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نان پیاز و پنیر
آرد نان را با نمک الک کرده و در کاسه مناسبی
بریزیــد .میان آن را گود کرده و شــیر گرم ،پودر
مایهخمیرخشکفوری،روغنزیتونیاذرت،
پنیر چدار رنده شــده ،پیاز که ریز شده و در یک
قاشق روغن زیتون تفت داده و خنک شده را
افزوده و مخلوط کنید سپس به مدت  ٧الی ٨
دقیقه به آرامی ورز دهید تا خمیری کامالً نرم و
یکدست حاصل شود .خمیر را در کاسه چرب
شده قرار داده رویش را پوشانده در محل گرم
مناسبی قرار داده تا حجم خمیر دو برابر شود.
پس از اســتراحت ،هــوای خمیــر را گرفته دو
دقیقه ورز دهید .اکنون خمیــر را به چانههای
 ١٠٠گرمی تقسیم کرده و در قالبهای مناسب
تــک نفره قــرار دهیــد .روی آنها را پوشــانده و
صبر کنید تا حجــم خمیر دو برابر شــود .روی
نانها به آرامی کمی شیر مالیده و با پنیر چدار
رنده شــده و پیاز بپوشــانید .در فر گرم شــده با
حرارت ١٨٥درجه سانتی گراد تا زمان طالیی
شدن سطح نان بگذارید بماند.

مهناز افخم

سوپ مرغ ایتالیایی
همراه با نان پیاز وپنیر
مواد الزم نان پیاز و پنیر:

آرد نان  ٢ ..................................پیمانه و نصفی
نمک.............................نصف قاشق چایخوری
شیر گرم ٢٥٠ .....................................میلی لیتر
ی  ٢قاشق چایخوری
پودر مایه خمیر خشک فور .
روغن زیتون یا ذرت ٥٠ .....................میلی لیتر
پنیر چدار رنده شده ١٠٠ ..............................گرم
پیاز متوسط .........................................یک عدد

نکته:

نکته :1مدت پخت تقریبــی نان ها ٢٠الی ٢٥
دقیقهاست.
نکتــه :2چنانچــه طعــم پنیــر چــدار را
نمیپســندید میتوانید پنیر مناسب دیگری
جایگزینکنید.

طرز تهیه:

هویج3.......................................................عدد
پیاز خرد شده......................................یک عدد
سیر له شده .........................................یک حبه
روغن زیتون ......................یک قاشق غذاخوری
کره 2.....................................قاشق سوپ خوری
آرد ٢ ........................................قاشق غذاخوری
آب مرغ ...........................................یک پیمانه
مرغ پخته و تکه شده ...............یک و نیم پیمانه
شیر ..................................................یک پیمانه
جعفری خرد شده ............یک قاشق چایخوری
پودر فلفل قرمز .........................................کمی
نخود فرنگی  ....................................یک پیمانه
ذرت ................................................یک پیمانه

طرز تهیه:

قرمــز را اضافــه و خــوب هــم بزنید .صبــر کنید
تــا ســوپ بــه جــوش بیایــد ســپس حــرارت را
کــم کــرده در ظــرف را گذاشــته تــا کمــی غلیظ
شــود .ســپس مــرغ تکــه شــده ،نخــود فرنگــی
و ذرت را اضافــه کــرده و بگذاریــد یــک ربــع
دیگــر روی حــرارت بمانــد .اکنون ســوپ آماده
است.

ســیر له شــده را به همراه روغن زیتون در ظرف
مناســبی ریختــه روی حــرارت بگذاریــد و تفت
دهیــد ،صبــر کنیــد تــا کمــی نــرم شــوند .اکنون
کــره را اضافــه کنیــد و به محض آب شــدن آن،
آرد را افــزوده و بــه مــدت  ٣٠ثانیــه مرتــب هم
بزنید.
ســپس آب مــرغ و شــیر ،جعفــری ،پــودر فلفل

نکته:

نکته :1این ســوپ نســبت به بقیه ســوپها کمی
ظ تر اســت .چنانچــه غلظت آن را دوســت
غلیــ 
نداشتید میتوانید در آخر کمی شیر اضافه کنید.
نکتــه :2در صورت تمایــل میتوانید از کمی جوز
هندی در اواخر طبخ استفاده کنید.

