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 (�1ت $/. ای��'

�ی� ��د �از . ھ4$�م ا��2�ده از و��ی/ (�.# ، ھ%+*! (�ی� )'�ت ای%$# "�ی! را ر

 :! ��ارد زی� 6%7

�ی+� .١��: !;<� .د:��<! راھ$%� را �=

 .از د��4+�ه ا��2�ده )%�ی+� و ی� �Dدداری �$+�د��4�ه از �%�س (� �=�ح داغ  .٢

�رت (! د��4�ه )Hدی�F G)� ا7�زه )�ھ+� .٣Iن (�ون )� .��د�

۴. !D�Fدو ،K+� ت و��ی;�ت دی�4 :�و  د��4�ه ، .=;� �ی� �Dد د��4�ه را در آب ی

 .)�Mی�

� �=�ح داغ �%�س  �Fد وآویHان از >H+� !M د��4�ه �+K (�ق �ھ+� ا7�زه ) .۵) �ی

�F�) !�Fدا. 

۶. �Fدو �D! ی� �Dاب �Fن د��4�ه ، آ)�ا (! ��ر در �Qرت ��Q! دی�ن �+K ی

�ز (�Mی� و )+$�ازی�R� ه�S�+%;� !) �+%;� ه را (�ای (�ر�# و� .د��4

4$�م ��ھK ��دن و ھ4$�م ��م ا��2�ده از د��4�ه، ��.H+%� U ��دن آن ی� ھ .٧

�D! را از (�ق ('*+� و (V4اری� د��4�ه �F G$DدFت، دو� .�7ا ��دن .=;

 .از >�ازم 7�)�F !+Q�� #Mه (! و�+6! ��ز)�ه (�ای ایX د��4�ه ا��2�ده �$+� .٨

���ش �$+� .٩D ه را��D! از "�یH، ا(��ا د��4Fای �7ا��دن دو�) . !D�Fدو [\�

�+*') Hرا (4+�ی�(�ای (+�ون �*+�ن . را از "�ی !D�Fد دو�D ،Hاز "�ی !D�Fدو .

�ر �+K (�ق را )'*+�� Xای ای�) HSھ�. 

�)+� زی�اھ+_ .^%�# از د� .١٠F�\( یH6: /ی�: ��a ا:Hای` د��ی  �4�ه را (�)

�F اھ��D ه� .د��4

١١. �+$'( H+%� #ظ�:*�ی K+� � .د��4�ه را (

  .درون آن )V4اری� ،(+` از ظ�:+� د��4�ه را ��اد Vcای#  .١٢

�ل (� روی د��4 .١٣;�Fا /)��)+� و از �%�س "�ده و ��اد .F�\( ر��ه را ھ4$�م �

 .د��4�ه S�67+�ی )%�ی+�

 .روV4( XFاری� د��4�ه<+Hی روی   .١۴

��gً ��ا.e د��4�هدر  ھ4$�م ا��2�ده از ظ�وف H6: �+cی و F+*! ای .١۵� ،

�+F�). 

 .آن��)$�  ی��hا، ��G+��g" ،Vc و ��اد: )V4اری�  د��4�هایX ��اد را درون  .١۶

 .ری�ا، <+Hی در آن )V4د��4�هھ4$�م ��م ا��2�ده از  .١٧
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ھ%+*! ھ4$�م .�اردادن ��اد در د��4�ه ی� (�داVc X�Fا از آن، از د��'`  .١٨

 .ا��2�ده )%�ی+�

��F !�Dه ا�� �! از F+*!  د��4�ه بدر .١٩� X%ص و ای�jk� !*+F از

�وم �� ا�� و در�Qرت �F !�^'Fن، �'! ھ�ی آن h� و �� K'l� #<�%;�

Dاھ� (�د�k( H+� #6+. 

