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ﯾ ﻗﺎﺑﻠﻤﻪ ﺗﻘﺮﯾﺒﺎ  ٧ﯾﺎ  ٨ﻟﯿﺘﺮی
ﻃﺮز ﺗﻬﯿﻪ:
ﻃﺒﺦ ﮐﻠﻪ ﭘﺎﭼﻪ ﭼﯿﺰی ﻧﯿﺴﺖ ﺑﺠﺰ ﮔﺬاﺷﺘﻦ آن در دﯾ و ﺑﺎ ﺣﺮارت ﺑﺴﯿﺎر ﻣﻼﯾﻢ ﭘﺨﺘﻦ .ﻫﻨﺮ اﯾﻦ ﮐﺎر ﺗﻨﻬﺎ در اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ آﻧﺮا ﺧﻮب
ﺗﻤﯿﺰ ﮐﻨﯿﺪ و ﻫﻨﺎم ﻃﺒﺦ آﻧﺮا زﯾﺎد ﻧﺠﻮﺷﺎﻧﯿﺪ و در ﻋﻮض روی ﺣﺮارت ﺑﺴﯿﺎر ﻣﻼﯾﻢ آﻧﺮا ﺑﻪ ﺷﻠ دم ﮐﻨﯿﺪ و اﺳﺘﻔﺎده از ادوﯾﻪ ﮐﺎﻓ
ﮐﻪ ﻣﻌﻤﻮﻻ ﻓﻘﻂ ﻧﻤ زردﭼﻮﺑﻪ و ﻓﻠﻔﻞ ﺳﯿﺎه و ﻓﻠﻔﻞ ﻗﺮﻣﺰ ﻫﻨﺪی اﺳﺖ از ﻣﻬﻤﺘﺮﯾﻦ ﻫﺎ ﺳﺖ .ﺷﻤﺎ ﻣ ﺗﻮاﻧﯿﺪ ﮐﻠﻪ ﭘﺎﭼﻪ ﭘﺎک ﮐﺮده
ﺑﺨﺮﯾﺪ ﯾﺎ ﻣ ﺗﻮاﻧﯿﺪ ﺑﺮای ﺗﻤﯿﺰ ﮐﺮدن ﮐﻠﻪ ﭘﺎﭼﻪ آﻧﺮا در آب ﮔﺮم ﮔﺬاﺷﺘﻪ ﺗﺎ ﺧﻮن آن ﺧﻮب از ﺑﯿﻦ ﺑﺮود و اﯾﻦ ﮐﺎر را ﭼﻨﺪﺑﺎر ﺗﺮار
ﮐﻨﯿﺪ ﺗﺎ ﮐﻠﻪ ﺧﻮب ﺗﻤﯿﺰ ﺷﻮد ﺳﭙﺲ ﭘﻮﺳﺖ آﻧﺮا ﮐﻨﺪه و ﻧﺼﻔﺶ ﮐﻨﯿﺪ )آرواره و ﮐﻠﻪ (و داﺧﻞ آﻧﺮا ﮐﺎﻣﻼ ﺗﻤﯿﺰ ﮐﻨﯿﺪ .
