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سوپ قارچ و تره فرنگی با ترخون
مواد الزم:

سارا احمدی

روغن زیتون 2 .................................................قاشق غذا خوری
پیاز ریز خرد شده.........................................................یک عدد
تره فرنگی نازک حلقه شده قسمت سفید..................یک لیوان
ترخون تازه ...............................................یک قاشق غذاخوری
قارچ ورقهای شده 800 .......................................................گرم
آرد  ...........................................................یک قاشق غذاخوری
آب مرغ .......................................................................دو لیوان
شیر پرچرب .....................................................سه چهارم لیوان
مواد الزم:
نکته :1این میزان مواد برای چهار نفر است.
نکتــه :2در آخــر میتوانیــد با گوشــتکوب برقــی کمی ســوپتان را
میکس کنید طوری که خیلی صاف نشود و بافتش مشخص باشد.
نکته :3گیاهخواران میتوانند به جای آب مرغ از عصاره سبزیجات
و به جای شیر از شیرنارگیل استفاده کنند.

تارت لبو
افسانهاسماعیلی

مواد الزم:

بیسکوییت کرم مانژ ...........................................سه عدد
کره آب شده ۲۰۰ ......................................................گرم
قهوه یا نسکافه ................................یک قاشق چایخوری
لبوی پخته و میکس شده  .................................یک لیوان
خامه صبحانه ۱۰۰ ....................................................گرم
پنیر خامهای یا ماسکارپونه ۱۰۰ .................................گرم
شکر ۴ ....................................................................قاشق
آب سرد ...............................................یک چهارم لیوان
وانیل ...................................یک چهارم قاشق چایخوری
پودر ژالتین ........................................................دو قاشق

توپک مرغ
مواد الزم:

طرز تهیه:

روغــن زیتون را در قابلمه بریزید
و پیــاز و تــره فرنگی نــازک حلقه
شــده را پنج دقیقه تفت بدهید.
بعد ترخون را اضافه کنید و بعد
از یک دقیقه قارچ را اضافه کنید
و یــک ربــع تفــت بدهیــد تــا آب
قــارچ کامــاً کشــیده شــود .حــاال
آرد را اضافــه کنیــد و بعــد از یک
دقیقــه آب مــرغ و شــیر را اضافه
کنید و بگذارید ســوپ آرام بپزد و
غلیظ شود .در این مرحله نمک
و فلفل را هم بریزید.موقع ســرو
کمی ترخون تازه رویش بریزید و
کنارش لیموی تازه بگذارید.

گوشت مرغ۳۰۰ ................................................گرم
پیاز  ...........................................................یک عدد
سیر ۲ ................................................................حبه
تخم مرغ ۲ ......................................................عدد
پنیرپیتزا ۵۰ .......................................................گرم
جعفری خرد شده ۳ .....................قاشق غذاخوری
آرد سوخاری ......................................به میزان الزم
آرد سفید ...........................................به میزان الزم
نمک و فلفل و زردچوبه  ....................به میزان الزم
مواد الزم:

نکتــه :1این میــزان مواد بــرای حــدوداً  10عدد توپک
مرغ است.
نکته :2در این دســتور ســینه مرغ استفاده شده است
میتوانید ازمخلوط ران و سینه هم استفاده کنید.

طرز تهيه:

طرز تهیه:
گوشــت مــرغ بــدون اســتخوان را داخل غذاســاز
بریزید .میتوانید داخل چرخ گوشت هم بریزید
و چــرخ کنید .پیاز را رنده کنیــد و آبش را بگیرید .معصومهرسولی
ســیر را هم رنده کنید .پیاز و ســیر را به سینه مرغ
اضافه کنید .جعفری و یک عدد تخم مرغ و پنیر
پیتزا و نمک و زردچوبه و فلفل را اضافه و مخلوط
کنید .در یک ظرف آرد سوخاری و در ظرف دیگر
آرد ســفید و در دیگــری یک تخم مــرغ را کمی با
چنــگال بزنیــد .از مواد مــرغ یک گلوله بــه اندازه
گردو کمی بزرگتر بردارید و گرد کنید و اول در آرد
ســفید و بعــد تخم مــرغ و بعد در آرد ســوخاری
بغلتانید .اگر مواد به دستتان میچسبد ،دستتان
را میتوانید با آب خیس کنید تا نچســبد .در یک
ظرف کوچک گود روغن بریزید و روی حرارت کم
قرار دهید تا گرم شود و بعد توپکها را داخل آن
بگذارید و سرخ کنید .بعد از سرخ شدن آنها را در
یک آبکش یا یک پارچه بگذارید تا روغنش گرفته
شود و بعد سرو کنید.

