ﻃﺮز ﺗﻬﯿﻪ ﻏﻮراﺑﯿﺞ
ﻏﻮراﺑﯿﺞ ﯾﮏ ﻏﺬای ﮔﯿﻼﻧﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺎ ﻣﺮغ و ﻣﺎﻫﯽ ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻬﯿﻪ اﺳﺖ اﻟﺒﺘﻪ ﻃﺒﺦ ﺑﺎ ﻣﺎﻫﯽ ﮐﻤﯽ
ﻣﺘﻔﺎوت ﻣﯿﺒﺎﺷﺪ .ﻣﺎ در اﯾﻨﺠﺎ ﻃﺮز ﺗﻬﯿﻪ ﻏﻮراﺑﯿﺞ ﺑﺎ ﻣﺮغ 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 :
ﻣﺮغ
ﺳﺒﺰی ﻣﻌﻄﺮ ﺷﺎﻣﻞ )ﻧﻌﻨﺎع و ﮔﺸﻨﯿﺰ(
ﺑﺮگ ﭼﻐﻨﺪر
ﺳﯿﺮ
ﭘﯿﺎز
ﺗﺨﻢ ﻣﺮغ
ﺑﺎدﻣﺠﺎن ﺑﯽ داﻧﻪ
آرد ﺑﺮﻧﺞ
آﺑﻐﻮره
روﻏﻦ
آب
ﻧﻤﮏ ،ﻓﻠﻔﻞ ،زردﭼﻮﺑﻪ

 1ﻋﺪد
 400ﮔﺮم
 100ﮔﺮم
 5ﺣﺒﻪ
 1ﻋﺪد
 2ﻋﺪد
 3ﻋﺪد
 3ﻗﺎﺷﻖ ﻏﺬاﺧﻮری
 1ﭘﯿﻤﺎﻧﻪ
ﺑﻪ ﻣﻘﺪار ﻻزم
ﺑﻪ ﻣﻘﺪار ﻻزم
ﺑﻪ ﻣﻘﺪار ﻻزم

ﻃﺮز ﺗﻬﯿﻪ :
در ﺗﻬﯿﻪ ﺧﻮرﺷﺖ ﻏﻮراﺑﯿﺞ اﺑﺘﺪا ﻣﺮغ را ﺗﻔﺖ ﻣﯿﺪﻫﯿﻢ .ﺑﻌﺪ از اﯾﻨﮑﻪ ﻣﺮغ ﺗﻔﺖ داده ﺷﺪ ،ﻣﻘﺪاری
آب ﺑﻪ آن اﺿﺎﻓﻪ ﻣﯿﮑﻨﯿﻢ .ﻣﺮغ را ﺑﻪ ﻫﻤﺮاه آب روی ﺣﺮارت ﮔﺬاﺷﺘﻪ و ﻣﻘﺪاری آﺑﻐﻮره ﻧﯿﺰ ﺑﯿﺎﻓﺰاﺪ.
ﺣﺮارت را ﻣﻼﯾﻢ ﮐﺮده ﺗﺎ ﻣﺮغ ﺑﻪ آراﻣﯽ ﺑﭙﺰد .ﺳﺒﺰی ﻫﺎ را ﺑﻪ ﺧﻮﺑﯽ ﭘﺎک ﮐﺮده و ﻣﯿﺸﻮﻢ و اﺟﺎزه
ﻣﯿﺪﻫﯿﻢ آب آن ﺧﺸﮏ ﺷﻮد .ﺳﯿﺮ و ﭘﯿﺎز را ﺑﻪ ﮐﻤﮏ دﺳﺖ و ﯾﺎ ﺧﻮرد ﮐﻦ رﯾﺰ ﺧﻮرد ﮐﺘﯿﺪ و ﮐﻨﺎر
ﺑﮕﺬارﯾﺪ .ﺳﺒﺰی ﻫﺎ را ﻫﻢ رﯾﺰ ﺧﻮرد ﮐﺮده و ﺑﺎ ﺳﯿﺮ و ﭘﯿﺎز ﻣﺨﻠﻮط ﻧﻤﺎﺪ .ﻣﻘﺪاری از ﻣﺨﻠﻮط ﺳﺒﺰی
را ﺑﻪ ﺻﻮرت ﺧﺎم درون ﻣﺮغ در ﺣﺎل ﭘﺨﺖ ﺑﺮﯾﺰﯾﺪ و ﻣﺎﺑﻘﯽ ﺳﺒﺰی را در ﻣﺎﻫﯿﺘﺎﺑﻪ ﺗﻔﺖ داده و
ﻫﻤﺮاه ﺑﺎ روﻏﻦ ﺳﺮخ ﮐﻨﯿﺪ .ﺑﺎدﻣﺠﺎن ﻫﺎرا ﭘﻮﺳﺖ ﮔﺮﻓﺘﻪ و رﻧﺪه ﮐﻨﯿﺪ .ﺳﭙﺲ ﺑﻪ ﺳﺒﺰی در ﺣﺎل ﺳﺮخ
اﺿﺎﻓﻪ ﻧﻤﺎﺪ .آرد ﺑﺮﻧﺞ را ﺑﻪ ﻣﺮغ اﻓﺰوده و ﻣﺮﺗﺐ ﻫﻢ ﺑﺰﻧﯿﺪ ﺗﺎ ﮔﻠﻮﻟﻪ ﻧﺸﻮد .ﺑﻌﺪ از  10دﻗﯿﻘﻪ ﺳﺒﺰی

ﻫﺎی ﺳﺮخ ﺷﺪه را ﺑﻪ ﻣﺮغ اﺿﺎﻓﻪ ﮐﺮده و ﺑﺎ ﺣﺮارت ﻣﻼﯾﻢ اﺟﺎزه ﻣﯿﺪﻫﯿﻢ ﺟﺎ ﺑﯿﻮﻓﺘﺪ .ﺗﺨﻢ ﻣﺮغ ﻫﺎ را
در ﻇﺮف ﺟﺪاﮔﺎﻧﻪ ﺷﮑﺴﺘﻪ و ﻣﺨﻠﻮط ﮐﻨﯿﺪ ﺳﭙﺲ روی ﺧﻮرﺷﺖ رﯾﺨﺘﻪ و درب ﻗﺎﺑﻠﻤﻪ را ﮐﺞ
ﻣﯿﮕﺬارﯾﻢ زﻣﺎﻧﯿﮑﻪ ﺗﺨﻢ ﻣﺮغ ﻫﺎ ﭘﺨﺘﻪ و ﺳﻔﺖ ﺷﺪﻧﺪ ﻏﺬای ﻣﺎ آﻣﺎده ﺳﺮو اﺳﺖ.

