ﻃﺮز ﺗﻬﯿﻪ ﺗﻪ ﭼﯿﻦ ﺑﺎدﻣﺠﺎن ﺑﺎ ﮔﻮﺷﺖ
ﺗﻪ ﭼﯿﻦ ﺑﺎدﻣﺠﺎن ﺑﺎ ﮔﻮﺷﺖ ﯾﮏ ﻏﺬای ﻣﺠﻠﺴﯽ ﺑﺴﯿﺎر ﺧﻮﺷﻤﺰه و ﭘﺮ ﻃﺮﻓﺪار اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﯿﺘﻮان ﺑﻪ
دو ﺣﺎﻟﺖ ﻗﺎﻟﺒﯽ ﺗﮏ ﻧﻔﺮه ﯾﺎ ﺑﺰرگ ﺗﻬﯿﻪ ﮐﺮد  .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 :
ﺑﺮﻧﺞ اﯾﺮاﻧﯽ
ﺑﺎدﻣﺠﺎن ﺑﯽ داﻧﻪ
ﮔﻮﺷﺖ ﭼﺮخ ﮐﺮده
زرده ﺗﺨﻢ ﻣﺮغ
ﮐﺮه
رب ﮔﻮﺟﻪ ﻓﺮﻧﮕﯽ
ﻣﺎﺳﺖ ﭼﮑﯿﺪه
زﻋﻔﺮان
ﻧﻤﮏ و ﻓﻠﻔﻞ و زدﭼﻮﺑﻪ

 4ﭘﯿﻤﺎﻧﻪ
 4ﻋﺪد
 400ﮔﺮم
ﭘﯿﺎز  2ﻋﺪد
 4ﻗﺎﺷﻖ ﻏﺬاﺧﻮری
 2ﻗﺎﺷﻖ ﻏﺬاﺧﻮری
 1ﻟﯿﻮان
ﺑﻪ ﻣﻘﺪار ﻻزم
ﺑﻪ ﻣﻘﺪار ﻻزم

ﻃﺮز ﺗﻬﯿﻪ :
ﺟﻬﺖ ﺗﻬﯿﻪ ﺗﻪ ﭼﯿﻦ ﺑﺎدﻣﺠﺎن ﺑﺎ ﮔﻮﺷﺖ اﺑﺘﺪا ﺑﺎدﻣﺠﺎن ﻫﺎ را ﺑﻪ ﺻﻮرت ﺣﻠﻘﻪ ای ﺑﺮش دﻫﯿﺪ و
درون آب ﺑﺮﯾﺰﯾﺪ  .ﻣﻘﺪاری ﻧﻤﮏ روی ﺑﺎدﻣﺠﺎن ﺑﺮﯾﺰﯾﺪ ﺗﺎ ﺗﻠﺨﯽ آن ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﻮد  .ﺑﺎدﻣﺠﺎن ﻫﺎ را
ﺑﻌﺪ از  15دﻗﯿﻘﻪ از آب ﺧﺎرج ﮐﻨﯿﺪ و در روﻏﻦ ﺳﺮخ ﻧﻤﺎﺪ و در ﻧﻬﺎﯾﺖ ﮐﻨﺎر ﺑﮕﺬارﯾﺪ  .ﮔﻮﺷﺖ ﭼﺮخ
ﮐﺮده را ﻫﻤﺮاه ﺑﺎ ﭘﯿﺎز رﻧﺪه ﺷﺪه روی ﺣﺮارت ﻗﺮار دﻫﯿﺪ ؛ ﺳﭙﺲ در ﻣﺮﺣﻠﻪ ﺑﻌﺪ ﻧﻤﮏ و ﻓﻠﻔﻞ و
زردﭼﻮﺑﻪ و رب ﮔﻮﺟﻪ ﻓﺮﻧﮕﯽ را اﺿﺎﻓﻪ و ﻫﻤﻪ ی ﻣﻮاد را ﺑﺎﻫﻢ ﺗﻔﺖ دﻫﯿﺪ ﺗﺎ ﺟﺎ ﺑﯿﻮﻓﺘﺪ  .ﺑﺮﻧﺞ را ﮐﻪ
از ﻗﺒﻞ ﺧﯿﺲ ﮐﺮدﯾﻢ ﺑﻪ روش آﺑﮑﺶ ﺗﻬﯿﻪ ﻣﯿﮑﻨﯿﻢ  .ﻣﺎﺳﺖ  ،ﺗﺨﻢ ﻣﺮغ  ،زﻋﻔﺮان و ﮐﺮه ذوب ﺷﺪه را
ﺧﻮب ﻣﺨﻠﻮط ﮐﻨﯿﺪ ﺳﭙﺲ دو ﺳﻮم ﺑﺮﻧﺞ را ﺑﻪ ﻣﻮاد اﺿﺎﻓﻪ و ﻣﺨﻠﻮط ﻧﻤﺎﺪ  .ﻗﺎﻟﺐ ﯾﺎ ﻗﺎﺑﻠﻤﻪ را
ﭼﺮب ﮐﺮده و ﻧﺼﻒ ﺑﺮﻧﺞ ﻣﺨﻠﻮط را ﺗﻪ ﻇﺮف ﺑﺮﯾﺰﯾﺪ ﺳﭙﺲ ﯾﮏ ﻻﯾﻪ ﺑﺎدﻣﺠﺎن و ﻻﯾﻪ دﯾﮕﺮ را ﻣﻮاد
ﮔﻮﺷﺘﯽ رﯾﺨﺘﻪ و ﺳﭙﺲ ﻣﺎﺑﻘﯽ ﺑﺮﻧﺞ را رﯾﺨﺘﻪ و ﺑﺎ ﭘﺸﺖ ﻗﺎﺷﻖ ﻓﺸﺎر دﻫﯿﺪ و در ﻣﺮﺣﻠﻪ آﺧﺮ ﺑﺮﻧﺞ
ﺳﻔﯿﺪ را رﯾﺨﺘﻪ و ﻓﺸﺎر دﻫﯿﺪ ﺗﺎ ﺻﺎف ﺷﻮد  .ﻗﺎﺑﻠﻤﻪ را روی ﺣﺮارت ﻣﻼﯾﻢ ﻗﺮار داده ﺗﺎ ﻣﺮﺣﻠﻪ ﭘﺨﺖ
آن ﮐﺎﻣﻞ ﺷﻮد  .در ﻧﻬﺎﯾﺖ در ﻇﺮف ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺑﺮﮔﺮداﻧﯿﺪ و ﺳﺮو ﻧﻤﺎﺪ .

