ﻃﺮز ﺗﻬﯿﻪ ﺳﺒﺰی ﺷﺎﻣﯽ
ﺳﺒﺰی ﺷﺎﻣﯽ ﯾﮑﯽ از ﺷﺎﻣﯽ ﻫﺎی ﻣﻌﺮوف و ﭘﺮﻃﺮﻓﺪار ﮔﯿﻼﻧﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ در ﺳﺎﯾﺮ اﺳﺘﺎن ﻫﺎ ﻫﻢ ﺗﻬﯿﻪ
ﻣﯿﺸﻮد .ﻣﺰه ﻟﺬﯾﺬ اﯾﻦ ﺷﺎﻣﯽ ﺑﺴﺘﮕﯽ ﺑﻪ ﺳﺒﺰی ﻫﺎی ﻣﻌﻄﺮی دارد ﮐﻪ اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯿﮑﻨﯿﻢ  .ﺗﻬﯿﻪ
ﺷﺎﻣﯽ ﺳﺒﺰی ﺑﻪ دو روش اﻧﺠﺎم ﻣﯿﺸﻮد ﮐﻪ در اداﻣﻪ ﻣﺎ 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 ﺷﺎﻣﯽ ﺳﺒﺰی :
روش اول :
ﺟﻬﺖ ﺗﻬﯿﻪ ﺳﺒﺰی ﺷﺎﻣﯽ اﺑﺘﺪا ﭘﯿﺎز و ﺳﯿﺐ زﻣﯿﻨﯽ را رﻧﺪه ﮐﺮده و ﺑﺎ ﮔﻮﺷﺖ ﭼﺮخ ﮐﺮده ﻣﺨﻠﻮط
ﻣﯿﮑﻨﯿﻢ .ﺳﺒﺰی ﻫﺎ را ﭘﺲ از ﺷﺴﺘﻦ ﺧﯿﻠﯽ رﯾﺰ ﺧﻮرد ﻣﯿﮑﻨﯿﻢ و ﺑﻪ ﻫﻤﺮاه ﻧﻤﮏ و ﻓﻠﻔﻞ و ﺗﺨﻢ ﻣﺮغ
ﺑﻪ ﻣﺨﻠﻮط ﺷﺎﻣﯽ اﺿﺎﻓﻪ ﻣﯿﻨﻤﺎﻢ .ﻣﻮاد را ورز ﻣﯿﺪﻫﯿﻢ ﺗﺎ ﻣﻨﺴﺠﻢ ﺷﻮد .اﮔﺮ ﻣﻮاد ﺷﻞ ﺑﻮد ﻣﻘﺪاری
آرد ﺑﺮﻧﺞ ﯾﺎ آرد ﮔﻨﺪم ﺑﻪ آن اﺿﺎﻓﻪ ﻣﯿﮑﻨﯿﻢ  .ﺳﭙﺲ در اﺷﮑﺎل دﻟﺨﻮاه ﻓﺮم داده و در روﻏﻦ ﺳﺮخ

ﻣﯿﮑﻨﯿﻢ.

روش دوم :
در روش دﯾﮕﺮ ﻣﯿﺘﻮان ﮔﻮﺷﺖ را ﺻﻮرت ﺗﮑﻪ ای ﺑﻪ ﻫﻤﺮاه ﯾﮏ ﭘﯿﺎز ﮐﻮﭼﮏ و ﺳﯿﺐ زﻣﯿﻨﯽ ﻧﯿﻢ ﭘﺰ
ﮐﻨﯿﻢ و ﺑﻌﺪ ﮔﻮﺷﺖ و ﺳﯿﺐ زﻣﯿﻨﯽ را ﻫﻤﺮاه ﺑﺎ ﻧﻤﮏ و ﻓﻠﻔﻞ ﻣﯿﮑﻮﺑﯿﻢ .ﺑﻌﺪ از اﯾﻨﮑﻪ ﮔﻮﺷﺖ ﮐﺎﻣﻼ
ﮐﻮﺑﯿﺪه ﺷﺪ ﺳﺒﺰی رﯾﺰ ﺷﺪه را ﺑﻪ ﻫﻤﺮاه ﺗﺨﻢ ﻣﺮغ ﺑﻪ ﻣﺨﻠﻮط ﺷﺎﻣﯽ اﺿﺎﻓﻪ ﮐﺮده و ورز ﻣﯿﺪﻫﯿﻢ.
ﺳﭙﺲ ﻣﺎﻧﻨﺪ روش ﻗﺒﻞ ﺑﻪ ﺻﻮرت اﺷﮑﺎل دﻟﺨﻮاه ﻓﺮم ﻣﯿﺪﻫﯿﻢ و ﺑﺎ ﺷﻌﻠﻪ ﻣﻼﯾﻢ ﺳﺮخ ﻣﯿﮑﻨﯿﻢ  .در
اﻧﺘﻬﺎ ﭼﻨﺪ ﮔﻮﺟﻪ را ﺑﻪ ﺻﻮرت ﺣﻠﻘﻪ ای ﺑﺮش داده و در روﻏﻦ و ﻣﻘﺪاری آﺑﻠﯿﻤﻮ ﺳﺮخ ﻧﻤﺎﺪ و
درﮐﻨﺎر اﯾﻦ ﻏﺬای ﺧﻮﺷﻤﺰه ﻣﯿﻞ ﻧﻤﺎﺪ .
ﻧﮑﺎت ﻃﻼﯾﯽ ﭘﺨﺖ ﺑﻬﺘﺮ ﺳﺒﺰی ﺷﺎﻣﯽ
اﮔﺮ ﺗﻤﺎﯾﻞ داﺷﺘﯿﺪ ﻣﯿﺘﻮاﻧﯿﺪ ﺳﯿﺐ زﻣﯿﻨﯽ را ﺣﺬف ﮐﻨﯿﺪ ﮐﻪ در اﯾﻦ ﺻﻮرت اﺳﻢ ﻏﺬا ﮐﺘﻠﺖ ﮔﻮﺷﺖ و
ﺳﺒﺰی ﻣﯿﺸﻮد  .ﺳﻌﯽ ﮐﻨﯿﺪ آب ﭘﯿﺎز را ﺑﮕﯿﺮﯾﺪ ﺗﺎ ﻣﻮاد ﺷﻞ و وا رﻓﺘﻪ ﻧﺒﺎﺷﺪ .

