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اسنک مرغ و سبزیجات

خورشت به آلو
مواد الزم:

عطیه آزاد

گوشت خورشتی 300..................................گرم
به........................................................یک عدد
آلو خورشتی  10...................................تا  15عدد
پیاز 2..........................................................عدد
رب2.........................................................قاشق
نمک ،فلفل و زردچوبه ................به مقدار الزم
زعفران دم کرده.........................................کمی

دسر هزار شب
مواد الزم الیه شیری:

گندم شبانی

شیر  3 ..........................................................لیوان
شکر  ...................................................نصف لیوان
آرد  .......................................یک قاشق غذاخوری
نشاسته ذرت........................یک قاشق غذا خوری
وانیل ...................................یک قاشق مرباخوری
کره  50 ............................................................گرم

مواد الزم:

مواد الزم:

سینه مرغ پخته و خرد شده ......نصف یک عدد
گوجه فرنگی ریز شده 2 ..............................عدد
فلفل دلمه ریز شده .............................یک عدد
جعفری ساتوری شده ...................به مقدار الزم
پنیر پیتزا رنده شده150 ...............................گرم
خامه یا سس مایونز 2 ..............قاشق غذاخوری
نمک و فلفل ...............................به میزان الزم
نان لواش 3 ...............................................عدد
تخم مرغ 2 ......................عدد برای سرخ کردن

ابتدا پیاز را خرد و بعد ســرخ کنید و بگذارید کامل
طالیی شود .سپس گوشت را اضافه کنید .بگذارید
خوب ســرخ شــود .به آن فلفل و زردچوبه و رب را
هم اضافه کنید تا ســرخ شود .این خورشت خیلی
لعاب ندارد ،پس بهتر اســت از اول با مقدار کمی
از آب پخته شود .گوشت که نیم پز شد ،به را اندازه
دلخــواه خــرد کنید داخــل کمی کره تفــت بدهید
و بعــد بــه خورشــت اضافــه کنید تــا خــوب بپزد.
نیم ســاعت آخــر آلو را بریزید تا خــوب بپزد .حاال
خورشــت را مــزه کنید ،میتوانید شــکر یــا آبلیمو
اضافــه کنید .زعفــران را هم در آخــر پخت اضافه
کنید تا عطر آن در خورشت حفظ شود.

توپکبرفیشکالتی
مواد الزم:

مواد الزم الیه شیرهای:

خامه صبحانه ............................نصف لیوان
پودر قند .....................................نصف لیوان
پودر نارگیل 2 .......................................لیوان
بیسکویت ................................به میزان الزم
شکالت تخته ای ......................به میزان الزم

شیره انگور ......................................یک لیوان
آب .................................................یک لیوان
آرد3 ....................................قاشق غذاخوری
کره 50.....................................................گرم
طرز تهيه:

ابتــدا الیه شــیری را آمــاده کنیــد ،داخل ظرفی
تمــام مــواد را بجــز وانیــل و کره بریزیــد و همه
را باهــم خــوب قاطی کنیــد تا گلولههــای آرد و
نشاســته باز شــود .با حــرارت خیلی کــم مدام
هم بزنید تا غلیظ شــود و در آخر کره و وانیل را
اضافــه کرده از روی حــرارت بردارید .برای الیه
بعدی باز همه مواد بجز کره را قاتی کرده روی
حــرارت مالیم مدام هم می زنیــم تا موادمان
غلیظ شــود .در آخر کره را اضافه کرده و از روی
حرارت بردارید .ظرف مورد نظر را خیس کرده
یــک مالقــه از مواد شــیری بعــد یــک مالقه از
مواد شــیره انگور وسط ظرف بریزید ،به همین
ترتیب ادامه دهید اال آخر تا مواد تمام شود .در
آخر ظرف را داخل یخچال به مدت  6ســاعت
قرار دهید بعد کنارههایش را از ظرف جدا کرده
داخل ظرف سرو برگردانید.
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مواد الزم:

همــه مواد را بــا هم مخلوط کنیــد ،حاال کمی
از مــواد را روی نیمــی از نان لــواش بریزید و از
س بــا چاقو به
یــک طرف نان را تا بزنید ،ســپ 
چهار قسمت تقسیم کنید ،دو عدد تخم مرغ
را بــا چنــگال کمی بزنیــد تا از لختگــی درآید،
اســنکها را با تخم مرغها آغشــته کــرده و در
تابه با روغن کم و حرارت پایین سرخ کنید.

تکتم اشجعی

نکته:

بهجــای مــرغ از سوســیس یــا کالبــاس هــم
میتوانید استفاده کنید.

طرز تهیه:

پودر قند را با خامه قاتی کرده خوب هم بزنید بعد پودر نارگیل
را اضافه کرده با دســت مخلوط کرده اندازه گردو برداشــته با
دســت گرد کرده و یک الیه از بیســکویت کرمدار را برداشــته و
توپک را روی آن قرار داده با دست خوب حالت دهید .شکالت
تختهای را که به شکل بن ماری آب کردید قسمت رویه توپک
را داخل شکالت بزنید بعد با پودر پسته تزئین کنید.

گندم شبانی

