ﻃﺮز ﺗﻬﯿﻪ ﺗﺮش واش
ﺗﺮش واش ﯾﻪ ﺧﻮرﺷﺖ اﺻﯿﻞ ﮔﯿﻼﻧﯿﻪ ﮐﻪ ﺑﺎ ﺳﺒﺰی ﻣﺤﻠﯽ ﮔﯿﻼﻧﯽ ﺗﻬﯿﻪ ﻣﯿﺸﻪ .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 :
ﻣﺮغ
ﺳﺒﺰی ﻣﺨﺼﻮص
ﮔﻮﺟﻪ
ﺑﺎدﻣﺠﺎن
ﺳﯿﺮ
رب اﻧﺎر
رب آﻟﻮﭼﻪ
آﺑﻐﻮره
ﭘﯿﺎز
روﻏﻦ
آب
ﻧﻤﮏ  ،ﻓﻠﻔﻞ و زردﭼﻮﺑﻪ

 4ﺗﮑﻪ
 1ﮐﯿﻠﻮ ) ﺗﺮش واش ،ﺟﻌﻔﺮی ﮔﺸﻨﯿﺰ
،ﺗﺮه،ﺧﺎﻟﻮاش ،ﭼﻮﭼﺎق،ﻧﻌﻨﺎ(
 2ﻋﺪد
 3ﻋﺪد
 2ﺣﺒﻪ ﻣﺘﻮﺳﻂ
 1ﻗﺎﺷﻖ ﻏﺬا ﺧﻮری
 1ﻗﺎﺷﻖ ﻏﺬاﺧﻮری
ﻧﺼﻒ ﻟﯿﻮان
 1ﻋﺪد
ﺑﻪ ﻣﻘﺪار ﻻزم
ﺑﻪ ﻣﻘﺪار ﻻزم
ﺑﻪ ﻣﻘﺪار ﻻزم

ﻃﺮز ﺗﻬﯿﻪ  :ﺟﻬﺖ ﺗﻬﯿﻪ ﺧﻮرﺷﺖ ﺗﺮش واش اﺑﺘﺪا ﺳﺒﺰی را ﺧﻮب ﺗﻤﯿﺰ ﮐﺮده و رﯾﺰ ﺧﻮرد ﮐﻨﯿﺪ .
ﺳﺒﺰی ﻫﺎ را ﺗﻔﺖ داده و درون روﻏﻦ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺳﺒﺰی  ،ﺳﺒﺰی ﻗﻮرﻣﻪ ای ﺳﺮخ ﮐﻨﯿﺪ  .در اﯾﻦ ﻓﺎﺻﻠﻪ
ﭘﯿﺎز را رﯾﺰ ﺧﻮرد ﮐﺮده و درون ﻣﺎﻫﯿﺘﺎﺑﻪ ای ﺟﺪاﮔﺎﻧﻪ ﺗﻔﺖ دﻫﯿﺪ  ،زﻣﺎﻧﯿﮑﻪ ﭘﯿﺎز ﻧﺮم ﺷﺪ ﺗﮑﻪ ﻫﺎی
ﻣﺮغ را ﺑﻪ ﭘﯿﺎز در ﺣﺎل ﺳﺮخ اﺿﺎﻓﻪ و ﻧﻤﮏ  ،ﻓﻠﻔﻞ  ،زردﭼﻮﺑﻪ و ﻣﻘﺪاری آب اﺿﺎﻓﻪ ﻧﻤﺎﺪ  .درب
ﻗﺎﺑﻠﻤﻪ را ﮔﺬاﺷﺘﻪ و ﺷﻌﻠﻪ را ﻣﻼﯾﻢ ﺑﮕﺬارﯾﺪ  .اﺟﺎزه دﻫﯿﺪ ﻣﺮغ ﻧﯿﻢ ﭘﺰ ﺷﻮد  .ﺳﭙﺲ ﺳﺒﺰی ﻫﺎی
ﺳﺮخ ﺷﺪه را درون ﻗﺎﺑﻠﻤﻪ ﺣﺎوی ﻣﺮغ ﺑﺮﯾﺰﯾﺪ  .ﺳﯿﺮ را رﻧﺪه ﮐﺮده و ﺑﻪ ﺧﻮرﺷﺖ ﺗﺮش واش در ﺣﺎل
ﻃﺒﺦ اﺿﺎﻓﻪ ﻧﻤﺎﺪ  3اﻟﯽ  4ﻟﯿﻮان آب ﺑﻪ ﺧﻮرﺷﺖ اﺿﺎﻓﻪ ﮐﺮده و  20دﻗﯿﻘﻪ در ﻗﺎﺑﻠﻤﻪ را ﺟﻔﺖ ﮐﻨﯿﺪ
 .رب اﻧﺎر و آﻟﻮﭼﻪ و آﺑﻐﻮره را ﻧﯿﺰ در ﻣﺮﺣﻠﻪ آﺧﺮ اﺿﺎﻓﻪ ﻧﻤﺎﺪ  .در ب ﻗﺎﺑﻠﻤﻪ را ﮔﺬاﺷﺘﻪ ﺗﺎ ﻏﺬا ﺟﺎ
ﺑﯿﻮﻓﺘﺪ  .در اﯾﻦ ﻓﺎﺻﻠﻪ ﺑﺎدﻣﺠﺎن و ﮔﻮﺟﻪ را ﺣﻠﻘﻪ ای ﺧﻮرد ﮐﺮده و در روﻏﻦ ﺳﺮخ ﻧﻤﺎﺪ  .ﺑﺮﻧﺞ را
ﺑﻪ روش ﮐﺘﻪ ﯾﺎ آﺑﮑﺶ ﺗﻬﯿﻪ ﮐﺮده و ﺑﺎ ﺧﻮرﺷﺖ ﺗﺮش واش ﻣﯿﻞ ﮐﻨﯿﺪ  .ﻧﮑﺎت ﻃﻼﯾﯽ ﻃﺒﺦ ﺑﻬﺘﺮ
ﺧﻮرﺷﺖ ﺗﺮش واش  :ﺑﻬﺘﺮ اﺳﺖ از ﺳﺒﺰی ﺧﺎﻟﺺ ﺗﺮش واش اﺳﺘﻔﺎده ﮐﻨﯿﺪ  .ﻃﻌﻢ ﺗﺮش و ﻣﻠﺲ
اﯾﻦ ﻏﺬا ﺑﺴﺘﮕﯽ ﺑﻪ ذاﺋﻘﻪ اﻓﺮاد دارد .

