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پيشنهاد متفاوت

كتلت بادمجان سبك و خوشمزه

افطاري متفاوت با خرما

يكي از غذاهايي كه اكثر ايراني ها طرفدار پر و پا قرص آن هســتند غذاهايي اســت كه با انواع بادمجان
طبخ میشــود .حال اگر شــما هم جزو آندســته از افراد هســتيد كه ميانه خوبي با گوشت نداريد به
جاي كتلت گوشــت  ،كتلت بادمجــان را امتحان كنيد و يك افطاري خوشــمزه را براي خود و خانواده
تهيه كنيد.

بنا به روايات متعدد ثواب باز كردن افطار با خرماســت حال قرار نيســت كه خرما را با همان شكل و
شمايل هميشگي ميل بفرماييد ميتوانيد با آن انواع افطاريها را تهيه كرده و در كنار سفره افطارتان
بگذاريد و از خوردن آن در آغاز افطار لذت ببريد .دســر خرما یک افطاري پرطرفدار برای افرادی است
که میخواهند انرژی الزم برای بدن خود را از راه خوراکیهای طبیعی تأمین کنند.

مواد الزم:

مواد الزم:

خرما ............................ :بدون هسته یک کیلو
بیسکوئیت ساده (خرد شده) ..... :یک ليوان
پودر بادام یا پسته ................ :یک سوم ليوان

بادمجان ................................................ :دو عدد
سیب زمینی آب پز .......................... :سه عدد
پیاز متوسط  ..................................... :يك عدد
تخم مرغ .............................................. :یک عدد
جعفری خردشده........ :یک قاشق غذاخوری
پنیر پیتزا 30 ............................................ :گرم
نمک ............................................ :به مقدار الزم
آرد سوخاری .............................. :به مقدار الزم
روغن  ......................................... :به میزان الزم

پودر کاکائو .............................. :یک چهارم ليوان
گالب .................................................... :نصف ليوان
هل ساییده شده .............. :یک قاشق چایخوری

طرز تهیه:

ابتدا خرماهای بدون هســته را داخل یک
قابلمه متوسط حدود  ۳تا  ۵دقیقه حرارت
دهید تا کام ً
ال نرم شــوند .سپس خرماهای
نرم شده را داخل یک ظرف بزرگ بریزید.
آنقدر خرماها را با دست ورز دهید تا کام ً
ال
از هم باز شوند .حال یک سوم از بیسکوئیت
پودر شــده را به آن اضافه کنید .پس از آن
نوبت اضافه کردن گالب ،هل و پودر کاکائو
است .این مواد را کام ً
ال با هم مخلوط کنید.
یک قالب کیک مســتطیل شکل را کام ً
ال
چرب کنید و با کاغذ مومی کف و اطراف آن

را بپوشانید .یک سوم دیگر از بیسکوئیتهای
خرد شده را روی کاغذ مومی بریزید .ترکیب
به دســت آمده (مایع خرمــا) را روی آن قرار
داده و فشــار دهید .پودر پسته و بادام را روی
آن بریزید .دسر را به مدت سه تا چهار ساعت
در یخچال قرار دهید تا کام ً
ال شکل بگیرد .بعد
از ســه تا چهار ساعت مواد را از داخل قالب با
کمک کاغذ بیرون بیاورید و بقیه بیسکوئیت
خرد شــده را پشت و کنار دسر بپاشید .آن را
برش بزنید و بر سر سفره افطارتان آورده و از
خوردن آن همراه با خانواده لذت ببرید.

خاطرات افطار خانه پدري با نان شيرمال
مواد الزم:
روغن مايع ............................................................... :دوسوم ليوان
شير ولرم 4 ............................................................................. :ليوان
زنجبيل ................................................. :يک قاشق چايخوري
وانيل .............................................. :يکچهارم قاشق چايخوري
نمک ............................................... :يکهشتم قاشق چايخوري
آب ولرم ....................................................................... :نصف ليوان
خميرمايه ......................................... :يکونيم قاشق سوپخوري
آرد ............................................................ :کمي بيشتر از نيم کيلو
تخممرغ2 ................................................................................ :عدد
شکر ............................................................................... :نصف ليوان
مواد الزم برای رومال:
زرده تخممرغ................................................................. :يک عدد
شکر ............................................................. :يک قاشق غذاخوري
شير ............................................................ :يک قاشق مربا خوري
محلول زعفران ................................................................... :اندکي
کنجد ............................... :به ميزان الزم براي پاشيدن روي نان

طرز تهيه:
يک قاشق شــکر را با آبولرم مخلوط کرده ،سپس خميرمايه را
به آن اضافه کنيد .رويش را بپوشــانيد و حدود 10دقيقه درجاي
نسبتاً گرم قرار دهيد تا استراحت کند و عمل بيايد و پف کند.
شــير ،شکر ،روغن مايع و 2عدد تخممرغ را با همزن بزنيد و بعد
زنجبيل ،وانيل و نمک را اضافه کنيد.
آرد را کمکــم به مواد اضافه کنيد و همزمان با آرد ،خميرمايه
عمل آمده را بيفزاييــد .خوب مخلوط کنيد تا خميري به
دست آيد که به دست نچسبد .خمير را ورز دهيد يا آن
را 100بار بکوبيد .آن را درون ظرفي گذاشــته رويش
را بپوشانيد و حدود يک ســاعت استراحت دهيد تا
حجمش دوبرابر شــود .خمير را دوباره ورز دهيد تا
هواي داخلش خارج شــود .خميــر را بهاندازههاي
دلخواه تقسيم کرده و درون سينياي که با روغن
جامد چرب کردهايد بگذاريد و با دست آن را کام ً
ال
نازک کرده و پهن کنيد.
دوباره روي چانههاي خمير را بپوشــانيد و اجازه
دهيد حدود  20تا  30دقيقه ديگر استراحت کند.
بعد از استراحت دوم رومال آماده شده (براي تهيه
رومال همه مواد ذکر شده را با هم مخلوط کنيد) را
روي خمير بماليد ،رويش طرح و شکل دلخواهتان را
بدهيد و کنجد را بپاشــيد و بعد آن را در فر از پيش
گرم شــده با دماي 200درجه سانتيگراد به مدت  30تا
 35دقيقه قراردهيد .نان شــيرمال شما آماده است ،از فر
بيرون آورده و داغ و خوشمزه سر سفره افطار قرار دهيد.

9

طرز تهیه:

ابتــدا بادمجانها را روی اجاق یــا در فرکبابی
کرده و ســپس پوســت کنده و ساطوری خرد
کنید .سپس ســیبزمینی آب پز و پیاز را رنده
کرده را به همراه جعفری خرد شده ،تخم مرغ،
نمک و پنیر پیتزا مخلوط کنید .آرد ســوخاری
را تا جایی به مواد اضافه کنید که کمی ســفت
شــده و به دست نچسبد .بعد به صورت گرد یا
همان به شــکل دیگر كتلت ها بيضي شكل در
آورده و در روغن دو طرف آن را سرخ کنید .البته
میتوانيد در موقع سرخ كردن آن كمیروي آن
كنجد بپاشــيد و البته بايســتي مراقب باشيد
كنجد نســوزد .كتلت بادمجان شما آماده است
ميتوانيد آن را با سبزيجات بهاري تزئين كرده
و سرو نماييد.

