ﻃﺮز ﺗﻬﯿﻪ ﺑﺎدﮐﻮﺑﻪ ) ﮐﻮﮐﻮی ﻣﺮغ (
ﺑﺎدﮐﻮﺑﻪ ﯾﺎ ﮐﻮﮐﻮ ﻣﺮغ ﯾﮏ ﮐﻮﮐﻮ ﻣﺠﻠﺴﯽ ﺑﺸﻤﺎر ﻣﯽ آﯾﺪ ﮐﻪ ﺗﻬﯿﻪ آن ﺑﺎ ﻣﻮاد اوﻟﯿﻪ ﺳﺎده اﻣﮑﺎن ﭘﺬﯾﺮ
اﺳﺖ .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 ﺗﻬﯿﻪ ﮐﻮﮐﻮ ﻣﺮغ :
ﻣﺮغ ﭘﺨﺘﻪ
ﺗﺨﻢ ﻣﺮغ
ﭘﯿﺎز داغ ﻃﻼﯾﯽ
زﻋﻔﺮان آب زده
آب ﻟﯿﻤﻮ
ﻣﺎﺳﺖ ﭼﮑﯿﺪه
ﻧﻤﮏ و ﻓﻠﻔﻞ و روﻏﻦ ﻣﺎﯾﻊ

۱ﮐﯿﻠﻮ
 ۸ﻋﺪد
 ۴ﻗﺎﺷﻖ ﻏﺬا ﺧﻮری
 ۳ﻗﺎﺷﻖ ﻏﺬاﺧﻮری
 ۳ﻗﺎﺷﻖ ﻏﺬاﺧﻮری
 ۲ﻗﺎﺷﻖ ﻏﺬاﺧﻮری
ﺑﻪ ﻣﻘﺪار ﻻزم

ﻣﻘﺪار ﻻزم ﻣﻮاد ﻻزم ﺟﻬﺖ ﺗﻬﯿﻪ ﺳﺲ ﻣﺨﺼﻮص ﺑﺎدﮐﻮﺑﻪ :
ﮐﺮه
آرد
ﺟﻌﻔﺮی رﯾﺰ ﺷﺪه
رب ﮔﻮﺟﻪ ﻓﺮﻧﮕﯽ
زﻋﻔﺮان دم ﮐﺮده
ﺳﺲ ﮔﻮﺟﻪ ﻓﺮﻧﮕﯽ
ﺳﺲ ﺗﻨﺪ
آب ﻣﺮغ
ﻧﻤﮏ و ﻓﻠﻔﻞ

 50ﮔﺮم
 1ﻗﺎﺷﻖ ﻏﺬاﺧﻮری
 3ﻗﺎﺷﻖ ﻏﺬاﺧﻮری
 4ﻗﺎﺷﻖ ﻏﺬاﺧﻮری
 2ﻗﺎﺷﻖ ﻏﺬاﺧﻮری
 2ﻗﺎﺷﻖ ﻏﺬاﺧﻮری
 1ﻗﺎﺷﻖ ﭼﺎﯾﺨﻮری
 1ﻟﯿﻮان
ﺑﻪ ﻣﻘﺪار ﻻزم

ﻃﺮز ﺗﻬﯿﻪ ﮐﻮﮐﻮ ﻣﺮغ:
ﺟﻬﺖ ﺗﻬﯿﻪ ﺑﺎدﮐﻮﺑﻪ ﺗﺨﻢ ﻣﺮغ ﻫﺎ را ﺧﻮب ﺑﺰﻧﯿﺪ ﺗﺎ ﯾﮏ دﺳﺖ ﺷﻮﻧﺪ .ﺳﭙﺲ ﻧﻤﮏ و ﻓﻠﻔﻞ را ﺑﻪ
ﻫﻤﺮاه ﻣﺎﺳﺖ اﺿﺎﻓﻪ ﮐﺮده و ﻫﻢ ﺑﺰﻧﯿﺪ .ﭘﯿﺎز داغ ﻫﺎ را اﺿﺎﻓﻪ و ﻣﺨﻠﻮط ﮐﻨﯿﺪ .ﻣﺮغ را رﯾﺶ ﮐﺮده و
ﺑﻪ ﻣﻮاد ﺑﯿﺎﻓﺰاﺪ ،ﺳﭙﺲ آﺑﻠﯿﻤﻮ و زﻋﻔﺮان را رﯾﺨﺘﻪ و ﻣﻮاد را ﻣﺨﻠﻮط ﮐﻨﯿﺪ .روﻏﻦ را در ﻇﺮف
ﻣﻨﺎﺳﺐ داغ ﮐﺮده ،ﻣﻮاد را اﺿﺎﻓﻪ و ﮐﻒ ﻇﺮف ﺻﺎف ﮐﻨﯿﺪ ،ﺳﭙﺲ در ﻃﺒﻘﻪ وﺳﻂ ﻓﺮ ﺑﺎ درﺟﻪ -۲۲۰

