
ချက်ပပြုတ်သညို့်စာအုပ်ချက်ပပြုတ်နည််းမျာ်းရ ်းသာ်းဖ ု ို့ဘယ်လ ုရလို့လာသငယ် ူ

(ကအစာ်းအရသာက်ဘရလာို့အတွက်သ ု ို့မဟုတ်ချက်ပပြုတ်နည််းမျာ်း, သ ု ို့မဟုတ်အပခာ်းမီဒယီာ) 

ကအတ ုင််း, 

ချက်ပပြုတ်နည််းမျာ်းစမ််းသပ် နန်ငှ်ို့တ ကျစွာနငှ်ို့က ုကည်ီမှုနငှ်ို့အတလူုပ်ငန််းစဉ်မှတ်တမ််းတငဖ် ု ို့လ ု

ရလာက်တ ို့စည််းကမ််းခ  ဆ လု ုတယ် ပရ ာ်ဖကရှ်ငန်ယ်ချက်ပပြုတ်သညို့်စာအုပ်စာရ ်းဆ ာမျာ်း၏စ

ည််းရ ်းကကီ်းမျာ်း ။ 

ရကာင််းစွာချက်ပပြုတ်သညို့စ်ာအုပ်ချက်ပပြုတ်နည််းမျာ်းရ ်းသာ်းပခင််း၏သက်ရသအရချာပန််းကနန်ငှ်ို့

အတူစာဖတ်သကူ  ု ို့အရတွွေ့အကက ြုက ု၏ရအာငပ်မငမ်ှုက ု၌တည်ရှ ၏။ 

ဤတွငသ်င်ို့  ို့စာပဖင်ို့ရ ်းသာ်းချက်ပပြုတ်နည််းမျာ်းစာဖတ်သအူတွက်အလုပ်လပ်ုပါလ မ်ို့မယ်ရသချာ

ရအာငက်ူညီရပ်းဖ ု ို့ယူန ငု ်နရ်ပခလှမ််းမျာ်းပဖစ်ကကသည်။ 

စာ ွကရ် ်းဆွ  

သငက်တည်ရဆာက်ကကဖ ု ို့အရ ်းကကီ်းရနသည်အပဖစ်စာ ွက်သ ု ို့သင်ို့  ို့သရုတသနပပြုလုပ်ပါ။ 

သငစ်ာ ွက်မှာသင်ို့  ို့ပထမဦ်းဆ ်ုးအက်ကွ အလုပ်လုပ်မည်က ုရသချာမရန ငရ်တာငဆ်င််းစကက ူရပေါ်

မှာမူကကမ််း၌သငတ် ု ို့၏အရကာင််းဆ ်ုးအရတှ်းအ ယူပါ။ ဤသည်သငတ်စ်ဦ်း Starting Point 

သ ု ို့ငါအပ်မည။် 

အဆ ပုါစာ ွက်မူကကမ််းပါ ငသ်ည်သငျွေ့သညျ: 

 ပါဝငပ်စ္စည််းမ ာ်းမ ာ်းစ္ာရင််း - 

တ ုင််းတာနငှ်ို့ထ ကု ို့သ ု ို့ရသာအချပ်အမျ ြု်းအစာ်းမျာ်းအပဖစ်မည်သည်ို့ Pre-

ချက်ပပြုတ်ပပငဆ်ငမ်ှုအတူ။ ဥပမာ, "အမျ ြု်းမျ ြု်းပန််းသ်ီးဖုတ ်2 ခွက် - peeled 

နငှ်ို့ခန် ို့မှန််းရပခအာ်းပဖင်ို့ 1/2 လက်မ Cube သ ု ို့ပဖတ်" သ ု ို့မဟုတ် "1, 28oz 

ခ မ််းချဉ်သ်ီးကုနတ်ယ်န ငုပ်ါတယ်ထာ်းတ ို့ပစစည််း Self-ပါရှ ရသာပဖစ်လျှင,် 

ရသချာသငအ် ွယ်အစာ်း (သတ ပပြုပါရစ။ " 1, 28oz ရပမတပပငလ် ု်းခ မ််းချဉ်သ်ီးသ ု ို့မဟုတ် 

"အမှုန် ို့သကကာ်း 1, 16oz ။ ရသတတ ာ") ၏န ငုပ်ါတယ်။ 

သတူ ု ို့ကစာ ွက်မျာ်းတွငအ်သ ်ုးပပြုရနသညို့်အတွက်န ငု ်နအ်တွက်ပါ ငပ်စစည််းမျာ်းစာ င််းပပြုစုပါ

။ 

 ပပငဆ်ငမ်ှု၏နည််းလမ််း - မီ်းဖ ုအပူချ န,် 

အမျ ြု်းအစာ်းမျာ်းနငှ်ို့တဖနစ်သည်တ ု ို့က ုအသ ်ုးပပြုခ ို့မည်သည်ို့ပစစည််းက   ယာမျာ်း (။ ရဟာင််း 8 

