
สตูรแตงกวาดอง-คยุเรื1องความจรงิที1วา่มนัมพีื;นที1และภาษา ผักและ. 
คณุควรจะคดิเกี1ยวกบัใหค้อยลิ;มรสของหนา้รอ้นและฤดใูบไมร้ว่งในโอพ้ระเจา้โอฉั้นขอโทษจรงิๆ 
เป็นความคดิที1เยี1ยมยอดมาตวัอยา่งเชน่,แตงกวาดออกจากผัก, 
ปรงุตวัเองตามตอ้งของคณุคณุยายของสตูร 
พวกเขาอนุญาตใหค้ณุเพื1อรักษาคา่และวติามนิอกจากผักและในเวลาเดยีวกนัเป็นสว่นที1ดทีี1จะเพิ1
มเขา้มามจีาน 
พวกเขาทํางานเป็นสลดัสําหรับเนื;อสําหรับมื;อเย็นและเป็นเสรมิเพื1อทานเนื;อเย็นๆเป็นอาหารเย็น
กนัทกุแมบ่า้นควรจะเตรยีมพรอ้มหลายกระป๋องของเรื1อแตงกวาดองสําหรับที1ผา่นฤดหูนาวไดห้ร
อก 
 
เกลอื beet สตูร ใสห่วับที\คอืที1ยอดเยี1ยผักนั1นเป็นบอ่ยประมาท. 
มนัเป็นอยา่งแรกเป็นที1ยอดเยี1ยแหลง่ขา่วของหลายวติามนิอยา่งเชน่วติามนิซแีละไอรอน. 
ใสห่วับที\เป็นยงัรวยอยูใ่นไฟเบอร ์ตรวจสอบเว็บไซต ์tistr-foodprocess.net 
 
ลกัษณะแถบชดุลวดลาย stencils:15 มนิ 
ลกัษณะแถบชดุลวดลาย stencils:45 มนิ 
แนะนําใหใ้ชจํ้านวนของ servings:6-8 
 

 
 
สว่นผสม: 

• 1 kg ใสห่วับที\ 
• นํ;ามนัพชื 
• 4-5 tablespoons ของครสิตลัเกลอืทะเล 

ที1เบย:์ 
• 1 tablespoon โรยพรกิไทยดําดว้ยนะ 
• 1 tablespoon coriander เมล็ดพันธุ ์
• 1 tablespoon มสัตารด์ 
• 10 cloves ของกระเทยีม 
• แกงเผ็ดไปดว้ flakes 
• 2 อกจากเบย ์
• 700 ตวัเลขบไวนข์าว vinegar+3 tablespoons 
• 100 ยอมเสยีสบายดสีนํี;าตาลนํ;าตาล 

 



วธิกีารของลกัษณะแถบชดุลวดลาย stencils: 
 
ลา้งและบทีส ์แปรงแตล่ะคนกบันํ 5ามนัและเก็บของมนัอยูใ่นนอะลมูเินยีมฟอยล.์ เตาอบที@ 
200 องศาและนอบที@ผกัสาํหรบัเร ื@องช ั@วโมงจนกระท ั@งพวกเขาเลย. 
ง ั5นก็เจง๋พวกเขากดงึมนัออกมาจากผวิหนงัและตดัพวกมนัเขา้ไปในเรอื. 
 
เททั ;งหมดเครื1องเทศใหเ้ป็นหมอ้เล็กๆ. กองไฟแลว้รอสกัพักจนกระทั1งพรสนเริ1มจะลกุขึ;น. 
เพิ1มแกงเผ็ดไปดว้ flakes และอา่ใบไมต้ดิงั ;นเทอยูใ่นไวน ์vinegar และ sprinkle 
กบัเริ1มทําคาราเมลไวเ้ป็นท็อปปิ;ง ปลอ่ยใหม้นัสลายเออ่และรอจนกวา่แน่นอนลคิวดิวยฝี. 
วางใสห่วับที\ในทําความสะอาดและแหง้โอพ้ระเจา้โอฉั้นขอโทษจรงิๆ เตมิพวกเขาอยูก่บั 1 
ของครสิตลัเกลอืและเตมิเต็มมนัดว้รอ้นแรงมาสอนแทน. 
เดีhยวกอ่นอยา่งนอ้ยสองอาทติยก์อ่นที1นาน มนัคอืที1ดทีี1สดุที1จะจัดเกบ็ในหอ้งใตด้นิ 
ยงัคงเต็มไปดว้ยสดและเพิ1ง ผัก. คณุควรจะเอาผลประโยชนจ์ากและทําใหอ้รอ่ยแตงกวาดอง 
มนัเป็นเรื1องงา่ย 
 

