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اسپیرالسیبزمینی
مواد الزم

ندا اسالمی

سیب زمینی پخته و رنده شده .........یک پیمانه
تخم مرغ همزده ......................یک عدد بزرگ
نشاسته ذرت ۲ .......................قاشق غذاخوری
نمک ...........................................به مقدار الزم
پنیر پارمزان ۲..........................قاشق غذاخوری
فلفل سیاه ...................................به مقدار الزم
شیر  ٨ .....................................قاشق غذاخوری
روغن  ..........................................به مقدار الزم

ساالد عدس
مواد الزم:

طرز تهیه:

جعفری ،شوید ،پیازچه و نعناع
عدس پخته شده
فلفل دلمه قرمز
نمک و فلفل
لیمو تازه

ابتدا ســیب زمینیها ،تخم مرغ زده شــده ،نشاســته
ذرت ،پنیــر پارمزان ،نمک ،فلفل و شــیر را با یکدیگر
مخلوط کرده و خوب هم بزنید .روغن را روی حرارت
قــرار دهیــد و زمانی که گرم شــد مخلــوط را در قیف
پالســتیکی بریزید و در روغن داغ به شــکل چرخشی
پایپ کنید .اجازه دهید تا ســیب زمینیها سرخ شود.
بعد از ســرخ شــدن ســیب زمینیهــا ،آن را با ســس
دلخواه سرو کنید.

مواد الزم برای سس:

رب انار
روغن زیتون

طرز تهیه:

اســپیرالها هنگام سرخ شدن باید در روغن غوطهور
باشند.

بیسکویتبستنیتوتفرنگی
مواد الزم:

تکتم اشجعی

بستنی وانیلی ...............................................................یک لیتر
توت فرنگی اسالیس شده 250 ...........................................گرم
پودر ژالتین ...............................................یک قاشق سوپخوری
کدوم لیوان
آب پرتقال ...........................................................ی 
نان بستنی 2 .......................................................................ورق

طرز تهیه:

عــدس پختــه مخلوط
ســبزیجات را خــرد کــرده و با
ِ
کنیــد .یــک عدد فلفــل دلمــه قرمــز را روی گاز کباب
کنیــد و بعــد از پوســت گرفتن و خــرد کردن بــه مواد
اضافــه کنید .در آخر ،نمک ،فلفــل و آب لیموی تازه
را نیز اضافه کنید .ســاالد را در ظرف دلخواه با ســس
مخصــوص ســرو کنید .بــرای تهیه ســس مخصوص
ایــن ســاالد رب انار را بــه همراه روغن زیتــون و ادویه
مخلوط کنید.

سمیه فردمرد

طرز تهیه:

از نعناع کمتر در این ساالد استفاده کنید.

کنافه پنیری

طرز تهيه:

پــودر ژالتیــن را روی
نصــف لیــوان آب پرتقــال
میپاشیم تا اسفنجی شود،
ســپس آن را روی بخار آب
میگذاریم تا رقیق شود.
بســتنی را از فریــزر بیــرون
آورده تــا کمــی شــل شــود،
ســپس کمــی هــم میزنیم
تــا یکدســت شــود .تــوت
فرنگیهــا را داخــل آن
ریختــه و مجــدداً هــم
میزنیم .ژالتین رقیق شده
را نیز داخل بستنی ریخته و
بسرعت هم میزنیم.
یک عــدد نان بســتنی را در
کف قالــب چهار گوش قرار
داده ،بســتنی را روی آن
میریزیــم ،یــک نــان دیگر
را روی بســتنی قــرار داده و
بــه مــدت  6ســاعت داخل
فریــزر قــرار میدهیــم تــا
بســتنی کامــاً فــرم بگیرد.
ســپس آن را از فریزر خارج
کــرده و برشهــای یکســان
میدهیم.

مواد الزم:

رشته کادایف ........................یک بسته  500گرمی
خامه صبحانه ۲۲۰ ........................................گرم
پنیر ماسکارپونه  ۲۵۰ .....................................گرم
کره ۱۵۰..........................................................گرم
پنیر موزارال ۱۵۰ ..............................................گرم
شیر عسلی ................................نصف یک قوطی
شکر 2 ........................................................پیمانه
آب ......................................................یک پیمانه
پودر هل ...............................یک قاشق غذاخوری

طرز تهیه:

رشــتههای کادایف خشــک را خــرد کرده و
کره آب شــده را بــه همراه زعفــران غلیظ
روی آن میریزیم .با دســت خوب ماســاژ
داده تــا مــواد بخوبــی بــه کــره و زعفــران
آغشته شــود .نصف رشــتهها را کف قالب
ریختــه و بــا فشــار آن را فیکــس میکنیم.
خامه و پنیر ماســکارپونه را با همزن خوب
میزنیــم تــا یکدســت شــود ،ســپس آن را
روی رشتهها میریزم .روی مالت خامهای
نیــز پنیــر مــوزارال میچینیم .ســپس باقی
رشــتهها را روی مواد ریخته و کامالً اطراف
آن را فیکس میکنیــم .قالب را در فر گرم
از قبل گرم شــده با صد و هشــتاد درجه به
مــدت  30دقیقــه قــرار میدهیم تــا کامالً
بپزد .در این فاصله شکر ،آب و شیرعسلی
را مخلوط کنید و روی حرارت قرار دهید تا
شــهد به جوش بیاید .همین که شــهد  2تا
جــوش زد آن را خامــوش کنیــد و بگذارید
خنک شــود .پودر هل را نیــز در آخر به آن
اضافه کنید .بعد از اینکه دســر از فر درآمد
شهد خنک شده را روی آن بریزید.
نکته:

این دســر را میتوانید هم گرم و هم ســرد
سرو کنید.
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