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طرز تهیه:

ابتــدا ســینه مرغ رابا پیــاز و یک حبه ســیر بپزید.
بعد از پخت بگذارید مرغها خنک شــود .سپس
آنهــا را داخل خردکن بریزد و پیاز داغ ،گشــنیز و
جعفــری ،ســیر و پنیر چدار را بــه آن اضافه کنید
و بگذاریــد خوب مخلوط شــود .در آخر کره را به
آن اضافه کرده و روی یک کیسه فریز پهن کنید.
از مــواد  2قاشــق برداریــد و روی مواد یک کیســه
دیگر بذارید ،با دســت مــواد را حالت دهید و در
آخر یک چوب بســتنی را داخلــش بگذارید .این
مواد را حدوداً  2ساعت داخل فریزر قرار دهید.
 2عــدد تخممــرغ را بــا چنــگال زده و مرغهــای
چوبــی را داخل تخم مرغ زده و ســپس در روغن
سرخ کنید.
مرغهای سرخ شده را روی حوله کاغذی بگذارید
و روغن اضافه آن را بگیرید.
بعد از خنک شدن از سس پنیری روی مرغهای
چوبی بزنید و سپس رشتهها را روی آن بریزید.

عطیه آزاد

مواد الزم:

مرغ چوبی

طرز تهیه سس:

سینه مرغ ............................................یک عدد
پیاز داغ 2..................................................قاشق
زردچوبه ،فلفل ،آویشن ،عصاره مرغ  ......به مقدار
الزم
گشنیز و جعفری 3...................قاشق غذاخوری
تخم مرغ 2.................................................عدد
پنیر چدار.......................................نصفه پیمانه
سیر ......................................................یک حبه
کره  2.............قاشق غذاخوری (حدوداً  20گرم)
چوب بستنی.................................به مقدار الزم

پنیر و سس کچاپ و سس تند را مخلوط کنید.

نکته:

مواد الزم برای سس پنیری:

نکتــه :1از نمک اســتفاده نکنید زیــرا هم عصاره
مرغ شور است و هم پنیر.
نکته :2رشــته کادایف را کامل خرد کنید و حدود
 30ثانیــه در روغــن تفــت دهیــد تا تغییــر رنگ
بدهد .دقت کنید کادایف سریع میسوزد.

پنیر خامهای 200.........................................گرم
سس کچاپ 3..........................قاشق غذاخوری
سس فلفل تند ..................یک قاشق غذاخوری
رشته کادایف ................................به مقدار الزم
كافه خونه

طرز تهیه:

ابتــدا خمیــر این شــیرینی را آمــاده میکنیم .کره
هــم دمای محیــط و پودر شــکر را کمــی با همزن
میزنیم تا سبک شوند سپس یک عدد تخم مرغ
و وانیــل را اضافه کرده کمی مخلوط میکنیم ،دو
پیمانــه آرد و بیکینگ پودر الک شــده را کمکم به
مواد اضافه میکنیم و با دست کمی ورز میدهیم
تا خمیر جمع شــود ،در آخر شــکالت چیپســی را
اضافــه میکنیــم .ســپس خمیــر را بیــن دو کاغذ
روغنی گذاشته با کاتر گل _قالب شکل گل _قالب
میزنیــم و در قالبهــای مافین چرب شــده قرار
میدهیــم .دو تا ســیب قرمز را برشهــای نواری
داده و آنها را در یک ظرف فلزی ریخته سپس دو
قاشق شــکر و یک فنجان آب رویشان میریزیم و
بهمــدت  5الی  6دقیقه حرارت میدهیم تا کمی
سیبها نرم شوند و آماده شکل دادن شوند بعد
شــش تا شــش تــا از برشهای ســیب را کنــار هم
گذاشــته رول میکنیم تا شــکل گل رز شوند ،حاال
رزتهای ســیب را داخل خمیرهای شیرینی قرار
میدهیــم وکمی با کره آب شــده رومال میکنیم
و در فــر  175درجه بهمدت  25دقیقه میگذاریم
تا آماده شــوند .پس از ســرد شــدن میتــوان روی
رزتها را کمی پودر قند الک کرد.

تکتم اشجعی

شیرینی
رزت سیب
مواد الزم:

تخم مرغ.............................................یک عدد
کره یا مارگارین هم دمای محیط 100..........گرم
پودر شکر...................................یک دوم پیمانه
آرد 2........................................................پیمانه
وانیل.....................یک چهارم قاشق چایخوری
بیکینگ پودر...............یک دوم قاشق چایخوری
شکالت چیپسی نسوز ................یک دوم پیمانه
سیب قرمز 2...............................................عدد
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