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طرز تهیه:

ابتدا خمیر را آمــاده کنید .آرد و
مخمر و نمک را با هم مخلوط
کنیــد .آب و روغــن را اضافــه
و مخلــوط کنیــد .روی ســطح
صافی کمی آرد بپاشید و خمیر
را حدود پنــج دقیقه ورز بدهید
تــا نــرم و صــاف شــود .ســپس
داخــل ظرفــی را چرب کــرده و
داخــل آن بگذاریــد و رویــش را
بپوشــانید و استراحت بدهید تا
حجم خمیر دوبرابر شــود.بعد
پــف خمیــر کــه حجیم شــده را
بــا دســت بگیرید و روی ســطح
صافی کمــی ورز بدهید وچهار
قســمت کنیــد .هــر قســمت را
بهصورت بیضی کشــیده و بلند
بــاز کنیــد .یــک چهــارم از مواد
میانــی را روی ســطح خمیــر
پخش کنید بهطوری که از لبهها
فاصله داشــته باشد بعد لبهها
را برگردانیــد دو طــرف و ابتدا و
انتها را به هم نزدیک کنید .روی
نانها را بپوشــانید و به مدت نیم ساعت استراحت
بدهید بعد هم در فر از قبل گرم شــده با  ۲۰۰درجه
ســانتیگراد به مدت تقریباً  20دقیقه قرار بدهید و تا
گرم است این نان خوشمزه را نوش جان کنید.

پیده
اسفناج
نجمه شریعت

مواد الزم:

آرد سفید شیرینی پزی ۳۷۵........................گرم
مخمر فوری و نمک ..........یک قاشق چایخوری
آب 250-300.....................................میلی لیتر
روغن زیتون ......................یک قاشق غذاخوری
مواد الزم برای مواد میانی:

برگ اسفناج ۵۰۰........................................گرم
پنیر فتا۳۰۰.................................................گرم
تخم مرغ۴.................................................عدد
فلفل سیاه ................................به مقدار دلخواه

طرز تهیه مواد میانی:

نکته:

نکته :میتوانید از گوشت چرخ شده و تفت داده
شــده بــا پیــاز و ادویه برای مــواد میانی اســتفاده
کنید.
نکته :اگر مخمر فوری نیســت با کمی از آب ولرم
در دســتور و یک قاشــق شــکر عمل بیاورید بعد
استفاده کنید.

نکتــه :میتوانیــد بهجای پنیر فتا از پنیر ســفید یا
خامهای هم استفاده کنید.
نکته :میتوانید با این خمیر شش تا نان کوچکتر
داشته باشید.
نکته :پنیر پیتزا داخل دستور نیست اما به دلخواه
میتوانید آن را اضافه کنید تا خوشمزهتر شود.

برگهــای اســفناج را بشــویید و بگذاریــد تــا آب
اضافــیاش خارج شــود بعد خرد کنیــد و داخل
یــک قابلمــه بریزید و اجــازه دهیــد روی حرارت
پخته و آبش تمام شــود و ســپس از روی حرارت
برداریــد تــا خنک شــود .تخــم مرغهــا را در یک
کاســه بشــکنید و بــه هــم بزنیــد .فلفــل و پنیر را
اضافــه و مخلوط کنید و در آخر با اســفناج پخته
شده قاطی کنید.

كافه خونه
مواد الزم:

تخم مرغ را همراه شکر و وانیل هم بزنید تا کف
کنــد و کرم رنگ شــود بعد شــیر و روغــن مایع را
اضافه کرده و آرد را به همراه بیکینگ پودر و پودر
کاکائو ســه بار الک کرده و آرام آرام به مایع کیک
اضافه کرده و بهصورت دورانی هم بزنید و قالب
تــارت را چرب کرده و مایع را داخل قالب ریخته
و داخــل فر از قبل گرم شــده با دمــای 180درجه
بــه مدت 30دقیقه قرار دهید .بعد از اینکه کیک
تــارت را از فر در آوردیم میگذاریم خنک شــود.
در ایــن فاصلــه کرم داخــل کیک را آمــاده کنید.
شــکالت را به شــکل بــن مــاری آب کنیــد و بعد
خامه را اضافه کرده هم بزنید تا یکدست و رقیق
شــود .حاال کیک را از قالــب درآورده و پودینگ را
با شــیر مخلوط کــرده روی حرارت گذاشــته تا به
جوش بیاید .بعــد پودینگ را داخل گودی تارت
ریخته و در یخچال به مدت 4ســاعت بگذارید تا
کامالً خودش را بگیرد .بعد پشــمک را به شــکل
دلخواه روی تارت تزئین کرده و سرو کنید.

گندم شبانی

تارت
شکالت
پشمک

مواد الزم:

تخم مرغ2 .................................................عدد
شکر ..............................................نصف پیمانه
روغن مایع  ...................................نصف پیمانه
شیر  ..............................................نصف پیمانه
آرد ..........................................یک پنجم پیمانه
بیکینگ پودر ...................یک قاشق مربا خوری
وانیل ................................یک قاشق چایخوری
پودر کاکائو 2 ............................قاشق غذا خوری
مواد الزم برای کرم تارت:

پودینگ شکالتی .................................یک بسته
شیر  ............................................دو پنجم لیوان
پشمک ........................................به میزان الزم
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