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باباغنوج
مواد الزم:

بهاره نیکجو

بادمجان 5 ....................................................عدد
سیر ٤ .............................................................حبه
ارده  ٥ ........................................قاشق غذاخوری
جعفری خرد شده ...............یک قاشق غذاخوری
ماست و رب انار ...................یک قاشق غذاخوری
آبلیمو یا سرکه .....................یک قاشق غذاخوری
نمک ..............................................به میزان الزم
روغن زیتون ....................................به میزان الزم

ساالد سیب زمینی وشوید
مواد الزم:

طرز تهیه:

سیب زمینی 4...............................................عدد
کرفس 3.......................................................ساقه
پیاز..........................................................یک عدد
نخودفرنگی پخته ................................یک پیمانه
هویج 2..........................................................عدد

بادمجانهــا را تنــوری کنیــد .بعد ازســرد
شــدن پوســت آن را بکنیــد و بــا ســیر و
جعفری خرد شــده مخلوط کنید .ســپس
ماســت ،رب انــار ،آبلیمــو ،روغــن زیتون،
ارده و کمــی نمک نیز بــه آن اضافه کرده
و این مواد را داخل غذاساز ریخته و با هم
مخطــوط میکنیم تا همه مواد یکدســت
شود.

مواد سس:

سس مایونز 3..............................قاشق غذاخوری
سیر 3............................................................حبه
ماست چکیده 4..........................قاشق غذاخوری
نمک و فلفل سیاه .........................به میزان الزم
شوید خرد شده 2.......................قاشق غذاخوری

نکته:

 بعد از کباب کردن بادمجانها ،آن را در یک کیسه پالستیکی ریخته و در آن را میبندیم و میگذارمتا سرد شود .این کار باعث میشود بعد از سرد شدن ،پوست بادمجانها براحتی کنده شود.

طرز تهیه:

ســیب زمینــی را خرد کــرده و بخارپــز کنید.
بعد از خنک شــدن ،هویج و ســاقههای ترد
کرفس را به همراه پیاز خرد شــده به ســیب نوشین کشاورز
زمینیهــای پخته شــده اضافه کنیــد .نخود
فرنگی پخته شده را نیز به مواد ساالد اضافه
کنیــد .برای ســس ســاالد ســیر را له کــرده و
ســس مایونز ،ماست چکیده ونمک وفلفل
سیاه را به آن افزوده و مخلوط کنید .سس را
به مواد ســاالد اضافه کرده و در آخر  2قاشق
شــوید خرد شــده را هم اضافه کرده و خوب
مخلــوط کنیــد .حــدود  3ســاعتی بگذاریــد
ســاالد در یخچــال بمانــد بعــد در ظــرف
دلخواه آن را سرو کنید.
نکته:

اگر طعم
سیر را در
سس دوست
ندارید
میتوانید
آن را حذف
کنید

کوکی زرشک و پسته
مواد الزم:

فائزه چیذری

تخم مرغ.............................................................................یک عدد
کره 50 ........................................................................................گرم
وانیل......................................................یک چهارم قاشق چایخوری
پودر قند 25 ................................................................................گرم
آرد100.........................................................................................گرم
شیر خشک 20 .............................................................................گرم

کرم پنیر و قهوه
مواد الزم:

طرز تهيه:

زرده تخــم مــرغ را بــه
همــراه کــره ،وانیــل و
پودر قند مخلوط کنید.
آرد و شــیر خشــک را
با هــم الــک کــرده و به
مــواد اضافــه کنیــد و با
قاشــق آن را همــزده تا
یکدســت شــود .خمیــر
را پــس از نیــم ســاعت
استراحت در یخچال با
وردنه نــازک پهن کرده
و با کاتر به شکل دلخواه
برش بزنید .کوکیهای
آمــاده را به مــدت  10تا
 15دقیقــه در فــر ۱۷۰
درجــه قــرار دهیــد تــا
پخته شود .در آخر برای
تزئین کوکیها ابتدا آن
را در شکالت سفید آب
شده زده و قبل از اینکه
شکالت ببندد زرشک و
خــال پســته را روی آن
بریزید.

شیر .................................................................یک لیتر
شکر .............................................................یک پیمانه
پودر ژالتین 2 ......................................قاشق سوپخوری
آب جوش و وانیل  ...................................به میزان الزم
خامه صبحانه و پنیرخامهای١٥٠ ...........................گرم
قهوه غلیظ دم کرده 3 .......................قاشق سوپخوری
پودر نسکافه  ................................یک قاشق سوپخوری
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طرز تهیه:

شــیر و شــکر را در ظــرف مناســبی
ریخته و روی حرارت مالیم گذاشته
تــا شــکر حل وشــیر بــه جــوش آید.
دراین هنگام پودر ژالتین را روی آب
جوش بریزید و بــه طریق بن ماری
ژالتیــن راحــل کرده تا کامالً شــفاف
شــود .شــیر که به جــوش آمد کمی
وانیل به آن افزوده و از روی حرارت
بردارید .کمی از شیر را داخل ظرف
ژالتیــن ریختــه و هم بزنید .ســپس
تمــام ژالتیــن را داخــل ظرف شــیر
بریزیــد وخــوب هــم بزنیــد تــا حل
شــود .ســپس خامــه و پنیرخامهای
بینمــک را بــه مایــه شــیر اضافــه
و کامــاً مخلــوط کنیــد تا یکدســت
شود .اکنون مایه را  ٣قسمت کرده،
بیشترین قسمت را برای سفید و به
یک قســمت قهوه غلیــظ دم کرده
و بــه قســمت دیگــر پــودر نســکافه
اضافــه کــرده و هم بزنید .قســمت
ســفید را درقالب مــورد نظر ریخته
در فریــزر گذاشــته تــا زود ببنــدد.
ســپس به ترتیب دو قســمت دیگر
را بعد ازبستن قسمت اول روی آن
ریختــه و در آخر قالب را  5ســاعت
در یخچال قرار دهید تا کامالً ببندد.

مهناز افخم

نکته:

مراقب باشید
زمانی که
قسمت سفید
را داخل فریز
گذاشته اید،
یخ نزند.

