ﻃﺮز ﺗﻬﯿﻪ ﺗﺮش ﮐﺒﺎب ﮔﯿﻼﻧﯽ
ﺗﺮش ﮐﺒﺎب ﮔﯿﻼﻧﯽ ﯾﺎ " ﺑﯽ ﺟﯽ ﮐﺒﺎب " ﺧﻮرﺷﺘﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺷﺒﺎﻫﺖ زﯾﺎدی ﺑﺎ اﺳﻤﺶ ﻧﺪارد و ﺷﺎﯾﺪ
اﻓﺮاد ﻏﯿﺮ ﮔﯿﻼﻧﯽ ﻓﮑﺮ ﮐﻨﻨﺪ ﻫﻤﺎن ﮐﺒﺎب ﺗﺮش ﻣﻌﺮوف اﺳﺖ .اﯾﻦ ﺧﻮرﺷﺖ ﺗﻘﺮﯾﺒﺎ در ﻫﻤﻪ ﺟﺎی
ﮔﯿﻼن ﻃﺒﺦ ﻣﯿﺸﻮد .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 ﻣﺘﻮﺳﻂ
ﺳﯿﺐ زﻣﯿﻨﯽ
ﮔﻮﺟﻪ
ﺑﺎدﻣﺠﺎن ﻗﻠﻤﯽ
ﭘﯿﺎز رﻧﺪه ﺷﺪه
رب ﮔﻮﺟﻪ
آﺑﻐﻮره ﯾﺎ آب ﻧﺎرﻧﺞ
روﻏﻦ
زرﭼﻮﺑﻪ و ﻓﻠﻔﻞ و ﻧﻤﮏ

