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 اهشک را پز و پخت زمان توانیدمی آنها یادگیری با شما و بوده متنوع بسیار آشپزی ترفند

 .کنید آماده کوتاه بسیار زمان در را خود عالقه مورد غذای و داده

توان یک هنر دانست که راز و رمزهای زیادی داشته و با یادگیری در واقع، آشپزی را می

ب و عیای تبدیل شد. آشپزی تنها در تهیه یک خوراک بیتوان به یک سرآشپز حرفهآنها می

 .شودنقص خالصه نمی

پزی ی آشدانید راز موفقیت سرآشپزان ماهر در طبخ غذا چیست؟ نکته مهم در نحوهآیا می

کردن و آگاهی در مورد ترفندهای مهمی است که سرآشپزان ماهر از آنها در طبخ غذا 

 .کننداستفاده می

 مقاوم و شیک مالقه و کفگیر سرویس مدل ۵۲ مطالعه: پیشنهاد

 .خواهیم پرداخت ترآسان زندگی برای آشپزی رمزهای و راز در ادامه این مقاله به مهمترین

 ترفند آشپزی که هر فردی باید جهت فراگیری آنها اقدام نماید

 د؟شوری خورشت را چگونه باید از بین بر 

تر بتوانیم از پس تهیه خوراک برآییم. اگر زمانی به ما کمک کرده تا راحت آشپزی ترفند

زمینی است. رنده کردن حل استفاده از سیبمتوجه شوری خورشت یا سوپ شدید، تنها راه

 .زمینی در خورشت یا سوپ باعث از بین رفتن شوری خواهد شدسیب

 تر گوشت چکار باید کرد؟جهت جویدن راحت 

جهت نرم کردن گوشت، استفاده از سس مایونز یا کیوی است. قبل از  آشپزی ترفند یکی از

اینکه بخواهید گوشت را بپزید، آن را آغشته به سس مایونز یا آب کیوی کنید. با انجام این 

 .کندتر شده و هم طعم بهتری پیدا میکار جویدن گوشت آسان
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 های بالل چکار باید کرد؟جهت جدا کردن دانه 

پز، پخت کنید بعد از انجام شدن عملیات اگر دوست دارید که بالل را به صورت آب

های بالل را از قسمت اصلی آن جدا کنید. با انجام این توانید یک چاقو برداشته و دانهمی

 .های بالل به راحتی کنده خواهند شدکار، دانه

 ماهی یا پیاز را از بین ببریم؟ چگونه بوی بد 

جهت از بین بردن بوی بد ظروف ماهی یا پیاز، استفاده از آب  آشپزی ترفند یکی دیگر از

و سرکه است. با انجام این کار دیگر نگران بو گرفتن ظروفی که در آنها پیاز یا ماهی را 

 .اید، نخواهید بودسرو کرده

 داد؟ جهت ترد ماندن نان چه کاری باید انجام 

روز قابل استفاده بوده و بعد از آن تازگی و ترد بودن خود را از  ۵الی  1نان تنها برای 

دست خواهد داد. جهت جلوگیری از این مشکل باید یک عدد سیب را در مکان نگهداری از 

 .نان قرار داده تا متوجه معجزه ترد ماندن آن شوید

 ن عوض نشود؟زمینی درست کنیم که رنگ آی سیبچگونه پوره 

زمینی جهت ی سیبی داغ به پورهاضافه کردن شیر جوشانده ترفندآشپزی یکی دیگر از

به  جلوگیری از تغییر رنگ آن است. مقداری از شیر را جوشانده و آن را به همان صورت 

 .زمینی، کم کم اضافه کنیدی سیبپوره

 دار درست کنیم؟های یخ طعمچگونه تکه 

دار تهیه کرده و به های یخ طعمتوانید تکهجهت فائق آمدن بر تشنگی در فصل گرما می

های لیمو، پرتقال یا برگ نعناع به نظر خود اضافه کنید. با اضافه کردن تکهنوشیدنی مورد

 .نظیری از نوشیدنی را حس خواهید کردقالب یخ، طعم بی
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 نماییم؟ تری نگهداریچگونه سبزیجات را به مدت طوالنی 

