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مقدمه

به دنیای محصوالت  Philipsخوش آمدید! به شام برای خرید این محصول تربیک می گوییم!
برای استفاده بهینه از خدمات پس از فروش  ،Philipsدستگاه خود را در سایت  www.philips.com/welcomeثبت نام کنید.
این هواپز جدید به شام امکان میدهد غذاها و اسنکهای خوشمزه و مورد عالقه خود را به روش ساملتری تهیه کنید.
هواپز با استفاده از هوای داغ در ترکیب چرخش رسیع هوا (فنآوری هوای رسیع) و گریل ،رسیع و آسان انواع مختلفی از غذاهای خوشمزه و سامل را تهیه میکند.
مواد به یک باره از همه طرف داغ میشوند و در اغلب مواد غذایی نیاز به افزودن روغن نیست.
برای دستورهای غذایی و اطالعات درباره هواپز ،از  www.philips.com/kitchenبازدید فرمایید.

قسمتهای مختلف دستگاه (شکل )1

 1سبد
 2دکمه جدا کردن سبد
 3دسته سبد
 4قابلمه
 5ورودی هوا
 6پیچ کنرتل دما ( 80-200درجه سانتیگراد)
 7تایمر ( 0-30دقیقه)/پیچ روشن کردن
 8خروجیهای هوا
 9محفظه نگهداری سیم
 10سیم برق

مهم

قبل از استفاده از دستگاه ،این اطالعات مهم را به دقت بخوانید و آن برای مراجعات بعدی نزد خود نگه دارید.
-

