آش ﮐﺎرده ﺷﯿﺮاز
آش ﮐﺎرده ﯾﺎ ﮐﺎردی ﯾ از آشﻫﺎی ﻣﺤﻠ و ﻣﻌﺮوف اﺳﺘﺎن ﻓﺎرس ﺧﺎﺻﻪ ﺷﻬﺮﺳﺘﺎن اﻗﻠﯿﺪ ﻣﺑﺎﺷﺪ .ﺷﺎﯾﺪ ﺑﺮاﯾﺘﺎن ﺟﺎﻟﺐ ﺑﺎﺷﺪ اﮔﺮ
ﺑﺪاﻧﯿﺪ ﮐﻪ ﮐﺎرده ﻧﻮﻋ ﺳﺒﺰی ﮐﻮﻫ و ﻣﺤﻠ در اﺳﺘﺎن زﯾﺒﺎی ﻓﺎرس اﺳﺖ .در اﯾﻦ ﻣﻄﻠﺐ ،ﻧﺤﻮه ﭘﺨﺖ آش ﮐﺎرده ﺷﯿﺮاز را ﺑﺮای
ﺷﻤﺎ ﻋﺰﯾﺰان ﺑﯿﺎن ﮐﺮده ﺗﺎ ﺑﺎ ﻃﺒﺦ و ﺧﻮردن آن در ﺟﻤﻊ ﺧﺎﻧﻮاده ﺣﻆ واﻓﺮی را ﺑﺒﺮﯾﺪ.
ﻣﻮاد اوﻟﯿﻪ:
آرد ﮔﻨﺪم 1 :ﭘﯿﻤﺎﻧﻪ.
آﺑﻐﻮره 1 :ﭘﯿﻤﺎﻧﻪ.
ﺧﺮده ﺑﺮﻧﺞ ﯾﺎ ﺟﻮ ﭘﺮک ﺷﺪه :ﻧﺼﻒ ﭘﯿﻤﺎﻧﻪ.
ﭘﯿﺎز ﺳﺎﻃﻮری ﺷﺪه 1 :ﻋﺪد ﺑﺰرگ.
ﺷﻨﺒﻠﯿﻠﻪ ﺧﺸ 2 :ﭘﯿﻤﺎﻧﻪ.
ﺳﺒﺰی ﮐﺎرده ﺧﺮد ﺷﺪه :ﻧﯿﻢ ﺗﺎ ﯾ ﮐﯿﻠﻮﮔﺮم.
روﻏﻦ و ﻧﻤ :ﺑﻪ ﻣﯿﺰان ﻻزم.
دﺳﺘﻮراﻟﻌﻤﻞ:
روش اول) اﮔﺮ از ﺳﺒﺰی ﺧﺸ ﺷﺪه اﺳﺘﻔﺎده ﻣﮐﻨﯿﻢ(
ﺑﺮای ﺗﻬﯿﻪ آش ﮐﺎرده ﺷﯿﺮاز ،اﺑﺘﺪا ﮐﺎرده ﺧﺸ را در ﻇﺮﻓ ﺑﻪ ﻫﻤﺮاه ﻣﻘﺪاری آب ﺑﻪ ﻣﺪت  2اﻟ 3 ﺳﺎﻋﺖ ﻣﺧﯿﺴﺎﻧﯿﻢ .ﺑﻌﺪ ،آنﻫﺎ
را از آب ﺧﺎرج ﮐﺮده و در ﯾ ﻗﺎﺑﻠﻤﻪ ﺑﺰرگ ﻫﻤﺮاه ﺑﺎ آرد ﮔﻨﺪم ﺑﻪ وﺳﯿﻠﻪ ﮔﻮﺷﺖﮐﻮب ﻣﮐﻮﺑﯿﻢ .آن ﻗﺪر اﯾﻦ ﮐﺎر را اﻧﺠﺎم ﻣدﻫﯿﻢ
ﺗﺎ آرد ﮔﻨﺪم ﮐﺎﻣﻼ ﺑﻪ ﺧﺮد ﮐﺎردهﻫﺎ ﺑﺮود .در اﻧﺘﻬﺎ ،آﺑ ﮐﻪ ﮐﺎردهﻫﺎ را در آن ﺧﯿﺲ ﮐﺮدهاﯾﻢ را ﺑﻪ ﻣﺨﻠﻮط ﺑﺪﺳﺖ آﻣﺪه اﺿﺎﻓﻪ