"က တ်မုန ို့အ် ု်း, 3 Qt ပပီရနာက်ဟင််း) 

https://my.chalized.com/%E1%80%90%E1%80%85%E1%80%BA%E1%80%81%E1%80%BB%E1%80%80%E1%80%BA%E1%80%95%E1%80%BC%E1%80%AF%E1%80%90%E1%80%BA%E1%80%9E%E1%80%8A%E1%80%B7%E1%80%BA%E1%80%85%E1%80%AC%E1%80%A1%E1%80%AF%E1%80%95%E1%80%BA/
https://my.chalized.com/%E1%80%90%E1%80%85%E1%80%BA%E1%80%81%E1%80%BB%E1%80%80%E1%80%BA%E1%80%95%E1%80%BC%E1%80%AF%E1%80%90%E1%80%BA%E1%80%9E%E1%80%8A%E1%80%B7%E1%80%BA%E1%80%85%E1%80%AC%E1%80%A1%E1%80%AF%E1%80%95%E1%80%BA/


၏အ ွယ်အစာ်းအပါအ ငအ်ရချာပန််းကနမ်ှပါ ငပ်စစည််းမျာ်းကရနသာွ်း၏ရပခလှမ််း-by-step 

ပဖစ်စဉ်က ု, အဆင်ို့န ငု ်နအ်တွက်ပဖစ်သင်ို့သည။် 

 ကမ််းလမ်ှ်းမှုက ို options န ဲ့ (ဥပမာ, သင ်1/2 Tsp အရပခာက်အစာ်းထ ်ုးသာွ်းရပမည်သ ု ို့မဟုတ် "" 

boneless ကကက်သာ်းရ ုင််းပုစွနမ်ျာ်းအတကွ်အစာ်းထ ်ုး မည်အရကကာင််း "ဆန််း ာသအီလ ုက်, 

ဒါမှမဟုတ်ရစျ်းကကီ်းပဖစ်ရကကာင််းပါ ငပ်စစည််းမျာ်းသည် ... စ္ာဖတသ်ကူ ို" optional က ို 

"သ ပါစစ္ လတ်ဆတ်ရသာအဘ ု ို့ပငစ် မ််း ") ။ ထ ကု ို့သ ု ို့ရသာချက်ပပြုတ်ရှယ် ီအပဖစ်အ က,် 

ရှ လျှငလ်ည််း, စာ ွက်ထ မာှ non-အ က်သမာ်းအ ည်အစာ်းထ ်ုးရပ်းပါတယ်။ 

တစ်ဦ်းပါ ငပ်စစည််း a nice ထ ု ို့အပပငရ်ပမယ်ို့ (ဥပမာ, တစ်ဦ်း parsley အပါအ) 

က ုပန််းကနမ်ှမရှ မပဖစ်မပါရှ လျှငပ်ပြုလုပ်ရကကာင််းသတ ပပြုပါ နရ်သချာရစပါ "optional က ု။ " 

ထ လုပ်ုငန််းစဉ်အတကွပ်ဖစရ်စမညသ်ည်ို့အရပပာင််းအလ မျာ်းအရပေါ်မတှစ်ရုအာင,် 

စာ ွကစ်မ််းသပ် န ်

သငျသညျစာ ွက်စမ််းသပ်ပခင််းလုပ်ရနလုပ်ရနရနစဉ်, 

စာ ွက်စာတမ််းက ကု ုယ်တ ငုက်မဆ သုက်ဆ ငု ်ာသတင််းအချက်အလက်သ ု ို့မဟုတ်စမ််းသပ်ပခင််းလု

ပ်ငန််းစဉ်အတွင််း ရှ ခ ို့ထ ်ုးထငွ််းသ ပမငမ်ှုက ုမျာ်းအတကွ် repository က ု လ မို့်မည်။ 

ဤသည်စသည်တ ု ို့က ုသငရ်နာက်တစ်ရန ို့ဗာ်းရှင််းစမ််းသပ်သည်ို့အခါပဖစ်ရစလ ုလ မ်ို့မယ်ချ နည်  ပခင််း, 

ထမင််းချကဖ် ု ို့အရထာကအ်ကူပဖစ်အ ို့ရသာငါှအပမငအ်ာရ ုရတွက ုရပေါ်တွငသ်တင််းအချက်အလက်ပဖစ်

န ငုပ်ါတယ ်

ဤမှတ်စုမျာ်းစာ ွက-်

အရ ်းအသာ်းစီ်းပွာ်းရ ်းလပ်ုငန််းရတွအရကကာင််းပဖစ်ဖ ု ို့ရှ သည်အာ်းလ ု်းမဟုတ်ကကဘ်ူး။ 