ژله کیوی

بیسکوییت کرم مانژ ،کره آب شده
و قهوه را داخل بلندر میکس کنید
تــا به حدی برســد که وقتــی به آن
فشــار وارد میکنید حالت بگیرد و
منسجم شود ،درون قالب فشرده
و صاف کنید ،سپس درون یخچال
قرار دهید تا سفت شود .لبوی پخته
و میکس شده را با خامه صبحانه،
پنیر خامهای  ،شــکر و وانیل داخل
بلنــدر مخلــوط میکنیــم .پــودر
ژالتین را در آب سرد حل میکنیم
و بن ماری میکنیم تا شفاف شود
وسپس به مواد لبویمان را اضافه
میکنیم .وقتی کراســت را از قالب
جــدا کردیــم ایــن مــواد را رویــش
میریزیــم و میگذاریــم داخــل
یخچال تا خــودش را بگیرد و بعد
برشمیزنیم.

مواد الزم:

کیوی  10 ............................................................عدد درشت
شکر .....................................................................یک قاشق
ژله کیوی ..................................................................دو بسته
مواد الزم:
نکته :1همیشه قبل از درست کردن ژله گنجایش قالبتان را درنظر
بگیریــد ،با لیــوان داخلــش آب بریزید ببینید گنجایــش چند لیوان
آب را دارد ،برای دو لیوان آب ،شــما یک بســته ژله در نظر بگیرید،
اینطــوری ژلــه راحت تــر خــودش را میگیرد و دســتتان میآید که
چقدر پودر ژله مصرف میشود.
نکتــه :2این مقدار مواد برای این اندازه قالب کــه حدود  4لیوان آب
میگیرد کافی است ،اگر قالبتان کوچکتر است مواد را نصف کنید،
اگر بزرگتر است دو برابر کنید.
نکته :3کیوی آنزیم اسیدی یا قلیایی دارد و باعث میشود ژله نبندد
یا دیر ببندد اما با پخت آن این آنزیم از بین میرود.

طرز تهيه:

نکته:1می تــــــــــوانید از هــر نــوع
بیســکوییتی کــه دوســت داریــد
استفاده کنید.
نکته :2میزان شــکر را بــا توجه به
میــزان شــیرینی مــورد عالقهتان
تغییر دهید.
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طرز تهیه:

کیویهــا را پوســت بگیریــد و خــرد
کنید و با شکر بگذارید روی حرارت
و در قابلمــه را بگذاریــد تــا نیــم
ســاعت بپــزد ،اگــر کیــوی را نپزیــم
ژلهمــان نمیبنــدد و خــودش را
نمیگیــرد .بعد از نیم ســاعت ژله
کیــوی را بــه آن اضافــه میکنیــم و
میگذاریــم تــا پودر ژلــه خوب حل
شــود ،در ایــن مرحلــه تندتنــد هم
بزنیــد تــا تــه نگیــرد ،موقــع پختن
کیــوی خــودش آب پــس میدهد،
اگــر آبــش کم بــود به آن یــک تا دو
لیــوان آب اضافه میکنیــم ،ژله که
حل شــد میگذاریم تا خنک شود.
بعد میریزیم داخل مخلوط کن تا
خوب پوره شود .در اینجا میتوانید
چنــد قطره رنگ خوراکی ســبز هم
اضافــه کنید که خوش رنگتر شــود،
سپس مواد را در قالب موردنظرتان
بریزیــد و بگذاریــد در یخچــال تــا
خودش را بگیرد .یک شب تا صبح
بگذارید داخــل یخچال ،بعد دورتا
دورش را بــا کمک چاقــو جدا کنید
و  5ثانیــه درون آب جــوش قــرار
دهید تا راحت از قالبتان جدا شــده
و دربیاید.

سمیه کریمی

