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 )2ای و برنج سفید )تفاوت برنج قهوه

 

 ای و برنج سفید نیز وجود دارد.هایی در نوع پخت برنج قهوهعالوه بر تفاوت میزان منابع مغذی، تفاوت

خیسانند. این کار یعنی خیس کردن برنج قبل برای پخت برنج اصوالً دانه برنج چند ساعت قبل از پخت در آب می
شود پروتئین اسید های مختلف برنج شده و باعث میباعث فعال شدن آنزیم ایبرنج قهوه از پخت در مورد

تر بودن خصوصًا اظ ارزش غذایی و هم به دلیل نرمای پخته هم از لحتری ایجاد شود. لذا برنج قهوهای کاملآمینه
 .شودبرای کودکان توصیه می

ای به شود اما چون مصرف برنج قهوه، یک مهارت آشپزی محسوب میایپخت برنج قهوه دانستن چگونگی
ای آشنایی چندانی د با نحوه پخت برنج قهوهدر کشور ما رایج نیست ممکن است خیلی از افرا برنج ایرانی اندازه

 نداشته باشند.

 

توان برای مدتی ذخیره کرد، اما بهتر است در مدت کوتاهی پس از خرید استفاده ای خام را میدانه برنج قهوه
توانید آن را برای مدتی در کنید میای استفاده نمیمدت انبار نشود؛ اما اگر شما زیاد از برنج قهوهشده و طوالنی

یخچال نسبت به نگهداری آن در انباری این است که  در اینگهداری برنج قهوه یخچال نگهداری کنید، مزیت
 تر بماند.های برنج تازهشود دانهباعث می
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اید، احتماالً بهتر است از مصرف آن داشتهای در آشپزخانه خود نگهاگر بیش از یک سال است که برنج قهوه
ای برنج با گذشت زمان از بین هنظر کرده و برای خرید برنج تازه اقدام کنید چون روغن موجود در دانهصرف

 .تواند طعم برنج را بیش از حد تلخ و نامطبوع کندرود و این اتفاق میمی

 ایپخت برنج قهوه

های برنج خود را شستشو دهید تا هرگونه گرد و غباری که ممکن است در طول ای، دانهقبل از پختن برنج قهوه
بالً هم توضیح داده شد که شستشوی برنج به بهبود بافت آن تولید با برنج مخلوط شود، شسته شود. همچنین ق

ای نسبت به شستشوی برنج سفید کمتر کند؛ میزان تغییرات ناشی از شستشوی برنج در برنج قهوهکمک می
 تأثیر نیست.وجه بیهیچاست، اما به

 ای به مواد زیر احتیاج دارید:برای پختن برنج قهوه

 ایفنجان برنج قهوه 1

 دلخواه(خوری روغن زیتون یا روغن کنجد برای خوش طعم تر شدن برنج )بهق چایقاش 1

 فنجان آب 2

 خوری نمکقاشق چای 1

 

 ندارد و تنها در مدت زمان پخت متفاوت هستند. برنج سفید طرز پخت این برنج تفاوت چندانی با پخت
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اید باید آن را داخل یک ظرف مناسب ریخته و در آن ای که از قبل آن را شسته و خیساندهبرای پخت برنج قهوه
یزان برنج آب اضافه کرده و آن را روی شعله اجاق گاز نمک و مقداری آب بریزید، درواقع باید به اندازه دو برابر م

 قرار دهید و صبر کنید تا آب آن کم شود.

شود برنج را پس از کم شدن آب برنج از شعله گاز را کم کرده و فرصت دهید تا برنج دم بکشد. همیشه توصیه می
الح زیادی است و اگر آن را و ام B ای که دارای ویتامینصورت دمی مصرف نمایید مخصوصًا برنج قهوهبه
ها سرو توانید مثل پوره برای آنباشد و میصورت دمی یا کته بپزید گزینه بسیار مناسبی برای غذای کودکان میبه

 تری خواهد داشت و هم از ارزش غذایی زیادی برخوردار است.کنید چون هم هضم راحت

مان الزم دارد، بعدازاینکه آب برنج کامل تمام شد و به دقیقه ز 22الی  11ای حدود مرحله دم کشیدن برنج قهوه
 توانید آن را سرو کنید.اصطالح کامل دم کشید می

 طورکلی نیاز به زمان بیشتری برای پخت دارد، مگر اینکه از برنج نیم دانه یا شکسته استفاده کنید.برنج قهوه به
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