iran BANoO
شماره دویستم
یکشنبه  16دی 1397

آش ترش مازندران
مواد الزم:

باقالی خشک ،عدس و لوبیا چیتی ...............هر کدام یک لیوان
برنج نیم دانه ....................................................یک دوم لیوان
سمیرا سعادتی چغندر ٢ ............................................................................عدد
سبزی آش ٤٠٠....................................................................گرم
رب انارو شکر ........................................................به مقدار الزم
سیر خرد شده ............................................................یک لیوان
کدو حلوایی (تنبل) ....................................................به دلخواه
نکته:
ص آش
ن آش میتوانید از انــواع ســبزیهای مخصو 
نکتــه :1در ایــ 
اســتفاده کنید اما ســبزیهایی که در شــمال برای این غذا اســتفاده
میشــود عبارتند از( :اســفناج  100گــرم  +تره  100گرم  +گشــنیز 100
گرم  +جعفری  100گرم).
ن آش بستگی به سلیقه و طبع شما
نکته :2میزان شــکر و رب انار ای 
دارد و بایــد تــا اندازهای اضافه شــود ک ه آش طعم ترش و شــیرینی
داشته باشد.
نکته :3به جای باقالی سبز میتوانید از لپه باقالی هم استفاده کنید که
در این صورت باید لپه باقالی را همزمان با برنج نیم دانه اضافه کنید.

کیک تابهای کدوحلوایی
یا کلوبیج نون
مواد الزم:
آرد گندم و کدو پخته شده وله شده  ..................هر کدام یک لیوان
آرد برنج 2 ............................................................قاشق غذاخوری
افسانهاسماعیلی شکر و شیر  .....................................................هر کدام نصف لیوان
بیکینگپودر،هلآسیابشدهوپودردارچین .......هرکدامنصفقاشقچایخوری
گردو خرد شده و پسته خرد شده ...........هر کدام 2قاشق غذاخوری
تخم مرغ 2 .............................................................................عدد
نمک ..............................................................................یک پنس

راتای مرغ و گردو
مواد الزم برای  4نفر:

طرز تهیه:

سینه مرغ 300 ....................................................................گرم
پنیر لبنه  100 .......................................................................گرم
گردو ریز خرد شده ٣ .................................................قاشق غذاخوری
سیب زمینی پخته و رنده شده .........................یک عدد کوچک
سس مایونز ٢ .................................................قاشق غذاخوری
نمک و فلفل .........................................................به مقدارالزم
خیارشور نگینی ریز خرد شده ٣.......................قاشق غذاخوری
پیازچه خرد شده ......................................................یک قاشق

از شــب قبــل حبوبــات
(باقالــی ،لوبیــا چیتــی،
عــدس) را در ظرفهــای
جداگانــه درون آب خیــس
کنید .در این مــدت چند بار
آب حبوبــات را عوض کنید.
چغندرهــا را پوســت کنــده
و ریــز و خــرد کنیــد .ســپس
ی آش را نیــز ریز و
ســبزیها 
خرد کنیــد .درون قابلمهای
آب بریزیــد و حبوبــات
خیس خورده ،چغندر خرد
شــده و کدوحلوایــی را درون
آن بریزیــد .قابلمــه را روی
حرارت متوســط قــرار دهید
تا زمانــی که حبوبــات بپزد.
پس از پخت حبوبات ،برنج
نیــم دانــه را اضافــه کنیــد؛
حــرارت را کــم کــرده و با در
نیمــه بــاز اجــازه دهی د آش
جــا بیفتد .پــس از  15دقیقه
سبزیهای خرد شــده را نیز
اضافه کــرده و حرارت را کم
کنیــد .در ایــن مدت ســیرها
را بــه همراه مقــداری نمک
درون روغــن تفــت دهید تا
طالیی شود.
ی آش جــا افتــاد چنــد
وقتــ 
قاشــق شــکر و مقــداری رب
انــار و نصــف ســیر داغهــا را
اضافه کنید و  15دقیقه دیگر
بگذارید بپزد .ســپس درون
کاسه بکشید و با نصف دیگر
سیر داغ تزئین کنید.

