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مواد الزم:

مریم بناییفر

ته چین هویج
با ته دیگ بال

مواد الزم:

هویج 3 ......................................................عدد
برنج ایرانی  3 .........................................پیمانه
تخممرغ 3 ................................................عدد
ماست ..............................................یک پیمانه
پودر هل  .....................................................کمی
بال مرغ و سس مایونز ..................به مقدار الزم
پیاز ورقه شده و زعفران ................به مقدار الزم
آبلیمو  ........................................................کمی
نمک و فلفل سیاه ........................به مقدار الزم

مهسا محمودی

رولت
ژامبون

طرز تهیه:

طرز تهیه:

هویجهــا را درشــت رنــده کنید و در کــره تفت
دهیــد .آبلیمو و زعفــران به آن اضافــه کنید و
اجازه دهید هویجها بپزند ولی له نشوند.
مایه ته چین ساده را آماده کنید .به این صورت
کــه برنج ایرانی را آبکش کنیــد .تخممرغها را
به صورت کامــل با مفتول خوب بزنید تا هیچ
لختگی داخلش نماند .به آن ماست ،زعفران
زیــاد ،کمــی پودر هل و نمک اضافــه کنید و در
نهایــت خــوب بــا برنــج آبکش شــده مخلوط

کنید.
حــاال هویجهای تفت داده شــده را به ته چین
اضافه کنید .بالهای مرغ را که از شــب قبل تا
صبح در کمی مایونز ،آبلیمو ،فلفل سیاه و پیاز
ورقه شــده خواباندهاید تا خوب مزهدار شوند،
در کره کمی سرخ کنید ،بالها را از سمت سرخ
شده ،کف قالب نچســب بچینید و روی بالها
ته چین بریزید .روی شعله متوسط ته چین را
به مدت چهل و پنج دقیقه میپزیم.

تخممرغهــا را بــا همــزن دســتی بزنیــد و
بعــد شــیر و روغــن مایــع و کمــی نمــک بــه
آن اضافــه کــرده و به هــم زدن ادامــه دهید.
حــاال آرد بهــش اضافــه کنیــد و خــوب هــم
بزنیــد کــه گلولــه نشــود .در ایــن مرحلــه اگــر
دوســت دارید بــه مواد ،رنــگ خوراکی اضافه
کنید.
کــف ماهیتابــه را چــرب کنیــد و روی حــرارت
مالیم قــرار بدهید .حــاال از مایع آماده شــده

کیکبرگردان
آلو سیاه

نان پنجره ای
طرز تهيه:

نوشین کشاورز

تخممرغ 3 ........................................................عدد
شیر ..........................................................یک پیمانه
روغن ............................................یک چهارم پیمانه
آرد ...........................................................یک پیمانه
سس مایونز و ژامبون ...........................به مقدار الزم
پنیر گودای ورقهای ...............................به مقدار الزم
گوجه گیالسی (در صورت تمایل) ........به مقدار الزم
رنگ خوراکی در صورت تمایل  .....................مقداری
نمک .................................................................کمی

در ماهیتابه بریزیــد و اجازه دهید که خودش
را بگیرد .بعــد از ماهیتابه خارج کنید و اجازه
بدهید که خنک شود.
روی آن را کمــی ســس مایونــز بزنیــد و بــا
بــرش ژامبــون و پنیر گــودا ورقهای بپوشــانید
و شــروع بــه رول کــردن کنید.بعــد بــرش
بزنید و اگر دوســت داشــتید رویــش به کمک
خــال دنــدان یــک گوجــه گیالســی قــرار
دهید.

مواد الزم:

تخممرغ 3........................................................عدد
آرد 2.................................................................لیوان
شکر.................................................یک پنجم لیوان
بکینگ پودر  1..................................قاشق مرباخوری
وانیل  1.............................................قاشق چایخوری
روغن مایع..............................................نصف لیوان
شکالت چیپسی......................................نصف لیوان

نشاسته ..............................................نصف لیوان
آرد.....................................................نصف لیوان
مخلوط گالب و آب ............................نصف لیوان
تخممرغ ................................................یک عدد
پودر قند...........................................به مقدار الزم
زعفران آبکرده......یکقاشقغذاخوری(در صورت تمایل)
ماست .....یک قاشق غذاخوری (در صورت تمایل)

برای کف قالب:

طرز تهيه:

کره 100.......گرم/شکر 50......گرم/آلو سیاه 5.....عدد

در ظــرف گــودی نشاســته ،گالب و آب را ریختــه و
بــا چنگال هــم بزنید تا مخلوط شــده و یکدســت
شــود .بعد تخممرغها را یکی یکی افزوده و خوب
هــم بزنید .ســپس اگر دوســت داشــتید ماســت و
زعفــران را هم اضافــه کنید .آرد را الــک کرده و به
مــواد اضافه کنیــد و خوب مخلــوط کنید .مخلوط
را  10دقیقــه در یخچــال بگذاریــد .ظرف گــودی را
روی حــرارت بگذارید و در آن روغن بریزید .وقتی
خوب داغ شــد قالــب را داخل روغن کرده حرارت
را مالیم کنید و قالب که کمی داغ شد آن را داخل
مایه زده چند ثانیه مکث کنید و بعد بســرعت آن
را داخل روغن ببرید .با تکان سریع مایه را از قالب
جــدا کــرده و هر دو طرف را ســرخ کنید .ایــن کار را
ادامه دهید تا مایه تمام شود.

طرز تهیه:
ابتدا آلوها را بعد از شستن و گرفتن هسته خرد میکنیم.
کره را همراه شــکر هم زده تا کرم رنگ شــود .کف قالب
مــورد نظــر کاغذ روغنی پهــن کرده و مواد کــرهای را کف
قالــب پهن میکنیم بعــد آلوها را به شــکل دلخواه کف
قالــب میچینیــم .شــکر ،تخممــرغ و وانیــل را حــدود
 5دقیقــه هــم میزنیــم تا کف کنــد .بعد روغــن مایع را
اضافه کرده و آرد را همراه بکینگ پودر الک کرده به مایه
کیک اضافه میکنیم و به شکل دورانی هم میزنیم .در
آخر شکالت چیپسی را اضافه و مخلوط میکنیم .مواد را
در قالب ریخته و در فر از قبل گرم شده با درجه حرارت
 180درجه سانتیگراد به مدت  40دقیقه قرار میدهیم.
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گندم شبانی

