ﯾﺘﯿﻤ ﺑﻮﺷﻬﺮی
ﯾﺘﯿﻤ ﯾ ﻏﺬای ﺑﻮﺷﻬﺮی اﺳﺖ ﮐﻪ ﺷﺎﯾﺪ ﺑﻪ ﻧﻮﻋ ﻣﻌﺎدل ﯾﺘﯿﻤﭽﻪ ﻣﻌﺮوﻓ ﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ در ﺗﻤﺎم ﻧﻘﺎط ﮐﺸﻮر ﭘﺨﺘﻪ ﻣﺷﻮد .اﯾﻦ ﻏﺬا
ﮔﻮﺷﺖ ﻧﺪارد و ﺳﺮخ ﮐﺮده ﻧﯿﺴﺖ و ﺑﻪ ﻫﻤﯿﻦ دﻟﯿﻞ ﻣﺗﻮان آن را در دﺳﺘﻪ ﻏﺬاﻫﺎی ﺳﺎﻟﻢ و رژﯾﻤ ﺟﺎ داد .ﺿﻤﻦ اﯾﻦ ﮐﻪ ﯾﺘﯿﻤ ﺑﻪ
دﻟﯿﻞ داﺷﺘﻦ ﻟﻮﺑﯿﺎ ،ﭘﺮوﺗﺌﯿﻦ ﺧﻮﺑ دارد و اﺳﺘﻔﺎده از ﺑﺎدﻣﺠﺎن در ﺗﺮﮐﯿﺒﺶ ،آن را ﻟﺬﯾﺬ و ﺧﻮش ﻃﻌﻢ ﮐﺮده اﺳﺖ.
ﻣﻮاد ﻻزم:
ﺑﺎدﻣﺠﺎن ۴ﻋﺪد
ﭘﯿﺎز ﯾ ﻋﺪد
ﻟﻮﺑﯿﺎ ﭼﺸﻢ ﺑﻠﺒﻠ ﯾ ﭘﯿﻤﺎﻧﻪ
آب ﺗﻤﺒﺮ ﻫﻨﺪی ﻧﺼﻒ ﻟﯿﻮان
ﻧﻤ ،ﻓﻠﻔﻞ و زردﭼﻮﺑﻪ ﺑﻪ ﻣﯿﺰان ﻻزم
آب ﯾ ﻟﯿﻮان
روﻏﻦ ﺑﻪ ﻣﯿﺰان ﻻزم
ﻃﺮز ﺗﻬﯿﻪ:
ﻟﻮﺑﯿﺎ ﭼﺸﻢ ﺑﻠﺒﻠ را ﺑﭙﺰﯾﺪ .در ﺣﯿﻦ ﭘﺨﺖ دو ﺑﺎر آب آن را ﻋﻮض ﮐﻨﯿﺪ ﺗﺎ ﺧﺎﺻﯿﺖ ﻧﻔﺎخ ﺑﻮدن ﺣﺒﻮﺑﺎت از آن ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﻮد .ﺣﺎﻻ در
ﯾ ﺗﺎﺑﻪ ،ﭘﯿﺎز را ﺧﺮد ﮐﺮده و ﺣﺮارت دﻫﯿﺪ ﺗﺎ وﻗﺘ ﮐﻪ ﺳﺒ ﺷﻮد .در اﯾﻦ زﻣﺎن ﺑﺎدﻣﺠﺎنﻫﺎ را ﭘﻮﺳﺖ ﮐﻨﺪه و در آب ﻧﻤ ﺑﺬارﯾﺪ
ﺗﺎ ﺗﻠﺨ آن از ﺑﯿﻦ ﺑﺮود .ﺳﭙﺲ آﻧﻬﺎ را ﺷﺴﺘﻪ و ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻣﻌﺒ ﺧﺮد ﮐﻨﯿﺪ .ﺑﺎدﻣﺠﺎن را ﺑﻪ ﭘﯿﺎزداغ اﺿﺎﻓﻪ ﮐﻨﯿﺪ و ﺑﻪ آن ﻧﻤ،
ﻓﻠﻔﻞ ،زردﭼﻮﺑﻪ ﺑﺰﻧﯿﺪ .اﺟﺎزه دﻫﯿﺪ ﺑﺎدﻣﺠﺎنﻫﺎ ﮐﻤ در روﻏﻦ ﺗﻔﺖ ﺑﺨﻮرﻧﺪ .ﺳﭙﺲ ﯾ ﻟﯿﻮان آب ﺑﻪ ﻣﻮاد اﺿﺎﻓﻪ ﮐﺮده و ﺑﻪ ﻣﺪت ﻧﯿﻢ
ﺳﺎﻋﺖ ﺣﺮارت دﻫﯿﺪ ﺗﺎ ﺑﺎدﻣﺠﺎنﻫﺎ ﻧﺮم ﺷﻮﻧﺪ .ﻧﺼﻒ ﯾ ﺑﺴﺘﻪ ﮐﻮﭼ ﺗﻤﺒﺮ ﻫﻨﺪی را در ﻧﺼﻒ ﻟﯿﻮان آب ﺧﯿﺲ ﮐﻨﯿﺪ و ﺑﻌﺪ از ﻧﯿﻢ
ﺳﺎﻋﺖ از ﺻﺎﻓ رد ﮐﻨﯿﺪ .ﻟﻮﺑﯿﺎ ﭼﺸﻢ ﺑﻠﺒﻠ را روی ﺑﺎدﻣﺠﺎنﻫﺎ رﯾﺨﺘﻪ و آب ﺗﻤﺒﺮ ﻫﻨﺪی را ﻫﻢ اﺿﺎﻓﻪ ﮐﻨﯿﺪ .دﻗﺖ ﮐﻨﯿﺪ ﮐﻪ ﭼﻮن
ﺗﻤﺒﺮ ﻫﻨﺪی ﺷﻮر اﺳﺖ ،در اﺿﺎﻓﻪ ﮐﺮدن ﻧﻤ ﻏﺬا ﮐﻤ اﺣﺘﯿﺎط ﺑﻪ ﺧﺮج دﻫﯿﺪ .ﺗﺮﺟﯿﺤﺎ ﻧﻤ را در آﺧﺮ ﭘﺨﺖ اﺿﺎﻓﻪ ﮐﻨﯿﺪ .اﮔﺮ
ذاﺋﻘﻪ ﺗﺎن ﻣﭘﺬﯾﺮد ،ﻏﺬا را ﺗﻨﺪ ﮐﻨﯿﺪ .اﯾﻦ ﻏﺬا در اﺻﻞ ﺑﺎﯾﺪ ﺗﻨﺪ و ﭘﺮادوﯾﻪ ﺑﺎﺷﺪ .ﺑﻌﺪ از آن ﮐﻪ ﺗﻤﺒﺮ ﻫﻨﺪی ﺑﻪ ﺧﻮرد ﻣﻮاد رﻓﺖ و آب
ﻏﺬا ﮐﺸﯿﺪه ﺷﺪ ،آن را در ﻇﺮف رﯾﺨﺘﻪ و ﺑﺎ ﺳﺒﺰﯾﺠﺎت ﺗﺎزه ﺗﺰﺋﯿﻦ ﮐﻨﯿﺪ.

