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التدابير االحترازية المهمة

عند استخدام صانعة الزبادي، يُرجى اتباع تدابير السالمة األساسية التالية.

يُرجى قراءة جميع اإلرشادات قبل االستخدام.   .1

تأكد من أن مصدر التيار الكهربائي مطابق للجهد المبين على الجهاز.   .2

أو  التجاري  لالستخدام  وغير صالحة  المنزلي فقط.  لالستخدام  هذه مخصصة  الزبادي  3.   صانعة 
الخارجي. ويجب استخدامها فقط في األغراض المخصصة لها.

الكهربائية  والمواقد  الساخنة  األفران  عن  وبعيًدا  وجاف  سطح مستٍو  على  الزبادي  صانعة  4.   ضع 
ومواقد الغاز بشكل كاٍف. ال تترك السلك الكهربائي متدلًيا عن حافة المنضدة أو سطح العمل، 

أو تدعه يلمس أسطح ساخنة مثل سطح الموقد.

5.   لتفادي الصدمات الكهربائية، ال تغمر صانعة الزبادي أو سلك التيار أو القابس في الماء أو أي سائل 
آخر. وال تسمح بوصول البلل إلى السلك أو القابس.

6.   عند تشغيل صانعة الزبادي، يُرجى عدم محاولة تحريكها. ضعها بعيًدا عن أي مصادر اهتزاز مثل 
الغساالت أو الثالجات.

وعقب  األجزاء،  نزع  أو  تركيب  قبل  التيار  عن مصدر  وافصلها  دوًما  الزبادي  تشغيل صانعة  7.   أوقف 
االستخدام وقبل التنظيف.

8.   ربما يفضي استخدام الملحقات التي ال توفرها الجهة المصنعة إلى حدوث صدمة كهربائية أو 
نشوب حريق أو وقوع إصابة.

عليهم  يشرف  لم  ما  المعتلين  أو  األطفال  قبل  من  لالستخدام  مخصصة  غير  الزبادي  9.   صانعة 
األطفال  مراقبة  ويجب  بأمان.  لها  استخدامهم  من  للتأكد  مناسب  نحو  على  مسؤول  شخص 

لضمان عدم عبثهم بها.

سقط  إذا  أو  التلف،  عالمات  القابس  أو  التيار  سلك  على  ظهرت  إذا  الزبادي  صانعة  تستخدم  10.   ال 
رقم  على  المساعدة  بخط  اتصل  الصحيح.  النحو  على  يعمل  لم  أو  بالتلف  أصيب  أو  الجهاز 

إلى  مطلًقا  تعمد  ال  معتمد.  شخص  يد  على  االستبدال  أو  لإلصالح  للترتيب   015394  88100
إصالح صانعة الزبادي بنفسك حتى ال تصاب بصدمة كهربائية.

مقدمة

الزبادي  من  واحد  لتر  ُصنع  بإمكانها  والتي   ،Lakeland من  الكهربائية  الزبادي  صانعة  الختيار  نشكرك 

القشدي الطازج والطبيعي خالل 8 ساعات. وصانعة الزبادي سهلة االستخدام وتستهلك قدرًا ال يذكر 

من الكهرباء. يُرجى إمضاء بضع لحظات لقراءة هذه اإلرشادات قبل استخدام صانعة الزبادي للمرة األولى، 

واالحتفاظ بها في مكان آمن للرجوع إليها في المستقبل.

المزايا

مفتاح الذاكرة   .1
الغطاء الخارجي   .2

الغطاء الداخلي مع ملعقة تقديم   .3
وعاء الزبادي   .4

قاعدة معزولة   .5
مؤشر التشغيل   .6

جهد التشغيل: 230 فولت – 50 هرتز

القدرة: 9 وات

www.lakeland.co.uk تتوفر أوعية زبادي إضافية عبر



الغطاء  وضع  المعزولة،  القاعدة  بداخل  الوعاء  ضع  الداخلي.  بالغطاء  الخليط  بتغطية  4.   قم 
مؤشر  يضيء  سوف  الكهربائي؛  التيار  بمصدر  الزبادي  صانعة  بتوصيل  قم  فوقها.  الخارجي 

التشغيل. سجل وقت البدء بضبط مفتاح الذاكرة الموجود أعلى الغطاء.

