ﭼﻮﻧﻪ ﯾﺦ درﺳﺖ ﮐﻨﯿﻢ؟
ﭼﻮﻧﻪ ﯾﺦ درﺳﺖ ﮐﻨﯿﻢ
ﯾﺦ ﺣﺎﻟﺖ ﺟﺎﻣﺪ آب اﺳﺖ ﮐﻪ ﮐﻠﯿﻪ ﺧﻮاص ﺷﯿﻤﯿﺎﯾ آن را دارد اﻣﺎ ﺧﻮاص ﻓﯿﺰﯾ آن از آب ﻣﺘﻔﺎوت
اﺳﺖ .از ﺟﻤﻠﻪ ﺧﻮاص ﻓﯿﺰﯾ ﻣﺘﻔﺎوت ﯾﺦ  ،ﭼﺎﻟ آن اﺳﺖ ﮐﻪ  0.9ﮔﺮم در ﻫﺮ ﺳﺎﻧﺘ ﻣﻌﺐ اﺳﺖ

ﯾﻌﻨ ﺣﺪود  0.1ﮔﺮم ﭼﺎﻟ ﮐﻤﺘﺮی از آب دارد و ﺑﺮ روی آن ﺑﻪ ﺻﻮرت ﺷﻨﺎور ﻗﺮار ﻣ ﮔﯿﺮد .ﺑﺰرﮔﺘﺮﯾﻦ
ﯾﺦ ﺳﺎز ﻫﺎی ﻃﺒﯿﻌ ﺟﻬﺎن در ﻗﻄﺐ ﺟﻨﻮب ﻗﺮار دارﻧﺪ.
اﮔﺮﭼﻪ ﺗﻮﻟﯿﺪ آب ﺧﻨ اﺻﻠ ﺗﺮﯾﻦ ﮐﺎرﺑﺮد ﯾﺦ ﺣﺒﻪ ای اﺳﺖ اﻣﺎ ﺑﺎ اﯾﻦ ﺣﺎل ﻣﺼﺮف ﯾﺦ ﻓﻘﻂ ﻣﺤﺪود ﺑﻪ
ﺗﻬﯿﻪ ﻧﻮﺷﯿﺪﻧ و ﺧﻮراﮐ ﻧﯿﺴﺖ ﭘﺲ ﻣﯿﺘﻮان ﺳﻮال ﭼﻮﻧﻪ ﯾﺦ درﺳﺖ ﮐﻨﯿﻢ  ،ﭘﺎﺳﺦ داد .از ﻃﺮﻓ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده

از ﯾﺦ ﻣ ﺗﻮان ﮐﺎرﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻔ اﻧﺠﺎم داد ؛ ﭼﺮﺑ را از ﻏﺬا و آداﻣﺲ را از روی ﻟﺒﺎﺳ ﮐﻪ ﺑﻪ آن ﭼﺴﺒﯿﺪه
اﺳﺖ ﺟﺪا ﮐﺮد .اﻣﺎ اﺳﺘﻔﺎده از آب ﯾﺦ ﺑﻪ دﻟﯿﻞ ﻣﻀﺮاﺗ ﮐﻪ دارد ﺑﺮای ﻣﺼﺮف ﮐﻨﻨﺪﮔﺎن ﺗﻮﺻﯿﻪ ﻧﻤ ﺷﻮد.