خطر
همیشه مواد را برای رسخ شدن در سبد بریزید تا در متاس با املنتهای حرارتی قرار نگیرند.هنگامی که دستگاه روشن است و کار میکند ،ورودی و خروجی هوا را نپوشانید.قابلمه را از روغن پر نکنید چون ممکن است باعث آتشسوزی شود.هرگز دستگاه را در آب یا هر مایع دیگری قرار ندهید یا آن را زیر شیر آب نگیرید.برای جلوگیری از برقگرفتگی ،اجازه ندهید آب یا مایع دیگری وارد دستگاه شود.هرگز مواد غذایی بیشرت از سطح حداکرث نشان داده شده ،در سبد نریزید.وقتی دستگاه کار می کند ،به داخل دستگاه دست نزنید.هشدار
قبل از اتصال دستگاه به پریز برق بررسی کنید که ولتاژ مشخص شده روی دستگاه با ولتاژ برق محلی شام مطابقت داشته باشد.اگر دوشاخه ،سیم برق یا خود دستگاه آسیب دیده و خراب است ،از آن استفاده نکنید.درصورتی که سیم برق آسیب دیده است برای جلوگیری از بروز خطر ،آن را نزد منایندگی های  ،Philipsمرکز خدمات مجاز  Philipsیا اشخاص متخصصتعویض کنید.
کودکان و افرادی که از توانایی جسمی ،حسی و ذهنی کافی برخوردار نیستند یا تجربه و آگاهی ندارند نباید از این دستگاه استفاده کنند مگر اینکهدستورالعمل استفاده از دستگاه به آنها آموزش داده شده باشد یا زیر نظر فردی که مراقبت از آنها را به عهده دارد از آن استفاده منایند.
کودکان را زیر نظر داشته باشید تا مطمنئ شوید با دستگاه بازی منی کنند.دستگاه و سیم آن را دور از دسرتس کودکان قرار دهید.سیم برق را دور از سطوح داغ نگهدارید.دستگاه را فقط به پریزی که به زمین اتصال دارد وصل کنید .همیشه مطمنئ شوید که دوشاخه در پریز دیوار به درستی وارد شده باشد.این دستگاه برای استفاده با تایمر خارجی یا سیستم کنرتل راه دور مجزا ساخته نشده است.دستگاه را جلوی دیوار یا دستگاههای دیگر قرار ندهید .حداقل باید  10سانتیمرت در پشت و کنارهها و  10سانتیمرت در باالی دستگاه فضا وجود داشته باشد.روی دستگاه چیزی قرار ندهید.
از دستگاه به منظوری غیر از موارد رشح داده شده در این راهنامی کاربر استفاده نکنید.در حین هواپز شدن غذا ،بخار داغ از خروجیهای هوا بیرون میآید .دستها و صورت خود را در فاصله ایمن از بخار و خروجیهای هوا نگهدارید .همچنینوقتی قابلمه را از دستگاه بیرون میآورید ،مراقب هوا و بخار داغ باشید.
سطوح دستگاه ممکن است هنگام استفاده داغ شوند( .شکل )2-قابلمه ،سبد و وسایل جانبی داخل  Airfryerدر حین استفاده داغ میشوند .هنگام کار با آنها مراقب باشید.
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دستگاه را در نزدیکی یا بر روی اجاق گاز داغ یا انواع گاز برقی و سطوح پخت و پز برقی یا در فر داغ شده قرار ندهید.هرگز از مواد سبک یا کاغذ آشپزی در دستگاه استفاده نکنید.هرگز دستگاه را روی مواد قابل اشتعال مانند رومیزی یا پرده یا در نزدیکی آنها قرار ندهید.درصورت عدم استفاده از دستگاه آن را روشن نگذارید.اگر دود تیره از دستگاه خارج شد ،فورا دو شاخه آن را از پریز بکشید .صرب کنید تا دود متوقف شود و سپس قابلمه را از دستگاه بیرون بکشید.نگهداری سیبزمینی :دما باید برای گونه سیبزمینی نگهداری شده مناسب بوده و باالی  6درجه سانتیگراد باشد تا احتامل رشد آکریالمید در غذاهای آمادهبه حداقل برسد.
از زدن دوشاخه به پریز یا کار با صفحه کنرتل با دستان خیس خودداری کنید.احتیاط
این دستگاه فقط برای مصارف عادی خانگی طراحی شده است .این دستگاه برای استفاده در محیطهایی همچون محیط آشپزی فروشگاهها ،دفاتر کار وسایر محیطهای کاری ساخته نشده است .برای استفاد ٔه مشرتیان در هتلها ،متلها ،رسویسهای اتاق و صبحانه هتلها و سایر محیطهای مسکونی مناسب
منیباشد.
همیشه دستگاه را برای آزمایش یا تعمیر به مرکز خدماتی مجاز  Philipsبربید .سعی نکنید خودتان دستگاه را تعمیر کنید ،درغیراینصورت ضامنتنامه نامعتربمیشود.
اگر از بخارپز به طور نامناسب یا برای مقاصد حرفه ای یا نیمه حرفه ای استفاده شود و یا طبق دستورالعمل های این دفرتچه راهنام از آن استفاده نشود،ضامنت نامه نامعترب شده و  Philipsهیچ تعهدی در قبال آسیب دیدن دستگاه نخواهد داشت.
همیشه از دستگاه در یک سطح ثابت ،خشک ،صاف و افقی استفاده کنید.همیشه آن را پس از استفاده از پریز بکشید.قبل از متیز کردن یا کار با دستگاه ،اجازه دهید به مدت تقریباً  30دقیقه خنک شود.مطمنئ شوید موادی که در این دستگاه تهیه میکنید به رنگ زرد طالیی در بیایند و سیاه یا قهوهای نشوند .مواد باقیامنده سوخته را خارج کنید( .برایجلوگیری از تولید اکریالمید) سیبزمینی تازه را در دمای باالتر از  180درجه سانتیگراد رسخ نکنید.
-هنگام متیز کردن قسمت باالیی محفظه پخت مراقب باشید :املنت حرارتی ،لبه قطعات فلزی داغ هستند.

با قابلیت خاموش شدن خودکار
این دستگاه مجهز به یک تایمر است .وقتی تایمر شامرش معکوس را آغاز میکند و به  0میرسد ،یک صدای زنگ شنیده شده و دستگاه به طور خودکار خاموش
میشود .برای خاموش کردن به صورت دستی ،پیچ تایمر را خالف عقربه ساعت روی  0بگذارید.
میدان الکرتومغناطیسی ()EMF
این دستگاه  Philipsبا کلیه قوانین و استانداردهای کاربردپذیر میدان های الکرتومغناطیسی مطابقت دارد.

قبل از اولین استفاده

 1همه مواد بستهبندی را جدا کنید.
 2هر گونه برچسب را از دستگاه بردارید.
 3سبد و قابلمه را کامال با آب داغ ،کمی مایع شوینده و یک اسفنج نرم بشویید.
توجه :میتوانید این وسیلهها را در ماشین ظرفشویی بشویید.
 4سطوح داخلی و خارجی دستگاه را با استفاده از یک دستامل مرطوب متیز و خشک کنید.
این دستگاه یک هواپز است که با هوای داغ کار میکند .قابلمه را با روغن یا چربی پر نکنید.

