
 نان گرد             سس قرمز               برگر شترمرغ                      پیاز                   گوجه                       کاهو                        خیارشور          

 

،یک عاشق واقعی آشپزی و طبخ غذااهذای سرآشپز دلیسا هستم

 سالم و لایا و دوست داشتین.

شوم چرا که عاشق کارم هستم  من هیچ وقت از طبخ غاا سیر نیم

کنم  و از اینکه هر روزم را با فکر و ایده جدید برای آشپزی آغاز یم

 برم. لات یم

خواهم برای چند کار به بیرون بذروم، اذازه  امروز کیل کار دارم و یم

کیل خرید هم دارم که باید انجام دهم. اوه چه روز شلوغی. صبذ  

بعد از ظذرذر بذه خذانذه  2زود از خانه بیرون زدم و حوایل ساعت 

رسیدم، خسته و گرسنه در حایل که در فکر خذوردن غذاا بذودم، 

ام و  یادم افتاد چند روز پیش یک بسته برگر شترمرغ اریذه کذرده

نظیر برگر گفته بود، برگری خالذ   های یب فروشنده برایم از ویژیگ

و ارکییب از گوشت اازه شترمرغ، کیم ادویه و پیاز و دیگذر هذیذچ، 

خوشحال بودم که برای امروز نیاز به صرف وقت زیذاد در آشذپذز 

اوانم با سرعت برگر را آماده کنم و پس از خوردن  خانه ندارم و یم

 کیم استراحت کنم و برای یک شام لایا وساده ادارک ببینم. 

 برگر شترمرغ 

 زمان پخت :

 دقیقه 01 
 سط  پخت :

 سریع       

 عادی      

 زمان بر     

 عاری از لبنیات
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 به اشتراک بگاارید. __delisafamily#نظیراان را به اشتراک بگاارید! عکس های خود را با برچسب کارهای یب

 با این کار به مسابقه عکس ما راه یافته اید!

 آذر
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 سالم بمانیم

 عاری از گلوان

https://telegram.me/delisafamily
https://www.facebook.com/Delisafamily
https://www.instagram.com/delisafamily/


 نفر 2برای  مواد الزم 

 عدد 2 برگر آماده  شترمرغ

 عدد 2 گوجه حلقه شده

 عدد 0 پیاز حلقه شده کوچک

 سه برگ کاهو

 عدد 6 خیارشور

 عدد 2 نان گرد

 به میزان الزم سس گوجه فرنیگ

 اابه متوسطوسایل مورد نیاز: 

 گلوان  نان مواد حساسیت زا: 

 دستور پخت:

 

 دهیم. ابتدا برگر را از فریزر خارج نموده و در دمای اااق قرار یم .0

 

. بعد از اینکه برگر از حالت فریزخارج شد اابه را بر روی اجذاق 2

 کنیم اا کامال گرم شود. قرار داده و یا گریل را روشن یم

 

دهیم بدون آنکه روغین در اابه ریذخذتذه  . برگر را در اابه قرار یم3

 باشیم.

 

گردانیم و اینکار را اا زمذا  انذجذام  . برگر را به طرف دیگر بریم9

 دهیم اا کامال پخته شود. یم

 

. برگر را در نان قرارداده و با استفاده از مخلفات اریه شده پذر 5

 نماییم. یم

 

 دقیقه آماده خوردن است. 01غاای لایا ما در کمتر از 

 

 نوش جان 

 

 
 

های طعم دهنده  اریه شده و  برگرهای اریه شده اوسط شرکت ما از گوشت خال  شترمرغ، پیاز و ادویه

 شود. هیچ گونه افزود  دیگری را شامل نیم


