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کانلونی سوخاری

ساالدفتوش(ساالدلبنانی)
مواد الزم برای ساالد:

سارا احمدی

کاهو..........................................یک بوته کوچولو
خیار ....یک عدد متوسط (نیم دایرهای خرد کنید)
گوجه خرد شده......دو عدد متوسط (سفت باشد)
پیاز قرمز خاللی خرد شده .......یک عدد یا سه عدد
پیازچه خرد شده و تربچه نازک ورقه شده ....چهار عدد
برگ نعناع تازه ......سه قاشق غذاخوری خرد شده
برگ جعفری تازه .......سه قاشق غذاخوری خرد شده
نان پیتا (یا مدیترانه ای) ........................دو عدد

مواد الزم برای سس:

روغن زیتون ...........سه تا چهار قاشق غذاخوری
آبلیموی تازه.......................سه قاشق غذاخوری
سماق...............................یک قاشق مرباخوری
نمک.................................یک قاشق چایخوری
فلفل سیاه و پودر سیر.................................کمی

طرز تهیه:

نــان پیتــا را که برشهــای مربعی میزنیــد و با
کمــی روغــن زیتــون داخــل تابــه یا فر برشــته
میکنید(بــه جــای نــان پیتــا میتوانیــد از نان
لواش اســتفاده کنید) مواد ســاالد به جز نان را
با هم مخلوط کنید .مواد ســس را هم مخلوط
کنید .سس را روی ساالد بریزید و مخلوط کنید،
بعد نانهای برشته را روی ساالد بریزید و فقط
یکبار ساالد را زیر و رو کنید(نمیخواهیم نانها
خیلــی نرم بشــوند).روی ســاالد را بــا مقداری
سماق و فلفل سیاه تزئین کنید.

عطیه آزاد

سیب زمینی پخته........................یک عدد
سینه مرغ ....................................یک عدد
پنیر پیتزا 100........................................گرم
پنیر خامهای.................................دوقاشق
فلفل دلمهای ..................یک عدد کوچک
ژامبون..................................به میزان الزم
نمک و فلفل و آویشن...........به میزان الزم

نکته:

نکته اول :در بعضی دستورات دو قاشق رب
انار ملس هم به سس اضافه میشود.
نکتــه دو :ممکن اســت در بعضــی جاها این
ساالد را بدون کاهو هم ببینید.
نکته ســه :دوســتانی که سسهای شــیرین را
میپســندند میتواننــد یک قاشــق شــکر به
سس اضافه کنند.

کیک انجیر
گندم شبانی

مواد الزم:

مواد الزم:

تخم مرغ 3 ..................................................................عدد
شکر ......................................................................یک لیوان
روغن مایع ........................................................نصف لیوان
ماست  ..................................................................یک لیوان
وانیل  ..................................................یک قاشق مرباخوری
بیکینگ پودر  2..........................................قاشق مرباخوری
آرد 2/5 .......................................................................لیوان
انجیر  ..............................................................به میزان الزم

طرز تهيه:

فالودهسیب

تمــام مواد را بــه دمای محیط
میرســانیم بعد تخم مرغ ها
را همراه شکر و وانیل به مدت
 8دقیقــه هــم میزنیــم بعــد
بتدریــج روغن مایع و ماســت
را اضافه میکنیم با دور «کند»
همــزن بــه مــدت یــک دقیقه
هــم میزنیم .همــزن برقی را
کنــار گذاشــته آرد را بــه همراه
بیکینگ پودر سه بار الک کرده
و طــی چنــد مرحلــه بــه مایع
کیک اضافه میکنیم به شکل
دورانــی هــم میزنیــم .کــف
قالب مورد نظر را کاغذ روغنی
پهــن کــرده نصف مایــع کیک
را داخــل قالــب ریختــه یــک
مقــدار از انجیرهــا را که نگینی
خــرد کــرده بودیــم روی کیک
ریخته بعد مابقــی مایع کیک
را میریزیــم و برای روی کیک
انجیرها را از وســط بــرش زده
روی کیــک چیــده داخــل فر از
قبل گرم شده با درجه حرارت
180درجه به مدت  35دقیقه
قرار میدهیم.

مینا گلیج

نوشیدنیتابستانی

مواد الزم:

سیب  /گالب به مقدار دلخواه  /یخ  /شربت
(ترکیب آب و شــکر)  /لیمو ترش تازه /عرق
نسترن یا کاسنی به سلیقه خودتان

9

طرز تهیه:

کانلونــی یــک نــوع پاســتا
لولهای شکل است.
سیب زمینی را میپزیم و ریز
رنــده میکنیم .ســینه مرغ را
با هر روشــی که دوست دارید
بپزید و خوب خردش کنید.
فلفل دلمهای را هم ریز خرد
کنید .ژامبون هم همین طور.
تمام مــواد را مخلــوط کنید.
پنیــر خامــهای و ادویههــا را
اضافه کنید .پاستاها را حدود
 10دقیقــه در آب بجوشــانید.
و آبکشــی کنیــد .روی یــک
دســتمال بگذاریــد تــا آبــش
کشیده شود .با کمک قیف یا
قاشق کوچک داخل پاستاها
را بــا مــواد پرکنیــد .بــرای
ســوخاری کــردن .اول داخل
آرد ســفید بعــد تخــم مرغ و
سپس آرد سوخاری میزنیم
و در روغن سرخ میکنیم.

طرز تهیه:

آب و شکر را روی حرارت بگذارید .به محض آب
شدن از روی حرارت بردارید و گالب اضافه کنید.
خنــک که شــد یــخ و عرقیجــات را اضافــه کنید.
سیب را رنده درشت کنید .آب لیمو ترش را روی
سیبهای رنده شده بریزید آنها را داخل شربت
ریخته یخ میریزیم و داخل لیوان سرو میکنیم.
نکته:

در صــورت تمایــل میتوانیــد از تخم شــربتی یا
خاکشیر هم استفاده کنید یا حذفش کنید.

