
ّ اگز شوا ُن تَ گلْتي حظاص  شْد هیآرد تزًج در تظیاری اس دطتْر ُای غذایی تذّى گلْتي اطتفادٍ 

کَ خزیذ آرد تزًج راحت ّ ارساى ًیظت. هظلوا  داًیذ هی ایذ کزدٍرژین گلْتي را حذف ُظتیذ یا تزای 

تزای درطت کزدى آرد تزًج کافی  ّ ارساى تز اس خزیذًش اطت. تز طادٍدرطت کزدى آى در خاًَ تظیار 

تزای درطت کزدى آرد تزًج تَ لْاسم سیز  .کشذ هیدقیقَ طْل  5کَ کوتز اس  ز را طی کٌیذهزاحل سی اطت

اس دارد.ًی  

 

 هخلْط کي

ًج تایذ اس یک هخلْط کي قْی یا غذا طاسی تا تیغَ ُای هحکن تزای درطت کزدى ّ آطیاب کزدى آرد تز

.شًْذ ًویّ داًَ ُای تزًج ریش  کٌٌذ ًویآطیاب  خْتی تَآرد را  تز ضعیفاطتفادٍ کٌیذ. لْاسم تزقی   

  

 تزًج

تزًج پختَ چظثٌاک تز یا  شْد هیتاعث  درًتیجَتاشذ ًشاطتَ تیشتزی دارد کَ  تز کْتاٍتزًج  داًَ ُزچقذر

ُظتٌذ چْى تعذ اس  تز گزاىشل شْد. تَ ُویي دلیل تزًج ُای داًَ تلٌذ طزفذار تیشتزی دارًذ ّ  اصطالح تَ

.چظثٌذ یًوپختَ شذى اس تَ ُن   

ْر غذایی اطت را طاخت ّ تزًج ُای داًَ ُز ًْع دطت اس تزًج داًَ تلٌذ آرد تزًجی کَ هٌاطة تْاى یه

کْتاٍ هٌاطة غذاُای چظثٌاک تز هثل فزًی ُظتٌذ. آرد تزًج قٍِْ ای تزای درطت کزدى پٌکیک، هافیي ّ 

 ًاى هٌاطة اطت.

 

 



 چگًَْ آرد تزًج درطت کٌین؟

کار را چٌذ تار تٌِا کافی اطت کَ تزًج را در هخلْط کي تزیشیذ ّ چٌذ ثاًیَ کْتاٍ آى را هخلْط کٌیذ. ایي 

ثاًیَ اجاسٍ  03تا  03تکزار کٌیذ تا داًَ ُای تزًج تشکٌٌذ. طپض هخلْط کي را رّی درجَ آخز تشاریذ ّ 

تاى حض کزدیذ ُای ریش سیز اًگشت دُیذ تا تَ یک پْدر طفیذ ًزم تزطیذ. اگز تعذ اس دطت سدى تَ آرد داًَ

تَ ًظز تیایذ اها تا حض کزدى  ّ آهادٍتَ هخلْط کزدى اداهَ دُیذ. آرد تزًج هوکي اطت تا چشن پْدری 

داد. تْاى یهظز تِتزی ى دطت ًسیز اًگشتا  

 

 آرد تزًج را الک کٌیذ

آرد تزًج کاهال ًزم ّ پْدری شذ حاال تایذ آى را الک کٌیذ تا ُز چیش اضافی یا داًَ تزًج خْرد  یٌکَتعذاسا

پض ایي هزحلَ را  دٌُذ یهاضافی  خْدشاى را در غذای شوا ًشاى  یُا تکَاس آرد جذا شْد. ایي  یا ًشذٍ

 رد ًکٌیذ.

 

 

؟شًْذ یهچَ غذاُایی تا آرد تزًج درطت   

تا آرد تزًج درطت کزد. آرد تزًج  تْاى یهفزًی، حلْا، غذاُای طْخاری، ًْدل، اًْاع کیک ّ شیزی را 

تذّى گلْتي اطت. شْد هی. ُز غذایی کَ تا ایي آرد درطت کٌٌذ یهرا تزای غلیع کزدى طْپ ُن اطتفادٍ   



 

 

زًجی کَ درطت کزدیذ را در یک ظزف در تظتَ تزیشیذ ّ آى را در یک کاتیٌت خشک تشاریذ. در آرد ت

. ایي سهاى تا در ًظز گزفتي سهاى کوی کَ صزف درطت هاًذ یههاٍ تا چٌذ طال طالن  0اس ایي شزایط آرد 

آرد هوکي اطت تز اطاص ًْع تزًج تغییز اطت. سهاى ًگِذاری اس  یذئالاتظیار  شْد هیکزدى آرد تزًج 

 کٌذ پض حتوا در ایي هْرد تحقیق کٌیذ.

 

 

 

  


