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طرز تهیه:

برنــج را شســته و دو ســاعت خیــس کرده و
 2برابــر مقــدار برنــج آب و مقــداری نمــک
میریزیم و میگذاریم خوب بپزد و له شود.
بــرای مــواد میانی آن پیــاز را نگینــی کرده و
تفت میدهیم .بعد گوشت چرخ کرده را به
آن اضافه میکنیم و تفت میدهیم .قارچ و
فلفل دلمهای را هم تفت داده و به گوشــت
اضافــه میکنیــم و کمــی نمــک ،زردچوبه،
رب گوجــه فرنگی و آویشــن هــم میریزیم
و کمــی تفــت میدهیــم و از روی حــرارت
برمیداریم.
برنج که خوب له شــد اجازه میدهیم ســرد
شود و از حرارت بیفتد .بعد به آن پنیر پیتزا
اضافه کرده و خوب مخلوط میکنیم.
حــاال از مــواد برنجــی بــه انــدازه یــه نارنگی
برمیداریــم (دســتتان را کمــی بــا روغــن
چــرب کنید) بعد وســط آن را از مواد میانی
میگذاریــم و خــوب میبندیــم و در دســت
گرد میکنیم.
بعد آن را اول در تخممرغ که کمی با چنگال
زدهایم و بعد در آرد سوخاری میغلتانیم.
حــاال در یک ظرفی روغــن میریزیم و روی
حــرارت مالیــم میگذاریــم تــا روغــن داغ
شود .کوفتهها را درون روغن میاندازیم و با
حرارت مالیم سرخ میکنیم.
با این مقدار مواد  10کوفته به دست میآید.

نکته:

اگــر از ماســت تــرش
اســتفاده میکنیــد آب
لیمو را حذف کنید.
فریبا عریف

سوپ
گشنیز

مواد الزم:

جو مرغوب و سفید ...........................یک پیمانه
آب یا استاک آماده مرغ..............به میزان کافی
هویج نگینی خرد شده..............دو عدد متوسط
ماست 4......................................لیوان(تقریبی)
خامه........یک تا  2قاشق سوپخوری(به دلخواه)
نمک فلفل و آبلیمو......................به مقدار الزم
سیر له شده 2.......................................تا  3حبه
گشنیز خرد شده ................................یک لیوان
سیبزمینی 1....................عدد نگینی خرد شده

طرز تهیه:

جوهــای خیس شــده را داخــل غذاســاز کمی خرد
میکنیــم امــا نبایــد زیــاد لــه شــوند .بعد بــا مقدار
کافــی عصــاره مــرغ و آب میپزیــم تا جوهــا پخته
و له شــوند .هویج و ســیبزمینی را نیــز میریزیم و
بعد از پخته شــدن گشــنیز و نمک و فلفل را اضافه
میکنیــم .بعــد از اینکــه گشــنیزها هم نرم شــدند
ماســت و خامه و سیر له شده را مخلوط میکنیم و
هم میزنیم تا یکدست شود .بعد بتدریج به سوپ
اضافه میکنیم.همین که خواســت بجوشد زیرش
را خاموش کرده و آبلیمو را افزوده و سرو میکنیم.

طرز تهیه سس مارینا:
برای کندن پوســت گوجه فرنگیها انتهای هر گوجه برشــی شــبیه عالمت به عالوه میزنیم و گوجهها را 15تا30ثانیه
در قابلمه پر از آب جوش میریزیم .ســپس گوجهها را از آب جوش بیرون آورده و بالفاصله به مدت  30ثانیه در آب یخ
میاندازیم تا خنک شــوند .حاال میتوانیم پوســت گوجهها را پاک جدا کنیم و از قســمت برش خورده با نوک چاقو
هســتهها را خارج کنیم .ســپس گوجهها را قطعه قطعه میکنیم.ســیر را در روغن میریزیم و روی حرارت متوسط قرار
میدهیم تا ترد و داغ شده و رنگش قهوهای شود .بعد گوجه فرنگی و فلفل سیاه و فلفل قرمز را اضافه کرده و میگذاریم
به جوش بیاید و حدود  15دقیقه با حرارت متوسط بماند تا سس آماده شود.
كافه خونه
طرز تهيه:

گندم شبانی

حلوا شکالتی
مواد الزم:

آرد گندم  150..............................................................گرم
آرد نخودچی 75.........................................................گرم
پودر قند  95................................................................گرم
کره  50........................................................................گرم
روغن جامد 50...........................................................گرم
دارچین 1.................................................قاشق مرباخوری
شکالت تختهای 80.....................................................گرم

شــکالت تختــهای را در ظــرف
شیشــهای قــرار داده و روی بخــار
کتری قــرار میدهیم تا به شــکل
بــن مــاری حــل شــود.آرد را الک
کــرده و داخــل ماهیتابــه ریختــه
و بــا حــرارت خیلی کــم به مدت
 10دقیقــه تفــت میدهیــم .بعد
آرد نخودچــی را الــک کــرده و به
ماهیتابــه روی آرد گندم که تفت
دادیــم اضافــه میکنیــم .حــاال
ایــن دو آرد را باهــم بــاز به مدت
 10دقیقــه تفــت میدهیم.کــره
و روغــن جامــد را اضافــه کــرده و
خوب مخلوط میکنیم .بعد پودر
قند و پودر دارچین را الک کرده و
خوب مخلوط میکنیم و در آخر
شکالت بن ماری شــده را اضافه
میکنیم .با پشــت قاشــق مواد را
با هم مخلــوط میکنیم تا خوب
بــه خورد هــم بروند.بعــد از روی
حــرارت برمــی داریم .حلــوا را تا
گرم است داخل قالب میریزیم
و در یخچــال یــا فریــزر بــه مدت
یکساعت قرار میدهیم .بعد از
قالب در آورده و با پودر نارگیل یا
پودر پسته تزیین میکنیم.

آرزو خالقی

کمپوت سیب

مواد الزم:

سیب۶ ..............................................عدد سالم
شکر ...................................................یک لیوان
آب  4 ........................................................لیوان
زعفران .............................یک قاشق چایخوری
گالب ....................................یک چهارم پیمانه
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طرز تهیه:

آب و شــکر را روی حــرارت قــرار بدهید تا جوش
بیایــد بعــد وقتی شــربت آماده شــد ســیبها را
پوســت بکنیــد و به شــربت اضافــه کنیــد .اجازه
بدهید دوباره بجوشد و بعد زعفراناضافه کرده
و حــرارترا کــم کنید.اجــازه بدهیــد ســیب نرم
شود .تقریباً یکســاعت کافی است.این کمپوت
را میتوانید هم سرد و هم گرم سرو کنید.

