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طرز تهیه:

آرد و نمــک را در یــک کاســه مخلــوط وســط آن
خالــی کرده و ماســت و آب را بــه آن اضافه کرده
و مخلوط میکنیم .ســطح کار را آرد پاشــی کنید
و حدود سه دقیقه خمیر را ورز دهید تا نرم شود.
در آخر روی آن را سلفون کشیده و کنار بگذارید.
در یــک تابه متوســط روغــن زیتون را گــرم کرده
پیــاز و ســیر را حــدود چهــار دقیقــه در آن تفــت
میدهیــم .گوشــت را نیز بــه پیازهــا اضافه کرده
و حــدود  5دقیقــه تفــت میدهیــم تــا رنــگ آن
قهوهای شود .دراین مرحله رب گوجه ،پودر تخم
گشــنیز ،پاپریــکا ،زیره و نمــک و فلفــل را اضافه
میکنیــم .در آخــر اســفناج را نیز اضافــه کرده و
 2دقیقه دیگر به تفت دادن مواد ادامه میدهیم.
مــواد را از روی حــرارت برداشــته و میگذاریم تا
خنک شــود .بعــد از اســتراحت خمیــر ،آن را به
چهار قسمت تقسیم میکنیم.
خمیر را با وردنه به اندازه مستطیل بیست و پنج
در بیســت و پنج باز کرده و به اندازه سه قاشق از
مواد گوشتی وسط آن میگذاریم .روی آن نعناع،
پیازچه ،جعفری ،پنیر و گوجه گذاشته و خمیر را
جمــع کرده و اطراف آن را به هم میچســبانیم.
ســپس تابه را چــرب کرده و گزلمههــای آماده را
داخلش ســرخ میکنیم تا طالیی و برشــته شود.
در آخر گزلمهها را از وســط نصف کنید و با لیمو
و زیتون سرو کنید.

افسانه اسماعیلی

ُگزلمه ترکی
مواد الزم برای خمیر:

آرد.................................دو و یک چهارم پیمانه
نمک .............................نصف قاشق چایخوری
ماست یونانی  ...............................نصف پیمانه
آب  ...............................................نصف پیمانه
مواد الزم داخل ُگزلمه:

روغن زیتون ......................یک قاشق سوپخوری
پیاز خرد شده  .....................................یک عدد
سیر رنده شده ........................................دو حبه
گوشت چرخ شده  200.................................گرم
رب گوجه فرنگی ...............یک قاشق سوپخوری
پودر تخم گشنیز  ...............یک قاشق چایخوری
پاپریکای دودی .................یک قاشق چایخوری
زیره 2.......................................قاشق چایخوری
نمک و فلفل ...............................به میزان الزم
اسفناج خرد شده .................................صد گرم
نعناع تازه خرد شده .................یک دوم پیمانه
پیازچه خرد شده  ...................................دو عدد
جعفری خرد شده ........................نصف پیمانه
پنیر سفید فتا ............................یک دوم پیمانه
گوجه متوسط خرد شده ......................یک عدد

نکات:

 میتوانید ُگزلمهها را آماده کرده و فریز کنید وهر زمان الزم داشتید استفاده کنید.
 مــی توانیــد گزلمههــا را در فــر  190درجــهســانتیگراد حدود  10تا  17دقیقــه بپزید یا داخل
تابه آنها را سرخ کنید.

كافه خونه
طرز تهیه:
یک لیوان شــکر را بــا یک لیوان ســرخالی آب مخلوط
کنیــد و هــم بزنیــد تا شــکر حل شــود .ســپس مخلوط
شــکروآب را روی حــرارت گذاشــته و به محض جوش
آمــدن دیگــر هم نزنید .حــرارت را کم کــرده وبگذارید
 ٢٠دقیقه ریز بجوشد .بعد از این زمان  ٢قاشق گالب،
یک قاشــق آب لیمــو یا یکچهارم قاشــق جوهرلیمو،
یک قاشــق پر گلوکز را نیز به شربت اضافه کرده و بعد
از  5دقیقــه حرارت را خاموش کرده و بگذارید شــربت
خنک شــود .یک قاشــق شــکر را با آب ولرم حل کرده
وخمیرمایــه را روی آن بریزید .دیگــر آن را هم نزنید و
در آن را گذاشــته و  ١٠دقیقــه در جای گرم قرار دهید تا
عمل بیــاد .درظرفی دیگری ماســت ،کــره ،پودرهل و
دارچیــن را مخلوط کنید .آرد را کــم کم به مواد اضافه
کنیــد تا جایی که دیگر مواد به دســت نچســبد .خمیر
را  5دقیقه ورز دهید و ســپس آن را داخل ظرف چرب
شــده قرار دهید .روی خمیر را بپوشانید و در جای گرم
به مدت یک تا یکونیم ساعت به آن استراحت دهید
تا پف کند .بعد از استراحت خمیر را ورز دهید و سپس
یــک تخم مرغ بــه آن اضافــه کرده با همــزن مخلوط
کنیــد .تخم مــرغ دوم را نیز اندکی بعــد اضافه کرده و
باز با همزن در حدی که فقط مخلوط شود آن را بزنید.
حاال یک خمیرکامالً چسبناک داریم .خمیر را داخل
قیف ماسوره دار ریخته و داخل روغنی که هنوز خوب
داغ نشده می ریزیم ،تا سرخ شود .بعد از سرخ شدن
بامیهها را داخل دستمال آشپزخانه گذاشته و روغن
اضافه آن را بگیرید .در آخر بامیهها را داخل شــربت
بگذارید.

فلورا ریاضتی

بامیه لبنانی
موادالزم:

آرد سفید ................................یکپنجم پیمانه
آرد سنگک ......................................یک پیمانه
ماست ٣ .................................قاشق سوپخوری
کره ذوب شده ٣ ......................قاشق سوپخوری
تخم مرغ ٢ ................................................عدد
زعفران دم شده .........یکدوم قاشق چایخوری
پودرهل ودارچین  .......یکدوم قاشق چایخوری
خمیر مایه ٢ ............................قاشق چایخوری
آب ولرم ....................................یکدوم پیمانه
شکر ..................................یک قاشق چایخوری
گلوگز.................................یک قاشق غذاخوری
نکته:

 شربت باید ولرم باشد ،نه خیلی داغ ونه خیلیخنک.
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