ﻣﺎﻫ ﻣﺎﻻﺗﺎ
ﻣﺎﻫ ﻣﺎﻻﺗﺎ ﯾﺎ ﻣﺎﻫ ﻓﯿﻮﯾﺞ از ﻏﺬاﻫﺎی ﻣﺤﻠ ﮔﯿﻼن اﺳﺖ .اﯾﻦ ﻏﺬا ﯾ از ﻏﺬاﻫﺎی ﺳﻨﺘ ﺑﺴﯿﺎر ﻗﺪﯾﻤ راﯾﺞ در ﺣﻮزه ﺷﻤﺎل ﺷﺮﻗ
ﮐﺸﻮر از ﺷﻬﺮﻫﺎی آﺳﺘﺎﻧﻪ اﺷﺮﻓﯿﻪ در ﮔﯿﻼن ﺗﺎ راﻣﺴﺮ در ﻣﺎزﻧﺪران ﺑﻮده ﮐﻪ ﻣﺒﺪأ آن ﺷﻬﺮ رودﺳﺮ در ﮔﯿﻼن ﻣﺑﺎﺷﺪ.
ﻣﺎﻻﺗﺎی ﺗﺮش ﺑﺎ ﻧﺎم ﻣﺤﻠ“ ﻣﺎﻫ ﻣﺎﻻﺗﺎ” در ﮔﺬﺷﺘﻪ ﺻﺮﻓﺎً از ﻣﺎﻫ ﺳﻔﯿﺪ ﺗﻬﯿﻪ ﻣﺷﺪ وﻟ در ﺣﺎل ﺣﺎﺿﺮ آن را از اﻧﻮاع ﻣﺎﻫﯿﺎن
درﺷﺖ اﻧﺪام درﯾﺎی ﺧﺰر ﻣﺜﻞ ﻣﺎﻫ ﺳﻔﯿﺪ ،ﮐﻔﺎل ،ﺳﻮف و ﮐﭙﻮر درﯾﺎﯾ و ﺣﺘ ﻣﺎﻫﯿﺎن ﭘﺮورﺷ ﮔﺮﻣﺎﺑ ﻣﺜﻞ ﮐﭙﻮر ﻣﻌﻤﻮﻟ ،آﻣﻮر و
ﮐﭙﻮر ﻧﻘﺮهای ﺗﻬﯿﻪ ﻣﮐﻨﻨﺪ.
دﺳﺘﻮر ﺷﻤﺎره ﯾ
ﻣﺎﻫ ﻣﺎﻻﺗﺎ )ورژن ﮔﯿﻼﻧ) (ﻏﺬای ﻣﺤﻠ ﭼﺎف و ﭼﻤﺨﺎﻟﻪ(
ﻣﺎﻫ ﺳﻔﯿﺪ رو از ﭘﺸﺖ ﺑﺎز ﮐﻨﯿﺪ و ﺑﻪ ﺷﻢ ﺑﺨﻮاﺑﻮﻧﯿﺪ .ﯾﻌﻨ در واﻗﻊ دو ﻗﺴﻤﺖ ﺷﻢ ﻫﻢ ﺳﻄﺢ ﺑﺎ ﺳﺘﻮن ﻣﻬﺮهﻫﺎ ﻗﺮار ﻣﯿﯿﺮه  . .ﺑﻌﺪ
ﻣﺎﻫ رو ﺑﺬارﯾﺪ ﺗﻮی ﺗﻮری ﮐﺒﺎب )ﯾﺎ ﻣﺎﻻﺑﯿﺞ ﭼﻮب( و ﻣﺎﻫ رو روی آﺗﺶ ﺑﺬارﯾﺪ ﻫﺮ از ﮔﺎﻫ ﻫﻢ ﻣﺎﻫ را ﭘﺸﺖ رو ﮐﺮده ﺗﺎ
ﮐﺎﻣﻼ ﭘﺨﺘﻪ ﺷﻮد .اﻟﺒﺘﻪ در ﺣﯿﻦ ﮐﺒﺎب ﺷﺪن ﻣﺎﻫ ﻣﺗﻮاﻧﯿﺪ ﻣﻘﺪاری آب ﻧﺎرﻧﺞ ﺗﺎزه را ﺑﻪ ﻣﺎﻫ ﺑﺰﻧﯿﺪ ﺗﺎ ﺑﺎ آن ﭘﺨﺘﻪ ﺷﻮد ﺑﻌﺪ از ﮐﺒﺎب
