ﻃﺮز ﺗﻬﯿﻪ واوﯾﺸﮑﺎی ﻣﺮغ
واوﯾﺸﮑﺎی ﻣﺮغ ﯾﮑﯽ از ﻣﻌﺮوﻓﺘﺮﯾﻦ ﺧﻮراﮐﻬﺎی ﺷﻤﺎﻟﯽ ﻫﺴﺖ.واوﯾﺸﮑﺎ اﺳﻤﺶ روﺳﯽ ﻫﺴﺖ و ﺑﻌﺪ از ﺣﻤﻠﻪ روﺳﻬﺎ
ﺗﻮی ﺟﻨﮓ ﺟﻬﺎﻧﯽ دوم و اوﻣﺪﻧﺸﻮن ﺑﻪ ﺷﻤﺎل اﯾﻦ ﻏﺬا ﻫﻢ ﺑﻪ اﺳﻢ واوﯾﺸﮑﺎ ﻧﺎﻣﮕﺬاری ﺷﺪ .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 واوﯾﺸﮑﺎی ﻣﺮغ :
ﺳﯿﻨﻪ ﻣﺮغ
ﭘﯿﺎز ﺑﺰرگ ﺧﻼﻟﯽ ﺷﺪه
ﻓﻠﻔﻞ دﻟﻤﻪ ای ﺧﺮد ﺷﺪه
ﮔﻮﺟﻪ ﻓﺮﻧﮕﯽ ﺧﺮد ﺷﺪه
ﻓﻠﻔﻞ ﺳﺒﺰ ﻗﻠﻤﯽ ﺧﺮد ﺷﺪه
زﻋﻔﺮان
آب ﻟﯿﻤﻮ ﺗﺮش ﺗﺎزه
ﻧﻤﮏ  ،ﻓﻠﻔﻞ و روﻏﻦ

ﯾﮏ ﻋﺪد )ﺣﺪود  300ﮔﺮم(
ﯾﮏ ﻋﺪد
ﻧﺼﻒ ﯾﮏ ﻋﺪد
ﯾﮏ ﻋﺪد
 3ﻋﺪد
ﻣﻘﺪاری
ﺑﻪ ﻣﯿﺰان ﻻزم
ﺑﻪ ﻣﯿﺰان ﻻزم

ﻃﺮز ﺗﻬﯿﻪ واوﯾﺸﮑﺎی ﻣﺮغ :
ﺳﯿﻨﻪ ﻣﺮغ را  2ﺳﺎﻧﺘﯽ ﺧﺮد ﮐﻨﯿﺪ .ﭘﯿﺎزﻫﺎی ﺧﻼﻟﯽ را در روﻏﻦ ﺗﻔﺖ دﻫﯿﺪ  .ﺳﺒﮏ ﮐﻪ ﺷﺪ ﻣﺮغ را اﺿﺎﻓﻪ ﮐﻨﯿﺪ و
ﺑﮕﺬارﯾﺪ ﺳﺮخ ﺷﻮد .ﻓﻠﻔﻞ ﻗﻠﻤﯽ را اﺿﺎﻓﻪ ﮐﻨﯿﺪ و ﮐﻤﯽ ﺗﻔﺖ دﻫﯿﺪ .ﻓﻠﻔﻞ دﻟﻤﻪ ای ،ﮔﻮﺟﻪ ﻓﺮﻧﮕﯽ ،ﻧﻤﮏ ،ﻓﻠﻔﻞ و
زﻋﻔﺮان را اﺿﺎﻓﻪ ﮐﻨﯿﺪ و در آﺧﺮ آب ﻟﯿﻤﻮ را ﺑﺮای ﻃﻌﻢ دار ﮐﺮدن ﺑﺰﻧﯿﺪ .ﺣﺮارت را ﺧﺎﻣﻮش ﮐﻨﯿﺪ .ﻏﺬا را در ﻇﺮف
ﺑﮑﺸﯿﺪ و ﺳﺮو ﻧﻤﺎﺪ .
ﻧﮑﺎت ﻃﻼﯾﯽ ﭘﺨﺖ واوﯾﺸﮑﺎی ﻣﺮغ
واوﯾﺸﮑﺎی ﻣﺮغ ﺟﺰو ﺧﻮراک  -ﻣﺮغ و ﭘﺮﻧﺪه ﻣﯿﺒﺎﺷﺪ زﻣﺎن آﻣﺎده ﺳﺎزی ﻣﻮاد اوﻟﯿﻪ و ﻣﺎﯾﺤﺘﺎج آن ﺣﺪودا  15دﻗﯿﻘﻪ
و زﻣﺎن ﭘﺨﺖ و اﻧﺘﻈﺎر آن در ﺣﺪود  40دﻗﯿﻘﻪ ﻣﯿﺒﺎﺷﺪ  .واوﯾﺸﮑﺎی ﻣﺮغ را ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﯿﺪ در وﻋﺪه ﻧﻬﺎر  -ﺷﺎم  -ﺳﺮو
ﮐﻨﯿﺪ  .ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﻣﯿﺘﻮان در ﻣﺎه رﻣﻀﺎن ﺑﻪ ﻋﻨﻮان اﻓﻄﺎر  -ﻣﯿﻞ ﮐﺮد  .در ﺻﻮرت ﺗﻤﺎﯾﻞ ﻣﯿﺘﻮاﻧﯿﺪ ﻣﻘﺪاری ﮔﺮدوی
آﺳﯿﺎب ﺷﺪه ﺑﻪ ﻣﺨﻠﻮط واوﯾﺸﮑﺎ اﺿﺎﻓﻪ ﻧﻤﺎﺪ .ﮔﻮﺟﻪ و ﻓﻠﻔﻞ دﻟﻤﻪ ﺟﺰء ﻣﻮادی ﻫﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ ﻣﯿﺘﻮاﻧﯿﺪ ﺣﺬف ﻧﻤﺎﺪ.
در ﺻﻮرت در دﺳﺘﺮس ﻧﺪاﺷﺘﻦ آﺑﻠﯿﻤﻮ از آ ﻏﻮره ﯾﺎ آب ﻧﺎرﻧﺞ اﺳﺘﻔﺎده ﻧﻤﺎﺪ ﻣﯿﺘﻮاﻧﯿﺪ در ﻣﺮﺣﻠﻪ آﺧﺮﮔﻮﺟﻪ را ﺑﻪ
ﺻﻮرت ﺣﻠﻘﻪ ﺷﺪه روی واوﯾﺸﮑﺎ ﻗﺮار دﻫﯿﺪ و درب ﻇﺮف را ﺣﺪود  10دﻗﯿﻘﻪ ﺑﺎ ﻧﮑﻨﯿﺪ ﺗﺎ ﮔﻮﺟﻪ ﺑﭙﺰد .ﻣﻘﺪاری ﺟﻌﻔﺮی
ﺧﻮرد ﺷﺪه ﻣﯿﺘﻮاﻧﺪ ﻃﻌﻢ ﻣﻄﻠﻮب ﺗﺮی ﺑﻪ اﯾﻦ ﻏﺬا ﺑﺪﻫﺪ  .ﺗﻮﺟﻪ ﻧﻤﺎﺪ ﻣﻘﺪار ﻣﻮاد اوﻟﯿﻪ و دﺳﺘﻮر ﺗﻬﯿﻪ ﺑﺮای  3ﻧﻔﺮ
ﻣﻨﺎﺳﺐ ﻣﯿﺒﺎﺷﺪ .ﻧﻮش ﺟﺎن

