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کتلت گوشت
طرز تهیه:

ستایش فرجی

ســیبزمینی خــام پوســت کنــده را ریــز رنــده کــرده و آب آن را
بگیریــد .ســیب زمینی را با گوشــت چرخ کــرده ،آرد ســوخاری،
آرد نخودچــی ،تخم مرغ و جعفــری و نمک و فلفل و زردچوبه
و تخم گشــنیز مخلوط کنید .بعد در انــدازه دلخواه اما با قطری
نازک آن را سرخ کنید.
موادالزم:

گوشت چرخ کرده (مخلوط گوساله و گوسفند) 300..............گرم
سیب زمینی خام.....................................سه عدد متوسط
پیاز ........................................................یک عدد متوسط
تخم مرغ ............................................................یک عدد
آرد سوخاری .....................................یک قاشق غذاخوری
آرد نخودچی ............................سه قاشق غذاخوری سرپر
جعفری ،خرد شده .............................دوقاشق سوپخوری
نمک و فلفل و زردچوبه و ادویه کتلت  .............به میزان الزم

نکته  :1گوشــت مصرفی برای تهیه کتلت گوشــت بهتر اســت
زیاد چرب نباشــد شــما میتوانید با انواع گوشت قرمز ،گوشت
بوقلمون،شترمرغو...کتلتتهیهکنید.
نکته :2آب ســیب زمینی خام را برای آنکه بوی کتلت نامطبوع
نشود،حتماًبایدگرفت.درصورتاستفادهازسیبزمینیپخته
در کتلــت آن را حتماًباید رنــده کرد و نباید آن را همراه گوشــت
چرخ کرد چرا که چسبنده میشود .سیب زمینی خام را میتوان
چرخکردبهشرطآنکهآبسیبزمینیباگوشتمخلوطنشود.
نکتــه :3اســتفاده از آرد نخودچی باعثمیشــود بافتکتلت

پوک شــود و بهره بردن از آرد ســوخاری باعث ترد و برشته شدن
کتلتخواهدشد.
نکته :4از دالیل سفت شدن بافت کتلت استفاده زیاد و بیش از
اندازهآردسوخاریوگوشتاست.
نکته :5برای تهیه کتلت بهتر اســت آب پیاز را پس از رنده کردن
کامالًبگیریدکهازوارفتنموادکتلتدرونتابهجلوگیریکنید.
نکته :6ادویه مناســب برای تهیه کتلت گوشــت ســاده ،نمک،
فلفل ،زردچوبــه و در صورت تمایل زعفران بــرای ایجاد طعمی
مطبوعودلپذیراست.

نکتــه :7برای عطر بهتــر کتلت میتوان از پودر ســبزی خشــک
همچونجعفری،ترخون،مرزه،آویشنودیگرسبزیهایمعطر
کوهیاستفادهکرد.
نکته :8کتلت با ســیب زمینی خام هنگام ســرخ شــدن ،روغن
کمتریمیبردوبرایکسانیکهدرمصرفروغناحتیاطمیکنند
مناسب تر اســت .برای سرخ کردن کتلت با سیب زمینی پخته
بایــد در تابه روغن زیاد تری بریزید تــا کتلت روغن کمتری جذب
کنــد .بعــد از ســرخ کــردن ،کتلــت را روی پدهای جــاذب روغن
بگذاریدتاروغناضافیآنگرفتهشود.

طرز تهیه:
شــکر ،آب ،هل و زعفــران را مخلوط کــرده و روى حرارت قرار
دهید تا دانههاى شــکر حل شــود و آب به جوش آید ،گالب را
افزوده و از روى حرارت بردارید و اجازه دهید شربت در دماى
محیط دمایش کاســته شود.هنگام استفاده دانههاى هل را از
شــربت خارج کنید .روغن مایع ،کره و روغــن جامد را در تابه
مناســب ریختــه و آرد را بــدان اضافه کنید و مرتــب آن را َهم
بزنید تا بوى خامى آرد گرفته شود .بعد از تفت کامل آرد تابه
را از روى حرارت کنار گذاشته و شربت را طى سه مرحله اضافه
کنید و مرتب تمام مــواد را خوب مخلوط کنید .حلواى آماده
شده را در طرف سرو ریخته و به دلخواه تزیین و سرو نمایید.

توپک
خرمایی

احسانه بیگی

بشرا چالی

مواد الزم:

خرما ..........................................................نیم کیلو
کره 50 ..............................................................گرم
تخم گشنیز خرد شده .............یک قاشق مرباخوری
پودر هل .................................یک قاشق مرباخوری
ارده ........................................یک قاشق غذاخوری
مغز پسته ،گردو خرد شده ،بادام ،پودرنارگیل ،پودر
گل محمدی و کنجد بوداده ................به مقدار الزم

مواد الزم:

طرز تهيه:

آردبرنج و شکر  ٢٥٠ ...................................گرم
روغن مایع ٥٠....................................میلى لیتر
روغن جامد ٥٠ ..........................................گرم
کره  ٥٠ .......................................................گرم
آب  ١٠٠ ..............................................میلى لیتر
گالب  ٤٠ ............................................میلى لیتر
زعفران خشک ٢ ...............................الى  ٥گرم
دانه هل سفید  ١٠ .......................................عدد

هســته خرماهــا را دربیاوریــد و با کــره در
تابــه تفــت بدهید تــا تمــام خرماها یک
دست شــود .بعد تخم گشنیز خرد شده،
پــودر هــل و ارده را در مواد ریخته و خوب
مخلوط کنید .بعد از اینکه مواد سرد شد
به صورت توپک درآورده و در مغز پسته،
گردو ،بادام خرد شــده ،پودرنارگیل ،پودر
گل محمدی و کنجد بوداده بغلتانید.
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تَر حلوا

نکته:1براىتهیهحلواازمواداولیهبسیارمرغوباستفاده
نماییدکهتأثیرمستقیمدربافتومزهآنخواهدداشت.
نکته :2این ترحلوا را مىتوانید به شــکلهاى گوناگونى سرو
کنید.مثــاً روىنانمیکادومالیــدهورولوبرشدهید،روى
انواع نانتارتوپاى باقیفوماسورهشکلدهید،روىکیک
اسفنجى ُفرمدهید،باقیفوماسورهدرکپسولفرمدهیدو....
نکتــه :3بــه جــای گالب از هــر نــوع عــرق ســنتى مورد
عالقهتانمىتوانیداستفادهکنید.
نکته :4بعد از افزودن شــربت به آرد به هیچ عنوان آن را
روى شعله برنگردانید چون شــکر موجود مىسوزد و در
نهایتحلواىخشکىخواهیدداشت.