ﺑﺮای ﻃﺒﺦ ،ﮐﻠﻪ و ﭘﺎﭼﻪ را ﺑﺎ ﻫﻢ در ﯾ ﻗﺎﺑﻠﻤﻪ ﻗﺮار ﺑﺪﻫﯿﺪ و آب ﺑﻪ اﻧﺪازه ﮐﺎﻓ ﺑﻪ آن ﺑﯿﻔﺰاﯾﺪ ﺗﺎ ﺟﺎﯾ ﮐﻪ ﻧﯿﻤ از ﮐﻠﻪ زﯾﺮ آب ﺑﺮود
ﺑﻌﺪ ﯾ ﭘﯿﺎز را ﭘﻮﺳﺖ ﺑﻨﯿﺪ و ﺑﻪ ﭼﻬﺎر ﭘﻨﺞ ﺗﯿﻪ ﺗﻘﺴﯿﻢ ﮐﻨﯿﺪ و داﺧﻞ ﻗﺎﺑﻠﻤﻪ ﺑﯿﻨﺪازﯾﺪ ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ در ﺻﻮرت ﺗﻤﺎﯾﻞ ﻣ ﺗﻮاﻧﯿﺪ  ۱۰۰ﮔﺮم
ﯾﺎ ﺑﻪ اﻧﺪازه ﻧﯿﺎز ﻧﺨﻮد ﻫﻢ ﭘﺎی آن ﺑﺮﯾﺰﯾﺪ زردﭼﻮﺑﻪ ﻫﻢ ﺑﺰﻧﯿﺪ و در دﯾ را ﺧﻮب ﮐﯿﭗ ﮐﻨﯿﺪ ،ﺣﺮارت را ﺑﻪ ﺻﻮرﺗ ﺗﻨﻈﯿﻢ ﮐﻨﯿﺪ ﮐﻪ
آب زﯾﺎد ﻧﺠﻮﺷﺪ و ﯾﺎ ﺣﺘ ﻧﯿﺎزی ﺑﻪ ﺟﻮﺷﯿﺪن ﻫﻢ ﻧﯿﺴﺖ ،ﻫﻤﯿﻦ ﮐﻪ ﺑﺘﻮاﻧﺪ درﺟﻪ آب را ﺑﻪ ﻧﺰدﯾ ﺻﺪ درﺟﻪ ﺑﺮﺳﺎﻧﺪ ﮐﻔﺎﯾﺖ ﻣﮐﻨﺪ ﯾﺎ
ﺣﺪاﮐﺜﺮ و ﻓﻘﻂ ﺑﺼﻮرت ﺧﯿﻠ ﻣﻼﯾﻢ ﺑﺠﻮﺷﺪ.
ﺷﻤﺎ ﻣ ﺗﻮاﻧﯿﺪ ﮐﻠﻪ ﭘﺎﭼﻪ را ﺷﺐ ﺑﺎر ﮔﺬاﺷﺘﻪ و ﺻﺒﺢ ﺟﻬﺖ ﺻﺒﺤﺎﻧﻪ ﻧﻮش ﺟﺎن ﮐﻨﯿﺪ .
ﺣﺘﻤﺎ ﮐﻠﻪ ﭘﺎﭼﻪ را ﻗﺒﻞ از ﺑﺮدن ﺳﺮ ﺳﻔﺮه ﺗﻤﯿﺰ ﮐﻨﯿﺪ و ﺗﻨﻬﺎ ﮔﻮﺷﺖ ﻫﺎی ﻗﺎﺑﻞ ﺧﻮردن را در ﻇﺮف ﺑﺮﯾﺰد و اﺳﺘﺨﻮان و ﺿﺎﯾﻌﺎت آﻧﺮا
ﻗﺒﻞ از ﺳﺮو ﮐﺮدن از آن ﺟﺪا ﮐﻨﯿﺪ.
ﺣﺘﻤﺎ ﻫﻤﺮاه ﮐﻠﻪ ﭘﺎﭼﻪ ﻟﯿﻤﻮ ﺗﺮش ﻫﻢ اﺳﺘﻔﺎده ﮐﻨﯿﺪ.

