به نام خذا

روش تهيه كنسزو سيتون سبش با استفاده اس سود سوسآور
صيت ٖٛاص ديشثبص ث ٝػٛٙاٖ يىي اص ٔٙبثغ تبٔيٗ وٙٙذٛٔ ٜاد غزايي ثطش ث ٝضٕبسٔي سفت ٚ ٝضبخ ٝصيتٖٛ
ٕٛٞاس ٜسٕجُ غّح  ٚدٚستي تّمي ٌشديذ ٜاست  0دسخت صيت ٖٛث ٝدِيُ تحُٕ ث ٝضشايظ وٓ آثي ،
سبصٌبسي ثب خبن ٞبي وٓ ثبصد ، ٜػّٕىشد التػبدي ٔٙبست  ٚتِٛيذ ٔحػِٛي ثب اسصش اص ٘ظش التػبدي
ثسيبس حــــــبئض إٞيت ٔي ثبضذ .اص فشآٚسدٞ ٜبي صيتٔ ٖٛي تٛاٖ ث ٝوٙسش ،ٚسٚغٗ  ٚصيتٖٛ
پشٚسد ٜاضبس ٜوشد0
ثشداضت صيت ٖٛث ٝدٙٔ ٚظٛس تِٛيذ وٙسش ٚ ٚسٚغٗ ا٘جبْ ٔي پزيشد و ٝصٔبٖ ثشداضت جٟت وٙسش ٚسجض
صيت ٖٛثسيبس حبئض إٞيت ٛٔ ٚلؼي است و ٝسً٘ سجض صيت ٖٛث ٝصسدي ٌشائيذِٚ ٜي ٛٙٞص ث ٝسً٘ سيبٜ
دس ٘يبٔذ ٜثبضذ ٚدس ايٗ ٍٙٞبْ ثب فطبس ثيٗ د ٚاٍ٘طت ٔي ٜٛسفت ٔي ثبضذ
ثشاي تٟي ٝوٙسش ٚصيت ٖٛسجض ثبيذ اص دا٘ٞ ٝبي سبِٓ و٘ ٝسجت ٌٛضت ثٞ ٝست٘(ٝسجت ٚص٘ي) دس آٟ٘ب
صيبد است استفبدٕٛ٘ ٜد .ايٗ ٘سجت دس ٚاسيتٞ ٝبي ٔختّف ٔتفبٚت ٔي ثبضذ.
فشآيٙذ وٙسش ٚسبصي ضبُٔ دٔ ٚشحّ ٝتّخي صدايي  ٚتخٕيش ٔي ثبضذ .اٌش اصٔحّ َٛسٛد
ثشاي تّخي صدايي استفبد ٜضٛد ثيٗ دٔ ٚشحّ ٝروش ضذ ، ٜيه ٔشحّ ٝضستط٘ ٛيض ث ٝايٗ فشآيٙذ اضبفٝ
ٔي ٌشدد  .ػُٕ تّخي صدايي  ٚيب ث ٝػجبستي حزف اِٚئٛسٚپيٗ اص ٔي ٜٛصيت ٖٛث ٝچٟبس سٚش ا٘جبْ
ٔي ضٛد :
 .1تّخي صدايي ثب ٔحّٞ َٛيذسٚوسيذ سذيٓ ( سٛد سٛصآٚس . ) NaOH
 .2تّخي صدايي ثب آة ٔؼِٕٛي ( صيت ٖٛضىست ٝدس سٚدثبس ثب ايٗ ضي ٜٛتّخي صدايي ٔي ضٛد ) .
 .3تّخي صدايي ثب استفبد ٜاص ٕ٘ه ( دس صيت ٖٛوطٕطي ثب ايٗ سٚش اِئٛسٚپيٗ اص ٔي ٜٛخبسج
ٚتّخي صدايي ا٘جبْ ٔي ٌشدد ) .
 .4تّخي صدايي تٛسظ ثبوتشي ٞبي ٔفيذ ( دس فشآيٙذ تخٕيش عجيؼي اِٚئٛسٚپيٗ تٛسظ ثبوتشي
ٞب  ،خػٛغب ثبوتشي الوتٛثبسيّٛس پال٘تبس ْٚتجضي ٚ ٝػُٕ تّخي صدايي ا٘جبْ ٔي ٌشدد ).

