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الینور ش<<ایمل : " اگ<<ر از اج<<اق ه<<ای خ<<ورشیدی ج<<عبه ی ف<<قط ب<<رای یک Eار ب<<توان اس<<تفاده Eرد ، آن Eار ب<<رای Eنسرو ه<<ا خ<<واه<<د بود . " م<<راح<<لي 
Eه ب<<ر روی Eنسرو ه<<ا در اج<<اق ه<<ای خ<<ورشیدی جعبه ی ص<<ورت می گیرد بسیار ش<<بیه آن چیزی است Eه در اج<<اق ه<<ای م<<عمولی اجن<<ام می ش<<ود . 
از آن حل<ظه Eه ش<ما Eار بر روی Eنسروها را شروع می Eنید ت<ا آن زمان Eه Eار Eام<ال مت<ام ش<ود ، 10 دقیقه زم<ان نیاز است . یYی از م<زیت ه<ای 
تهیه ی Eنسرو با اجاق های خورشیدی آن است Eه میوه رنگ طبیعی و براق خود را در Eنار گرمای مالیم خورشید از دست منی دهد .

  الینور آن چ<نان ب<ه تهیه ی Eنسرو با اجاق ه<ای خ<ورشیدی ج<عبه ی ع<الق<ه م<ند است Eه در Eتاب خ<ود ب<ا ع<نوان " Eتاب آش<پزی خ<ورشیدی الینور " 
یک فصل را به تهیه ی Eنسرو با اجاق های خورشیدی جعبه ی اختصاص داده است .

  او معتقد است Eه این Eنسروها ، همانند Eنسرو های جتاری حاوی آب میوه و چاشنی و حتی حفاظ هم هستند .

  روش Eار الینور ب<<ه ص<<ورت زیر است : در اب<<تدا ت<<عدادی ظ<<رف شیشه ی متیز Eه درب هم دارن<<د تهیه Eنید ، م<<قداری میوه یا گ<<وج<<ه ف<<رنگی Eه می 
خ<واهید آن<ها را Eنسرو Eنید ، شYر یا منک ب<نا به م<اده ی Eه می خ<واهید Eنسرو Eنید و م<قدار Eافی آب ، این م<قدار آب ب<اید ب<ه ان<دازه ی ب<اش<د Eه 
ظ<رف ه<ا را ب<توانید Eام<ل پ<ر Eنید . اب<تدا آب ، میوه ها یا گ<وج<ه ف<رنگی ، منک یا شYر را در ظ<رف ه<ا ب<ریزید ، س<پس آن<ها را در اج<اق خ<ورشیدی 
ق<<رار دهید و درب آن<<ها را Eمی ب<<بندید ، ه<<نگامی Eه م<<واد غ<<ذایی در زیر درب ش<<روع ب<<ه ج<<نب و ج<<وش Eرد می ت<<وانید م<<طمئا ب<<اشید Eه م<<واد غ<<ذایی 
اس<<تریل شده اند ، در همین ح<<ال<<ت درب ظ<<رف ه<<ا را ت<<ا ج<<ایی Eه ق<<درت دارید محYم و آن<<ها را متیز Eنید ، س<<پس به سرعت آن<<ها را س<<رد Eنید ، از 
آرام سرد شدن آنها جلوگیری Eنید .

  اگ<ر درب ه<ا نوار پ<الس<تیYی داش<ته ب<اش<ند داخ<ل ظ<رف ب<خار می Eند ، م<واد غ<ذایی داخ<ل شیشه ه<ا پ<س از س<رد ش<دن م<تراEم می ش<ون<د ب<ناب<ر این 
در ظ<<رف خ<<الء به وج<<ود می آورن<<د ، ب<<رای آنYه از ایزول<<ه ب<<ودن ظ<<رف ه<<ا م<<طمئا ش<<وید می ت<<وانید ب<<ه آن<<ها ب<<ا ق<<اش<<ق ض<<رب<<ه ب<<زنید اگ<<ر ص<<دای پ<<ر ب<<ودن 
داد Eنسرو درس<ت اس<ت ، روش دوم ساده ت<ر اس<ت ، ب<ا ق<درت درب Eنسرو ه<ا را ف<شار دهید اگر س<ال<م ب<اش<ند ن<باید ب<اال و پ<ایین ب<روند . اگ<ر ظ<رفی 
را مشاهده Eردید Eه در ایزوله شدن مشYل داشت درب آن را باز Eنید و Eمی آن را بیشتر پر Eنید و مراحل باال را دوباره برای آن اجنام دهید .
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این روش ب<رای تهیه ی Eنسرو ه<ای ت<رش و اسیدی م<ناس<ب اس<ت ، م<وادی Eه از آن<ها می ت<وان ب<رای تهیه ی Eنسرو اسیدی اس<تفاده Eرد میوه ه<ا ، 
گوجه فرنگی و همچنین آب میوه ، مربا یا غلیظ شده ی آنهاست .

  توجه : هرگز گوشت و سبزیجات را در اجاق خورشیدی جعبه ی خود  Eنسرو نYنید .

ت<<وجه : ه<<رگ<<ز در Eنسرو خ<<ود از ش<<اخ<<ه ی ج<<عفری صح<<رایی ب<<رای جلوگیری از م<<سمومیت اس<<تفاده نYنید چ<<ون ب<<اعث از بین رف<<نت اسید محیط می 
شود .

 

م<<<<<<<<نت ب<<<<<<<<اال  در س<<<<<<<<ایت اج<<<<<<<<اق ه<<<<<<<<ای خ<<<<<<<<ورشیدی تهیه ش<<<<<<<<ده  اس<<<<<<<<ت ، ب<<<<<<<<رای Eسب اط<<<<<<<<الع<<<<<<<<ات بیشتر وبیان ن<<<<<<<<ظرات خ<<<<<<<<ود ب<<<<<<<<ا آدرس پس<<<<<<<<ت الYترونیYی 
webmaster@solarcooking.org  می توانید مYاتبه داشته باشید . 
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