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   EH-2015       مدل  ديجيتال پزبخار

  

  :توجه 
  

براي  .به منظور رعايت نكات ايمني الزم است قبل از استفاده از دستگاه براي اولين بار دستورالعمل آن را مطالعه نماييد
  .مراجعات بعدي دستورالعمل آن را نگهداري نماييد

  
درب  را توسط . وگيري از سوختگي،  هميشه از يك دستكش مخصوص  يا دستكش اون استفاده كنيدبراي جل: اخطار

سطح زيرين پوشش درب به آهستگي در حاليكه از سمت خود دور نگه داشته ايد برداريد و اجازه دهيد تا بخار 

  . بخار پز بچكددرب  را باالي قسمت بخار نگه داريد تا قطرات آب به داخل . بتدريج از آن دور شود

  .به منظور هم زدن غذا از يك قاشق دسته بلند يا مالقه استفاده نماييد. در طول پخت به دستگاه دست نزنيد

  

  بايد ها
  .دقت نماييد ولتاژ اصلي ثبت شده روي برچسب دستگاه با برق شهر مطابقت داشته باشد .1
 .دستگاه را بر روي يك سطح محكم و پايدار قرار دهيد .2

پيش از سوار نمودن كاسه ها . ه از وسيله استفاده نمي كنيد و يا قبل از تميز كردن آن را از برق بكشيدهنگامي ك .3
 .يا جدا نمودن قطعات و همچنين تميز كردن و كنار گذاشتن آنها اجازه دهيد تا كامالً سرد شوند

 .ار استفاده نماييدبخار غذا يا سوپ ، هميشه از دستكشهاي اليه دزياد ناشي از بدليل درجه حرارت  .4

 . بخار ،  درب  را با دقت به طرف جلو برداشته و باز نماييد زياد براي اجتناب از آسيب ناشي از  حرارت   .5

 .هر بخش را به درستي مونتاژ نموده و اطمينان حاصل كنيد كه بطور ايمن بسته شده اند .6

 .پيش از جدا سازي قطعات اجازه دهيد تا سرد شوند .7

 .برق، دستگاه را خاموش كرده، سپس دوشاخه را از برق بكشيدبه منظور قطع  .8

 .از چفت شدن مناسب دسته ها به سبد و قفل شدن آنها اطمينان حاصل نماييد .9

 .درب  را براي جلوگيري از سوختگي به دقت برداشته و باز كنيد و بگذاريد آب به داخل بخارپز بچكد .10

 .مي باشد جابجا ننماييد هرگز دستگاه خود را در حاليكه حاوي مواد داغ .11

 .در صورت صدمه ديدن سيم برق، بايستي توسط نماينده خدمات پس از فروش هاميلتون تعويض شود .12

هرگز بدون نظارت خود اجازه  .لوازم برقي و الكتريكي را از دسترس كودكان و افراد معلول دور نگهداريد .13
  .استفاده از دستگاه را به آنها ندهيد

داراي ناتوانايي هاي فيزيكي، حسي يا ذهني و يا ) شامل كودكان(ي استفاده توسط اشخاص اين دستگاه برا   .14
نكات ايمني جهت  رعايت مگر اينكه تحت مراقبت يا نظارت الزم بر. مناسب نمي باشد ، فاقد تجربه و دانش الزم

     .استفاده از دستگاه باشند

 .بازي نكنندبايد نظارت كافي صورت گيرد تا كودكان با دستگاه   .15
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  نبايد ها
براي اجتناب از سوختگي با بخار از دستكش هاي . هميشه از دستگيره استفاده نماييد. به سطوح داغ دست نزنيد .1

  .مخصوص هنگام برداشتن درب  يا كار با ظروف داغ استفاده نماييد
زدن غذا از يك قاشق با  جهت بررسي روند پخت يا به منظور هم. هنگام پخت دست خود را درون دستگاه نبريد .2

 .دسته بلند استفاده نماييد

 .به منظور جلوگيري از آسيب بخار به ديوار يا كابينت، از قرار دادن دستگاه در نزديكي آنها خودداري نماييد .3

