ﻃﺮز ﺗﻬﯿﻪ ﻣﺎﮐﺎروﻧﯽ
ﻣﻮاد ﻻزم ﺟﻬﺖ ﺗﻬﯿﻪ ﻣﺎﮐﺎروﻧﯽ :
ﻣﺎﮐﺎروﻧﯽ رﺷﺘﻪ ای ﺧﺎم

 300ﮔﺮم

رب ﮔﻮﺟﻪ ﻓﺮﻧﮕﯽ

 2ﻗﺎﺷﻖ ﻏﺬاﺧﻮری

ﮔﻮﺷﺖ ﭼﺮخ ﮐﺮده

ﭘﯿﺎز

ﭘﻮدر آوﯾﺸﻦ

زردﭼﻮﺑﻪ ،ﻧﻤﮏ و ﻓﻠﻔﻞ

 200ﮔﺮم
 1ﻋﺪد

 1/2ﻗﺎﺷﻖ ﭼﺎﯾﺨﻮری

ﺑﻪ ﻣﻘﺪار ﻻزم

ﻃﺮز ﺗﻬﯿﻪ ﻣﺎﮐﺎروﻧﯽ :
ﻣﺮﺣﻠﻪ اول :ﺟﻬﺖ ﺗﻬﯿﻪ ﻣﺎﮐﺎروﻧﯽ اﺑﺘﺪا داﺧﻞ ﻗﺎﺑﻠﻤﻪ ای را از آب ﭘﺮ ﮐﻨﯿﺪ و ﻣﻘﺪاری ﻧﻤﮏ و روﻏﻦ ﺑﺮﯾﺰﯾﺪ و روی
ﺣﺮارت ﻗﺮار دﻫﯿﺪ ﺗﺎ ﺑﻪ ﺟﻮش ﺑﯿﺎﯾﺪ .ﻣﺮﺣﻠﻪ دوم :ﭘﺲ از ﺑﻪ ﺟﻮش آﻣﺪن آب ،ﻣﺎﮐﺎروﻧﯽ را اﺿﺎﻓﻪ ﮐﻨﯿﺪ و ﺑﺎ ﭼﻨﮕﺎل
ﮐﻤﯽ ﻫﻢ ﺑﺰﻧﯿﺪ ﺗﺎ رﺷﺘﻪ ﻫﺎی ﻣﺎﮐﺎروﻧﯽ ﺑﻪ ﻫﻢ ﻧﭽﺴﺒﻨﺪ .ﻣﯿﺘﻮاﻧﯿﺪ ﺑﻪ دﻟﺨﻮاه رﺷﺘﻪ ﻫﺎی ﻣﺎﮐﺎروﻧﯽ را ﻧﺼﻒ ﮐﻨﯿﺪ ﯾﺎ
آﻧﻬﺎ را ﺑﻪ ﻃﻮر ﮐﺎﻣﻞ در آب ﺟﻮش ﺑﺮﯾﺰﯾﺪ .اﮔﺮ آﻧﻬﺎ را ﮐﺎﻣﻞ رﯾﺨﺘﯿﺪ و ﺑﺨﺸﯽ از ﻣﺎﮐﺎروﻧﯽ ﺑﯿﺮون از آب ﻣﺎﻧﺪ ﺑﻌﺪ از
 30ﺛﺎﻧﯿﻪ ﻣﯿﺘﻮاﻧﯿﺪ ﺑﻪ راﺣﺘﯽ ﺑﺎ ﻓﺸﺎر ﮐﻔﮕﯿﺮ آﻧﻬﺎ را ﺑﻪ داﺧﻞ ﻗﺎﺑﻠﻤﻪ ﻓﺮو ﺑﺒﺮﯾﺪ ﭘﺲ از  7 – 5دﻗﯿﻘﻪ ﺑﺎ آب ﺳﺮد
آﺑﮑﺸﯽ ﮐﻨﯿﺪ و ﮐﻨﺎری ﻗﺮار دﻫﯿﺪ ﺗﺎ آب اﺿﺎﻓﯽ اش ﺑﺮود .ﻣﺮﺣﻠﻪ ﺳﻮم :ﭘﯿﺎز را رﯾﺰ ﺧﺮد ﮐﻨﯿﺪ و در ﻣﻘﺪاری روﻏﻦ
ﺗﻔﺖ دﻫﯿﺪ ﺗﺎ ﻧﺮم ﺷﻮد .وﻗﺘﯽ ﭘﯿﺎز ﻧﺮم ﺷﺪ ﮐﻤﯽ زردﭼﻮﺑﻪ ﺑﻪ آن اﺿﺎﻓﻪ ﮐﻨﯿﺪ .ﻣﺮﺣﻠﻪ ﭼﻬﺎرم :ﺳﭙﺲ ﮔﻮﺷﺖ ﭼﺮخ
ﮐﺮده را اﺿﺎﻓﻪ ﮐﻨﯿﺪ و ﺗﻔﺖ دﻫﯿﺪ ﺗﺎ رﻧﮓ ﮔﻮﺷﺖ ﻋﻮض ﺷﻮد .اﺟﺎزه ﺑﺪﻫﯿﺪ 8-6 .دﻗﯿﻘﻪ ﺑﻪ ﺗﻔﺖ دادن روی ﺷﻌﻠﻪ
ﻣﻼﯾﻢ اداﻣﻪ دﻫﯿﺪ ﺗﺎ ﮔﻮﺷﺖ ﮐﺎﻣﻼً ﭘﺨﺘﻪ ﺷﻮد .در اداﻣﻪ ﻧﻤﮏ  ،ﻓﻠﻔﻞ و رب ﮔﻮﺟﻪ ﻓﺮﻧﮕﯽ را اﺿﺎﻓﻪ ﮐﻨﯿﺪ3-2 .
