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 JE 95  برویل مدل آبمیوه گیری

 

 توصیه های ایمنی برویل    

 آشنایی با برویل     

 برویل گیری آبمیوه نصب اجزای     

 طرز کار آبمیوه گیری برویل     

 برویل گیری آبمیوه کردن جدا     

 مراقبت و نگهداری       

 مشکل حل راهنمای       

 آبمیوه گرفتن برای هایی ایده      

 تفاله زا استفاده       

 سبزیجات و ها میوه باره در حقایقی     
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احی و تولید می کنیم. به عالوه از شما در خواست می نماییم که به ما در برویل  به ایمنی اهمیت زیادی می دهیم. ما محصوالت مصرفی را با رویکرد ایمنی شما و آنچه مشتریان ارزشمند ما در ذهن دارند، طر

 . دستگاههای الکترونیکی به موارد زیر توجه نمایید زهنگام استفاده ا

 مهمترین توصیه های ایمنی برویل

 

 در برویل ایمنی حرف اول را میزند. ما در طراحی و ساخت محصوالتمان در درجه اول به ایمنی مشتری های با ارزشمان فکر میکنیم. 

 استفاده های بعدی به خاطربسپارید  قبل از استفاده با دقت همه دستورالعمل ها را بخوانید و برای

 ایی استفاده کنید. مواد را به وسیله انگشتان و یا لوازم دیگر به درون دهانه ورودی به زور وارد ننمایید. همواره از وسیله تعبیه شده برای ورود مواد غذ 

 آن، بسیار خطرناک است و ممکن است به شما صدمه بزند. دقت نماییدکه در هنگام جداکردن فیلتر سبدی به دلیل وجود خارهای برنده کوچک در سطح 

 ست.دستگاه آبمیوه گیری را به حالت روشن رها نکنید. استفاده از این دستگاه برای کودکان و افراد ناتوان، نیازمند نظارت یک فرد بزرگتر ا 

 چنانچه به درستی نصب نشده باشد دستگاه کار نمی کند. به بخشهای نصب کردن اجزا و عملیات رجوع فرمایید. اطمینان حاصل کنید که اجزای  آبمیوه گیری قبل از استفاده به درستی نصب شده باشد . 

 .از دستگاه بر روی سطوح خشک و صاف استفاده کنید 

  ق خارج ساختن دو شاخه از پریز خاموش نمایید.خاموش بر روی پنل کنترل به حالت خاموش باشد. سپس دستگاه را از طری –همواره اطمینان حاصل کنید که بوسیله کلید روشن 

 ید. دستگاه و کلیه لوازم آن را به نزدیکترین مرکز خدمات معتبر توصیه می شود که به طور منظم اجزای دستگاه را بررسی کنید. چنانچه سیم برق و یا دوشاخه دستگاه آسیب دیده است از دستگاه استفاده نکن

  برگردانید. برویل برای تعمیر و یا بررسی
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 .در جهت جلوگیری از برق گرفتگی ، از فرو بردن سیم ،دوشاخه  و یا موتور در آب و یا هر مایع دیگر خودداری نمایید 

 د.دقت نماییدکه در هنگام جداکردن سبد فیلتر به دلیل وجود خارهای برنده کوچک در سطح آن، بسیار خطرناک است و ممکن است به شما صدمه بزن 

  از این دستگاه برای کودکان و افراد نا توان نیازمند نظارت یک فرد بزرگتر است.استفاده 

 تبر برویل برای تعمیر و یا بررسی برگردانید.چنانچه سیم برق و یا دوشاخه دستگاه آسیب دیده است از دستگاه استفاده نکنید. دستگاه و کلیه لوازم آن را به نزدیکترین مرکز خدمات مع 

 سیم دستگاه از لبه میز ، صندلی و تماس با سطوح داغ و یا گره خوردگی در آن جلوگیری نمایید. از آویزان شدن 

 .لطفاً آبمیوه گیری را نزدیک محل سوختن گاز و یا الکتریسیته ، و یا نزدیک اجاق روشن استفاده نکنید 

  برای شستشو دقت فرمایید که دستگاه خاموش باشد و دو شاخه آن از پریز خارج شده باشد.و یا  –درصورت عدم استفاده  –همواره قبل از حرکت دادن و یا رها کردن دستگاه 

 .هرگونه عملیات تعمیر غیر از تمیز کردن دستگاه باید در یک مرکز خدمات معتبر برویل انجام پذیرد 

 .این دستگاه تنها برای مصارف خانگی می باشد 

  الکتریکی پیشنهاد می شود. برای این کار یک کلید امنیتی با جریان برق قابل کنترل که بیشتر ازنصب کلید امنیتی برای حفاظت بیشتر از دستگاه MA  03  نباشد توصیه می شود. برای اطمینان با یک برق

 کار حرفه ای صحبت کنید.