آماده سازی برای استفاده

 1دستگاه را روی یک سطح صاف ٬افقی و ثابت قرار دهید.
دستگاه را روی سطوحی که در برابر حرارت مقاوم نیستند قرار ندهید.
 2سبد را به طور صحیح در قابلمه قرار دهید (شکل .)3
 3سیم برق را از محل نگهداری سیم در زیر دستگاه بیرون بکشید.
قابلمه را با روغن یا مایع دیگر پر نکنید.
روی دستگاه چیزی قرار ندهید .این کار باعث مسدود شدن جریان هوا و تأثیر بر عملکرد هواپز داشته باشد.

استفاده از دستگاه

دامنه وسیعی از غذاهای مختلف را میتوان با این هواپز تهیه کرد .دستورهای غذایی بیشرت را در  www.philips.com/kitchenبیابید.
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رسخ کردن با هوای داغ
 1دوشاخه برق را به پریز دارای اتصال زمین بزنید.
 2با دقت قابلمه را از هواپز بیرون بیاورید (شکل .)4
 3مواد را در سبد بریزید (شکل .)5
توجه :هرگز سبد را بیشرت از نشان  MAXپر نکنید یا از مقدار نشان داده شده در جدول (به بخش 'تنظیامت' در این فصل مراجعه کنید) فراتر نروید ،چون بر
کیفیت نتیجه نهایی تأثیر خواهد داشت.
 4قابلمه را به دستگاه برگردانید (شکل .)6
هرگز از قابلمه بدون سبد استفاده نکنید.
احتیاط :در حین یا مدتی بعد از استفاده ،به قابلمه دست نزنید چون خیلی داغ است .قابلمه را فقط با دستگیره بگیرید.
 5پیچ کنرتل دما را روی دمای مورد نیاز قرار دهید .به بخش 'تنظیامت' در این فصل مراجعه کرده و دمای مناسب را بیابید (شکل .)7
توجه :اگر میخواهید مواد غذایی متفاوتی را همزمان تهیه کنید ،پیش از رشوع به پخت همزمان آنها ،زمان و دمای پخت مورد نیاز برای مواد غذایی مختلف را
بررسی کنید .برای مثال میتوانید سیبزمینی رسخ کرده خانگی و ران مرغ را همزمان آماده کنید چون تنظیامت آنها یکسان است.
 6زمان آمادهسازی مورد نیاز برای مواد غذایی را بررسی کنید (به بخش 'تنظیامت' در این فصل مراجعه کنید).
 7برای روشن کردن دستگاه ،پیچ تایمر را روی زمان آمادهسازی الزم قرار دهید (شکل .)8
وقتی دستگاه رسد است 3 ،دقیقه به زمان آمادهسازی اضافه کنید.
توجه :اگر مایلید ،میتوانید بدون وارد کردن مواد به داخل هواپز ،دستگاه را از قبل گرم کنید .در این حالت ،پیچ تایمر را روی بیشرت از  3دقیقه قرار دهید .سپس
سبد را پر کرده و پیچ تایمر را روی زمان آمادهسازی الزم قرار دهید.
, ,تایمر زمان آمادهذسازی تنظیم شده را با شامرش معکوس نشان میدهد.
, ,روغن اضافی مواد در پایین قابلمه جمع میشود.
 8انواع خاصی از مواد در حین زمان آمادهسازی باید تکان داده شوند (به بخش 'تنظیامت' در این فصل مراجعه کنید) .برای تکان دادن مواد ،قابلمه را با دسته
بگیرید و از دستگاه خارج کنید ،سپس تکان دهید .سپس قابلمه را به دستگاه برگردانید (شکل .)9
احتیاط :در حین تکان دادن ،دکمه جدا شدن سبد را فشار ندهید (شکل .)10
توصیه :برای کاهش وزن ،میتوانید سبد را از قابلمه خارج کرده و فقط سبد را تکان دهید .برای این کار ،قابلمه را از دستگاه خارج کنید ،آن را روی یک سطح نسوز
قرار داده و دکمه جدا شدن سبد را فشار دهید.
توصیه :اگر تایمر را روی نصف زمان آمادهسازی تنظیم کرده باشید ،وقتی زنگ تایمر به صدا در آمد زمان تکان دادن یا هم زدن مواد است .البته ،بعد از تکان دادن
یا هم زدن مواد باید دوباره تایمر را برای بقیه زمان آمادهسازی تنظیم کنید.
 9وقتی زنگ تایمر به صدا در آمد ،زمان آمادهسازی سپری شده است .قابلمه را از دستگاه خارج کرده و آن را روی یک سطح نسوز بگذارید.
توجه :همچنین میتوانید دستگاه را دستی خاموش کنید .برای این کار ،پیچ کنرتل تایمر را روی  0قرار دهید (شکل .)8
 10بررسی کنید مواد آماده باشند.
اگر مواد هنوز آماده نیستند ،قابلمه را به دستگاه برگردانید و تایمر را برای چند دقیقه دیگر تنظیم کنید.
 11برای خارج کردن مواد کوچک (مثالً سیبزمینی خالل) دکمه جدا کردن سبد ( )1را فشار دهید و سبد را از قابلمه ( )2باال بیاورید( .شکل )11
در حالی که قابلمه به سبد متصل است ،سبد را وارونه نکنید ،چون روغن اضافی که در پایین قابلمه جمع شده است ممکن است وارد مواد بشود.
پس از امتام کار هواپز ،قابلمه ،و مواد داغ هستند .بسته به نوع مواد موجود در هواپز ،ممکن است بخار از قابلمه خارج شود.
 12محتویات سبد را در یک کاسه یا بشقاب بریزید( .شکل )12
توصیه :برای خارج کردن مواد ترد و شکننده یا بزرگ ،از انرب استفاده کنید و مواد را از بیرون بیاورید (شکل .)13
 13وقتی رسی اول پخت مواد به پایان رسید ،هواپز فورا ً برای پخت رسی بعدی آماده است.

