iran BANoO

خونه و زندگی

iranbanoo@icpi.ir

شماره هفتادونهم
یکشنبه  23خرداد 1395

ته چين لوبيا سبز
پيشنهاد روزهاي پاياني بهار
حال که لوبيا سبز نيز مانند ساير سبزيجات سبز و تازه همانند
مريم بيامنش
بهار اين روزها در تمام سبزي فروشيها رخ مينماياند پس بهتر
است ،ته چين خوشمزه لوبيا سبز را از دست ندهيد و يک شام يا سحري خوشمزه
را تدارک ببينيد.

مواد الزم:
برنج ۴ .................................................................. :پیمانه
لوبیا سبز ۵۰۰ ....................................................... :گرم
گوشت چرخ شده ۳۰۰ ..................................... :گرم
پیاز متوسط ۳ ....................................................... :عدد
رب گوجه فرنگی ۳ ....................... :قاشق غذاخوری
تخم مرغ ۴ ........................................................... :عدد
ماست ۵ ........................................... :قاشق غذاخوری
زعفران ................................................... :بهمیزان الزم
دارچین و ادویه پلویی ................ :بهمیزان دلخواه
نمک و فلفل ......................................... :به میزان الزم
طرز تهیه:

یک عــدد از پیازها را خرد کنید و با گوشــت
چرخ کرده و نمک و فلفل سرخ کنيد و کمي
به آن رب زده و به هم بزنيد خوب که مخلوط
و ســرخ شد از روي شعله برداشته و به کناري
بگذاريد.
سپس بقیه پیازها را هم با لوبیا سبز خرد شده
تفت دهیــد بعد بقيــه رب و همچنين نمک،

برنــج را آبکش کرده چند کفگیــر از آن را به
مایع تخم مرغی اضافه نمــوده و هم بزنيد.ته
قابلمــه و یا قالب را چرب کنيــد و از مایه ته
چین روی آن بريزيد.
ســپس برنج سفید و گوشت و مایه لوبیا را هم
بريزيــد .همینطور ادامه دهيــد تا مواد تمام
شود.

فلفل ،ادویه و دارچین را اضافه کنید و با یک
فنجان آب بگذارید بپزد تا آب آن کام ً
ال تبخیر
شود و شعله را خاموش کنید.
حــال تخم مرغهــا را در یک کاســه مخلوط
کنید و ماســت و زعفران و نمک را هم اضافه
کنید هــم بزنید تــا یکنواخت شــود و کنار
بگذارید.

ســپس روی اجــاق گاز بهمدت  ۱ســاعت
بــا حرارت کم دم بگذاريد تــا ته چین آماده
شــود .البته همين قابلمه يا قالب را در فر هم
میتوانیــد بهمدت یک ســاعت و نیم با دمای
 ۱۸۰درجه سانتیگراد بگذارید.
ته چين شــما آماده اســت ميتوانيد قالب را
برگردانيد و آن را سرو نماييد.

کافه خونه

بفرماييد افطار با نانهاي خوشمزه خانگي

نان گيسو قديمي اما هميشگي

يکي از غذاهاي هميشگي در افطار ما ايرانيان که
ماندانا بیان
البته به ســحرها نيز کشيده شده است ،خوردن
نان و چاي شــيرين است که قبل از هرغذاي ديگري بسيار دلچسب و خوشمزه
است .بنابراين يکي از بهترين افطاربازکنيها خوردن انواع نان هاست که اگر در
منزل تهيه شود بسيار دلنشين تر خواهد بود.
مواد الزم:
آرد ............................................................................................................................. :حدود  500گرم
نمک ............................................................................................................... :يک قاشق چايخوري
خميرمايه 2 ......................................................................................................... :قاشق چايخوري
شکر ................................................................................................................ :يک قاشق چايخوري
آب گرم ........................................................................... :يک و يکچهارم پيمانه (300ميليليتر)
روغن زيتون 4 ................................................................................................... :قاشق سوپخوري
زرده تخممرغ ....................................................................................................................... :يک عدد
شير ................................................................................................................ :یک قاشق سوپخوري
کنجد .................................................................................................. :براي روي نان به ميزان الزم
طرز تهيه:
ابتدا آرد را در ظرفي ريخته ،نمک را اضافه کنيد ،سپس همه مواد را الک کنيد ،شکر و پودرخمير مايه فوري
را به آن بيفزاييد .وسط اين مخلوط را گود کرده ،روغن زيتون را اضافه کنيد و با آب گرم آن را خمير کنيد،
طوري که خمير نرمي به دست آيد.در صورت نياز ميتوانيد کمي ديگر آب اضافه کنيد .خمير را روي سطح
آردپاشي شده به مدت  8تا 10دقيقه ورز دهيد تا نرم و کشدار شود .حال خمير را به 3قسمت مساوي تقسيم
کرده ،هرقسمت را به شکل نوارهايي بلند درآوريد .سر هر نوار را با کميآب مرطوب کرده ،آنها را به هم
بچسبانيد و به صورت گيسباف ببافيد .سپس انتهاي خمير را نيز با کمي مرطوب کردن به هم چسبانده،
اضافه آن را جدا کنيد .خمير بافته شده را در سيني چرب شده مخصوص فر گذاشته ،روي آن را بپوشانيد و
در جاي نسبتاً گرم قرار دهيد تا حجم آن دو برابر شود و پف کند .بعد از استراحت ،زرده تخممرغ را با شير
مخلوط کرده و با برس به آرامي روي بافتهاي خمير بماليد .رويش را کنجد بپاشيد و در فر از پيش گرم شده
و با حرارت  200درجه سانتيگراد به مدت 10دقيقه قرار دهيد .سپس دماي فر را تا 180درجه سانتيگراد
کاهش داده و حدود 20دقيقه ديگر آن را بپزيد تا زماني که نان پف کند و داخل آن پوک شود.
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