ﻃﺮز ﺗﻬﯿﻪ ﺧﻮراک ﻟﻮﺑﯿﺎ
ﻟﻮﺑﯿﺎ ﯾﮏ ﺧﻮراک ﺧﻮﺷﻤﺰه و ﻟﺬﯾﺬ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺎ ﻧﺎن و ﺣﺘﯽ ﺑﺮﻧﺞ ﻣﯿﻞ ﻣﯿﺸﻮد  .ﻣﻌﺮوف ﺗﺮﯾﻦ ﻏﺬا ﺑﺎ
اﯾﻦ ﺧﻮراک ﮐﺒﺎب ﻟﻮﺑﯿﺎ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻟﻮﺑﯿﺎ ﺑﺎ ﮐﺒﺎب ﭼﻨﺠﻪ ﻣﯿﻞ ﻣﯿﺸﻮد .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.
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ﻃﺮز ﺗﻬﯿﻪ ﻟﻮﺑﯿﺎ ﭘﺨﺘﻪ ﮔﯿﻼﻧﯽ :
ﺟﻬﺖ ﺗﻬﯿﻪ ﻟﻮﺑﯿﺎ ﭘﺨﺘﻪ اﺑﺘﺪا ﺑﻬﺘﺮ اﺳﺖ ﺑﺮای رﻓﻊ ﻧﻔﺦ و ﺳﻬﻮﻟﺖ در ﭘﺨﺖ ﻟﻮﺑﯿﺎ ﭼﯿﺘﯽ  ،آن را از
ﺷﺐ ﻗﺒﻞ در آب ﺑﺨﯿﺴﺎﻧﯿﻢ .ﺗﻮﺟﻪ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﯿﺪ ﮐﻪ اﮔﺮ ﺑﺘﻮاﻧﯿﺪ ﭼﻨﺪ ﺑﺎر آب ﻟﻮﺑﯿﺎ ﭼﯿﺘﯽ را ﺗﻐﺮ
دﻫﯿﺪ ﺑﻪ ﻃﻮر ﮐﺎﻣﻞ ﻧﻔﺦ آن ﺑﺮﻃﺮف ﻣﯽ ﺷﻮد و در زﻣﺎن ﭘﺨﺖ ﺑﻪ راﺣﺘﯽ ﻣﯽ ﭘﺰد .ﻟﻮﺑﯿﺎ را ﺑﻪ ﻫﻤﺮا
آب روی ﺣﺮارت ﮔﺬاﺷﺘﻪ ﺗﺎ ﺑﻪ اراﻣﯽ ﺑﭙﺰد  .در اﯾﻦ ﻣﺮﺣﻠﻪ ﭘﯿﺎز را ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻧﮕﯿﻨﯽ ﺧﺮد ﻣﯽ ﮐﻨﯿﻢ و
ﺑﺎ ﻣﻘﺪاری روﻏﻦ ﻣﺎﯾﻊ در ﯾﮏ ﺗﺎﺑﻪ ﺗﻔﺖ ﻣﯽ دﻫﯿﻢ .ﭘﺲ از اﯾﻨﮑﻪ رﻧﮓ ﭘﯿﺎز ﻃﻼﯾﯽ ﺷﺪ ﻧﺼﻒ آﻧﻬﺎ را
ﺑﺮ ﻣﯿﺪارﯾﻢ و ﮐﻨﺎر ﻣﯽ ﮔﺬارﯾﻢ .ﺣﺎﻻ ﺳﯿﺮ ﻫﺎ و ﮔﻮﺟﻪ ﻓﺮﻧﮕﯽ ﻫﺎ را ﺧﺮد ﻣﯽ ﮐﻨﯿﻢ و ﺑﻌﺪ از اﺿﺎﻓﻪ
ﮐﺮدن ﺑﻪ ﺗﺎﺑﻪ ﺗﻔﺖ ﻣﯽ دﻫﯿﻢ .ﺗﻔﺖ دادن ﻣﻮاد را ﺗﺎ ﺟﺎﯾﯽ اداﻣﻪ ﻣﯽ دﻫﯿﻢ ﺗﺎ آب ﮔﻮﺟﻪ ﻓﺮﻧﮕﯽ ﻫﺎ
ﮐﺎﻣﻼ ﺗﺒﺨﯿﺮ ﺷﻮد .در اﯾﻦ ﻣﺮﺣﻠﻪ ﻣﻮاد ﺗﻔﺖ داده ﺷﺪه را ﺑﻪ ﻟﻮﺑﯿﺎ اﺿﺎﻓﻪ ﻣﯿﮑﻨﯿﻢ  .ﺳﯿﺐ زﻣﯿﻨﯽ ﻫﺎ
