ﻃﺮز ﺗﻬﯿﻪ ﻣﺮغ ﺗﺮش ﮔﯿﻼن
ﻣﺮغ ﺗﺮش ﮔﯿﻼﻧﯽ ﯾﮏ ﻏﺬای اﺻﯿﻞ ﮔﯿﻼﻧﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﯿﺸﺘﺮ در ﺷﺮق ﮔﯿﻼن ﺗﻬﯿﻪ ﻣﯿﺸﻮد و
ﻃﺮﻓﺪاران ﺑﺴﯿﺎری دارد .ﻣﺮغ ﺗﺮش ﮔﯿﻼن ﺑﺎ ﻣﺮغ ﺗﺮش ﻣﺎزﻧﺪران ﺗﻔﺎوت دارد اﯾﻦ ﻏﺬا در ﮔﯿﻼن
ﺑﺪون رب اﻧﺎر ﻃﺒﺦ ﻣﯿﺸﻮد ﮐﻪ ﻣﯿﺘﻮان ﺑﻪ ﻫﻤﺮاه ﺑﺮﻧﺞ ﮐﺘﻪ و ﺑﺮﻧﺞ آﺑﮑﺶ ﻣﯿﻞ ﮐﺮد.
ﻣﻮاد ﻻزم ﺟﻬﺖ ﺗﻬﯿﻪ ﺧﻮرش ﻣﺮغ ﺗﺮش ﮔﯿﻼﻧﯽ :
ﻣﺮغ
ﻟﭙﻪ
ﭘﯿﺎز
ﺗﺨﻢﻣﺮغ
ﺳﯿﺮ
ﺳﺒﺰی ﻣﻌﻄﺮ)ﺗﺮه ،ﺟﻌﻔﺮی ،ﮔﺸﻨﯿﺰ ،ﻧﻌﻨﺎع،
ﺧﺎﻟﻮاش(
آب ﻧﺎرﻧﺞ ﯾﺎ آﺑﻐﻮره
ﻧﻤﮏ ،ﻓﻠﻔﻞ ،زردﭼﻮﺑﻪ ﯾﺎ زﻋﻔﺮان

ﺑﻪ ﻗﻄﻌﺎت دل ﺧﻮاه
ﻧﺼﻒ ﭘﯿﻤﺎﻧﻪ
 1ﻋﺪد
 2ﻋﺪد
 5-6ﺣﺒﻪ
 300ﮔﺮم
ﻧﯿﻢ ﭘﯿﻤﺎﻧﻪ
ﺑﻪ ﻣﯿﺰان ﻻزم

ﻃﺮز ﺗﻬﯿﻪ ﺧﻮرش ﻣﺮغ ﺗﺮش ﮔﯿﻼﻧﯽ :
ﺑﺮای ﺗﻬﯿﻪ ﺧﻮرش ﻣﺮغ ﺗﺮش ﮔﯿﻼﻧﯽ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻫﺮ ﻏﺬای دﯾﮕﺮی ﮐﻪ دارای ﺣﺒﻮﺑﺎت اﺳﺖ ﺑﺎﯾﺪ ﻟﭙﻪ را از
ﺷﺐ ﻗﺒﻞ ﺧﯿﺲ ﮐﻨﯿﺪ .ﺑﺮای ﺷﺮوع ﭘﺨﺖ ﻏﺬا اﺑﺘﺪا ﭘﯿﺎز را ﺧﺮد ﮐﺮده و ﺗﻔﺖ دﻫﯿﺪ ﺗﺎ ﺳﺒﮏ
ﺷﻮد .ﻣﺮغﻫﺎ را روی ﭘﯿﺎزﻫﺎ ﺑﭽﯿﻨﯿﺪ و ﮐﻤﯽ ﺗﻔﺖ دﻫﯿﺪ ﺗﺎ رﻧﮓ ﻣﺮغ ﺗﻐﺮ ﮐﻨﺪ .ﻟﭙﻪﻫﺎی
ﺧﯿﺴﺎﻧﺪهﺷﺪه را ﺑﻪ ﻣﺮغ و ﭘﯿﺎز اﺿﺎﻓﻪ ﮐﻨﯿﺪ و ﮐﻤﯽ ﻣﻮاد را ﺑﺎﻫﻢ ﺗﻔﺖ دﻫﯿﺪ .ﺣﺎﻻ ﺑﻪ اﻧﺪازه ﮐﺎﻓﯽ
روی آنﻫﺎ آب ﺑﺮﯾﺰﯾﺪ و ﺣﺮارت را ﮐﻢ ﮐﻨﯿﺪ .در ﻇﺮﻓﯽ ﺟﺪا ،ﺳﯿﺮ ﻟﻪﺷﺪه را ﺑﺎ ﺳﺒﺰﯾﺠﺎت ﻣﻌﻄﺮ ﻫﻤﺮاه
ﺑﺎ ﻣﻘﺪاری روﻏﻦ ﺗﻔﺖ دﻫﯿﺪ .ﻣﯽﺗﻮاﻧﯿﺪ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺳﺮخﮐﺮدن ﺳﺒﺰی ﻗﻮرﻣﻪ ﺳﺒﺰی ،ﺳﺒﺰی را ﺳﺮخ ﮐﻨﯿﺪ
و ﯾﺎ ﺑﻪ ﯾﮏ ﺗﻔﺖ ﻣﺨﺘﺼﺮ ﺑﺴﻨﺪه ﮐﻨﯿﺪ .ﺑﻌﺪ از ﻣﺪﺗﯽ وﻗﺘﯽ ﻟﭙﻪﻫﺎ و ﺗﮑﻪﻫﺎی ﻣﺮغ ﮐﻤﯽ ﭘﺨﺘﻪ و ﻧﺮم
ﺷﺪﻧﺪ ،ﺳﺒﺰی و ﺳﯿﺮ ﺳﺮخﺷﺪه را ﺑﻪ آنﻫﺎ اﺿﺎﻓﻪ ﮐﻨﯿﺪ .در آﺧﺮﯾﻦ ﻣﺮاﺣﻞ ﭘﺨﺖ؛ ﻧﻤﮏ ،ﻓﻠﻔﻞ،
زﻋﻔﺮان و آب ﻧﺎرﻧﺞ را اﺿﺎﻓﻪ ﮐﻨﯿﺪ .ﺗﺨﻢﻣﺮغﻫﺎ را داﺧﻞ ﮐﺎﺳﻪای ﺑﺸﮑﻨﯿﺪ و ﺑﺎ ﭼﻨﮕﺎل ﺧﻮب ﺑﻬﻢ
ﺑﺰﻧﯿﺪ .وﻗﺘﯽ ﺧﻮرش ﭘﺨﺘﻪ ﺷﺪ و ﺟﺎ اﻓﺘﺎد ،ﺗﺨﻢﻣﺮغﻫﺎی ﻫﻢزده را ﺑﻪ آنﻫﺎ اﺿﺎﻓﻪ ﮐﻨﯿﺪ و ﺻﺒﺮ
ﮐﻨﯿﺪ ﺗﺎ ﺗﺨﻢﻣﺮغﻫﺎ ﺑﺴﺘﻪ ﺷﻮﻧﺪ .ﺧﻮرش ﻣﺮغ ﺗﺮش ﺣﺪود  10دﻗﯿﻘﻪ ﺑﻌﺪ از اﺿﺎﻓﻪﮐﺮدن ﺗﺨﻢﻣﺮغ
آﻣﺎده ﺳﺮو اﺳﺖ.