ﺷﺪن ﻣﺎﻫ) اﻟﺒﺘﻪ ﺑﺎﯾﺪ دﻗﺖ ﺷﻮد ﮐﻪ ﻣﺎﻫ ﺳﻔﯿﺪ ﮐﻤ دﯾﺮ ﺗﺮ ﮐﺒﺎب ﻣﺷﻮد( آن را ﺑﺎ ﭼﺎﺷﻨ ﻣﺨﺼﻮص ﮐﻪ در ﭘﺎﺋﯿﻦ ﺗﻮﺿﯿﺢ داده
ﺷﺪه اﺳﺖ ﻣﯿﻞ ﻧﻤﺎﺋﯿﺪ.
ﺑﻌﺪ ﮔﺮدوی ﺳﺎﯾﯿﺪه ،رب اﻧﺎر ،ﺳﺒﺰی ﻣﺤﻠ) ﭼﻮﭼﺎق ﮐﻪ ﻫﻤﻮن زوﻟﻨ ﻣﺎزﻧﺪراﻧﻫﺎ ﺳﺖ( ،ادوﯾﻪ ،ﻧﻤ و ﻓﻠﻔﻞ رو ﺑﺎ ﻫﻢ ﻣﺨﻠﻮط
ﮐﻨﯿﺪ ﺗﺎ ﺑﻪ ﺷﻞ ﯾ ﺧﻤﯿﺮ ﺷﻞ در ﺑﯿﺎد ﻧﺎم اﯾﻦ ﭼﺎﺷﻨ ﻣﺨﺼﻮص در ﺷﺮق ﮔﯿﻼن ” اﻧﺎر آﻏﻮز ” ﻫﺴﺖ ﮐﻪ ﺑﺎ زﯾﺘﻮن ﻫﻢ ﺻﺮف
ﻣﺷﻮد.
دﺳﺘﻮر ﺷﻤﺎره دو
ﻣﻮاد ﻻزم:
ﻣﺎﻫ ﺳﻔﯿﺪ ﺗﺎزه ﮐﺎﻣﻞ ) ۱۲۰۰ ‐۱۵۰۰ﮔﺮﻣ ۱ (ﻋﺪد
ﮔﺮدوی ﺳﺎﺋﯿﺪه  ۵۰۰ﮔﺮم
رب اﻧﺎر ﺗﺮش  ۲ﭘﯿﻤﺎﻧﻪ
ﺳﺒﺰﯾﺠﺎت ﻣﻌﻄﺮ ﺳﺎﺋﯿﺪه ﯾﺎ ﭼﺮخ ﺷﺪه  ۵۰ﮔﺮم
ﺳﯿﺮ ﭼﺮخ ﺷﺪه  ۳ -۵ﺣﺒﻪ
ﮔﻠﭙﺮ ،ﻧﻤ و ﻓﻠﻔﻞ ﺑﻪ ﻣﯿﺰان ﻻزم
ﻃﺮز ﺗﻬﯿﻪ ،روش ﭘﺨﺖ ﻣﺎﻫ:
اﺑﺘﺪا ﻣﺎﻫ ﺳﻔﯿﺪ ﺗﺎزه ﺑﻪ ﺧﻮﺑ ﺷﺴﺘﻪ ﺷﺪه و ﻣﻮﮐﻮس ﺳﻄﺢ ﺑﺪن و ذرات ﺷﻦ از ﺳﻄﺢ ﺑﺪن و داﺧﻞ ﺑﺮاﻧﺶﻫﺎی ﻣﺎﻫ ﭘﺎک
ﻣﮔﺮدد .ﺳﭙﺲ ﻧﺎﺣﯿﻪ ﺷﻤ ﻣﺎﻫ از آﻧﺎل ﺗﺎ زﯾﺮ ﺣﻠﻖ ﺑﺎ ﯾ ﭼﺎﻗﻮی ﺗﯿﺰ ﺑﺮش داده ﺷﺪه و اﻣﻌﺎء و اﺣﺸﺎء ﻣﺎﻫ ﺧﺎرج ﻣﮔﺮدد.
