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دوغاوه
مواد الزم :

نگین اسکویی

گوشت چرخکرده 500...............................................................گرم
پیاز ....................................................................................یک عدد
آرد 2.......................................................قاشق غذاخوری سر خالی
برنج دانه گرد نیم پز شده ..........................................نصف پیمانه
نمک و فلفل سیاه .....................................................به میزان الزم
نخود پخته .................................................................نصف پیمانه
آب 4 ......................................................................................لیوان
گوجه فرنگی  2.........................................................................عدد
سبزی کاکوتی 2 .....................................................قاشق غذاخوری
ماست..............................................................................یک لیوان
تخم مرغ..........................................................................یک عدد

اسالیس گردو کارامل
مواد الزم :
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آرد ۱۳۰ ....................................................................................گرم
نمک  ........................................................................به میزان الزم
بیکینگ پودر .......................................یک چهارم قاشق چایخوری
کره ۶۰ ......................................................................................گرم
شکر۶۰ .....................................................................................گرم
زرده تخم مرغ ..................................................................یک عدد
مواد رویه:

شکر قهوهای  ۶۰........................................................................گرم
کره ۶۵ .....................................................................................گرم
خامه صبحانه  ۳۰....................................................................گرم
گردوی خرد شده  ۱۰۰ ...............................................................گرم

نکته:

شکرقهوهای
را حذف یا
جایگزیننکنید.

طرز تهیه:

برای تهیه کوفته ،گوشــت
چرخکــرده را بــه همــراه
پیــاز رنــده شــده ،آرد،
نصــف پیمانــه برنج دانه
گــرد نیــم پز شــده ،نمک
و فلفــل ســیاه بــه مــدت
 5دقیقــه ورز میدهیــم
تــا گوشــت خــودش را
بگیــرد .در آخر از گوشــت
آمــاده ،کوفتههــای ریــز
درســت میکنیم .سپس
پیاز نگینــی را تفــت داده
و نخــود پختــه شــده را به
همراه آب جوش روی آن
میریزیم و میگذاریم به
مدت  ۲۰دقیقه بپزد .بعد
از پخت گوجه رنده شــده
را به همراه سبزی کاکوتی
بــه آن اضافــه میکنیــم.
کوفتههایــی را کــه از قبــل
آماده کردهایم در آرد زده
و به همــراه نمک و فلفل
ســیاه به غذا اضافه کرده
و میگذاریــم به مدت ۲۰
دقیقه دیگر بپزد .ســپس
ماســت را بــا آرد و زرده
تخــم مرغ مخلــوط کرده
و بــه آرامی بــ ه آن اضافه
میکنیم .یک قل کوچک
که خورد یک پیمانه برنج
دانــه گرد را بــه آن اضافه
کــرده و میگذاریــم ۱۰
دقیقه دیگر بپزد.

ژاژی

مواد الزم :

شوید خورد شده  ۱۰۰ ................................................................گرم
ریحان خورد شده۱۰۰ ................................................................گرم
پیازچه خورد شده ۱۵۰ .............................................................گرم
کره به دمای محیط رسیده۱۰۰ ..................................................گرم
پنیر سفید ۱۰۰ ...........................................................................گرم
ماست چکیده ۲ ...........................................................الی  ۳لیوان
نمک  ........................................................................به میزان الزم

کاپ کیک شکالتی

طرز تهیه:
مــواد را بــه دمــای محیــط
برســانید .آرد را بــا بیکینــگ
پــودر و نمک الک کنیــد .کره
و شــکر را بــا همــزن بزنیــد تا
کرمی شود ،سپس زرده تخم
مــرغ را بــه آن اضافــه کنیــد.
مواد خشــک را مخلوط کنید
و آن را ورز دهیــد تــا خمیــر
جمــع شــود .اگــر احســاس
کردید خمیر چسبناک است،
کمــی آرد بــه آن اضافه کنید.
خمیر را کف قالب پهن کرده
و  10دقیقه در فر گرم شــده با
 180درجــه قرار دهید .در این
مدت گردوها را ریز خرد کرده
و تمــام مواد رویــه را مخلوط
کنید ، ،این مواد را روی حرات
قرار دهیــد .زمانی که مواد به
مرحله جوش رســید شــعله
را خاموش کنید .ســپس روی
خمیــر نیــم پــز شــده از مواد
رویه در سطح خمیر ریخته و
یکنواخت پهــن کنید .مجدد
خمیــر را ســی دقیقــه داخل
فــر بگذاریــد تــا کامالً بپــزد و
در آخــر بعد از خنک شــدن ،
شیرینیها را برش بزنید.

مواد الزم:

کره ۱۱۰ .....................................................................................گرم
شکر ۱۰۰ ...................................................................................گرم
وانیل۳......................................................................................گرم
تخم مرغ ۱۸۰ ..........................................................................گرم
شکالت تلخ ۶۰ ........................................................................گرم
شیر ۶۵ ............................................................................میلی لیتر
آرد ۱۲۵ ....................................................................................گرم
بیکینگ پودر ..............................یک و یک چهارم قاشق چایخوری
پودر کاکائو تلخ ۳ ..................................................قاشق غذاخوری
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طرز تهیه:

اول از همــه ســبزیها را
خرد کرده و در یک کاســه
بــزرگ میریزیــم .کــره و نگین اسکویی
پنیــر له شــده را بــا نمک
و ماســت بــه آن اضافــه
کرده و مخلوط میکنیم.
میتوانیــد کمــی بــه آن
فلفل هم اضافه کنید.

طرز تهیه:

شــکالت را بن ماری کنید
و بگذاریــد تــا بــه دمــای
محیــط برســد .آرد ،پــودر
کاکائــو و بیکینــگ پــودر را
بــا هــم الــک کنید .شــکرو
کره را کــه به دمای محیط
رســیده بــا همــزن بزنیــد،
مخلوط باید ســفید شــده
و شــکر داخلش حل شود.
سپس تخم مرغها را یکی
یکــی بــه مخلــوط اضافــه
کنیــد و با همــزن برقی ،با
سرعت باال هم بزنید .شیر
را هــم به این مــواد اضافه
کنید .شــکالت آب شده را
اضافــه کــرده و در نهایت
مواد خشک را داخل مواد
میریزیــم .مــواد را داخل
قالب کاپ کیــک بریزید و
در نهایــت داخل فر صد و
هشتاد درجه به مدت سی
دقیقــه قرار دهیــد .بعد از
خنک شــدن کاپ کیکها
بــا گانــاش ســنگین آن را
سرو کنید.
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