 
 
เราสามารถอยา่งงา่ยดายเปลี1ยนผักสดที1มอียูต่อนนี;ไปนอรอ่ยแตงกวาดอง-
อยูใ่นฤดหูนาวเราจะขอตวัเองสําหรับเรื1องนี;จากทางดา้นลา่งของหวัใจของเรา. 
ใชแ่ตงกวาดอง,หรอืผักวนเคยผา่นกบั vinegar-จาก marinade,เป็นสว่นที1ดทีี1จะเพิ1มเขา้มาเหลอืง 
cheeses,ตมิแีตเ่นื;อและเบอรเ์กอร.์ พวกเขาสามารถถกูใชสํ้าหรับรา้นแซนดว์ชิ salads และ corks. 
ที1เพิ1มมานอกเหนอืจากแตงกวาดอง,ตา่งผักเป็นสิ1งที1เหมาะสม:m.เขา้มา 
cucumbers,peppers,zucchini แครอท , ,มนัตดิอแมแ้ตห่วัหอหรอืกระเทยีม. 
กบัแตงกวาดองพวกเราไมไ่ดค้กุคามกบั monotony และหมวกน่าเบื1อ. เพราะฉะนั;นเอาเลย! 
 
 



 
 

ผักสําหรับฤดหูนาว 
 
พื;นขอแตงกวาดองเป็น marinade ของนํ;า vinegar 
นํ;าตาลและเครื1องเทศอยา่งเชน่ใบไมต้ดิอา่ว,allspice,มสัตารด์(คณุสามารถใชเ้คอรร์ี1 
turmeric,cloves และแทนที1จะเป็นที1รักของนํ;าตาล). คนจติใจคณุธรรมจรงิๆจรงิๆของ 
marinade เพิ1มรปูแบขึ;นอยูก่บัสตูรแตโ่ดยทั1วไปมนัเป็น 4-5 ถว้ยนํ;าสําหรับ 1 ถว้ยนํ;าตาลและ 1 
ถว้ย 10%vinegar (มากฎใชก้บั:เทา่ไหร ่vinegar ดงันั;นนํ;าตาลมาก). ทั ;งหมด 
สว่นผสมเป็นปรงุดว้ยกนัซกัที1สบินาท ีและทิ;งมนัไวสํ้าหรับสกัพักแลว้ 
เรายงัตอ้งเตรยีมพรอ้มผั 
 

• แคล่า้งพวกเขาพวกปอกเปลอืกพวกเขาและตดัพวกเขา(เรายงัเอาเมล็ดพันธุจ์ากเพ็พเพ
อร)์. ตดัผักโยนอยูใ่นขวดโหลงและเตมิเต็มกบัหนาวนํ;า 
หลงัจากนั;นคณุแคต่อ้งการที1หุน้ของขวดโหลนั1นดงันั;นของเราแตงกวาดองเป็นอยา่งถาว
ร 

• Pasteurize แตงกวาดอง. Pasteurization เป็นสจัธรรมและเรื1องงา่ยที1จะรักษาอาหาร 
ตอ้งทําอยา่งนี;ดเูป็นกญัชา(โดยเฉพาะคนตวัใหญห่นึ1ง)เอาหนังสอืพมิพท์ี1มขีา่งลา่งแลว้ว
างกระป๋องขอแตงกวาดอง(ดงันั;นพวกเขายงัไมแ่ตะตอ้งกําแพง). นํ;าในหมอ้(จะ. ? 
ความสงูของกระป๋องและเงยีบสําหรับสองสามนาท(ีค pasteurization 
เวลาตา่งๆกนัขึ;นอยูก่บัสตูร) 

•  ปลอ่ยใหเ้ป็นแคจ่า่ยคา่ความสนใจสิ1งที1ธนาคารเราใชง้าน 
• มนัมคีา่การจดจําถงึชว่งเวลาสําหรับ  

