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طرز تهیه:

 پیاز نگینی خرد شده را تفت دهید و قبل از اینکه کامالً
سرخ شود گوشــت چرخ کرده را به آن اضافه کنید و با
هم تفت دهید .بعد قارچ ریز شده را به گوشت اضافه
کنید و تفت دهید .حاال زردچوبه ،فلفل سیاه ،دارچین
و نمک را اضافه کنید .جعفری ریز شده را هم اضافه
کرده و همه را با هم تفت دهید و کنار بگذارید.
ســیب زمینیها را پخته و پوست آنها را بگیرید و رنده
کنید و وقتی ســرد شــد نمک ،زردچوبه ،فلفل ســیاه و
پاپریــکا یــا فلفــل قرمــز و کمی
ادویه خورشــتی بــه آن بزنید و
مخلوط کنید .حاال تخممرغ به
آن بزنید و کامــاً مخلوط کنید
تا خمیری که به دست نچسبد
داشــته باشــید .اگر دیدید کمی
شل شــده میتوانید به آن یک
قاشــق آرد یــا آرد نخودچــی
اضافه کنید.
در یــک تابــه روغــن ریختــه
(کــم نباشــد) و مقــداری از
ســیبزمینیها را برداشــته و
کمــی وســطش را گــود کنیــد و
یک قاشق از مخلوط گوشت را
داخلش بگذارید و سیبزمینی
را از اطــراف روی هــم جمــع
کنیــد .طــوری که کامالً گوشــت
بیــن ســیب زمینــی پنهــان
شــود .بعــد در روغن ســرخش
کنید.

مواد الزم:
سیب زمینی 6 ...عدد متوسط
پیاز ..........................یک عدد
گوشت چرخ کرده 250 ....گرم
قارچ ریز شده  100 ...........گرم
تخممرغ 2 .....................عدد
جعفری ریز خرد شده...........
 3................قاشق غذاخوری
آرد سفید یا آرد نخودچی(در
صورت لزوم) .........یک قاشق
غذاخوری
زردچوبه ،فلفل سیاه ،دارچین،
پابریکا یا فلفل قرمز ،ادویه
خورشتی و نمک....به مقدار الزم

نکته

فرشته یوسفی زاده

حــرارت زیــر تابــه بعــد از
داغ شــدن روغــن ،باید کم
شــود .برای زیــر و رو کردن
کوکوها حتماً احتیاط کنید.
اگر قسمتی از کوکو گوشتش
معلــوم شــد میتوانیــد بــا
کمی از خمیر سیب زمینی
رویش را بپوشانید.

کوکو
سیبزمینی
شکمپر
كافه خونه

کمپوت
چند میوه

نکته
نکتــه :وقتــی کمپــوت میجوشــد انــدازه شــکر را
میتوانیــد بچشــید و اگــر شــیرینی آن کــم اســت
میتوانید دوباره شکر اضافه کنید و اگر زیاد شیرین
شده میتوانید کمی آب بریزید.
نکتــه  :2میتوانیــد یک قاشــق غذاخــوری زعفران
دم شده هم اضافه کنید که باعث میشود کمپوت
خوشمزهتر شود.
نکته  :3اگه بخواهید کمپوت را کنســرو کنید و مدت
طوالنی تری نگهدارید (مثالً برای فصلهای سرد)،
میتوانید شیشــههایی را که در فلــزی دارند در آبی
که میجوشــد استریل کنید و بعد میوه مورد عالقه
را داخلش بریزید و آب و شکر رو اندازه کنید تا روی
میــوه را بپوشــاند .بعد در ظــرف را محکم ببندید و
داخل قابلمه آب قرار بدهید .نصف شیشــه را باید
آب بگیــرد و حــدود یــک ســاعت بجوشــد .داخــل
شیشــه حبابهایی ایجاد میشــود کــه قابل دیدن
اســت و کمپوت داخل شیشــه شــروع به جوشیدن
میکنــد .بعــد از یــک ســاعت از آب خــارج کــرده
و بگذاریــد خنــک شــود .حتــی میتوانید شیشــه را
برعکس بگذارید تا هوا نداشته باشد .به این صورت
اصالً در شیشــه راحت باز نمیشود .مثل سسها و
یا کنسروی که از بیرون میخریم.

افسانه اسماعیلی

مواد الزم:

شــلیل قرمــز و گالبــی و ســیب لبنانــی و هلــو و
آناناس ................................................یک کیلو
آب  .......................................................نیم لیتر
شکر ...................................................یک لیوان
وانیل .........................................................کمی
آبلیمو ...............................یک قاشق غذاخوری
طرز تهیه:

شکر را کم کم به آب اضافه کنید تا شیرینی دلخواهتان
را داشته باشــد .مایع را روی حرارت قرار دهید و سیب
و گالبی پوســت گرفته شــده را داخــل آب بیندازید .اگر
گالبیهــا نرم اســت اجازه بدهید تا ســیب چند دقیقه
بجوشــد و بعــد گالبی را اضافــه کنید .بعــد از اینکه 10
دقیقه جوشــید میوههای نرم را به ترتیب اضافه کنید.
بعد از اضافه کردن میوههای نرم  5دقیقه بجوشانید.
کمی وانیل و آب لیموترش به آن اضافه کنید .کمپوت
آماده است و بعد از خنک شدن میتوانید آن را داخل
ظرف بریزید و تا دو هفته مصرف کنید.
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