 رای ورود مواد استفاده کنید.دقت کنید که دست و یا هرگونه شی خارجی را در دهانه ورودی وارد نکنید. همواره از ابزار تعبیه شده ب 
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 برای داشتن آب میوه کف آلود تنها کافیست که بازوی جداکننده کف را از پارچ آن جدا کنید. توجه :

 دسته مخصوص فشار دادن میوه یا سبزیجات

 دسته قفل ایمنی

 

   استنلس استیلسبد فیلتر 

 کاسه دور فیلتر

 پارچ یک لیتری

 ننده کف آبمیوهجداک

 (سرعت پایین برای میوه های نرم و سرعت باال برای میوه های سفت و سبزیجات)

 

 LOW/HIGHکلید دو سرعته   / STOPکلید 

 دهانه وردی بزرگ

)مناسب برای سیب ، هویج گوجه فرنگی و پرتقال پوست کنده شده، 

 د(آبگیری میوه ها و سبزیجات را سریعتر و راحتتر انجام می ده

 آبمیوه گیریکاور  

 محفظه بزرگ تفاله

 م

 وات 059موتور پر قدرت 

 سیم جمع کن 

 

 درپوش آبمیوه گیری

 

 جداکننده کف آبمیوه

 پارچ یک لیتری قابل شسشتو در ماشین ظرفشویی

ر  در زمان ریختن آبمیوه به درون لیوان کف روی آب میوه د)

 بگیری از آن جدا میشود در صورت تمایل(هنگام آ

از پاشیده شدن مایعات در هنگام عملیات جلوگیری می نماید. درب پارچ )

 میوه را در یخچال نگهداری نمایید(را گذاشته  و آب 

 

 (قابل شسشتو در ماشین ظرفشویی)
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 نصب اجزای آبمیوه گیری 

 

 کاسه دور فیلتر را روی پایه اصلی موتور قرار دهید. – 1مرحله 

 هت فلش روی سبد فیلتر استیل ضد زنگ را با فلش روی موتور تنظیم کرده ج – 2مرحله 

 و سبد فیلتر را روی موتور فشار دهید تا صدای کلیک به گوش برسد. مطمئن شوید که سبد فیلتر 

 کامالً درون کاسه دور و موتور محکم شده است.

و سپس دهانه ورودی را روی سبد فیلتر قرار داده و به سمت پایین در محل قرار گرفتن خود حرکت  درپوش آب میوه گیری را روی کاسه دور فیلتر قرار داده – 3مرحله 

 دهید.

 ده باشد.را باال آورده و در جای خود در حفره های دو طرف درپوش آبمیوه گیری محکم کنید. بازوهای ایمنی باید به حالت عمودی در جای خود محکم ش دسته قفل ایمنی – 4مرحله 

سته مخصوص فشاردادن مواد را کامالً در درون دسته مخصوص فشار دادن مواد را چرخانده و در جهت گودی موجود بر روی آن متناسب با برجستگی روی دهانه ورودی ، به داخل آن بلغزانید. د – 5له مرح

 مجرای ورودی قرار دهید.
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 بدنه اصلی دستگاه در جای خود قرار دهید. محفظه جمع آوری تفاله را بوسیله بلند کردن گوشه – 6مرحله 

 برای شستشوی کمتر می توانید یک کیسه پالستیکی را در درون محفظه جمع آوری تفاله قرار داده و تفاله را جمع آوری کنید. توجه :

 ی از پاشیدن مایعات به اطراف استفاده می شود.پارچ آب میوه را در زیر خروجی آب میوه در کنارآبمیوه گیری قرار دهید. درب پارچ برای جلوگیر – 7مرحله 

 می توانید از یک لیوان برای جمع آوری آب میوه استفاده کنید. توجه :

 طرز کار دستگاه

 

 میوه ها و سبزیجات انتخابی را برای آبگیری را بشویید. -1مرحله 

یم به قطعات کوچکتر  برای ریختن در دهانه ورودی دستگاه ندارند.زمانی که آب هویج می گیریدکافی است آن ها را به ترتیب و بیشتر میوه ها و سبزیجات مثل هویج ، سیب و خیار نیازی به خرد کردن و تقس 

 پشت سر هم وارد دهانه ورودی نمایید.