 
ขอแนะนําใหใ้ชค้ลาสสคิกระป๋องกบัโลหะกปิด. กระป๋องกบัเปิดและนั1นคอืที1เรยีกวา่ weki 
อยูภ่ายใตอ้ทิธพิลของอาหารสามารถกลายเป็น leaky ดงันั;นในกรณีนี; wekowanie 
คอืแนะนํา(wekowanie ใน nutshell คอืตอ้งเปลี1ยนที1รอ้นแรงกระป๋องเต็มไปดว้ย przetworem 
ดา้นลา่งขึ;นธรุะอะไรของในหนายงิไมเ่ขา้หรอกผา้เชด็ตวัแลว้ทิ;งสําหรับสองสามชั1วโมงเย็น). 
ที1เพิ1มมานอกเหนอืจากมนัมแีลว้กระป๋องตลาดของใครบา้งมเีพิ1มอกีเลเยอรข์องซลิโิคนแลว้ดงันั;
นคณุสามารถทําอาหารเลยตอ้งไลอ่าหารไดโ้ดยไมต่อ้งทําอาหารกระป๋องบอกวา่ซานดรา้ chila 
ของ Florentina เป็นบา้นสนิคา้ที1ยี1ปั� วครอบเขา้มา ธนาคารของ greece_ prefectures. kgm 
แบรนด ์
 



เมื2อคนเลยตอ้งไลอ่าหารที2ถกูเก็บไว ้
 
ราไปกระป๋องออกจากเครื1องทํานํ;าอุน่ใหแ้ลว้ตอนที1พวกเขาเย็น-
พวกเรารออยา่งเงยีบๆสําหรับฤดหูนาวที1จะปรับปรงุตวัเองกบัรสนยิมของเราแตงกวาดอง 
จรงิๆนะไมม่อีะไรซบัซอ้น? 
 

  
 
เรื1องงา่ยและพสิจูนส์ตูรสําหรับแตงกวาดอง 
เริ1มตน้ดว้ยพวกเราขอ้เสนอสองคนสตูรสําหรับแตงกวาดอง 
 
ใชแ่ตงกวาดองอยูใ่นมสัตารด์ marinade 
สว่นผสม:2-2. 5 kg พื;น cucumbers 
เท:4 ถว้ยของนํ;า 1 แกว้ของ 10%vinegar,2 ถว้ยนํ;าตาล,5 teaspoons ของ gastronomic 
มสัตารด์,1 tablespoon ของเกลอื 2 อา่วออกไป 4 grains ของ allspice,1/3 teaspoon ของ 
turmeric. 
 
ลกัษณะแถบชุดลวดลาย stencils ขอแตงกวาดอง 
ปอกเปลอืกและตดั cucumbers(ตวัอยา่งเชน่,lengthwise ไป 4 
ชิ;นสว่นหรอืกอ่นไดช้ ิ;น),ทําใหพ้วกเขาอยูใ่นขวดโหล. ทั ;งหมด marinade 
สว่นผสมเป็นเพยีงไมก่ี1นาท ีรคิใจเย็นลงรายละเอยีด\n บน cucumbers. Pasteurize สําหรับ 7 
นาท(ีการลบกระป๋องจากนํ;ารอ้น). 
 
ใชแ่ตงกวาดองอยูใ่นภาษาฮบิร ูname 
สว่นผสม:2.5-3 kg พื;น cucumbers 
กระเทยีม,แครอท,คู,่dill,parsley และขึ;นฉ่าย 
ตา่งหา:5 แกว้นํ;า 1 แกว้นํ;าตาล 1 ถว้ย 10% ,2 tablespoons ของมนัถกูเชื1อมโยงโดยคาถา 
 
ลกัษณะแถบชดุลวดลาย stencils ขอแตงกวาดอง: 
 

• ปอกเปลอืกและเฉือนที1 cucumbers. ในแตล่ะขวดโหลใส:่2 cloves ของกระเทยีม,3 
ไดช้ ิ;นของแครอท,1 หั1นของคู,่1 tablespoon ของตดัสมนุไพรและ dill และแน่นอน–
cucumbers(โดยเฉพาะตดั lengthwise ไป 4 ชิ;นสว่น). 



• เราเตรยีมพรอ้มทั ;งหมดสว่นผสมสําหรับ marinade 
และเมื1อมนัเดีhยวกเ็ย็นซะรงิมนัไวใ้นขวดโหล. Pasteurize สําหรับ 10 
นาท(ีการลบกระป๋องจากนํ;ารอ้น). 

