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طرز تهیه خمیر:

شــیر ولــرم ،نمــک ،خمیــر مایــه و
شکر را با هم مخلوط میکنیم .آرد
را کــم کم به مــواد اضافه میکنیم
تــا زمانی که خمیر نرمی به دســت
بیاد که چســبندگی نداشــته باشــد.
روی خمیــر را پوشــانده و بــه مدت
یــک ســاعت در جــای گــرم بــه آن
استراحت میدهیم.
طرز تهیه مواد میانی:

مــرغ را بــا کمــی نمــک و زردچوبه
آبپــز و بعــد نگینــی میکنیــم.
مرغهــای نگینــی شــده را در کمــی
کــره ســرخ میکنیــم .اســفناج را
نیــز خرد کــرده و به مرغهــا اضافه
میکنیم.فلفــل دلمــهای نمــک،
فلفل ،آویشــن و زعفــران دم کرده
را نیز بــه مواد اضافــه میکنیم .در
صــورت دلخــواه میتوانیــد کمــی
رب هم اضافه کنیــم .بعد از اینکه
خمیر اســتراحت کرد ،بــا وردنه به
قطــر نیــم ســانت آن را باز کــرده و
بــه شــکل مســتطیلهای کوچکــی
بــرش میزنیــم ،کمــی از مــواد را
وسط خمیر گذاشــته ،روی آن پنیر
پیتــزا ریختــه و خمیــر را میبندیم.
روی خمیــر رومــال زرده تخم مرغ
و زعفــران میزنیــم و در فــر از قبل
گرم شــده با درجه  ٢٠٠بهمدت ٢٠
دقیقــه میپزیــم .در صــورت لزوم
انتهــای پخت فــر را روی گریل قرار
داده تا روی خمیر طالیی شود.

زهرا سلطانیفر

لقمه گوشت
مواد الزم برای خمیر:

شیر ................................یک پیمانه
نمک.........یک هشتم قاشق چایخوری
خمیر مایه .......یک قاشق چایخوری
شکر .............نصف قاشق چایخوری
آرد .............................به میزان الزم
مواد میانی:

گوشت مرغ آبپز و نگینی شده....
 ٢٠٠گرم
قارچ خرد شده ١٠٠ ....................گرم
فلفل دلمه ای .............نصف پیمانه
پنیر پیتزا ......................نصف پیمانه
اسفناج خرد شده............یک پیمانه
نمک و فلفل و آویشن ....به میزان الزم
كافه خونه
نکات:

 اگــر توت فرنگیها بعد از  24ســاعت هنوز آبنینداخته و شکر حل نشــده بود ،مواد را پنج الی
شــش دقیقــه حــرارت داده و دوبــاره مــی گذارم
داخل یخچال  24ســاعت بماند سپس اقدام به
پخت نهایی مربا میکنیم.
 اگر توت فرنگی را بیشتر از نیم ساعت حرارتبدهیم رنگش تیره شده و له میشود.
 معموالً شربت شکر را  2برابر وزن میوه در نظریگیرند.
م 
 کپــک در اثــر رطوبــت و گرما به وجــود میآیدپس حتماً بگذارید توت فرنگیها بعد از شستن
خشک شود.
 قابلمــه لعابــی باعــث خوشــرنگ شــدن مربامیشود.
 اگــر توت فرنگی شــیرین باشــد یک کیلو شــکرکافــی اســت امــا اگر تــرش بــود میتوان از شــکر
بیشتری استفاده کرد.

عاطفه قنبری

مواد الزم:

مربای
توت فرنگی

توت فرنگی کالهک گرفته  ...................یک کیلو
شکر ....................................................یک کیلو
طرز تهیه:

توت فرنگیها را شســته و بگذاریــد تا آب آن کامالً
بــرود .تــوت فرنگــی و شــکر را الیهالیــه روی هــم
بریزید و بگذارید  24ساعت در یخچال بماند .توت
فرنگیهــا را روی حرارت بگذاریــد تا بپزد .در ابتدا
زیر مربا را زیاد کنید تا جوش بیاید بعد زیر شعله
را کم کنید تا به آرامی بپزد .در هنگام پخت مرتب
کف روی شربت را بگیرید تا مربا شفاف شود برای
ســنجیدن قوام آمدن مربا یک قطــره از مربا را در
بشقابی ریخته و وقتی کمی خنک شد ،با انگشت
آن رو بلند کنید .اگر کمی چسبید و کش آمد ،مربا
قوام امده است و باید زیر آن را خاموش کنید.
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