ﺧﻮرش ﻣﺮغ ﺗﺮش ﺷﻤﺎ آﻣﺎده اﺳﺖ .آن را ﻫﻤﺮاه ﺑﺎ ﮐﺘﻪ ،در ﮐﻨﺎر ﻣﺨﻠﻔﺎت ﮔﯿﻼﻧﯽ ﺳﺮو ﮐﻨﯿﺪ و از
ﺧﻮردن ﯾﮏ ﺧﻮرﺷﺖ ﺟﺪﯾﺪ و ﻣﺘﻔﺎوت و اﻟﺒﺘﻪ ﺑﺴﯿﺎر ﺧﻮﺷﻤﺰه ﻟﺬت ﺑﺒﺮﯾﺪ.
ﭼﻨﺪ ﻧﮑﺘﻪ درﺑﺎره ﺗﻬﯿﻪ ﺧﻮرش ﻣﺮغ ﺗﺮش ﮔﯿﻼﻧﯽ
اﮔﺮ ﺧﺎﻟﻮاش در دﺳﺘﺮس ﻧﯿﺴﺖ ،آن را ﺣﺬف ﮐﻨﯿﺪ.
ﺗﺨﻢﻣﺮغ آب ﺧﻮرش را ﻣﯽﮐﺸﺪ و از آﻧﺠﺎ ﮐﻪ اﯾﻦ ﺧﻮرش ﻧﺒﺎﯾﺪ آﺑﮑﯽ ﺑﺎﺷﺪ ،ﻗﺒﻞ از اﺿﺎﻓﻪﮐﺮدن
ﺗﺨﻢﻣﺮغ ،آب ﻏﺬا را اﻧﺪازه ﮐﻨﯿﺪ.
اﮔﺮ ﻟﭙﻪﻫﺎ دﯾﺮﭘﺰ ﻫﺴﺘﻨﺪ و دﯾﺪﯾﺪ ﮐﻪ ﻣﺮغ آﻣﺎده ﺷﺪه و ﻟﭙﻪﻫﺎ ﻫﻨﻮز ﻧﭙﺨﺘﻨﺪ ،ﻣﯽﺗﻮاﻧﯿﺪ ﻣﺮغ را از
داﺧﻞ ﻇﺮف ﺑﯿﺮون آورﯾﺪ و وﻗﺘﯽ ﻟﭙﻪﻫﺎ ﭘﺨﺘﻪ ﺷﺪﻧﺪ دوﺑﺎره ﻣﺮغ را داﺧﻞ ﻇﺮف ﻗﺮار دﻫﯿﺪ.

