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کلم پلو شیرازی
مواد الزم:

مریم بختیاری

برنج ۴ ................................................پیمانه
سبزی کلم پلو خرد شده۵۰۰ ..................گرم
گوشت چرخکرده۳۰۰ .............................گرم
پیاز  ..................................یک عدد رنده شده
کلم خرد شده ..................................یک کیلو
نمک ،فلفل ،زردچوبه ..............به مقدار الزم
آبلیمو یا آبغوره .....................................کمی
نکته:
نکته :1سبزی کلم پلو خرد شده شامل تره ،ریحون،
ترخون است.
نکته :2ترخون نباید خیلی زیاد باشــد چون کلم پلو
تلخ میشود.
نکتــه :3در این غذا از ســبزی خشــک هم میشــود
استفاده کرد.
نکته :4برنج را از قبل خیس کنید.
نکته :5اصل این غذا با کلم قمری درست میشود
اما اگر در دســترستان نبــود میتوانید از کلم برگ
هم استفاده کنید.
نکته:6عطــر و طعــم کلــم پلو بــه میزان ســبزیاش
بستگی دارد ،هر چه بیشتر باشد خوشمز ه تر میشود.

آش بادمجان

طرز تهیه:

مواد الزم

طرز تهیه:

گوشت سردست ۴۰۰..........................................گرم
نخود ۱۰۰............................................................گرم
بلغور گندم ۲۵۰................................................گرم
عدس ۲۵۰........................................................گرم
پیاز ۳................................................................عدد
سیر 4.................................................................حبه
نعناع خشک  ۲...............................قاشق غذاخوری
بادمجان...............................................یک کیلوگرم
کشک 200..........................................................گرم
زردچوبه..............................................به میزان الزم
فلفل سیاه...........................................به میزان الزم
نمک ..................................................به میزان الزم

ابتــدا ســبزی را آمــاده و خــرد میکنیــم و کنــار
میگذاریــم .میــزان ســبزی بــه ترتیــب اولویت
ریحان ،تره و کمی شوید و ترخون است.
گوشت چرخکرده ،پیاز رنده شده ،نمک ،فلفل،
زردچوبه و آرد نخودچــی را مخلوط و خوب ورز
میدهیم .گلولههای کوچک درست میکنیم و
ســرخ کرده و کنار میگذاریــم .اندازه کوفتهها به
سلیقه خودتان بستگی دارد.
در تابــه مقــداری روغن میریزیــم و کمی فلفل
و زردچوبــه اضافــه میکنیــم و ســپس کلمهــا
را کــه خــال خــرد کردهایــم اضافه و بــا حرارت
متوســط تفت میدهیم .آنقدر هــم میزنیم تا
کلمها خوب نرم شــود ،در آخر نمک و مقداری
آبلیمو یا آبغوره اضافه میکنیم و هم میزنیم
تــا کلمهــا کامالً ســرخ شــوند .برنــج را بــا کمی
زرد چوبــه آبکــش میکنیــم ســپس بــا ســبزی
مخلوط میکنیــم .داخل قابلمه روغن ریخته و
ســپس برنج را یــک الیه ریخته و یــک الیه کلم
و کوفتــه میریزیم و تا آخــر الیه الیه میریزیم و
میگذاریم تا دم بکشد.

ابتدا یک عدد پیاز را به صورت نگینی خرد
کنیــد و بــا مقــداری روغــن در یــک قابلمه
کوچک تفت دهید تا پیاز نرم شــود ســپس
گوشــت را به مواد اضافه کنیــد .تفت دادن
را ادامــه دهید تا گوشــت کمی ســرخ شــود
ســپس  ۲لیــوان آب اضافــه کنیــد و اجــازه
دهیــد گوشــت کامــاً بپــزد .بعــد از اینکــه
گوشــت پخــت آن را از قابلمــه خــارج کنید
و پــس از ریــش ریش کــردن کنــار بگذارید.
حاال بادمجانها را پوســت بکنید و مقداری
نمک رویشــان بپاشید تا تلخی بادمجانها
از بین برود .پس از  ۳۰دقیقه بادمجانها را
آبکشی کنید و با یک دستمال تمیز خشک
کنید .ســپس بادمجانها را در روغن ســرخ
کنیــد و اجــازه دهیــد خنک شــوند .پــس از
اینکــه بادمجانهــا خنک شــدند ،آنها را به
شــکل مربعهــای کوچــک خرد کنیــد .بهتر
اســت حبوبــات را از شــب قبل بخیســانید.
بلغــور را با  ۸لیــوان آب ،داخل یک قابلمه
بزرگ بریزید و اجازه دهید بپزد .حبوبات را
بــا هم و بــا  ۲تا  ۳لیــوان آب در یک قابلمه
کوچک بریزید تا بخوبی بپزند .پس از اینکه
حبوبــات پختنــد ،آنهــا را به قابلمــه حاوی
بلغــور اضافــه کنیــد .در ایــن مرحلــه یــک
عدد پیــاز را به صــورت نگینی خــرد کنید و
بــا مقداری روغن و زردچوبه در یک قابلمه
کوچک تفت دهید تا پیاز نرم شــود ســپس
آن را بــه قابلمه اصلــیاش اضافه کنید .در
ایــن مرحله گوشــت ریش ریش شــده را به
همــراه بادمجانهای خرد شــده به قابلمه
اضافــه کنید و مــواد را هم بزنیــد تا بخوبی
مخلوط شوند .با حرارت مالیم اجازه دهید
ن آش کشــدار شــد
آش جــا بیفتــد و هر زما 
 ۱۰۰گرم از کشک را اضافه کنید .برای تزئین
آش مقداری سیر داغ ،پیازداغ و نعناع داغ
درســت کنیــد .در پایــان پــس از اینک ه آش
بخوبــی جــا افتاد آن را با ســیر ،پیاز و نعناع
داغ تزئین کنید.