 .هرگز نبايد دستگاه درون آب فرو برده شود .4

 .از دستگاه بجز در موارد خانگي استفاده ديگري ننماييد .5

 .وازم جانبي ديگر اجتناب ورزيداز بكار بردن ل .6

هيچ بخشي از قطعات داخل دستگاه . هرگز سعي در  باز كردن بدنه يا پياده كردن قطعات جزئي دستگاه ننماييد  .7
 .مورد استفاده نمي باشد

 .از دستگاه بدون اينكه قطعات و كاسه هاي اصلي در جاي خود باشند، استفاده ننماييد .8

 .لبه ميز و تماس با سطوح داغ جلوگيري نماييداز آويزان شدن كابل برق از  .9

  

  

  قطعات بخار پز  
   درب .1

 سوپ  - جنبر - كاسه  غذا .2

 كاسه بخار باال  .3

 كاسه بخار وسط  .4

 كاسه بخار زيرين  .5

 )معطر محفظهبا (ظرف جمع آوري قطرات آب   .6

 بخار متصاعد كننده .7

 آب مخزن  .8

 نمايشگر عملكرد  .9

   دن مجدد آب و نشانگر پر كر  ""Start/Stop  كليد .10

 كليد هاي انتخاب حالت .11

   )زمان سنج( پخت كليد تنظيم زمان .12
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  پيش از اولين استفاده 
  .را از بسته بندي خارج كنيد آن و تمام لوازم جانبي دستگاه .1
 .را جدا سازيد تمام برچسب ها .2

و  ص غذاهاي معطّرظرف مخصوبخار و  متصاعد كنندهها، كاسه برنج، كاسه هاي بخار، درب قبل از استفاده،  .3
 ..با آب گرم و مايع ظرفشويي شستشو دهيدقطرات آب را جمع آوري ظرف 

 .خشك كنيد آبكشي نموده و كامالً .4

 .داخل ظرف آب را با يك دستمال مرطوب پاك كنيد .5

  

  طرز استفاده

بخار  كه ممكن است توسط مانند ديوار يا قفسه ها ، دور از اشيائيو مسطح دستگاه راروي يك سطح پايدار .1
  .قرار دهيد صدمه ببينند

  . پر كنيد به اندازه كافي 2 روشيا  1 روشرد شير طبق ظرف آب را با آب س .2
  .ه ورودي آب بريزيداز طريق دريچ:  1 روش

  
  
  
  

  .آب را مستقيماً درون ظرف آب بريزيد:  2 روش
  
  
  
  
  

  

آب غذا و غيره به ظرف ، فلفل، ادويه، گياهنمك، مانند شير از اضافه نمودن هرگونه مايعات ديگر  غير از آب: توجه

  .آب خودداري كنيد

  
 .نماييد اطمينان حاصل مسطح بودن آناز ظزف جمع آوري قطرات آب را بر روي پايه قرار داده و  .3

ظرف جمع همچنين مي توانيد از . قرار دهيد معطّر درون محفظهبه منظور طعم دهي معطر يا ادويه جات را  ميوه .4
 .استفاده نماييد معطّربدون اضافه كردن سبزيجات به محفظه  آوري قطرات آب
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  معطّرنكاتي در مورد محفظه 
آويشن، گشنيز، نعناع، . ستفاده نماييدبه غذاهاي سالم ااز سبزيجات معطر تازه يا خشك براي اضافه نمودن چاشني 

مطبوع  نياز به اضافه نمودن نمك، طعم غذا را بدون... زيره و از جمله سبزيجاتي هستند كه به همراه سير،  ترخونشويد، 
  :چاشنيمعطّر هنگام استفاده از محفظه . مي نمايند

      .يا سبزيجات معطر دلخواه خود جهت ايجاد تركيبات جديد استفاده نماييداز چاشني هاي پيشنهادي راهنماي طبخ ) الف
اگر از سبزيجات . خشك يا ادويه جات مي باشدقاشق چاي خوري سبزيجات  3چاشني هاي توصيه شده يك دوم تا ) ب

  .تازه استفاده مي نماييد، آنها را خرد كرده و مقدار آن را سه برابر نماييد
براي جلوگيري از افتادن سبزيجات معطر ريز يا ادويه جات پودر شده از محفظه چاشني، محفظه را پيش از استفاده ) ج

