ﻃﺮز ﺗﻬﯿﻪ ﮐﺎل ﮐﺒﺎب
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.

ﮐﺎل ﮐﺒﺎب ﭼﯿﺴﺖ؟؟
ﮐﺎل ﮐﺒﺎب ﯾﮑﯽ از ﻏﺬاﻫﺎی ﻣﺤﻠﯽ اﺳﺘﺎن ﮔﯿﻼن اﺳﺖ ﮐﻪ ﻫﻤﭽﻮن دﯾﮕﺮ ﻏﺬاﻫﺎی ﻣﺮدم ﮔﯿﻼن ﻋﻄﺮ و
ﻃﻌﻢ ﻓﻮق اﻟﻌﺎده ای دارد ،اﯾﻦ ﻏﺬا ﺑﺎ اﻧﺎر ﺗﺮش ﻣﺰه دار ﺷﺪه و در ﺗﻬﯿﻪ آن از ﻧﻮﻋﯽ ﺳﺒﺰی ﻣﻌﻄﺮ
ﻣﺤﻠﯽ اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽ ﺷﻮد ﮐﻪ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﯿﺪ از ﻋﻄﺎری ﻫﺎ ﺧﺸﮏ ﺷﺪه اﯾﻦ ﺳﺒﺰی را ﺗﻬﯿﻪ ﮐﻨﯿﺪ.
ﻣﻮاد ﻻزم ﺟﻬﺖ ﺗﻬﯿﻪ ﮐﺎل ﮐﺒﺎب :
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ﻃﺮز ﺗﻬﯿﻪ ﮐﺎل ﮐﺒﺎب :
ﺟﻬﺖ ﺗﻬﯿﻪ ﮐﺎل ﮐﺒﺎب اﺑﺘﺪا ﺑﺎدﻣﺠﺎن ﻫﺎ را روی ﺷﻌﻠﻪ ﮔﺎز ﯾﺎ زﻏﺎل ﮐﺒﺎب ﮐﻨﯿﺪ .ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﯿﺪ ﺑﺎدﻣﺠﺎن
ﻫﺎ را روی ﺳﯿﻨﯽ ﻓﺮ ﺑﭽﯿﻨﯿﺪ و ﺗﺎ زﻣﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﭘﻮﺳﺖ آﻧﻬﺎ ﮐﺒﺎﺑﯽ ﺷﻮد داﺧﻞ ﻓﺮ ﻗﺮار دﻫﯿﺪ .ﭘﺲ از
ﮐﺒﺎﺑﯽ ﺷﺪن ﭘﻮﺳﺖ ﺑﺎدﻣﺠﺎن ﻫﺎ را ﺟﺪا ﮐﻨﯿﺪ .ﺑﺎدﻣﺠﺎن ﻫﺎی ﭘﻮﺳﺖ ﮐﻨﺪه را درون ﻇﺮﻓﯽ ﺑﺮﯾﺰﯾﺪ و
ﺧﻮب ﺑﮑﻮﺑﯿﺪ )از دﺳﺘﮕﺎه ﻏﺬاﺳﺎز و ﯾﺎ ﮔﻮﺷﺖ ﮐﻮب ﺑﺮﻗﯽ ﺑﺮای ﭘﻮره و ﻟﻪ ﺷﺪن ﺑﺎدﻧﺠﺎن ﻫﺎ ﮐﻤﮏ
ﺑﮕﯿﺮﯾﺪ (.ﭘﺲ از اﯾﻨﮑﻪ ﺑﻪ ﻃﻮر ﮐﺎﻣﻞ ﻟﻪ ﺷﺪ ،ﮔﺮدوی آﺳﯿﺎب ﺷﺪه را ﺑﺎ ﺑﺎدﻣﺠﺎن ﻫﺎ ﻣﺨﻠﻮط ﮐﻨﯿﺪ.