تنظیامت
این جدول به شام امکان میدهد تنظیامت اولیه تهیه انواع غذاها را انتخاب کنید.
توجه :به یاد داشته باشید این تنظیامت فقط پیشنهاد هستند .از آنجا که منشأ ،اندازه ،شکل و برند مواد غذایی متفاوت است ،ضامنت منیکنیم این تنظیامت بهرتین
تنظیم برای مواد شام باشند.
از آنجا که فناوری هوای رسیع فورا ً هوای داخل دستگاه را داغ میکند ،کمی باال بردن قابلمه در حین هواپز کردن غذا ،ممکن است در روند کار اشکال ایجاد کند.
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نکات
مواد کوچکرت معموالً زمان آمادهسازی کمرتی نسبت به مواد بزرگرت نیاز دارند.مقدار بیشرت مواد به طور جزئی به زمان آمادهسازی بیشرتی نیاز دارند و مقدار کم مواد به طور جزئی به زمان آمادهسازی کمرتی نیاز دارند.در مورد مواد کوچک ،تکان دادن یا به هم زدن مواد در حین زمان آمادهسازی ،نتیجه نهایی را بهرت کرده و از رسخ شدن غیریکنواخت مواد جلوگیری میشود.برای آنکه سیبزمینیها ترد شوند ،مقدار کمی روغن اضافه کنید .چند دقیقه بعد از افزودن روغن ،مواد را رسخ کنید.اسنکهایی که در فر پخته میشوند را نیز میتوانید در هواپز آماده کنید.مقدار بهینه مواد برای ترد شدن سیبزمینی رسخ کرده 500 ،گرم است.برای تهیه اسنکها ،از خمیر آماده استفاده کنید .خمیر آماده مدت زمان پخت کمرتی نسبت به خمیر خانگی دارد.-میتوانید از هواپز برای یخزدایی مواد نیز استفاده کنید .برای گرم کردن مواد ،دما را برای  10دقیقه روی  150درجه سانتیگراد تنظیم کنید.

˚C

g

min

180

11-25

200-800

180

12-25

200-800

180

15-27

200-800

200

6-10

100-400

200

8-14

100-500

160

7-14

100-500

160

3-15

100-500

180

15-22

100-500

180

10-15

100-500
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˚C

g

min

160

20-25

300

180

8-13

80-300

160

15-25

200-400

180

8-12

100-500

200

3-6

50-500

180

12-25

100-500

200

10-18

150-400

180

7-15

100-400

180

8-15

100-300

توجه :در مورد موادی که پف میکنند (مانند کیک ،تارت یا مافین) ،سینی پخت را بیشرت از نصف پر نکنید.
توجه :اگر هنگام رشوع به کار ،هواپز هنوز رسد است 3 ،دقیقه به زمان آمادهسازی اضافه کنید.