5.   اترك صانعة الزبادي دون أية حركة لمدة 8 ساعات. فليست هناك حاجة للتقليب أو الخلط في 
الوقت الحالي. يفضل الكثيرون صنع الزبادي خالل فترة الليل، ومن ثم يقومون بتشغيل الجهاز 

قبل ذهابهم للنوم.

6.   بعد مرور 8 ساعات – أو في الصباح التالي – افصل صانعة الزبادي عن مصدر التيار وارفع الوعاء 
المغطى عن القاعدة. اتركه يبرد، ثم ضعه في الثالجة لمدة تصل إلى 5 أيام. يُرجى عدم وضع 

قوامه  أن  إال  الزبادي  تجميد  يمكن  تلميح:  فقط.  الوعاء  ووضع  الثالجة،  في  المعزولة  القاعدة 

سيتغير بعد إذابة الثلج، ولذلك يفضل استخدامه كمكون أو في طهي األطعمة.

تلميحات مفيدة

البادئ

صالحية  بفترة  ويتمتع  اإلمكان  قدر  وطازج  الدهن،  منخفض  النكهة  من  خال  زبادي  •  استخدم 
طويلة.

النكهة من  الخالي من  الزبادي  الزبادي بصفة منتظمة، فاحتفظ بملعقتين من  •   إذا كنت تصنع 
آخر دفعة صنعتها كبادئ للمرة التالية.

•   الزبادي المصنوع من الحليب المبستر طويل األجل أو الحليب المبخر يعتبر أفضل بادئ.

الحليب

الحليب المبستر طويل األجل والحليب المبخر يستخدمان في صنع أجود الزبادي.  •
بدرجة كبيرة.  يكون طازًجا  أن  إلى حدوث مشكالت ألنه يجب  المبستر  الحليب  •   يؤدي استخدام 
ويجب غليه، ال يتعين أن يكون ساخنًا أو باردًا بشكل زائد عن الحد عند استخدامه. إذا لم تكن 

متأكًدا بشأن درجة الحرارة، فُيرجى فحص الحليب بواسطة مقياس الحرارة الخاص بالطهي.

الحليب قبل  إلى  الدسم  المجفف منزوع  الحليب  زبادي أكثر كثافة، أضف ملعقتين من  •   لصنع 
غليه.

الموقع

يستغرق صنع الزبادي فترة أطول في األماكن الباردة والمعرضة للهواء.  •
•   إذا كان المطبخ باردًا للغاية )تحت 20 درجة مئوية(، فيجب توصيل صانعة الزبادي بمصدر التيار 

الكهربائي لمدة 5 دقائق للتسخين قبل االستخدام.

اختر موقًعا بعيًدا عن تيارات الهواء إن أمكن، ألنها تعمل على تبريد صانعة الزبادي.   •
•   تؤدي الحركة إلى التفكك وعدم تماسك القوام، ولذلك تفادى تحريك صانعة الزبادي وال تضعها 

فوق مصدر اهتزاز، مثل الثالجة أو الغسالة.

•   احتفظ بصانعة الزبادي بعيدةً عن مصادر الحرارة مثل األفران وأسطح المواقد. وال تضعها على 
رف فوق المدفئة.

قبل االستخدام للمرة األولى

أخرج صانعة الزبادي من عبوتها بحرص وأزل أية مواد تغليف. امسح القاعدة المعزولة بقطعة قماش 

ثم اشطفها وجففها  األجزاء األخرى في ماء ساخن وصابون.  اغسل جميع  ناعمة ومبللة ثم جففها. 

جيًدا.

الزبادي المصنوع في المنزل

الزبادي هو أحد منتجات األلبان الذي تتم صناعته في جو دافئ. ويتميز بسهولة ُصنعة وقلة تكلفته، وكل 

ما يجب توفره هو عبوة زبادي طبيعي للبدء، وبعض الحليب وطريقة لالحتفاظ بدرجة الحرارة المناسبة 

)40 إلى 47 درجة هي درجة الحرارة المثلى(: وهو ما توفره صانعة الزبادي.

اختيار الحليب

وحليب  والنعاج  الماعز  وحليب  المبخر  الحليب  ذلك  ويشمل  الحليب،  من  نوع  بأي  الزبادي  ُصنع  يمكن 

الصويا. ويختلف عدد السعرات الحرارية والمحتوى الدهني والنكهة باختالف نوع الحليب المختار. كما 

أن الزبادي المصنوع من الحليب النصف دسم أو المنزوع الدسم يكون ذا قوام أخف.

