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توانم نام  در بین انواع کوکوی سبزیجات، کوکوی تره، کوکوی سبزی، کوکوی پیاز، کوکوی هویج، کوکوی اسفناج، کوکو پیازچه رو می

 .ببرم که هر کدامشان واقعا خوشمزه و مقوی هستند

شود. انواع مختلفی از کوکو تهیه و  یب مواد ساده و متنوع میهایی به حساب میان که به راحتی و با ترک ها از جمله غذا یا پیش غذا کوکو

سرو کنیم. من خودم کوکو رو برای سرو در هر سه وعده غذایی یعنی صبحانه، ناهار و شام خیلی دوست دارم و معتقدم برای سرو کوکو 

پس حتی برای وعده صبحانه غذایی سبک و  شود محدودیت زمانی نباید داشته باشیم، چون اصوال از ترکیب سبزیجات و تخم مرغ تهیه می

رود. در بین انواع کوکوی سبزیجات، کوکوی تره، کوکوی سبزی، کوکوی پیاز، کوکوی هویج، کوکوی اسفناج، کوکو  کامل به شمار می

 .توانم نام ببرم که هر کدامشان واقعا خوشمزه و مقوی هستند پیازچه رو می

 مواد الزم برای کوکو پیازچه

قاشق  ۱/۲زنجبیل //قاشق چایخوری ۱/۲پودر سیر //قاشق چایخوری ۱زردچوبه //عدد ۰تخم مرغ //گرم ۰۵۵پیازچه 

 نمک و فلفل به میزان الزم//چایخوری

ها را پس از شستن و خشک کردن با چاقوی تیز به اندازه دلخواه خرد کنید. )اجازه دهید پیازچه پس از شستن به  پیازچه:مرحله اول

 (.تر خرد شود تا راحتخوبی خشک شود 

 .ها را با آن مخلوط کنید پیازچه خرد شده را در کاسه بزرگی بریزید و تخم مرغ زده شده و ادویه:مرحله دوم

روغن را در تابه بریزید تا خوب داغ شود و در این مرحله مایه کوکو پیازچه را اضافه کنید و در تابه را بگذارید تا کوکو به :مرحله سوم

 .د و مغز پخت شودخوبی پف کن

 .پس از اینکه یک طرف کوکو سرخ شد آن را به شکل دلخواه برش بزنید و برگردانید تا طرف دیگر کوکو هم سرخ شود:مرحله چهارم

 نکات کلیدی تهیه کوکو پیازچه

کف کند و به خوبی روان  برای داشتن کوکو پیازچه یا کوکو سبزی ترد و سبک زدن تخم مرغ بسیار مهم است پس تخم مرغ را تا جایی که-

 .شود هم بزنید

 .توان از مغز گردو و زرشک هم استفاده کرد داخل مایه این کوکو مانند کوکو سبزی می-

 .ترکیب سیر تازه خرد شده و یا تره با پیازچه طعم کوکو را بهتر خواهد کرد-

https://www.yjc.ir/fa/news/7308966/%DA%A9%D9%88%DA%A9%D9%88-%D9%BE%DB%8C%D8%A7%D8%B2%DA%86%D9%87-%D8%AE%D9%88%D8%B4%D9%85%D8%B2%D9%87-%D9%88-%D8%AE%D9%88%D8%B4-%D8%B9%D8%B7%D8%B1-%D8%B7%D8%B1%D8%B2-%D8%AA%D9%87%DB%8C%D9%87


 .پیازچه مجلسی داشته باشید های متفاوت ریخت و سرخ کرد تا کوکوی توان در قالب کوکو پیازچه را هم می-

توان از یک تا دو قاشق غذاخوری آرد استفاده کرد، اما اگر تخم مرغ به خوبی زده شود نیازی به آرد  تر شدن مواد می برای منسجم-

 .برد نیست. استفاده کردن از آن لطافت و سبکی کوکو را از بین می


