ﻃﺮز ﺗﻬﯿﻪ ﺷﯿﺮﯾﻦ ﭘﻠﻮ ﮔﯿﻼﻧﯽ
اﯾﻦ ﭘﻠﻮ ﯾﻜﯽ از ﭘﻠﻮﻫﺎی ﻣﻌﺮوف و ﺳﻨﺘﯽ اﺳﺘﺎن ﮔﯿﻼن اﺳﺖ ﻛﻪ در ﺷﺐ ﻋﯿﺪ ﯾﺎ ﻣﺮاﺳﻢ ﻋﺮوﺳﯽ ﺑﺎ
ﺑﺮﻧﺞ ﻣﺤﻠﯽ ﭘﺨﺘﻪ 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.
ﻣﻮاد ﻻزم ﺟﻬﺖ ﺗﻬﯿﻪ ﺷﯿﺮﯾﻦ ﭘﻠﻮ ﮔﯿﻼﻧﯽ:
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ﻃﺮز ﺗﻬﯿﻪ ﺷﯿﺮﯾﻦ ﭘﻠﻮ:
ﺟﻬﺖ ﺗﻬﯿﻪ ﺷﯿﺮﯾﻦ ﭘﻠﻮ اﺑﺘﺪا در ﻇﺮﻓﯽ ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺑﺮﻧﺞ را ﺑﺎ ﻛﻤﯽ ﻧﻤﻚ ﺑﻪ ﻣﺮﺣﻠﻪ آﺑﻜﺸﯽ رﺳﺎﻧﺪه و آن
را آﺑﻜﺶ ﻛﺮده و ﻣﯽﮔﺬارﯾﻢ ﺗﺎ دم ﺑﻜﺸﺪ .ﮔﻮﺷﺖ را ﺑﺪون اﯾﻦ ﮐﻪ ﺧﺮد ﻛﻨﯿﻢ اﺑﺘﺪا ﻛﻤﯽ در روﻏﻦ ﯾﺎ
ﻛﺮه ﺗﻔﺖ ﻣﯿﺪﻫﯿﻢ و ﺑﻌﺪ ﺑﻪ ﻫﻤﺮاه دو ﻟﯿﻮان آب و ﺑﺎ اﺿﺎﻓﻪ ﻛﺮدن ﭘﯿﺎز درﺷﺖ ﺧﺮد ﺷﺪه ،ﺑﺮگ ﺑﻮ،
ﻧﻤﻚ و ﻓﻠﻒ و زردﭼﻮﺑﻪ روی ﺣﺮارت ﻛﻢ ﺑﻪ ﻣﺪت دو ﺳﺎﻋﺖ ﻣﯽﮔﺬارﯾﻢ ﺗﺎ ﻛﺎﻣﻼ ﭘﺨﺘﻪ ﺷﻮد .وﻗﺘﯽ
ﻛﻪ ﺗﻤﺎم آب ﺑﻪ ﺧﻮرد ﮔﻮﺷﺖ رﻓﺖ آن را رﯾﺶرﯾﺶ ﻣﯽﻛﻨﯿﻢ .ﺧﻼل ﭘﺴﺘﻪ ،ﺑﺎدام ،ﺧﺮﻣﺎ ﺑﺪون
ﻫﺴﺘﻪ و ﻛﺸﻤﺶ را ﺟﺪاﮔﺎﻧﻪ ﺗﻔﺖ ﻣﯽدﻫﯿﻢ .ﺳﭙﺲ ﻗﯿﺼﯽﻫﺎ را ﺑﻪ ﺳﻪ ﻗﺴﻤﺖ ﺗﻘﺴﯿﻢ ﻛﺮده و در
روﻏﻦ ﺗﻔﺖ ﻣﯽدﻫﯿﻢ .ﻫﻮﯾﺞﻫﺎ را ﻧﯿﺰ ﭘﺨﺘﻪ ،رﻧﺪه ﻛﺮده و ﺑﺎ روﻏﻦ داغ ﺳﺮخ ﻣﯽﻛﻨﯿﻢ .ﺧﻼل ﻧﺎرﻧﺞ
را ﺳﻪ ﺑﺎر ﺟﻮﺷﺎﻧﺪه آﺑﺶ را ﻋﻮض ﻛﺮده روی آن ﺷﻜﺮ ﻣﯽﭘﺎﺷﯿﻢ ﺳﭙﺲ در روﻏﻦ ﺗﻔﺖ ﻣﯽدﻫﯿﻢ.
ﭘﻠﻮ دم ﻛﺸﯿﺪه را در ﻇﺮف ﻣﻨﺎﺳﺒﯽ رﯾﺨﺘﻪ ﻣﻘﺪاری از ﭘﻠﻮ را ﺑﺎ زﻋﻔﺮان ﻣﺨﻠﻮط ﻛﺮده ﺳﭙﺲ ﺑﺎ ﻣﻮاد

آﻣﺎده ﺷﺪه ﺗﺰﻦ و ﻣﯿﻞ ﻣﯿﮑﻨﯿﻢ.
ﻧﻜﺎت ﻃﻼﯾﯽ ﭘﺨﺖ ﺑﻬﺘﺮ ﺷﯿﺮﯾﻦ ﭘﻠﻮ ﮔﯿﻼﻧﯽ:
.1

ﻫﺮ ﻛﺪام از ﻣﻮاد را دوﺳﺖ ﻧﺪارﯾﺪ از ﻏﺬا ﺣﺬف ﻛﻨﯿﺪ

.2

در ﺻﻮرت ﺗﻤﺎﯾﻞ ﻣﯿﺘﻮاﻧﯿﺪ ﻣﻮاد را از ﻗﺒﻞ آﻣﺎده ﮐﻨﯿﺪ و در زﻣﺎن آﺑﮑﺶ ﮐﺮدن ﺑﺮﻧﺞ در ﻻﺑﻪ ﻻی
ﺑﺮﻧﺞ ﺑﺮﯾﺰﯾﺪ.

.3

ﺑﻬﺘﺮ اﺳﺖ ﺧﻼل ﭘﺴﺘﻪ و ﺑﺎدام را از ﺷﺐ ﻗﺒﻞ در ﮔﻼب و ﺷﻜﺮ ﺧﯿﺲ ﻛﻨﯿﺪ ﺗﺎ ﺧﻮﺷﻤﺰه ﺗﺮ
ﺷﻮد.