- 1مزاحل تلخي سدائي با استفاده اس محلول سود :
الف  -تهيه محلول سود
تذكز  :سٛد يه ٔبد ٜضيٕيبيي لّيبيي لٛي است ِزا دس ٔٛلغ وبس حتٕب اص دستىص استفبدٜ
ٕ٘بييذ .
ثشاي تّخي صدايي ٔؼٕٛال اص ٔحّ َٛسٛد ثب غّظت  1 – 2دسغذ استفبدٔ ٜي ضٛد  .أب غّظت
ٔحّ َٛسٛد ٔٛسد استفبد ٜتبثؼي اص دسج ٝحشاست ٔحيظ ٛ٘ ،ع سلٓ صيتٔ ٚ ٖٛيضاٖ سسيذٌي دا٘ٝ
ٔي ثبضذ  ٚدس ٞش ٚاسيت ٝثبيذ ث ٌٝ٘ٛ ٝاي تٙظيٓ ٌشدد و ٝدس ٔذت صٔبٖ ٔٙبست ث ٝػٕك ٔٛسد
٘ظشدس ٔحػ٘ َٛفٛر ٕ٘بيذ ( دٚس ْٛيب س ٝچٟبسْ ٌٛضت ٔي . ) ٜٛاِجت ٝالصْ ث ٝروش است و ٝثب
افضايص غّظت سٛد ايٗ صٔبٖ وبٞص ٔي يبثذ .دس استجبط ثب غّظت ٔحّ َٛسٛد  ٚدسج ٝحشاست
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ٔحيظ ٙٔ ،بثغ ثشاستفبد ٜاص ٔحّ َٛسٛد ثبغّظت وٕتش دس ٔٙبعك ٌشْ  ٚغّظت ثيطتش دس ٛٞاي
سشد تبويذ ٔي وٙٙذ .
ٚاوٙص سٛد ثب آة يه ٚاوٙص ٌشٔبصا است ِزا ٔحّ َٛسٛد ثبيذ يه سٚص لجُ اص وبسثشد تٟيٝ
ضٛد  ٚدس صٔبٖ استفبد ٜسشد ثبضذ .اٌش اص ٔحٌّ َٛشْ سٛد استفبدٌ ٜشدد پٛست ٔي ٜٛتبٔ َٚي
ص٘ذ .ثشاي تٟئ ٝحّ َٛسٛد يه دسغذ ثبيذ ٔمذاس يه ويٌّ ٛشْ سٛد سا دس آة حُ ٕ٘ٛد  ٚآٖ سا
ث ٝحجٓ ِ 100يتش سسب٘ذ(ثبيستي سٛد سا ث ٝآة اضبف ٝوشد) .

