ﺧﻮرش ﺧﻼل ﺑﺎدام
ﺧﻮرش ﺧﻼل ﺑﺎدام ﯾ ﺧﻮرش ﮐﺮﻣﺎﻧﺸﺎﻫ ﻣﯿﺒﺎﺷﺪ  .ﺧﻮرش ﺧﻼل ﯾ ﻏﺬای اﺻﯿﻞ و رﺳﻤ ﻣﯿﺒﺎﺷﺪ ﮐ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑ ﻣﻮاد ﺗﺸﯿﻞ
دﻫﻨﺪه آن ﻻزم ﻧﯿﺴﺖ ﺑ اﯾﻦ ﻣﻄﻠﺐ اﺷﺎره ﮐﻨﻢ ﮐ اﺳﺘﻔﺎده از ﻣﻮاد اوﻟﯿﻪ ﻣﺮﻏﻮب و درﺟﻪ ﯾ ﺷﺮط اﺻﻠ ﺧﻮﺷﻤﺰﮔ اﯾﻦ
ﻏﺬاﺳﺖ…..
ﻣﻮاد ﻻزم:
ﮔﻮﺷﺖ ﺧﻮرﺷ ﮔﻮﺳﻔﻨﺪی … ۱ .ﮐﯿﻠﻮﮔﺮم
ﺧﻼل ﺑﺎدام … ۳۰۰ .ﮔﺮم
رب ﮔﻮﺟﻪ ﻓﺮﻧ ۴ .… ﻗﺎﺷﻖ ﻏﺬاﺧﻮری
زرﺷ ﺳﯿﺎه )ﮐﻮﻫ ۳۰۰ .… (ﮔﺮم
ﻟﯿﻤﻮ ﻋﻤﺎﻧ ۶-۵ .… ﻋﺪد
ﭘﯿﺎز … ۲ .ﻋﺪد
ﻧﻤ و ﻓﻠﻔﻞ و زردﭼﻮﺑﻪ … .ﺑ ﻣﯿﺰان ﻻزم
زﻋﻔﺮان آب زده … ۲ .ﻗﺎﺷﻖ ﻏﺬاﺧﻮری
آب ﻟﯿﻤﻮ ﯾﺎ ﻧﺎرﻧﺞ … ۲ .ﻗﺎﺷﻖ ﻏﺬاﺧﻮری
ﻃﺮز ﺗﻬﯿﻪ:
ﭘﯿﺎز را ﺧﺮد ﮐﺮده ﺑ ﺻﻮرت ﻧﯿﻨ و در روﻏﻦ ﺗﻔﺖ ﻣﯿﺪﻫﯿﻢ .ﺳﭙﺲ ﮔﻮﺷﺖ را ﮐ ﯾﻪ ﺻﻮرت ﻗﯿﻤﻪ ای )ﺗﻪ ﻫﺎی ﮐﻮﭼ (ﺧﺮد
ﮐﺮده اﯾﻢ را ﺑ ﭘﯿﺎز اﺿﺎﻓﻪ ﮐﺮده ﺗﻔﺖ ﻣﯿﺪﻫﯿﻢ ﺗﺎ آب آن ﮐﺸﯿﺪه ﺷﻮد .
ﻓﻠﻔﻞ و زردﭼﻮﺑﻪ را ﺑ ﮔﻮﺷﺖ اﺿﺎﻓﻪ ﮐﺮده و رب را ﻣﯿﻔﺰاﯾﯿﻢ ﮐﻤ ﺗﻔﺖ داده ﺗﺎ ﺧﺎﻣ رب از ﺑﯿﻦ ﺑﺮود.
ﺧﻼل ﺑﺎدام را ﮐ ﺑ ﻣﺪت  ۲ﺳﺎﻋﺖ در آب ﺧﯿﺴﺎﻧﺪه اﯾﻢ را ﺑ ﮔﻮﺷﺖ اﺿﺎﻓﻪ ﮐﺮده و ﻫﻤﺮاه  ۳ﻟﯿﻮان آب ﻣﯿﺬارﯾﻢ ﺗﺎ ﮔﻮﺷﺖ ﭘﺨﺘﻪ
ﺷﻮد .
