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 چوب دارچین              زنجبیل            نمک، فلفل ادویه      

 سرآشپز دلیسا هستم.

 

امروز میخوام در مورد دستور پخت خودم بررا  گرردن شرتررمرر  

 براتون صحبت کنم.

شود با  به عنوان چیز  شبیه دنبالچه گاو شناخته یم شترمر گردن 

این تفاوت که کمتر شناخته شده است و همتا  الغررترر  بررا  

دنبالچه گاو هست. به یاد داشته باشید این غذا نیراز بره پرخرت 

تواند همچون دنبالچه گاو و بره  طوالین و با حرارت کم دارد و یم

ترین چیز به دنربرالرچره  همان خوشمزیگ باشد. به طور قطع شبیه

خواهرد  سودمندترگاو، گردن شترمر  هست و برا  شما از دم گاو 

(چرا که جدا از ویژیگ هایش برایتان ارزانتر هم تمام خواهرد شرد) بود 

جاتون خایل امروز درست کردیم و با همکاران خروردیرم، یرکربرار 

 امتحان کنید تا برا  همیشه شیفته آن شوید.

 خوراک گردن شترمر 

 زمان پخت :

 ساعت 6 

 سطح پخت :

 سریع 

 عاد  

 زمان بر  

 عار  از لبنیات عار  از گلوتن
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 به اشتراک بگذارید. __delisa#نظیرتان را به اشتراک بگذارید! عکس ها  خود را با برچسب کارها  یب

 با این کار به مسابقه عکس ما راه یافته اید!

 آذر
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 سالم بمانیم

https://www.instagram.com/__delisa__/
https://telegram.me/familydelisa


 نفر 9برا   مواد الزم 

 گرم 666 گوشت گردن

 عدد 9 هویج متوسط پوست کنده و حلقه شده

 عدد 3 ساقه کرفس خرد شده

 عدد 3 پیاز متوسط خرد شده

 نصف قاشق چایخور   زیره سبز

 قاشق غذاخور  9 رب

 حبه 9 سیر خرد شده)به دلخواه(

 عدد 9 میخک خرد شده

 به میزان دلخواه  مرزه، ترخون و ریحان)خشک یا تازه(

 تکه 2 چوب دارچین

 به میزان دلخواه  زنجبیل

 به میزان دلخواه  نمک، فلفل و ادویه

 تابه و قابلمه متوسط، پوست کنوسایل مورد نیاز: 

 -مواد حساسیت زا  احتمایل: 

 دستور پخت:

 
 دهیم. ابتدا پیاز را به همراه سیر تفت یم .1

 

شده را به همراه رب، ادویه، فلفل، زنجبیل، میخرک  . نییم از پیاز دا  آماده2

کنیم تا بره جرو   دهیم، سپس دو لیوان آب به آن اضافه یم و زیره تفت یم

 آید.

 

کردین و یا کنجد( تفرت  ها را در ظرفی دیگر با مقدار  روغن ) سرخ . گردن3

 دهیم تا همه طرف آن کیم سرخ گردد. یم

 

. گوشت را از ماهی تابه خارج و به مواد در حال جوشیدن در ظرف اضافره 9

 کنیم. یم

 

 کنیم. . چوب دارچین و سبزیجات را به محتویات ظرف اضافه یم5

 

دهیم تا کرامر   ساعت بر رو  شعله بسیار کم قرار یم 5. ظرف را به مدت 6

گوشت گردن مغز پخت گردد. )اگر از زودپز استفاده کنید سرریرعرترر آمراده 

 شود( یم

 

. به محتویات ظرف، هویج و کرفس و نیم دیگر پیازدا  و نرمرک را اضرافره 7

 کنیم. یم

 

 ها کام  پخته شدند غذا  ما آماده سرو نمودن است. . پس از اینکه هویج8

 

 

انید با پوره سیب زمیین، برنج و یا نان و هرچیز  كره  تو این غذا  لذیذ را یم

لذيذي آنرا دوچندان نمايد مثل برخی سبزیجات بخار پز شده و یرا سراالد 

 نو  جان نمایید.


