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مواد الزم:

اسپاگتی ۴۰۰ ...............................................گرم
کره  ۲........................................قاشق غذاخوری
سیر  2 .........................................................حبه
آب لیموی تازه  ...................................یک عدد
خامه 200 ...................................................گرم
شیر  ................................سه چهارم پیمانه لیتر
جعفری خرد شده 2 ................قاشق غذاخوری
پنیر پارمزان ..............................یک دوم پیمانه
نمک و فلفل سیاه........................به میزان الزم
سینه مرغ بدون استخوان  ..........یک و نیم عدد
آرد ............................................یک دوم پیمانه
روغن سرخ کردنی .......................به میزان الزم
طرز تهیه:

ابتــدا آرد ،پنیــر ،نمــک و فلفل را بــا هم مخلوط
کرده و هر دو طرف ســینه مــرغ را در آن زده و در
روغن سرخ کنید.
داخل همان ماهیتابه کره را به همراه ســیر رنده
شده ریخته و کمی تفت دهید .آب لیمو ترش را
بــه این مــواد اضافه کــرده و بگذارید کمی غلیظ
شود .مخلوط شیر ،خامه و پنیر پارمزان را به این
مواد اضافه کنید .زمانی که پنیر آب شد اسپاگتی
آبکــش شــده را همــراه بــا جعفــری خرد شــده،
نمــک و فلفل ســیاه به آن اضافه کنیــد و آن را از
روی شعله بردارید.
غــذای آمــاده را داخل ظرف بکشــید و فیلههای
برش داده را روی آن بچینید.

اسپاگتیلیمویی
با سینه مرغ پنیری

یاسمن نجمی

كافه خونه

یاسمن نجمی

طرزتهیه:

دسر کاکائو
و نسکافه

زردههــای تخم مــرغ ،شــکر و وانیــل را با همزن
برقــی خــوب هم بزنیــد تا پــف کنــد و حجمش
 2برابــر شــود .شــیر و نشاســته ذرت را در ظرفی
خوب هم بزنید .مخلوط زرده و شــکر را به شــیر
و نشاســته اضافــه کنیــد و روی حــرارت مالیــم
بگذارید و هم بزنید تا به غلظت فرنی برسد .در
آخــر کره را اضافه کرده و هم بزنید تا آب شــود و
بعد از روی حرارت بردارید.
دسر را به دو قسمت تقسیم کنید به یک قسمت
پودر کاکائو و یک قســمت نســکافه اضافه کنید و
هم بزنید.
داخل ظرفهای مورد نظر کمی بیسکویت پودر
شده ریخته و سپس یک الیه دسر کاکائویی و یک
الیه دســر نســکافهای روی آن بریزید و به مدت
 2ســاعت در یخچــال قــرار دهید تا خنک شــود.
سپس تزئین و میل کنید.

مواد الزم:

ممرغ  2 ........................................عدد
زرده تخ 
شیر  2......................................................پیمانه
شکر ..........................................یک دوم پیمانه
نشاسته ذرت  4 ........................قاشق سوپخوری
کره  50 ........................................................گرم
پودر کاکائو  ...........یک قاشق سوپ خوری سر پر
نسکافه .............................یک قاشق سوپخوری
وانیل .....................یک چهارم قاشق چایخوری
بیسکویت پتی بور ...............................یک بسته
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