ﺳﭙﺲ اﻧﺎر داﻧﻪ ﺷﺪه را اﺿﺎﻓﻪ ﮐﻨﯿﺪ و دوﺑﺎره ﻣﯿﮑﺲ ﮐﻨﯿﺪ ﺗﺎ داﻧﻪ ﻫﺎی اﻧﺎر ﺧﻮب درون ﻣﺎﯾﻪ ﻟﻪ
ﺷﻮد .در آﺧﺮﯾﻦ ﻣﺮﺣﻠﻪ ﭼﻮﭼﺎق و ﺳﯿﺮ را اﺿﺎﻓﻪ ﮐﻨﯿﺪ و ﻫﻤﻪ ﻣﻮاد را ﺧﻮب ﺑﮑﻮﺑﯿﺪ و ﯾﺎ آﺳﯿﺎب
ﮐﻨﯿﺪ .ﻧﻤﮏ و ﻓﻠﻔﻞ اﺿﺎﻓﻪ ﮐﻨﯿﺪ و ﯾﮏ دور ﺑﺎ ﺳﺮﻋﺖ زﯾﺎد ﻣﯿﮑﺲ ﮐﻨﯿﺪ .در اﯾﻦ ﻣﺮﺣﻠﻪ ﻏﺬای ﺷﻤﺎ
آﻣﺎده اﺳﺖ ،ﻏﺬا را داﺧﻞ ﻇﺮف ﺑﮑﺸﯿﺪ و ﺑﺎ داﻧﻪ ﻫﺎی اﻧﺎر ﺗﺰﻦ ﮐﻨﯿﺪ و ﻫﻤﺮاه ﺑﺎ ﺑﺮﻧﺞ ﮐﺘﻪ ﺳﺮو
ﮐﻨﯿﺪ .اﯾﻦ ﻏﺬا را ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﺧﻮراک و ﯾﺎ ﭘﯿﺶ ﻏﺬا ﻧﯿﺰ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﯿﺪ ﻣﺼﺮف ﮐﻨﯿﺪ .در ﮔﯿﻼن اﯾﻦ ﭘﯿﺶ
ﻏﺬا را ﺑﻪ ﻫﻤﺮاه اﻧﻮاع ﮐﺒﺎب ﻣﺎﻧﻨﺪ ﮐﺒﺎب ﺗﺮش و ﮐﺒﺎب ﭼﻨﺠﻪ و ﺟﻮﺟﻪ ﺗﺮش ﻣﯿﻞ ﻣﯿﻨﻤﺎﯾﻨﺪ .ﺑﻮراﻧﯽ

ﺑﺎدﻣﺠﺎن در ﮐﻨﺎر ﮐﺎل ﮐﺒﺎب و ﮐﺒﺎب ﻣﺤﻠﯽ ﻃﻌﻢ ﺑﺴﯿﺎر ﻋﺎﻟﯽ دارد.
ﻧﮑﺎت ﻃﻼﯾﯽ ﻃﺒﺦ ﺑﻬﺘﺮ ﮐﺎل ﮐﺒﺎب :
ﺑﺮای اﯾﻦ ﮐﻪ ﻣﯿﺰان ﺗﺮﺷﯽ ﻏﺬا ﮐﻢ ﺷﻮد ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﯿﺪ ﯾﮏ ﺗﺎ دو ﻗﺎﺷﻖ ﺳﻮﭘﺨﻮری از اﻧﺎر آن ﮐﻢ ﮐﻨﯿﺪ.
ﮔﺮدو را ﺗﺎ ﺣﺪی ﮐﻪ دﻧﺪان ﮔﯿﺮ ﺑﺎﺷﺪ آﺳﯿﺎب ﮐﺮد .ﺑﻪ ﺟﺎی ﺳﺒﺰی ﻣﺤﻠﯽ ﭼﻮﭼﺎق ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﯿﺪ از
ﮔﺸﻨﯿﺰ ﻧﯿﺰ اﺳﺘﻔﺎده ﮐﻨﯿﺪ.

