ﻧﻮﻗﺎ ﭘﺴﺘﻪای ﺗﺒﺮﯾﺰ
ﺗﺒﺮﯾﺰ ﻣﺮﮐﺰ اﺳﺘﺎن آذرﺑﺎﯾﺠﺎن ﺷﺮﻗ و از ﺷﻬﺮﻫﺎی ﺑﺰرگ و ﻣﻬﻢ اﯾﺮان ﻣﺑﺎﺷﺪ .اﯾﻦ ﺷﻬﺮ ،در ﺣﺪود  1781ﮐﯿﻠﻮﻣﺘﺮ ﻣﺮﺑﻊ وﺳﻌﺖ
دارد .ﺑﺎﯾﺪ ﺑﻮﯾﯿﻢ ﮐﻪ ﺗﺒﺮﯾﺰ از ﺟﺎﻧﺐ ﺷﻤﺎل ﺑﻪ ﺷﻬﺮﺳﺘﺎن اﻫﺮ ،از ﻃﺮف ﺟﻨﻮب ﺑﻪ ﺷﻬﺮﺳﺘﺎن اﺳﻮ ،از ﺳﻤﺖ ﻏﺮب و ﺷﻤﺎلﻏﺮﺑ ﺑﻪ
ﺷﻬﺮﺳﺘﺎنﻫﺎی ﺷﺒﺴﺘﺮ و ﻣﺮﻧﺪ و از ﺟﺎﻧﺐ ﺷﻤﺎل ﺑﻪ ﺷﻬﺮﺳﺘﺎن ﻫﺮﯾﺲ و ﺑﺴﺘﺎنآﺑﺎد ﻣﻨﺘﻬ ﻣﺷﻮد .ﺷﺎﯾﺪ ﺑﺮاﯾﺘﺎن ﺟﺎﻟﺐ ﺑﺎﺷﺪ اﮔﺮ
ﺑﺪاﻧﯿﺪ ﮐﻪ اوﻟﯿﻦ ﻣﺮاﮐﺰ ﻣﻬﻢ اﯾﺮان ﻣﺎﻧﻨﺪ ﮐﺘﺎﺑﺨﺎﻧﻪ ،ﻣﺪرﺳﻪ ،ﺑﯿﻤﺎرﺳﺘﺎن و ﻏﯿﺮه در اﯾﻦ ﺷﻬﺮ ﺑﻨﺎ ﺷﺪه اﺳﺖ .ﺑﻪ ﻫﻤﯿﻦ ﺟﻬﺖ ،ﺗﺒﺮﯾﺰ را
ﺷﻬﺮ اوﻟﯿﻦﻫﺎ ﻣﻧﺎﻣﻨﺪ .ﻋﻼوه ﺑﺮ اﯾﻦ ،آﺛﺎر و ﺟﺎذﺑﻪﻫﺎی ﺗﺎرﯾﺨ و ﮔﺮدﺷﺮی ﺑﺴﯿﺎری ﻧﯿﺰ در اﯾﻦ ﺷﻬﺮ ﺑﻪ ﭼﺸﻢ ﻣﺧﻮرﻧﺪ .از ﻣﯿﺎن
اﯾﻦ آﺛﺎر ،ﻣﺗﻮان ﺑﻪ ﺑﺎزار ﺗﺒﺮﯾﺰ ،اﯾﻞ ﮔﻠ ،رﺑﻊ رﺷﯿﺪی ،و ارگ ﺗﺒﺮﯾﺰ اﺷﺎره ﮐﺮد .از ﺣﻖ ﻧﺬرﯾﻢ ،ﻏﺬاﻫﺎ و ﺷﯿﺮﯾﻨﻫﺎی اﯾﻦ ﺷﻬﺮ ﻧﯿﺰ
ﺷﻬﺮت ﺧﺎﺻ در ﻣﯿﺎن ﻋﺎم و ﺧﺎص داﺷﺘﻪ و ﺑﺴﯿﺎر ﻣﺤﺒﻮب ﻣﺑﺎﺷﻨﺪ .ﯾ از اﯾﻦ ﺷﯿﺮﯾﻨﻫﺎ و در واﻗﻊ ﺳﻮﻏﺎت ﺧﻮﺷﻤﺰه ﺗﺒﺮﯾﺰ،
ﻧﻮﻗﺎ ﭘﺴﺘﻪای اﺳﺖ .در اﯾﻦ ﻣﻘﺎﻟﻪ ،ﻗﺼﺪ دارﯾﻢ ﻃﺮز ﺗﻬﯿﻪ اﯾﻦ ﺷﯿﺮﯾﻨ ﻣﻌﺮوف را ﺑﺮای ﺷﻤﺎ ﺑﯿﺎن ﮐﻨﯿﻢ .ﻧﻮﻗﺎ ﭘﺴﺘﻪای ﺑﺴﯿﺎر ﻣﻮرد
ﻋﻼﻗﻪ ﻣﺮدم ﺗﺒﺮﯾﺰ و ﺧﺼﻮﺻﺎٌ ﮔﺮدﺷﺮان ﻣﺑﺎﺷﺪ.