ﮐﻠﻪﭘﺎﭼﻪ ﯾ ﻏﺬای ﺳﻨﺘ اﺳﺖ ﮐﻪ در ﺧﺎورﻣﯿﺎﻧﻪ و آﺳﯿﺎی ﻣﯿﺎﻧﻪ ﻣﺘﺪاول اﺳﺖ .روش ﻃﺒﺦ آن در ﮐﺸﻮرﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ ﮐﻤﺎﺑﯿﺶ
ﻣﺸﺎﺑﻪ ﺑﻮده و در اﯾﺮان و ﺗﺮﮐﯿﻪ ﮐﻠﻪﭘﺎﭼﻪ ،در ﮐﺸﻮرﻫﺎی ﻋﺮﺑ ﺑﻠﻐﺎرﺳﺘﺎن ﭘﺎﭼﻪ ،و در آﺳﯿﺎی ﻣﯿﺎﻧﻪ )ارﻣﻨﺴﺘﺎن ،آذرﺑﺎﯾﺠﺎن و
ﮔﺮﺟﺴﺘﺎن( ﺧﺎش ﻧﺎﻣﯿﺪه ﻣﺷﻮد.
اﯾﻦ ﻏﺬا ﺑﺴﯿﺎر ﭼﺮب و ﭘﺮاﻧﺮژی اﺳﺖ .ﮐﻠﻪﭘﺎﭼﻪ از ﭘﺨﺘﻦ ﺳﺮ و دﺳﺖ و ﭘﺎی ﮔﻮﺳﻔﻨﺪ )در آﺳﯿﺎی ﻣﯿﺎﻧﻪ ﮔﻮﺳﺎﻟﻪ( ﺗﻬﯿﻪ ﻣﮔﺮدد.
اﺟﺰای اﯾﻦ ﻏﺬا ﺷﺎﻣﻞ :ﺑﻨﺎﮔﻮش – زﺑﺎن – ﻣﻐﺰ – ﭼﺸﻢ – ﮔﻮﺷﺖ ﺻﻮرت و ﭘﺎﭼﻪ ﻣﺑﺎﺷﺪ .واﺣﺪ ﺷﻤﺎرش ﮐﻠﻪﭘﺎﭼﻪ دﺳﺖ ﺑﻮده و
ﻫﺮ دﺳﺖ ﺷﺎﻣﻞ ﯾ ﮐﻠﻪ و ﭼﻬﺎر ﭘﺎﭼﻪ ﻣﺑﺎﺷﺪ .آب اﯾﻦ ﻏﺬا ﻧﯿﺰ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﭘﯿﺶ ﻏﺬا ﺑﻪ ﻫﻤﺮاه ﻧﺎن ﺧﻮرده ﻣﺷﻮد.
ﮐﻠﻪ ﭘﺎﭼﻪ ﻏﺬاﯾ دﯾﺮﭘﺰ اﺳﺖ و ﻃﺒﺦ آن زﻣﺎن زﯾﺎدی ﻃﻮل ﻣﮐﺸﺪ .ﮐﻠﻪ ﭘﺎﭼﻪ را ﮔﺎه ﺑﺎ آﺑﻠﯿﻤﻮ ﺳﺮو ﻣﮐﻨﻨﺪ.
ﮐﻠﻪﭘﺎﭼﻪ در اﯾﺮان ﻣﻌﻤﻮﻻ در رﺳﺘﻮرانﻫﺎی ﺧﺎﺻ ﺑﻪ ﻧﺎم ﮐﻠﻪﭘﺰی ﯾﺎ ﻃﺒﺎﺧ ﺳﺮو ﻣﺷﻮد .ﮐﻠﻪﭘﺰﻫﺎ ﺗﻘﺮﯾﺒﺎ ﻫﻤﯿﺸﻪ ﺳﺮ ﮐﺎر ﻫﺴﺘﻨﺪ.
ﻣﻮاد اوﻟﯿﻪ ﺻﺒﺢ ﺑﻪ دﺳﺖ ﻃﺒﺎخ ﻣرﺳﺪ .ﻃﺒﺎخ ﺗﺎ ﻇﻬﺮ آن را ﭘﺎک ﮐﺮده و آﻣﺎده ﻃﺒﺦ ﻣﮐﻨﺪ و ﺳﺮاﻧﺠﺎم از ﻇﻬﺮ ﺗﺎ ﺻﺒﺢ ﻓﺮدا آن را
ﻣﭘﺰد.