ﯾﮏ ﻋﺪد
 2ﻋﺪد
 4ﻋﺪد
 3ﻋﺪد
 1ﻋﺪد
 1ﻗﺎﺷﻖ ﻏﺬاﺧﻮری
 1اﺳﺘﮑﺎن
ﺑﻪ ﻣﻘﺪار ﻻزم
ﺑﻪ ﻣﻘﺪار ﻻزم

ﻃﺮز ﺗﻬﯿﻪ ﺗﺮش ﮐﺒﺎب ﮔﯿﻼﻧﯽ :
ﺟﻬﺖ ﻃﺒﺦ ﺗﺮش ﮐﺒﺎب ﮔﯿﻼﻧﯽ اﺑﺘﺪا ﻣﺮغ را ﺑﻪ ﭼﻬﺎر ﻗﺴﻤﺖ ﺗﻘﺴﯿﻢ ﮐﻨﯿﺪ ﺳﭙﺲ در روﻏﻦ ﺳﺮخ
ﻧﻤﺎﺪ .در ﻗﺎﺑﻠﻤﻪ ای دﯾﮕﺮ ﮐﻤﯽ آﺑﻐﻮره و آب و رب ﮔﻮﺟﻪ ﻓﺮﻧﮕﯽ و ﯾﺎ ﭘﯿﺎز رﻧﺪه ﺷﺪه را ﻣﺨﻠﻮط و
روی ﺣﺮارت ﻗﺮار ﻣﯿﺪﻫﯿﻢ  .ﺑﻌﺪ از اﯾﻨﮑﻪ ﺑﻪ ﺟﻮش آﻣﺪ ﻧﻤﮏ و ﻓﻠﻔﻞ و زردﭼﻮﺑﻪ و ﻣﺮغ ﺳﺮخ ﺷﺪه را
درون ﺳﺲ آﻣﺎده ﺷﺪه ﻣﯿﺮﯾﺰﯾﻢ .درب ﻗﺎﺑﻠﻤﻪ را ﻣﯿﮕﺬارﯾﻢ ﺗﺎ ﻣﺮغ ﺑﻪ آراﻣﯽ ﺑﭙﺰد .ﺳﯿﺐ زﻣﯿﻨﯽ ﻫﺎ را
ﺧﻼﻟﯽ ﺧﻮرد ﮐﺮده و درون روﻏﻦ ﺑﻪ ﻫﻤﺮاه ﻣﻘﺪاری ﻧﻤﮏ و زردﭼﻮﺑﻪ ﺳﺮخ ﻣﯿﮑﻨﯿﻢ .ﺑﺎدﻣﺠﺎن و
ﮔﻮﺟﻪ ﻫﺎ را ﻫﻢ ﺑﻪ اﻧﺪازه ﻫﺎی دﻟﺨﻮاه ﺧﻮرد و ﺳﺮخ ﻣﯿﮑﻨﯿﻢ .در اﯾﻦ ﻣﺮﺣﻠﻪ دو روش وﺟﻮد دارد :
در روش اول ﻣﯿﺘﻮان ﻣﺮغ ﭘﺨﺘﻪ ﺷﺪه را درون ﮐﺎﺳﻪ ای ﮔﻮد رﯾﺨﺘﻪ و ﺑﺎ ﺳﯿﺐ زﻣﯿﻨﯽ و ﮔﻮﺟﻪ و
ﺑﺎدﻣﺠﺎن ﻣﯿﻞ ﻣﯿﻨﻤﺎﻢ .در روش دﯾﮕﺮ ﻃﺒﺦ ﺗﺮش ﮐﺒﺎب ﮔﯿﻼﻧﯽ ﻣﯿﺘﻮان ﭼﻨﺪ دﻗﯿﻘﻪ آﺧﺮ ﮔﻮﺟﻪ و
ﺳﯿﺐ زﻣﯿﻨﯽ و ﺑﺎدﻣﺠﺎن را ﺑﻪ ﺧﻮرﺷﺖ اﺿﺎﻓﻪ ﮐﺮد اﻣﺎ ﻫﻢ ﻧﺰﻧﯿﺪ ﺳﭙﺲ ﺑﻌﺪ از  15اﻟﯽ  30دﻗﯿﻘﻪ از
روی ﺣﺮارت ﺑﺮداﺷﺘﻪ و ﻣﯿﻞ ﮐﻨﯿﺪ .در اﯾﻦ روش ﺑﺎﻋﺚ ﻣﯿﺸﻮد ﮔﻮﺟﻪ و ﺳﯿﺐ زﻣﯿﻨﯽ و ﺑﺎدﻣﺠﺎن ﺑﻪ

آب ﺧﻮرﺷﺖ آﻏﺸﺘﻪ ﺷﻮﻧﺪ و ﻃﻌﻢ ﺑﺴﯿﺎر ﻣﻄﻠﻮﺑﯽ ﺑﮕﯿﺮﻧﺪ.
ﻧﮑﺎت ﻃﻼﯾﯽ ﻃﺒﺦ ﺑﻬﺘﺮ ﺧﻮرﺷﺖ ﺗﺮش ﮐﺒﺎب ﮔﯿﻼﻧﯽ :
اﺿﺎﻓﻪ ﮐﺮدن ﭼﻨﺪ ﺗﮑﻪ ﻓﻠﻔﻞ دﻟﻤﻪ ﺑﻪ ﺳﺲ ﻋﻄﺮ ﺑﺴﯿﺎر ﺧﻮﺑﯽ ﺑﻪ ﻏﺬا ﻣﯿﺪﻫﺪ .در اﯾﻦ ﺧﻮرﺷﺖ
ﻣﯿﺘﻮان ﺑﺠﺎی ﻣﺮغ از ﺗﮑﻪ ای ﮔﻮش اﺳﺘﻔﺎده ﮐﺮد .ﺑﻬﺘﺮ اﺳﺖ ﻗﺒﻞ از ﺳﺮخ ﮐﺮدن ﺑﺎدﻣﺠﺎن ﻫﺎ اﺑﺘﺪا
آن ﻫﺎ را درون آب و ﻧﻤﮏ ﻗﺮار دﻫﯿﺪ ﺗﺎ ﺗﻠﺨﯽ آن ﻫﺎ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﻮد .اﮔﺮ ﺑﻪ آﺑﻐﻮره و آب ﻧﺎرﻧﺞ
دﺳﺘﺮﺳﯽ ﻧﺪارﯾﺪ از آﺑﻠﯿﻤﻮ اﺳﺘﻔﺎده ﮐﻨﯿﺪ.

