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آش شلغم
مواد الزم:

رویا ملک

برنج.............................................................یک پیمانه
عدس ..........................................................یک پیمانه
دال عدس  .........................................یک و نیم پیمانه
پیاز خام  ..............................................سه عدد متوسط
شلغم..............................................................نیم کیلو
نمک ،فلفل ،زرد چوبه ،روغن و نعناع داغ ......به میزان
الزم
سبزیآش پاک و خرد شده 400 .............................گرم

خورش کدوحلوایی
مواد الزم برای  ۴تا  ۶نفر:

طرز تهیه:

گوشت خورشی  350 ..............................................گرم
کدو حلوایی بدون پوست و خرد شده  300 .............گرم
آلو برقانی یا آلو بخارا  12 ........................................عدد
پیاز داغ  3 ...........................................قاشق غذاخوری
رب گوجه فرنگی  2 ..............................قاشق غذاخوری
زعفران دمکرده  ...........................یک قاشق سوپخوری
شکر  .............................................یک قاشق سوپخوری
نمک و فلفل و زردچوبه ..........................به میزان الزم
روغن مایع 4 .......................................قاشق غذاخوری

همه مــواد را داخــل قابلمــه ریخته و
به اندازه کافــی آب اضافه میکنیم تا
آش به جوش بیاید .وقتی جوش آمد
در ظرف را گذاشته تا آش جا بیفتد.
نکته:

نکته :1آش را باید مرتب هم بزنید.
نکته :2میتوانید از مقداری آب قلم
ن آش
یــا گوشــت قلقلــی هــم در ای 
استفاده کنید.

طرز تهیه:

ابتــدا گوشــت را در  2قاشــق روغن
و کمــی زردچوبــه تفــت دهیــد تــا
رنگــش تغییر کند ســپس پیــاز داغ مریم بهادربیگی
را اضافــه کرده و بعــد از کمی تفت
دادن حــدود  5لیــوان آب اضافــه
کنیــد و اجــازه دهیــد گوشــت کامل
بپزد.پخــت گوشــت را میتوانیــد
در زودپــز انجــام دهیــد تا ســرعت
پخــت غــذا بیشــتر شــود .کدوهای
بــرش خــورده را در  2قاشــق روغن
به مدت  5دقیقه تفت دهید و یک
قاشــق شــکر را اضافه کنید که رنگ
بهتری بگیرد.
گوشــت کــه کامــل پخــت ،نمک و
فلفــل ،کدوهــای تفت داده شــده،
رب گوجه فرنگی و زعفران دمکرده
را هــم اضافــه کنیــد و بگذاریــد
خــورش جــا بیفتــد و آبــش غلیــظ
شــود .آلوها را  ۱۰دقیقه در آب گرم
خیــس کنیــد و تمیز بشــویید .اگر از
آلو برقانی اســتفاده میکنید همراه
کدوهــا به خــورش اضافه کنید ولی
در صــورت اســتفاده از آلــو بخــارا
یک ربــع آخر آلوها را اضافه کنید و
ســپس خورش را همراه برنج سرو
کنید.
نکته:

در صورتیکه طعم ملس یا شیرین
را بــرای غــذا نمیپســندید اواخــر
پخــت از کمــی آبلیمــوی تــازه در
خورش اســتفاده کنیــد .این خورش
را میتوانید با گوشــت قلقلی و مرغ
هم تهیه کنید.

حلوا شکری یا حلوا ارده
سارا احمدی

مواد الزم:

اَرده................................................................یک لیوان
پودر قند یا شکر ............................یک و یک سوم لیوان
شیر خشک قنادی ................................یک و نیم لیوان
پودر هل  ......................................یک قاشق مرباخوری
مغز پسته و خالل بادام .............................نصف لیوان

طرز تهيه:

شکر پاره

در یک کاســه پودر قند را الک کنید،
شیر خشک را هم الک کنید و رویش
بریزید ،بعد پودر هل را اضافه کنید.
حاال ارده را به مواد اضافه کنید ،اول
کمــی با قاشــق هــم بزنیــد و بعد با
دست مخلوط کنید ،دو سوم پسته و
بادام را هــم اضافه کنید.یک خمیر
بریده بریده بهدست میآید.
قالــب یــا ظــرف مــورد نظرتــان را
بردارید ،داخل آن ســلفون بگذارید
و بقیه پسته و بادام را رویش بریزید.
حــاال نصــف مــواد حلــوا را بریزید و
با پشــت لیــوان خوب فشــرده کنید.
بقیــه مــواد را هــم اضافــه کنیــد و
دوباره با لیوان فشــرده کنید.رویش
را با نایلون بپوشــانید و ســه تا چهار
ســاعت داخل فریــزر بگذارید .بعد
از ایــن مدت ،قالــب را حداقل برای
چهــار یــا پنــج ســاعت در یخچــال
بگذاریــد ،ولــی بهتر اســت یــک روز
بمانــد .بعــد هــم براحتــی از قالب
بیرون بیاورید و برش بزنید.

مواد الزم:

تخم مرغ  ........................................................سه عدد
شکر  ...........................................................نصف لیوان
وانیل ...........................................یک قاشق مرباخوری
کره 125 ..................................................................گرم
روغن مایع .................................................نصف لیوان
آرد سمولینا ...................................................یک لیوان
بیکینگ پودر  ................................................یک قاشق
آرد سفید .........................................................دو لیوان

نکته:

حتمــاً ارده را هم بزنید که یکدســت
شود.
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طرز تهیه:
برای درســت کردن این شــیرینی سه عدد
تخــم مــرغ را بــا نصــف لیــوان شــکر هــم
میزنیم .بعد یک قاشق مرباخوری وانیل
را بــه آن اضافه می کنیــم و  ۱۲۵گرم کره را
که از قبل به دمای محیط رساندهایم و نرم
شــده به موادمان اضافــه میکنیم .نصف
لیــوان روغــن مایــع را همــراه یــک قاشــق
هــل آســیاب شــده اضافه می کنیــم و هم
میزنیم .ســپس یک لیوان آرد ســمولینا و
یک قاشــق غذاخوری بیکینگ پودر را هم
اضافه می کنیم و حاال دو لیوان آرد سفید را
آرام آرام اضافه میکنیم تا زمانی که خمیر
بهدســت نچســبد .خمیر خیلــی نرمی به
دست میآید .کف ســینی فر کاغذ روغنی
انداختــه و از مواد انــدازه گردو برمی داریم
تــوی دســت فــرم میدهیــم .توی ســینی
میچینیــم و روی شــیرینیها را بــا زرده
تخم مرغ رومال میکنیم و با پشت چنگال
رویش خط می زنیم .شــیرینی شکرپاره را
توی فــری که از قبــل گرم کردیــم با درجه
حــرارت  ۱۸۰بــه مــدت  ۲۰دقیقــه قــرار
میدهیم .برای شربت هم (٥/٢دو پنجم)
لیوان شــکر و دو لیوان آب را با هم مخلوط
میکنیم و ده دقیقه میگذاریم بجوشد .در
آخر یک قاشق چایخوری آبلیمو را همراه
یک مقــدار هل به آن اضافــه میکنیم و از
روی حــرارت برمــی داریــم ،میگذاریم تا
ک شود)
خنک شود( .حتماً خن 

آرزو خالقی

نکته:شیرینی
شکر پاره را داغ
داغ از فر در
می آوریم
و شربت
را رویش
یریزیم،
م 
بعداز اینکه
شربت جذب
شد توی ظرف
میچینیم و
با پودر پسته
تزئین میکنیم.

