
 چگونه آب کرفس درست کنین؟

طعن هیثاضذ .کشفس داسای کالشی کن ٍ    kيٍیتاهیي آ ، فیثش ٍ ٍیتاهی، پتاسین ،کشفس غٌی اص اسیذ فَلیک 

تْیِ ی آتویَُ هٌاسة است .ضوا تایذ آب کشفس سا کِ غٌی ٍعذُ ّای غزایی یا تسیاس خَضوضُ هی تاضذ ٍ تشای 

سیة کِ داسای طعن ّای ضیشیي ّستٌذ تشکیة  ٬تا هحصَالت تاصُ ای هاًٌذ  َّیج، چغٌذساص هَاد هغزی  است 

 کٌیذ.

  گام اول : آهاده سازی کرفس 

 

  هرحله اول

آًشا تِ هذت چٌذ  تشگ ّای آى تعثیِ ضَد ساقِ ّا ٍکشفس سا قثل اص هصشف خَب تطَییذ، هوکي است خاک دس 

 ضیش آب تطَییذ.سپس صیش دقیقِ دس آب سشد قشاس دّیذ ٍ 



 

 هرحله دوم 

 ، کشفس ّای تاصُ تیطتشیي ٍیتاهیي ٍ کلشٍفیل سا داسًذ.کشفس ّای تاصُ سا اًتخاب کٌیذ 

 

 هرحله سوم

ّوچٌیي تِ تشگ ّای آى ًیض دست ًضًیذ تشگ ّا یک هٌثع هْن تشای ٍیتاهیي آ  کشفس ّا سا پَست ًکٌیذ؛

 ّستٌذ.



 

 هرحله چهارم

 

اص ظشف دسب تستِ یا کیسِ پالستیکی قشاس دّیذ. اگش ضوا کیسِ پالستیکی ًذاسیذ هیتَاًیذ کشفس ّا سا دس یک 

 سَپشهاسکت تْیِ کٌیذ.

 

 هرحله پنجن



یک آتویَُ گیش تْیِ کشفس خَضوضُ ٍ خاًگی دسست کٌیذ ٍ سطین خَد سا ضشٍع کٌیذ،  اگش هی خَاّیذ یک آب

 هیتَاًیذ اص هخلَط  کي استفادُ کٌیذ.کٌیذ. اگش آتویَُ گیش ًذاضتیذ 

 

 تهیه ی آب هویج کرفس :گام دوم

 

 هرحله اول

. اگش هیخَاّیذ آب کشفس ضوا پَست سِ َّیج سا تکٌیذ ٍ دٍ ساقِ اص کشفس ّوشاُ تا تشگ ّایص کٌاس تگزاسیذ

 سا خَاّذ داد. طعن آتویَُ سیةًصف یک سیة سا تِ آى اضافِ کٌیذ دس ایٌصَست تیطتش ضیشیي ضَد هی تَاًیذ 



 

 مهرحله دو

 تقسین کٌیذ.اگش اص هخلَط کي  استفادُ هی کٌیذ سثضیجات)َّیج ّا( سا تِ تکِ ّای کَچکتش 

 

 

 هرحله سوم

 



هیلی لیتش (آب تِ  23۲فٌجاى آب ) 1 ؛ اگش اص هخلَط کي استفادُ هی کٌیذسثضیجات سا تِ هخلَط کي تشیضیذ 

 کٌیذ سثضیجات سا تِ آى اضافِ کشدُ ٍ آب ًشیضیذ.  اگش اص آتویَُ گیش استفادُ هی آى اضافِ کٌیذ.

 

 هرحله چهارم

ّا ٌّگام هخلَط  ثاًیِ سٍضي کٌیذ سپس سفتِ سفتِ سشعت آى سا صیادتش کٌیذ اگش پشُ 1۱هخلَط کي سا تِ هذت 

  .کشدى تَقف کشدى کوی آب تِ هخلَط کي اضافِ کٌیذ

 



 پنجن هرحله 

 تذست آهذُ سا اص هخلَط کي جذا کٌیذ. ًَضیذًی

 

 هرحله ششن

 فَایذ آى دس تذًتاى رخیشُ ضَد. فاصلِ سشٍ کشدُ ٍ ًَش جاى کٌیذ  تا ّوِ یتال

 

 

 

 

 گام سوم: تهیه ی نوشیدنی سبس 



 

 هرحله اول

گشم جعفشی ٍ ًصف آب  ۸/3کوی اسفٌاج، دٍ ساقِ کشفس ، یک عذد سیة، یک عذد َّیج، خیاس ًصف ضذُ، 

 .لیوَ  سا آهادُ کٌیذ یک

 استفادُ اص اسفٌاج تاعث ضیشیي تش ضذى ًَضیذًی هی ضَد.

 اگش دٍست داضتیذ، هی تَاًیذ تِ جای سیة ا پشتقال استفادُ کٌیذ.

 تا اضافِ کشدى هقذاسی صًجثیل تاصُ هی تَاًیذ ًَضیذًی خَضوضُ تشی سا آهادُ کٌیذ.



 

 هرحله دوم

تشش دّیذ اگش اص دّیذ. هیَُ ّا ٍ سثضیجات سا تِ تکِ ّای کَچکتش هحصَالت )سثضیجات( سا کاهال ضتطَ 

 هخلَط کي استفادُ هی کٌیذ تایذ توام هیَُ ّا ٍ سثضیجات سا تِ تکِ ّای سیض تثذیل کٌیذ.

 

 هرحله سوم

  ٍ دس جای هٌاسة قشاس دّیذ .هخلَط کي یا آتویَُ گیش سا سٍضي کٌیذ؛ آى سا تِ تشق هتصل کشدُ 



 

 هرحله چهارم

 تضیضیذ.هیلی لیتش( آب تِ آى  11۸یا آتویَُ گیش اضافِ کٌیذ؛ ًصف فٌجاى ) هیَُ ٍ سثضیجات سا تِ هخلَط کي 

 

 هرحله پنجن 



.اگش اص پاییي تشکیة کٌیذ؛ سپس  دس دسجِ تاالتش تشکیة سا اداهِ دّیذسجِ ثاًیِ دس د 20سثضیجات سا تِ هذت 

ب آى تاقی خَاّذ آتویَُ گیش استفادُ هیکٌیذ دس ایٌصَست پالپ هیَُ ّا ٍ سثضیجات اص تیي خَاّذ سفت ٍ فقط آ

 هاًذ.

 .اگش ٌّگام هخلَط کشدى پشُ ّای هخلَط کي تِ خَتی کاس ًکشد کوی آب تِ آى اضافِ کٌیذ

 

 ششن هرحله

. ایي ًَضیذًی حاٍی ٍیتاهیي ّای کٌیذٍ ًَش جاى  تِ دست آهذُ سا تِ یک لیَاى یا فٌجاى تشیضیذ هخلَط

 تشای کساًی کِ سطین غزایی داسًذ تسیاس هَثش است.صیادی هی تاضذ ٍ 



 

 هرحله هفتن

ّوچٌیي هی تَاًیذ هخلَط دقیقِ آى سا ًَش جاى کٌیذ  20الی  1۱ًَضیذًی ضوا حاضش است. تْتش است تعذ اص 

 تذست آهذُ سا دس یخجال ًگْذاسی کٌیذ.


