اﺳﺘﯿﮏ ﻣﺮغ ﺑﻪ ﻫﻤﺮاه ﺳﺲ ﻣﺎﯾﻮﻧﺰ
ﻟﯿﻤﻮﯾﯽ ﺗﻨﺪ  +ﻃﺮز ﺗﻬﯿﻪ
در ﮔﺰارش زﯾﺮ ﻃﺮز ﺗﻬﯿﻪ اﺳﺘﯿﮏ ﻣﺮغ را ﺑﻪ ﺷﻤﺎ آﻣﻮزش ﻣﯽ دﻫﯿﻢ.

ﺑﻪ ﮔﺰارش ﺻﻨﻌﺖ ﻏﺬا و ﮐﺸﺎورزی ،اﯾﻦ ﻏﺬا ﺷﺎﯾﺪ ﯾﮑﯽ از ﺳﺎدهﺗﺮﯾﻦ
دﺳﺘﻮرﻫﺎی آﺷﭙﺰی ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﺑﺮﺳﺪ ،وﻟﯽ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﻫﺪﻓﻢ اﯾﻦ ﺑﻮد ﮐﻪ ﮐﺎرﺑﺮد
ﮔﺮﯾﻞ ﺷﯿﺎردار را ﺑﺒﯿﻨﯿﺪ .در ﺿﻤﻦ زﻣﺎن ﭘﺨﺖ آن ﺑﺴﯿﺎر ﮐﻢ اﺳﺖ و ﺳﺎده
و ﺑﯽ دردﺳﺮ ﺗﻬﯿﻪ ﻣﯽﺷﻮد.

ﻣﻮاد ﻻزم:
ﺳﯿﻨﻪ ﻣﺮغ ﺑﯽ اﺳﺘﺨﻮان و ﭘﻮﺳﺖ ﯾﮏ ﻋﺪد
روﻏﻦ ذرت )ﯾﺎ زﯾﺘﻮن(  ۲ق غ
رﻧﺪهی ﭘﻮﺳﺖ ﻟﯿﻤﻮﺗﺮش  ۲ﻋﺪد
آب ﻟﯿﻤﻮ  ۴ق غ
ﮔﺸﻨﯿﺰ ﺗﺎزه ﺧﺮد ﺷﺪه  ۲ق غ
داﻧﻪ ﻓﻠﻔﻞ ﺳﯿﺎه آﺳﯿﺎب ﺷﺪه ﺑﻪ ﻣﻘﺪار ﻻزم
روﻏﻦ ذرت اﺿﺎﻓﯽ ﺑﺮای ﭼﺮب ﮐﺮدن روی ﻣﺮغﻫﺎ

ﻣﻮاد ﻻزم ﺑﺮای ﺳﺲ ﻣﺎﯾﻮﻧﺰ ﻟﯿﻤﻮﯾﯽ ﺗﻨﺪ:
ﻣﺎﯾﻮﻧﺰ  ۴ق غ
ﻓﻠﻔﻞ ﻗﺮﻣﺰ ﺑﺪون ﺗﺨﻢ و رﯾﺰ ﺷﺪه  ۱ﻋﺪد )ﯾﺎ ﭘﻮدر ﻓﻠﻔﻞ ﻗﺮﻣﺰ(
رﻧﺪهی ﭘﻮﺳﺖ ﻟﯿﻤﻮﺗﺮش  ۱ﻋﺪد
آب ﻟﯿﻤﻮ  ۲ق چ
ﻧﻤﮏ و ﻓﻠﻔﻞ ﺑﻪ ﻣﻘﺪار ﻻزم

ﻃﺮز ﺗﻬﯿﻪ:

ﺳﯿﻨﻪ ﻣﺮغ را ﺑﻪ دو ﻗﺴﻤﺖ ﺗﻘﺴﯿﻢ ﮐﻨﯿﺪ و ﻫﺮ ﻗﺴﻤﺖ را از ﻋﺮض ﺑﺎ ﭼﺎﻗﻮ
ﺑﺒﺮﯾﺪ و
ﺑﻪ دو ﻗﺴﻤﺖ ﺗﻘﺴﯿﻢ ﮐﻨﯿﺪ .در واﻗﻊ  ۴ﺗﮑﻪ ﻣﺮغ دارﯾﻢ .ﺑﺎ ﺑﯿﻔﺘﮏ ﮐﻮب
ﮐﻤﯽ
ﮔﻮﺷﺖﻫﺎ را ﺑﮑﻮﺑﯿﺪ ﺗﺎ ﺿﺨﺎﻣﺖ ﻫﻤﻪ ﻗﺴﻤﺖﻫﺎی ﮔﻮﺷﺖ ﻣﺮغ ﯾﮑﯽ ﺷﻮد ،ﺧﯿﻠﯽ
ﻧﯿﺎز ﻧﯿﺴﺖ
ﻣﺮغﻫﺎ را ﻧﺎزک ﮐﻨﯿﺪ .ﺑﺮای رﻧﺪه ﮐﺮدن ﭘﻮﺳﺖ ﻟﯿﻤﻮ ﻓﻘﻂ ﻗﺴﻤﺖ زرد ﻟﯿﻤﻮ
را رﻧﺪه
ﮐﻨﯿﺪ و ﻗﺴﻤﺖ ﺳﻔﯿﺪ را ﻧﯿﺎزی ﻧﺪارﯾﻢ ،ﭼﻮن ﺑﺎﻋﺚ ﺗﻠﺨﯽ ﻣﺮغ ﻣﯽﺷﻮد.
ﻣﻮاد را ﺑﺎ
ﻫﻢ ﻣﺨﻠﻮط ﮐﻨﯿﺪ
ﺑﮕﺬارﯾﺪ ﺑﻪ ﻣﺪت

و

ﺑﻪ

ﻫﻤﺮاه

ﻣﺮغﻫﺎ

داﺧﻞ

 ۲-۱ﺳﺎﻋﺖ داﺧﻞ ﯾﺨﭽﺎل ﺗﺎ ﻣﺮغﻫﺎ ﻣﺰه دار ﺷﻮد.

ﮐﯿﺴﻪ

ﻓﺮﯾﺰر

ﺑﺮﯾﺰﯾﺪ

و

ﺑﺮای درﺳﺖ ﮐﺮدن ﺳﺲ ،ﺗﻤﺎم ﻣﻮاد را ﻣﺨﻠﻮط ﮐﻨﯿﺪ و روی ﻇﺮف را
ﺑﭙﻮﺷﺎﻧﯿﺪ و ﺑﮕﺬارﯾﺪ داﺧﻞ ﯾﺨﭽﺎل ﺗﺎ زﻣﺎن ﺳﺮو ﻏﺬا.

ﻗﺒﻞ از ﭘﺨﺖ وﻗﺘﯽ ﻣﺮغﻫﺎ را از داﺧﻞ ﻣﺎﯾﻪ درآوردﯾﺪ ،آنﻫﺎ را ﮐﺎﻣﻼ
ﺑﺎ دﺳﺘﻤﺎل ﺧﺸﮏ ﮐﻨﯿﺪ.
ﮔﺮﯾﻞ
را ﺑﺪون ﻫﯿﭻ ﮔﻮﻧﻪ روﻏﻨﯽ ،ﺑﺮای  ۳-۲دﻗﯿﻘﻪ روی دﻣﺎی ﻣﺘﻮﺳﻂ ﺑﮕﺬارﯾﺪ
ﺗﺎ ﮔﺮم
ﺷﻮد .ﺑﺮای اﯾﻨﮑﻪ داﻏﯽ ﺳﻄﺢ ﮔﺮﯾﻞ را اﻣﺘﺤﺎن ﮐﻨﯿﺪ ،ﭼﻨﺪ ﻗﻄﺮه آب ﺧﻨﮏ
روی ﮔﺮﯾﻞ
ﺑﺮﯾﺰﯾﺪ؛ اﮔﺮ آب درﺟﺎ ﺑﺎﻻ و ﭘﺎﯾﯿﻦ ﭘﺮﯾﺪ و ﺑﺨﺎر ﺷﺪ ﯾﻌﻨﯽ ﮔﺮﯾﻞ ﺑﻪ
اﻧﺪازه ﮐﺎﻓﯽ
ﮔﺮم ﺷﺪه ،وﻟﯽ اﮔﺮ آب ﺑﻪ آراﻣﯽ ﺣﺒﺎب زد و ﺑﺨﺎر ﺷﺪ ،ﮔﺮﯾﻞ ﻫﻨﻮز
آﻣﺎده ﻧﯿﺴﺖ و
ﺑﯿﻦ  ۳۰ﺛﺎﻧﯿﻪ ﺗﺎ  ۱دﻗﯿﻘﻪ دﯾﮕﺮ زﻣﺎن ﻻزم اﺳﺖ ﺗﺎ ﮔﺮﯾﻞ داغ ﺷﻮد.