ب -تلخي زدايي با محلول سود
اثتذا ثبليٕب٘ذ ٜضبخ ، ٝثشي  ،دْ ٔي ٜٛصيتٚ ٖٛضبيؼبت جذا ٚپس اص ضستط ٛدا٘ٞ ٝبي صيتٖٛ
ثش اسبس ا٘ذاص ٜاص  ٓٞجذا ٔي ض٘ٛذ دس ٍٙٞبْ تّخي صدايي ٞشچ ٝدا٘ٞ ٝب اص ٘ظش ا٘ذاص ٜيىٛٙاخت تش
ثبضٙذ ٔحػ َٛثٟتشي تِٛيذ ٔي ضٛد  .سپس دٚس ) 2/3 (ْٛاص ظشف يب ثطى ٝاي و ٝثشاي ايٗ وبس دس
٘ظش ٌشفت ٝضذ ٜاست ثب دا٘ ٝصيت ٚ ٖٛيه س ْٛثبليٕب٘ذ ٜثب ٔحّ َٛسٛد پش ٔي ٌشدد  .ثبيذ دلت ٕ٘ٛد
حذٚد 10 – 15سب٘تيٕتش اص فضبي ثبالي ظشف خبِي ثٕب٘ذ  .پٛست ٔي ٜٛصيت ٖٛدس ٔحّ َٛسٛد اٌش دس
ٔجبٚست ٛٞا لشاس ثٍيشد تيشٔ ٜي ضٛد ِزا ثشاي اجتٙبة اص ايٗ أشثبيذ سغح ٔيٞ ٜٛب پبئيٗ تش اص سغح
ٔحّ َٛسٛد لشاس ٌيشد ثذيٗ ٔٙظٛسداخُ ثطى ٚ ٝسٚي سغح ٔحّ َٛسٛد يه سجذ پالستيىي ٔطجه
لشاس ٔي دٙٞذ تب ثب ايجبد فطبس ٔ ،يٞ ٜٛبي صيت ٖٛسا دس صيش سغح ٔحّ ٍٝ٘ َٛداسد  .ػُٕ تّخي صدايي
ثب ٔحّ َٛسٛد ثست ٝث ٝغّظت سٛد  ٚا٘ذاص ٜدا٘ ٝچٙذ سبػت (  ) 6 – 12عٔ َٛي وطذ .پس اص آ٘ىٝ
دا٘ٞ ٝب چٙذ سبػت دس ٔؼشؼ سٛد لشاس ٌشفتٙذ (  4سبػت ) تؼذادي دا٘ ٝصيت ٖٛسا اص داخُ ٔحَّٛ
سٛد ثيش ٖٚآٚسد ٚ ٜثب وبسد دس أتذاد عِٛي ثشش ٔي ص٘يٓ  .پس اص حذٚد  20 – 30ثب٘ي ٝػٕك ٘فٛر سٛد
دس ٌٛضت دا٘ ٝدس ٔجبٚست ٛٞا تيشٔ ٜي ضٛد  .چٙب٘چٔ ٝحّ َٛسٛد دس  80دسغذ اص ٔيٞ ٜٛب ث ٝدٚسْٛ
يب س ٝچٟبسْ ٌٛضت ٔي ( ٜٛفبغّ ٝثيٗ پٛست ٞ ٚست٘ ) ٝفٛر وشد ٜثبضذ ثبيستي ٔحّ َٛسٛد تخّيٚ ٝ
ػُٕ ضستط ٛآغبص ٌشدد  .اٌش ػٕك ٘فٛر وٕتش اص ايٗ ٔمذاس ثٛد ثبيذ دا٘ ٝصيت ٖٛثشاي صٔبٖ ثيطتشي دس
ٔجبٚست ٔحّ َٛسٛد لشاس ثٍيشد  .اٌش ػٕك ٘فٛر ٔحّ َٛسٛد وٓ ثبضذ ػال ٜٚثش ايٙى ٝتّخي صدايي
ثغٛس وبُٔ ا٘جبْ ٕ٘ي ضٛد فشآيٙذ تخٕيش ٘يض ث ٝخٛثي پيص ٘شفت ٚ ٝدس صٔبٖ ٞستٌ ٝيشي ( اٌش لػذ
تِٛيذ صيت ٖٛضٛس ثذٞ ٖٚست ٝسا داضت ٝثبضيٓ ) ٔمذاسي اص ٌٛضت ٔيٕٞ ٜٛشاٞ ٜست ٝجذا ٔي ضٛد .دس
ٔمبثُ اٌش ٔحّ َٛسٛد ث ٝػٕك ثيطتشي اص ٌٛضت ٔي٘ ٜٛفٛر ٕ٘بيذ ثبفت صيت٘ ٖٛشْ ضذ ٚ ٜدس ٍٙٞبْ
ٞستٌ ٝيشي ٔي ٜٛاص ٔ ٓٞي پبضذ .

