آﺷﻨﺎﯾ ﺑﺎ ﻃﺮز ﺗﻬﯿﻪ روﻏﻦ ﮐﺮه ﯾﺎ روﻏﻦ زرد
آﺷﻨﺎﯾ ﺑﺎ ﻧﺤﻮه ﺗﻬﯿﻪ روﻏﻦ ﮐﺮه
روﻏﻦ ﮐﺮه در واﻗﻊ ﻫﻤﺎن روﻏﻦ زرد ﺣﯿﻮاﻧ اﺳﺖ ﮐﻪ دارای ﻣﻘﺪار ﭼﺮﺑ ﺑﯿﺸﺘﺮی ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﮐﺮه ﺣﯿﻮاﻧ
ﺑﻮده زﯾﺮا ﻃ ﻓﺮاﯾﻨﺪی ﻣﯿﺰان ﻣﺎﺳﺖ و آب ﺑﺎﻗ ﻣﺎﻧﺪه در آن ﮐﺎﻣﻼ از ﺑﯿﻦ ﻣ رود و آﻧﭽﻪ ﮐﻪ ﺑﺎﻗ ﻣ
ﻣﺎﻧﺪ 80 ،درﺻﺪ ﭼﺮﺑ و ﻣﻘﺪاری وﯾﺘﺎﻣﯿﻦ  Aو ﺳﺎﯾﺮ ﻣﻮاد ﻣﻌﺪﻧ ﻣﻔﯿﺪ ﻣ ﺑﺎﺷﺪ .از روﻏﻦ ﺣﯿﻮاﻧ ﺑﻪ

ﻣﻨﻈﻮر ﭘﺨﺖ و ﭘﺰ و ﻣﺼﺮف ﺻﺒﺤﺎﻧﻪ ﻣ ﺗﻮان اﺳﺘﻔﺎده ﻧﻤﻮد .ﺑﺮای آﻣﻮزش ﻃﺮز ﺗﻬﯿﻪ روﻏﻦ ﺣﯿﻮاﻧ از
ﮐﺮه ﺣﯿﻮاﻧ ﺑﺎ اداﻣﻪ ﻣﻄﻠﺐ ﻫﻤﺮاه ﺑﺎﺷﯿﺪ.

ﻃﺮز ﺗﻬﯿﻪ روﻏﻦ ﮐﺮه

روﻏﻦ ﮐﺮه ﯾﺎ روﻏﻦ زرد ﺣﯿﻮاﻧ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺳﺎری ﯾﺎغ ﯾﺎ روﻏﻦ ﺧَﺶ و روﻏﻦ ﮐﺮﻣﺎﻧﺸﺎﻫ ﻧﯿﺰ ﺷﻬﺮت دارد
دارای ﻋﻄﺮ و ﻃﻌﻤ ﺑﺴﯿﺎر ﺧﻮﺷﻤﺰه ﺑﻮده و در ﺑﺴﯿﺎری از ﻣﻨﺎﻃﻖ روﺳﺘﺎﯾ و ﻋﺸﺎﯾﺮی اﯾﺮان از اﯾﻦ روﻏﻦ
ﺑﺮای ﺻﺮف ﺻﺒﺤﺎﻧﻪ و اﻧﺠﺎم ﭘﺨﺖ و ﭘﺰ در آﺷﭙﺰی اﺳﺘﻔﺎده ﻣ ﮐﻨﻨﺪ .اﯾﻦ روﻏﻦ در ﮐﺮﻣﺎﻧﺸﺎه دارای
ﺷﻬﺮت ﺑﺴﯿﺎری ﻣ ﺑﺎﺷﺪ و ﺑﻪ روﻏﻦ ﮐﺮﻣﺎﻧﺸﺎﻫ ﺷﻬﺮت دارد و ﻋﻠﺖ آن ﻫﻢ ﺑﻪ ﻋﻄﺮ و ﺑﻮی ﺧﺎص ﮔﯿﺎﻫﺎن