   . شسته يا مرطوب نماييد
  .تشكيل شده باشد كاسه 3يا  2، 1 از ممكن استدستگاه، بخارپز شما نوع  بر حسب. 5
  .بر حسب انتخاب استفاده كننده، كاسه هاي بخار مي توانند در چندين موقعيت متفاوت قرار گيرند. 6
د را توصيه مي كنيم غذاهاي با قطعات درشت تر كه به زمان پخت بيشتري نياز دارن. غذا را درون كاسه ها قرار دهيد. 7

  .درون كاسه پاييني قرار دهيد
  .كاسه را بر روي پايه و درب را در باال قرار دهيد. 8
به بخش چگونگي تنظيم زمان سنج (به برق وصل كنيد و  زمان ستج را طبق زمان توصيه شده تنظيم نماييد  دستگاه را .9

  .ثانيه آغاز مي شود 30بخاردهي ظرف ) مراجعه نماييد
  

  :اخطار

  .ان پخت از آنجا كه بسيار داغ مي باشد به پايه، ظروف بخار، يا درب دست نزنيددر طول زم

  
  
شده و  هدارندهگگرم نزمان سنج دو بار بوق زده و بطور خودكار وارد مرحله هنگاميكه بخار دهي كامل شد، . 10  

  .چشمك مي زند    عالمت     
بار بوق زده و بطور اتوماتيك در عرض يك دقيقه با دو بار بوق زدن  5دستگاه  دقيقه گرم نگه داشتن 20پس از . 11

  .خاموش مي شود
  

استفاده  از يك دستكش مخصوص براي برداشتن درب يا كاسه هاي بخار هميشه براي جلوگيري از سوختگي: اخطار

اشته ايد برداريد و اجازه دهيد تا بخـار  ب را به آهستگي در حاليكه قسمت داخلي درب را از خود دور نگه ددر. نماييد

  . درب  را باالي دستگاه نگه داريد تا قطرات آب به داخل بخار پز بچكد. بتدريج خارج شود

جهت بررسي روند پخت يا به منظور هم زدن غـذا از يـك قاشـق دسـته     . در طول طبخ غذا به دستگاه نزديك نشويد

  .بلند استفاده نماييد
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از پخته شدن بيش از حد غذا، بالفاصله كاسه بخار را با دستكش برداشته و آن را بر راي جلوگيري ب.  12
اگر از ظرف برنج استفاده مي كنيد، با دقت و درحاليكه  .قرار دهيد وارونهروي يك بشقاب يا درب 

  .در صورت لزوم از وسيله اي با دسته بلند استفاده نماييد. طرفين آن را نگه داشته ايد، برداريد
هنگاميكه كار با دستگاه را به پايان رسانديد، از برق كشيده و پيش از جدا سازي ظرف جمع آوري  13

  .سرد شود "تا كامال اجازه دهيدقطرات آب ، 
  

  :هشدار

اه سرد شده جمع آوري قطرات آب مراقب باشيد زيرا در حاليكه ديگر قسمتهاي دستگ مخزنهنگام برداشتن  .1

  .طرات ممكن است هنوز خيلي داغ باشدظرف جمع آوري ق است، آب داخل

 .چنانچه قطعات و كاسه هاي اصلي در جاي خود نصب نشده اند از بخارپز استفاده ننماييد .2

  

  تنظيم زمان سنج

  .با زدن يك بوق، دستگاه به حالت آماده به كار در خواهد آمدرا به برق متصل مي كنيد،  بخارپزهنگاميكه  .1
  
   

  

  
  

دستگاه داراي منوي از پيش . براي پيش تنظيم منوي پخت فشار دهيد را (MODE)كليد هاي انتخاب حالت  .2
  :مي باشدتنظيم شده براي غذاهاي گوناگون 

  :منوي پخت را بصورت زير انتخاب نماييد :الف
  

  پسبزيجات         مرغ                      برنج                 سو/ماهي    گوشت/ تخم مرغ     گرم نگهدارنده
  

      
  

  
  دقيقه  60          دقيقه      42دقيقه                 30دقيقه             20         دقيقه        15         دقيقه       10
  
