ﻃﺮز ﺗﻬﯿﻪ زرﺷﮏ ﭘﻠﻮ ﻣﺨﻠﻮط
زرﺷﮏ ﭘﻠﻮ ﻣﺨﻠﻮط ﯾﮏ ﻏﺬای ﻣﺠﻠﺴﯽ ﻓﻮق اﻟﻌﺎده ﺧﻮﺷﻤﺰه اﺳﺖ  .اﯾﻦ ﻏﺬا در ﺗﻤﺎم اﯾﺮان ﺗﻬﯿﻪ
ﻣﯿﺸﻮد و ﺟﺰ ﻏﺬاﻫﺎی ﭘﺮﻃﺮﻓﺪار اﺳﺖ  .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 :
ﺳﯿﻨﻪ ﻣﺮغ
ﺑﺮﻧﺞ اﯾﺮاﻧﯽ
زرﺷﮏ
ﭘﯿﺎز
ﺷﮑﺮ
زﻋﻔﺮان دم ﮐﺮده
ﮐﺮه
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ﻃﺮز ﺗﻬﯿﻪ :
ﺟﻬﺖ ﺗﻬﯿﻪ زرﺷﮏ ﭘﻠﻮ ﻣﺨﻠﻮط اﺑﺘﺪا ﺳﯿﻨﻪ ﻣﺮغ را ﻫﻤﺮاه ﺑﺎ ﯾﮏ ﭘﯿﺎز  ،ﻧﻤﮏ و ﻓﻠﻔﻞ و زردﭼﻮﺑﻪ روی
ﺣﺮارت ﻗﺮار دﻫﯿﺪ  .زﻣﺎﻧﯽ ﮐﻪ آب ﺟﻮش آﻣﺪ و ﺷﺮوع ﺑﻪ ﻗﻞ زدن ﮐﺮد ¼ ﻟﯿﻮان آﺑﻐﻮره و ﯾﺎ آﺑﻠﯿﻤﻮ
اﺿﺎﻓﻪ ﻧﻤﺎﺪ  .ﺳﭙﺲ اﺟﺎزه دﻫﯿﺪ ﻣﺮغ ﺑﻪ آراﻣﯽ ﺑﭙﺰد  .ﯾﮏ ﻟﯿﻮان از آب ﻣﺮغ را ﻗﺒﻞ از اﯾﻨﮑﻪ ﻫﻤﻪ
ی آب ﻣﺮغ ﺗﺒﺨﯿﺮ ﺷﻮد ﺑﺮداﺷﺘﻪ و ﮐﻨﺎر ﺑﮕﺬارﯾﺪ و اﺟﺎزه دﻫﯿﺪ ﻣﺎﺑﻘﯽ ﺗﺒﺨﯿﺮ ﺷﻮد  .در اﯾﻦ ﻓﺎﺻﻠﻪ
زرﺷﮏ را ﺑﻌﺪ از ﺷﺴﺘﻦ در آب ﺧﯿﺲ ﮐﻨﯿﺪ  .زﻋﻔﺮان را دم ﮐﻨﯿﺪ و ﮐﻨﺎر ﺑﮕﺬارﯾﺪ  .ﻣﺮغ ﭘﺨﺘﻪ ﺷﺪه را
ﺗﮑﻪ ﺗﮑﻪ ﮐﻨﯿﺪ و ﻫﻤﺮاه ﺑﺎ زرﺷﮏ  ،ﻣﻘﺪاری ﺷﮑﺮ و روﻏﻦ درون ﻣﺎﻫﯿﺘﺎﺑﻪ رﯾﺨﺘﻪ و ﺗﻔﺖ دﻫﯿﺪ .
ﺳﭙﺲ زﻋﻔﺮان دم ﺷﺪه را اﺿﺎﻓﻪ ﻧﻤﺎﺪ و ﺑﻌﺪ از اﯾﻨﮑﻪ ﻫﻤﻪ ی ﻣﻮاد ﺑﺎﻫﻢ ﺗﻔﺖ ﺧﻮرد ﺣﺮارت را
ﺧﺎﻣﻮش ﮐﻨﯿﺪ و ﮐﺮه را ﻣﺨﻠﻮط ﻧﻤﺎﺪ  .ﺑﺮﻧﺞ از ﻗﺒﻞ ﺧﯿﺲ ﺷﺪه را ﺑﻪ روش آﺑﮑﺶ ﺗﻬﯿﻪ ﻧﻤﺎﺪ .
ﺑﻌﺪ از اﯾﻨﮑﻪ ﺑﺮﻧﺞ را آﺑﮑﺶ ﮐﺮدﯾﺪ  ،ﻗﺎﺑﻠﻤﻪ را روی ﺣﺮارت ﻗﺮار داده و ﻣﻘﺪاری روﻏﻦ ﺑﺮﯾﺰﯾﺪ ﺗﺎ داغ
ﺷﻮد ﺳﭙﺲ ﻣﻘﺪاری زﻋﻔﺮان ﯾﺎ زردﭼﻮﺑﻪ ﺗﻪ ﻗﺎﺑﻠﻤﻪ رﯾﺨﺘﻪ و ﺗﻪ دﯾﮓ ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ را ﺑﮕﺬارﯾﺪ  .در
ﻣﺮﺣﻠﻪ ﺑﻌﺪ ﺑﺮﻧﺞ و ﻣﻮاد از ﻗﺒﻞ آﻣﺎده ﺷﺪه را ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻻﯾﻪ ﺑﻪ ﻻﯾﻪ در ﻗﺎﺑﻠﻤﻪ ﺑﺮﯾﺰﯾﺪ  .ﻣﻘﺪاری ﮐﺮه

آب ﺷﺪه و زﻋﻔﺮان دم ﮐﺸﯿﺪه ﺷﺪه را ﺑﻪ ﺻﻮرت دوراﻧﯽ روی ﺑﺮﻧﺞ رﯾﺨﺘﻪ و ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از دﻣﮑﻨﯽ
ﺑﻪ ﻣﺪت  45دﻗﯿﻘﻪ دم ﮐﻨﯿﺪ  .آب ﻣﺮغ را ﮐﻪ از ﻗﺒﻞ آﻣﺎده ﮐﺮده اﯾﺪ را روی ﺣﺮارت ﻗﺮار دﻫﯿﺪ و ﯾﮏ
ﻗﺎﺷﻖ رب ﮔﻮﺟﻪ ﻓﺮﻧﮕﯽ و ﻧﻤﮏ و ﻓﻠﻔﻞ ﺑﻪ آن اﺿﺎﻓﻪ ﻧﻤﺎﺪ  .ﺣﺮارت را ﻣﻼﯾﻢ ﺑﮕﺬارﯾﺪ ﺗﺎ ﻏﻠﯿﻆ
ﺷﻮد  .زرﺷﮏ ﭘﻠﻮ ﻣﺨﻠﻮط را ﻫﻤﺮاه ﺑﺎ ﺳﺲ آﻣﺎده ﺷﺪه ﻣﯿﻞ ﻧﻤﺎﺪ .

