ﻃﺮز ﺗﻬﯿﻪ ﻣﺎﻫﯽ ﺳﺮخ ﮐﺮده
ﻏﺬاﻫﺎی درﯾﺎﯾﯽ ﺟﺰء ﻏﺬاﻫﺎی ﭘﺮ ﻃﺮﻓﺪار ﺷﻤﺎل ﮐﺸﻮر اﺳﺖ  .ﺑﺎ ﻣﺎﻫﯽ ﻫﻢ ﻫﻤﺎﻧﻨﺪ ﻣﺮغ و ﮔﻮﺷﺖ
ﻣﯿﺘﻮان ﻏﺬاﻫﺎی ﻣﺘﻌﺪد و ﻟﺬﯾﺬی ﺗﻬﯿﻪ ﮐﺮد  .ﺳﺮخ ﮐﺮدن ﻣﺎﻫﯽ راه ﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻔﯽ دارد  .ﻣﺎ در اﯾﻨﺠﺎ
روش ﺳﻨﺘﯽ ﮐﻪ ﻣﺮدم ﮔﯿﻼن ﺑﺮای ﺳﺮخ ﮐﺮدن اﻧﺠﺎم ﻣﯿﺪﻫﻨﺪ 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 .
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ﻃﺮز ﺗﻬﯿﻪ ﻣﺎﻫﯽ ﺳﺮخ ﮐﺮده :
ﺟﻬﺖ ﺳﺮخ ﮐﺮدن ﻣﺎﻫﯽ اﺑﺘﺪا ﻣﺎﻫﯽ را ﺑﻌﺪ از ﺗﻤﯿﺰ ﮐﺮدن ﺑﺮش ﻣﯿﺪﻫﯿﻢ و ﻣﯿﺸﻮﻢ  .ﻣﻘﺪاری
ﻧﻤﮏ و ﻓﻠﻔﻞ و زرﭼﻮﺑﻪ را ﺑﺎ ﮔﻠﭙﺮ ﻣﺨﻠﻮط ﮐﻨﯿﺪ  .ﻣﺎﻫﯽ را آﻏﺸﺘﻪ ﺑﻪ ﻣﻮاد ﺑﺎﻻ ﮐﺮده و ﮐﻨﺎر ﻣﯿﮕﺬارﯾﻢ .
ﻣﺎﻫﯿﺘﺎﺑﻪ را روی ﺣﺮارت ﻗﺮار داده و روﻏﻦ ﺑﺮﯾﺰﯾﺪ  .ﺑﻌﺪ از اﯾﻨﮑﻪ روﻏﻦ داغ ﺷﺪ ﻣﺎﻫﯽ ﻫﺎی ﻣﻮاد
زده را ﺑﻪ آراﻣﯽ درون روﻏﻦ داغ ﻣﯿﮕﺬارﯾﻢ  .ﺑﻌﺪ از اﯾﻨﮑﻪ ﯾﮏ ﻃﺮف ﻣﺎﻫﯽ ﺳﺮخ ﺷﺪ  .ﺑﺮﻣﯿﮕﺮداﻧﯿﻢ
ﺗﺎ ﻃﺮف دﯾﮕﺮ ﻫﻢ ﺳﺮخ ﺷﻮد  .در اﯾﻦ ﻣﺮﺣﻠﻪ ﻣﯿﺘﻮاﻧﯿﺪ ﺑﻌﺪ اﯾﻨﮑﻪ ﻫﻤﻪ ی ﺑﺮش ﻫﺎ ﺳﺮخ ﺷﺪ روﻏﻦ
ﻣﺎﻫﯿﺘﺎﺑﻪ را ﮐﻢ ﮐﻨﯿﺪ و ﻣﻘﺪاری آﺑﻠﯿﻤﻮ ﯾﺎ آب ﻧﺎرﻧﺞ را روی ﻣﺎﻫﯽ ﻫﺎ ﻣﯿﺮﯾﺰﯾﻢ  .ﺗﻮﺟﻪ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﯿﺪ
ﮐﻪ ﺣﺮارت ﺧﯿﻠﯽ ﮐﻢ ﺑﺎﺷﺪ زﯾﺮا ﺣﺮارت زﯾﺎد ﺑﺎﻋﺚ ﺳﻮﺧﺘﮕﯽ آﺑﻠﯿﻤﻮ ﯾﺎ آب ﻧﺎرﻧﺞ ﻣﯿﺸﻮد  .ﺑﻌﺪ از
5دﻗﯿﻘﻪ ﺣﺮارت را ﺧﺎﻣﻮش ﮐﻨﯿﺪ  .اﻟﺒﺘﻪ ﻣﯿﺘﻮاﻧﯿﺪ آﺑﻠﯿﻤﻮ ﯾﺎ آب ﻧﺎرﻧﺞ را ﻫﻨﮕﺎم ﺳﺮو روی ﻣﺎﻫﯽ
ﺳﺮخ ﮐﺮده ﺑﺮﯾﺰﯾﺪ .
ﻧﮑﺎت ﻃﻼﯾﯽ ﻃﺒﺦ ﺑﻬﺘﺮ ﻣﺎﻫﯽ ﺳﺮخ ﮐﺮده :
در ﺻﻮرت ﺗﻤﺎﯾﻞ ﻣﺎﻫﯽ را ﺑﻌﺪ از آﻏﺸﺘﻪ ﮐﺮدن ﺑﻪ ﮔﻠﭙﺮ و ﻧﻤﮏ و ﻓﻠﻔﻞ و زردﭼﻮﺑﻪ در ﻣﻘﺪاری آﺑﻠﯿﻤﻮ

ﯾﺎ آب ﻧﺎرﻧﺞ ﭼﻨﺪ ﺳﺎﻋﺖ ﯾﺎ ﺣﺘﯽ ﺷﺐ ﺗﺎ ﺻﺒﺢ ﺑﺨﻮاﺑﺎﻧﯿﺪ  .ﺳﻌﯽ ﮐﻨﯿﺪ ﻣﺎﻫﯽ را در روﻏﻦ ﻓﺮاوان
ﺳﺮخ ﮐﻨﯿﺪ ﺗﺎ ﻃﻼﯾﯽ ﺷﻮد .