�)4# ا�� .٢٠D ده� .ایX د��4�ه :mh (�ای ا��2

٢١. Xر:# �! در ای�j� ای�) mh: ه�راھ$%� �Fح داده �Fه  د:��<! از ایX د��4

 .ا�� ا��2�ده )%�ی+�

�F+�. و (�)! آن داغ �# �Fد ب، درد��4�هھ4$�م روXF (�دن  .٢٢) e.ا�� ً�2=<. 

 .)V4اری� در، <+Hی روی  بھ4$�م (�ز (�دن در .٢٣

(�F �$6د  آن(�ای (�ر اول، �%'X ا�� دود �%# از  ھ4$�م ا��2�ده از د��4�ه .٢۴

�)! ا��Dر��ری د��4�ه در �� Xc�6 رو��ر��دن ایX  ١٠"] از . �! (! � !h+.د

�F اھ��k( ھ�ه� .دود از (+X �# رود و در د:;�ت (;�ی �*

:ھ2"ار   

+�ه ی� د�ـ�'` ھ%+*! از د��4. و داغ �# �Sدد�4�ه �Sم (�)! د� ھ4$�م ��ر، •

 /Dظ�ف دا X�Fه(�ای (�دا� .ا��2�ده )%�ی+� د��4

 Xاری �$+�د:��<! ای�o4( !*+%را ھ �  !!راھ$%

  ��%�ت د	�)�ه
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  :(�ای (�ر اول د��4�ه"+` از ا��2�ده از 

�ی+� .١��: !;<� .د:��<! راھ$%� را �=

��F و د�%! �$K+I ز��ن روی .٢M) /Qو H(! "�ی !D�Fدو !� �+F�) e.ش  ��ا���D

"OFF "�F�). 

�ت را �7ا��ده و (� آب �Sم و ��یU ظ�:*�ی# (*�ی+� .٣;=:. 

۴. ��D! را (! . )ej �$+� د��4�ه���G*D ًg )%�ده و ��Rداً در ت را .=;Fدو

�+(H) ق�). 

(� (�ھ� ی� �%#  د��4�ه(�ای (�ر اول،  ھ4$�م ا��2�ده از د��4�ه�%'X ا��  .۵

�ری د��4�آن از  دود� Xc�6 رو��)! ا��(�F �$6د �! (! Dر���Q+! . ه در �

روV4) XFاری� �� (� و دود از (+X د.+h!  ١۵را (! ��ت  د��4�ه�# �Fد ا(��ا 

 .(�ود

 

  د��4�ها��2�ده از 
�ر��د ھ� و � �)  ً�� �Fی� آن.=;�ت .M/ از ا��2�ده (�ای (�ر اول >=2$Fآ:  

د��4�ه از ایX د�%! (�ای �$K+I در�s !7ارت  : د7�� ��6#. در5� �4ارت •

 در7! ٢۴٠و  ۶۵(+X  �# ��ا)+� در�s !7ارت د��4�ه را. ا��2�ده �$+� 

�ی+� %( K+I$� �4اد+�(��. 

�)+� ، : د7��  ��6#. ز$�ن •D�t) u> !) د�%! را �Sه  ا�F XFه رو�و �� د��4

�>� اول (�و.�# �! s !)(�(��.# �Dاھ� �) XFل ��دن (�ای . �4دا)+�، رو�;:

 ،v$� ن��)+�(! ا)�ازه wزم د�%! را ز�D�t) را�� !)  �. رو�F XFد د��4�ه�

 �*S اھ��Dز�7�ی اول ( !) vد�%! (! ��ری �+;xو "] از ر�+�ن د�%! (! و

�ی�ن ��ر F$+�ه �# �Fد" y(ای ز�Q !+<او. 