قبل از استفاده کامال تمیز است. اطمینان حاصل نمایید که پارچ آبگیری ) و یا لیوان ( اطمینان حاصل نمایید که دستگاه به درستی نصب شده باشد.اطمینان حاصل نمایید که سبد فیلتر استیل ضد زنگ  -2مرحله 

  در جای خود درست زیر خروجی آبمیوه در مکان خود قبل از شروع به آبگیری قرار گرفته است.
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به حالت روشن در آورده ، سرعت مورد نظر را تنظیم نمایید. بسته به نوع میوه و سبزی که که می خواهید  ولت وارد نمایید. کلید روشن بر روی دستگاه را 032/042دوشاخه برق دستگاه را در پریز  – 3مرحله 

سبزیجات و میوه ها نتخاب سرعت برای آبگیری انواع مختلف آبگیری نمایید ، هر دو کلید سرعت را برای سرعت باالتر به سمت پایین و برای سرعت پایین تر به سمت باال حرکت دهید.از جدول راهنمای ا

 استفاده کنید.

 

 

 

 

 

 

دقیقه  بصورت  4: سیب ، هویج و چغندر هستید، برای مدت بیشتر از زمانی  که از آبمیوه گیری با سرعت باال استفاده می کنید، و در زمانی که به صورت مداوم در حال آبگیری سبزیجات و میوه های سفت مانند

 دقیقه صبر کرده و سپس به ریختن میوه ها و سبزیجات در دستگاه ادامه دهید. نیازی به خاموش کردن دستگاه آب میوه گیری نیست. 1دارید. پس از این مدت برای مداوم آبمیوه گیری را روشن نگه ن

ه آرامی آن را به درون هدایت کنید. به منظور زمانی که موتور دستگاه روشن است مواد غذایی را در مجرای ورودی ریخته و بوسیله دسته مخصوص فشار دادن مواد ب -4مرحله 

  آبگیری بهتر به آرامی دسته را به پایین فشار دهید.

 انتخاب سرعت دستگاه برای میوه ها و سبزیجات مختلف

 سیب باال هویج                       باال نبه                       ا پایین آناناس                      باال

 زردالو )بی هسته( پایین گل کلم                   پایین طالبی                    پایین آلو                          پایین

 شلغم باال س                    کرف باال شلیل)بی هسته(         پایین تمشک                    پایین

 بلوبری پایین خیار                       پایین پرتقال پوست کنده      باال یا پایین گوجه فرنگی             پایین

 بروکلی پایین رازیانه                     باال هلو                       پایین هندوانه                     پایین

 کلم فندوقی باال انگور بی هسته          پایین گالبی                 باال برای سفت  

 کلم ایین کیوی                     پایین گالبی                 پایین برای نرم  
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  می شود.همزمان با آبگیری سبزیجات و میوه ها ، آب آنها به درون پارچ آب میوه سرازیر شده و تفاله آن به صورت جداگانه در محفظه تفاله ریخته  -5مرحله 

 ه در طول آبگیری می تواند خالی شود برای این کار دستگاه آبمیوه گیری را خاموش کرده و به دقت محفظه خالی شده تفاله را قبل از محفظه جمع آوری تفال

 .یری می شودادامه عملیات آبگیری در جای خود قرار دهید. دقت کنید که محفظه جمع آوری تفاله بیش از حد پر نشود زیرا مانع انجام عملیات درست آب گ

 برای شستشوی کمتر می توانید یک کیسه پالستیکی را در درون محفظه جمع آوری تفاله قرار داده و تفاله را جمع آوری کنید. توجه :

 هرگز از انگشتان دست برای ورود مواد به درون مجرای ورودی استفاده نکنید. همواره از چکش هل دهنده تعبیه شده استفاده نمایید. توجه :

