
عمل طريقة 
الماء كفير 



 من خالل عدة عمل الكفير هذه  سوف تستطيع
المنزل عمل شراب الكفير الصحي في 

ما هي بعض فوائد الكفير؟
بالصحة  المهتمين   الكفير هو مشروب مفضل لدى 

الرائعة الصحية  وفوائده  الفوارة  لنكهته 
 إلى جانب كونه مشحون بمجموعة قوية من

 البروبيوتيك ، فقد ثبت أيًضا أن هذا المشروب اللذيذ
ويحسن السرطانية  الخاليا  نمو  ويبطئ  المناعة   يعزز 

العامة الصحة 
 وأفضل ما في األمر أنه يمكن صنعه في المنزل

البسيطة المكونات  من  القليل  باستخدام 

بإستخدام الماء  تتعلم كيف تصنع كفير   سوف 
العدة هذه 

الكفير؟ هو  ما 

 الكفير المائي عبارة عن مشروب غازي مخمر يتم إنتاجه
 باستخدام حبوب ً الكفير المائي ،  ُيعتقد أن الكفير المائي

 نشأ في أواخر القرن التاسع عشر. على عكس الكفير
 المعتاد ، المصنوع من حليب البقر أو األغنام أو الماعز ، يتم

 صناعة الكفير بالماء عن طريق الجمع بين ماء السكر
وحبوب الكفير

وهو نوع من أنواع البكتريا والخميرة التي تشبه الحبوب



 كفير الماء مشابه في فوائده وطريقة تخميره للكومبوتشا، ولكنه أقل حالوة وليس له
نكهة الذعة او حامضة ، وعندما نقارن مدة التخمير فالكفير أقصر وأسرع

 مثل الكومبوتشا ، نستطيع اضافة نكهة الى الكفير المائي وتعريضه للتخمر الثانوي إلضافة
فوران الغاز

الكومبوتشا؟ و  الكفير  بين  الفرق  ما 

 ألن الكفير مشروب فوار منعش، غني بالبروبيوتيك وقليل
السكر، يمكننا تجهيزه بأي نكهة نحب

ويمكننا التحكم بكمية الغاز والسكر

ماء الكفير هو المشروب المثالي ألي شخص يركز على
 تحسين صحته. يمكن أن يساعد الكفير في صحة األمعاء 

 وفقدان الوزن وتحسين المناعة ، ويقال إنه يساعد في
محاربة الخاليا السرطانية
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الماء؟ كفير  نجهز  لماذا 



هيا نبدأ
ما هي الخطوات؟

أواًل  يجب  تنشيط الحبوب المجففة 

ثانيًا يتم استخدام هذه الحبوب لتخمير السكر والماء .
 

 ثالثًا يمكن استهالكها كما هي او تعبئتها في قنينة زجاجية 
للتخمير الثاني. ستضيف هذه الخطوة الثالثة الغازات الفوارة

نحتاجها؟ التي  المواد  هي  ما 

مرطبان او جرة ميسون واسعة الفم

 ٣ أ كواب ماء 

 حبيبات الكفير المجففة

 سكر القصب

غطاء  الكفير

إختيار الماء
 يجب أن يكون الماء غنًيا بالمعادن ،

 ولكنه خالي من المواد الكيميائية ، مثل
  الكلور والفلورايد. من األفضل استخدام

 مياه  المفلترة

اذا كنت شاك في جودة الماء
 قم بغلي ماء الحنفية لمدة 20 دقيقة

 أو اتركه لمدة 24 ساعة لتبخر المواد
 الكيميائية ، طالما ال يوجد فلوريد أو

 كلورامين )ال خوف من الكلور( في
 الماء. ال تستخدم الماء المقطر
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 تنشيط حبوب
الكفير

 تحضير
الكفير

إضافة
النكهات 123



 اآلن بعد أن أصبحت مستلزماتك نظيفة وجاهزة ، فقد حان الوقت لتنشيط

حبيبات الكفير المائية المجففة إلى حبوب  نشطة منتفخة وحيوية

 ١-قم بتذويب  السكر مع 1/4 كوب من الماء الساخن. ثم أضف كوبين و٣ ارباع

.كوب ماء بارد و اخلطهم مع بعض

 ٢-قم بتبريد الماء حتى تصل إلى 68 درجة 85- درجة فهرنهايت ؛ ضبط حسب

.الضرورة

 ٣-أفرغ علبة حبيبات الكفير المجففة في ماء السكر المبرد

 ٤-قم بإغالق المرطبان  بتثبيت غطاء الكفير وقم بلف الغطاء العلوي في وضع

“فتح” للسماح بتدفق الهواء

 )ضع المرطبان  في مكان دافئ )68 درجة 85- درجة فهرنهايت 

لمدة 4-3 أيام

 بعد 4 أيام ، يجب أن تكون الحبوب ممتلئة وشفافة. اآلن انت نّشطت الحبوب، قم

.بتصفية الحبوب وتخلص من ماء السكر ، ثم ابدأ في إعداد الدفعة األولى للشرب

الحبوب تنشيط 
بخطوة خطوة 

الكفير؟ لتحضير  نحتاج  ماذا 

 اآلن ، بعد أن أصبحت حبوبك جاهزة ، حان الوقت لتحضير
)الكفير )ماء السكر المخمر مع الحبوب النشطة