در اﺳﺘﻔﺎده از آب ﯾﺦ ﻣﻮاﻇﺐ ﺑﺎﺷﯿﺪ.اﮔﺮﭼﻪ ﺧﻮردن آب ﺧﻨ در ﮔﺮﻣﺎی ﻃﺎﻗﺖ ﻓﺮﺳﺎی ﺗﺎﺑﺴﺎن ﺑﺴﯿﺎر
ﻟﺬت ﺑﺨﺶ اﺳﺖ اﻣﺎ ﺑﺎ اﯾﻦ ﺣﺎل ﺑﺎﯾﺪ در اﺳﺘﻔﺎده از آب ﯾﺦ ﺑﺎﯾﺪ ﻣﺤﺘﺎط ﺑﺎﺷﯿﺪ زﯾﺮا ﺧﻮردن آب ﯾﺦ ﺧﯿﻠ
ﺳﺮد ﻣ ﺗﻮاﻧﺪ ﻋﻮاﻗﺐ زﯾﺮ را در ﭘ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ:
اﺣﺘﻤﺎﻻ ﺷﻤﺎ ﻫﻢ در ﻫﻨﺎم ﺧﻮردن ﺑﺴﺘﻨ ﯾﺎ آب ﯾﺦ ﺑﺎ ﺳﺮدرد ﻣﻮاﺟﻪ ﺷﺪه اﯾﺪ .اﯾﻦ ﭘﺪﯾﺪه را ﮐﻪ ﺑﻪ دﻟﯿﻞ

ﺧﻮردن ﯾﺎ ﻧﻮﺷﯿﺪن ﻣﻮاد ﺧﯿﻠ ﺳﺮد ﺑﻪ وﺟﻮد ﻣ آﯾﺪ  ،ﯾﺦ زدن ﻣﻐﺰ ﻣ ﮔﻮﯾﻨﺪ .ﻣﻀﺮات ﺧﻮرن آب ﺳﺮد
ﻓﻘﻂ ﺑﻪ ﺑﺮوز اﯾﻦ ﻣﺸﻞ در ﺑﺪن ﻧﻤ ﺷﻮد ﺑﻠﻪ ﺑﺎﻋﺚ ﻧﺎراﺣﺘ ﻫﺎی ﮔﻮارﺷ ﻫﻢ در ﭘ دارد .ﯾﺦ ﺑﺎ ﺗﻤﺎس ﺑﺎ
ﻣﻮﯾﺮگ ﻫﺎی ﻣﻌﺪه ﺑﺎﻋﺚ اﻧﻘﺒﺎض آن ﻫﺎ و در ﻧﺘﯿﺠﻪ اﻧﻘﺒﺎض ﻣﻌﺪه ﺷﺪه و ﻓﺮاﯾﻨﺪ ﻫﻀﻢ ﻏﺬا را ﺑﺎ ﻣﺸﻞ
ﻣﻮاﺟﻪ ﻣ ﮐﻨﺪ .ﺑﻪ اﯾﻦ ﻣﺴﺎﻟﻪ اﺻﻄﻼﺣﺎ ﺳﺘﻪ ﺳﯿﺴﺘﻢ ﻫﺎﺿﻤﻪ ﻣ ﮔﻮﯾﻨﺪ .اﯾﻦ ﻣﺸﻞ ﻣ ﺗﻮاﻧﺪ ﺑﻪ ﯾﺒﻮﺳﺖ
ﺧﺘﻢ ﺷﻮد.
ﺷﺎﯾﺪ ﺑﺮاﯾﺘﺎن ﺟﺎﻟﺐ ﺑﺎﺷﺪ ﺑﺪاﻧﯿﺪ ﮐﻪ ﻣﺼﺮف آب ﯾﺦ در اﻓﺰاﯾﺶ ﭼﺮﺑ ﺑﺪن و ﻧﺎراﺣﺘ ﮐﺒﺪ ﻧﯿﺰ ﺗﺎﺛﯿﺮ ﮔﺬار
اﺳﺖ .ﮐﺒﺪ از اﻧﺪام ﻫﺎی داﺧﻠ ﺑﺪن اﺳﺖ ﮐﻪ در ﻣﺠﺎورت ﻣﻌﺪه ﻗﺮار دارد .ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ﺧﻮردن آب ﯾﺦ ﺑﺎﻋﺚ
ﮐﺎﻫﺶ دﻣﺎی ﮐﺒﺪ ﺷﺪه و اﻓﺰاﯾﺶ ﭼﺮﺑ ﺑﺪن را ﺑﻪ دﻧﺒﺎل ﺧﻮاﻫﺪ داﺷﺖ .ﮐﺎﻫﺶ دﻣﺎی ﮐﺒﺪ ﻣﻤﻦ اﺳﺖ
اﺧﺘﻼل آن را ﺑﻪ دﻧﺒﺎل داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ.