مدت سبزیجات است. استفاده از فویل جهت نگهداری طوالنی آشپزی ترفند یکی از مهمترین

جهت انجام این کار تنها کافیست که سبزیجات را داخل فویل پیچیده و به مواقع لزوم از آنها 

 .استفاده نمایید

 پیتزای شب قبل را چگونه باید گرم نمود؟ 

ا از شب قبل در یخچال باقی مانده باشد. برای اینکه پیتزا گاهی اوقات امکان دارد که پیتز

گاز برای انجام این کار طعم بهتری پیدا کند به جای گرم کردن آن داخل مایکروویو از اجاق

 .استفاده نمایید

 جهت جلوگیری از لیز خوردن چاقو به هنگام آشپزی باید چکار کرد؟ 

ی چاقو بپیچید تا از سر کش را دور دسته این است که چند آشپزی ترفند یکی از مهمترین

تان به هنگام آشپزی جلوگیری شود. با انجام این کار دیگر چاقو به خوردن آن در دستان

توانید به آشپزی کردن خود ادامه تر میخورد و راحتهنگام آشپزی از دست شما سر نمی

 .دهید

 چگونه باید پیاز پوست کنده را تازه و ترد نگه داشت؟ 

توانید از نمک یا روغن گیاهی استفاده کنید. داشتن پیاز پوست گرفته شده میت ترد نگهجه

داخل یک ظرف ریخته و سپس پیاز را در آن قرار دهید. یکی از   مقداری نمک را

های دیگر این است که مقداری روغن گیاهی را به پیاز آغشته کرده و سپس آن را در روش

 .ییدیک ظرف دربسته نگهداری نما

 جهت رفع بوی سوختگی برنج باید چه کاری انجام داد؟ 

جهت رفع بوی سوختگی برنج، استفاده از پیاز است.  آشپزی ترفندهای یکی از مهمترین

ها بگذارید تا بعد از چند دقیقه، بوی الی برنجپیاز را به قطعات یکسان برش داده و البه

 .سوختگی آن رفع شود
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 توان خنک کرد؟می های گرم راچگونه نوشیدنی 

توانید از یک دستمال کاغذی خیس های گرم در زمان کم میجهت خنک کردن نوشیدنی

استفاده کنید. اطراف نوشیدنی را با دستمال کاغذی پوشانده و سپس مدتی آن را داخل یخچال 

 .قرار دهید

 چگونه باید طعم تندی غذا را گرفت؟ 

توانید از دستورالعمل زیر استفاده نمایید. اگر به هنگام آشپزی متوجه طعم تند غذا شدید، می

توانید به غذا اضافه کرده تا طعم تندی آن را بگیرد. اگر سبزیجات، حبوبات یا گوشت را می

نظر توانید آن را به غذای موردی اولیه جهت پخت اضافه مانده است، میمقداری از ماده

 .ه نماییداضاف

 تری استفاده نمود؟توان به مدت طوالنیمیوه و سبزیجات را چگونه می 

ها و سبزیجات، قرار مدت میوهجهت نگهداری طوالنی آشپزی ترفندهای یکی از مهمترین

زمینی، ها و سبزیجاتی نظیر: سیبدادن آنها در خارج از یخچال است. البته در مورد میوه

 .ین روش توصیه شده استفرنگی، موز و سیب اگوجه

 هنگام آن چیست؟روش صحیح نگهداری از شیر جهت جلوگیری از فاسد شدن زود 

کنند که شیر را باید داخل درب یخچال نگهداری کنند. بسیاری از افراد به اشتباه تصور می

 .شدن درب یخچال، تاریخ مصرف شیر زودتر منقضی خواهد شداما با هر باز

 گیرینتیجه

دیل ای تبحرفهوجود داشته که با یادگیری آنها به سرآشپز فوق آشپزی ترفندهای سرییک

غذایی یا طبخ آنها از اهمیت های مختلف جهت نگهداری موادخواهید شد. یادگیری روش

ای برخوردار است. در این مقاله سعی شده تا شما را با مهمترین راز و رمزهای ویژه

 .مآشپزی افراد کاربلد آشنا نمایی

 