 

 اجزای دستگاه  دنکرجدا 

 

 دستگاه را خاموش کرده و دو شاخه را بکشید.– 1مرحله 

 محفظه جمع آوری تفاله از قسمت انتهایی آن گرفته و از دستگاه جدا کنید. -2مرحله 

 تا از حفره های دو طرف درپوش آبمیوه گیری جدا شود. هر دو دست خود را در طرفین دستگاه روی دسته قفل ایمنی قرار داده و به عقب هل بدهید، سپس آنرا باال بکشید   -3مرحله 



9 

 

 

 دسته قفل ایمنی را کامالً پایین بیاورید.  -4مرحله 

  درپوش آبمیوه گیری را بردارید. -5مرحله 

 نید.برای جدا کردن سبد فیلتر ، بدنه اصلی را نگه داشته و توسط مجرای خروجی آبمیوه ، کاسه دور فیلتر را بچرخا -6مرحله 

 کاسه دور فیلتر را به همراه سبد فیلتر با هم بلند کنید. - 7مرحله 

 برای جدا سازی سبد فیلتر از کاسه دور فیلتر ، آنرا وارونه کرده و به دقت سبد فیلتر  را جدا کنید.  - 8مرحله 

 )توصیه می شود که عمل جداسازی سبد فیلتر روی سینک ظرفشویی انجام شود.(

 

با آن از دست زدن به  یلتر دارای خارهای کوچک بسیار تیزی است که برای بریدن و انجام سایر عملیات بر روی میوه ها و سبزیجات استفاده می شود. در هنگام کارسبد ف توجه :

 تیغه ها خودداری کنید.
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 قبت و نگهداریمرا

 

  جدا شدن را در زیر شیر آب بگیرید تا  تفاله های خیس را شسته شود. اجازه بدهید قطعات دستگاه کامالً خشک شود. بالفاصله پس از هر بار استفاده ، قسمتهای قابل، برای شستشوی راحت تر 

 .پس از جداسازی قطعات قسمتهای قابل جدا شدن را در آب گرم و صابون شستشو دهید 

 فاله را می توانید در ماشین ظرفشویی بشویید. ) فقط در طبقه باالی ماشین ظرفشویی(کاسه دور فیلتر ، پارچ و درب آن ، دسته مخصوص فشار دادن مواد و محفظه جمع آوری ت 

 .بدنه اصلی را بوسیله یک دستمال نرم و مرطوب تمیز کرده و سپس آن را کامالً خشک نمایید 

 .قبل از شستشوی پارچ ، اجزای متصل را از آن جدا کرده و زیر شیر آب بگیرید 

 ب نگه داشته و با استفاده از برس سمت فیت مطلوب در آبگیری همواره مراقب باشید تا سبد فیلتر دستگاه بوسیله برس شستشو کامال تمیز و پاکیزه شود. سبد فیلتر را زیر جریان آدر جهت داشتن تداوم در کی

تمیز کردن فیلتر سبدی آن را درمقابل نور نگه دارید تا یقین حاصل کنید که سوارخهای ریز آن داخل به سمت بیرون آن را بشویید. از لمس کردن خارهای تیز کوچک در مرکز فیلتر سبدی بپرهیزید. پس از 

 شویی بشویید.وه برآن می توانید  سبد فیلتر را در ماشین ظرفمسدود نشده است. چنانچه سوراخها مسدود است فیلتر سبدی را در آب گرم به همراه مقداری آب لیمو قرار دهید تا سوراخهای آن باز شود. عال

 .سبد فیلتر را در محلول سفید کننده قرار ندهید 

 .همواره با دقت با سبد فیلتر کار کنید زیرا به راحتی ممکن است صدمه ببینید 

 دستگاه را بالفاصله پس از استفاده بشویید. بخشهای پالستیکی دستگاه ممکن است به دلیل استفاده از میوه ها و سبزیجات رنگین رنگ بگیرد. برای جلوگیری از این موضوع قسمتهای مختلف 
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 مواد سفید کننده آن را شستشو دهید. چنانچه قسمتهای پالستیکی دستگاه رنگ گرفتند، آنها را در آب گرم و صابون و مقداری آب لیمو قرار دهید و یا بوسیله مایع ظرفشویی بدون 

  دقیقه قرار دهید. چنانچه تفاله بر روی آن خشک شود ممکن است سوراخهای ظریف آنرا مسدود کرده و در نتیجه  12آب گرم و صابون برای حدود سبد فیلتر را بالفاصله پس از انجام عملیات آبگیری ، در

 کارایی فیلتر را پایین می آورد. برای راحتی شما یک عدد برس نایلونی در در دستگاه آبمیوه گیری شما تعبیه شده است.