البسترة

تم تسخين هذا الحليب حتى 71 درجة مئوية لمدة 15 ثانية ثم تبريده بسرعة. ربما تبقى بعض البكتريا 

ولذلك يتعين تسخين الحليب المبستر حتى درجة الغليان، ثم تركه يبرد لدرجة حرارة أقل من 50 درجة 

مئوية قبل االستعمال.

الحليب غير المعالج/حليب الماعز/النعاج

يتعين غلي الحليب حتى فورانه لمدة 7 دقائق قبل تبريده.

الحليب المبستر طويل األجل/المعقم/المبخر/المستعاد

حرارة  بدرجة  استخدمها  الغلي.  إلى  تحتاج  وال  للمعالجة  بالفعل  هذه  الحليب  أنواع  جميع  خضعت 

الغرفة وليس مباشرةً من الثالجة.

ُصنع الزبادي

1.   إذا كنت تستخدم حليًبا مبستر أو غير معالج، فقم بتسخينه على النحو المبين أعاله واتركه 
يبرد.

2.   ضع صانعة الزبادي على سطح مستٍو وجاف وقوي وبعيًدا عن التيارات الهوائية ومصادر الحرارة 
واألجهزة التي تسبب اهتزازًا، مثل الغساالت والثالجات.

كان  كلما   – الوعاء  في  للتخمير  كبادئ  النكهة  من  خال  طبيعي  زبادي  مل(   10( ملعقتي  3.   ضع 
قم  العبوة.  على  المدون  الصالحية  انتهاء  تاريخ  فحص  يتعين  ولذلك  أفضل،  ذلك  كان  طازًجا 

بتقليبهم بشكل تدريجي في 900 مل )11/2 باينت( من الحليب. واحرص على عدم خفق الخليط 

بقوة زائدة.



التوصيالت الكهربائية

يتعين تأريض هذا الجهاز

المنازل  في جميع  لالستخدام  وهو صالح   BS1363 بمصهر حسب معيار سنون مجهز  بقابس 3  مزود  الجهاز  هذا 

المزودة بمقابس تتبع المواصفات الحالية. وإذا لم يكن القابس المرفق صالًحا لالستخدام مع مآخذ التيار الكهربائي 

المفصول  القابس  بتوصيل  تقم  ال  بصدمة كهربائية،  اإلصابة  لتفادي  بحرص.  منه  والتخلص  فيجب فصله  لديك، 

بالمقبس.

تركيب قابس جديد

إذا كنت في حاجة لتركيب قابس جديد ألي سبب كان، فيجب توصيل الوصالت الكهربائية المرنة على النحو المبين 

هنا. تتخذ األسالك الخاصة بالوصلة الرئيسية لهذا الجهاز ألوان وفًقا للرموز التالية:

 

                                                                                                                       

)N( قم بتوصيل السلك األزرق بالطرف المحايد

)E( قم بتوصيل السلكين األخضر واألصفر بالطرف األرضي

)L( قم بتوصيل السلك البني بالطرف المكهرب

استخدام مصهر 3 أمبير

إذا لم تكن ألوان األسالك الخاصة بالوصلة الرئيسية لهذا الجهاز متوافقة مع العالمات الملونة التي تحدد األطراف 

 E بحرف  المميز  بالطرف  واألصفر  األخضر  اللونين  ذي  السلك  توصيل  يجب  التالي.  النحو  على  فتابع  القابس،  في 

اللون  ذي  أو  )محايد(   N بحرف المميز  بالطرف  األزرق  اللون  ذي  السلك  توصيل  يجب  األخضر.  اللون  ذي  أو  )األرضي( 

األسود. ويجب توصيل السلك ذي اللون البني بالطرف المميز بحرف L )مكهرب( أو ذي اللون األحمر.

قبل إعادة تركيب غطاء القابس، تأكد من عدم وجود أي قطع أو أطراف شاردة من األسالك بداخل القابس. استخدم 

مصهر BS1362 3 أمبير. يجب استخدام المصهرات المعتمدة من قبل BSI أو ASTA فقط. إذا لم تكن متأكًدا تماًما 

بشأن القابس أو المصهر الذي يتعين استخدامه، فارجع دوًما إلى فني كهرباء معتمد.