طرز تهیه:

ســینه مــرغ را فقــط بــا آب،
نمــک و برگبــو یــا پیــاز
بپزیــد (بــدون زردچوبــه یــا
زعفــران) .مــرغ را بعــد از
پخــت کــه کمــی ولــرم شــد
داخــل غــذا ســاز بریزیــد تــا
ریز شــود و ســپس همه مواد
را بــا هــم مخلــوط کنیــد و
داخــل یخچــال بگذاریــد تــا
جــا بیفتــد و مزه بگیــرد .نان
تستها را قالب بزنید(بهتر
اســت نانها را داخــل فریزر
بگذاریــد تــا راحتتــر و بهتر
بــرش بخورند) .یــک نایلون
روی میــز بگذاریــد و قالب را
رویــش قــرار دهیــد و حدود
یک قاشق از مواد را داخلش
بریزیــد و بعــد نــان تســت
بــرش خــورده را رویش قرار
داده و فشــار دهید و قالب را
بر داریــد و نان را آرام فشــار
دهید تا از سمت دیگر قالب
با مــواد خارج شــود .در آخر
تزئین کنیــد و داخل یخچال
قرار دهید .بهتر است رویش
را سلفون بکشید.

لیال سادات

طرز تهیه:

مواد قابل جایگزین اســت و
طبیعتــاً میتوانید بســته به
ذائقــه تان مــواد را کم و زیاد
کنیــد ،فقــط بایــد غلظت و
چســبندگی مــواد را رعایــت
کنید.

کیک شکالت و پرتقال
مواد الزم:

نکته:

بــرای مخلــوط کــردن مــواد
ایــن کیــک نیــاز بــه همــزن
ندارید.
اگر کیک را فقط با آرد برنج
درست میکنید باید به جای
نیم ســاعت یک تا  2ساعت
به مواد استراحت بدهید.
میتوانیــد بــه جای گــردو از
کشمش هم استفاده کنید.

آرد الک شده ٣٠٠ ..................................................................گرم
بیکینگ پودر و بیکینگ سودا ...................هر کدام یک قاشق چایخوری
نمک  .............................................................................یک پینچ
پوست پرتقال رنده شده  ٢ ...................................قاشق چایخوری
پودر کاکائو الک شده ٥٠ .........................................................گرم
شکر دانه ریز ٢٨٠ ...................................................................گرم
ماست خامهای یا پرچرب ١٢٠ ........................................میلی لیتر
کره بینمک  ١٢٥ ....................................................................گرم
آب پرتقال تازه و آب ...................................هر کدام  ٨٠میلی لیتر
تخم مرغ ٣ ..........................................................................عدد

طرز تهيه:

همــه مواد را بــا هم مخلوط
کرده و اجــازه میدهیم نیم
ساعت استراحت کند .
ســپس داخــل تابــه کمــی
روغــن ریختــه و بــه انــدازه
یــک مالقــه از مــواد را داخل
تابه یا داخــل یک قالب گرد
میریزیم .وقتــی یک طرف
ســرخ شــد ،طــرف دیگــه را
سرخ میکنیم.

طرز تهیه:

تمــام مواد را در کاســه همزن
ریختــه و بــا ســرعت کند هم
زده تــا مــواد بــا هــم مخلوط
شوند (حدود  ٢دقیقه) سپس
با ســرعت متوســط بــه مدت
 ٤دقیقــه هــم زده تــا مــواد
کامــاً یکدســت شــده و رنگ
آن روشــن شــود .اکنــون مایه
کیــک را در قالب  ٢٣ســانتی
میان خالی که چرب کردهاید
ریختــه و در فــر گــرم شــده با
حرارت ٣٧٥درجه فارنهایت
به مدت  ٥٠دقیقه بپزید .بعد
از پخت یک ربــع تأمل کرده،
ســپس آن را از قالــب خارج و
در پنجره سیمی خنک کنید.
نکته:

تمــام مــواد بایــد قبــل از
ترکیــب شــدن بــه دمــای
محیط رسیده باشند.
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