تهیه سیبزمینی رسخ کرده خانگی
برای بهرتین نتایج ،توصیه میکنیم از خالل سیبزمینی از قبل پخته شده (یخزده) استفاده کنید .برای تهیه سیبزمینی رسخ کرده خانگی ،مراحل زیر را انجام دهید.
 1سیبزمینیها را پوست بگیرید و خالل کنید.
 2خالل سیبزمینی را به مدت حداقل  30دقیقه در یک کاسه آب خیس کنید ،آنها را بیرون بیاورید و با کاغذ خشککن ،خشک کنید.
 3نصف قاشق غذاخوری روغن در کاسه بریزید ،خاللها را در کاسه ریخته و هم بزنید تا خاللها از روغن پوشیده شوند.
 4خاللها را با انگشت یا یک وسیله چنگال مانند خارج کنید به طوری که روغن اضافی در ظرف باقی مباند .خاللها را در سبد بریزید.
توجه :برای ریخنت خاللها در سبد ،کاسه را به یکباره برنگردانید ،تا روغن اضافی کف قابلمه به باال پاشیده نشود.
 5خاللهای سیبزمینی را بر اساس دستورالعملهای این فصل رسخ کنید.

تمیز کردن

همیشه دستگاه را پس از استفاده متیز کنید.
قابلمه ،سبد و داخل دستگاه دارای روکش نچسب هستند .از وسایل آشپزخانه فلزی یا مواد شوینده خورنده برای متیز کردن استفاده نکنید چون ممکن است به
روکش نچسب آن آسیب وارد شود.
 1دوشاخه را از پریز خارج کرده و اجازه دهید دستگاه خنک شود.
توجه :قابلمه را خارج کنید تا هواپز رسیعتر خنک شود.
 2سطوح خارجی دستگاه را با استفاده از یک دستامل مرطوب متیز و خشک کنید.
 3سبد و قابلمه را با آب داغ ،کمی مایع شوینده و یک اسفنج نرم بشویید.
میتوانید از یک مایع چربیزدا برای متیز کردن آلودگیهای باقیامنده استفاده کنید.
توجه :قابلمه و سبد قابل شسنت در ماشین ظرفشویی هستند.
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توصیه :اگر آلودگی به دیواره سبد یا کف قابلمه چسبیده باشد ،قابلمه را از آب داغ و کمی مایع شوینده پر کنید .سبد را در قابلمه بگذارید و اجازه دهید قابلمه و
سبد حدود
 10دقیقه خیس بخورند.
 4داخل دستگاه را با آب داغ و یک اسفنج نرم متیز کنید.
 5با یک برس متیز کننده روی املنت حرارتی بکشید و
مواد غذایی باقیمانده را متیز کنید.

نگهداری

 1دستگاه را از پریز بکشید و صرب کنید تا خنک شود.
 2بررسی کنید همه قطعات دستگاه متیز بوده و خشک باشند.
 3سیم برق را به داخل محل نگهداری سیم فشار دهید .سیم را در شیار تثبیت سیم قرار دهید تا سیم ثابت مباند.

بازیافت

پس از پایان عمر دستگاه ،آن را همراه با زباله های معمولی خانگی دور نیاندازید بلکه این کار را طبق قوانین جمع آوری و بازیافت محلی خود انجام دهید .با این
کار در حقیقت به حفظ محیط زیست خود کمک کرده اید.

ضمانت نامه و خدمات پس از فروش

برای دریافت اطالعات یا پشتیبانی ،لطفاً به سایت  www.philips.com/supportمراجعه کنید یا برگ ضامنتنامه جهانی را مطالعه کنید.

عیب یابی

در این فصل خالصهای از مشکالت متداولی که ممکن است هنگام استفاده از این وسیله با آنها برخورد کنید آمده است .اگر منیتوانید مشکل را با اطالعات زیر
برطرف کنید ،از سایت  www.philips.com/supportبرای لیست سؤاالت متداول بازدید کنید یا با مرکز خدمات مشرتی در کشور خود متاس بگیرید.