 من األسهل عمل محلول ماء السكر في كوب قياس ، ثم
صبه في البرطمان مع الحبوب بمجرد أن يبرد

 ستالحظ أننا لم نعد نحدد كمية السكر أو الماء الذي
 نستخدمه - هذا يرجع إليك! باستخدام الحبوب المنشطة

 يمكنك صنع 3 - 8 أكواب من الكفير من الماء باستخدام
ملعقة كبيرة من السكر لكل كوب من الماء

 من األفضل أن تبدأ صغيًرا وتعمل في طريقك حتى 8 أكواب 
حيث تتكاثر الحبوب
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ما هي المواد التي نحتاجها لتحضير الكفير؟

جرة  او مرطبان  كبير  واسع الفم

 ماء 

 حبيبات الكفير  المنشطة

 سكر القصب

غطاء  الكفير

بخطوة خطوة  الكفير  تحضير 

تشبه عملية تخمير الكفير إلى حد كبير كيفية تنشيط الحبوب
 ١-قم بتدفئة جزء من الماء واستخدمه إلذابة كل السكر. أضف الماء

البارد المتبقي وقلب
 ٢-قم بتبريد الماء حتى تصل إلى 68 درجة 85- درجة فهرنهايت ؛

ضبط حسب الضرورة
٣-أضف حبوب الكفير المنّشطة إلى البرطمان

 قم بتثبيت غطاء الكفير وقم بلف الغطاء العلوي في وضع “فتح”
للسماح بتدفق الهواء

 ٤-اترك المرطبان في مكام دافئ )68 درجة 85- درجة فهرنهايت(
لمدة 48-24 ساعة

 عند اكتمال التخمير ، قم بتصفية الحبوب وقم بإعداد دفعة جديدة
 من ماء السكر وابدأ في الخطوات نفسها. يمكنك اآلن شرب الكفير
 أو اتباع التعليمات الواردة في الصفحة التالية لتعبئتها وتذوقها بعد

التخمير الثاني

 بعد 3 أسابيع من االستخدام ، يمكنك تخزين الحبوب لمدة تصل إلى 3 أسابيع عن طريق إضافة حبيبات ماء الكفير
إلى 1 لتر من المياه العذبة مع 1/4 كوب من السكر المذاب

ضع غطاًء محكًما على الوعاء وضعه في الثالجة )إذا أمكن ، قم  بتبديل ماء السكر كل أسبوع(
 عندما تكون جاهًزا لصنع الكفير مرة أخرى ، افصل الحبوب عن سائل التخزين ، وضعها في ماء السكر الطازج ،

وخمرها كالمعتاد

قد يستغرق األمر بضع دفعات حتى تستيقظ الحبوب وتعود إلى العمل

أسابيع(  3 )حتى  الكفير  حبوب  تخزين 
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ومزيد نكهة  إلضافة  أحتاج   ماذا 
للكفير؟ الغازات  من 

خطوة والغازات  النكهات   إضافة 
بخطوة

تسمى هذه الخطوة أيًضا بالتخمير الثاني
 سيستمر الكفير في التخمر ، وإستهالك السكر المتبقي في الماء والسكر

الجديد في النكهة المضافة ، مما سوف يخلق فقاعات غازية

 تأكد من أن الزجاجات في حالة ممتازة ألن الضغط الناتج عن الغاز يمكن أن
 يتسبب في انفجار الزجاجات. يمكن أن يصبح الضغط قوًيا جًدا ، لذلك من

 المهم اتباع التعليمات وعدم ترك الكفير للتخمر لفترة طويلة جًدا. نوصي
بفتح الزجاجات فوق المغسلة أو بمنشفة المطبخ لمنع أي فوضى

 اآلن أضف النكهة الخاصة بك إلى الزجاجة وامأل الزجاجة بماء الكفير ، تارًكا
 .حوالي 1 نش من مساحة فم القنينة

برد القنينة في الثالجة اآلن إذا كنت ال تريد الغازات
 او أغلق الزجاجة بإحكام واتركها في درجة حرارة الغرفة لمدة ٢٤ الى ٧٢

 .ساعة أو حتى تعجبك غازات الكفير
 اذا كانت في درجة الحرارة الدافئة ، قم بفتح الزجاجات مرة واحدة يومًيا

لتجنب تراكم الضغط الزائد
توضع في الثالجة حتى تبرد ثم تقدم

 .عصير الفاكهة:   أضف نصف كوب عصير لكل لتر ماء كفير

 الفاكهة المجففة: أصف الفاكهة المجففة واتركها لمدة يومين او ثالث ايام
أيام أو حتى أسبوع

 الفواكه الطازجة: يجب ان ال تتخمر ألكثر من 24 ساعة

األعشاب: حاول إضافة التوابل واألعشاب ، مثل ماء الورد او الكركديه أو النعناع

النكهات إضافة  عند  نصائح 
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جاهزة كومبوتشا   -١
٢-فواكه و اي نكهات مثل االعشاب او العصائر

اإلغالق محكمة  زجاجية  ٣-قنينة 