ﻣﮐﻨﯿﻢ .ﺗﺎ ﺣﺪی ﮐﻪ  4/3از ﻗﺎﺑﻠﻤﻪ ﭘﺮ ﺷﻮد .ﺳﭙﺲ ،آن را روی ﺷﻌﻠﻪ ﻣﺘﻮﺳﻂ ﮔﺎز ﮔﺬاﺷﺘﻪ و دوغ ﯾﺎ ﻣﺎﺳﺖ ﺗﺮش ﺷﺪه را ﺑﻪ آن
ﻣاﻓﺰاﯾﯿﻢ .ﭘﺲ از ﺑﻪ ﺟﻮش آﻣﺪن ،ﻣﺮﺗﺐ آش را ﻫﻢ ﻣزﻧﯿﻢ ﺗﺎ ﺗﻪ ﻧﯿﺮد .ﺑﻌﺪ از ﮔﺬﺷﺖ ﺣﺪود  3اﻟ 4 ﺳﺎﻋﺖ ﮐﻪ ﺳﺒﺰی ﮐﺎرده
ﮐﺎﻣﻼ ﭘﺨﺖ ﺷﺪ ﺑﺮﻧﺞ را ﺑﻪ ﻣﻮاد اﺿﺎﻓﻪ ﻣﮐﻨﯿﻢ .اﺟﺎزه ﻣدﻫﯿﻢ ﮐﻪ آش ﯾ ﺳﺎﻋﺖ دﯾﺮ ﻧﯿﺰ ﺑﭙﺰد.
ﭘﯿﺎز را ﻧﯿﺰ در ﻣﺎﻫﺗﺎﺑﻪ و در روﻏﻦ داغ ﺳﺮخ ﻣﮐﻨﯿﻢ ﺗﺎ رﻧ آن ﻃﻼﯾ ﺷﻮد .ﺳﭙﺲ ،ﺷﻨﺒﻠﯿﻠﻪ ،زردﭼﻮﺑﻪ و آرد ﮔﻨﺪم را اﻓﺰوده و
ﮐﻤ ﺗﻔﺖ ﻣدﻫﯿﻢ .ﻣﺨﻠﻮط را داﺧﻞ آش رﯾﺨﺘﻪ و ﺻﺒﺮ ﻣﮐﻨﯿﻢ ﺗﺎ آش  15دﻗﯿﻘﻪ دﯾﺮ ﺟﻮﺷﯿﺪه و ﻟﻌﺎب ﺑﯿﻨﺪازد .ﺑﻌﺪ از اﯾﻦ زﻣﺎن،
آش ﮐﺎرده ﺧﻮﺷﻤﺰه ﻣﺎ ﺣﺎﺿﺮ اﺳﺖ.
روش دوم ) :اﮔﺮ از ﮐﺎرده ﺗﺎزه اﺳﺘﻔﺎده ﻣﮐﻨﯿﻢ(
در ﺻﻮرت ﺗﺎزه ﺑﻮدن ﮐﺎردهﻫﺎ ،ﺗﯿﺰ و ﺑﺮﻧﺪه ﺑﻮدﻧﺸﺎن ﻣﻮﺟﺐ زﺧﻢ ﺷﺪن ﮔﻠﻮ و زﺑﺎن ﺷﻤﺎ ﻣﺷﻮد .ﺑﺮای رﻓﻊ اﯾﻦ ﻣﺸﻞ ،ﺑﻌﺪ از
ﮐﻮﺑﯿﺪن اﯾﻦ ﺳﺒﺰی ﺑﺎ آرد ﮔﻨﺪم دوغ ﯾﺎ آﺑﻐﻮره را ﺑﻪ آن اﺿﺎﻓﻪ ﮐﺮده و ﺑﻪ ﻣﺪت ﺣﺪود  24ﺳﺎﻋﺖ در ﻓﻀﺎﯾ ﺳﺮﭘﻮﺷﯿﺪه و ﮔﺮم
ﻣﮔﺬارﯾﻢ .ﺳﭙﺲ ،ﺑﻘﯿﻪ ﻣﺮاﺣﻞ ﭘﺨﺖ را ﻣﺎﻧﻨﺪ روش اول اداﻣﻪ ﻣدﻫﯿﻢ .آش ﮐﺎرده ﺷﯿﺮاز ﻫﺮ ﭼﻪ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺑﺠﻮﺷﺪ ﻃﻌﻢ ﺗﺮشﺗﺮی ﭘﯿﺪا
ﻣﮐﻨﺪ.