مالحظة: بعد استبدال أو تغيير مصهر في قابس مشكل لديه غطاء مصهر، يجب إعادة تركيب الغطاء على القابس؛ 

ويجب أال يتم استخدام الجهاز من دون غطاء المصهر. وفي حالة فقده، يمكن الحصول على أغطية المصهر البديلة 

 EEC  73/23 التالية:  المشتركة  األوروبية  السوق  توجيهات  مع  متوافق  الجهاز  هذا  الكهربائية.  األدوات  متجر  من 

)توجيه الجهد المنخفض( وEEC 89/336 )توجيه التوافق الكهرومغناطيسي(.

صانعة الزبادي

•  تعد عملية التحضين مهمة للحصول على نتائج طيبة. فُيرجى عدم رفع الغطاء أو تقليب الزبادي 
قبل مرور 8 ساعات.

•   لإلسراع من عملية التحضين، قم بتوصيل صانعة الزبادي بمصدر التيار الكهربائي لمدة 5 دقائق 
قبل إضافة الخليط.

•   إذا لم يضيء مؤشر التشغيل، فافحص القابس والمصهر والمقبس. وإذا كنت في ريبة من أمرك، 
فُيرجى استشارة فني كهرباء مؤهل أو اتصل بخط المساعدة على رقم 88100 015394.

اقتراحات التقديم

يتميز الزبادي المصنوع في المنزل بمذاقه اللذيذ عندما يُقدم باردًا من الثالجة، كما أن قوامه القشدي 

مكسبات  إضافة  ويجب  المشهية.  واألطعمة  الحلويات  صنع  في  يدخل  رائًعا  مكونًا  يجعله  الناعم 

الطعم بعد ُصنع الزبادي، وليس قبل ذلك أبدا، ألن من شأن ذلك منع التخمر. يمكن االحتفاظ بالزبادي 

المضاف إليه نكهات في الثالجة لمدة تصل إلى 5 أيام.

ضع ملعقة من الشوفان والفاكهة المجففة مع قليل من عسل النحل واستمتع بالطعم الرائع.  •
الموز  أو  الفراولة  أو  البري  العنب  أو  العليق  توت  بإضافة  بنفسك  بالفواكه  الطازج  الزبادي  •   اصنع 

المهروس. ويمكنك تحليته بواسطة عسل النحل أو السكر.

•   جرب نكهات مثل شراب أو مسحوق اللبن المخفوق، أو الفاكهة المعلبة أو المكسرات المطحونة 
أو شراب القيقب أو مستخلص الفانيليا. تؤدي النكهات السائلة إلى تخفيف قوام الزبادي.

من  مكونة  وبطانة  الوعاء  فوق  غربال  بوضع  اليونانية  الطريقة  على  المصفى  الزبادي  •   اصنع 
لمدة  بارد  مكان  في  تصفيته  تتم  بحيث  واتركه  الغربال  على  الزبادي  ضع  الشاش.  من  طبقتين 

ساعتين على األقل. ثم قدمه باردًا مع المكسرات المحمصة والعسل.

•   يمكن إضافة الزبادي كمكون إضافي بارد وقشدي إلى األطباق الشهية، مثل أطباق الكاري وكون 
المطحونة  التوابل  أو  الحار  الفلفل  أو  الثوم  أو  الطازجة  المفرومة  األعشاب  أضف  الحار.  كارني 

مثل الكمون والكركم والكزبرة.

الخيار  ورايتا  البحرية  السلطات وصلصات األطعمة  الزبادي مكونًا أساسًيا طريًا إلضافات  •   يعتبر 
والطبقة الفوقية ألطباق البطاطا المشوية. 

العناية والتنظيف

افصل صانعة الزبادي دوًما عن مصدر التيار الكهربائي قبل تنظيفها. امسح القاعدة المعزولة بقطعة 

قماش ناعمة ومبللة ثم جففها بعناية. ال تغمرها في الماء على اإلطالق. 

اغسل جميع األجزاء األخرى في ماء ساخن وصابون. ثم اشطفها وجففها جيًدا. ال تستخدم المنظفات 

الكاشطة أو األلياف السلكية المعدنية.

إعادة تدوير األجهزة الكهربائية

من  العمالء  تمكن  خطة  إلى  اآلخرين  التجزئة  بائعي  كبار  من  العديد  شأن  شأنها   Lakeland انضمت

اصطحاب أجهزتهم الكهربائية غير المرغوبة إلى مراكز إعادة التدوير المنتشرة في أنحاء الدولة.  تفضل 

بزيارة موقع www.recycle-more.co.uk للعثور على أقرب مركز إعادة تدوير إليك.
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