ﭘﺲ از  ۴۵دﻗﯿﻘﻪ ﻟﯿﻤﻮ ﻋﻤﺎﻧ ﻫﺎ را ﺑﺎ ﭼﻨﺎل ﺳﻮراخ ﮐﺮده ﻫﻤﺮاه آب ﻟﯿﻤﻮ و ﺑ ﺧﻮرش ﻣﯿﻔﺰاﯾﯿﻢ.
ﭘﺲ از  ۲۰دﻗﯿﻘﻪ ﻧﻤ ﺧﻮرش را اﺿﺎﻓﻪ ﮐﺮده و زﻋﻔﺮان آب زده را ﺑ ﻫﻤﺮاه زرﺷ ﺳﯿﺎه ﮐ ﮐﻤ در روﻏﻦ ﺗﻔﺖ داده اﯾﻢ ﺑ
ﺧﻮرش ﻣﯿﻔﺰاﯾﯿﻢ و  ۱۰دﻗﯿﻘﻪ دﯾﺮ زﻣﺎن ﻣﯿﺪﻫﯿﻢ ﺗﺎ ﺧﻮرش ﺟﺎ ﺑﯿﻔﺘﺪ .
ﺧﻮرش ﺧﻼل ﺑﺎﯾﺪ ﮐﺎﻣﻼ ﮐﻢ آب ﺷﻮد و ﺑ روﻏﻦ ﺑﯿﻔﺘﺪ ﺗﺎ ﮐﺎﻣﻼ ﺟﺎ اﻓﺘﺎده و ﺧﻮﺷﻤﺰه ﺷﻮد .
ﻧﺎت :
زرﺷ ﺳﯿﺎه ﯾ ﻣﺪل زرﺷ اﺳﺖ ﮐ ﺑ ﺻﻮرت ﺧﻮد ﺟﻮش در ﮐﻮﻫﺴﺘﺎﻧﻬﺎی ﻏﺮﺑ اﯾﺮان ﻣﯿﺮوﯾﺪ  .اﯾﻦ زرﺷ ﻣﺎﻧﻨﺪ زرﺷ
ﻣﻌﻤﻮﻟ ﺧﻮاص ﺑﺴﯿﺎری دارد وﻟ در ﻃﻌﻢ ﮐﻤ ﺑﺎ زرﺷ ﻗﺮﻣﺰ ﻣﺘﻔﺎوت اﺳﺖ  .اﯾﻦ ﻧﻮع زرﺷ ﺗﺮﺷ ﮐﻤﺘﺮی دارد  .اﯾﻦ ﻧﻮع
زرﺷ را ﻋﻼوه ﺑﺮ ﻣﻨﺎﻃﻖ ﻏﺮﺑ ﮐﺸﻮر در ﺳﺎﯾﺮ ﻣﻨﺎﻃﻖ ﻧﯿﺰ ﻣﯿﺘﻮاﻧﯿﺪ از ﻋﻄﺎری ﻫﺎ ﺗﻬﯿﻪ ﻧﻤﺎﯾﯿﺪ  .ﺑﺮائ ﺗﻬﯿﻪ ﺧﻮرش ﺧﻼل ﺗﻨﻬﺎ از اﯾﻦ
ﻧﻮع زرﺷ ﻣﯿﺘﻮان اﺳﺘﻔﺎده ﮐﺮد .
ﺧﻮرش ﺧﻼل ﺑﺎﯾﺪ ﭘﺮ ﮔﻮﺷﺖ ﺑﺎﺷﺪ و در اﺳﺘﻔﺎده از ﺧﻼل ﺑﺎدام ﮐﻢ ﻧﺬارﯾﺪ .
زرﺷ را اواﺧﺮ ﻃﺒﺦ ﻏﺬا اﺿﺎﻓﻪ ﮐﻨﯿﺪ ﺗﺎ ﺧﻮرش ﺷﻤﺎ ﺳﯿﺎه ﻧﺸﻮد.
ﺧﻮرش ﺧﻼل را ﻫﻤﺮاه ﺑﺎ ﺑﺮﻧﺞ درﺟﻪ ﯾ اﯾﺮاﻧ و روﻏﻦ ﻧﺎب ﮐﺮﻣﺎﻧﺸﺎﻫ ﺳﺮو ﻧﻤﺎﯾﯿﺪ.

