ﻃﺮز ﺗﻬﯿﻪ ﺧﻮرﺷﺖ اﻧﺎردون
ﺧﻮرﺷﺖ اﻧﺎردون ﯾﮑﯽ از ﻏﺬاﻫﺎی ﺷﻤﺎل ﮐﺸﻮر اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﯿﺸﺘﺮ در ﻓﺼﻞ ﭘﺎﺰ و زﻣﺴﺘﺎن ﻃﺒﺦ
ﻣﯿﺸﻮد  .اﻟﺒﺘﻪ در ﻓﺼﻮل دﯾﮕﺮ ﻫﻢ اﻣﮑﺎن ﻃﺒﺦ دارد  .ﭘﯿﺸﻨﻬﺎد ﻣﯿﮑﻨﯿﻢ ﯾﮑﺒﺎر ﻫﻢ ﮐﻪ ﺷﺪه اﯾﻦ ﻏﺬا را
ﺑﺎ اﻧﻮاع ﺑﺮﻧﺞ اﯾﺮاﻧﯽ ﻣﺜﻞ ﺑﺮﻧﺞ ﻫﺎﺷﻤﯽ و ﺑﺮﻧﺞ ﺻﺪری ﻣﯿﻞ ﺑﻔﺮﻣﺎﺪ .ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﯿﺪ از ﺑﺮﻧﺞ
دودی اﺳﺘﻔﺎده ﮐﻨﯿﺪ .ﺑﺮای ﺧﺮﯾﺪ ﺑﺮﻧﺞ درﺟﻪ ﯾﮏ ﮐﻠﯿﮏ ﮐﻨﯿﺪ .
ﻣﻮاد ﻻزم :
اﻧﺎر ﺗﺮش
ﻣﺮغ
ﭘﯿﺎز
رب ﮔﻮﺟﻪ ﻓﺮﻧﮕﯽ
رب اﻧﺎر
آب اﻧﺎر
ﭼﻮب دارﭼﯿﻦ
ﻧﻤﮏ و ﻓﻠﻔﻞ و زردﭼﻮﺑﻪ

دو ﻗﺎﺷﻖ ﻏﺬاﺧﻮری
 4ﺗﮑﻪ
 1ﻋﺪ ﺑﺰرگ
دو ﻗﺎﺷﻖ ﻏﺬا ﺧﻮری
ﻧﺼﻒ ﻗﺎﺷﻖ ﻏﺬاﺧﻮری
ﻣﻠﺲ ﻧﺼﻒ ﻟﯿﻮان
 1ﺗﮑﻪ
ﺑﻪ ﻣﯿﺰان ﻻزم

ﻃﺮز ﺗﻬﯿﻪ ﺧﻮرﺷﺖ اﻧﺎردون :
ﺟﻬﺖ ﺗﻬﯿﻪ ﺧﻮرﺷﺖ اﻧﺎردون اﺑﺘﺪا ﭘﯿﺎز را رﯾﺰ ﺧﻮرد ﮐﺮده و روی ﺣﺮارت ﻗﺮار ﻣﯿﺪﻫﯿﻢ  .ﺑﻌﺪ از اﯾﻨﮑﻪ
آب ﭘﯿﺎز ﺧﺸﮏ ﺷﺪ ﻣﻘﺪاری روﻏﻦ و زردﭼﻮﺑﻪ اﺿﺎﻓﻪ ﮐﺮده و ﭘﯿﺎز را ﻧﯿﻢ ﺳﺮخ ﻣﯿﮑﻨﯿﻢ  .ﺑﻌﺪ از اﯾﻨﮑﻪ
ﭘﯿﺎز ﺳﺮخ ﺷﺪ رب ﮔﻮﺟﻪ و رب اﻧﺎر را اﺿﺎﻓﻪ و ﺗﻔﺖ ﻣﯿﺪﻫﯿﻢ  .در ﻣﺮﺣﻠﻪ ﺑﻌﺪ داﻧﻪ اﻧﺎر را ﺑﻪ ﻣﻮاد
اﺿﺎﻓﻪ ﻣﯿﮑﻨﯿﻢ  .ﺑﻪ ﻣﻮاد ﻣﺨﻠﻮط ﺷﺪه ﻧﻤﮏ و ﻓﻠﻔﻞ و زردﭼﻮﺑﻪ ﻣﯿﺰﻧﯿﻢ  .در اﯾﻦ ﻣﺮﺣﻠﻪ ﻣﺮغ را
داﺧﻞ ﻗﺎﺑﻠﻤﻪ ای ﻣﻨﺎﺳﺐ ﭼﯿﺪه و آب اﻧﺎر و ﻣﻘﺪاری آب درون ﻗﺎﺑﻠﻤﻪ ﻣﯿﺮﯾﺰﯾﻢ ﻃﻮرﯾﮑﻪ روی ﻣﺮغ
ﮐﺎﻣﻼ ﭘﻮﺷﯿﺪه ﺷﻮد  .ﻣﻮاد آﻣﺎده ﺷﺪه را ﺑﻪ آراﻣﯽ ﺑﻪ ﻣﺮغ اﺿﺎﻓﻪ ﻣﯿﮑﻨﯿﻢ  .ﺣﺮارت ﺷﻌﻠﻪ را ﺑﺎﻻ ﺑﺮده
ﺗﺎ ﺧﻮرﺷﺖ ﺑﻪ ﻧﻘﻄﻪ ﺟﻮش ﺑﺮﺳﺪ  .ﺑﻌﺪ از آن ﺣﺮارت را ﮐﻢ ﮐﺮده و ﭼﻮب دارﭼﯿﻦ را درون ﺧﻮرﺷﺖ
ﻣﯿﮕﺬارﯾﻢ ﺗﺎ ﺧﻮرﺷﺖ ﺟﺎ ﺑﯿﻮﻓﺘﺪ  .ﻗﺒﻞ از اﯾﻨﮑﻪ ﺣﺮارت را ﺧﺎﻣﻮش ﮐﻨﯿﺪ  1ﻗﺎﺷﻖ اﻧﺎر ﺗﺮش ﯾﺎ ﺷﯿﺮﯾﻦ
ﺑﺴﺘﮕﯽ ﺑﻪ ذاﺋﻘﻪ ﺧﻮدﺗﺎن اﺿﺎﻓﻪ ﮐﻨﯿﺪ  .و ﯾﺎ اﯾﻨﮑﻪ ﺑﺮای ﺗﺰﻦ ﺧﻮرﺷﺖ اﻧﺎردون اﺳﺘﻔﺎده ﮐﻨﯿﺪ .
ﻧﮑﺎت ﻃﻼﯾﯽ ﻃﺒﺦ ﺑﻬﺘﺮ ﺧﻮرﺷﺖ اﻧﺎردون :
اﯾﻦ ﻏﺬا ﻃﻌﻢ ﻣﻠﺲ ﻣﺎﻧﻨﺪ دارد  .اﮔﺮ ﻏﺬای ﺗﺮش دوﺳﺖ دارﯾﺪ از آب اﻧﺎر ﺗﺮش و رب اﻧﺎر ﺑﯿﺸﺘﺮی

اﺳﺘﻔﺎده ﮐﻨﯿﺪ  .اﮔﺮ آب اﻧﺎر در دﺳﺘﺮس ﻧﺪارﯾﺪ ﻓﻘﻂ از آب ﺳﺎده اﺳﺘﻔﺎده ﮐﻨﯿﺪ .

