ﻃﺮز ﺗﻬﯿﻪ ﻏﻮره ﻣﺴﻤﺎ
ﻏﻮره ﻣﺴﻤﺎ ﯾﮏ ﻏﺬای ﺷﻤﺎﻟﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ در ﻓﺼﻞ ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن ﺑﻪ دﻟﯿﻞ ﻓﺮاواﻧﯽ ﻏﻮره ﺗﺎزه ﻃﺮﻓﺪاران
ﺑﺴﯿﺎری دارد  .اﯾﻦ ﻏﺬای ﻣﻠﺲ را ﻣﯿﺘﻮان ﻫﻢ ﺑﺎ ﻣﺮغ و ﻫﻢ ﺑﺎ ﮔﻮﺷﺖ ﻃﺒﺦ ﮐﺮد .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 ﺑﺮای ﺧﻮرش ﻏﻮره ﻣﺴﻤﺎ :
ﻣﺮغ
ﺑﺎدﻣﺠﺎن
ﮔﻮﺟﻪ
ﻏﻮره
ﭘﯿﺎز
رب
ﻧﻤﮏ و ﻓﻠﻔﻞ

 ۵۰۰ﮔﺮم
 ۶ﻋﺪد
 ۳ﻋﺪد
 ۱ﻟﯿﻮان
 ۱ﻋﺪد درﺷﺖ
 ۱ﻗﺎﺷﻖ ﻏﺬاﺧﻮری
ﺑﻪ ﻣﻘﺪار ﻻزم

ﻃﺮز ﺗﻬﯿﻪ ﺧﻮرش ﻏﻮره ﻣﺴﻤﺎ :
ﺟﻬﺖ ﺗﻬﯿﻪ ﺧﻮرﺷﺖ ﻏﻮره ﻣﺴﻤﺎ اﺑﺘﺪا ﻣﺮغ ﻫﺎ رو ﺳﺮخ ﻣﯿﮑﻨﯿﻢ ﮐﺎﻣﻼ ﺗﺎ ﻃﻼﯾﯽ ﺷﻮﻧﺪ  .در ﻣﺮﺣﻠﻪ
ﺑﻌﺪ رب را ﻫﻤﺮاه ﺑﺎ ﻣﺮغ ﺗﻔﺖ ﻣﯿﺪﻫﯿﻢ ﺳﭙﺲ دو ﻟﯿﻮان آب اﺿﺎﻓﻪ ﻣﯿﮑﻨﯿﻢ و اﺟﺎزه ﻣﯿﺪﻫﻢ ﺑﭙﺰد .
ﭘﯿﺎزﻫﺎ رو ﺳﺮخ ﻣﯿﮑﻨﯿﻢ وﻗﺘﯽ ﻃﻼﯾﯽ ﺷﺪ ﻏﻮره را ﺑﻪ آن اﺿﺎﻓﻪ ﻣﯿﮑﻨﯿﻢ و ﮐﻤﯽ ﺗﻔﺖ ﻣﯿﺪﯾﻢ ﺗﺎ رﻧﮓ
ﻏﻮره ﻫﺎ ﺗﻐﺮ ﮐﻨﻨﺪ .ﻣﻮاد ﺗﻔﺖ داده ﺷﺪه را ﺑﻪ ﻣﺮغ ﻫﺎی ﭘﺨﺘﻪ ﺷﺪه اﺿﺎﻓﻪ ﻣﯿﮑﻨﯿﻢ .ﺷﻌﻠﻪ ﮔﺎز را
ﮐﻢ ﻣﯿﮕﺬارﯾﻢ .ﺑﺎدﻣﺠﺎن ﻫﺎ را ﺳﺮخ ﻣﯽ ﮐﻨﯿﻢ و ﮔﻮﺟﻪ ﻫﺎ رو ﺑﻪ ﺻﻮرت ﺣﻠﻘﻪ ای ﺑﺮش ﻣﯿﺪﯾﻢ و
ﮐﻤﯽ ﺗﻔﺖ ﻣﯿﺪﻫﯿﻢ .در  ۱۰دﻗﯿﻘﻪ ﭘﺎﯾﺎن ﭘﺨﺖ ﻣﺮغ ،ﺑﺎدﻣﺠﺎن ﻫﺎ و ﮔﻮﺟﻪ ﻫﺎ را روی ﻣﺮغ ﻫﺎ ﻣﯽ
ﭼﯿﻨﯿﻢ ﺗﺎ ﻣﺰه ﻫﺎ ﺑﻪ ﺧﻮرد ﺑﺎدﻣﺠﺎن ﻫﺎ ﻫﻢ ﺑﺮود و اﻟﺒﺘﻪ ﺗﺎ ﺣﺪی ﮐﻪ ﺑﺎﻓﺖ ﺑﺎدﻣﺠﺎن و ﮔﻮﺟﻪ ﺣﻔﻆ
ﺷﻮد و ﻟﻪ ﻧﺸﻮﻧﺪ .ﺧﻮرﺷﺖ ﺷﻤﺎ آﻣﺎده اﺳﺖ  .آن را ﻫﻤﺮاه ﺑﺎ ﺑﺮﻧﺞ ﻣﺤﻠﯽ ﻣﯿﻞ ﻧﻤﺎﺪ.
ﻧﮑﺘﻪ ﻫﺎ:
 -1ﺑﻪ ﺟﺎی ﺑﺎدﻣﺠﺎن از ﮐﺪو ﺧﻮرﺷﺘﯽ ﻫﻢ ﻣﯿﺘﻮاﻧﯿﺪ اﺳﺘﻔﺎده ﮐﻨﯿﺪ -3 .اﮔﺮ ﺗﻤﺎﯾﻞ دارﯾﺪ روﻏﻦ ﮐﻤﺘﺮی
در ﻏﺬا اﺳﺘﻔﺎده ﺷﻮد ﻣﯿﺘﻮاﻧﯿﺪ ﮔﻮﺟﻪ را ﺳﺮخ ﻧﮑﻨﯿﺪ و ﻫﻤﯿﻦ ﻃﻮر ﺑﺎدﻣﺠﺎن ﻫﺎ رو ﺑﺎ روﻏﻦ ﮐﻢ آب
ﭘﺰ ﮐﻨﯿﺪ -4 .در ﺑﺮﺧﯽ ﻣﻨﺎﻃﻖ ﮔﯿﻼن از ﻧﻌﻨﺎع ﺧﺸﮏ ﻫﻢ ﺑﻪ ﻫﻤﺮاه ﭘﯿﺎز داغ در ﺧﻮرش ﻏﻮره ﻣﺴﻤﺎ

اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯿﮑﻨﺪ.

