
 ، بخشی از وسایل مورد نیاز را تأمین می کند .از یک گروه پیتزای کوچک طبخ می نماید ، لذا هر فرد گروه دو هر 

را  های بعدیپیتزامی توانند پیتزا را همراه داشته باشند و در صورتیکه زمان اجازه دهد ،  چهارتوجه : هر گروه می توانند مواد الزم جهت 

 نیز طبخ کنند .

 : مصرفی جهت تهیه یک پیتزامواد 

 میلی متر تا یک سانتی متر باشد . سانتی متر و ضخامت آن حدود هشت 11دایره خمیر پیتزا حدود قطر خمیر پیتزا :  – 1

ه چرخ کرده و تفت دادگوشت گوسفندی یا پخته شده شما می توانید از گوشت مرغ گوشت یا ترکیبات گوشت دار : در صورت تمایل ،  – 2

 استفاده نمائید . ) بهتر است از سوسیس یا کالباس بعلت سالم نبودن استفاده نشود ( ،شده 

 عدد قارچ متوسط جهت یک پیتزای کوچک کافی است .  6الی  5قارچ :  – 3

 گوجه فرنگی : یک عدد گوجه فرنگی متوسط جهت یک پیتزای کوچک کافی است . – 4

ا را در منزل رنده نموده و داخل یک ظرف بریزید ویا یک رنده همراه خود بیاورید و هنگام آماده پنیر پیتزا : شما می توانید پنیر پیتز – 5

 ) مقدار آن بستگی به سلیقه شما دارد ولی توجه داشته باشید که کم نباشد ، تا پیتزا خوش طعم باشد ( سازی پیتزا ، روی آن رنده نمایید .

 .) تند نباشد ( : استفاده از فلفل دلمه یا فلفل سبز کوچک بستگی به سلیقه شما دارد  فلفل دلمه یا فلفل کوچک باریک سبز رنگ– 6

 ،  و غیره سیب زمینی تفت داده شده ،زیتون انواع سبزیجات ، سایر افزودنی ها : شما می توانید از سایر مواد غذایی و افزودنی همانند  – 1

 درون  پیتزای خود استفاده نمایید .

 سس گوجه فرنگی : به میزان الزم – 8

 : در صورت نیاز به میزان الزم، پودر سیر ، پودر آویشن فلفل پودر نمک و ادویه همانند  – 9

 جهت چرب نمودن ظرف پیتزا: به اندازه ته استکان ، روغن مایع  –11

 داده شده است .: استفاده از دوغ توصیه شده که روش تهیه آن در صفحه بعد توضیح نوشیدنی سالم  –11

 تهیه ساالد یا سایر دسرها : به سلیقه شما بستگی دارد . – 12

 

 وسایل غیر مصرفی :

 متر 2سفره یک بار مصرف : برای هر گروه یک سفره یک بار مصرف به طول  – 1

 اغذی : یک رول یا یک بسته کوچک کافیستدستمال ک – 2

 ( یک مقوای سفید به ابعاد حدود هفتاد سانتی متر در پنجاه سانتی متر ) تهیه این مقوا ، اختیاری است – 3

 و لیوان یکبار مصرف ) درصورت نیاز (قاشق و چنگال  – 4

 

 :و وسایلی که نیاز نیست بیاورید  وسایل ممنوعه 

 می باشد ( ممنوعموجود است و همراه داشتن آن خالقیت تیز و برنده همانند چاقو ) در کارگاه اجسام  – 1

 موجود است (خالقیت ظرف جهت طبخ پیتزا ) در کارگاه  – 2



  



 

 نحوه تهیه دوغ گاز دار به روش طبیعی 

 

 یک عدد بطری همانند بطری نوشابه خانواده . وسیله مورد نیاز :

 

 مواد مصرفی : 

و در صورت امکان نسبتاً غلیظ باشد و در صورت رقیق بودن ، میزان بیشتری ماست  به میزان کمی بیشتر از نیمی از بطری باشدماست : 

 استفاده شود .

 سه حبه متوسطقند : 

 یا یک استکان عرق نعنا .نعنای خشک کامالً  آسیاب شده  یک قاشق مربا خوری سر خالینعنای خشک یا عرق نعنا : 

 به میزان الزمآب : 

  ( . پس از آماده شدن آن ) یعنی  و هنگام مصرف به آن اضافه گردد پس از آماده شدن دوغ بایستمی به میزان خیلی کم و نمک : 

 

 روش اجرا :

 ابتدا ماست را توسط همزن یا میکسر یا قاشق ، کامالً  هم زده و درون بطری می ریزیم .

 می ریزیم .قند ها را درون یک استکان آب حل نموده و درون بطری 

 ای خشک سائیده شده را به آنها اضافه می نمائیم .عرق نعنا یا نعن

درب بطری را محکم بسته و آن را در مکانی که روزانه چند ساعت آفتاب به آن بتابد قرار می دهیم ) همانند پشت پنجره ( ولی توجه 

 نمائید که نباید در مکانی باشد که بیش از حد گرم شود .

 تکان دهید تا ماست رسوب کرده مجدداً حل شود .روزانه یک مرتبه بطری را کمی توجه : 

 شب قبل از مصرف ، بطری را درون یخچال گذاشته و درب بطری تا قبل از مصرف باز نکنید .


