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طرز تهیه:

آب و نمک و کره را در قابلمه ریخته روی حرارت
میگذاریــم .وقتــی آب جــوش آمــد حــرارت را
خیلــی کم کنید و یکباره  3پیمانــه آرد را بریزید.
با حــرارت کم 5دقیقه به طور مــداوم هم بزنید
تــا آرد جــذب آب شــود امــا درانتهــا خمیرنباید
سفت باشد.مراقب حرارت باشید تا مبادا خمیر
ته بگیرد .با دست کمی از خمیر را تست کنید اگر
به دست نچسبید خمیر آماده است.
از روی حــرارت برداریــد و در قابلمــه را ببندید تا
کمــی خمیر خنک شــود .اگر در ظــرف را نبندید
خمیر خشــک میشــود .کمــی که خمیــر خنک
شــد خــوب ورز دهید.خمیــر را بــا وردنــه به قطر
دومیلیمتر باز کنید.
خمیر کامالً نرم است اما کمی سخت باز میشود.
یک ورق پنیر با مایه پیراشکی را داخلش بریزید
و بــا دســت یا چنگال یــا قالب پیراشــکی اطراف
خمیــر را محکــم بــه هــم بچســبانید .درســینی
کمی آرد پاشــیده و خمیرهــای آماده را داخلش
بچینیــد و رویش دســتمال تمیز بکشــید تا همه
پیراشــکیها آمــاده شــود .آنهــا را در روغن کامالً
داغ با حرارت روبه باال سرخ کنید.


گوشت
پیراشکی
باخمیر مخصوص
فرزانه سوری

مواد الزم:

آب  2.........................................................لیوان
نمک ...............................یک قاشق مرباخوری
کره  30........................................................گرم
آرد سفید 3 .............................پیمانه سر صاف

نکته:

نکته:این خمیر روغن جذب نمیکند و مناســب
سرخ کردن است و کامالً ترد و برشته میشود.
نکتــه :1با هر پیمانــهای که آرد را انــدازه میزنید
آب را هم با همان اندازهگیری کنید.
نکته:2نمــک و فلفل پاپریکا و جعفری یا ریحان
خشک شده برای موادمیانی پیراشکی که همگی
باهم تفت داده میشوند.
نکتــه :3موادمیانــی ما نبایــد آب دار یــا پرروغن
باشد.
نکته :4مواد میانی پیراشــکی را به میزان دلخواه
انتخاب کنید.

مواد الزم میانی پیراشکی:

پیاز ریز رنده شده و تفت داده ......به میزان الزم
گوشت چرخکرده .........................به میزان الزم
اسالیس قارچ ..............................به میزان الزم
فلفل دلمه رنگی .........................به میزان الزم
رب گوجه فرنگی ..........................به میزان الزم
پودرسیر و زنجبیل  .......................به میزان الزم
كافه خونه

طرز تهیه:

از ویفــر شــکالتی برای ایــن حلوا اســتفاده کنید،
ویفرهــا را آســیاب یا با رنده ریز کنیــد ،مغز گردو
را هم ریز آســیاب کنید .آرد الک شده را با شعله
مالیــم تفــت دهیــد تــا خامــی آن از بین بــرود و
بــوی خــوش آن درآید .در این زمــان یک حالت
بخارمانندی از آرد بلند میشود .تقریباً  20دقیقه
زمــان میبــرد .در ایــن لحظــه میتوانیــد آرد را
یک بار دیگر الک کنید و مجدداًبه تابه برگردانید.
اکنون آرد برنج الک شده را اضافه کنید .مراقب
باشــید چــون آرد برنج خیلی زود میســوزد .آرد
برنج را نیز با آرد گندم تفت دهید تا بوی خامی
آن از بین برود .حدود  10دقیقه طول میکشــد تا
آرد برنج نیز تفت داده شــود .اکنون وســط آرد را
بــاز کنید و کــره هم دمای محیــط را اضافه کنید.
کره ســریعاً شــروع به ذوب شــدن میکند .آردها
را با کــره مخلوط کنید و بالفاصله تابــه را از روی
حرارت بردارید .اکنون ویفر پودر شده و پودر قند
و پــودر گــردو را بــه مواد اضافه کنید .ســه قاشــق
شــکالت صبحانه یا  150گرم شکالت آب شده را
اضافه کرده با پشت قاشق خوب مخلوط کنید تا
مواد حالت خمیری و منسجم پیدا کند.
نیــازی بــه چــرب کــردن قالب نیســت .قالــب را
دو الی ســه ســاعت در یخچــال بگذاریــد تا حلوا
کامل ببندد یا اینکه  10دقیقه در فریزر قرار دهید.
ســپس براحتــی از قالــب درآوریــد و بــه دلخــواه
تزئین کنید.

تکتم اشجعی

حلوا ویفری
مواد الزم:

آرد گندم  125.............................................گرم
آرد برنج 75................................................گرم
کره هم دمای محیط 60..............................گرم
پودر قند 60 .................................................گرم
ویفر پودر شده  75.......................................گرم
گردو پودر شده 100 ......................................گرم
شکالت صبحانه یا  150گرم شکالت آب شده 3 ....قاشق
غذاخوری پر

8