  
شروع به چشمك زدن كرده و طبق زمان از  "MODE" با زدن يك بوق. را يكبار فشار دهيد "MODE"كليد انتخاب  :ب

  .ود شروع به كار خواهد كردپيش تنظيم شده خ
  : براي تعويض منوي پخت : ج
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  .كليد از چشمك زدن قطع خواهد شد. را يكبار با يك صداي بوق فشار دهيد ""MODEكليد   -1
كليد انتخاب شده . با يك صداي بوق انتخاب نماييد "MODE"تنظيمات دلخواه خود را با فشار دادن كليد هاي انتخاب  -2

MODE""  ه و طبق زمان از پيش تنظيم شده خود شروع به كار خواهد كردچشمك زد.  
  .بچرخانيد "- "يا چپ   "+"پخت را به راست زمان سنج  فقط كافيستهرزمان براي تنظيم مجدد زمان پخت، :  د

را مجدداً  ""MODEكليد انتخاب را فشار داده يا       ""Start/Stopبراي متوقف ساختن كار دستگاه، كليد : ه
 . فشار دهيد

  
  :توجه
  .از پيش تنظيم شده پخت انتخاب شده باشد "MODE"وسيله تنظيم زمان سنج پخت زماني فعال مي گردد كه  .1
 .را دوبار فشار دهيد  ""Start/Stopبراي خاموش نمودن دستگاه كليد  .2

 .شار دهيدرا ف  ""Start/Stopبراي روشن نمودن مجدد دستگاه، فقط كافي است كليد  .3

  
  پخت تخم مرغ

 .بخارپز را طبق شرح چگونگي استفاده و تنظيم زمان سنج تنظيم نماييد .1

 با استفاده از نگهدارنده هايي كه بويژه براي همين منظور ارائه شده است، مستقيماً 4تخم مرغ ها را طبق شكل  .2
 .در كاسه بخار قرار دهيد

 .درب را در باالي آن قرار دهيد .3

 .زمان پخت دلخواه يا توصيه شده تنظيم نماييدزمان سنج را طبق  .4

  
 5شكل                                                 4شكل                          

  
  
  
       
  
  
  

  

  

  

  

  پخت برنج

 .بخارپز را طبق شرح چگونگي استفاده و تنظيم زمان سنج تنظيم نماييد  .1

 .وي پايه قرار دهيديك كاسه بخار را بر ر .2
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 )گرم برنج 250حداكثر . ( فنجان برنج و يك فنجان و نيم آب درون ظرف بريزيد يك .3

 .درب كاسه بخار را بگذاريد .4

 .زمان سنج را طبق زمان پخت دلخواه يا توصيه شده تنظيم نماييد .5

  
 گرم نگهدارنده

هرچند اگر . شد كه بطور تازه طبخ مي شودطعم و ارزش غذايي خوراك بخارپز شده هنگامي در بهترين وضعيت  مي با
 KEEP" بر روي منوي پخت گزينه   "MODE"مايل هستيد تا براي مدتي غذايتان را گرم نگهداريد، با فشار دادن كليد 

WARM"را انتخاب كرده و در صورت لزوم زمان سنج را نيز بر طبق آن تنظيم مي نماييم.  
  خودكار گرم نگهدارنده

  .تنظيم خواهد شد گرم نگهدارندهدقيقه  20دستگاه بطور خودكار با دو بوق بر روي  ،يند پختپس از تكميل فرا .1
بوق زده و پس از يك دقيقه با دو بوق بطور خودكار  5كامل گرديد، دستگاه  زمان گرم نكهدارندههنگاميكه  .2

 .خاموش خواهد شد

  

  پركردن مجدد آب در طول پخت

  :الني براي دستور غذاهايي با زمان پخت طو
عالمت  پر كردن مجدد   . بطور يكنواخت بصدا در مي آيد صداي زنگپايين تر باشد،  MINزمانيكه سطح آب از درجه . 1

  .چشمك خواهد زد    
  .سطح آب را بررسي نماييد. 2
  .زمان سنج را بررسي نماييد. 3
  .آب بريزيد از طريق دهانه مخصوص درون مخزن  6آب را طبق شكل . 4
  .زمان سنج را براي زمان پخت دلخواه تنظيم نماييد. 5
  

