ﺷﯿﺮﯾﻨ ﺑﺮﻧﺠ ﻣﺎزﻧﺪران
ﯾ از ﺷﯿﺮﯾﻨﻫﺎی ﻣﻌﺮوف و ﺧﻮﺷﻤﺰه ﻣﺎزﻧﺪران ،ﺑﺮﻧﺠ ﯾﺎ ﺑﺎدوﻧﻪ )ﺑﻬﺎرداﻧﻪ( ﻣﺑﺎﺷﺪ .اﮐﺜﺮ اﻫﺎﻟ ﻣﺎزﻧﺪران ،ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ ﻃﻌﻢ ﻋﺎﻟ
و ﺑﺎﻓﺖ ﺗﺮد و ﻋﺴﻠ اﯾﻦ ﺷﯿﺮﯾﻨ آن را ﻣﺨﺼﻮﺻﺎٌ ﺑﺮای ﺳﺮو در ﺷﺐ ﯾﻠﺪا ،ﻣﻬﻤﺎﻧﻫﺎی ﺧﺎﻧﻮادﮔ و ﻓﺼﻞﻫﺎی ﺳﺮد ﺳﺎل ﭘﺨﺖ
ﻣﮐﻨﻨﺪ .ﺣﺘﻤﺎٌ از ﻧﺎم اﯾﻦ ﺷﯿﺮﯾﻨ ﻣﺘﻮﺟﻪ ﺷﺪهاﯾﺪ ﮐﻪ ﻣﺎده اﺻﻠ ﺑﺮای ﺗﻬﯿﻪ آن ﺑﺮﻧﺞ اﻟﺒﺘﻪ از ﻧﻮع ﻣﺮﻏﻮﺑﺶ ﻣﺑﺎﺷﺪ .در ﮔﺬﺷﺘﻪ،
ﺑﺮﻧﺠ را ﺑﻪ ﻫﻤﺮاه ﭼﻨﺪ ﻧﻮع ﺷﯿﺮﯾﻨ دﯾﺮ از ﺟﻤﻠﻪ آب دﻧﺪون و ﻧﺎن ﭘﻨﺠﺮهای ﺑﺮای ﻣﺮاﺳﻢ ﻋﺮوﺳ و ﭘﺎﺗﺨﺘ ﺗﻬﯿﻪ ﻣﮐﺮدﻧﺪ .ﻣﻮاد
اﺻﻠ ﺗﺸﯿﻞ دﻫﻨﺪه اﯾﻦ ﺷﯿﺮﯾﻨ ﺑﺮﻧﺞ ،آب ،آﺑﻠﯿﻤﻮ ،ﺷﺮ و روﻏﻦ ﻫﺴﺘﻨﺪ .اﻣﺎ ﻣﺗﻮان ﺑﻪ ﺟﺎی ﺷﺮ از ﻋﺴﻞ ﻧﯿﺰ اﺳﺘﻔﺎده ﮐﺮد.
اﯾﻦﮔﻮﻧﻪ ﻫﻢ ﺷﯿﺮﯾﻨ ﺧﻮشﻃﻌﻢﺗﺮ ﻣﺷﻮد و ﻫﻢ ارزش ﻏﺬاﯾ آن ﺑﺎﻻﺗﺮ ﻣرود .در اﯾﻦ ﻣﻄﻠﺐ ،دﺳﺘﻮر ﺗﻬﯿﻪ اﯾﻦ ﺷﯿﺮﯾﻨ ﻣﺤﻠ
ﺧﻮﺷﻤﺰه را ﺑﺮای ﺷﻤﺎ ﺑﯿﺎن ﻣﮐﻨﻢ .ﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ در ﮐﻨﺎر ﺧﺎﻧﻮاده و دوﺳﺘﺎن از ﺳﺮو اﯾﻦ ﺧﻮراﮐ ﺧﻮﺷﻤﺰه ﻧﻬﺎﯾﺖ ﻟﺬت را ﺑﺒﺮﯾﺪ.
ﻣﻮاد اوﻟﯿﻪ:
ﺷﺮ 2 :ﻟﯿﻮان.
آﺑﻠﯿﻤﻮ 1 :ﻗﺎﺷﻖ ﻏﺬاﺧﻮری.
روﻏﻦ :ﺑﻪ ﻣﯿﺰان ﻻزم.
ﺑﺮﻧﺞ 5 :ﻟﯿﻮان.