 -2مرحله شستشو:
ضستط ٛثشاي حزف سٛد اص ثبفت ٔي ٜٛا٘جبْ ٔي ضٛد  .اٌش ٔيضاٖ ضستط ٛوٕتش اص حذ الصْ
ثبضذ ٔمذاسي اص سٛد دس ٔي ٜٛثبلي ٔي ٔب٘ذ و ٝػال ٜٚثش ٔسبئُ ثٟذاضتي سٚي فشآيٙذ تخٕيش ثؼذي
اثشٔي ٌزاسد ( اسيذ حبغُ اص تخٕيش ٔٛاد لٙذي ٔٛجٛد دس ٔي ٜٛصيت ٖٛث ٝجبي وبٞص  pHآة ٕ٘ه
غشف خٙثي سبصي سٛد ثبلي ٔب٘ذ ٜضذِ ٚ ٜزا  pHديشتش وبٞص يبفت ٚ ٝفسبد دس صيت ٖٛثيطتش ٔي
ضٛد )  .اٌش ضستط ٛثيطتش اص حذ ا٘جبْ ضٛد ٔي ٜٛلٙذ ثيطتشي سا اص دست ٔي دٞذ ِ ٚزا تخٕيش
ثخٛثي ا٘جبْ ٘خٛاٞذ ضذ ( ثبوتشي ٞب ثشاي تخٕيش ٘يبص ثٛٔ ٝاد لٙذي داس٘ذ ) اِجتٔ ٝيضاٖ ضستط ٛتبثغ
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غّظت ٔحّ َٛسٛد ث ٝوبس سفت٘ ٝيض ٔي ثبضذ ٞش چ ٝغّظت سٛد ث ٝوبس سفت ٝثيطتش ثبضذ ثٔ ٝيضاٖ
ضستطٛي ثيطتشي ٘يبص است .دس صيش ث ٝيه سٚش ضستط ٛاضبس ٜضذ ٜاست :


اثتذا ٔحّ َٛسٛد تخّي ٚ ٝظشف ثب آة پش ٔي ضٛد ٔ ٚيٞ ٜٛب ثٔ ٝذت

 2سبػت دس ايٗ آة

ثبلي ٔي ٔب٘ٙذ
 ثؼذ اص  2سبػت آة ظشف خبِي ٔ ٚجذدا آثٍيشي ٔي ضٛد ٔ ٚيٞ ٜٛب ثٔ ٝذت  4سبػت دس ايٗ
آة ثبلي ٔي ٔب٘ٙذ .
 ثؼذ اص  4سبػت آة ظشف خبِي ٔ ٚجذدا آثٍيشي ٔي ضٛد ٔ ٚيٞ ٜٛب ثٔ ٝذت  6سبػت دس ايٗ
آة ثبلي ٔي ٔب٘ٙذ .
 ثؼذ اص  6سبػت آة ظشف خبِي ٔ ٚجذدا آثٍيشي ٔي ضٛد ٔ ٚيٞ ٜٛب ثٔ ٝذت  6سبػت دس ايٗ
آة ثبلي ٔي ٔب٘ٙذ .
 ثؼذ اص  6سبػت آة ظشف خبِي ٔ ٚجذدا آثٍيشي ٔي ضٛد ٔ ٚيٞ ٜٛب ثٔ ٝذت  6سبػت دس ايٗ
آة ثبلي ٔي ٔب٘ٙذ  .دس ايٙجب ٔشحّ ٝضستطٛي  24سبػت ا َٚث ٝپبيبٖ ٔي سسذ .
 سپس آة ظشف خبِي ٔ ٚجذدا آثٍيشي ٔي ضٛد ٔ ٚيٞ ٜٛب ثٔ ٝذت  8سبػت دس ايٗ آة ثبلي
ٔي ٔب٘ٙذ .
 ثؼذ اص  8سبػت آة ظشف خبِي ٔ ٚجذدا آثٍيشي ٔي ضٛد ٔ ٚيٞ ٜٛب ثٔ ٝذت  8سبػت دس ايٗ
آة ثبلي ٔي ٔب٘ٙذ .
 ثؼذ اص  8سبػت آة ظشف خبِي ٔ ٚجذدا آثٍيشي ٔي ضٛد ٔ ٚيٞ ٜٛب ثٔ ٝذت  8سبػت دس ايٗ
آة ثبلي ٔي ٔب٘ٙذ  .ثٙبثشايٗ ثب ايٗ سٚش  48سبػت صٔبٖ جٟت ٔشحّ ٝضستط٘ ٛيبص خٛاٞذ
ثٛد .دس وُ ثبيستي دس آخشيٗ ٔشحّ ٝضستط ٛپس اص  4سبػت اضبف ٝوشدٖ آة ثٔ ٝيٜٛ
صيتٞ ٖٛيچٍ ٝ٘ٛتغييشي دس سً٘ آة ٔطبٞذٍ٘ ٜشدد و٘ ٝطبٍ٘ش خشٚج سٛد اص داخُ ثبفت
ٔئ ٜٛي ثبضذ .ثشاي تؼييٗ پبيبٖ صٔبٖ ضستطٔ ٛي تٛاٖ اص ٔؼشف ف ُٙفتبِئيٗ استفبدٕٛ٘ ٜد.
ثذيٗ غٛست و ٝيه لغش ٜاص آٖ سا ث ٝداخُ آة ٔي سيضيٓ چٙب٘چ ٝسً٘ اعشاف ايٗ لغشٜ
تغييش  ٚث ٝسً٘ اسغٛا٘ي (غٛستي) دس آٔذ ػّٕيبت ضستط ٛثبيستي تىشاس ٌشدد.