  :توجه

از چشمك زدن خواهد     متوقف شده و عالمت      صداي زنگ –بريزيد   MINآب را مجدداً تا سطح باالتر از . 1
  .افتاد

  

  خاموش شدن خودكار
  .گرديده و به برق متصل است، عمل خواهد كرد قابليت خاموش شدن خودكار هنگاميكه دستگاه رها

  :در حاالت زير دستگاه پس از يك دقيقه با دو بوق وارد حالت خاموش مي گردد 
  .عملكرد برنامه ريزي شده كامل شده باشد .1
 .تاييد نشده باشد  ""Start/Stopعملكرد انتخاب شده با فشار دادن كليد   .2

  
  .را فشار دهيد  ""Start/Stopت دكمه براي روشن نمودن دوباره دستگاه، كافيس




	 راه���� �� EH-2015د

  نكات سودمند

زمان هاي پخت دقيق بسته به . براي پخت و پز در ارتفاعات، زمان پخت ممكن است نياز به افزايش داشته باشد .1
  .مكان متفاوت است

در كاسه قطعات غذا، جاي دادن  بسته به اندازه. زمان پختي كه در نمودارها هستند فقط بعنوان راهنما مي باشند .2
، زمان پخت استفاده مي كنيدبخارپز  ازهمانطوريكه . ، تازگي غذا و ساليق شخصي، زمان پخت متفاوت استها

 .را تنظيم كنيد

 .بنابراين زمان پخت مقدار زيادتر غذا افزايش مي يابد. يك اليه غذا سريعتر از چندين اليه مي پزد معموالً .3

اگر اندازه قطعات متفاوت بودند، قطعات . ن قطعات غذا مطمئن شويداز يكسان بود ،براي گرفتن بهترين نتيجه .4
 .كوچكتر را در باال قرار دهيد

بين قطعات غذا فضاي مناسبي را قرار دهيد تا . از انباشته كردن غذا در كاسه بخار يا ظرف غذا خودداري نماييد .5
 . حداكثر بخار در بين آن جريان يابد

يپزيد، حدوداً نيمي از زمان پخت گذشته است درب  را برداريد و با استفاده از هنگاميكه مقدار زيادي غذا را م .6
 .دستكش اُوِن و يك قاشق با دسته بلند غذا را هم بزنيد

اين كار براي جلوگيري از صدمه احتمالي به المنت .تا قبل از اتمام پخت، نمك و ادويه به كاسه بخار اضافه نكنيد .7
  مي گيرد حرارتي واقع در ظرف آب انجام

  .مايع درون ظرف جمع آوري قطرات آب را براي استفاده در سوپها، انواع سس و عصاره گوشت نگهداريد .8
  .ابتدا يخ آنرا آب نماييد. هرگز گوشت، يا غذاهاي دريايي يخ زده را بخار پز ننمايد.   9

  .ف آب مي باشدبر پايه استفاده آب سرد در ظر "جدول بخاردهي"تمام زمان هاي ذكر شده در .  10
ظرف غذا براي بخار پز كردن غذاهاي ديگر مانند ميوه، سبزيجات، انواع پودينگ و اسنك يك ظرف ايده ال . 11 

  .ميباشد
  استفاده از سه كاسه بخارپز . 12

 .هميشه بزرگترين قطعه غذا را با بيشترين زمان پخت در پايين ترين كاسه قرار دهيد •

اي بااليي و پاييني قرار ميدهيد با يكديگر متفاوت باشند، اما از آنجايي ممكن است غذايي كه در كاسه ه •
 .كه قطرات آب از كاسه بااليي مي چكد، از تناسب طعم ها با يكديگر اطمينان حاصل نماييد

درصورتيكه گوشت، مرغ و سبزيجات را بخار پز مينماييد، هميشه گوشت يا مرغ را در كاسه پايين تر  •
  .گوشت خام يا نيمه پخته نتواند بر روي غذا ريخته شودقرار دهيد تا آب 

دقيقه بيشتر  5زمان پخت براي غذاي موجود در كاسه بااليي معموالً كمي طوالني تر است بنابراين  •
 .زمان اختصاص دهيد