آن ﻣﻨﻄﻘﻪ ﻣﺮﺑﻮط ﻣ ﺷﻮد ﮐﻪ ﮔﻮﺳﻔﻨﺪان و ﮔﺎو و ﮔﺎوﻣﯿﺶ ﻫﺎ از آن ﺗﻐﺬﯾﻪ ﻣ ﮐﻨﻨﺪ.
اﮔﺮ ﻗﺼﺪ ﺗﻬﯿﻪ روﻏﻦ ﮐﺮه را دارﯾﺪ ﻟﻄﻔﺎ از ﺗﺮﮐﯿﺐ ﮐﺮدن ﮐﺮه ﭼﻨﺪ ﺣﯿﻮان ﺑﺎ ﯾﺪﯾﺮ ﺑﭙﺮﻫﯿﺰﯾﺪ ﭼﻮن ﻋﻄﺮ و
ﻃﻌﻢ ﺧﺎص و ﺧﻮﺷﻤﺰه ﺧﻮد را از دﺳﺖ ﺧﻮاﻫﺪ داد و ﺑﻬﺘﺮ اﺳﺖ ﮐﺮه ﺷﻤﺎ ﮐﺮه دوﻏ ﺑﺎﺷﺪ ﯾﻌﻨ ﮐﺮه ای
ﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ از دوغ ﺑﻪ دﺳﺖ آﻣﺪه ﺑﺎﺷﺪ ،ﺑﺮای ﺗﻬﯿﻪ روﻏﻦ ﮐﺮه ﺣﯿﻮاﻧ ﻣ ﺗﻮاﻧﯿﺪ ﻣﻮاد اوﻟﯿﻪ زﯾﺮ را ﺗﻬﯿﻪ ﮐﻨﯿﺪ :
اﻟﻒ – ﮐﺮه ﻣﺤﻠ 2 ﮐﯿﻠﻮﮔﺮم
ب – آب ﻧﺼﻒ ﻟﯿﻮان
ج – آرد ﺳﻔﯿﺪ ﯾ ﻗﺎﺷﻖ ﻏﺬا ﺧﻮری
د – ﻧﻤ ﻧﺼﻒ ﻗﺎﺷﻖ ﭼﺎی ﺧﻮری
دﺳﺘﺎه ﮐﺮه ﮔﯿﺮ

ﻣﺮاﺣﻞ ﺗﻬﯿﻪ روﻏﻦ ﮐﺮه
ﺑﺮای ﺗﻬﯿﻪ اﯾﻦ روﻏﻦ ﺣﯿﻮاﻧ ﭘﺮﺧﺎﺻﯿﺖ ﺑﺎﯾﺪ اﺑﺘﺪا ﻣﻘﺪار ﮐﺮه ای را ﮐﻪ آﻣﺎده ﻧﻤﻮدﯾﺪ دروﻧ ﻇﺮﻓ ﺑﺮﯾﺰﯾﺪ و
آن را ﺑﺮ روی ﺷﻌﻠﻪ ﻣﻼﯾﻢ اﺟﺎق ﮔﺎز ﻗﺮار داده و ﺻﺒﺮ ﮐﻨﯿﺪ ﺗﺎ ﮐﺮه ﮐﺎﻣﻼ ذوب ﺷﻮد ،ﻟﻄﻔﺎ دﻗﺖ ﮐﻨﯿﺪ ﮐﻪ