 -3مرحله تخمير:
دس ايٗ ٔشحّ ٝدس اثشفؼبِيت ثبوتشي ٞبي ٔفيذ( الوت ٛثبسيّٛس پال٘تبس ، )ْٚاسيذ  ٚعؼٓ خبظ
صيت ٖٛتخٕيش ضذ ٜدس ٔحػ َٛايجبد ٔي ضٛد  .ثذيٗ ٔٙظٛس :


اثتذا آة ٕ٘ه ( 6 – 8ثغٛس ٔتٛسظ  7دسغذ) دسغذ تِٛيذ ٔي ٌشدد  .ث ٝايٗ ٔٙظٛس
 6 – 8ويٌّٛشْ ٕ٘ه دس آة حُ  ٚث ٝحجٓ ِ 100يتش سسب٘يذٔ ٜي ضٛد ( .ثب تٛج ٝث٘ ٝبخبِع
ثٛدٖ ٕ٘ىٟب ثٟتش است و ٝث ٝجبي آة ٕ٘ه  7دسغذ اص آة ٕ٘ه  10دسغذ استفبد ٜتب ثٝ
غّظت ٔٛسد ٘ظش دست يبثيٓ).

ث ٝاصاي ٞش ِ 100يتش آة ٕ٘ه ِ 2يتش سشو ٚ ٝيب ٌ 200شْ اسيذ سيتشيه (جٞٛش ِيٕ )ٛثٔ ٝحَّٛ
آة ٕ٘ه اضبفٌ ٝشدد.


٘يٕي اص ظشفي و ٝثشاي تخٕيش ٔٛسد استفبد ٜلشاس ٔي ٌيشد ثب دا٘ ٝصيت ٚ ٖٛثبليٕب٘ذ ٜآٖ ثب
ٔحّ َٛتٟي ٝضذ ٜپش ٔي ضٛد(ظشف ٔٛسد استفبد ٜثبيستي دسة داس  ٚدسة آٖ ٔحىٓ ثستٝ
ضٛد )  .ثبيذ دلت ٕ٘ٛد و ٝحذٚد  10سب٘تيٕتش اص فضبي ثبالي ظشف خبِي ثٕب٘ذ سپس ثب يه
پالستيه ٘سجتب ضخيٓ سغح دا٘ ٝصيت ٖٛپ ٛضب٘يذ ٜضذ ٚ ٜدس ٔشحّ ٝثؼذ سٚي ايٗ ٚسلٝ
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پالستيىي ٔحّ َٛآة ٕ٘ه سيختٔ ٝي ضٛد تب الي ٝپالستيىي وبٔال " سٚي سغح دا٘ ٝصيتٖٛ
لشاس ٌشفتٛٞ ٚ ٝاي صيش آٖ خبِي ٌشدد  .سپس دسة ظشف وبٔال " ٔحىٓ ثستٔ ٝي ضٛد  .ايٗ
ػُٕ ثشاي ايجبد ضشايظ ثي ٛٞاصي جٟت فؼبِيت ٔيىشٚثٟبي ٔفيذ خب٘ٛاد ٜالوتٛثبسيّٛس ٚ
وبٞص ٔيضاٖ فسبد دس صيت ٖٛضشٚسي ٔي ثبضذ .