دﻗﯿﻘﻪ ﺗﻔﺖ ﺑﺪﻫﯿﺪ ﺗﺎ رب ﻫﻢ ﺳﺮخ ﺷﻮد و ﻃﻌﻢ ﺑﻬﺘﺮی ﭘﯿﺪا ﮐﻨﺪ .ﻣﺮﺣﻠﻪ ﭘﻨﺠﻢ  :ﺗﻪ ﻗﺎﺑﻠﻤﻪ ﻣﻘﺪاری روﻏﻦ ﺑﺮﯾﺰﯾﺪ و
آن را ﺑﺎ ﺳﯿﺐ زﻣﯿﻨﯽ ﻫﺎی ﺣﻠﻘﻪ ﺷﺪه ﯾﺎ ﻧﺎن ﺑﭙﻮﺷﺎﻧﯿﺪ .ﻣﻘﺪاری ﻣﺎﮐﺎروﻧﯽ روی ﺳﯿﺐ زﻣﯿﻨﯽ ﻫﺎ ﺑﺮﯾﺰﯾﺪ و روی آن
ﻣﻘﺪاری از ﻣﺎﯾﻪ ﺑﺮﯾﺰﯾﺪ )  3-2ﻻﯾﻪ ﺑﻪ ﻫﻤﯿﻦ ﺻﻮرت اداﻣﻪ ﺑﺪﻫﯿﺪ و داﺧﻞ ﻗﺎﺑﻠﻤﻪ را ﭘﺮ ﮐﻨﯿﺪ ( .ﻻﯾﻪ آﺧﺮ را ﺑﺎ
ﻣﺎﮐﺎروﻧﯽ ﭘﻮﺷﺶ دﻫﯿﺪ و ﭘﻮدر آوﯾﺸﻦ را روی آن ﺑﭙﺎﺷﯿﺪ  ،در ﻗﺎﺑﻠﻤﻪ را ﺑﮕﺬارﯾﺪ و ﺑﺎ ﺣﺮارت ﮐﻢ اﺟﺎزه دﻫﯿﺪ ﺑﻪ
ﻣﺪت  45 – 35دﻗﯿﻘﻪ دم ﺑﮑﺸﺪ .ﭘﺲ از ﭘﺨﺖ ﻏﺬا را از روی ﺣﺮارت ﺑﺮدارﯾﺪ ،در ﻗﺎﺑﻠﻤﻪ را ﺑﺮدارﯾﺪ و  10دﻗﯿﻘﻪ ﺻﺒﺮ
ﮐﻨﯿﺪ ﺗﺎ ﮐﻤﯽ ﺧﻨﮏ ﺷﻮد ﺳﭙﺲ در ﻇﺮف ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ ﺑﺮﮔﺮداﻧﯿﺪ ﯾﺎ در ﺑﺸﻘﺎب ﺑﮑﺸﯿﺪ .و ﺑﻪ ﻫﻤﺮاه ﺳﺲ ﮔﻮﺟﻪ ﻓﺮﻧﮕﯽ،
ﺗﺮﺷﯽ و ﺳﺒﺰی ﺧﻮردن ﺳﺮو ﮐﻨﯿﺪ
ﻧﮑﺘﻪ ﻫﺎ :
 -1در زﻣﺎن آﺑﮑﺸﯽ ﻣﺎﮐﺎروﻧﯽ را زﯾﺎده از ﺣﺪ ﻧﺠﻮﺷﺎﻧﯿﺪ ﺗﺎ ﺧﻤﯿﺮ ﻧﺸﻮد و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ رﺷﺘﻪ ﻫﺎ را ﺑﺎ آب ﺳﺮد ﮐﺎﻣﻼ
ﺑﺸﻮﺪ و از ﻫﻢ ﺟﺪا ﮐﻨﯿﺪ -2 .در ﺻﻮرت ﺗﻤﺎﯾﻞ ﺑﺮای ﺧﻮﺷﺮﻧﮓ ﺗﺮ ﺷﺪن ﻏﺬا  1ﻗﺎﺷﻖ ﭼﺎﯾﺨﻮری زﻋﻔﺮان دم ﮐﺮده ﺑﻪ
ﻣﺎﯾﻪ اﺿﺎﻓﻪ ﮐﻨﯿﺪ -3 .ﻣﻮاد دﯾﮕﺮی ﮐﻪ ﻣﯿﺘﻮاﻧﯿﺪ ﺑﺮای ﺗﻨﻮع ﺑﻪ ﻣﺎﯾﻪ اﺿﺎﻓﻪ ﮐﻨﯿﺪ :ﻓﻠﻔﻞ دﻟﻤﻪ ای ،ﻗﺎرچ ،ذرت و ﻫﻮﯾﺞ.

 -4در ﺻﻮرت اﺿﺎﻓﻪ ﮐﺮدن ﻗﺎرچ و ﻫﻮﯾﺞ ﺑﺎﯾﺪ آﻧﻬﺎ را ﺟﺪاﮔﺎﻧﻪ ﺗﻔﺖ ﺑﺪﻫﯿﺪ.

