آشپزخونه...
فريده الوندي

میگو پلو
مواد الزم براي چهار نفر:
برنج ۳ :پيمانه
سبزي پلويي ۱:استكان
پياز ۱ :عدد
سير ۳-۲ :حبه
گوجه فرنگي ۳-۲ :عدد
ميگو پاك كرده ۳۰۰ :گرم
سركه سفيد ۲ :قاشق غذا خوري
شويد  +جعفري خرد شده ۲ :قاشق غذا خوري
زعفران دم كرده :نصف استكان
كدو نگيني خرد شده :نصف استكان
فلفل دلمه اي خرد شده :نصف استكان
نمك ،فلفل ،آبليمو :به مقدار الزم
طرز تهيه:
برنج را از چند ساعت قبل با كمي آب و نمك خيس كنيد.
در يك قابلمه مناسب ،آب و نمك جوش بياوريد و بعد آب
برنج را خالي كنيد و برنج را به آب در حال جوش اضافه كنيد و
بعد از اينكه مجددا آب جوش آمد ،سبزي پلو را به برنج اضافه
كنيد و بعد به صورت كته يا آبكش برنج را دم كنيد.
بعد از پاك كردن ميگو در يك قابلمه تا دو سوم آب  +يك
قاشق چايخوري نمك و دو قاشق غذا خوري سركه بريزيد و
بگذاريد كامال بجوشد .ميگوها را داخل آب در حال جوش
بيندازيد و بعد از اينكه كمي صورتي رنگ شدند آنها را آب كش
كنيد و بگذاريد سرد شوند.
پياز را نگيني ريز خرد كنيد و در تابه اي كمي روغن بريزيد
و تفت دهيد تا طاليي شود ،سير را رنده كنيد و به پياز اضافه
كنيد و همراه زرد چوبه كمي تفت دهيد و بعد ميگوها را اضافه
كنيد و خوب دو طرف ميگو را تفت دهيد.
گوجه را ميكس كنيد و داخل تابه بريزيد كمي حرارت زير
تابه را زياد كنيد تا آب گوجه ها كشيده شود.
بعد از اينكه كمي سس غليظ شد ،كدو و فلفل دلمه اي نگيني
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خرد شده را همراه شويد و جعفري ساطوري شده به تابه اضافه
كنيد و مواد را كامال هم بزنيد( .دقت كنيد كه ميگوها در اثر هم
زدن له نشوند) نيمي از زعفران دم كرده را به سس بيفزائيد و
حرارت را بسيار ماليم كنيد و درب ظرف را بگذاريد تا مواد
كامال بپزند و مزه دار شوند.
بعد از اينكه مواد كامال پختند (آب آنها كشيده شد و رنگ
ميگوها كامال برگشت) نمك و فلفل آن را اندازه كنيد ،به مقدار
دلخواه آبليمو داخل آن بريزد و هم بزنيد.
برنج را در ظرف مناسب بكشيد و البه الي آن را با سس
ميگو پر كنيد و مقداري از ميگوها را روي پلو بچينيد و سرو
كنيد.
نكته:
استفاده از سركه سفيد براي جوشاندن ميگو ،براي از بين
بردن بوي ميگو است .اگر خيلي به بوي ميگو حساس نيستيد،
جوشاندن ميگو در آب و نمك كفايت ميكند .ولي اگر خيلي
حساس باشيد براي از بين بردن بوي ميگو ،از يك شاخه خرد
نشده كرفس و يك برگ بو درسته نيز استفاده كنيد و بعد از