ﭼﺮا ﺑﻬﺘﺮ اﺳﺖ ﺑﺮای ﺗﻮﻟﯿﺪ ﯾﺦ از ﯾﺦ ﺳﺎز اﺳﺘﻔﺎده ﮐﻨﯿﻢ؟

ﺑﺮﺧ از اﻓﺮاد ﺑﺮای ﺗﻮﻟﯿﺪ ﯾﺦ ﯾﺎ آب ﯾﺦ از ﺑﻄﺮی ﻧﻮﺷﺎﺑﻪ و آب ﻣﻌﺪﻧ اﺳﺘﻔﺎده ﻣ ﮐﻨﻨﺪ .اﻣﺎ ﺑﻬﺘﺮ اﺳﺖ اﯾﻦ
ﻧﺘﻪ را ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﯿﺪ ﮐﻪ ﺑﻄﺮی ﻫﺎی آب ﻣﻌﺪﻧ ﯾﺎ ﻧﻮﺷﺎﺑﻪ ﺑﺮای اﺳﺘﻔﺎده در دﻣﺎی  0ﺗﺎ  4درﺟﻪ
ﺳﺎﻧﺘ ﮔﺮاد ﻃﺮاﺣ و ﺳﺎﺧﺘﻪ ﻣ ﺷﻮﻧﺪ .ﭘﺮ ﮐﺮدن ﺑﻄﺮی آب ﻣﻌﺪﻧ ﯾﺎ ﻧﻮﺷﺎﺑﻪ از آب و ﻗﺮار دادن آن در
دﻣﺎی زﯾﺮ ﺻﻔﺮ درﺟﻪ در داﺧﻞ ﻓﺮﯾﺰر ﺑﺮای ﺳﻼﻣﺘ اﻧﺴﺎن زﯾﺎن آور اﺳﺖ.
در ﮐﻨﺎر دﺳﺘﺎه ﯾﺨﺴﺎز ﺣﺒﻪ ای ﯾ روش دﯾﺮ ﺑﺮای ﺗﻮﻟﯿﺪ ﯾﺦ ﺣﺒﻪ ای ﭘﺮ ﮐﺮدن ﺳﯿﻨ ﯾﺦ و ﻗﺮار دادن آن
در داﺧﻞ ﻓﺮﯾﺰ اﺳﺖ .اﯾﻦ روش اﮔﺮﭼﻪ ﺳﺎده اﺳﺖ اﻣﺎ دارای ﻣﻌﺎﯾﺒ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﺎ را ﺑﻪ اﺳﺘﻔﺎده از ﯾﺦ
ﺳﺎزﻫﺎی ﮐﻮﭼ و ﺧﺎﻧ ﺳﻮق ﻣ دﻫﺪ .اول اﯾﻦ ﮐﻪ در اﯾﻦ روش زﻣﺎن زﯾﺎدی ﻃﻮل ﻣ ﮐﺸﺪ ﺗﺎ آب ﺑﻪ

