iran BANoO

خونه و زندگی

iranbanoo@icpi.ir

شماره دویست و یازدهم
یکشنبه  25فروردین 1398

طرز تهیه:

ابتــدا پیازهــا را خــال کــرده و ســرخ کنیــد .کمی
زردچوبه به پیازها اضافــه کنید .زمانی که پیازها
ســرخ شــد ،گوشــت را بــه همــراه چاقاله بــه آن
اضافــه کنید .بعــد از اینکه مواد را تفــت دادید 4
لیــوان آب به آن اضافه کنید .کمی نمک و فلفل
نیز به خــورش اضافه کنید و بگذاریــد با حرارت
مالیم جا بیفتد .در این فاصله نعناع و جعفری
را خــرد کــرده و در روغــن تفــت دهیــد و بعــد از
نیم پز شدن گوشت آن را به خورش اضافه کنید.
حدود نیم ساعت قبل از سرو غذا چاشنی ترش
را اضافه کنید و بگذارید جا بیفتد.
نکات:

پخت چاقاله مانند گوشــت به زمــان زیادی نیاز
دارد.
چاشــنی بــا توجــه بــه ذائقــه شــما میتواند آب
لیموترش یا آب غوره باشد.

خورش
چاقاله بادام

سمیه فردمرد

مواد الزم:

چاقاله بادام  500 ........................................گرم
گوشت خورشی 700 ....................................گرم
نعناع تازه 150 ............................................گرم
جعفری تازه 350 .......................................گرم

پیاز بزرگ 2 ...............................................عدد
زردچوبه ...........................یک قاشق چایخوری
آب لیموترش و آب غوره..........یک دوم فنجان
نمک ،فلفل و روغن مایع.............به میزان الزم

كافه خونه
طرز تهیه:

تارت
ک ِرمپرتقالی

آرد ،پودر قند و نمک را داخل غذاساز ریخته و باهم
مخلــوط کنید .ســپس کره ســرد را بــه مکعبهای
یــک و نیــم ســانتی بــرش زده و بــه مــواد خشــک
اضافــه کنیــد .مــواد را با هــم مخلوط کنید .ســپس
زرده تخــم مــرغ ،خامه و وانیل را اضافــه کرده و به
هم زدن ادامه دهید تا خمیر خودش را جمع کند.
روی خمیر را پوشــانده و یک ساعت داخل یخچال
اســتراحت دهید .بعد از اســتراحت سطح خمیر را
آرد پاشــی کرده و به کمک وردنه آن را به ضخامت
 ٤میلی متر باز کنید .ســپس خمیــر را داخل قالب
گذاشــته و با چنــگال تمام ســطح و کنارههای آن را
ســوراخ کنیــد .قالــب را داخــل فــر بــا  ١٨٠درجه به
مدت  ٣٠دقیقه میگذاریم تا کامالً پخته شود.

ندا اسالمی

مواد الزم:

آرد ...................................یک و یک دوم پیمانه
پودر قند ...................................یک سوم پیمانه
نمک .....................یک چهارم قاشق چایخوری
کره سرد ١١٥ ...................گرم یا یک دوم پیمانه
زرده تخم مرغ.....................................یک عدد
خامه ٢ ....................................قاشق چایخوری
اسانس وانیل .............یک دوم قاشق چایخوری

طرز تهیه کرم پرتقالی:
زرده تخم مرغ و شکر را با همزن میزنیم تا کرمرنگ
شــود .شــیر را روی حرارت مالیم گرم کرده و ســپس
مخلــوط زرده را به آن اضافه کنید .پودر ژله را اضافه
کرده و مدام با همزن دستی روی حرارت هم بزنید.
نشاسته ذرت و آرد را با چند قاشق شیر سرد مخلوط
کــرده و به مواد اضافه کنید .با همزن دســتی مواد را
مخلوط کنید تا مثل فرنی غلیظ شود سپس حرارت
را خامــوش کرده و اســانس را بــه آن اضافه کنید .در
نهایت کــرم پرتقالی گــرم را روی تارتها بریزد و به
مدت  2ساعت در یخچال قرار دهید .سپس آن را در
ظرف دلخواه سرو کنید.

مواد کرم پرتقالی:

شیر  ........................................یک و نیم پیمانه
زرده تخم مرغ ....................................یک عدد
شکر...............................................نصف پیمانه
اسانس پرتقال ..................یک قاشق چایخوری
پودر ژله پرتقال ٥ ....................قاشق غذاخوری
نشاسته ذرت  ٢ ........................قاشق غذاخوری
آرد سفید ٣ .............................قاشق غذاخوری
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