 ت و میوه ها در حین عملیات آبگیری آب و یا هر نوع مایع دیگر فرو نبرید. در قسمت مرکزی سبد فیلتر و مجرای ورودی خارهای تیز کوچکی قرار دارند که برای خرد کردن سبزیجا بدنه اصلی موتور را در

 استفاده می شود. از لمس خارها هنگام جابجایی سبد فیلتر و مجرای وردی بپرهیزید.

 دستگاه را بالفاصله پس از استفاده بشویید. بخشهای پالستیکی دستگاه ممکن است به دلیل استفاده از میوه ها و سبزیجات رنگین رنگ بگیرد. برای جلوگیری از این موضوع قسمتهای مختلف 

 ر دهید و یا بوسیله مایع ظرفشویی بدون مواد سفید کننده آن را شستشو دهید.چنانچه قسمتهای پالستیکی دستگاه رنگ گرفتند، آنها را در آب گرم و صابون و مقداری آب لیمو قرا 

 

بگیری خاتمه یافت به راحتی نایلون برای شستشوی کمتر یک کیسه پالستیکی را در درون محفظه جمع آوری تفاله قرار داده و تفاله ها را جمع آوری کنید. زمانی که عملیات    آ

 له بیندازیدرا خارج کرده و در سطل زبا
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 مشکالت احتمالی

 راه حل مشکالت احتمالی

 بازوهای نگهدارنده ایمنی در محل خود به صورت عمودی ،در حفره های دو طرف در پوش آب گیری قرار نگرفته اند زمانی که کلید دستگاه در حالت روشن است ولی دستگاه کار نمی کند

 اهی خالص می گردد.به نظر می رسد که موتور در هنگام آبگیری گ
تفاله در زیر درپوش آبمیوه گیری پر شده است. سرعت عملیات آب گیری را بوسیله حرکت آرامتر دسته مخصوص فشاردادن  مواد به 

 درون دستگاه ، پایین بیاورید. کاسه دور فیلتر سبد فیلتر و درپوش آبمیوه گیری را شستشو کنید.

 یل جمع شده است.تفاله زیادی در سبد فیلتراستنلس است

عملیات آبگیری را متوقف کرده و طبق دستورالعمل دستگاه را باز کنید. درپوش آبمیوه گیری را برداشته و تفاله ها را پاک کنید. دوباره 

رمی ( در اجزای دستگاه را نصب کرده و آبگیری را ادامه دهید. سعی کنید از ترکیبات مختلفی از سبزیجات و میوه ها ) از لحاظ سفتی و ن

 هر مرحله از آبگیری استفاده نمایید.

 تفاله ها بسیار آبدار هستندو میزان آبگیری کاهش یافته است.

 از سرعت آهسته تر آبگیری استفاده کنید. سبد فیلتر را برداشته و کلیه دیواره های آن را بوسیله برس شستشو دهید. سبد فیلتر را زیر آب

آب لیمو قرار دهید تا سوراخهای آن باز شود و  %12آن بسته شده است. سبد را در مخلوطی از آب داغ  . داغ بشویید . چنانچه سواخهای 

 یا آن را در ماشین ظرفشویی بشویید. این عمل کلیه فیبرهایی)میوه ها و سبزیجات( که مانع جریان یافتن مایع می شود را از بین می برد.

