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شپردزپای (پای چوپان)
مواد الزم

گوشت چرخکرده  ۲۰۰ .....................................................گرم
پیاز ...........................................................................یک عدد
معصومه رسولی فلفل دلمهای نگینی خرد شده .............................نصف عدد
نخود فرنگی و ذرت و هویج پخته ۴ ...............................قاشق
رب گوجه فرنگی ۲.........................................................قاشق
نمک و فلفل و زردچوبه ....................................به میزان الزم
پنیر پیتزا  ....................................................................مقداری
سیب زمینی ۳...............................................تا ۴عدد متوسط
کره ۵۰ .............................................................................گرم
شیر......................................................................نصف لیوان

شیرینی ارده شیره
مواد الزم:

هانی گودرزی

کره  ۱۲۵ ...........................................................................گرم
ارده  ۱۰۰ ...........................................................................گرم
شیره انگور ۵۰ ..................................................................گرم
روغن مایع  ۱۰۰ ................................................................گرم
آرد۳۰۰ ............................................................................گرم
تخم مرغ ...........یک عدد(زرده برای توی شیرینی و سفیده برای رویه)
شکر۸۰ ............................................................................گرم
بیکینگ پودر .......................................نصف قاشق چایخوری
کنجد ................................................................به میزان الزم

استیکمرغ
مواد الزم:

طرز تهیه:

سینه مرغ بی استخوان .............................دو عدد
آب پیاز ........................................یک سوم پیمانه
سیر خمیر شده  ....................یک قاشق چایخوری
فلفل سیاه نیم کوب  ......................به میزان الزم
روغن زیتون معطر .....................یک سوم پیمانه
سویا سس ..............................دو قاشق غذاخوری
سس ورچستر .........................دو قاشق غذاخوری
سس خردل .........................یک قاشق غذاخوری
سس تای  .............................یک قاشق غذاخوری
آب لیمو تازه و رنده پوست لیمو ...............مقداری

پیــاز را خــرد کنیــد و تفــت
دهید .گوشــت چرخکرده را
اضافه و تفــت دهید و فلفل
دلمه خرد شده و بعد هویج
و نخود فرنگــی و ذرت پخته
شــده را هم اضافه و مخلوط
کنیــد و نمــک و فلفــل و
زردچوبــه و رب اضافــه کنید
و وقتی کامالً پخت از حرارت
بردارید.
برای تهیه پوره سیب زمینی،
سیب زمینیها را آبپز کنید و
بعــد پوســتش را بکنید و ریز
رنده کنید .بعــد کره و نمک
و فلفــل را اضافــه کنید روی
حــرارت قــرار دهیــد تــا گرم
شــود و شــیر را هــم بتدریــج
اضافــه کنیــد تــا پــوره نــرم
شــود .از مقــداری زعفــران
برای خوشــرنگ شــدن پوره
ســیب زمینی هم در صورت
دلخــواه میتوانید اســتفاده
کنید.
حاال مواد گوشتی را در ظرف
بریزیــد ،روی آن پنیــر و روی
پنیــر را هــم با ســیب زمینی
بپوشــانید .میتوانیــد پــوره
را داخــل قیــف بریزیــد و بــا
ماسوره رویش شکوفه بزنید.
ظــرف را بــه مــدت
نیم ســاعت یــا تــا زمانی که
روی پوره طالیی شــود در فر
گــرم بــا حــرارت  ۱۷۰درجــه
قرار دهید.

طرز تهیه:
سینه مرغ را بیاستخوان کرده و فیله را خارج کرده و دو
قسمت میکنیم .مابین دو کیسه پالستیک با بیفتک
کــوب هر دو ســمت را میکوبیم .تمام مــواد را به مرغ
اضافــه کرده و خوب مالش میدهیم و داخل یخچال
چند ساعت استراحت میدهیم .صفحه گریل یا تابه
چدن گریل را چرب میکنیم و گوشــت را روی صفحه
پخت میگذاریم .ســینه مرغ کوبیده شــده احتیاج به
پخت زیاد ندارد در غیر اینصورت در اثر پخت زیاد آب
مرغ کشــیده و خشــک میشــود .میتوانید درکنار این
غذا سبزیجات گریل شده یا برنج هم سرو کنید.

مربابادمجان

طرز تهيه:

شــکر و زرده تخم مــرغ را چند
دقیقــه بزنید.بعــد همــه مواد
بجــز آرد و ســفیده و کنجــد را
اضافــه کنید و با همــزن بزنید.
آرد را آرام آرام اضافــه کنیــد تا
خمیر نرمی به دســت بیاید که
چسبنده نباشد .بعد توپهایی
بــه انــدازه گردو(مــی توانیــد
بــا اســکوپ ســاز مخصــوص
بســتنی خیلی راحت توپهای
انــدازه دربیاوریــد) بزنیــد بعد
داخــل ســینی فــر کــه کاغــذ
انداختیــد بــا فاصلــه بچینیــد.
با قلــم مو یــا برس ســفیدهای
را کــه بــا چنــگال زدیــد و کــف
کــرده روی شــیرینیها بمالید
و بعــد رویشــان را از کنجــد
آغشــته کنیــد .بگذاریــد داخل
فــر از قبــل گرم شــده بــا دمای
 ۱۶۰درجــه ســانتیگراد بــه
مــدت  ۱۵تــا  ۲۰دقیقــ ه بماند.
بعدازایــن زمان،بگذاریــد
شــیرینی کامالً سرد شود و بعد
از ســینی جدا کنیــد .بافت این
شــیرینی مرطوبه و ارده داخل
آن کامالً احساس می شود.

مواد الزم:

بادمجان قلمی نازک و ریز..................................یک کیلو
شکر...........................................................یک و نیم کیلو
آب............چهــار لیوان (آب تا جایی که روی بادمجانها را
بپوشاند)
هل.....................................................................چند عدد
آهک ...............................................چند قاشق غذاخوری
آبلیمو تازه ..........................................................یک عدد
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مینا گلیج

طرز تهیه:

پوســت بادمجانهــا را نــازک گرفته و
یــک شــب در آب محتوی آهــک قرار
دهیــد .بــرای تهیــه آب آهــک ،پــودر
آهــک را در آب حــل کنیــد بعــد آن را
صاف کنید تا ذرات معلق در آن دیده
نشــود .بعد از یک شــب به مدت یک
شــب دیگر هــم بادمجانهــا را در آب
خالــص و تمیــز قــرار دهیــد و درایــن
مدت ،چندین بار آب را عوض کنید.
اکنــون بادمجانهــا را در قابلمــه و
مقــداری آب ریختــه و اجــازه دهیــد تا
بجوشــد.بعد از اینکــه دو ســه دقیقه
جــوش زد آب را خالــی و بادمجانهــا
را آبکــش کنید و مجدداً بــا آب تمیز و
ســرد بجوشــانید .این عمل را چندین
بــار تکرار کنید تا زمانی که بادمجانها
پختــه و آهــک آنها خارج شــود .اکنون
شــکر و یک لیتر آب را مخلــوط و روی
حــرارت قــرار داده و وقتــی جوشــید
بادمجانهــا را داخــل آن ریختــه و
حــرارت را مالیم کنید تا شــربت قوام
آمده و به خورد بادمجانها برود .بعد
آب یــک عــدد لیمــو را به همــراه هل
بــه مربــا اضافه کنیــد و مربــا را از روی
حرارت بردارید .پس از خنک شدن در
ظرف ریخته و در یخچال قرار دهید.

گندم شبانی

