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طرز تهیه:

ابتــدا کلــم را از وســط نصــف کنیــد و داخــل آب
بجوشــانید تا کلــم نرم شــود و مناســب پیچیدن
شود .پیاز را خرد کنید و در روغن تفت دهید و بعد
از اینکه پیاز کمی تفت خورد برنج را بشورید و به
آن اضافــه کنید .لپهها را هم از قبل در آب جوش
خیس کنید تا کمی نرم شوند و همراه برنج به پیاز
داغ اضافــه کنید .نمک و فلفل قرمــز ،زردچوبه و
یکی از عصارههای مرغ را داخل مخلوط بریزید و
سبزی خشک را هم کمی بشورید و آبکش کنید و
به مــواد اضافه کنید و خوب مخلوط کنید ،کلم را
آبکش کنید ،اگر از گوشت استفاده کنید میتوانید
تکههای مرغ را در قابلمهای در کمی روغن و یک
عــدد پیاز و کمــی نمک تفت بدهیــد و دلمهها را
بپیچیــد و روی تکههای گوشــت بچینیــد .ته یک
قابلمــه کمی روغن بریزید و قســمتهای کلفت
کلــم را بچینید رویش و دلمــه هایتان را بپیچید و
روی آن کلمهــا بچینیــد ،برای پیچیــدن دلمهها
الیههای کلم را به آرامی از هم جدا کنید و با چاقو
ببریــد و کمی از مــواد داخلش بگذارید و بپیچید،
سماق را یکبار کمی بشورید تا گرد و غبارش گرفته
شــود ســپس آب جــوش رویش بریزیــد و نمک و
عصــاره مرغ را اضافه و باهم قاطی کنید ،اگر آب
گوشــت داشــته باشــید عصاره الزم نیســت .روی
دلمهها یک بشقاب بذارید تا دلمهها موقع پخت
باال نیایند و باز نشــوند و آب ســماق را از صافی رد
کنید و روی دلمهها بریزید .آب باید از دلمهها باال
بزند ،در قابلمه را بگذارید و با حرارت مالیم اجازه
بدهید تا  ۴۵دقیقه بپزند.
مواد الزم:

شیرین حسنپور

دلمه برگ کلم

نکته:

نمک ،روغن ،فلفل قرمز ..............به مقدار الزم
آب گوشت یا عصاره مرغ  ......................دو عدد
گوشت مرغ یا چرخکرده در صورت تمایل ..چند تکه
سماق ................................................یک لیوان

کلم سفید................................یک عدد متوسط
پیاز .....................................................یک عدد
برنج نیم دانه ..................................یک پیمانه
لپه.........................................یک چهارم پیمانه
ســبزی خشــک (ترخون ،نعناع ،ریحون ،گشنیز،
پیازچه و شوید) ۲............قاشق غذاخوری سر پر

نکته :1میتوانید گوشت را حذف کنید و نریزید و
یا گوشت چرخکرده را جایگزین کنید.
نکتــه :2میتوانید مقداری کشــمش هــم داخل
مواد بریزید بسته به سلیقه خودتان دارد.

كافه خونه
طرز تهیه:

روغــن جامد(مــی توانید از روغن صــاف قنادی هم
اســتفاده کنید) و پودرقند را با همــزن برقی 20ثانیه
(بــا همزن دســتی دو دقیقه) بزنید تا مــواد مخلوط
شوند .سپس تخم مرغ و وانیل را اضافه کرده و کمی
هم می زنیم و شیرولرم وآب ولرم راهم اضافه کرده
و کمی درحد یکدســت شــدن هم می زنیــم و آرد را
در چنــد مرحلــه اضافــه کــرده و بــا لیســک مخلوط
مــی کنیــم و در نهایت با نوک انگشــتان ورز دهید تا
خمیر یکدســت و جمع شــود .اگر خمیر به دســتتان
چســبید دو قاشــق دیگــر آرد اضافی بریزیــد .خمیر
را داخل کیســه فریزر یکساعت دریخچال استراحت
دهید.

شیرین حسنپور

شیرینیکلمپه

برای مواد میانی:

مواد الزم برای  25عدد شیرینی:

پوســت و هســته خرماها را گرفته و گــردو و روغن و
پودر دارچین و زنجبیل را بیفزایید و داخل غذاســاز
بریزید تا موادمیانی کامالً یکدست شود (میتوانید
از چرخ گوشــت رد کنید یا با گوشــتکوب له کنید).
خمیــر را پس از اســتراحت بــا وردنه بــه ضخامت
نیم ســانت پهــن کنید .قالــب گرد بزنیــد روی یک
قســمت مقــداری ازموادمیانــی بگذاریــد قســمت
دیگر خمیر را روی آن قرار دهید بامهر نقش بزنید
و لبههــای خمیــر رابپیچانیــد و مجــدداً کاتــر بزنید
(میتوانید کاتر نزنید و لبهها را بپیچید) .شیرینیها
را در فــر ازقبــل گرم شــده بــا حــرارت 170درجه به
مدت 20دقیقه درحدی که فقط کمی زیرشــیرینی
طالیی شود قرار دهید.

روغن جامد140...........................................گرم
پودرقند100 .................................................گرم
تخم مرغ .............................................یک عدد
وانیل .............................نصف قاشق چایخوری
شیر ولرم ................................یک چهارم لیوان
آب ولرم............................سه قاشق غذا خوری
آرد  .............................................حدود  3لیوان
خرما 25 ....................................................عدد
روغن مایع  2 ..........................قاشق غذا خوری
گردوخردشده .................................نصف لیوان
پودرزنجبیل .....................یک قاشق مربا خوری
پودردارچین  ....................یک قاشق مربا خوری
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