دﺳﺘﻮراﻟﻌﻤﻞ:
ﺑﺮای ﺷﺮوع ﭘﺨﺖ اﯾﻦ ﺷﯿﺮﯾﻨ ،ﺑﺮﻧﺞ را از ﻗﺒﻞ ﺑﻪ ﻣﺪت  1ﺳﺎﻋﺖ ﺧﯿﺲ ﮐﻨﯿﺪ .ﺑﻌﺪ ،آن را در ﻗﺎﺑﻠﻤﻪ رﯾﺨﺘﻪ و ﺑﻪ ﻫﻤﺮاه ﭼﻨﺪ ﻟﯿﻮان آب
روی ﺷﻌﻠﻪ ﻣﻼﯾﻢ اﺟﺎق ﺑﺠﻮﺷﺎﻧﯿﺪ ﺗﺎ ﮐﺎﻣﻼ ﻧﺮم ﺷﻮد ) .ﻧﺮمﺗﺮ از ﺣﺪ ﻣﻌﻤﻮل( .ﭘﺲ از آﺑﺶ ﮐﺮدن آن ،اﺟﺎزه دﻫﯿﺪ ﺑﺮﻧﺞ ﯾ ﺳﺎﻋﺖ
در آﺑﺶ ﺑﻤﺎﻧﺪ ﺗﺎ آﺑﺶ ﺑﻪ ﻃﻮر ﮐﺎﻣﻞ ﮐﺸﯿﺪه ﺷﻮد .در اﯾﻨﺠﺎ ﻣﺗﻮاﻧﯿﺪ ﻣﻘﺪاری زﻋﻔﺮان ﺣﻞ ﺷﺪه و ﯾﺎ رﻧ ﺧﻮراﮐ را ﺑﻪ ﺑﺮﻧﺞ
ﺑﯿﻔﺰاﯾﯿﺪ .ﺑﻌﺪ از ﺧﻨ ﺷﺪن ﺑﺮﻧﺞ ،آن را داﺧﻞ ﺳﯿﻨ ﺑﺰرﮔ رﯾﺨﺘﻪ و ﭘﺨﺸﺶ ﮐﻨﯿﺪ .ﺳﭙﺲ ،ﺳﯿﻨ را در ﻣﻘﺎﺑﻞ آﻓﺘﺎب و ﯾﺎ روی
ﺷﻮﻓﺎژ ﻗﺮار دﻫﯿﺪ ﺗﺎ ﺑﺮﻧﺞ ﮐﺎﻣﻼ ﺧﺸ ﺷﻮد .در ﻣﺮﺣﻠﻪ ﺑﻌﺪ ،داﺧﻞ ﻗﺎﺑﻠﻤﻪای ﮔﻮد ﺑﻪ ﻣﯿﺰان ﻻزم روﻏﻦ رﯾﺨﺘﻪ و آن را روی ﺣﺮارت
ﻣﺘﻮﺳﻂ ﻗﺮار دﻫﯿﺪ ﺗﺎ داغ ﺷﻮد .ﺳﭙﺲ ،ﮐﻤ از ﺑﺮﻧﺞ ﺧﺸ ﺷﺪه را داﺧﻞ ﺻﺎﻓ ﻓﻠﺰی رﯾﺨﺘﻪ و ﺻﺎﻓ را درون روﻏﻦ داغ ﺷﺪه
ﻓﺮو ﺑﺒﺮﯾﺪ .ﺑﺬارﯾﺪ ﺗﺎ ﺑﺮﻧﺞﻫﺎ ﺳﺮخ ﺷﺪه و ﭘﻒ ﮐﻨﻨﺪ .ﻣﺎﺑﻘ ﺑﺮﻧﺞﻫﺎ را ﻧﯿﺰ ﺑﻪ ﻫﻤﯿﻦ ﺗﺮﺗﯿﺐ ﺳﺮخ ﮐﺮده و ﺑﺎ ﻗﺮار دادن آنﻫﺎ ﺑﺮ روی
دﺳﺘﻤﺎل ﮐﺎﻏﺬی روﻏﻦ اﺿﺎﻓﺷﺎن را ﺑﺸﯿﺪ.
ﺟﻬﺖ ﺗﻬﯿﻪ ﺷﺮﺑﺖ اﯾﻦ ﺷﯿﺮﯾﻨ ،اﺑﺘﺪا آب و ﺷﺮ را در ﻗﺎﺑﻠﻤﻪای رﯾﺨﺘﻪ و ﺻﺒﺮ ﮐﻨﯿﺪ ﺗﺎ روی ﺣﺮارت اﺟﺎق ﺑﻪ ﺟﻮش ﺑﯿﺎﯾﺪ .ﺳﭙﺲ،
ﻣﺮﺗﺐ ﺑﺎ ﻗﺎﺷﻖ آن را ﻫﻢ ﺑﺰﻧﯿﺪ ﺗﺎ ﺷﺮ ﺑﻪ ﻃﻮر ﮐﺎﻣﻞ ﺣﻞ ﺷﻮد .اﺟﺎزه دﻫﯿﺪ ﮐﻪ ﺷﺮﺑﺖ ﺑﻪ ﻣﺪت  15دﻗﯿﻘﻪ ﺑﺮ روی ﺷﻌﻠﻪ ﻣﻼﯾﻢ
ﺑﺠﻮﺷﺪ .زﻣﺎﻧﮐﻪ ﺷﺮﺑﺖ ﻗﻮام آﻣﺪ آﺑﻠﯿﻤﻮ را اﺿﺎﻓﻪ ﮐﺮده و ﺷﻌﻠﻪ را ﺧﺎﻣﻮش ﮐﻨﯿﺪ .ﺑﺮﻧﺞ را داﺧﻞ ﺷﯿﺮه رﯾﺨﺘﻪ و ﺑﻪ ﺧﻮﺑ ﺑﺎ ﯾﺪﯾﺮ
ﻣﺨﻠﻮط ﮐﺮده و اﯾﻦ ﻣﻮاد را ﺑﺮ روی ﺳﯿﻨ ﺑﺰرگ ﭼﺮب ﺷﺪهای ﺑﺮﯾﺰﯾﺪ .ﺑﻌﺪ از ﮔﺬﺷﺖ  5دﻗﯿﻘﻪ ﺷﯿﺮﯾﻨ را ﺑﺎ ﭼﺎﻗﻮ ﺑﻪ ﺷﻞ ﻣﺮﺑﻊ ﯾﺎ
ﻟﻮزی ﺑﺮش زده و ﻧﻮشﺟﺎن ﮐﻨﯿﺪ .اﯾﻦ ﺷﯿﺮﯾﻨ را در ﮐﺎﺑﯿﻨﺖ ﻧﻬﺪاری ﮐﻨﯿﺪ و داﺧﻞ ﯾﺨﭽﺎل ﻧﺬارﯾﺪ.

