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طرز تهیه:

ابتــدا ســبزیها را ریز خرد کنیــد و در کمی روغن
آن را سرخ کنید و به کناری بگذارید.
مقــداری روغــن در دیــگ بریزیــد و پیــاز را تفت
دهید و زرد چوبه و گردوهای آســیاب شــده را به
آن اضافــه کنید .خــوب گردوها را تفــت دهید تا
رنگ آن ســفید شــود .بعد آب را کم کم به گردو
اضافــه کنیــد تا گردو گلولــه گلوله نشــود و خوب
«هم» بزنید.
در یــک لیــوان رب انــار و کمــی آب داغ را بــا هم
مخلــوط کنیــد ،بعــد آن را تــوی دیــگ بــه گردو
اضافه کنید و ســبزی ســرخ شده را هم میتوانید
در همین مرحله به خورشت اضافه کنید.
بگذارید تا خورشت خوب جا بیفته و گردو روغن
بندازد .در یک کاسه گوشت و نمک و فلفل و پیاز
کوچــک ،را با هم خوب ورز بدهید تا چســبندگی
پیــدا کند و بعــد از مایــه گوشــت قلقلیهایی به
انــدازه یــک گــردوی کوچــک درســت کنیــد و به
کناری بگذارید.
بعد که خورشــت کمــی غلیظ شــده قلقلیها را
به خورشــت اضافه کنید و زیر حرارت را کم کنید
تــا کم کم خورشــت جابیفتــه و بعد نــوش جان
کنید...

پگاه حیدری

سبزی فسنجون
(اناربیج)
مواد الزم:

گردو آسیاب شده 160 .................................گرم
کقاشق غذاخوری
رب انار سیاه غلیظ .............ی 
زرد چوبه و نمک و فلفل ..............به میزان الزم
پیاز متوسط ریز خرد شده  ...................یک عدد
سبزی خرد شــده 100 ...................................گرم
(جعفــری و نعنــاع و تــره و گشــنیز)(خالواش و
چوچاق در صورت در دســترس بودن اگه هم در
دسترس نبود میتونید از پونه استفاده کنید).
آب  3 .......................................................لیوان
نکته:

مواد الزم برای قلقلی:

گوشت چرخکرده  200 ...............................گرم
پیاز  ..........................................یکعدد کوچک
نمک و فلفل ...............................به میزان الزم

داخل مواد گوشــت چرخکرده به اندازه دو قاشــق غذاخوری از ترکیب ســبزی محلی خرد شــده هم
میتوانید اضافه کنید.

كافه خونه
طرز تهیه:

بــرای درســت کــرد ایــن نــوع حلــوا ،ابتــدا آرد
را الــک کنیــد ســپس آرد الــک شــده را درون
تابــهای مناســب بریزیــد و تفــت دهیــد تــا بوی
خامــی آرد از بیــن بــرود و رنــگ آن مقــداری
تغییر کند.
بعــد از اینکه رنــگ آرد کمی تغییر کــرد دوباره
آن را الک کنید و بعد از الک کردن آرد را دوباره
درون تابــه ریختــه روغن یا کره ذوب شــده را به
آرد بیفزاییــد و مخلــوط آرد و کره را بخوبی هم
بزنیــد تا کــره یا روغن به خورد آرد برود.ســپس
شــیره انگور را بــه صــورت آرام آرام به مخلوط
آرد اضافــه کنیــد و همــه مــواد را هــم بزنیــد تا
نسوزند در این مرحله از طرز تهیه حلوا با شیره
انگور مخلوط آرد و شــیره انگور شــروع به جمع
شدن میکند.
زعفــران دمکــرده و پــودر هــل و گالب را بــه
حلــوا اضافــه کنید و مــواد حلــوا را هــم بزنید و
بعــد از اینکــه حلــوا بــه طــور کامــل آماده شــد
شــعله گاز را خامــوش کنیــد و تابــه را از روی
حــرارت گاز برداریــد و دوبــاره مواد حلــوا را هم
بزنید.
حلــوای آمــاده شــده را درون ظــرف مناســبی
بریزید یــا به روشهای تزئین حلوای مجلســی
ایــن حلوای خــوش طعم و خوشــمزه را تزئین
کنید.

گندم شبانی

حلوای
شیره انگور
مواد الزم:

شیره انگور ..............................یک و نیم پیمانه
کره یا روغن ............................سهچهارم پیمانه
آرد......................................................دو پیمانه
زعفران دمکرده ................یک قاشق غذاخوری
گالب ............................................نصف پیمانه
پودر هل .......................................به مقدار الزم
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