ﻇﺮف اﻧﺘﺨﺎﺑ ﺷﻤﺎ ﺑﺎﯾﺪ ارﺗﻔﺎع ﺑﻠﻨﺪﺗﺮی ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﮐﺮه رﯾﺨﺘﻪ ﺷﺪه داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ ﺗﺎ ﻫﻨﺎم ذوب ﺷﺪن ﺳﺮرﯾﺰ
ﻧﺸﻮد.
ﭘﺲ از اﯾﻨﻪ ﮐﺮه را درون ﻇﺮف رﯾﺨﺘﻪ و روی اﺟﺎق ﻣﻼﯾﻢ ﻗﺮار دادﯾﺪ ﺑﺎﯾﺪ ﻣﻘﺪار ﻧﺼﻒ ﻗﺎﺷﻖ ﭼﺎﯾﺨﻮری
ﻧﻤ و ﻧﺼﻒ ﻟﯿﻮان آﺑ را ﮐﻪ اﻣﺎده ﻧﻤﻮدﯾﺪ درون ﻇﺮف ﺑﺮﯾﺰﯾﺪ و ﻣﺤﺘﻮﯾﺎت آن را ﮐﺎﻣﻼ ﻫﻢ ﺑﺰﻧﯿﺪ ﺗﺎ ﮐﺮه
ﮐﺎﻣﻼ ذوب ﺷﻮد .ﭘﺲ از ذوب ﺷﺪن ﮐﺮه ﻣ ﺗﻮاﻧﯿﺪ ﻣﻘﺪار آردی را ﮐﻪ آﻣﺎده ﻧﻤﻮده ﺑﻮدﯾﺪ درون ﻇﺮف
ﺑﺮﯾﺰﯾﺪ دﻗﺖ ﮐﻨﯿﺪ ﮐﻪ آرد ﺑﺎﻋﺚ ﺟﺬب دوغ ﻣﻮﺟﻮد در ﮐﺮه ﺑﻪ ﺧﻮد ﺷﺪه و ﻧﻬﺎﯾﺘﺎ در ﮐﻒ ﻇﺮف ﺗﻪ ﻧﺸﯿﻦ
ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ و ﻫﻤﺮاه روﻏﻦ ﻧﻤ ﻣﺎﻧﺪ .ﭘﺲ از اﯾﻨﻪ دﻣﺎی ﻇﺮف ﺑﺒﻪ  90اﻟ 100 درﺟﻪ ﺳﺎﻧﺘ ﮔﺮاد رﺳﯿﺪ
روﻏﻦ ﺷﺮوع ﺑﻪ ﺟﻮﺷﯿﺪن ﺧﻮاﻫﺪ ﻧﻤﻮد و آب ﻣﻮﺟﻮد در آن ﺷﺮوع ﺑﻪ ﺗﺒﺨﯿﺮ ﺧﻮاﻫﺪ ﻧﻤﻮد و در اﯾﻦ زﻣﺎن
ﺷﻤﺎ ﺑﺎﯾﺪ روﻏﻦ را ﻣﺪاﻣﺎ ﻫﻢ ﺑﺰﻧﯿﺪ ﺗﺎ از ﺳﺮ رﯾﺰ ﺷﺪن و ﮐﻒ ﮐﺮدن آن ﺟﻠﻮﮔﯿﺮی ﮐﻨﯿﺪ ،ﻣﺰﯾﺖ اﻧﺘﺨﺎب
ﻇﺮف ﺑﺰرگ اﯾﺠﺎد ﺧﻮدش را ﻧﺸﺎن ﺧﻮاﻫﺪ داد ،ﻇﺮف ﺑﺰرگ ﻣﺎﻧﻊ از ﺳﺮ رﯾﺰ ﺷﺪن و رﯾﺨﺘﻪ ﺷﺪن روﻏﻦ
ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ وﻟ اﮔﺮ ﻇﺮف ﺷﻤﺎ ﮐﻮﭼ ﻣ ﺑﺎﺷﺪ ﺑﺎﯾﺪ آن را ﻣﺪام ﻫﻢ ﺑﺰﻧﯿﺪ ﺗﺎ ﻫﻢ آرد ﻣﻮﺟﻮد در روﻏﻦ زﯾﺎد
ﺗﻪ ﻧﺸﯿﻦ ﻧﺸﻮد و ﻫﻢ آب ﻣﻮﺟﻮد در آن ﺗﺒﺨﯿﺮ ﺷﻮد ،ﻟﻄﻔﺎ دﻗﺖ ﮐﻨﯿﺪ ﮐﻪ ﺗﻪ ﻧﺸﯿﻦ ﺷﺪن ارد ﭘﯿﺶ از ﺧﺎﻣﻮش
ﮐﺮدن اﺟﺎق ﺑﺎﻋﺚ ﺳﻮﺧﺘ ﺗﻪ ﻇﺮف ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ و در ﻧﺘﯿﺠﻪ در ﻃﻌﻢ روﻏﻦ اﺛﺮ ﺧﻮاﻫﺪ ﮔﺬاﺷﺖ.
ﻫﻨﺎم ذوب ﮐﺮدن ﮐﺮه ﻣﻘﺪاری ﮐﻒ ﺑﺮ روی روﻏﻦ ﺧﻮاﻫﺪ ﻣﺎﻧﺪ و ﺷﻤﺎ ﺑﺎﯾﺪ اﻧﻘﺪر آن را ﻫﻢ ﺑﺰﻧﯿﺪ ﺗﺎ ﮐﻒ آن
ﮐﺎﻣﻼ از ﺑﯿﻦ ﺑﺮود و ﺑﺮای ﮐﻤﺘﺮ ﺷﺪن ﻣﻘﺪار ﮐﻒ ﺑﻬﺘﺮ اﺳﺖ ﻣﻘﺪاری از روﻏﻦ را ﺑﺮداﺷﺘﻪ و ﺑﺎ ﻓﺎﺻﻠﻪ 10
اﻟ 15 ﺳﺎﻧﺘ ﻣﺘﺮ دوﺑﺎره درون ﻇﺮف ﺑﺮﯾﺰﯾﺪ و اﯾﻦ ﮐﺎر را آﻧﻘﺪر ﺑﺎﯾﺪ ﺗﺮار ﮐﻨﯿﺪ ﺗﺎ ﮐﻒ روﻏﻦ ﮐﺎﻣﻼ از
ﺑﯿﻦ ﺑﺮود ،ﺑﺎز ﻫﻢ ﺗﺎﮐﯿﺪ ﻣ ﺷﻮد ﮐﻪ ﻇﺮف اﻧﺘﺨﺎﺑ ﺣﺘﻤﺎ ﺑﺎﯾﺪ دارای ارﺗﻔﺎع ﺑﯿﺸﺘﺮی ﺑﺎﺷﺪ ﺗﺎ از ﺳﺮ رﯾﺰ