 از سرعت پایین تر آبگیری و از فشار کمتر دسته مخصوص فشار دادن مواد  استفاده نمایید. درپوش دستگاه چکه می کند.آب میوه از لبه های آبمیوه گیری و از 

 نمایید آبگیری با سرعت بسبار باالیی انجام می شود. از سرعت پایین تر آبگیری و از فشار کمتر دسته مخصوص فشار دادن مواد  استفاده آب میوه از خروجی دستگاه می پاشد.
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 نکاتی در مورد آبگیری 

 

 .اگر چه طعم ، بو و بافت نوشیدنی های این کتابچه در در جه اول اهمیت قرار دارند، اما به خواص و مزه آن هم توجه شده است 

 59%  تندرستی متوازن دارد. آب میوه ها و سبزیجات تازه منابع خوبی از ویتامین ها و محتوای مغذی میوه ها و سبزیجات در آب آنها یافت می شود. عصاره میوه ها و سبزیجات تازه نقش مهمی را در رژیم

 کند. مواد معدنی هستند. آب میوه ها به سرعت جذب جریان خون شده و در نتیجه در سریعترین زمان بدن ما می تواند از مواد غذایی آنها استفاده

  به آن نمک، کنید به طور کامل بر محتویات آنها نظارت کامل دارید. مواد اولیه را انتخاب کنیدو تصمیم بگیرید که آیا نیاز دارد که بعد از آبگیری زمانی که شما آب میوه ها و سبزیجات را شخصاً تهیه می

 ندهد.شکر و یا هر نوع طعم دهنده دیگری اضافه کنید. آب میوه تازه باید بالفاصله پس از گرفتن مصرف شود تا ویتامینهای خود را از دست 

 خرید و نگهداری میوه ها و سبزیجات 

 

 .همواره میوه ها و سبزیجات را قبل از آبگیری بشویید 

 .همیشه از سبزیجات و میوه های تازه برای آبگیری استفاده کنید 

  .برای صرفه جویی در پول و تهیه یک نوشیدنی تازه ، میوه ها و سبزیجات همان فصل را خریداری کنید 

  بودن سبزیجات و میوه ها برای آبگیری آنها را قبل از ذخیره سازی شسته و خشک کنید.در جهت آماده  
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 ، ا زمان آلوها ، سبز برگها، کرفس ، خیار ، و گیاهان را باید ت بسیاری از میوه ها و انواع سبزیجات سفت تر می توانند در دمای اتاق نگهداری شوند. انواع حساس تر و سریع فاسد شدنی مثل گوجه فرنگی

 مصرف در یخچال نگهداری کرد.

 آماده سازی میوه ها و سبزیجات

 

 ی پوست بکنید.در صورت استفاده از میوه های سفت  و یا دارای پوستهای غیر قابل خوردن مانند انبه، گواوا ، طالبی و یا آناناس آنها را قبل از آبگیر 

 فته شده باشد توسط آبمیوه گیری آبگیری شوند.مرکبات هم می توانند در صورتی که پوست و هسته هایشان گر 

 ه گیری نمود.کلیه میوه هایی که هسته های بزرگ ، سفت و یا کالً هسته دار هستند مانند: شلیل ، هلو، انبه، آلو و گیالس را باید قبل از آبگیری هست 

 اضافه کردن مقدار کمی آب لیمو به آب سیب می تواند از تغییر رنگ آن جلوگیری کند. 

 

و هسته هایشان را خارج نمایید. بهتر است قبل از آبگیری پرتقالها از آبمیوه گیری حرفه ای خود برای تهیه آب پرتقال نیرو بخش و مهم استفاده کنید. بسیار ساده قبل از آبگیری پوست پرتقال ها را گرفته  توجه :

 را برای مدتی در یخچال نگهداری کنید.
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 تکینیک درست

یج سرعت را برای مواد سفت تر باال ه انواعی از مواد با بافتهای متفاوت را در اختیار دارید بهتر آن است که با مواد نرم تر و با سرعت پایین تر شروع کرده و سپس به تدرزمانی ک

 ببرید.

 یا در البه الی آبگیری مواد دیگر  با سرعت پایین آبگیری نمایید تا نتیجه بهتری بگیرید.اگر در حال آبگیری برگها، جوانه ها و سایر سبزیجات سبز برگ دار هستید، یا آنها را لوله کنید و 

یر میوه ها توصیه می شود آنها را به صورت ترکیب با س چنانچه گیاهان و یا سبزیجات برگ دار سبز را به تنهایی آبگیری می نمایید. آب حاصله به علت طبیعت آبگیری دورانی می تواند اندک باشد. توجه :

 سبزیجات آب گیری نمایید.

