ﻃﺮز ﺗﻬﯿﻪ ﻓﺴﻨﺠﺎن
ﻓﺴﻨﺠﺎن ﯾﮏ ﻏﺬای ﻣﻌﺮوف و ﻣﺤﺒﻮب ﺷﻤﺎﻟﯽ ﻣﯿﺒﺎﺷﺪ ﮐﻪ در ﺳﻄﺢ ﮐﺸﻮر ﻃﺮﻓﺪاران ﺑﺴﯿﺎری دارد  .اﻓﺮاد ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺑﺮ اﺳﺎس
ذاﺋﻘﻪ ﺷﺨﺼﯽ اﯾﻦ ﺧﻮرﺷﺖ ﺧﻮﺷﻤﺰه را ﺑﻪ ﺻﻮرت ﺗﺮش؛ ﺷﯿﺮﯾﻦ و ﻣﻠﺲ ﻃﺒﺦ ﻣﯿﮑﻨﻨﺪ و ﺑﺎ ﺑﺮﻧﺞ ﻣﺤﻠﯽ ﻣﯿﻞ ﻣﯿﻨﻤﺎﯾﻨﺪ .

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.

ﻃﺮز ﺗﻬﯿﻪ ﻓﺴﻨﺠﺎن:
ﮔﺮدو
ﻣﺮغ
ﭘﯿﺎز
ﺑﺮگ ﺑﻮ
رب اﻧﺎر
ﺷﮑﺮ
ﻧﻤﮏ ،ﻓﻠﻔﻞ  ،زردﭼﻮﺑﻪ

 400ﮔﺮم
 4ﺗﮑﻪ
 1ﻋﺪد
 2ﻋﺪد
 5ﻗﺎﺷﻖ ﻏﺬاﺧﻮری
 3ﻗﺎﺷﻖ ﻏﺬاﺧﻮری
ﺑﻪ ﻣﻘﺪار ﻻزم

ﻃﺮز ﺗﻬﯿﻪ ﻓﺴﻨﺠﺎن :
ﺟﻬﺖ ﺗﻬﯿﻪ ﻓﺴﻨﺠﺎن اﺑﺘﺪا ﮔﺮدوﻫﺎ را ﭼﺮخ ﮐﻨﯿﺪ ،درون ﻗﺎﺑﻠﻤﻪ ﻣﻘﺪاری آب ﺳﺮد ﺑﺮﯾﺰﯾﺪ و ﮔﺮدوﻫﺎ را
اﺿﺎﻓﻪ ﮐﻨﯿﺪ .ﺳﭙﺲ ﺣﺮارت را زﯾﺎد ﮐﻨﯿﺪ ﺗﺎ آب ﺑﺠﻮش ﺑﯿﺎﯾﺪ .ﭘﺲ از اﯾﻨﮑﻪ آب ﺟﻮش آﻣﺪ ﺣﺮارت را
ﮐﻢ ﮐﻨﯿﺪ و اﺟﺎزه دﻫﯿﺪ ﺑﻪ ﻣﺪت  3 – 2ﺳﺎﻋﺖ ﮔﺮدوﻫﺎ ﺑﺎ آب ﺑﺠﻮﺷﺪ ﺗﺎ ﮐﺎﻣﻼ ﺑﻪ روﻏﻦ ﺑﯿﺎﻓﺘﺪ .ﭘﯿﺎز
را رﯾﺰ ﮐﻨﯿﺪ و ﺑﻬﻤﺮاه ﺗﮑﻪ ﻫﺎی ﻣﺮغ درون ﻗﺎﺑﻠﻤﻪ ای ﺟﺪاﮔﺎﻧﻪ ﺑﺮﯾﺰﯾﺪ .ﮐﻤﯽ روﻏﻦ ﺑﺮﯾﺰﯾﺪ  ،ﻓﻠﻔﻞ،