هنگاميكه غذاهاي با زمان پخت متفاوت را بخار پز ميكنيد، با غذايي كه بيشترين زمان را نياز دارد در  •
سپس زمان پخت غذايي كه كمترين زمان را نياز دارد، با دقت درب  را با . ه پايين تر شروع نماييدكاس

 .را ادامه دهيد بخاردهيدرب  را گذاشته و . دستكش برداشته و كاسه باالتر را در باال قرار دهيد

  
  مراقبت و نگهداري

  نظافت
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  .هرگز پايه، سيم  يا دوشاخه را در آب فرو نبريد .1
 .را از برق كشيده و بگذاريد تا كامالً سرد شود آنگاه تميز نماييد دستگاه .2

يا سفيد هيچ يك از بخش هاي دستگاه را با تميزكننده هاي ساينده مانند پودر هاي شوينده، پارچه هاي استيل  .3
 . نماييدنتميز كننده ها 

 .هرگز با طرف ساينده اسفنج كاسه هاي پالستيكي و سبد ها را تمييز ننماييد .4

سپس آبكشي نموده و  .توصيه مي شود درب، ظرف برنج، و سبد ها را با آب داغ و مايع ظرفشويي بشوييد .5
 .كامال خشك نماييد

 .از طرفي، تمامي قطعات مذكور را مي توان در سبد باالي ماشين ظرفشويي با دور ماليم شستشو داد .6

فتن مختصر شفافيت سطح خارجي آنها مي از بين ر تيرگي و باعثاگرچه شستشوي مداوم در ماشين ظرفشويي 
  .گردد

  .پس از هربار استفاده مخزن آب را تخليه نموده و آب را تعويض نماييد .7
كامال آبكشي . مخزن آب را با آب گرم و صابون پر كرده و با يك پارچه پاك نماييد. پايه را درون آب فرو نبريد .8

 .نماييد

 .پايه را با پارچه نمناك پاك نماييد .9

 .يز نماييدتمه را طبق يك برنامه منظم دستگا .10

  
       

  ظرف آب زداييرسوب 
اين امر .  ماه استفاده مدام، ممكن است رسوبات شيميايي در ظرف آب و المنت حرارتي ايجاد شود 3الي  2پس از 

مناسب  ضروري است براي توليد. بستگي به درجه سختي آب در منطقه شما دارد ميزان رسوب فرايندي طبيعي است كه
  .بخار و نيز افزايش طول عمر دستگاه شما ، بطور منظم دستگاه رسوب زدايي گردد

  .تا سطح ماكزيمم پر نماييد) نه قهوه اي(فنجان سركه شفاف  3حدوداً ظرف آب را با  .1
  .ي اختصاصي استفاده ننماييدرسوب زا شيميايي و يااز هيچ نوع ماده : مهم

بايستي  درب در طول اين فرايند، ظرف جمع آوري قطرات آب، كاسه بخار و  .ددستگاه را به پريز برق وصل كني .2
  .در سر جاي خود باشند

 .دقيقه براي شروع بخار دهي تنظيم نماييد 25زمان سنج را  .3

  
به آرامي . ، دستگاه را از برق بكشيد و زمان سنج را خاموش كنيدسرريز شد درصورتيكه سركه از لبه پايه: اخطار

  .را كم نماييد اندازه سركه

  .سرد شود تا كامالً اجازه دهيدهنگاميكه زمان سنج زنگ زد، از برق كشيده، قبل از خالي نمودن سركه  .4
 .ظرف آب را چندين بار با آب سرد شستشو دهيد .5

  

  نمودار هاي بخاردهي و دستورات طبخ
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ن پخت بر حسب اندازه زما. زمان هاي پخت ذكر شده در راهنما و دستورات طبخ، فقط يك راهنما مي باشد .1
زمان پخت را بر اساس آشنايي . قطعات غذا در كاسه بخار ،  تازگي غذا و ساليق شخصي متفاوت مي باشد

  .تنظيم نماييدتدريجي با بخارپز 
زمان را براي مقادير بيشتر يا كمتر . زمان بخاردهي براي مقادير ذكر شده در راهنما يا دستور پخت مي باشد .2

