ﻃﺮز ﺗﻬﯿﻪ ﺷﻮﯾﺪ ﭘﻠﻮ
ﺷﻮﯾﺪ ﭘﻠﻮ ﯾﮏ ﻏﺬای ﺧﻮش ﻋﻄﺮ و ﺧﻮش ﻃﻌﻢ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻃﺒﺦ آن ﺑﺎ ﺑﺮﻧﺞ ﻣﺤﻠﯽ ﻃﻌﻢ ﻋﺎﻟﯽ دارد .
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 ﺟﻬﺖ ﺗﻬﯿﻪ ﺷﻮﯾﺪ ﭘﻠﻮ :
ﺷﻮﯾﺪ ﺗﺎزه ﺧﺮد ﺷﺪه
ﺑﺮﻧﺞ
ﻧﻤﮏ و زردﭼﻮﺑﻪ
روﻏﻦ

ﯾﮏ ﭘﻨﺠﻢ ﭘﯿﻤﺎﻧﻪ
 ۳ﭘﯿﻤﺎﻧﻪ
ﺑﻪ ﻣﯿﺰان ﻻزم
ﺑﻪ ﻣﯿﺰان ﻻزم

ﻃﺮز ﺗﻬﯿﻪ ﺷﻮﯾﺪ ﭘﻠﻮ :
ﺟﻬﺖ ﺗﻬﯿﻪ ﺷﻮﯾﺪ ﭘﻠﻮ اﺑﺘﺪا ﺑﺮﻧﺠﺘﺎن را ﺧﻮب ﺑﺸﻮﺪ و ﺑﻪ ﻣﺪت ﭼﻨﺪ ﺳﺎﻋﺖ ﺑﺎ آب و ﻧﻤﮏ ﺧﯿﺲ
ﮐﻨﯿﺪ  .ﻗﺎﺑﻠﻤﻪای را ﺗﺎ ﺑﯿﺸﺘﺮ از ﻧﺼﻒ از آب ﭘﺮ ﮐﻨﯿﺪ و آن را روی ﺣﺮارت ﻗﺮار دﻫﯿﺪ ﺗﺎ آب آن ﺑﻪ
ﺟﻮش آﯾﺪ .آب ﺑﺮﻧﺠﯽ ﮐﻪ ﮔﺬاﺷﺘﻪ ﺑﻮدﯾﺪ ﺧﯿﺲ ﺑﺨﻮرد را ﺧﺎﻟﯽ ﮐﻨﯿﺪ و ﺑﺮﻧﺞ را ﺑﺎ آب ﺟﻮﺷﯿﺪه
ﺷﺪه داﺧﻞ ﻗﺎﺑﻠﻤﻪ اﺿﺎﻓﻪ ﮐﻨﯿﺪ .ﺳﭙﺲ ﺑﻌﺪ از ﭼﻨﺪ دﻗﯿﻘﻪ ﮐﻪ ﺑﺮﻧﺞﻫﺎ از ﺧﺎﻣﯽ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪﻧﺪ آن را
آﺑﮑﺶ ﻧﻤﺎﺪ .در ﻣﺮﺣﻠﻪ ﺑﻌﺪ ﻗﺎﺑﻠﻤﻪ ای ﻣﯿﺨﻮاﻫﯿﺪ ﺑﺮﻧﺞ را در آن دم ﮐﻨﯿﺪ را روی ﺣﺮارت ﻗﺮار داده
و ﮐﻤﯽ روﻏﻦ و ﻣﻘﺪاری آب و زرﭼﻮﺑﻪ اﺿﺎﻓﻪ ﻧﻤﺎﺪ .ﺷﻮﯾﺪ ﻫﺎ را از ﻗﺒﻞ ﺷﺴﺘﻪ و ﺳﺎﻃﻮری ﺧﻮرد
ﻣﯿﮑﻨﯿﻢ .ﺗﻪ ﻗﺎﺑﻠﻤﻪ را ﺗﻪ دﯾﮓ ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ ﻗﺮار ﻣﯿﺪﻫﯿﻢ .ﺑﺮای ﺗﻪ دﯾﮓ ﻣﯿﺘﻮاﻧﯿﺪ از ﺳﯿﺐ زﻣﯿﻨﯽ و ﻧﺎن
اﺳﺘﻔﺎده ﮐﻨﯿﺪ .در اﯾﻦ ﻣﺮﺣﻠﻪ ﺷﻮﯾﺪ و ﺑﺮﻧﺞ را ﺑﺎﻫﻢ ﻣﺨﻠﻮط ﮐﺮده و ﺑﻪ ﻗﺎﺑﻠﻤﻪ ای ﮐﻪ روی ﺣﺮارت
ﮔﺬاﺷﺘﻪ ﺑﻮدﯾﻢ اﺿﺎﻓﻪ ﻣﯿﮑﻨﯿﻢ .روی ﺳﻄﺢ ﺑﺮﻧﺞ ﻧﺼﻒ ﻟﯿﻮان آب و ﻣﻘﺪاری روﻏﻦ ﺑﺮﯾﺰﯾﺪ ﺳﭙﺲ در
ﻗﺎﺑﻠﻤﻪ را ﺑﮕﺬارﯾﺪ و ﺣﺮارت ﮔﺎز را ﭘﺎﻦ آورﯾﺪ و اﺟﺎزه دﻫﯿﺪ ﺗﺎ ﺑﺮﻧﺞ دم ﺑﮑﺸﺪ .ﺣﺪود  45ﺗﺎ
 50دﻗﯿﻘﻪ ﺑﻌﺪ ﺑﺮﻧﺞ ﺷﻤﺎ آﻣﺎده اﺳﺖ و ﻣﯽﺗﻮاﻧﯿﺪ آن را ﺳﺮو ﮐﻨﯿﺪ .ﺟﻬﺖ ﺧﻮش ﻃﻌﻢ ﺗﺮ ﺷﺪن اﯾﻦ
ﻏﺬا ﻣﯿﺘﻮاﻧﯿﺪ ﻣﺮغ را ﺑﻪ ﺻﻮرت ﺗﮑﻪ ای ﺑﺎ ﭘﯿﺎز و ادوﯾﻪ ﻃﻌﻤﺪار ﮐﺮده و ﺳﺮخ ﻧﻤﺎﺪ و در ﮐﻨﺎر اﯾﻦ
ﻏﺬا ﻣﯿﻞ ﻧﻤﺎﺪ .اﻟﺒﺘﻪ ﻣﯿﺘﻮاﻧﯿﺪ ﻣﺮغ را ﺑﻪ ﺻﻮرت ﺗﮑﻪ ﻫﺎ ﮐﻮﭼﮏ ﺧﻮرد ﮐﻨﯿﺪ و از ﻗﺒﻞ ﺳﺮخ ﻧﻤﺎﺪ
و در زﻣﺎن آﺑﮑﺶ ﺑﺎ ﺑﺮﻧﺞ و ﺷﻮﯾﺪ ﻣﺨﻠﻮط و ﻣﯿﻞ ﻧﻤﺎﺪ .ﺻﺮف اﯾﻦ ﻏﺬا در ﮐﻨﺎر ﻣﺎﻫﯽ و ﺗﮑﻪ ﻫﺎی
ﮔﻮﺷﺖ ﻫﻢ ﻃﻌﻢ ﺑﺴﯿﺎر ﻣﻄﻠﻮﺑﯽ دارد.

