ﻃﺮز ﺗﻬﯿﻪ ﺑﺎﻗﻼ ﭘﻠﻮ
ﺑﺎﻗﻼ ﭘﻠﻮ ﯾﮑﯽ از ﻏﺬاﻫﺎی ﻣﺤﺒﻮب اﯾﺮاﻧﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ در ﮐﻨﺎر ﮔﻮﺷﺖ و ﻣﺮغ ﺻﺮف ﻣﯿﺸﻮد و ﺗﻬﯿﻪ آن
ﺑﺎ ﺑﺮﻧﺞ ﻣﺤﻠﯽ ﻋﻄﺮ و ﻃﻌﻢ ﺑﯿﺎد ﻣﺎﻧﺪﻧﯽ 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 ﺑﺎﻗﺎﻻ ﭘﻠﻮ :
ﺑﺮﻧﺞ
ﺑﺎﻗﻼ ﺳﺒﺰ ) ﺑﺎﻗﻼ ﻣﺎزﻧﺪراﻧﯽ (
ﺷﻮﯾﺪ ﺗﺎزه
زﻋﻔﺮان ﺳﺎﺪه
دارﭼﯿﻦ
ﻧﻤﮏ
روﻏﻦ
ﮐﺮه

 3ﭘﯿﻤﺎﻧﻪ
 400ﮔﺮم
 1.5ﭘﯿﻤﺎﻧﻪ
ﺑﻪ ﻣﯿﺰان ﻻزم
 1ﻗﺎﺷﻖ ﭼﺎﯾﺨﻮری
ﺑﻪ ﻣﯿﺰان ﻻزم
 1ﻗﺎﺷﻖ ﻏﺬاﺧﻮری
 1ﻗﺎﺷﻖ

ﻃﺮز ﺗﻬﯿﻪ ﺑﺎﻗﺎﻻ ﭘﻠﻮ :
ﺟﻬﺖ ﺗﻬﯿﻪ ﺑﺎﻗﺎﻻ ﭘﻠﻮی ﺑﻪ روش ﺳﻨﺘﯽ اﮔﺮ از ﺑﺎﻗﻼی ﺗﺎزه اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯿﮑﻨﯿﺪ ﺣﺘﻤﺎ ﭘﻮﺳﺘﻪ ﻧﺎزک
روﺷﻦ آن را ﺟﺪا ﮐﻨﯿﺪ و اﮔﺮ ﻫﻢ ﺑﺎﻗﻼی ﺧﺸﮏ اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽ ﮐﻨﯿﺪ آن را در آب ﮔﺮم ﺧﯿﺲ ﻧﻤﺎﺪ ﺗﺎ
ﻧﺮم ﺷﻮد.ﺳﭙﺲ ﭘﻮﺳﺖ آن را ﺑﮕﯿﺮﯾﺪ .درﺻﻮرﺗﯽ ﮐﻪ از ﺑﺎﻗﺎﻻ ﺧﺸﮏ اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯿﮑﻨﯿﺪ ﻻزم اﺳﺖ
ﺣﺘﻤﺎ ﺑﻌﺪ از اﯾﻨﮑﻪ ﭘﻮﺳﺖ آن را ﮐﻨﺪﯾﻢ ﭼﻨﺪ دﻗﯿﻘﻪ در آب ﺟﻮش ﺑﭙﺰﯾﻢ ﺗﺎ ﮐﻤﯽ ﻧﺮم ﺷﻮد .و ﺑﻌﺪ از
ﻧﺮم ﺷﺪن آن را آﺑﮑﺶ ﮐﻨﯿﺪ و ﻣﻘﺪاری آب ﺳﺮد روی آن ﺑﺮﯾﺰﯾﺪ ﺗﺎ ﺧﻨﮏ ﺷﻮد .ﺷﻮﯾﺪ ﺗﺎزه را
ﻫﻤﺮاه ﺑﺎ ﺑﺎﻗﺎﻻی ﭘﻮﺳﺖ ﮐﻨﺪه ﺗﻔﺖ ﻣﯿﺪﻫﯿﻢ و ﺑﻪ آن ﻧﻤﮏ و ﻓﻠﻔﻞ و دارﭼﯿﻦ اﺿﺎﻓﻪ ﻣﯿﻨﻤﺎﻢ.
ﺑﺮﻧﺞ را ﺑﻪ روش ﻣﻌﻤﻮل آﺑﮑﺶ ﮐﻨﯿﺪ .ﻣﻘﺪاری ﻣﺨﻠﻮط ﮐﺮه و روﻏﻦ و زﻋﻔﺮان را ﺗﻪ ﻗﺎﺑﻠﻤﻪ از ﻗﺒﻞ
داغ ﺷﺪه ﻣﯿﺮﯾﺰﯾﻢ و ﺗﻪ دﯾﮓ دﻟﺨﻮاه ﺧﻮد را ﻣﯿﮕﺬارﯾﻢ و ﺑﻌﺪ از اﯾﻨﮑﻪ ﺑﺮﻧﺞ را آﺑﮑﺶ ﮐﺮدﯾﺪ ﻣﻮاد
ﺑﺎﻗﺎﻻ ﭘﻠﻮ را ﻻﺑﻪ ﻻی ﺑﺮﻧﺞ رﯾﺨﺘﻪ و ﮐﻢ ﮐﻢ ﺑﻪ ﻗﺎﺑﻠﻤﻪ اﻧﺘﻘﺎل ﻣﯿﺪﻫﯿﻢ .ﺣﺮارت را ﮐﻢ و روی درب
ﻗﺎﺑﻠﻤﻪ دم ﮐﻨﯽ ﻗﺮار ﻣﯿﺪﻫﯿﻢ ﺗﺎ ﺑﺎﻗﺎﻻ ﭘﻠﻮی ﻣﺎ دم ﺑﮑﺸﺪ.