دسج ٝحشاست ٔٙبست تخٕيش دس ٔٙبثغ ػّٕي  25دسج ٝسب٘تيٍشاد روش ضذ ٜاست ٕٞ .چٙيٗ
ٌفت ٝضذ ٜاست و ٝثٟتش است دسج ٝحشاست دس ع َٛتخٕيش ثبثت ٔب٘ذٛ٘ ٚ ٜسبٖ ٘ذاضت ٝثبضذ



ثؼذ اص  3سٚص ثبيذ غّظت آة ٕ٘ه تػحيح ضٛد ( ثٛاسغ ٝتجبدَ ثيٗ ٔي ٚ ٜٛآة ٕ٘ه غّظت
ٕ٘ه دس ٔحّ َٛوبٞص ٔي يبثذ )  .ثشاي ايٗ وبس ثبيذ ٔمذاسي اص آة ٕ٘ه داخُ ظشف سا
تخّي ٚ ٝآة ٕ٘ه غّيظ تش ثٔ ٝحيظ اضبفٕٛ٘ ٝد  .اِجت ٝدس عي فشآيٙذ تخٕيش
( حذالُ دس ٞفت ٝا ) َٚغّظت آة ٕ٘ه ثبيذ وٙتشَ ضٛد (دسغٛست ػذْ وٙتشَ  ٚتٙظيٓ
غّظت آة ٕ٘ه تخٕيش ث ٝخٛثي ا٘جبْ ٘خٛاٞذ ضذ ) .دس اثش تخٕيش  ٚفؼبِيت ثبوتشيٟب
ٔحّ َٛوبٞص پيذا وشدٚ ٜثبيستي دس ا٘تٟبي ٔشحّ ٝتخٕيش ث ٝػذد
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فؼبِيت دسست ثبوتشيٟب ٔي ثبضذ.


ثؼذ اص  20 – 25سٚص ٔحػ َٛآٔبد ٚ ٜلبثُ ثٟش ٜثشداسي ٔي ثبضذ .

ثشاي ٍٟ٘ذاسي عٛال٘ي ٔذت صيت ٖٛفشآٚسي ضذ ، ٜثبيستي اص ظشٚف ضيط ٝاي ثب دسة فّضي
ثػٛستي وٞ ٝيچٍٛٞ ٝ٘ٛا ٚاسد ظشف ٍ٘شدد استفبدٕٛ٘ ٜد سٚش وبس ثذيٗ غٛست ٔي ثبضذ و ٝاثتذا
ظشٚف ضيط ٝاي ٚدسة آٟ٘ب ثػٛست جذاٌب٘ ٝدس آة جٛش غٛعٚ ٝس تب استشيُ ٌشديذ ٜسپس
صيت ٖٛفشآٚسي ضذ ٜداخُ ضيط ٝسيخت ٚ ٝجٟت تٟئ ٝحٍّٟ٘ َٛذاس٘ذ ٜاص آة جٛضيذ ٜسشد
ضذ ٜثب غّظت ٕ٘ه  3دسغذ ٚسشو 2 ٝدسغذ تٟي ٚ ٝث ٝظشف اضبف ٝتب ِجشيض ٌشدد ٚثٔ ٝذت
يىسبػت ثذيٗ حبَ ٌزاضت ٝتب حجبة ٞبي ٛٞا خبسج  ٚسپس دسة آٖ سا ٔحىٓ ثستٚ ٝثػٛست
ٚاس ٝ٘ٚدس يه ٔحُ خطه لشاسٔي دٞيٓ دسغٛست ػذْ ٚجٛد سعٛثت ٚاعٕيٙبٖ اص ٛٞا ٘ىطيذٖ
دسة ضيطٞ ٝب  ،ظشٚف سادس ٔحيظ سبيٚ ٝخٙه لشاسداد ٜثذيٗ غٛست ٔي تٛاٖ تب ٔذت يىسبَ
ٍٟ٘ذاسي ٕ٘ٛد(.جٟت اضبفٕٛ٘ ٝدٖ عؼٓ ث ٝصيت ٖٛفشآٚسي ضذٔ ٜي تٛاٖ ثب لشاسدادٖ ٌيبٞبٖ
ٔؼغش ٔب٘ٙذ ٘ؼٙبء،آٚيطٌّٗ،پش،سيش،فّفُِ،يٕٛي تشش ٚغيش ٜدس داخُ ظشف استفبدٕٛ٘ ٜد).