 
ในทั ;งสองคดถีา้ cucumbers ด lengthwise 
เราสามารถลบอรด์ของดนิแดนเวลทั ;งรังของมนัจากพวกเขา 
อเมรกินั แตงกวาดอง 
และผกัดองสตูรอาหารเป็นคอ่นขา้งจะตา่งออกไปเพราะมนัเป็นเรื@องอเมรกินั 
ตั ;งแตพ่วกเขาไมใ่ชค่รั ;งแรก เราตอ้งเกบ็พวกเขาอยูใ่นตูเ้ย็นและพวกเขาเกบ็ของชว่งเวลามนัสั ;น. 
แน่นอนเรายงัสามารถหุน้ของชา่งงดอง 
สว่นผสม:1 ใหญ ่zucchini(ปลอกเปลอืกและเฉือนบางๆ) 
1 เอาไปปรับขนาดปานกลางคู ่
เท:2 tablespoons ของเกลอื 2 ถว้ยของแอปเปิ;ล cider vinegar,1 ถว้ยนํ;าตาล,3 teaspoons 
ของเสยีมสัตารด์ฉันเจอกลอ่งใส\่กระดาษ(หรอืเรยีกแหง้มสัตารด์),1 teaspoon ของ 
turmeric,3 grains ของ allspice และอา่ใบไมต้,ิ3 grains ของเพ็พเพอร ์
 

ลกัษณะแถบชดุลวดลาย stencils ขอแตงกวาดอง 
 
กดงึ zucchini และคูผ่า่นและโยนในชามใหญ่ๆ . 
เกลอืและผสมงั;นเต็มไปดว้เปิดนํ;าเย็น(ใหร้ะดบัของผัก). คอ่ยๆจนกวา่เกลอืคอืละลาย. 
ออกจากบ approx. 1 ชั1วโมงแลว้สายพันธแ์ละแหง้ที1ผังั ;นกทํ็าใหพ้วกเขาอยูใ่นขวดโหล. 
ทํา marinade และเทมนัใสผั่กในขวดโหลนั1น. นาคารอมืแยแ่น่ 
 

 
 
เราเกบ็แตงกวาดองเตรยีมตวัอยูท่างนี;ในตูเ้ย็น พวกเขากย็งัเป็น pasteurized(หลงัจาก 7-8 
นาท)ีแลว้พวกเขาตอ้งเขม้แข็งมากขึ;น(และจะไมต่อ้งใชตู้เ้ย็น). 
มนัอยูร่อบตวัขา้เต็มไปหมมากกวา่ผักดองสตูรและพวกเรายงัสามารถทดลองของเราเอง. 
ขอใหโ้ชคดแีละทานใหอ้รอ่ยนะ อรอ่ยแตงกวาดองออกจาก 
คอืขอ้เสนอนั;นสามารถชว่ยคณุตอนที1คณุทํารา้ยซื;อยูใ่นรา้นขายของ 
อยา่งไรกต็ามฉันคดิวา่ถา้คณุชอบเปรี;ยว  



เผ็ดรสงั ;นคณุอาจจะเหมอืนพวกแตงกวาดองอกีหลายเรื1องที1คณุจะ 
การคน้หาสําหรับพวกนี;นอ้ยลงผูใ้หญม่นุษยต์วัอยา่งในรา้นชั ;นเองไดน่้ะส ิ
ฉันสรา้งแรกของฉันแตงกวาดออกจากพวกนี; moderately องตดัอวยัวะ fruits 
แตฉั่นคดิวา่ฉันชอบสเีขยีว.  
 
สําหรับเรื1องนี;กนิชลิลี1,คู(่รอกเพราะฉันจะเสนอชื1อ),กระเทยีม,บมะกอกของนํ;ามนัมะนาวนํ;าเกลอืแ
ละพรกิไทยสมนุไพรและทกุอยา่งเรยีบร ้ยแลว้ครับ! และทําไมผมใหช้า่งแตงกวาดอง? 
ปกตแิลว้ฉันจะทําใหพ้วกเขาสําหรับบารบ์คีวิแตผ่มคดิวา่คณุจะพบวา่อกีกี1คนใชสํ้าหรับพวกเขา 
จําไดอ้ยา่งไรกต็าม,ไมต่อ้งกนิมากเกนิไปของพวกเขาในวนัเดยีว แลว้กนิกา 
สามารถเป็นคณุทา่นวฒุฯิอมดิาลา่ใชม่ั ;ย?(แตฉั่นตรวจสอ,ฉันมขีอ้มลูนั1นมนัเป็นไปได)้และถงึแมค้
รึ1งนงึ-หรอืแมแ้ตค่นเดยีว 
 
ทกุอยา่งจะผา่นไปโดยที@ไมไ่ดรู้ส้กึถงึการรบกวนมากดงัน ั5นตวัอยา่งเชน่สอง 
สามารถใหค้ณุเล็กนอ้ยหวัเสยีทอ้ง.. ก็อยา่งที@ปกต–ิ
ทกุอยา่งสาํหรบัคนเดยีวที@อยูใ่นความพอดซีะง ั5.	 


