طريقة عمل مندي اللحم يف برميل املندي الكهربائي
أوال  :تجهيس اللحم
 يفضً أْ يىىْ اٌٍحُ خيض صغيز وأْ يىىْ وسٔه ال يشيد عٓ  01ويٍى جزاَ ِمطعبً لطعبً ِدىططث اٌحجمُ.
 يغظً اٌٍحُ ثُ يىضع عٍى اٌظٍث ويدزن حدى يصفى ِٓ اٌّبء ثُ يىضع في صحٓ وةيز ٌدٍّيحه وخدةيٍه . ٔمىَ بزع اٌٍّح عٍى اٌٍحُ لطعث لطعث حدى ٔدأود ِٓ وصىي اٌٍّح إٌي جّيع أجشائه . ثُ ٔمىَ بعًّ اٌددةيٍث اٌخبصث وهي عةبرت عٓ بهبراج ِشىٍث خخٍم ِمع ثةثمث عٍما سبمب يدةمً بهمب اٌٍحمُوذٌه لطعث لطعث حدى يصً اٌخٍي إٌى جّيع أجشائه .

ثانياً  :تجهيس الرز
 يدظع اٌمدر اٌّظدخدَ إٌى حىاٌي 4.5ويٍى جزاَ ِٓ األرس أ ِب يعب ي  22وأص . يغظً اٌزس فم وال يٕمع ويىضع في اٌّصفبت حدى يصفى ِٓ اٌّبء . ٔمىَ بعًّ خٍطث اٌزس وهي وّيث ِٕبطةث ِٓ اٌةصً يضبف إٌيهب وّيث ِٕبطةث ِٓ اٌشيح واٌةهبراج واٌٍّحواٌحةحز حظا اٌزغةث ويّىٓ إضبفث اٌّبجي .
 بعد حّض اٌةصً يّىٓ إضبفث اٌصٍصث واٌطّبطُ حظا اٌزغةث . يدُ إضبفث اٌّبء ِع ِزاعبت اٌىّيث إٌّبطةث ٌّمدار اٌزس ٌىمً ومأص رس يمببٍمه ومأص وربمع ِمٓ اٌّمبء أِمب إ اوبٔح وّيث اٌٍحُ لٍيٍث ٌىً وأص رس يمببٍه وأص ؤصف ِٓ اٌّبء .
ة وال يشمدزن غٍيبٔمه ثمُ يىضمع اٌمزس فمي اٌممدر
 بعد إضبفث وّيث اٌّبء إٌّبطة ث يدمزن اٌممدر عٍمى إٌمبر لٍمي ًويمٍا ثُ يزفع عٓ إٌبر .
 -يدُ إضبفث اٌفٍفً األحّز أو األخضز حظا اٌزغةث .

ثالثاً  :المرحلة األخيرة
 يىضع اٌمدر في أطفً اٌظٍث ويدُ لفً اٌّشةه اٌخبص ببٌمدر حدى ال يخزج اٌمدر ِٓ ِىبٔه . بعمدهب يصمف اٌٍحمُ فمي اٌظمٍث ويفضمً وضمع اٌضممٍىل واٌمطمع اٌخفيفمث فمي اٌشمةه اٌيببمح اٌمذ يٍمي اٌمممدرِةبشزت واٌمطع اٌىةيزت ِيً اٌفخذ واٌىدف في اٌشةه اٌعٍى اٌّدحزن .
 يّىٓ رع لٍيً ِٓ اٌعصفز عٍى اٌٍحُ بعد صفه . بعدهب ٔمىَ بدشغيً اٌةزِيً ؤضع رجمث اٌحمزارت عٍمى  211رجمث ِئىيمث ؤدزومه ٌّمدت  3إٌمى  5لمبئكحدى يظخٓ ِع ِزاعبت أْ يىىْ اٌةزِيً ِغطى ببٌغطبء .
 ٔزفع اٌغطبء بحذر ثُ ٔضع اٌظٍث اخً اٌةزِيً أيضبً بحذر . ٔحضز لّبع اٌغطبء ؤمىَ بدةٍيٍه ببٌّبء ؤٍفه حىي اٌغطبء ثمُ ٔممىَ بدغطيمث اٌةزِيمً ولفٍمه بّممة إحىمبَاٌغطبء .
 ٔممىَ بىضمع ِفدممبر رجمث اٌحمزارت عٍممى  081رجمث ِئىيمث وِفدممبر اٌّعلمح عٍمى  001ليمممث أ طممبعثوخّظىْ ليمث .
 إ ا وبٔح وّيث اٌٍحُ لٍيٍث يدُ وضع ِفدبر اٌّعلح عٍى  011ليمث . ِع ِزور اٌىلح طىف ٔةحظ خزوج اٌةخمبر عةمز اٌغطمبء وهمذا أِمز طةيعمي وومذٌه ٌّةمث اٌّعشمز خٕطفموخشدعً حظا رجث اٌحزارت اٌّخدبرت .
 بعد أدهبء اٌىلح اٌّحد في اٌّعلح طىف يٕطف اٌجهبس أخىِبخيىيبً  ،يدزن اٌغطبء ِحىُ ٌّدت  21إٌى 31ليمث حدى يٕضج إٌّد .
 بعدهب ٔمىَ بفه اٌمفً ورفع اٌغطبء بحذر حدى يخزج اٌةخبر خدريجيبً . ٔظدخدَ اٌمفبس اٌىالي ِٓ اٌحزارت ٌزفع اٌظٍث بحذر ثُ ٔمىَ بإخزاج اٌمدر ِٓ أطفً اٌظٍث. بعدهب يغزف اٌطعبَ ببٌدظبو عٍى صحٕيٓ ِدىطمطب اٌحجمُ ويّىمٓ خمشيٕهُ ببٌّىظمزاج واٌشبيما واٌةمياٌّظٍىق وشزائح اٌطّبطُ واٌفٍفً األخضز حظا اٌزغةث  ،،،،وبالهناء والعافية .
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