درﺻﻮرت وﺟﻮد ﺗﺨﻤﺪاﻧﻬﺎی رﺳﯿﺪه در ﻣﺎﻫ ،آﻧﺮا ﻣﺗﻮان ﺧﺎرج ﻧﻤﻮده و در ﺗﻬﯿﻪ ﻏﺬا ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده ﻗﺮار داد .ﻣﺎﻫ را ﻣﺠﺪداً
ﺷﺴﺘﻪ و آﻧﺮا در داﺧﻞ ﯾ دﯾ درب دار از ﻧﺎﺣﯿﻪ ﭘﺸﺘ ﻗﺮار ﻣدﻫﯿﻢ ﺳﭙﺲ ﻧﺼﻒ ﻟﯿﻮان آب ﺑﻪ آن اﺿﺎﻓﻪ ﻧﻤﻮده و در روی اﺟﺎق
ﮔﺎز ﺑﺎ ﺷﻌﻠﻪ ﻣﺘﻮﺳﻂ ﺑﻤﺪت  ۳۰دﻗﯿﻘﻪ ﭘﺨﺘﻪ ﺗﺎ ﮔﻮﺷﺖ ﻋﻀﻼت ﮐﺎﻣﻼ از ﺳﺘﻮن ﻓﻘﺮات و ﭘﻮﺳﺖ ﻣﺎﻫ ﺟﺪا ﺷﻮد .ﻣﯿﺰان ﭘﺨﺖ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﻪ
ﺣﺪ ﻻزم ﺑﺎﺷﺪ زﯾﺮا در اﺛﺮ ﭘﺨﺖ ﮐﻢ ،ﻋﻀﻼت ﺑﺨﻮﺑ ﭘﺨﺘﻪ ﻧﺸﺪه و ﻋﻼوه ﺑﺮ ﻣﺸﻞ ﺟﺪاﺳﺎزی ﮔﻮﺷﺖ ،ﺑﻮی ﺿﺨﻢ ﻣﺎﻫ ﮔﺮﻓﺘﻪ

ﻧﺨﻮاﻫﺪ ﺷﺪ .و درﺻﻮرت ﭘﺨﺖ ﺑﯿﺶ از ﺣﺪ ﻧﯿﺰ ﻋﻼوه ﺑﺮ ﺳﻔﺖ ﺷﺪن ﻋﻀﻼت ،ﮔﻮﺷﺖ ﻣﺎﻫ ﺧﺮد و ﺗﻪﺗﻪ ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ .ﭘﺲ از
ﭘﺨﺘﻦ ﻣﺎﻫ و ﺳﺮد ﺷﺪن آن ﻣﺎﻫ از دﯾ ﺧﺎرج ﺷﺪه و ﻋﻀﻼت ﯾ ﺗﻪ از ﻣﺎﻫ ﺑﻪ آراﻣ و ﺑﺎ دﻗﺖ از ﺳﺘﻮن ﻓﻘﺮات و ﭘﻮﺳﺖ
ﺟﺪا ﻣﮔﺮدد .در اﯾﻦ ﻣﺮﺣﻠﻪ ﻣﺗﻮان اﺳﺘﺨﻮاﻧﻬﺎی ﻧﺎﺣﯿﻪ ﺷﻤ و اﺳﺘﺨﻮاﻧﻬﺎی درﺷﺖ ﻋﻀﻼﻧ را ﻧﯿﺰ ﺑﻪ آﺳﺎﻧ ﺑﯿﺮون ﮐﺸﯿﺪ و ﻓﯿﻠﻪ
ﭘﺨﺘﻪ ﺷﺪه ﮐﻢ اﺳﺘﺨﻮان ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻧﻤﻮد .اﯾﻦ ﻋﻀﻼت ﭘﺨﺘﻪ ﭘﺎک ﺷﺪه را در ﺳﺲ ﻣﺨﺼﻮص ﻗﺮار ﻣدﻫﻨﺪ.