كافه خونه

ندا اسالمی

کیک خرمالو

نکته :1این کیک بهدلیل وجود خرمالو بافت نرمی داره ولی خیلی خوشمزه است.
نکته :2طرز تهیه خامه ترش :مقدار مساوی ماست و خامه صبحانه هست که ابتدا ماست
را حرارت میدهیم تا گرم شود فقط نباید بجوشد .بعد خامه را اضافه میکنیم هم میزنیم
تا حل شود ،سپس خنک که شد استفاده میکنیم.

مواد الزم برای تهیه استروسل دارچین و گردو

استروسل دارچین و گردو:

گــردو را در غذاســاز ریخته و  3بــار پالس بزنید تا
خرد شود .آرد ،شکر قهوهای و دارچین را اضافه و
چند پالس دیگر بزنید تا مخلوط شوند .کره سرد
را اضافــه و پالس بزنید تا مخلوط شــوند و گلوله
گلوله شود ،سپس در یخچال قرار دهید.
طرز تهیه:

گردو  ½ ...................................................پیمانه
آرد ½ ......................................................پیمانه
شکر قهوهای فشرده ½ ............................پیمانه
دارچین  ½ ...............................قاشق غذاخوری
کره سرد مکعبی 40 ....................................گرم

ابتــدا فــر را با دمــای  180درجه روشــن کنیــد .قالب
میان تهی را با روغن جامد چرب و آرد پاشــی کنید.
در کاســهای آرد ،بکینگ پودر ،جوش شیرین ،نمک
و دارچیــن را میکــس کنیــد .کره و شــکر را بــا همزن
 3دقیقــه بزنیــد تــا ســبک و کــرم رنــگ شــود ،تخم
مرغهــا را یکی یکی اضافه و هربــار هم بزنید .وانیل
و خرمالــو را اضافــه و فقط در حد مخلوط کردن هم
بزنیــد .آرد را در ســه مرحلــه و خامــه تــرش را در دو
مرحله به صورت متناوب اضافه کنید و هربار در حد
مخلوط شــدن هم بزنید .با لیســک مواد را از دیواره
و تــه کاســه زیــر و رو کنید و  20ثانیه با ســرعت کند با
همــزن هم بزنید .گــردوی خرد شــده را اضافه کنید
و هم بزنیــد .مواد کیک را داخل قالب ریخته ،قالب
را چند بار روی ســطح بزنیــد تا حبابهای احتمالی
از آن خارج شــود و ســپس استروســل را روی ســطح
آن پخــش کنید و به مــدت  60-55دقیقه در فر قرار
دهید تا خالل دندان تمیز از کیک خارج شود .حدود
یک ساعت اجازه دهید خنک شود و سپس به آرامی
از قالب خارج کنید و اجازه دهید کامالً خنک شود.

مواد الزم برای تهیه کیک خرمالو

آرد..............................................سه و ¼ پیمانه
بکینگ پودر................یک و ¼ قاشق چایخوری
جوش شیرین.............یک و ¼ قاشق چایخوری
نمک.................................یک قاشق چایخوری
دارچین  ............................یک قاشق چایخوری
کره در دمای محیط 100..............................گرم
شکر...........................................یک و ½ پیمانه
تخم مرغ درشت 2 ....................................عدد
خرمالو له شده  ................................یک پیمانه
وانیل  ...............................یک قاشق چایخوری
خامه ترش ................................یک و ¼ پیمانه
گردو خرد شده  ½ ...................................پیمانه
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