ل گوجه فرنگی به نسبت دسته دیگر حجم متفاوتی از آب را تولید تمامی میوه ها و سبزیجات حجم متفاوتی از عصاره تولید می کنند. این مقدار در بین انواع مختلف از یک نوع هم متفاوت است به عنوان مثا

 وه ها دقیق نیستند، مقدار دقیق هر آبمیوه برای تولید یک ترکیب خاص ضروری نیست. خواهد کرد. از آنجا که دستور تهیه آب می

 برای حداکثر آبگیری همواره دسته مخصوص فشار دادن مواد را به آرامی در مجرای ورودی دستگاه به سمت پایین حرکت دهید. توجه :
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 بدست آوردن ترکیب درست

. اگر شما درگذشته آب میوه و سبزیجات را  خودتان تهیه می کردید می دانید که ترکیب کردن آنها برای ایجاد یک مزه جدید چقدر  تهیه یک آب میوه با مزه عالی آسان است

عضی از طعم های قوی متفاوت است. بآسان است. الویت بندی مزه، رنگ، بافت و مواد اولیه سلیقه ای است.به غذا ها و مزه ها فکر کنید. آیا مزه های آنها هماهنگی داردو یا 

 آبدارشان ترکیب کنید.می تواند بر روی بقیه طعم ها اثر بگذارد. بهر جهت یک قانون خوب می گوید که میوه ها و سبزیجات پالپ دار  و نشاسته دار را با انواع 

 استفاده از تفاله

ند. همانند مواد مغذی دیگر، عصاره ها برای رژیم غذایی روزانه الزم بوده و می توانند به روشهای مختلف مورد استفاده قرار بگیرند. تفاله های باقیمانده بعد از آبگیری میوه ها و سبزیجات بیشتر فیبر و سلولز هست

 بهر جهت ، تفاله ها درست مانند عصاره ها برای جلوگیری از کمبود ویتامین روزانه مورد استفاده قرار می گیرند.

وپها و یا به همراه پالپ میوه و یا در یک قالب ی در این کتابچه برای استفاده از تفاله ها وجود دارد. تفاله ها می توانند برای ایجاد غلظت در ترکیبات ، کوفته ها، کاسرولها و یا ستعداد زیادی از دستور های غذای

 پوشیده با یک الیه خمیر کیک و پختن آن در فر به عنوان دسر مورد استفاده قرا گیرند.

 استفاده خوراکی ، تفاله ها به عنوان کود برای باغچه بسیار مناسب هستند. جدا از

 له ها در دستورهای غذایی آنها را جدا کرد.زمانی که از تفاله ها استفاده می کنید، ممکن است تکه های از میوه ها و سبزیجات در آن باقی مانده باشد. باید قبل از استفاده از تفا توجه :
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میوه ها و 

 سبزیجات

بهترین 

 فصل خرید
 مقدار کالری و انرژی ارزش غذایی روش نگهداری

 سیب
پاییز و 

 زمستان
 کالری( 20کیلوژول)  322گرم سیب = c 022فیبر باال برای رژیم و ویتامین  در یک کیسه پالستیکی منفذ دار در یخچال نگهداری شود

 کالری( 02کیلوژول )  59گرم زرد آلو =  32 فیبر باال در رژیم غذایی و دارای پتاسیم اری شودبدون پوشش در قسمت نمگیر یخچال نگهد تابستان زرد آلو

 کالری( 49کیلوژول ) 152گرم چغندر = 122 و پتاسیم  cمنبع خوبی برای آهن، فیبر، ویتامین  قسمت باالی آن بریده شود. بدون پوشش در یخچال نگهداری شود. زمستان  چغندر

 کالری( 22کیلوژول )  059گرم بلو بری = c 109ویتامین  پوشیده در بخچال نگهداری شود. تانتابس بلو بری

 بروکلی
پاییز و 

 زمستان
 کالری( 00کیلوژول )  159گرم بروکلی = 122 و فیبر خوراکیB2-B5_b6ویتامینهای  –آهن  -  cویتامین در کیسه پالستیکی و در یخچال نگهداری شود.

