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طرز تهیه:

زرین پورمحتشم

مواد الزم:

گوشـــــت خورشــــتی ،رب گــــــوجــــــه
فرنگــی ،بامیــه ،لیمــو عمانــی ،ســیر
تــازه ،پیــاز داغ ،ادویــه و زردچوبــه و
نمک.

نان آچما

پیاز داغ فراوان آماده کرده و رب گوجه
فرنگی را به آن اضافه میکنیم و همراه
ادویــه و زردچوبــه تفــت میدهیــم.
سپس گوشت را به آن اضافه میکنیم.
نمک به مقدار الزم میریزیم و مواد را
کمی تفت میدهیم.
حــاال بــه مقــدار الزم آب و ســپس
لیمــو عمانی و ســیر تــازه اضافــه کرده
و صبــر میکنیــم تــا گوشــت همــراه
مــواد نیــم پــز شــود .بعــد بامیــه تــازه
را بــه آن اضافــه میکنیــم تــا پختــه
شــود .البتــه میتوانیــد قبــل از اینکــه
بامیــه را اضافــه کنید جداگانــه کمی با
روغــن تفــت دهیــد و بعــد در قابلمــه
بریزید.

گندم شبانی

مواد الزم:

آرد.............................................حدود ۳۵۰گرم
تخم مرغ.............................................یک عدد
ماست۵۵...................................................گرم
شیر ....................نصف پیمانه یا  ۱۲۵میلی لیتر
روغن مایع  ۲............................قاشق غذاخوری
خمیر مایه................یک قاشق چایخوری سرپر
شکر ۳......................................قاشق غذاخوری
وانیل................................نوک قاشق چایخوری
نمک....................................................یک پیچ
پودر هل .......................نصف قاشق مرباخوری

خورشت بامیه
خوزستانی

مواد میانی:

گردو پودر شده .............................به میزان الزم
ارده سفت  ۴ ............................قاشق غذاخوری
شکر قهوهای یا سفید  ۱۲۰............................گرم
کره آب شده  ۵۰ ..........................................گرم
نکته:

نکتــه  :1گردو را زیاد پــودر نکنید و انــدازهای پودر
کنید که زیر دندان بیاید.
نکتــه  :2نــان را بــه هرمدلــی کــه دوســت داریــد
میتوانید درست کنید.
كافه خونه
مواد الزم:

هانی گودرزی

پلمبیر آناناس

خامه قنادی ۳۰۰ ........................................گرم
تخم مرغ  ۳................................................عدد
کمپوت آناناس(فقط تکه هایش) ....یک قوطی
آب آناناس  ............................یک چهارم لیوان
پودرژالتین .........................یک قاشق غذاخوری
خالل پسته و گردو خرد شده  ۶۰ ..................گرم
وانیل ....................................................مقداری

افسانهاسماعیلی

کیک آلبالو
مواد الزم:

طرز تهیه:
ژالتین را روی آب آناناس بپاشید و چند دقیقه
بعــد بگذارید بن ماری شــود .زرده و ســفیده را
جــدا کنیــد و زردههــا را با وانیل حــدود  2دقیقه
بزنیــد .بعد پودرژالتین بن ماری شــده را به آن
اضافه کرده و مخلوط کنید و بعد کنار بگذارید.
سفیده را بزنید تا کامالً برفی شود .خامه قنادی
را هــم جداگانــه فــرم بدهیــد و بعد با ســفیده
خیلی آرام با لیسک مخلوطش کنید .در هنگام
مخلــوط کــردن تکههــای آنانــاس بــدون آب و
خالل پسته و گردو را به آن اضافه کنید و در آخر
زرده را اضافه کرده و با لیسک مخلوطش کنید.
حــاال مواد را داخل قالب مــورد نظر ریخته و به
مدت  8تا  10ساعت در یخچال بگذارید.

تخم مرغ 4.....................عدد زرده وسفیده جدا
آرد...........................................دولیوان سرخالی
شکر....................................................یک لیوان
ماست............................از یک لیوان کمی کمتر
خامه صبحانه  4.......................قاشق غذاخوری
بیکینگ پودر.....................یک قاشق مرباخوری
وانیل.............................نصف قاشق چایخوری
آلبالو ......یک لیوان بدون هسته و آردپاشی شده
برای اینکه ته نشین نشوند
روغن مایع .............................نزدیک یک لیوان
نمک..................................................یک پنس
نکته:

نکتــه :اگــر از پیمانــه قنــادی اســتفاده میکنیــد
دو پیمانــه ســر صــاف بریزیــد ولــی اگــر از لیوان
استفاده میکنید دو لیوان سرخالی .یعنی نصف
بند انگشت خالی بماند.

نکته:

نکته :میتوانید پلمبیر را در فریزر بگذارید تا مثل بستنی شود .اگر در فریزر گذاشتید میتوانید
ژالتین نزنید .با این کار فقط کمی زود آب میشود.
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