ﺷﺪن و ﯾﺎ ﭘﺨﺶ ﺷﺪن روﻏﻦ ﻋﯿﻦ ﺟﻮﺷﯿﺪن ﺟﻠﻮﮔﯿﺮی ﺷﻮد.
ﭘﺲ از اﯾﻨﻪ روﻏﻦ ﮐﺎﻣﻼ ﺷﻔﺎف و زرد رﻧ ﺷﺪ ﻣ ﺗﻮاﻧﯿﺪ آن را از روی ﺷﻌﻠﻪ ﺑﺮدارﯾﺪ و در ﯾ ﻣﺎن
ﺧﻨ ﻗﺮار دﻫﯿﺪ ﺗﺎ ﺑﻪ آراﻣ ﺳﺮد ﺷﻮد و از ﺗﺎن دادن ﻇﺮﯾﻒ ﺟﻠﻮﮔﯿﺮی ﮐﻨﯿﺪ ﺗﺎ آرد ﻣﻮﺟﻮد در ﻇﺮف ﺑﻪ
آراﻣ ﺗﻪ ﻧﺸﯿﻦ ﺷﻮد .ﭘﺲ از اﯾﻨﻪ اﺣﺴﺎس ﻧﻤﻮدﯾﺪ ﻣﻮاد درون آن ﮐﺎﻣﻼ ﺗﻪ ﻧﺸﯿﻦ ﺷﺪه و روﻏﻦ ﺣﺎﻟﺘ
ﺷﻔﺎف ﺑﻪ ﺧﻮد ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ ﻣﯿﺘﻮاﻧﯿﺪ ﺑﺎ ﮐﻤ ﯾ ﺗﻮری ﯾﺎ ﭘﺎرﭼﻪ ﻧﺎزک و ﺗﻤﯿﺰ روﻏﻦ را از آن ﻋﺒﻮر داده و
ﺑﺮای ﻧﻬﺪاری درون ﯾ ﻇﺮف ﺷﯿﺸﻪ ای ﺑﺮﯾﺰﯾﺪ ﻟﻄﻔﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﻧﻤﺎﯾﯿﺪ ﮐﻪ ﻇﺮف ﺷﯿﺸﻪ ای ﺑﻬﺘﺮ از ﻇﺮف ﻫﺎی
ﭘﻼﺳﺘﯿ ﯾﺎ ﻇﺮف ﻫﺎی آﻟﻮﻣﯿﻨﯿﻮﻣ ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد.
ﺣﺎﻻ روﻏﻦ ﺑﻪ دﺳﺖ آﻣﺪه را ﻣﯿﺘﻮان درون ﯾﺨﭽﺎل ﻗﺮار داد ﺗﺎ ﮐﺎﻣﻼ ﺳﻔﺖ ﺷﻮد و ﻫﺮ وﻗﺖ اﺣﺘﯿﺎج داﺷﺘﯿﺪ
ﻣ ﺗﻮاﻧﯿﺪ از آن اﺳﺘﻔﺎده ﮐﻨﯿﺪ ،اﮔﺮ ﻓﺮ ﻣﯿﻨﯿﺪ ﮐﻪ ﻣﻘﺪار روﻏﻦ ﺗﻬﯿﻪ ﺷﺪه ﻣﻀﺎف ﺑﺮ ﻧﯿﺎزﻫﺎی ﯾ ﻫﻔﺘﻪ ای
ﺷﻤﺎ ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد ﺑﻬﺘﺮ اﺳﺖ آن را درون ﻓﺮﯾﺰر ﻧﻬﺪاری ﮐﻨﯿﺪ ﺗﺎ ﮐﺎﻣﻼ ﯾﺦ ﺑﺰﻧﺪ زﯾﺮا اﮔﺮ روﻏﻦ زﻣﺎن ﺑﯿﺸﺘﺮی
در ﯾﺨﭽﺎل ﺑﻤﺎﻧﺪ ،ﻃﻌﻢ و ﺑﻮی ﺧﻮﺷﻤﺰه ﺧﻮد را از دﺳﺖ ﺧﻮاﻫﺪ داد.