روش ﺗﻬﯿﻪ ﺳﺲ ﻣﺨﺼﻮص:
اﺑﺘﺪا ﮔﺮدوی ﺳﺎﺋﯿﺪه را در ﯾ ﮐﺎﺳﻪ ﺑﺰرگ رﯾﺨﺘﻪ و  ۱ ‐۲ﻟﯿﻮان آب وﻟﺮم ﺑﻪ آن اﺿﺎﻓﻪ ﻣﮐﻨﯿﻢ .ﮔﺮدو را در آب ﺣﻞ ﮐﺮده ﺗﺎ
ﻣﺨﻠﻮط ﻏﻠﯿﻈ ﺑﺪﺳﺖ آﯾﺪ .در اداﻣﻪ ﺑﻪ ﺗﺮﺗﯿﺐ رب اﻧﺎر ﺗﺮش ،ﺳﯿﺮ ﭼﺮخ ﮐﺮده ،ﺳﺒﺰﯾﺠﺎت ﺧﺮد ﺷﺪه و ادوﯾﻪ ﺟﺎت و ﻧﻤ و ﻓﻠﻔﻞ
را ﺑﻪ آن اﺿﺎﻓﻪ ﮐﺮده و ﻫﻢ ﻣزﻧﯿﻢ ﺗﺎ ﺳﺲ ﯾﻨﻮاﺧﺖ و رﻗﯿﻘ ﺑﺪﺳﺖ آﯾﺪ.
ﺑﺮای آﻣﺎدهﺳﺎزی ﻣﺎﻫ ﻣﺎﻻﺗﺎ ﻧﯿﺰ اﺑﺘﺪا ﻋﻀﻼت ﭘﺨﺘﻪ ﻣﺎﻫ را در ﯾ ﻇﺮف ﻋﻤﯿﻖ ﭼﯿﺪه و ﺳﺲ رﻗﯿﻖ را ﺑﺮ روی آن ﻣرﯾﺰﯾﻢ ﺗﺎ
ﺗﻤﺎﻣ ﺳﻄﺢ ﻣﺎﻫﯿﻪ ﺑﺎ ﺳﺲ اﺷﻐﺎل ﮔﺮدد .ﺳﭙﺲ ﻇﺮف را ﺑﻤﺪت  ۴ -۶ﺳﺎﻋﺖ در ﯾﺨﭽﺎل ﻗﺮار داده ﺗﺎ ﺳﺲ ﺑﻪ ﺧﻮرد ﻣﺎﻫ ﺑﺮود.
ﻣﺎﻻﺗﺎی ﺗﺮش ﺑﺎ ﻧﺎم ﻣﺤﻠ“ ﻣﺎﻫ ﻣﺎﻻﺗﺎ” ﯾ ﻏﺬای ﺳﺮد ﺑﻮده ﮐﻪ ﻣﻌﻤﻮﻻ ﺑﺎ ﺑﺮﻧﺞ آﺑﺶ ﯾﺎ ﮐﺘﻪ ،ﺗﺮب ﻣﺤﻠ ،اﺷﭙﻞ ﻣﺎﻫ ،ﺑﺎﻗﻼی
ﻣﺎزﻧﺪراﻧ و ﻣﺎﺳﺖ ﺳﺮو ﻣﮔﺮدد.

