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آش ماش
مواد الزم:

فلورا ریاضتی

ماش ...............................................................د وپنجم پیمانه
عدس ....................................................................یک پیمانه
کچهارم پیمانه
برنج  ...........................................................ی 
لوبیا  3 .........................................................قاشق غذا خوری
کچهارم پیمانه
بلغورجو.......................................................ی 
سبزی آش ...............................................................یک بسته
گوشت گوسفند یا آب گوشت یا آب قلم ........به میزان دلخواه
پیاز 5 ...............................................................................عدد
نعناع داغ .........................................................به میزان الزم
کشک ......................................................................یک لیوان
زردچوبه ............................................................به میزان الزم
نکته:

حبوبات را بهتر است از شب قبل خیس کنید.

فرنی دو رنگ
مواد الزم:

الهام علوی

آرد برنج 5 ...................................................قاشق غذاخوری
شیر 4 ...........................................................................پیمانه
شکر 5 ..........................................................قاشق غذاخوری
گالب  .........................................................یک چهارم پیمانه
زعفران 3 .....................................................قاشق غذاخوری

طرز تهیه:

والک پلو غذای بهاری

پیازهــا را خــرد کــرده و تفت
میدهیــم .مقــداری از پیــاز
داغ را بــه همــراه زردچوبــه،
نمک ،آب گوشت و حبوبات
میگذاریــم تــا پختــه شــود
ولعاب بیندازد .سپس سبزی
آش را بــه مــواد پختــه شــده
اضافه میکنیم و میگذاریم
تا بپزد .بعد از پخت ســبزی،
کشــک و بقیه پیاز داغها را به
آش اضافــه میکنیــم .کمی
بعــد آش را داخــل ظــرف
کشــیده و بــه دلخــواه تزئیــن
میکنیم.

مواد الزم:

والک 500.........................................................................گرم
برنج  4..........................................................................پیمانه
آب 6.............................................................................پیمانه
روغن یا کره محلی.............................................به میزان الزم
نمک  ................................................................به میزان الزم
نکته:

سبزی والک خیلی زود میپزد به همین خاطر باید در انتها به
برنج اضافه شود.

شربت نعناع

طرز تهيه:

آرد برنــج ،شــیر و شــکر را بــا
هــم حــل کــرده و بگذاریــد
روی حــرارت کــم و تــا زمانــی
کــه شــروع بــه غلیــظ شــدن
کنــد مرتب هــم بزنیــد .وقتی
شــروع کرد به قل زدن ،گالب
را اضافــه کنیــد و کمــی دیگــر
هــم بزنیــد .کمــی از آن را در
ظــرف دلخــواه ریختــه ودر
یخچــال بگذاریــد .بقیه فرنی
را بــا زعفران مخلوط کنید و با
قاشق کم کم روی فرنی سفید
رنــگ بریزیــد .دقــت کنید که
فرنی زعفرانی را یک باره روی
فرنی سفید نریزید چون بافت
فرنی ســفت نیســت و ممکن
است رنگها قاطی شود.

مواد الزم:

نعناع ........................................................................نیم کیلو
آب  2 ...........................................................................پیمانه
شکر...........................................................................یک کیلو
آب لیمو  3....................................................قاشق سوپخوری

نکات:

 میتوانیــد شــکر را حــذفکرده و در آخر فرنی را همراه
بــا شــیره انگــور یا خرما ســرو
کنید.
 حتماً در زمان طبخ حرارترا کم کنید تا خامی آرد برنج
گرفته شود.

طرز تهیه:

برنــج را شســته و بــه همــراه
آب ،نمــک و روغــن روی
حــرارت قــرار داده تــا حجم سمیه فردمرد
آب آن کم شود.
والکها را درشت خرد کرده
و بــه برنج اضافــه کنید .بعد
از کشــیده شــدن آب برنــج
حرارت را کم کنید و بگذارید
دم بکشد.
میتوانیــد ایــن غــذا را بــا
ماهیچه میل کنید.

طرز تهيه:

آب وشــکر را در قابلمــهای
ریختــه و روی حــرارت
قرارمــی دهیــم تــا مخلــوط سمیرا سعادتی
شود و قوام بیاید.
بــرگ نعنــاع را شســته و به
شربت اضافه کنید .حرارت
را کــم کــرده و بگذاریــد نیم
ســاعت بجوشــد تــا عطــر
نعنــاع بــه خــورد شــربت
بــرود .در آخــر آب لیمــو را
اضافه کــرده و بعــد از آنکه
کمــی جوشــید میگذاریــم
 24ســاعت بمانــد .در آخــر
شربت راصاف کرده و کمی
رنــگ خوراکــی ســبز بــه آن
اضافــه میکنیــم .شــربت
آمــاده را درظرفی مناســب
ریختــه و در یخچــال نگــه
میداریم.
نکته:

 هرچــه نعنــاع اضافــه شــدبقیه مــواد هم به نســبت آن
اضافه کنید.
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