطزى یىی اظ ضٍش ّبی پرت ٍ پع ٍ ذطه است وِ هَاز
پَضبًسُ ضًَس زاذل فط ،ضٍی وجبة پع یب ضٍی آتص لطاض هی گیطًس

غصایی ثسٍى ایٌىِ ثب چیعی
 .ثب ایي ضٍش هی تَاًیس

اًَاع گَضت ضا ثب ّط اًساظُ ای وجبة وٌیسٍ ،لی سجعیدبت ذیلی ثْتط خَاة هی زٌّس

 .ثطای

وجبة وطزى لغؼبت ثعضي اظ گَضت لطهع ًیبظ ثِ صجط ٍ حَصلِ ثیطتطی است .
ٍقتی گَضت وجبة ضسُ ضا اظ زاذل فط ثیطٍى هی آٍضیس یب اظ ضٍی آتص ثطهی زاضیس ،ثبیس اخبظُ
زّیس حسٍز چٌس زلیمِ لجل اظ سطٍ استطاحت وٌس  .ایي وبض ثبػث هی ضَز تب پرت آى ثِ پبیبى
ثطسس ٍ ووی استطاحت وٌس تب ذطز وطزًص ضاحت تط ثبضس.
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