ﻧﻤﮏ ،زردﭼﻮﺑﻪ و ﺑﺮگ ﺑﻮﻫﺎ را اﺿﺎﻓﻪ ﮐﻨﯿﺪ و ﺑﺎ ﺣﺮارت ﻣﻼﯾﻢ ﺗﻔﺖ دﻫﯿﺪ .ﭘﺲ از اﯾﻨﮑﻪ ﻣﺮغ ﮐﻤﯽ
ﺳﺮخ ﺷﺪ  2ﻟﯿﻮان آب اﺿﺎﻓﻪ ﮐﻨﯿﺪ و  1ﺳﺎﻋﺖ ﺑﺎ ﺣﺮارت ﻣﻼﯾﻢ ﺑﮕﺬارﯾﺪ ﻣﺮغ ﻧﯿﻢ ﭘﺰ ﺷﻮد .ﭘﺲ از
ﭘﺨﺖ ﮔﺮدوﻫﺎ و زﻣﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ روﻏﻦ اﻓﺘﺎد ﻣﯿﺘﻮاﻧﯿﺪ رب اﻧﺎر را اﺿﺎﻓﻪ ﮐﻨﯿﺪ .ﺳﭙﺲ ﺷﮑﺮ  ،ﮐﻤﯽ ﻧﻤﮏ
و ﻣﺮغ ﭘﺨﺘﻪ را اﺿﺎﻓﻪ ﮐﻨﯿﺪ و ﺣﺪود  2ﺳﺎﻋﺖ ﺑﮕﺬارﯾﺪ ﻣﺮغ درون ﻓﺴﻨﺠﺎن ﺑﺎ ﺣﺮارت ﻣﻼﯾﻢ
ﺑﺠﻮﺷﺪ .ﭘﺲ از اﯾﻦ ﻣﺪت زﻣﺎن ﻓﺴﻨﺠﺎن را در ﻇﺮف ﺑﺮﯾﺰﯾﺪ و ﻫﻤﺮاه ﺑﺎ ﺑﺮﻧﺞ ﺳﺮو ﮐﻨﯿﺪ.
ﻧﮑﺎت ﻃﻼﯾﯽ :
ﺣﺘﻤﺎ ﮔﺮدوﻫﺎ را ﺑﺎ آب ﺑﺴﯿﺎر ﺳﺮد ﻣﺨﻠﻮط ﮐﻨﯿﺪ ﺗﺎ ﺑﻪ ﮔﺮدوﻫﺎ ﺷﻮک وارد ﺷﺪه و روﻏﻦ درون
ﮔﺮدوﻫﺎ آزاد ﺷﻮد .آب را از ﻫﻤﺎن اﺑﺘﺪای ﮐﺎر زﯾﺎد ﻧﺮﯾﺰﯾﺪ ﺑﻠﮑﻪ ﮐﻢ ﮐﻢ و در ﻃﯽ ﻣﺮاﺣﻞ ﭘﺨﺖ اﺿﺎﻓﻪ

ﮐﻨﯿﺪ .ﻣﻘﺪار اﺳﺘﻔﺎده از رب اﻧﺎر و ﺷﮑﺮ در ﻓﺴﻨﺠﺎن ﺳﻠﯿﻘﻪ ای ﻣﯿﺒﺎﺷﺪ و ﻣﯿﺘﻮاﻧﯿﺪ رب اﻧﺎر و ﺷﮑﺮ
ﮐﻤﺘﺮ ﯾﺎ ﺑﯿﺸﺘﺮ اﺳﺘﻔﺎده ﮐﻨﯿﺪ .ﻓﺴﻨﺠﺎن ﻧﯿﺎز ﺑﻪ روﻏﻦ ﺧﺎﺻﯽ ﻧﺪارد و روﻏﻨﯽ ﮐﻪ در اﻧﺘﻬﺎی ﭘﺨﺖ
اﯾﺠﺎد ﻣﯿﺸﻮد ﻫﻤﺎن روﻏﻦ ﮔﺮدوﺳﺖ .ﻣﯿﺘﻮاﻧﯿﺪ ﺑﺠﺎی ﻣﺮغ از ﮔﻮﺷﺖ ﭼﺮخ ﮐﺮده ﻗﻠﻘﻠﯽ ﺷﺪه
اﺳﺘﻔﺎده ﮐﻨﯿﺪ.