آب كش كردن ميگو ،كرفس و برگ بو را از آن جدا كنيد و دور
بيندازيد.
بهتر است اندازه فلفل دلمه اي و كدو بسيار ريز تر از نگيني
معمولي باشد .چون در صورت درشت بودن اندازه آنها ،هنگام ميل
كردن غذا مزه آنها با مزه ميگو تداخل ايجاد ميكند .بهتر است بعد
از خرد كردن كدو و فلفل دلمه اي آنها را ساطوري خرد كنيد .دقت
كنيد كه كدو و فلفل دلمه اي هنگام ساطوري كردن آب نيندازند.
از قارچ سرخ شده نيز در سس ميگو براي اين پلو ميشود استفاده
كرد .در اين صورت قارچ را كوچكتر از اندازه ميگو خرد كنيد و
جداگانه با مقداري كره و آبليمو تفت دهيد و  ۱۰دقيقه قبل از آماده
شدن سس ميگو ،قارچ ها را به آن اضافه كنيد.
براي عطر و طعم بهتر سس ميگو ،همراه شويد و جعفري خرد
شده از يك قاشق غذا خوري مخلوط انواع سبزي معطر (ريحان،
مرزه ،گشنيز ،نعناع و  )...نيز ميتوانيد استفاده كنيد .دقت كنيد كه
اندازه سبزي معطر به حدي نباشد كه مزه ميگو را كامال تحت تاثير
قرار دهد.
از اين سس ميتوانيد براي تهيه انواع خوراك (غير از ميگو پلو)
نيز استفاده كنيد.
طريقه پاك كردن ميگو:
اگر از ميگوهاي پاك شده آماده استفاده ميكنيد كه فقط كافي
است ميگو را از بسته بيرون بياوريد و اطمينان حاصل كنيد كه روده
از داخل آن خارج شده است.
اگر ميگو را به صورت تازه تهيه كرده ايد و قصد پاك كردن و

فريز كردن آن را داريد بهتر است فقط سر ميگو را با قيچي آشپزخانه
از آن جدا كنيد و ميگو را با پوسته سخت و باقي قسمتهاي بدن
فريز كنيد و هربار هنگام استفاده ميگو را به مقدار الزم پاك كنيد.
پاك كردن ميگو به طور معمول به اين صورت انجام ميشود:
ابتدا سر و دم ميگو را با قيچي آشپزخانه يا چاقوي تيز ببريد .بعد
پاها را كامل از بدن ميگو جدا كنيد و در آخر پوسته سخت ميگو را
با احتياط پاك كنيد .طوري كه به گوشت ميگو صدمه وارد نشود.
بعد از اينكه فيله ميگو را به دست آورديد با يك چاقوي تيز
روي كمر ميگو يك شكاف به ارتفاع  ۳-۲ميلي متر و به طول ميگو
ايجاد كنيد و با نوك چاقو روده ميگو را از
داخل آن خارج كنيد.
دقت كنيد كه هنگام جدا كردن
روده ،تمام روده كامال از داخل
ميگو خارج شود .روده ميگو
ضخامتي به اندازه يك نخ
معمولي و به طول خود ميگو
دارد و به شكل يك نخ سياه
رنگ ديده ميشود كه اگر از
داخل آن خارج نشود طعم
ميگو تلخ ميشود و بوي بسيار تند
و بدي پيدا ميكند.

چیپس کدو حلوایی
این چیپس پرخاصیت را در زمان کوتاهی تهیه کنید و در زمان
استراحت و اوقات فراغت ،در کنار خانواده آن را میل کنید.
مواد الزم:
کدو حلوایی تازه :نیم کیلو ،پوست و تخم آن را درآورید.
روغن بادام زمینی
نمک
طرز تهیه:
• با استفاده از پوستکن ،کدو را به
قطعات خیلی ریز درآورید
• در ظرفی با عمق  10سانتیمتر ،ابتدا
روغن را بریزید ،سپس کدوها را به آن
اضافه کنید و آنها را درون فر با دمای 375
درجه ،به مدت  3دقیقه یا تا زمانی که ترد و
برشته شوند ،حرارت دهید.
• چیپسها را از درون روغن بیرون
آورید و در صورت تمایل ،روی آنها نمک
بپاشید و میل کنید.
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