ﻣﻮاد اوﻟﯿﻪ:
ﺧﺎﮐﻪ ﻗﻨﺪ 4/1 :ﻓﻨﺠﺎن.
ﻧﺸﺎﺳﺘﻪ ذرت 4/1 :ﻓﻨﺠﺎن.
ﻣﻐﺰ ﭘﺴﺘﻪ 2 :ﻓﻨﺠﺎن.
ﮐﺸﻤﺶ 2 :ﻓﻨﺠﺎن ) ﻣﺗﻮاﻧﯿﺪ ﺑﻪ ﺟﺎی ﮐﺸﻤﺶ از آﻟﺒﺎﻟﻮ ﺧﺸﻪ و ﯾﺎ ﻣﻐﺰﻫﺎﯾ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺑﺎدام و ﮔﺮدو اﺳﺘﻔﺎده ﮐﻨﯿﺪ(.
ﺳﻔﯿﺪه ﺗﺨﻢﻣﺮغ 2 :ﻋﺪد ) ﺣﺘﻤﺎٌ ﺑﻪ دﻣﺎی ﻣﺤﯿﻂ رﺳﯿﺪه ﺑﺎﺷﺪ(.
ﻧﻤ :ﺑﻪ ﻣﯿﺰان ﮐﻢ.
ﺷﺮ 1 :و  3/2ﻓﻨﺠﺎن.
ﻋﺴﻞ 2/1:ﻓﻨﺠﺎن.
آب 2 :ﻗﺎﺷﻖ ﻏﺬاﺧﻮری.
ﮔﻼب :ﭼﻨﺪ ﻗﻄﺮه ) در ﺻﻮرت ﺗﻤﺎﯾﻞ(.
دﺳﺘﻮراﻟﻌﻤﻞ:
اﺑﺘﺪا ﻓﺮ را روﺷﻦ ﮐﺮده و آن را ﺑﺮ روی دﻣﺎی  200درﺟﻪ ﻓﺎرﻧﻬﺎﯾﺖ و ﯾﺎ  100درﺟﻪ ﺳﻠﺴﯿﻮس ﺗﻨﻈﯿﻢ ﻣﮐﻨﯿﻢ .ﺳﭙﺲ ،ﻗﺎﻟﺐ ﻧﺴﺒﺘﺎٌ
ﮔﻮدی را اﻧﺘﺨﺎب ﮐﺮده و ﮐﻒ آن را ﮐﺎﻏﺬ روﻏﻨ ﻣاﻧﺪازﯾﻢ .ﺑﻪﻃﻮریﮐﻪ ،ﮐﺎﻏﺬ از ﻟﺒﻪﻫﺎی ﻇﺮف ﺑﯿﺮون ﺑﺰﻧﺪ .در اﯾﻦ ﺻﻮرت،
ﻣﺗﻮاﻧﯿﻢ ﻧﻮﻗﺎ را راﺣﺖﺗﺮ از ﮐﺎﻏﺬ ﺟﺪا ﮐﻨﯿﻢ .ﺳﭙﺲ ،ﻫﻤﻪ ﮐﺎﻏﺬ را ﺑﻪ وﺳﯿﻠﻪ ﺑﺮس ﺑﺎ روﻏﻦ ﭼﺮب ﮐﺮده و ﻧﯿﻤ از ﺧﺎﮐﻪ ﻗﻨﺪ و
ﻧﺸﺎﺳﺘﻪ ﻣﺨﻠﻮط ﺷﺪه را در ﮐﻒ ﻗﺎﻟﺐ ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ اﻟ ﻣ ﮐﻨﯿﻢ .در ﻣﺮﺣﻠﻪ ﺑﻌﺪ ،داﻧﻪﻫﺎی ﭘﺴﺘﻪ و ﻣﻐﺰﻫﺎی دﯾﺮ را در ﯾ ﺳﯿﻨ
رﯾﺨﺘﻪ و ﮐﺎﻣﻼ در ﮐﻒ ﺳﯿﻨ ﭘﻬﻨﺸﺎن ﻣﮐﻨﯿﻢ .ﺳﭙﺲ ،ﺳﯿﻨ را داﺧﻞ ﻓﺮ ﻗﺮار داده و اﺟﺎزه ﻣدﻫﯿﻢ ﺗﺎ ﮐﻤ ﮔﺮم ﺷﻮﻧﺪ.