ﺣﺎﻻ ﺷﯿﺎرﻫﺎی ﮔﺮﯾﻞ را ﺑﺎ ﮐﻤﯽ روﻏﻦ ﭼﺮب ﮐﻨﯿﺪ و ﻣﺮغﻫﺎ را ارﯾﺐ ﮐﻨﺎر
ﻫﻢ
روی ﮔﺮﯾﻞ ﺑﭽﯿﻨﯿﺪ .اﺻﻼ ﻧﺒﺎﯾﺪ روی ﮔﺮﯾﻞ روﻏﻦ ﺑﺮﯾﺰﯾﺪ ﻣﺜﻞ ﺑﻘﯿﻪ ﺗﺎﺑﻪ
ﻫﺎ ،ﭼﻮن

ﺗﻤﺎم روﻏﻦ ﻣﯽﭘﺎﺷﺪ ﺑﯿﺮون و ﻣﺮغ ﺑﻪ ﺟﺎی ﭘﺨﺘﻪ ﺷﺪن زودﺗﺮ ﻣﯽﺳﻮزد.

ﻣﺮغﻫﺎ را ﺗﺎ ﻗﺒﻞ از اﯾﻨﮑﻪ ﺑﺨﻮاﻫﯿﺪ ﺑﺮﮔﺮداﻧﯿﺪ ﺣﺮﮐﺖ ﻧﺪﻫﯿﺪ در ﻏﯿﺮ
اﯾﻨﺼﻮرت ،ﺧﻄﻮط ﮔﺮﯾﻞ روی آنﻫﺎ ﻣﺸﺨﺺ ﻧﻤﯽﺷﻮد .ﺑﺮای  ۴-۳دﻗﯿﻘﻪ
ﺑﮕﺬارﯾﺪ ﺗﺎ
ﻣﺮغﻫﺎ ﮔﺮﯾﻞ ﺷﻮد .ﻟﺒﻪی ﯾﮑﯽ از ﻗﻄﻌﺎت ﻣﺮغ را ﺑﮕﯿﺮﯾﺪ و ﺑﻪ آراﻣﯽ
ﺑﻠﻨﺪ ﮐﻨﯿﺪ
اﮔﺮ دﯾﺪﯾﺪ ﺑﻪ ﻇﺮف ﻧﭽﺴﺒﯿﺪ ﯾﻌﻨﯽ آﻣﺎدهی ﺑﺮﮔﺮداﻧﺪن اﺳﺖ .اﻣﺎ اﮔﺮ ﻣﺮغ
ﺑﻪ ﺳﺨﺘﯽ
ﺟﺪا ﺷﺪ ﺑﻬﺘﺮ اﺳﺖ ﺣﺪود ﯾﮏ دﻗﯿﻘﻪ دﯾﮕﺮ ﻫﻢ ﺻﺒﺮ ﮐﻨﯿﺪ و ﺑﻌﺪ ﺑﺮﮔﺮداﻧﯿﺪ
و ﻣﺠﺪدا
ﺑﺮای  ۴-۳دﻗﯿﻘﻪ دﯾﮕﺮ ﺑﮕﺬارﯾﺪ ﺗﺎ ﮔﺮﯾﻞ ﺷﻮد.

ﺑﺮای اﯾﻨﮑﻪ از ﻣﻐﺰ ﭘﺨﺖ ﺷﺪن ﻣﺮغ ﻣﻄﻤﺌﻦ ﺷﻮﯾﺪ ،ﻣﯽﺗﻮاﻧﯿﺪ ﺑﺎ ﯾﮏ ﺧﻼل
دﻧﺪان ﺳﻮراخ ﮐﻨﯿﺪ اﮔﺮ رﻧﮓ آن ﺻﻮرﺗﯽ ﺑﻮد ﺑﻬﺘﺮ اﺳﺖ ﺑﮕﺬارﯾﺪ ﮐﻤﯽ
دﯾﮕﺮ ﺑﭙﺰد.

