
7/10/2019 طرز تھیھ کالباس خانگی + راز خوشمزه تر شدن آن | نون سیر

https://noonesir.com/?post_type=recipe&p=1960&preview=true 1/2

500 گرم گوشت مرغ یا
بوقلمون

50 گرم روغن

1 عدد تخم مرغ

100 گرم آب سرد

15 گرم پودر آب پنیر

15 گرم شیر خشک

1 ق.چ شکر

75 گرم آرد

3 حبه سیر

1 م.ل میخک

1.2 ق.چ فلفل سیاه

1 ق.چ پودر سیر

1.5 ق.چ زنجبیل

1.2 ق.چ هل

1 ق.چ آویشن

1.4 ق.چ پودر ریشه ی جوز

3 ق.غ نمک

طرز تهیه کالباس خانگی

ابتدا گوشت تازه را در فریزر قرار دهید تا کمی منجمد شود. 11

گوشت منجمد شده را با 3 حبه سیر دو بار چرخ کنید. (در صورت استفاده از گوشت ابتدا پوست، چربی و
استخوان مرغ را بگیرید و سپس چرخ کنید.)

22

گوشت، روغن مایع، تخم مرغ و ادویه ها را درون غذاساز بریزید و به مدت 5 دقیقه به خوبی مخلوط کنید. 33
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در این مرحله آب و یخ را اضافه کنید. آرد را به مخلوط باال بیفزایید و به خوبی مخلوط کنید. 44

در مرحله آخر نمک و شکر را اضافه کنید و مخلوط کنید تا خمیر صورتی رنگی بدست آید. (در صورت تمایل از
استفاده ی هویج، فلفل دلمه ای رنگی، قارچ و پسته می توانید در این مرحله به مخلوط بیفزایید.)

55

سپس خمیر را توسط چرخ گوشت به محفظه ی نگهداری کالباس (روده) منتقل کنید و محکم گره بزنید. در این
مرحله می توانید به جای استفاده از چرخ گوشت و روده از سلفون استفاده کنید.به این ترتیب که سلفون را

پهن کرده و خمیر را روی آن قرار دهید. سپس با کمک سلفن خمیر کالباس را رول کرده به نحوی که حباب هوا
در آن نباشد و خمیر به خوبی فشرده شود.

66

سه دور سلفون را دور گوشت پیچیده و یک سر آن را با سیم محکم ببندید، سپس از طرف دیگر خمیر را به
خوبی فشار دید و سر دیگر را نیز گره زده یا با سیم بسته بندی محکم ببندید.

77

کالباس را بخارپز کنید؛ در یک ظرف بزرگ حاوی آب در حال جوش بگذارید به نحوی که تا دو سانتی متر زیر آب
قرار بگیرد تا همه اطراف آن به خوبی پخته شود.

88

حدود یک ساعت تا یک ساعت و نیم رول کالباس را بخارپز کنید. اکنون رول آماده شده از کالباس  را به مدت
24 ساعت در یخچال بگذارید و در صورت تمایل برش بزنید. پس از آن می توانید آن را به مدت طوالنی در فریزر

نگهداری کنید.
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نکته: اگر کالباس را قبل از سرد شدن برش بزنید بافت آن از هم جدا می شود. 1010