ﺳﻔﯿﺪهﻫﺎی ﺗﺨﻢ ﻣﺮغ را ﺑﻪ ﻫﻤﺮاه ﮐﻤ ﻧﻤ ﺑﺎ ﻫﻢزن ﺑﺮﻗ ﻣزﻧﯿﻢ ﺗﺎ ﮐﻒ ﮐﻨﺪ .ﺳﭙﺲ ،ﯾ ﻗﺎﺷﻖ ﻏﺬاﺧﻮری ﺷﺮ را اﺿﺎﻓﻪ ﮐﺮده و
ﭼﻨﺪ ﺛﺎﻧﯿﻪ دﯾﺮ ﺗﺨﻢﻣﺮغﻫﺎ را ﻣزﻧﯿﻢ .ﺑﻌﺪ ،ﻣﺎﺑﻘ ﺷﺮ را ﺑﺎ ﻋﺴﻞ و آب در ﯾ ﺷﯿﺮﺟﻮش رﯾﺨﺘﻪ و اﺟﺎزه ﻣدﻫﯿﻢ ﺗﺎ ﺑﻪ ﺟﻮش
ﺑﯿﺎﯾﺪ .ﺑﺎ ﮐﻤ دﻣﺎﺳﻨﺠ ﻣﺨﺼﻮص دﻣﺎی ﻣﺨﻠﻮط در ﺣﺎل ﺟﻮش را اﻧﺪازه ﻣﮔﯿﺮﯾﻢ .اﮔﺮ دﻣﺎی آن  253درﺟﻪ ﻓﺎرﻧﻬﺎﯾﺖ) ﯾﺎ 123
درﺟﻪ ﺳﺎﻧﺘﮔﺮاد( ﺑﻮد ،ﻇﺮف ﺷﻬﺪ را از روی ﺷﻌﻠﻪ ﺑﺮﻣدارﯾﻢ .ﺳﭙﺲ ،در ﺣﺎﻟ ﮐﻪ ﺳﻔﯿﺪهﻫﺎ را ﻣﺠﺪداٌ ﺑﺎ ﻫﻢ زن ﺑﺮﻗ ﻣزﻧﯿﻢ،
ﺷﻬﺪ را ﻧﯿﺰ ﮐﻢﮐﻢ ﺑﻪ آن اﺿﺎﻓﻪ ﻣﮐﻨﯿﻢ .اﯾﻦ ﮐﺎر را ﺑﻪ ﻣﺪت  12دﻗﯿﻘﻪ اداﻣﻪ ﻣدﻫﯿﻢ .در واﻗﻊ ،ﺗﺎ زﻣﺎﻧ ﮐﻪ ﻣﻮاد ﺳﻔﺖ ﺷﻮد .در اﯾﻦ
ﻣﺮﺣﻠﻪ ،ﭼﻨﺪ ﻗﻄﺮه ﮔﻼب ﻧﯿﺰ ﺑﻪ ﻣﻮاد اﺿﺎﻓﻪ ﻣﮐﻨﯿﻢ.
ﭘﺴﺘﻪﻫﺎی ﮔﺮم و ﻣﺎﺑﻘ ﻣﻐﺰﻫﺎ ﯾﺎ ﮐﺸﻤﺶ را ﺑﺎ ﯾ ﻟﯿﺴ ﭼﺮب ﺷﺪه ،داﺧﻞ ﻣﻮاد رﯾﺨﺘﻪ و ﮐﺎﻣﻼ ﻫﻢ ﻣزﻧﯿﻢ .ﺳﭙﺲ ،ﻣﺨﻠﻮط را ﺑﻪ
ﮐﻤ ﻟﯿﺴ در ﮐﻒ ﻗﺎﻟﺐ ﺣﺎوی ﻧﺸﺎﺳﺘﻪ و ﺷﺮ ﭘﻬﻦ ﻣﮐﻨﯿﻢ .در ﻣﺮﺣﻠﻪ ﺑﻌﺪ ،ﺑﺎ دﺳﺖ ﭼﺮب ﺷﺪه ﻧﻮﻗﺎ را در ﻇﺮف رﯾﺨﺘﻪ و ﺑﻌﺪ
از ﭘﺨﺶ ﮐﺮدن ،ﺑﺎﻗﻣﺎﻧﺪه ﻣﺨﻠﻮط ﺧﺎﮐﻪ ﻗﻨﺪ را ﺑﺮ روی ﺳﻄﺢ آن اﻟ ﻣﮐﻨﯿﻢ .در اﯾﻦ زﻣﺎن ،ﻗﺎﻟﺐ ﺣﺎوی ﻧﻮﻗﺎ را ﺑﻪ ﻣﺪت ﺣﺪاﻗﻞ
 2ﺳﺎﻋﺖ در ﯾﺨﭽﺎل ﻣﮔﺬارﯾﻢ ﺗﺎ ﺧﻮب ﺳﻔﺖ ﺷﺪه و ﺧﻮدش را ﺑﯿﺮد .ﺳﭙﺲ ،ﺑﺎ ﮐﻤ ﮐﺎرد ﺗﯿﺰ ﭼﺮب ﺷﺪهای آن را ﺑﻪ اﻧﺪازهﻫﺎی

دﻟﺨﻮاه ﺑﺮش زده و ﺳﺮو ﻣﮐﻨﯿﻢ.

