ﻃﺮز ﺗﻬﯿﻪ ﺑﺮﻧﺞ ﮔﻨﺒﺪی و ﻣﺮغ
ﺑﺮﻧﺞ و ﻣﺮغ ﮔﻨﺒﺪی از آن دﺳﺘﻪ ﻏﺬاﻫﺎﯾﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻃﺮﻓﺪاران ﺑﺴﯿﺎری دارد .ﭘﯿﺸﻨﻬﺎد ﻣﯿﮑﻨﯿﻢ ﯾﮑﺒﺎر
ﻫﻢ ﮐﻪ ﺷﺪه اﯾﻦ ﻏﺬا را ﺑﺎ اﻧﻮاع ﺑﺮﻧﺞ اﯾﺮاﻧﯽ ﻣﺜﻞ ﺑﺮﻧﺞ ﻫﺎﺷﻤﯽ و ﺑﺮﻧﺞ ﺻﺪری ﻣﯿﻞ ﺑﻔﺮﻣﺎﺪ.
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ﻃﺮز ﺗﻬﯿﻪ :
ﺟﻬﺖ ﺗﻬﯿﻪ ﺑﺮﻧﺞ ﮔﻨﺒﺪی ﺑﺎ ﻣﺮغ اﺑﺘﺪا ﺷﮑﺮ و ﺳﺲ ﺳﻮﯾﺎ را ﻣﺨﻠﻮط ﻧﻤﺎﺪ .ران ﻣﺮغ را ﺧﻮرد ﮐﺮده و
ﻣﻘﺪاری از ﺳﺲ از ﻗﺒﻞ آﻣﺎده ﺷﺪه را ﺑﺎ ﻣﺮغ ﻣﺨﻠﻮط ﮐﻨﯿﺪ ،ﺳﭙﺲ روﯾﺶ را ﭘﻮﺷﺎﻧﺪه و در ﯾﺨﭽﺎل
ﻗﺮار ﻣﯿﺪﻫﯿﻢ ﺗﺎ اﺳﺘﺮاﺣﺖ ﮐﻨﺪ .ﻫﻮﯾﺞ ،ﭘﯿﺎز و ﻓﻠﻔﻞ دﻟﻤﻪ ای را رﯾﺰ ﺧﻮرد ﮐﺮده و در ﻣﺎﻫﯿﺘﺎﺑﻪ ی از
ﻗﺒﻞ داغ ﺷﺪه ﺗﻔﺖ دﻫﯿﺪ .ﻧﻤﮏ و ﻓﻠﻔﻞ را اﺿﺎﻓﻪ ﻣﯿﻨﻤﺎﻢ .در ﻣﺮﺣﻠﻪ ﺑﻌﺪ ﻧﺨﻮد ﻓﺮﻧﮕﯽ و ﮐﻠﻢ
ﺑﺮوﮐﻠﯽ ﺧﻮرد ﺷﺪه را درون ﻣﺎﻫﯿﺘﺎﺑﻪ ﻣﯿﺮﯾﺰﯾﻢ و ﻣﺠﺪد ﺗﻔﺖ ﻣﯿﺪﻫﯿﻢ ﺗﺎ از ﺧﺎﻣﯽ در ﺑﯿﺎﯾﻨﺪ .در
ﻣﺎﻫﯿﺘﺎﺑﻪ ای دﯾﮕﺮ ﻣﻘﺪاری روﻏﻦ رﯾﺨﺘﻪ و ﺳﯿﺮ ﻟﻪ ﺷﺪه و زﻧﺠﺒﯿﻞ را ﺳﺮخ ﻣﯿﮑﻨﯿﻢ و ﺑﺮﻧﺞ از ﻗﺒﻞ
ﭘﺨﺘﻪ ﺷﺪه را اﺿﺎﻓﻪ ﻣﯿﮑﻨﯿﻢ .در اﯾﻦ ﻣﺮﺣﻠﻪ ﻣﯿﺘﻮاﻧﯿﺪ ﺑﻪ دو ﺻﻮرت ﻋﻤﻞ ﮐﻨﯿﺪ ﯾﺎ اﯾﻨﮑﻪ در ﻫﻤﺎن
ﻣﺎﻫﯿﺘﺎﺑﻪ ﺗﺨﻢ ﻣﺮغ ﻫﺎرا ﺳﺮخ ﮐﻨﯿﺪ و ﯾﺎ اﯾﻨﮑﻪ در ﻇﺮﻓﯽ ﺟﺪاﮔﺎﻧﻪ ﺗﺨﻢ ﻣﺮغ را َرخ و ﺑﺎ ﺑﺮﻧﺞ ﻣﺨﻠﻮط

ﻧﻤﺎﺪ .زﻣﺎﻧﯿﮑﻪ ﺗﺨﻢ ﻣﺮغ ﮐﺎﻣﻼ ﭘﺨﺘﻪ ﺷﺪ ﺑﺎ ﺑﺮﻧﺞ ﻣﺨﻠﻮط ﻣﯿﮑﻨﯿﻢ و در ﻣﺮﺣﻠﻪ آﺧﺮ ﺳﺒﺰﯾﺠﺎت از
ﻗﺒﻞ ﺗﻬﯿﻪ ﺷﺪه را ﺑﺎ ﺑﺮﻧﺞ ﻣﺨﻠﻮط ﻣﯿﮑﻨﯿﻢ .ﺑﺮﻧﺞ و ﻣﻮاد ﻣﺨﻠﻮط ﺷﺪه را در ﻗﺎﻟﺐ از ﻗﺒﻞ ﭼﺮب ﺷﺪه
ﻣﯿﺮﯾﺰﯾﻢ و روﯾﺶ را ﻣﯿﭙﻮﺷﺎﻧﯿﻢ .ﻣﺮغ را در روﻏﻦ ﺳﺮخ ﻣﯿﮑﻨﯿﻢ و ﻣﺎﺑﻘﯽ ﺳﺲ از ﻗﺒﻞ آﻣﺎده ﺷﺪه را
روی ﻣﺮغ ﻣﯿﺮﯾﺰﯾﻢ ﺗﺎ ﻣﺮغ ﭘﺨﺘﻪ ﺷﻮد .ﮐﻨﺠﺪ را اﺿﺎﻓﻪ و ﺑﻌﺪ از اﯾﻨﮑﻪ ﻣﺮغ ﭘﺨﺘﻪ ﺷﺪ ﺣﺮارت را
ﺧﺎﻣﻮش ﻣﯿﮑﻨﯿﻢ .ﺑﺮﻧﺞ را از ﻗﺎﻟﺐ ﺧﺎرج ﮐﺮده و ﺑﺎ ﻣﺮغ ﺗﺰﻦ و ﻣﯿﻞ ﻣﯿﮑﻨﯿﻢaiovg_video] .
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