اشکال

علت احتاملی

راه حل

هواپز کار منی کند.

دوشاخه در پریز نیست.

دوشاخه اصلی را به پریز دارای اتصال زمین بزنید.

تایمر را تنظیم نکردهاید.

پیچ تایمر را روی زمان پخت مناسب قرار دهید تا دستگاه روشن شود.

مقدار مواد سبد خیلی زیاد است.

مقدار کمرتی از مواد را در سبد بریزید .وقتی مقدار مواد کمرت باشد،
یکنواختتر رسخ میشوند.

دمای تنظیم شده خیلی کم است.

پیچ کنرتل دما را روی تنظیم دمای مورد نیاز قرار دهید (به بخش 'تنظیامت'
در فصل 'استفاده از دستگاه' مراجعه کنید).

زمان آمادهسازی خیلی کم است.

پیچ تایمر را روی زمان آمادهسازی مورد نیاز قرار دهید
(به بخش 'تنظیامت' در فصل 'استفاده از دستگاه' مراجعه کنید).

مواد به صورت غیریکنواخت در
هواپز رسخ میشوند.

انواع خاصی از مواد در حین زمان
آمادهسازی باید تکان داده شوند.

موادی که در روی مواد دیگر قرار دارند یا به هم چسبیدهاند (مثالً
سیبزمینی خالل) باید در طول زمان آمادهسازی ،تکان داده شوند .به بخش
'تنظیامت' در فصل 'استفاده از دستگاه' مراجعه کنید.

اسنکهای رسخ شده وقتی از
هواپز خارج میشوند ترد نیستند.

شام از اسنکی که برای آماده شدن در
رسخکنهای قدیمی تهیه شده است،
استفاده کردهاید.

برای نتایج بهرت و ترد شدن اسنکها ،از اسنکهای فر استفاده کنید یا با برس،
مقداری روغن روی آنها
بزنید.

منیتوانم درست قابلمه را در
دستگاه وارد کنم.

مقدار مواد داخل سبد خیلی زیاد است .سبد را بیشرت از نشانگر  MAXپر نکنید.

موادی که با هواپز رسخ شدهاند
هنوز آماده نیستند.

سبد درست در قابلمه قرار داده نشده
است.
دود سفید از دستگاه خارج
میشود.

سبد را به داخل قابلمه فشار دهید تا صدای کلیک بشنوید.

دسته سینی پخت مانع قابلمه است.

دسته را در یک وضعیت افقی قرار دهید تا از روی سبد جلوتر نیاید.

موادی که در دستگاه ریختهاید چرب
هستند.

وقتی مواد چرب را در داخل هواپز رسخ میکنید ،مقدار زیادی روغن در
قابلمه ریخته میشود .این روغن دود سفید ایجاد میکند و قابلمه ممکن
است بیشرت از حد معمول داغ شود .این کار بر عملکرد دستگاه یا نتیجه نهایی
تأثیری ندارد.
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اشکال

خالل سیبزمینی به طور
غیریکنواخت در هواپز رسخ
میشود.

خاللهای سیبزمینی وقتی از
هواپز خارج میشوند ترد نیستند.

علت احتاملی

راه حل

هنوز باقی مانده چربی از استفاده
قبلی در قابلمه وجود دارد.

دود سفید به دلیل داغ شدن چربی درون قابلمه ایجاد میشود.
بعد از هر بار استفاده ،قابلمه را کامال متیز بشویید.

قبل از رشوع به رسخ کردن سیبزمینی ،خالل سیبزمینی را به مدت حداقل  30دقیقه در یک کاسه آب خیس کنید،
آنها را بیرون بیاورید و با کاغذ خشککن ،خشک کنید.
خاللها را از قبل به طور مناسب در
آب خیس کنید.
نوع سیبزمینی که استفاده کردهاید
مناسب نبوده است.

از سیبزمینی تازه استفاده کنید تا در حین رسخ شدن از هم نپاشد.

ترد بودن سیبزمینی رسخ کرده به
مقدار روغن و آب موجود در خاللها
بستگی دارد.

قبل از افزودن روغن ،باید خاللها را کامالً خشک کرده باشید.

برای آنکه سیبزمینی رسخ کرده تردتر شود ،خاللها را کوچکرت برش دهید.
برای تردتر شدن ،کمی بیشرت روغن اضافه کنید.
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