ﻃﺮز ﺗﻬﯿﻪ ﻫﻮﯾﺞ ﭘﻠﻮ
ﻫﻮﯾﺞ ﭘﻠﻮ ﯾﮏ ﻏﺬای اﯾﺮاﻧﯽ ﭘﺮﻃﺮف دار اﺳﺖ ﮐﻪ ﻫﻤﺮاه ﺑﺎ ﻣﺮغ و ﮔﻮﺷﺖ ﻣﯿﻞ ﻣﯿﺸﻮد  .ﻣﺎ در اﯾﻨﺠﺎ
روش ﻃﺒﺦ ﻫﻮﯾﺞ ﭘﻠﻮ ﺑﺎ ﻣﺮغ رﯾﺶ ﺷﺪه را ﺑﻪ ﺷﻤﺎ آﻣﻮزش ﻣﯿﺪﻫﯿﻢ  .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 :
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ﻃﺮز ﺗﻬﯿﻪ :
ﺟﻬﺖ ﺗﻬﯿﻪ ﻫﻮﯾﺞ ﭘﻠﻮ اﺑﺘﺪا ﭘﯿﺎز را ﺧﯿﻠﯽ رﯾﺰ ﺧﻮرد ﻣﯿﮑﻨﯿﻢ  .ﭘﯿﺎز ﺧﻮرد ﺷﺪه را در روﻏﻦ ﺳﺮخ ﮐﺮده
ﺗﺎ رﻧﮓ آن ﻃﻼﯾﯽ ﺷﻮد  .ﻫﻮﯾﺞ را ﺑﺎ رﻧﺪه ﺧﻼﻟﯽ ﻣﯿﮑﻨﯿﻢ و در ﻣﻘﺪاری روﻏﻦ ﺗﻔﺖ ﻣﯿﺪﻫﯿﻢ  .ﺳﭙﺲ
ﮐﺸﻤﺶ ﺷﺴﺘﻪ ﺷﺪه را ﺑﻪ ﻫﻮﯾﺞ اﺿﺎﻓﻪ ﮐﺮده و ﺑﻌﺪ از  10دﻗﯿﻘﻪ ﭘﯿﺎز داغ را ﻫﻤﺮاه ﺑﺎ ﺧﻼل ﺑﺎدام ﺑﺎ
ﻫﻮﯾﺞ و ﮐﺸﻤﺶ ﻣﺨﻠﻮط ﻣﯿﮑﻨﯿﻢ  .ﺳﯿﻨﻪ ﻣﺮغ را ﮐﻪ از ﻗﺒﻞ در ﭘﺨﺘﻪ اﯾﻢ را از آب ﺧﺎرج ﮐﺮده و
رﯾﺶ ﻣﯿﮑﻨﯿﻢ  .ﻣﺮغ رﯾﺶ ﺷﺪه را ﺑﻪ ﻣﺨﻠﻮط ﻫﻮﯾﺞ اﺿﺎﻓﻪ ﻣﯿﮑﻨﯿﻢ  .ﺳﭙﺲ از روی ﺣﺮارت
ﺑﺮﻣﯿﺪارﯾﻢ  .ﺑﻬﺘﺮ اﺳﺖ ﺑﺮﻧﺞ را از ﻗﺒﻞ ﺧﯿﺲ ﮐﻨﯿﻢ  .ﺑﺮﻧﺞ را ﺑﻪ روش آﺑﮑﺶ ﺗﻬﯿﻪ ﻣﯿﮑﻨﯿﻢ  .ﻗﺎﺑﻠﻤﻪ
ای ﻣﻨﺎﺳﺐ روی ﺣﺮارت ﻗﺮار داده و ﺗﻪ دﯾﮓ ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ را ﺗﻪ دﯾﮓ ﻣﯿﮕﺬارﯾﻢ  .در اﯾﻦ ﻣﺮﺣﻠﻪ ﯾﮏ
ﻻﯾﻪ ﺑﺮﻧﺞ و ﯾﮏ ﻻﯾﻪ از ﻣﻮاد ﻣﺨﻠﻮط را در ﭼﻨﺪ ﻣﺮﺣﻠﻪ درون ﻗﺎﺑﻠﻤﻪ ﻣﯿﺮﯾﺰﯾﻢ  .زﻋﻔﺮان دم ﮐﺸﯿﺪه را
ﺑﻪ ﺻﻮرت دوراﻧﯽ روی ﺑﺮﻧﺞ رﯾﺨﺘﻪ و در ﻧﻬﺎﯾﺖ ﻫﻮﯾﺞ ﭘﻠﻮ را ﺑﺎ ﺣﺮارت ﻣﻼﯾﻢ دم ﮐﻨﯿﺪ .
ﻧﮑﺎت ﻃﻼﯾﯽ ﻃﺒﺦ ﺑﻬﺘﺮ ﻫﻮﯾﺞ ﭘﻠﻮ :
ﺗﻮﺟﻪ ﮐﻨﯿﺪ ﮐﻪ ﺑﺮﻧﺞ را ﻧﺮم آﺑﮑﺶ ﻧﮑﻨﯿﺪ  .اﮔﺮ ﺗﻤﺎﯾﻞ دارﯾﺪ ﻣﯿﺘﻮاﻧﯿﺪ ﻣﺮغ را ﺑﻪ ﺻﻮرت ﺗﮑﻪ ای در

ﮐﻨﺎر ﻏﺬا ﻣﯿﻞ ﮐﻨﯿﺪ  .ﺑﺠﺎی ﮐﺸﻤﺶ ﻣﯿﺘﻮان زرﺷﮏ و ﺑﺠﺎی ﺧﻼل ﺑﺎدام  ،ﺧﻼل ﭘﺴﺘﻪ اﺳﺘﻔﺎده
ﻧﻤﻮد .