ﯾﺦ ﺗﺒﺪﯾﻞ ﺷﻮد .ﺛﺎﻧﯿﺎ ﮔﺎﻫ اوﻗﺎت آب از درون ﺳﯿﻨ ﺑﻪ داﺧﻞ ﻓﺮﯾﺰر ﻣ رﯾﺰد و ﺑﺎﻋﺚ ﯾﺦ زدن و ﺑﺮﻓ
ﺑﺮداﺷﺘﻦ ﻓﺮﯾﺰر ﻣ ﺷﻮد .اﻣﺎ ﯾ از اﺻﻠ ﺗﺮﯾﻦ ﻣﻌﺎﯾﺐ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﯾﺦ ﺑﻪ اﯾﻦ روش اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﮔﺎﻫﺎ ﻣﺸﺎﻫﺪه
ﻣ ﺷﻮد ﮐﻪ ﺧﺎﻧﻢ ﻫﺎ ﮔﻮﺷﺖ و ﺳﺎﯾﺮ ﻣﻮاد ﻏﺬاﯾ ﻣﻨﺠﻤﺪ را در داﺧﻞ ﻓﺮﯾﺰر ﻗﺮار ﻣ دﻫﻨﺪ .اﯾﻦ ﮐﺎر ﺑﺎﻋﺚ
ﻣ ﺷﻮد ﮐﻪ ﯾﺦ ﻃﻌﻢ و ﺑﻮی ﻣﻮاد ﻏﺬاﯾ را ﺑﺮداﺷﺘﻪ و ﮐﯿﻔﯿﺖ آن ﺑﻪ ﻃﺮز ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻮﺟﻬ ﮐﺎﻫﺶ ﭘﯿﺪا ﮐﻨﺪ.
در ﻣﻘﺎﺑﻞ دﺳﺘﺎه ﻫﺎی ﯾﺦ ﺳﺎز ﺑﺮای ﺗﻮﻟﯿﺪ ﯾﺦ ﺑﺎ ﮐﯿﻔﯿﺖ ﺑﺴﯿﺎر ﺑﺎﻻ ﻃﺮاﺣ و ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻣ ﺷﻮﻧﺪ .دﺳﺘﺎه ﻫﺎی
ﯾﺦ ﺳﺎز ﺧﺎﻧ ﻗﺎدر ﻫﺴﺘﻨﺪ آب را در ﮐﻮﺗﺎه ﺗﺮﯾﻦ زﻣﺎن ﻣﻤﻦ )ﮐﻤﺘﺮ از  10دﻗﯿﻘﻪ( ﺑﻪ ﯾﺦ ﺣﺒﻪ ای ﺗﺒﺪﯾﻞ
ﮐﻨﻨﺪ .ﻣﻌﻤﻮﻻ اﯾﻦ دﺳﺘﺎه ﻫﺎ در اﺑﻌﺎد ﮐﻮﭼ ﻃﺮاﺣ ﻣ ﺷﻮﻧﺪ ﺑﻪ ﻃﻮری ﮐﻪ آن ﻫﺎ را ﻣ ﺗﻮاﻧﯿﺪ در ﻫﺮ
ﮔﻮﺷﻪ ای از آﺷﭙﺰﺧﺎﻧﻪ ﮐﻪ دﻟﺘﺎن ﺧﻮاﺳﺖ ﻗﺮار دﻫﯿﺪ.
ﭼﻮﻧﻪ ﯾﺦ درﺳﺖ ﮐﻨﯿﻢ – اﺳﺘﻔﺎده از دﺳﺘﺎه ﻫﺎی ﯾﺦ ﺳﺎز ﺧﺎﻧ ﺑﺴﯿﺎر آﺳﺎن اﺳﺖ .ﮐﺎﻓ اﺳﺖ آب را ﺑﻪ
درون ﻣﺨﺰن رﯾﺨﺘﻪ و دﺳﺘﺎه را ﺑﻪ ﺑﺮق وﺻﻞ ﮐﻨﯿﺪ .دﺳﺘﺎه ﺑﻪ ﺻﻮرت ﮐﺎﻣﻼ اﺗﻮﻣﺎﺗﯿ و ﺑﺪون ﻧﯿﺎز ﺑﻪ
دﺧﺎﻟﺖ ﺷﻤﺎ  ،آب را ﺑﻪ ﯾﺦ ﺣﺒﻪ ای ﺑﻠﻮری ﯾﺎ ﺷﯿﺮی ﺗﺒﺪﯾﻞ ﺧﻮاﻫﺪ ﮐﺮد .از ﻃﺮف دﯾﺮ ﭼﻮن در ﺳﺎﺧﺖ
ﻣﺨﺰن اﯾﻦ دﺳﺘﺎه ﻫﺎ از اﺳﺘﯿﻞ اﺳﺘﻨﻠﺲ اﺳﺘﻔﺎده ﻣ ﺷﻮد  ،ﯾﺦ ﺗﻮﻟﯿﺪی ﺑﺪون رﻧ و ﺑﻮ ﺑﻮده و ﺑﻬﺘﺮﯾﻦ
ﮐﯿﻔﯿﺖ را دارد.

