ﻃﺮز ﺗﻬﯿﻪ ﺳﺒﺰی ﭘﻠﻮ ﺑﺎ ﻣﺎﻫﯽ
ﺳﺒﺰی ﭘﻠﻮ ﯾﮏ ﻏﺬای اﺻﯿﻞ ﮔﯿﻼﻧﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ در آﻦ ﻫﺎی اﯾﺮاﻧﯽ ﺣﺘﻤﺎ ﺳﺮو ﻣﯿﺸﻮد  .ﺳﺒﺰی ﭘﻠﻮ در
ﺷﺐ ﻋﯿﺪ و ﭼﻬﺎرﺷﻨﺒﻪ ﺳﻮری ﺟﺎﯾﮕﺎه وﯾﮋه ای در ﺳﻔﺮه ﻫﺎی اﯾﺮاﻧﯽ دارد  .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 :
ﺟﻬﺖ ﺗﻬﯿﻪ ﺳﺒﺰی ﭘﻠﻮ اﺑﺘﺪا ﺑﺮﻧﺞ را ﺑﻪ ﻣﺪت  2ﺳﺎﻋﺖ ﺑﺎ آب و ﻧﻤﮏ ﺧﯿﺲ ﮐﻨﯿﺪ  .ﺳﺒﺰی را ﺑﻌﺪ از
ﭘﺎک ﮐﺮدن و ﺷﺴﺖ و ﺷﻮ ﺑﻪ ﮐﻤﮏ دﺳﺘﮕﺎه ﺳﺒﺰی ﺧﻮرد ﮐﻦ و ﯾﺎ ﭼﺎﻗﻮ رﯾﺰ ﺧﻮرد ﮐﻨﯿﺪ  .ﺳﺒﺰی را
ﮐﻨﺎر ﺑﮕﺬارﯾﺪ  .ﺑﺮﻧﺞ را ﺑﻪ روش آﺑﮑﺶ ﺗﻬﯿﻪ ﻧﻤﺎﺪ  5 .دﻗﯿﻘﻪ ﻗﺒﻞ از اﯾﻨﮑﻪ ﺑﺮﻧﺞ را آﺑﮑﺶ ﮐﻨﯿﺪ
ﺳﺒﺰی را اﺿﺎﻓﻪ ﻧﻤﺎﺪ و ﮐﺎﻣﻼ ﻣﺨﻠﻮط ﮐﻨﯿﺪ  .ﺳﭙﺲ ﺑﺮﻧﺞ را آﺑﮑﺶ ﻧﻤﺎﺪ  .ﻗﺎﺑﻠﻤﻪ ای ﻣﻨﺎﺳﺐ
اﻧﺘﺨﺎب ﮐﺮده و ﺑﺎ ﻣﻘﺪاری روﻏﻦ روی ﺣﺮارت ﻗﺮار دﻫﯿﺪ  .ﺗﻪ دﯾﮓ ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ را ﺗﻪ ﻗﺎﺑﻠﻤﻪ ﺑﮕﺬارﯾﺪ و
ﺑﺮﻧﺞ را ﺑﻪ آراﻣﯽ ﺑﻪ ﻗﺎﺑﻠﻤﻪ ﻣﻨﺘﻘﻞ ﮐﻨﯿﺪ  .درب ﻗﺎﺑﻠﻤﻪ را دﻣﮑﻨﯽ ﻗﺮار داده و ﺑﺎ ﺣﺮارت ﮐﻢ ﺳﺒﺰی ﭘﻠﻮ
را دم ﮐﻨﯿﺪ  .ﺗﮑﻪ ﻫﺎی ﻣﺎﻫﯽ را ﺑﺎ ﻧﻤﮏ و ﻓﻠﻔﻞ و زردﭼﻮﺑﻪ و ﮔﻠﭙﺮ ﻃﻌﻤﺪار ﮐﻨﯿﺪ  .ﺑﻬﺘﺮ اﺳﺖ اﯾﻦ ﮐﺎر
را از ﺷﺐ ﻗﺒﻞ و ﯾﺎ ﭼﻨﺪ ﺳﺎﻋﺖ ﻗﺒﻞ اﻧﺠﺎم دﻫﯿﺪ  .ﻣﺎﻫﯽ را در روﻏﻦ ﻓﺮاوان ﺳﺮخ ﻧﻤﺎﺪ .
ﻧﮑﺎت ﻃﻼﯾﯽ ﻃﺒﺦ ﺑﻬﺘﺮ ﺳﺒﺰی ﭘﻠﻮ ﺑﺎ ﻣﺎﻫﯽ :
ﺗﻮﺟﻪ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﯿﺪ ﮐﻪ ﺳﺒﺰی ﺑﺎﯾﺪ ﮐﺎﻣﻼ رﯾﺰ ﺑﺎﺷﺪ  .در ﺻﻮرت ﺗﻤﺎﯾﻞ ﻣﯿﺘﻮاﻧﯿﺪ ﺑﻌﺪ از آﺑﮑﺶ ﮐﺮدن
ﺑﺮﻧﺞ  ،ﺳﺒﺰی را ﻻ ﺑﻪ ﻻی ﺑﺮﻧﺞ ﺑﺮﯾﺰﯾﺪ و دم ﮐﻨﯿﺪ  .اﻣﺎ روش ﺑﺎﻻ ﻏﺬا ﺧﯿﻠﯽ ﻟﺬﯾﺬ ﺗﺮ ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ .
ﻣﺎﻫﯽ را ﺣﺘﻤﺎ ﻃﻌﻢ دار ﮐﻨﯿﺪ .