သငသ်ည်သင၏် headnotes 

ရ ်းလ ုက်တ ို့အခါမှာရလို့လာရတွွေ့ ရှ ချက်မျာ်းသ ု ို့မဟုတ်မှုတ်သငွ််းရှငက်ကီ်းချက်ပပြုတ်ရနစဉ်အတွင််း ( 

"ဤမုန ို့ဖု်တ်မျာ်း၏အန ို့အာ်းလပ် က်ငါ ို့က ုသတ ရပ်းရနပါတယ်။ " ဒ ီbrownies ဒါလွယ်ကူပါတယ ်

"အဘယ်ရကကာင်ို့တစ်ဦ်းရ ာရနာှနငှ်ို့အတအူရနာှကအ်ယှက?်") အပဖစ်ရကာင််းစွာ, 

တနဖ် ု်းရှ ရသာပဖစ်ကကသည။် 

အဆ ပုါရကကာ်ပပင ်န ်

မှနက်နရ်သာစာ ွက်မျာ်း၏အရသ်းစ တ်အချက်အလက်မျာ်းက  ုယူပခင််းသငက်စမ််းသပ်ပပီ်းသာွ်းပပီ်း

ရနာက်အလယွ်ကူဆ ်ုးမှနသ်ည်။ 



အရကာင််းဆ ်ုးက ုတစ်ခါတရလစာ်းဖ ုမ ်းတနျ်းမှပငအ်ရ ်းပါအရသ်းစ တ်ရမို့ရလျာို့သ ု ို့မဟုတ်ပပဿနာ

မျာ်းက ုသတူ ု ို့ကျမ််းစာ၌ရ ်းထာ်းလျကရှ် သတည််းပပီ်းရနာက်တစ်ပါတ်ကသတူ ု ို့မှတ်စုပပနဆ် ရှု န ငုပ်ါသ

ည် - ကကာ်းပဖတ်အစ ု်း အတွက်စမ််းသပ်ပပီ်းအမျာ်းအပပာ်းချက်ပပြုတ်နည််းမျာ်းရတှရှ ခ ို့တယျ, 

အထ်ူးသပဖင်ို့ပါ။ 

 စ္မ််းသပ်မှုလ ို်းဝစ ာငပ်မငစ်သာမဟိုတခ် ဲ့ပါလျှင ်

... အမျာ်းစုမှာချက်ပပြုတ်နည််းမျာ်းတစ်ဦ်းထက်ပ ုစမ််းသပ်လ ုအပ်ပါတယ်။ ရသာအမှုပဖစ်ပါသည်, 

အဘယျသ ု ို့နငှို့အ်ဘယ်သ ု ို့ဆ ငုအ်လုပ်မပဖစ်ခ ို့ပါဘ်ူးအရပေါ်တ ကျတ ို့မှတ်စုမျာ်းက  ုယူ. - "။ 

သ ပ်မကကာမီ Done မီ်းဖ ုအပူချ နလ်ာမယ်ို့အချ နက် ုရလျှာို့ချ န"် "အလ ုအရလာက် chocolatey 

မဟုတ်။ " သ ု ို့ပပြုလျှငသ်င၏်အညီမူကကမ််းမျာ်းနငှ်ို့ပပနလ်ည်စမ််းသပ်ချ နည်  ပါ။ 

  စခ ာပန််းကန်စ္ ိုလငပ်ခင််းရှ ၏လျှင၎်င််း, w ဦ်းထပ်ုကစ ုလငလ်ုပ်? တနည််းကာ်း, 

မှတ်စုအရ ်းကကီ်းလှသည်။ သငက်စာ ွက်မှတ်စုမျာ်း, သ ု ို့မဟုတ် headnotes မှထညို့်သငွ််းဖ ု ို့, 

ပ ုပန််းသဏ္ဌာန,် texture 

သ ု ို့မဟုတသ်င်ို့သတင််းအချက်အလက်မျာ်းအတွက်အသ ်ုး ငရ်သာပဖစ်အ ို့ရသာငါှအ ာအာ်းလ ု်း

ထက်အရကကာင််းက နုည််းနည််း jot ချငရ်ပလ မ်ို့မည။် 

Professional ကချက်ပပြုတ်သညို့်စာအုပ်စာရ ်းဆ ာမျာ်းစမ််းသပ်မှု, 

အ သာမျာ်းနငှ်ို့စမ််းသပ်မှုထပ်မ စာ ွက်ညာဘက ်ဖ ု ို့ (နငှ်ို့ - တတူရသာ -organizations 

စ တ်ကူ်းမယ်လ ု ို့အပဖစ် အချက်အပပြုတ်ပညာရှငမ်ျာ်းအပပည်ပပည်ဆ ငု ်ာအစည််းအရ ု ်း ကသတူ ု ို့ချက်