ﻧﮑﺎت ﻃﻼﯾﯽ ﻃﺒﺦ ﺑﻬﺘﺮ ﺑﺎﻗﺎﻻ ﭘﻠﻮ :
اﮔﺮ ﺑﻪ ﺷﻮﯾﺪ ﺗﺎزه دﺳﺘﺮﺳﯽ ﻧﺪارﯾﺪ ﻣﯿﺘﻮاﻧﯿﺪ از ﺷﻮﯾﺪ ﺧﺸﮏ اﺳﺘﻔﺎده ﮐﻨﯿﺪ اﮔﺮ از ﺑﺎﻗﺎﻻی ﺧﺸﮏ
اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯿﮑﻨﯿﺪ ﺣﺘﻤﺎ از ﻗﺒﻞ در آب ﺧﯿﺲ ﮐﻨﯿﺪ  .در زﻣﺎن ﺳﺮو ﺣﺘﻤﺎ ﻣﻘﺪاری از ﺑﺮﻧﺞ را ﺑﺎ زﻋﻔﺮان
دم ﺷﺪه ﻣﺨﻠﻮط ﻧﻤﺎﺪ .ﻋﻄﺮ و ﻃﻌﻢ ﻓﻮق اﻟﻌﺎده ای دارد  .ﺑﺮای ﻫﺮ ﭘﯿﻤﺎﻧﻪ ﺑﺮﻧﺞ ﺧﺸﮏ ﺣﺪودا
ﻧﺼﻒ ﭘﯿﻤﺎﻧﻪ ) ﯾﺎ ﮐﻤﯽ ﺑﯿﺸﺘﺮ از ﻧﺼﻒ ( ﺑﺎﻗﻼ ﻧﯿﺎز دارﯾﺪ ﺑﺎﻗﺎﻟﯽ ﭘﻠﻮ را در ﮐﻨﺎر ﻣﺮغ ﻣﺠﻠﺴﯽ ،
ﻣﺎﻫﯿﭽﻪ و ﮔﺮدن ﭘﺨﺘﻪ ﺷﺪه ﺳﺮو ﻧﻤﺎﺪ  .ﺑﺮای ﺗﻪ دﯾﮓ ﺑﺎﻗﺎﻻ ﭘﻠﻮ ﻣﯿﺘﻮان از ﺑﺮگ ﮐﺎﻫﻮ  ،ﺳﯿﺐ
زﻣﯿﻨﯽ  ،ﻟﻮاش و ﺳﻨﮕﮏ اﺳﺘﻔﺎده ﮐﺮد.

