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خورشت
اناربیج گیالنی
نادیا اکبری

موادالزم:

طرز تهیه:

گوشت چرخکرده ٣٠٠.........................گرم
گردو آسیابشده ..................نصف پیمانه
رب انار ٢ ..........................قاشق غذاخوری
رب آلوچه ١......................قاشق غذاخوری
پیاز ١....................................................عدد
ســبزی (تــره ،جعفــری ،نعنــاع ،گشــنیز،
خالواش و چوچاق)  1 ......................پیمانه
چوچاق برای داخل کوفته (اختیاری) 1 .....قاشق
غذاخوری
نمک ،فلفل ،گلپر ................به میزان الزم
نکته:1میتوانیدکوفتهقلقلیهارااولداخلکمیروغنتفتدادهوبعدبهخورشاضافهکنید.
نکته:2میزاننعناعوسبزیهایمحلیشمالیبایدکمترازبقیهسبزیهاباشد.
نکته:3درصورتدسترسینداشتنبهسبزیهایمحلی،میتوانیدپونهراجایگزینکردهیااینسبزیهاراحذفکنید.
نکته:4درصورتتمایل 1قاشقازسبزیهایمعطرراقبلازسرخکردنبرداشتهوبهمخلوطگوشتوپیازاضافهکنید.
نکته:5ازربانارباکیفیتوغلیظاستفادهکنید.گیالنیهابرایاینغذاازربانارسیاهوترشاستفادهمیکنندولیاگرشمابه
ربسیاهدسترسینداریدازربانارملساستفادهکنید.
نکته:6میتوانیدهرازگاهیمقداریآبسردیاتکههاییخبهخورشاضافهکنیدتاروغنگردوحسابیدربیاید.

ســبزیها را خــرد کــرده و بــا مقــداری روغــن ســرخ
میکنیــم و کنــار میگذاریم.بعــد  ٢قاشــق روغــن را
داخل قابلمه میریزیم و پیازها را به آن اضافه کرده
و تفت میدهیم تا طالیی شوند .گردو آسیابشده را
هم به آن اضافه میکنیم و تفت میدهیم .حدود ٤
تا  ٥لیــوان آب به مواد اضافه میکنیم.حاال رب انار،
رب آلوچــه ،نمــک ،فلفــل و گلپر را هــم اضافه کرده
و مــواد را هــم میزنیــم .آب خورش کــه جوش آمد،
حرارت را مالیم کرده و اجازه میدهیم تا خورش به
روغن بیفتــد یا به اصطالح جا بیفتد .هر چه حرارت
کمتــر باشــد بهتر اســت .بعــد از نیم ســاعت و وقتی
گــردو پخت ،ســبزیهای سرخشــده را به مــواد قبلی
اضافــه میکنیم .گوشــت چرخکرده ،پیاز رندهشــده،
نمــک ،فلفــل و زردچوبــه را بــا هــم مخلوط کــرده و
ورز میدهیــم .از مخلــوط گوشــت بــه انــدازه گــردو
برمیداریم و در کف دســت گرد میکنیم.میتوانیم
بــرای وســط قلقلیهــا از چوچــاق اســتفاده کنیم که
کامــاً ســلیقهای اســت .قلقلیهــا را آرام در خورش
میاندازیم.خورش را زیاد هم نمیزنیم چون کوفته
قلقلیها از هم وا میرود .بعد از حدود نیم ســاعت،
خورش اناربیج آماده است.

كافه خونه
مواد الزم برا زولبیا:

نشاسته معمولی 100 .........................گرم
آرد سفید قنادی  .......دو قاشق مربا خوری
کره یا روغن جامد ......یه قاشق مرباخوری
گالب ..........................دو قاشق غذاخوری
جوش شیرین .........نوک قاشق چایخوری
ماست  ...................................نصف لیوان

زولبیای
خانگی

طرز تهیه زولبیا:

مواد الزم برای شربت:

آب .....................................................یک لیوان
شکر .....................................................دو لیوان
گالب  ...................................یک چهارم پیمانه
زعفران دم کرده ................................به دلخواه
آبلیمو ...........................یک قاشق غذاخوری پر
گلوکز مایع ........................یک قاشق غذاخوری

ابتدا ماســت و نشاســته را حل کنید.در این مرحله باید صبور باشید چون نشاستهها به آرامی حل میشوند.
بعد از پنج دقیقه مجدد هم بزنید تا یکدســت شــوند و با پشت قاشق نشاستهها را فشار بدهید تا کامالً حل
شوند .ماست هم نه باید زیادی شل باشد و نه سفت .بعد از اینکه نشاسته حل شد آرد و کره را با هم مخلوط
کرده و به مواد اضافه کنید.بعد هم جوش شیرین و گالب را بریزید.غلظت این مواد باید مثل ماست شود.
اگر ســفت بود کمی دیگر گالب اضافه کنید .حاال مواد را داخل قیف ریخته و ســر آن را سوراخ کنید و زولبیا را
در تابهای با روغن داغ با حرارت متوسط سرخ کنید .میتونید از پالستیک فریزر ضخیم جای قیف استفاده
کنید .بعد از اینکه زولبیاها سرخ شدند آنها را داغ داغ در شربت بریزید و سه تا چهار دقیقه بگذارید بمانند.

منصوره رهی

نکته  :1در شربت بعد از پنج دقیقه میتوانید یک قاشق غذاخوری زعفران دم کرده اضافه کنید.
نکتــه  :2برای درســت کردن شــربت از همان اول بایــد حرارت کم باشــد .اگر حرارت زیاد باشــد
شــربت شــکرک میزند .در دو دقیقه اول روی گاز شــربت را کمی هم بزنید و دیگر نباید هم بزنید
وگرنه شــکر به دیواره ظرف میچســبد و باعث شــکرک زدن میشــود .بعد از یک ربع که شــکرها
حســابی حل شدند و شربت شفاف شــد ،آبلیمو یا نصف قاشــق چایخوری جوهر لیمو را که با دو
قاشق غذاخوری آب حل کردهاید اضافه کنید.
نکته  :3شــربتی را که اضافــه میآید میتوانید در ظرف دردار تا دو یا ســه ماه در یخچال نگهداری
کنید.
نکته  :4برای درست کردن زولبیا میتوانید مواد را در جا سسی مثل سس کچاب خرسی بریزید.

طرز تهیه شربت:

ابتــدا شــکر و آب را در قابلمــه بریزیــد و روی حرارت کــم بگذارید تا
شــکر کامالً حل شــود.بعد آبلیمو و زعفران را اضافــه کنید.اگر گلوکز
مایع داشتید باید در این مرحله اضافه کنید .گلوکز مایع باعث براق
شــدن بامیــه و زولبیا میشــود .همه مــواد را حل کنیــد و بگذارید به
آرامــی قــوام بیاید .تقریبــاً  20دقیقه با حرارت کم بــرای قوام آمدن
شــربت زولبیــا و بامیه زمان الزم دارید .شــربت باید ولــرم رو به داغ
باشد .یعنی نتوانید به آن انگشت بزنید.
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