
اجاق های ماکروویو 

 

.... خَاثگبّْب ٍ  ٬غذاخَريْب  ٬اهزٍسُ استفبدُ اس ايي دستگبُ در خبًِ ّب ٍ حتی در هزاوش عوَهی سزٍ غذا هثل رستَراًْب 

لذا در ايي . هتذاٍل گزديذُ است ٍ ٌَّس سئَاالت ٍ ضبيعبت هتعذدی پيزاهَى هعبيت يب هشايبی آى در هيبى هزدم هطزح هيجبضذ

 . ضذُ ثِ ثزخی اس سئَاالت رايح در ايي سهيٌِ پبسخ دادُ ضَدًَضتِ سعی 

هعبيت آى عجبرتٌذ . هيىزٍٍيَ وِ ثِ اضتجبُ هبوزٍٍيَ خَاًذُ هی ضَد هثل ّز دستگبُ ديگزی دارای هعبيت ٍ هشايبيی هيجبضذ

:  اس 

در ضوي در . خَضوشُ ًيست ايي دستگبُ غذا را در هذت وَتبّی گزم هيىٌذ ٍ يب هيپشد ٍلی غذای طجخ ضذُ در آى چٌذاى

هٌجع ارتعبش در دستگبُ ثبثت است ٍ اگز غذايی در هدبٍرت آى . هَرد استفبدُ اس آى چٌذ ًىتِ ی اسبسی ًيش ٍخَد دارد

.  ثبضذ تٌْب ثخطی وِ ًشديه هٌجع ارتعبش لزار دارد گزم هيطَد

سبختوبى ظشيف ثزخی هَاد غذايی اس خولِ ارتعبش ضذيذ هيىزٍيَ هَخت پبرُ ضذى ديَارُ ی سلَلْبی غذاٍ درّن ريختي 

  .ٍيتبهيي ّب ضذُ ٍ آًْب را ثِ سزعت اس ثيي هی ثزد

سيزا ثزخَرد اهَاج ثب سطح فلشات هوىي است هَخت ايدبد .ًوی تَاى اس ّز ًَع ظزفی در اخبق ّبی هيىزٍٍيَ استفبدُ وزد 

  .ضعلِ ٍ آتص سَسی ٍ حتی اًفدبر در دستگبُ ضَد

پالستيىی غيز استبًذارد ٌّگبم توبس ثب هَاد داغ هَاد ضيويبيی هٌتطز هيىٌٌذ وِ ثزای ثذى اًسبى  ّوچٌيي ثزخی ظزٍف

ثِ ّويي دليل تَصيِ هی ضَد غذا يب ًَضيذًی . سويت داضتِ ٍ هصزف غذاّبی گزم ضذُ در ايي ظزٍف را خطزًبن هی سبسد

  .ّبی داغ را در ظزٍف پالستيىی ًگْذاری يب سزٍ ًٌوبئيذ

 : اجاق های ميکروویومسایای 

آهبدُ سبسی غذا ثب استفبدُ اس اخبق هيىزٍٍيَ ثبعث اتالف هَاد هغذی ثيص اس سبيز رٍش ّبی  ٬طجك ًتبيح هطبلعبت هختلف 

هَخت هتذاٍل ًويطَد حتی ثزخی هطبلعبت ًطبى دادُ وِ استفبدُ اس سزعت ثبالی گزم وزدى غذا ثِ ووه ايي دستگبُ 

سجت حفظ ( ثِ خبی سبيز رٍش ّب ) پخت سجشی ّب در هيىزٍٍيَ ثِ هذت وَتبُ .وبّص تخزيت ثزخی هَاد هغذی هيطَد

ويفيت پزٍتئيي ّبی غذايی ثْتز اس  ٬در ضوي در هزاحل پخت ثب ايي اخبق ّب . ثيطتز ارسش غذايی ٍ ٍيتبهيٌی آًْب هيطَد

  :گفت استفبدُ اس هيىزٍٍيَ ثِ داليل هتعذدی هٌبست است چَى  ثِ طَر خالصِ ثبيذ. رٍش ّبی ديگز حفظ هيطَد 



ثبوتزی ّب  -3.           هَاد هغذی حذالل در حذ سبيز رٍش ّبی پخت حفظ هی ضَد -2هذت حزارت دّی ووتز است        

اضی اس پختي غذا در ّيچ ًَع سويتی ى -4(         در صَرت صحيح ثَدى رٍش پخت. )ٍ سبيز عَاهل ثيوبريشا اس ثيي هيزًٍذ

ايي دستگبُ ّب اًزصی ووتزی هصزف هيىٌٌذ ثٌبثزايي عالٍُ ثزسهبى  در  -5.           اخبق هيىزٍٍيَ ضٌبختِ ٍ اثجبت ًطذُ است

  .سَخت ّن صزفِ خَيی هيطَد ٍ همزٍى ثِ صزفِ هيجبضذ

  

:  چند توصيه برای استفاده بهتر از دستگاه ميکروویو

هَاج اس ايي دستگبُ ّب ثسيبر ون هيجبضذ ٍ ّيچ ًَع تطعطع راديَ اوتيَيتِ ای تَسط ايي دستگبُ تَليذ ثب ايٌىِ اهىبى خزٍج ا

.  هتز اس آى فبصلِ ثگيزيذ 2ًوی ضَد ثب ايي ٍخَد ثْتز است ٌّگبهی وِ دستگبُ در حبل وبر هيجبضذ حذالل 

سيزا پخت غذا تب هذتی پس اس )ی صجز وٌيذ ثعذ اس ايٌىِ وبر پخت در اخبق هيىزٍٍيَ پبيبى يبفت ثبيذ هذت وَتبُ -

  .ٍ سپس غذا را اس دستگبُ خبرج وٌيذ( خبهَضی دستگبُ اداهِ هی يبثذ 

  .غذايی وِ تَسط دستگبُ يخ سدايی ضذُ ًيش السهست ثِ سزعت اس فز خبرج ٍ هَرد استفبدُ لزار گيزد  -

  .دار استفبدُ ضَد ثزای پخت غذا در ايي دستگبُ ثْتز است اس ظزٍف ون عوك ٍ درة -

 ثْتزيي ظزٍف ثزای پخت غذا در ايي دستگبُ ظزٍف ضيطِ ای گزد يب ثيضی هيجبضٌذ -

 