 جوانه بروکسل
یز و پای

 زمستان
 کالری( 02کیلوژول )  112گرم بروکسل =  122 و آهن c-B2-B6 – Eویتامینهای  بدون پوشش در قسمت نمگیر یخچال نگهداری شود

 کالری( 02)  کیلوژول 112گرم کلم =  122 و فیبر خوراکی  – B6 –پتاسیم  –آهن  -  cویتامین  بسته بندی شده و برگ گرفته در یخچال نگهداری شود زمستان کلم

 کالری( 32کیلوژول )  109گرم =  102 و فیبر خوراکی   Aویتامین  بدون پوشش در قسمت نمگیر یخچال نگهداری شود زمستان هویج
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میوه ها و 

 سبزیجات

بهترین 

 فصل خرید
 مقدار کالری و انرژی ارزش غذایی روش نگهداری

 گل کلم 
پاییز و 

 زمستان

برگهای خارجی را جدا کنیدو در یک کیسه پالستیکی در یخچال 

 نگهداری کنید.

 کالری( 13کیلوژول )  99گرم گل کلم =  122 تاسیمو آهن و پ c  - B6 – B 5 – 9ویتامین 

 کرفس
پاییز و 

 زمستان
 کالری( 2کیلوژول )  99گرم ساقه =  52 و پتاسیم – cویتامین  در کیسه پالستیکی و در یخچال نگهداری شود.

 ری(کال 05کیلوژول )  102گرم خیار =  c 052ویتامین  در قسمت نمگیر یخچال نگهداری شود تابستان خیار

 کالری( 39کیلوژول )  149گرم رازیانه =  300 و فیبر خوراکی  Cویتامین  در قسمت نمگیر یخچال نگهداری شود زمستان و بهار رازیانه

 کالری( 59کیلوژول )  399گرم انگور =  109 پتاسیم و فیبر خوراکی -  Cویتامین  در کیسه پالستیکی و در یخچال نگهداری شود. تابستان انگور بی دانه

 کالری( 42کیلوژول )  122گرم کیوی =  122 پتاسیم -  Cویتامین  در قسمت نمگیر یخچال نگهداری شود زمستان و بهار  کیوی

 کالری( 120کیلوژول )  022گرم انبه =  042 پتاسیم -A- C- B1 – B6ویتامین  بسته بندی شده در یخچال نگهداری شود تابستان انبه

هندوانه و 

 طالبی

تابستان و 

 پاییز
 کالری( 92کیلوژول )  012گرم هندوانه =  A 022ویتامین  –فیبر خوراکی  –آهن  -  Cویتامین  در قسمت نمگیر یخچال نگهداری شود
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میوه ها و 

 سبزیجات

بهترین 

 فصل خرید
 مقدار کالری و انرژی ارزش غذایی روش نگهداری

 ری(کال 59کیلوژول )  399گرم شلیل =  152 پتاسیم و فیبر خوراکی -  -C- B3ویتامینهای  در قسمت نمگیر یخچال نگهداری شود تابستان شلیل

 پرتقال
زمستان ، پاییز 

 و بهار

هفته در جای خنک و خشک نگهداری کنید. سپس آنرا به  1به مدت 

 یخچال منتقل کرده و برای مدت طوالنی نگهداری کنید.

 کیلو ژول 122گرم پرتقال  =  150 گرم 122میلی گرم در هر  C  - 39ویتامین 

 کالری( 45کیلوژول )  029گرم هلو =  192 پتاسیم و فیبر خوراکی -  -C- B3تامینهای وی بدون پوشش در یخچال نگهداری شود تابستان هلو

 کالری( 22کیلوژول )  092گرم گالبی =  192 فیبر خوراکی بدون پوشش در یخچال نگهداری شود پاییز گالبی

 کالری( 95ول ) کیلوژ 049گرم آناناس = C 092ویتامین  بدون پوشش در یخچال نگهداری شود تابستان آناناس

 کالری( 02کیلوژول )  112آلو =  22 فیبر خوراکی بدون پوشش در یخچال نگهداری شود تابستان آلو

 کالری( 31کیلوژول )  132تمشک =  109 منیزیم –پتاسیم  –آهن  -  Cویتامین  بسته بندی شده در یخچال نگهداری شود تابستان تمشک

 کالری( 00کیلوژول )  52گوجه فرنگی =  122 فیبر خوراکی -Aویتامین  – Eویتامین  -آهن -  Cویتامین  نگهداری شود یخچالبدون پوشش در  تابستان گوجه فرنگی