را ﭘﻮﺳﺖ ﮐﻨﺪه و دو ﻧﺼﻒ ﮐﻨﯿﺪ و ﺑﻪ ﻟﻮﺑﯿﺎ اﺿﺎﻓﻪ ﻧﻤﺎﺪ .زﻣﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﺳﯿﺐ زﻣﯿﻨﯽ ﭘﺨﺘﻪ ﺷﺪ آن را از
ﻗﺎﺑﻠﻤﻪ ﺧﺎرج ﮐﺮده و ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﭼﻨﮕﺎل ﻟﻪ ﻣﯿﮑﻨﯿﻢ .و ﺑﺎ رب و ادوﯾﻪ و ﺑﺎﻗﯽ ﻣﺎﻧﺪه ﭘﯿﺎز در ﺗﺎﺑﻪ
ﺗﻔﺖ ﻣﯿﺪﻫﯿﻢ ﺳﭙﺲ ﻣﺠﺪد ﺑﻪ ﻟﻮﺑﯿﺎ اﺿﺎﻓﻪ ﻣﯿﻨﻤﺎﻢ ﭘﺲ از اﺿﺎﻓﻪ ﮐﺮدن ﻣﻮاد ﺑﻪ ﺧﻮراک ﺣﺪود 1

ﺳﺎﻋﺖ و ﻧﯿﻢ ﻧﯿﺎز اﺳﺖ ﺗﺎ ﺧﻮراک ﻟﻮﺑﯿﺎ ﭼﯿﺘﯽ ﺟﺎ ﺑﯿﻔﺘﺪ و آﻣﺎده ﺳﺮو ﺷﻮد .ﭘﺲ از اﯾﻨﮑﻪ ﺧﻮراک
ﻟﻮﺑﯿﺎ ﭼﯿﺘﯽ آﻣﺎده ﺷﺪ آﻧﺮا در ﻇﺮف ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ ﻣﯽ ﮐﺸﯿﻢ و ﺑﻪ ﻫﻤﺮاه آﺑﻠﯿﻤﻮ و ﻧﺎن ﺳﺮو ﻣﯽ ﮐﻨﯿﻢ.
ﻧﮑﺎت ﺗﻬﯿﻪ ﺧﻮراک ﻟﻮﺑﯿﺎ ﭼﯿﺘﯽ
اﮔﺮ ﺧﻮراک ﻟﻮﺑﯿﺎ ﭼﯿﺘﯽ ﺷﻤﺎ آﺑﮑﯽ ﺑﻮد و ﻏﻠﻈﺖ ﻧﺪاﺷﺖ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﯿﺪ ﺑﺎ اﯾﻦ روش ﻏﻠﻈﺖ ﮐﺎﻓﯽ را ﺑﻪ
آن ﺑﺪﻫﯿﺪ .ﺑﺮای اﯾﻦ ﻣﻨﻈﻮر  ۱ﻗﺎﺷﻖ ﻏﺬاﺧﻮری آرد را در ﻣﻘﺪار ﮐﻤﯽ روﻏﻦ ﻣﺎﯾﻊ ﺗﻔﺖ دﻫﯿﺪ ﺗﺎ
ﺧﺎﻣﯽ آن ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﻮد و رﻧﮕﺶ ﮐﺮﻣﯽ ﺷﻮد ﺳﭙﺲ در زﻣﺎن اﺿﺎﻓﻪ ﮐﺮدن ﺳﯿﺐ زﻣﯿﻨﯽ ﺑﻪ ﺧﻮراک
اﺿﺎﻓﻪ ﮐﻨﯿﺪ .ﻣﯿﺘﻮاﻧﯿﺪ ﺳﯿﺐ زﻣﯿﻨﯽ ﻫﺎ را ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻣﮑﻌﺒﯽ در ﻟﻮﺑﯿﺎ ﻗﺮار دﻫﯿﺪ و ﻫﻤﺎﻧﻄﻮر ﺳﺮو
ﮐﻨﯿﺪ .در ﺻﻮرت ﺗﻤﺎﯾﻞ ﻣﯿﺘﻮاﻧﯿﺪ از ﭘﯿﺎز ﻫﺎی درﺳﺘﻪ اﻣﺎ رﯾﺰ را در ﺧﻮراک ﺑﺮﯾﺰﯾﺪ و ﻣﯿﻞ ﻧﻤﺎﺪ.
اﺿﺎﻓﻪ ﮐﺮدن ﯾﮏ ﺳﯿﺦ ﮐﺒﺎب ﭼﻨﺠﻪ ﺑﻪ ﻟﻮﺑﯿﺎ ﻃﻌﻢ ﺑﯿﻨﻈﯿﺮی دارد .در ﺻﻮرت ﺗﻤﺎﯾﻞ ﮔﻮﺟﻪ ﻓﺮﻧﮕﯽ را
ﺣﺬف ﮐﻨﯿﺪ.