طرز تهيه زيتون شكسته شور:
اثتذا صيتٟ٘ٛبي دسضت ٌٛ ٚضتي سا ا٘تخبة ٔي وٙيٓ .صيت ٖٛسا ثشٚي يه سغح ٔسغح لشاس دادٚ ٜ
ثب ٚص٘ ٝاي ث ٝآٖ ضشث ٝصد ٜثغٛسي ؤ ٝب٘ٙذ پست ٝخٙذاٖ ٌشدد .الصْ ث ٝروش است و ٝدس ايٗ
غٛست ٘يشٚي ضشث ٝدس حذي ثبضذ و ٝثبػث ضىست ٝضذٖ ٞست ٝآٖ ٍ٘شدد .سپس ثٔ ٝذت  3سٚص
 ٚسٚصي د ٚثبس (ٞش  12سبػت يىجبس) آة آٖ سا ػٛؼ ٔي وٙٙذ  ٚپس اص تّخجشي اثتذايي  ،صيتٟ٘ٛب
سا دس آة ٕ٘ه  10دسغذ لشاس داد ٚ ٜصيت ٖٛپس اص ٌزضت  25-30سٚص لبثُ ٔػشف ٔي ثبضذ .الصْ
ث ٝروش است لجُ اص ٔػشف ث ٝجٟت ضٛس ثٛدٖ ٔي تٛاٖ ٔذتي آٖ سا دس آة ٔؼِٕٛي لشاس دادٚ ٜ
سپس ٔػشف ٕ٘ٛد.
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طرز تهيه زيتون پرورده:
پس اص ايٙى ٝصيت ٖٛفشآٚسي ٌشديذ ثشاي تٟي ٝيه ويٌّٛشْ صيت ٖٛپشٚسد ٜث ٝضشح ريُ ػُٕ ٔي
ٌشدد:
 - 1يه ويٌّٛشْ صيتٞ ٖٛستٌ ٝيشي ٌشدد
- 2ث ٝاصاي ٞش يه ويٌّٛشْ صيتٌ 300 ٖٛشْ پٛدس ٌشدٚ
- 3يه لبضك غزاخٛسي سة ا٘بس تشش
- 4يه ِيٛاٖ آة آ٘بس تشش
- 5پٛدس ٘ؼٙبء خطه ثٔ ٝيضاٖ الصْ
- 6پٛدس سيش ٔ ٚمذاسي ٌّپش ٕ٘ ٚه اضبفٌ ٝشدد
تشويجبت فٛق دس يه ظشف ثب يىذيٍش ٔخّٛط ٕ٘ٛد ٚ ٜصيت ٖٛپشٚسد ٜآٔبدٔ ٜػشف ٔي
ثبضذ(.صيت ٖٛپشٚسد ٜثبيستي دس يخچبَ ٍٟ٘ذاسي ٞٚش ثبس ثٔ ٝيضاٖ ٔػشف چٙذ سٚص تٟي ٝچٖٛ
ثسشػت فسبد پزيش است)

خواص دارويي زيتون :
پيبٔجش اوشْ(ظ) فشٔٛد ٜا٘ذ :خٛسدٖ صيت ٖٛتشضحبت غفشا سا صيبد ٔي وٙذ  ٚثّغٓ سا ٔي ثشد ٚ
ػػت سا سخت ٔي سبصد  ٚخّك سا ٘يىٔ ٛي ٌشدا٘ذ ٘ ٚفس سا پبويضٔ ٜي وٙذ  ٚغٓ سا ٔي صدايذ ٔ0ػشف
صيت ٖٛاضتٟبآٚس ،تػفي ٝوٙٙذ ٚ ٜوبٞص دٙٞذ ٜفطبس خ ،ٖٛپيطٍيشي اص سىت ٝلّجي ،الغشوٙٙذ،ٜ
تمٛيت وٙٙذ ٜر ٚ ٗٞوبٞص دٙٞذ ٜآِضايٕش ٔي ثبضذ ٔ ٚػشف آٖ دس سالٔت ،ضبداثي  ٚعشاٚت ٔٚ ٛ
پٛست ثذٖ ٔؤثش است0
مذيريت باغباني
سازمان جهاد كشاورزي استان اصفهان
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