، ایX <�اغ روXF �# د��4�ه(� روXF ��دن  : ��اغ (�2()� ا�:�ل !� !�ق •

 .�Fد

�ز و  :	#�' 	#�'  •) �، ایX �+$# (! ط�ر �Dد��ر د��4�ه ب(^�! ��دن در(

�ن و ظ�وف Vcا روی ایX �+$# .�ارداده . (+�ون آ��ه ی� (! دا�S #��) /Dدد(

 .�# �Fد
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�ھ#، ��غ و Vcا ھ�ی �6�k}  :	#�' =>ا  •� ،�F�S ب ��دن�M� و X�k" ای�)

 .از ایX ظ�ف ا��2�ده �$+� 

   د��4�ه��ر��د ا>%$� ھ�ی �sار�# 

� رو�F XFن ) !� �+F�) !�Fه��7! دا�، ا>%$� �sار�# (�w و "�ی+X ھ�دو د��4

�(�F #� XFل آن . رو�)�ن و (��F! ��دن ��غ و ا�| X�k" ،اH�+" !+o� ر��د (�ای�� Xای

�ر �$��e ا��+^).  

  

  

  ط�ز �7ر د	�)�ه

�ً روی �+$# �+%# ی� ا(��ا در •%+h�^� ای# را�c اون ��ادVc #$+�  [\� و

 .روی �+$# �+%# .�اردھ+�

�ب )%�ی+� •k�( را e��� ا��2�ده از د�%! �$K+I در�s !7ارت، د��ی �$). 

�# . را روXF �$+� د��4�ه(� ا��2�ده از د�%! �$K+I ز��ن، ز��ن را �$K+I و  •

e^s�) �+(ا��  �k" ا و ا)�ازهVc ن)�ع��)�ن د�%! �$K+I ز�D�> � ، ، ز��ن را (

 .زی�د )%�ی+��K و 

 .�راردھ�د ”O“"] از "�ی�ن "�k، د�%!  �$K+I ز��ن را روی  •

  
��ل را در  :��5tkی /Dاھ+� ��اد دا�k)  !� #ر��Qهدر� ز��ن�Sم �$+� ی� (\Hی�،  د��4

  .��اد :�ی�FHه (! ز��ن (+*��ی )+�ز دارد. (^�4# دارد�$I+%# (! در�s !7ارت ��اد 

  

  ()/"اری

� را �Dدش �;%+� دارای .=;��ایX د��4�ه oاھ� آ)�kف �$$�ه (�j� !� �^+( #

�ز �%�س (4+�ی�. )%�ی�R� ر���+%;� � .در�Qرت )+�ز (

  

  د	�)�ه��#? �7دن 

�D! را از (�ق ('*+�Fش و دو���D ه را��ی#، د��4R)� .ھ%+*! .M/ از �%+��Hدن و 7

�D! و �+K (�ق  ،د��4�ه�و(�دن :از Fدداریآن دو�D �4ت دی��ی;� ��ی+� در آب ی%(.  

�ر<! )%�ار" �  از �+K ظ�:*�ی# و و �Fی$�ه ھ�ی �gیH+%� K �$+� و  د��4�ه را (
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�(! آن ا��2�ده )'$+�*�.  

�ر<! )%�ار �%+H  د��4�ه بدر. را (� آب �Sم و ��یU ظ�:*�ی# (*�ی+� آن.=;�ت " �را (

�ی+�%( G*D !<�s �  . �$+� و (

 

  ا(��ر �7دن

�D! رFده، دو�را  د��4�ه�\] . �F G$Dد�ق ('*+� و (V4اری� ا از ("] از ا��2

. �%+H .�اردھ+� �%+H و G*D �$+� و آن را در ��ر�VS Xا�F! و در �G*D #6l و

��F و در ��D /lد در زی� M( ر�*: �l� ق�) K+� !� �+F�) e.ه��ا��^��h  د��4

��F�Fه ).  

  

  :$2@:�ت ��'

  ھ��H ۵٠و>�  ٢۴٠: و>��ژ

  وات ٧٠٠: .�رت 

  ��>+ ٩: ظ�:+�

 

 Aزی +#B$ C�4  

، آن را (� �x e^sا(m ��اد طhM! د��4�هدر�Qرت از ��را:��دن و .�(/ ��jف )�Mدن 

�2s !) رات ��(�ط�h� ه و�F ی�$) �+$� !<�  . �m+l زی^� ز(
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