 .تنظيم نماييد

. همه زمان هاي بخاردهي بر پايه غذاي طبخ شده در كاسه پاييني است مگر اينكه بطور مشخص ذكر شده باشد .3
 .غذاي طبخ شده در كاسه بااليي ممكن است زمان بيشتري براي طبخ نياز داشته باشد

 .همه زمان هاي پخت ذكر شده در راهنما و دستورات طبخ، بر پايه استفاده از آب سرد مي باشد   .4

  

  سبزيجات
  .ريشه هاي كلم بروكلي و گل كلم را در اندازه هاي نازك تر برش دهيد .1
 .برگدار را از آنجايي كه به راحتي از بين مي روند، در كوتاهترين زمان ممكن بخارپز نماييدسبزيجات سبز و  .2

 .براي گرفتن بهترين نتيجه، پس از بخارپز نمودن سبزيجات به آنها نمك و ادويه بزنيد .3

 . سبزيجات يخ زده نبايد قبل از بخارپز نمودن آب شوديخ  .4

  
 

  )دقيقه( زمان طبخ  تعداد قطعات/ وزن   نوع  مواد غذايي

  تازه   مارچوبه
  منجمد

  سبز

  گرم 400
  گرم 400

45-50  

  تازه   بروكلي
  منجمد

  گرم 400
  گرم 400

16 - 18  
15 -18  

  22-20  گرم 400  تازه  )برش داده شده( هويج
  تازه  گل كلم

  منجمد
  گرم 400
  گرم 400

16 -18  
18-20  

  تازه  اسفناج
  منجمد

  گرم 250
  گرم 250

8-10  
18-20  

  20-18  گرم 400  تازه  لوبيا سبز
  تازه   نخود سبز

  منجمد
  گرم 400
  گرم 400

10-12  
15 -18  

  22-20  گرم 400  تازه  ، نصف شدهسيب زميني

  

  وشتگ
  .خت آب مي شود  خارپز نمودن اين مزيت را دارد كه تمام چربي ها در طول پب .1
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  .به سبب حرارت ماليم فقط يرش هاي نازك و نرم گوشت را انتخاب كرده و تمام چربيهاي آن را بگيريد
  .گوشت و مرغ بخارپز شده را با سسهاي خوش طعم آغشته نموده و سرو نماييد .2
از جريان يافتن توسط يك چاقو يا سيخ از پخته شدن وسط گوشت و . قبل از سرو تمام غذا را به خوبي بپزيد .3

  . آب گوشت مطمئن شويد
    

تعداد /وزن  نوع  مواد غذايي

  قطعات

چاشني 

  پيشنهادي

زمان طبخ 

  )دقيقه(

  توصيه ها 

فيله بدون   مرغ
استخوان، 
  غضروف

  )قطعه4(گرم250
  گرم 450

  

  كاري
  رزماري
  آويشن

12-15  
30-35  

تمام چربي 
ها را جدا 

  كنيد
در برش هاي   گوشت

يا  دنبه، راسته
  ك فيلهاستي

  كاري  گرم 250
فلفل قرمز 
  خرد شده
  آويشن

8-10  
  

تمام چربي 
ها را جدا 

  كنيد

  

  ماهي و غذاهاي دريايي
  وقتي ماهي پخته شده است هنگامي كه مات ميباشد به راحتي فلس گيري مي شود .1
 .در نيمه زمان پخت ماهي را برگردانيد .2

  
تعداد /وزن  زمان بخاردهي  

  قطعات

  مواد غذايي  نوع

  ميگو  تازه گرم 400 قهدقي 6
  گوشت صدف سبز  تازه گرم 400 دقيقه 8-10
  دقيقه 12 -10
 دقيقه 8- 6

  گرم 250
 گرم 250

  منجمد
 تازه

 فيله ماهي

  

  برنج
  .برنج و مايعات الزم را باهمديگر درظرف غذا بريزيد .1

  مواد  مقدار  مايعات  زمان بخار دهي  نكات ويژه

هارم بك فنجان و يك چ دقيقه 40- 35 جهت سرو 
 آب

  برنج  فنجان 1

         