 ۲۴۰درﺟﻪ ﺳﺎﻧﺘﯽ ﮔﺮاد ﺑﻪ ﻣﺪت  ۲۰دﻗﯿﻘﻪ ﻗﺮار دﻫﯿﺪ.

ﺗﻬﯿﻪ ﺳﺲ ﺑﺎدﮐﻮﺑﻪ ) ﮐﻮﮐﻮ ﻣﺮغ ( :
ﮐﺮه را آب ﮐﺮده ،آرد را ﺑﯿﺎﻓﺰاﺪ و  ۳دﻗﯿﻘﻪ ﺗﻔﺖ دﻫﯿﺪ .آب ﻣﺮغ را اﻓﺰوده ﻫﻢ ﺑﺰﻧﯿﺪ ﺗﺎ آرد ﮔﻠﻮﻟﻪ
ﻧﺸﻮد .رب ﮔﻮﺟﻪ و ﻧﻤﮏ و ﻓﻠﻔﻞ را اﺿﺎﻓﻪ ﮐﻨﯿﺪ و ﺑﺮ روی ﺣﺮارت ﻫﻢ ﺑﺰﻧﯿﺪ .زﻋﻔﺮان دم ﮐﺮده و
ﺟﻌﻔﺮی رﯾﺰ ﺷﺪه را ﻧﯿﺰ اﻓﺰوده و ﺑﻌﺪ از ﮐﻤﯽ ﺣﺮارت در ﻇﺮف ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺑﺮﯾﺰﯾﺪ .ﺳﺲ ﮔﻮﺟﻪ و ﺳﺲ
ﺗﻨﺪ را اﺿﺎﻓﻪ و ﺳﺮو ﮐﻨﯿﺪ.
ﻧﮑﺎت ﻃﻼﯾﯽ ﻃﺒﺦ ﺑﺎدﮐﻮﺑﻪ :
 -۱ﻣﯿﺘﻮاﻧﯿﺪ در ﻣﻮاد از ﻧﺼﻒ ﻗﺎﺷﻖ ﭼﺎی ﺧﻮری دارﭼﯿﻦ ﻧﯿﺰ اﺳﺘﻔﺎده ﮐﻨﯿﺪ -۲ .در ﺑﻌﻀﯽ دﺳﺘﻮرات
ﺟﻮش ﺷﯿﺮﯾﻦ ﻧﯿﺰ ﺑﻪ اﻧﺪازه ﯾﮏ ﻗﺎﺷﻖ ﻏﺬا ﺧﻮری اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽ ﺷﻮد -۳ .ﺑﻌﻀﯽ ﻫﺎ ﻗﺎرچ و ﻧﺨﻮد
ﻓﺮﻧﮕﯽ و ﻓﻠﻔﻞ دﻟﻤﻪ ای رﯾﺰ ﺷﺪه ﻫﻢ در ﻣﻮاد ﻣﯿﺰﻧﻨﺪ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺳﻠﯿﻘﻪ اﻓﺮاد ﺑﺴﺘﮕﯽ دارد وﻟﯽ در دﺳﺘﻮر
اﺻﻠﯽ اﯾﻦ ﻏﺬا ﻧﯿﺴﺖ.

