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مواد الزم برای تهیه کرپ:

خوراک گوشت قلقلی
با پنیر

آرد .......................................یک پیمانه سر خالی
شیر .....................................................یک پیمانه
تخم مرغ ...............................................یک عدد
شکر .....................................یک قاشق غذاخوری
کره آب شده 30 ..........گرم یا دو قاشق غذاخوری
نمک ............................................................کمی

افسانه اسماعیلی

طرز تهیه گوشت قلقلی:

مواد میانی:

همــه مواد را مخلــوط کرده و خــوب ورز
بدهید.بعد به اندازه گردو از آن بردارید و
قلقلی کنید.اگر دست تان را کمی خیس
کنید راحت قلقلی میشــوند.داخل تابه
مقدار خیلی کم روغن بریزید و قلقلیها
را تفت بدهید وکنار بگذارید.

پیاز درشت  ............................................یک عدد
زیــره ســبز ،زیره ســیاه ،تخــم گشــنیز و زردچوبه از
هرکدام ...............................یک قاشق مرباخوری
سیر  2 ............................................................حبه
گوشت چرخ کرده ...........................به مقدار الزم
رب گوجه فرنگی .....................................مقداری
فلفل ســبز خرد شــده ،کمی دانــه ذرت و جعفری
خردشده  ........................................به مقدار الزم
نمک و پودرفلفل قرمز و فلفل سیاه ........به مقدار الزم

طرز تهیه سس:

گوجه رنده شــده و ســیر و ریحــان را کمی
بجوشــانید.وقتی کم آب شــد قارچ تفت
داده شــده و فلفــل دلمــه را هــم بــه آن
اضافه کنید.نمــک و فلفل را اضافه کرده
و اگــر کمــی از روغنــی کــه در آن گوشــت
را تفــت داده ایــد باقــی مانــده بــه گوجه
درحــال پخــت اضافــه کنید چــون طعم
خوبی بــه آن میدهد.درغیر این صورت
نیــاز بــه روغــن نیســت .در یــک تابــه یــا
ظــرف پیرکس اول مــواد ســس را بریزید
بعــد ســیب زمینیهــا را دور آن مرتــب
بچینیــد وگوشــتهای قلقلــی را میــان
ســیبزمینیها بگذارید .درآخر پنیر پیتزا
یــا گــودا بریزید و کمــی آویشــن روی پنیر
بریزید.خــوراک را داخل فــر با دمای 180
درجــه ســانتیگراد به مدت یــک ربع قرار
دهید.اگر دوست داشتید روی پنیر طالیی
شــود دو دقیقــه هم گریل را روشــن کنید.
اگر فر نداشــتید میتوانید ایــن خوراک را
داخل تابه روی شعله درست کنید و فقط
در تابه را ببندید تا پنیر آب شود.

مواد الزم گوشت قلقلی:

گوشت چرخ شده 200 .................................................گرم
جعفری خرد شده ..............................دو قاشق غذاخوری
سیر رنده شده .........................................................دوحبه
پیاز رنده شده وآب گرفته .....................................یک عدد
نمک و فلفل ،پاپریکا ،آویشن و پودرگشنیز  .............به مقدار الزم

اسپرینگ
رول کرپ تند

مواد الزم برای تهیه سس:

گوجه فرنگی 5............................................عدد رنده شده
سیر رنده شده.......................................................یک حبه
ریحان درشت خرد شده .......................................دو قاشق
قارچ درشت خرد شده و تفت داده شده 200...................گرم
فلفل دلمه نگینی خرد شده.....................................نصف
سیب زمینی درشت خالل شده و نیمه سرخ شده ....................به مقدار الزم

سهیال مسقطی

كافه خونه
مواد الزم برای خمیر:

کـــــره نــــرم شـــده در دمــــای
محیط ١٠٠ ......................گرم
شکر ٨٠ .........................گرم
تخم مرغ ...............یک عدد
آرد٢٠٠ ...........................گرم
وانیل .....یک قاشق چایخوری
نمک ............................کمی

مواد الزم کرم تارت:

شیر .......................یک لیوان
کره ٥............گرم یا دو قاشق
چایخوری
شکر ....پنج قاشق غذا خوری
ت ..دو قاشق غذا خوری
آرد ذر .
زرده تخم مرغ  .......یک عدد
وانیل ....یک قاشق چایخوری
نمک  ............................کمی

طرزتهیه:
ابتــدا زرده تخــم مــرغ را بــا نصــف
مقــدار شــکر و آرد ذرت خــوب
مخلوط کرده (شــبیه پودر سوخاری
میشــود) و بعــد بقیــه شــکر را بــا
وانیل و نمک و شــیر و کــره را با هم
مخلــوط کــرده و بــه مخلــوط آرد
اضافه میکنیم .بعد از اینکه خوب
مخلوط کردیــم روی حرارت مالیم
گذاشته و مرتب هم میزنیم تا مواد
به شــکل کرم در بیاید.بعــد آن را از
روی حرارت بر میداریم و زمانی که
کمی سرد شد روی تارت میریزیم.

طرز تهیه:

تارت میوهای

آرد ،شــکر ،وانیل و نمک را با هم مخلوط کرده بعد
کره تکه تکه شــده را اضافه کرده و با دســت مخلوط
میکنیــم تا به شــکل پودر ســوخاری دربیاید .وســط
مــواد را گــود کــرده و تخم مــرغ را اضافــه میکنیم و
خــوب مخلــوط میکنیم تــا خمیر لطیفی بهدســت
بیاید .اگر دیدید خمیر منســجم نمیشود میتوانید
دو قاشــق غذا خــوری آب اضافه کنید و اگر خمیر به
دست میچسبد مقداری آرد اضافه کنید تا جایی که
خمیر به دست نچسبد.خمیر را خوب ورز میدهیم
و بعــد آن را داخــل کیســه فریزر گذاشــته و به مدت
نیم ساعت در یخچال میگذاریم .بعد از این مدت
خمیر را ورز میدهیم و کمی قالب را چرب میکنیم
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و خمیر آماده شده را در قالب مخصوص میگذاریم
و با چنگال سوراخ سوراخ میکنیم تا خمیر پف نکند.
روی خمیر را با کاغذ روغنی پوشانده و روی آن نخود
یا سنگ ریز تمیز میگذاریم تا خمیر پف نکند.فر را
از قبل با دمای  ١٨٠درجه سانتیگراد روشن میکنیم
و تــارت را بــه مــدت نیم ســاعت در فــر میگذاریم.
در ایــن مــدت باید مدام مراقب باشــید تــا رنگ آن
طالیی شود .تارت که پخته شد از فر بیرون میآوریم
و وقتی که ســرد شــد از قالب در میآوریم وبعد کرم
مخصــوص را روی آن میمالیم.بعد میوهای مورد
نظــر را روی تــارت میچینیــم و روی میوهها ژالتین
می زنیم.

