طريقة عمل مندي الدجاج يف برميل املندي الكهربائي
أوال  :تجهيس الدجاج
 اىشبل ٌخغع إىى  01دباث دجاج مبٍشة اىذجٌ حوزص ليوى ديسٌوِ يٍَنوِ  04دبوت غورٍشة و يٌل وو ٌُنزُ اىذجٌ ٍا بٍِ 011جشاً ي.0111
 ٌرغو اىذجاج ثٌ ٌزضع ليى اىغيت يٌخشك دخى ٌصلى ٍِ اىَاء . بعذها ّقزً بشػ اىَيخ ليى اىذجاج دبت دبت دخى ٌصو اىَيخ إىى جٍَع جضائه . ثٌ ّقزً بعَو اىخخبٍيت اىخاغت باىذجاج يهً لباسة لِ بهاساث ٍشنيت حخيو ٍوع مٍَوت ٍْاعوبت ٍوِ غيصوتاىطَاطٌ ٌخبو فٍها اىذجاج مزىل دبت دبت .

ثانياً  :تجهيس الرز
 ٌخغع اىقذس اىَغخخذً إىى دزاىً 4.5مٍيز جشاً ٍِ األسص ي ٍا ٌعاده  22مأط . ٌرغو اىشص فق يال ٌْقع يٌزضع فً اىَصلاة دخى ٌصلى ٍِ اىَاء . ّقزً بعَو خيطت اىشص يهً مٍَت ٍْاعبت ٍِ اىبصو ٌ اف إىٍها مٍَت ٍْاعبت ٍِ اىضٌج ياىبهاساث ياىَيخياىذبذش دغب اىشغبت يٌَنِ إضافت اىَاجً .
 بعذ دَظ اىبصو ٌَنِ إضافت اىصيصت ياىطَاطٌ دغب اىشغبت . ٌخٌ إضافت اىَاء ٍع ٍشالاة اىنٍَت اىَْاعبت ىَقذاس اىشص ىنوو موأط سص ٌقابيوه موأط يسبوع ٍوِ اىَواء ٍوا إراماّج مٍَت اىذجاج قيٍيت ىنو مأط سص ٌقابيه مأط يّصف ٍِ اىَاء .
ال يال ٌشوخش غيٍاّوه ثوٌ ٌزضوع اىوشص فوً اىقوذس
 بعذ إضافت مٍَت اىَاء اىَْاعبت ٌخوشك اىقوذس ليوى اىْواس قيو ٍ ًيٌقيب ثٌ ٌشفع لِ اىْاس .
ٌ -خٌ إضافت اىليلو األدَش ي األخ ش دغب اىشغبت .

ثالثاً  :المرحلة األخيرة
 ٌزضع اىقذس فً علو اىغيت يٌخٌ قلو اىَشبل اىخاص باىقذس دخى ال ٌخشج اىقذس ٍِ ٍناّه . بعذها ٌصف اىذجاج فً ليى اىشبل. ٌَنِ سػ قيٍو ٍِ اىعصلش ليى اىذجاج بعذ غله . بعذها ّقزً بخشرٍو اىبشٍٍو يّ ع دسجوت اىذوشاسة ليوى  211دسجوت ٍوزٌوت يّخشموه ىَوذة  3إىوى  5دقوائدخى ٌغخِ ٍع ٍشالاة ُ ٌنزُ اىبشٍٍو ٍرطى باىرطاء .
 ّشفع اىرطاء بذزس ثٌ ّ ع اىغيت داخو اىبشٍٍو ٌ اً بذزس . ّذ ش قَاػ اىرطاء يّقزً بخبيٍيه باىَاء يّيله دزه اىرطاء ثوٌ ّقوزً بخرطٍوت اىبشٍٍوو يقليوه بَقوب إدنواًاىرطاء.
 ّقزً بزضع ٍلخاح دسجت اىذشاسة ليى  081دسجت ٍوزٌت . إرا ماّج مٍَت اىذجاج قو ٍِ  3دباث ٌزضع اىَؤقج ليى  61دقٍه فق . إرا ماّج مٍَت اىذجاج  5دباث ّ ع ٍلخاح اىَؤقج ليى  81دقٍقت ي عالت يلششيُ دقٍقت . إرا ماّج مٍَت اىذجاج مبٍشة ٌزضع اىَؤقج ليى  011دقٍقت . ٍع ٍشيس اىزقج عزف ّالدظ خشيج اىبخواس لبوش اىرطواء يهوزا ٍوش طبٍعوً يموزىل ىَبوت اىَؤ وش حْطلويحشخعو دغب دسجت اىذشاسة اىَخخاسة .
 بعذ اّخهاء اىزقج اىَذذد فً اىَؤقج عزف ٌْطل اىجهاص حزٍاحٍنٍاً و ٌخشك اىرطاء ٍذنٌ ىَوذة  01إىوى05دقٍقت دخى ٌْ ج اىَْذي .
 بعذها ّقزً بلل اىقلو يسفع اىرطاء بذزس دخى ٌخشج اىبخاس حذسٌجٍاً . ّغخخذً اىقلاص اىزاقً ٍِ اىذشاسة ىشفع اىغيت بذزس ثٌ ّقزً بئخشاج اىقذس ٍِ علو اىغيت . بعذها ٌرشف اىطعاً ليى غذِ مبٍش ي ٌزص ليى غذزُ غرٍشة ووووووو وبالهناء والعافية .ىَضٌذ ٍِ اىخلاغٍو اىذخزه ليى ٍزقعْا ليى األّخشّج WWW.ALMOZAIN.COM
ٍع حذٍاث ٍؤعغت بغاً عيٍَاُ اىَضٌِ اىخجاسٌت

