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طرز تهیه سس تارتار:

همــه مــواد را داخل مخلــوط کن میریزیــم و خوب
مخلوط میکنیم اگر دوســت داشــتید رژیمی باشــد
مایونز را نصف کنید و نصف ماست کم چرب بزنید.
بــرای طعم قویتر کمی پودر خردل یا ســس خردل
اضافــه کنید .این ســس بســیار خوشــمزه و مناســب
غذاهای دریایی است.
طرزتهیه ماهی سوخاری:

فیلههــای ماهــی را به اندازهبند انگشــت خرد کنید.
بعد داخل کاســه بریزید و تمام ادویهها و آب لیمو را
اضافه کنید و خوب مزهدار کنید .حدود یک ســاعت
بمانــد تا خوب طعــم بگیرد حــاال مواد ســوخاری را
آمادهمیکنیم.
آر د را جــدا گانــه داخــل کاســه بریزید تخم مــرغ را با
چنگال خوب بزنید تا از لختگی در بیاید.
در همین هنگام قابلمه کوچکی را با روغنی که تا نیمه
قابلمه باشه روی حرارت بگذارید تا با شعله متوسط
کامالً داغ شود اصالً روغن را با شعله زیاد داغ نکنید.
حــاال فیلههای مزه دار شــده را اول داخل آرد ســفید
میغلتانیم بعد داخل تخــم مرغ میغلتانیم بعد
داخل پودر سوخاری سپس داخل روغن داغ غوطهور
میاندازیــم تا ســرخ شــوند .فیلهها اصــاً نباید روی
هم باشــند حوصله به خرج بدهید .حرارت متوسط
باشد تا کامالً مغز پخت شوند و خوب رنگ بگیرند و
خوشــرنگ شوند .بعد سرخ شدن روی حوله کاغذی
میچینیم تا روغن اضافه کشیده شود و داخل ظرف
ســرو میچینیم و با ســس و دور چین ســیب زمینی
آب پز یا گریل شده یا پوره شده سرو میکنیم.
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ماهی سوخاری
انگشتی
و سس تارتار

مواد سس تارتار:

مواد الزم سوخاری ماهی:

فلفل سیاه .................یک سوم قاشق چایخوری
آب لیموی تازه...................یک قاشق غذاخوری
نمک............................................به میزان الزم
آرد سفید و آرد سوخاری ادویه دار ......یک لیوان
تخم مرغ .................................یک عدد درشت

فیلــه ماهی تیالپیا یــا هر فیله ماهی که دوســت
داریــد فقــط حتمــاً فیلــه باشــد بــدون هیــچ
استخوانی ...........................................چهار تکه
پودر سیر.............................یک قاشق چایخوری
پودر تخم گشنیز.............نصف قاشق چایخوری

مایونز .......................................................یک پیمانه
خیار شور نگینی...................................یک سوم لیوان
پیاز کامالً ریز شده .............................یک سوم پیمانه
پاپریکا ،فلفل سیاه ،پودر سیر و نمک.....به میزان الزم
لیمو تازه..............دو عدد معادل دو قاشق غذاخوری
گشنیزیاجعفریتازهخردشده........دوتاسهقاشقغذاخوری

كافه خونه
طرز تهیه:

مارشمالو
خانگی

ابتــدا پــودر ژلــه و آب گرم و شــکر را تــوی ظرفی
شیشــهای ریختــه و روی حــرارت کتــری قــرار
میدهیــم و مرتــب هــم میزنیم تــا ذرات ژله و
شکر کامالً حل بشه.
بعــد با همزن شــروع میکنیم به هــم زدن ،این
کار حدود شــش تا هشت دقیقه طول میکشد تا
ژله کامالً پفکی شــود و پف کند .اگر بیشــتر از این
زمان هم بزنید و خیلی سفت شود داخل ظرف
نمیتوانید پهنش کنید و مارشمالو خیلی سفت
میشه.
ظرف ســرامیک یا پیرکــس را (انــدازهاش فرقی
نمیکنــد) انتخــاب میکنیــم و کف ظــرف پودر
نارگیل(یــا پــودر نشاســته ذرت یــا آرد برنــج)
میریزیــم ،ســپس ژلــه را داخل ظــرف ریخته و
خــوب صافــش میکنیــم و داخــل یخچــال قرار
میدهیم.
اگــر میخواهیــد یک رنگ باشــد ،روی ژلــه پودر
نارگیــل یــا پــودر نشاســته ذرت ریختــه و داخــل
یخچــال قرار میدهیــم .ولی اگــر میخواهید دو
رنگ یا چند رنگ باشد ،مابین ژلهها نباید چیزی
بریزید چون الیهها بهم نمیچسبند.
الیه اول را که درســت کردیم ،داخل یخچال قرار
داده و دست به کار میشویم برای درست کردن
الیه بعدی ،بعد از درســت شدن ،روی ژله قبلی
میریزیم و روی الیه آخر پودر نارگیل میریزیم.

مواد الزم:

ژله.......یک بسته با طعم دلخواه
شکر ...........یک قاشق غذاخوری
سمانه دین محمدی آب گرم ..............یک سوم لیوان
نکته:

نکتــه :1ریختن پــودر نارگیل یا نشاســته ذرت به خاطر
نچســبیدن ژله به کف ظرف و چســبناک نشــدن روی
مارشمالو است.
نکته :2میتوانید مواد را داخل قیف ریخته و روی کاغذ
روغنی یا ظرفی ریخته و مارشــمالوهای گردی داشــته
باشــید و بعد از بســتن ،داخل پودر نارگیل یا نشاســته
ذرت بغلتانید.
نکته :3میتوانید قالب نزنید و با چاقو مارشــمالوها را
برشهای مربع یا لوزی بزنید.
نکته :4مقدار ریختن شکر ،به طعم ژله و ذائقه بستگی
دارد و دلخواه است.
نکته :5نیازی به ژالتین نیســت و به همین روش کامالً
نرم و پفکی میشود.
نکته :6مارشمالوها را میتوانید تا یکماه داخل یخچال
نگهداری کنید.
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