ریزان صداقت

نکته:
خیساندن
حبوبات باعث
میشود که
عالوه بر
رفع شدن
نفخ شان،
سریعتر پخته
شوند.

ترش و شیرین

موسشیرکاکائو
ندا اسالمی

مواد الزم:

شیر کاکائو  ٣....................................................لیوان
پودر کاکائو.............................نصف قاشق غذاخوری
شکر ..........................................................یک لیوان
ژالتین .......................................دو قاشق غذاخوری
نشاسته ذرت ...........................یک قاشق غذاخوری
وانیل  .....................................نوک قاشق چایخوری

طرز تهیه:

لیته میوه

ابتدا کمی شــیرکاکائو خنــک و پودر کاکائو
را بــا نشاســته ذرت خــوب مخلــوط کنید.
ســپس همــه شــیرکاکائو را روی حــرارت
مالیم گذاشته و مابقی که مخلوط کردید
را هم به آن اضافه کنید .شکر و وانیل هم
اضافــه کنید و تا وقتی که شــکر حل شــود
روی حــرارت نگه دارید .ســپس شــعله را
خامــوش کرده و ژالتین بن ماری شــده را
اضافــه و هــم بزنیــد .داخل هــر جام یک
عــدد کیک قــرار دهیــد و ظرف را از دســر
پــر کنید .بعد از  ٣ســاعت کــه در یخچال
گذاشتید میتوانید میل کنید.

مواد الزم:

سیب ۱۰ .................................................عدد
به ۲ .......................................................عدد
گالبی ۴ ..................................................عدد
هویج ۲ ..................................................عدد
فلفل دلمهای ۲ .....................................عدد
بادمجان کبابی شده  ۲ ..........................عدد
کرفس ............................................یک ساقه
جعفری ۲۵۰...........................................گرم
سیر  2 .....................................................بوته
فلفل قرمز تند ۲ ..........................الی  ۳عدد
سیاه دانه و نعناع خشک ..............یک قاشق
سوپخوری
پودر زنجبیل ،پودر زیره ،فلفل سیاه ،پودر گلپر ،پودر
تخمگشنیز ...............هر کدام یک قاشق چایخوری
نمک ۲................................قاشق سوپخوری
سرکه سیب .......................................یک لیتر

نکته:
نکته :1در موسها تخم مرغ کامل یا زرده
تخــم مــرغ اســتفاده میشــود کــه در این
دستور حذف شده است.
نکتــه :2بــرای تزئیــن کمــی از کیکهــا را
با دســت پــودر کنیــد و رویش بریزیــد و از
زرشک تازه یا هرچیز دیگری که میتوانید
برای تزئین استفاده کنید.
نکتــه :3در ایــن مــوس میشــود از کیــک
هم اســتفاده کــرد .در این دســتور از کیک
براونــی بســتهبندی که به صــورت تکی و
نرم هســت استفاده شده است .از هر نوع
کیکی میتوانید اســتفاده کنید یا خودتان
درست کنید.

نکته:

نکته :1مزه این لیته کمی به شیرینی میزند.
نکته :2میتوانید از سس تند هم استفاده کنید
تا تند شود.

9

طرز تهيه:

ســیب ،گالبی ،به و هویج را پوست بکنید و داخل
مخلــوط کــن چنــد تا پالــس بزنیــد تا خرد شــود.
ســپس بادمجان کبابی و له شــده را اضافه کنید و
بگذارید با سرکه فقط دو دقیقه نه بیشتر بجوشد.
بعــد از روی شــعله برداریــد و کنــار بگذارید .حاال
فلفــل دلمــهای و ســیر و کرفــس و فلفــل قرمز را
داخل مخلوط کن خرد کنید و به آن اضافه کنید.
در آخــر جعفــری خــرد شــده و نمــک و ادویــه را
اضافه کنید و داخل شیشه بریزید و بگذارید تا جا
بیفتــد .این لیته حدوداً دو روز بعد قابل اســتفاده
است.

راحله قوچانی