ပပြုတ်သညို့်စာအုပ်ဆမုျာ်းအတွက်တ ာ်းစီ ငျသည်ို့အခါနငှ်ို့ဂျ မ််းစ်မုတ်ဆ တ်ရဖာငရ်ဒ်းရှင််းမှအလွန်

အရ ်းကကီ်းရသာအလုပ်လပ်ုက ုငခ်ျက်ပပြုတ်နည််းမျာ်းစဉ််းစာ်းပါ) ။ 

အဆ ပုါရကကာက်  ုformat 

ကွ ပပာ်းပခာ်းနာ်းရသာ ရကကညာသ ူနငှို့အ်ပခာ်းမီဒယီာသငတ်စ်ဦ်းစာ ွက်ပ ုစ နငှ်ို့အတူရပ်းအပ်ခ ို့ကကပါလျှ

င ်(အရပခလှမ််းမျာ်းရ တကွ်ဖ ု ို့ရှ မရှ တ ငု််းတာရသာအ ာက ုအတ ုရကာက်သ ်ုးစွ ဖ ု ို့, etc) 

စာ ွက်ပ ုစ မျာ်းအတွက်ကွ ပပာ်းပခာ်းနာ်းရသာစည််းရ ်းကကီ်းမျာ်းရှ သည်, ကလ ုက်နာမှရသချာပါရစ။ 

သငသ်ည်သင၏်ပ ုစ က ုရနတယ်ဆ  ုင,် ဤရန ာတငွစ် တ်တွငထ်ာ်း နအ်ချ ြုွေ့ရသာအ ာပဖစ်ကက၏: 

တသမတတ်ည််းရှ စစ္သတည််း။ တူညီရသာပါ ငပ်စစည််းမျာ်းမျာ်းအတွကတ်ူညရီသာရ ါဟာ မျာ်း

က ုအသ ်ုးပပြုပါ။ ဒလီ ုမှမဟုတ် ငသ်ငျသညျ (သငအ်တူတူပါပ ဆ လု ုလျှငဥ်ပမာအာ်းပဖင်ို့ "ရထာပတ်" 

နငှ်ို့ "unsalted ရထာပတ်" က ုမသ ်ုးကကဘ်ူး။ ) သငရ်စမည်သ ု ို့ပငပ် ုစ ချရပ်းရ ွ်းချယ်မှု, 

https://my.chalized.com/%E1%80%94%E1%80%BE%E1%80%85%E1%80%BA%E1%80%95%E1%80%90%E1%80%BA%E1%80%9C%E1%80%8A%E1%80%BA%E1%80%85%E1%80%AC%E1%80%A1%E1%80%AF%E1%80%95%E1%80%BA%E1%80%91%E1%80%AF%E1%80%90%E1%80%BA%E1%80%9D%E1%80%B1/
https://my.chalized.com/%E1%80%A1%E1%80%81%E1%80%BB%E1%80%8A%E1%80%BA%E1%80%B8%E1%80%94%E1%80%BE%E1%80%AE%E1%80%B8%E1%80%9E%E1%80%B1%E1%80%AC%E1%80%85%E1%80%AC%E1%80%94%E1%80%9A%E1%80%BA%E1%80%87%E1%80%84%E1%80%BA%E1%80%B8/


သင်ို့ချက်ပပြုတ်သညို့်စာအုပ်သ ု ို့မဟုတ်ဘရလာို့ဂ်ရလျှာက်လ ု်းတသမတ်တည််းသတူ ု ို့က ုအသ ်ုးချရှုပ်

ရထ်ွးမှုမျာ်း၏အနတ ာယ်က  ုrun ။ ဥပမာအာ်းပဖငို့,် သငသ်ည်အတ ုရကာက်က ုသ ်ုးပါလျှင ်(tbsp လ ုပ ။ 

"ဇွန််း" အဘ ု ို့), အပမ တမ််းတူညီအတ ုရကာက်သ ်ုးပါ။ 

ယိုတတ  န ိုငရ်န် တကွပ်ါဝငပ်စ္စည််းမ ာ်းနငှ်ဲ့စ္ာရွကစ်ပခလမ်ှ်းမ ာ်းစရ်းပါ။ ဒါကပါ ငပ်စစည််းမျာ်းအသ ်ုး

ပပြုပါလ မို့်မည်က ု၎င််း, စာ ွက်ရပခလှမ််းမျာ်းရဖျာ်ရပဖကကလ မ်ို့မည်သညို့်အမ န် ို့ပဖစ်ပါတယ။် 

လ ူစပါင််းတ ို ဲ့သည်ပါဝငပ်စ္စည််းမ ာ်းစ္ာရွကန်ည််းလမ််းစပခလမ်ှ်းမ ာ်း တကွ ်သ ို်းပပြုကကသည်က ို 

Double-စ္စ္စ်ဆ်းပါ။ 

 


