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طرز تهیه:

مــرغ ،پیــاز ،ســیر ،پــودر نــان،
نمــک ،فلفــل و زردچوبــه را با
هم مخلوط کنید.
 2عدد کیسه فریزر را با چسب
نواری به هم چســبانده و مواد
را روی آن بریزیــد .یک کیســه
دیگــر روی آن قــرار دهیــد و با
دست یا وردنه آن را پهن کنید
تا به شکل مســتطیل دربیاید.
فلفلهای رنگی و هویج پخته
شــده را روی خمیر چیده و آن
را رول کنید.
داخل تابه کمی روغن بریزید
و رول را داخــل آن قراردهیــد
و در تابــه را بگذارید تا ســرخ و
مغز پخت شود.

افسانهاسماعیلی

رول مرغ

طرز تهیه سس:

 2قاشــق روغــن داخــل تابه ریختــه و رب را کمی
تفت دهید تا خوشــرنگ شــود .دولیوان آب مرغ
بــه آن اضافه کرده و وقتی به جوش آمد شــعله
را کم کنید .به این مواد آبلیمو اضافه کنید و رول
را داخل این سس قرار دهید و در تابه رو بگذارید
تا ســس به خورد رول برود .بعد از بیست دقیقه
غذا پخته شده و آماده است.

مواد الزم:
سینه مرغ چرخ شده 600 ................................گرم
پیا .ز یک عدد متوسط (رنده شده و آب گرفته شده)
سیر ....................................یک تا  2حبه رنده شده
پودر نان باگت 3 ..........................قاشق غذاخوری
کقاشق غذاخوری
نمک و زردچوبه  ....................ی 
کقاشق چایخوری
فلفل سیاه .............................ی 
لیمو ترش .....................................نصف یک عدد
هویــج پخته نــواری و روغن و فلفل دلمهای ســبز و
قرمز  ...................................هر کدام به میزان الزم
آب مرغ 2 .....................................................لیوان
پیاز داغ و رب ..............هر کدام  2قاشق غذاخوری

نکته:

نکتــه  :1ســینه مــرغ  2بــار چــرخ شــود ویــا داخل
میکسر حســابی میکس شــده تا حالت خمیری
پیدا کند.
نکته :2ســس را قاشــق قاشــق روی رول بریزید تا
همه آن به سس آغشته شود.

كافه خونه
طرز تهیه کیک:

ابتــدا تخم مــرغ ،شــکر ،وانیل و اســانس لیمو را
بــا دور تند همــزن  ١٠دقیقه میزنیم .ماســت را
اضافه کرده و یک دقیقه با دور کند هم میزنیم.
ســپس روغن را اضافه کــرده و مجدد یک دقیقه
با دور کند به هم زدن ادامه میدهیم .در نهایت
آرد و بیکینــگ پــودر را روی مــواد الــک میکنیم
و بــا دور کنــد همــزن فقط در حد مخلوط شــدن
میزنیــم .قالب را با روغن جامد چرب و ســپس
آردپاشــی میکنیــم .اضافــات آرد را کامالً خالی
کــرده و مایع کیــک را داخل قالــب میریزیم .در
نهایــت داخل فر  ١٨٠درجه که از قبل گرم شــده
به مدت  ٤٥دقیقه قرار میدهیم تا بپزد.

ندا اسالمی

کیک
لیمو ،نعناع
مواد الزم:

تخم مرغ ٤ ................................................عدد
شکر ...............................یک و یک سوم پیمانه
اسانس لیمو  ...................یک قاشق مربا خوری
وانیل .............................نوک قاشق غذا خوری
آرد ٢ .......................................................پیمانه
بیکینگ پودر ....................یک قاشق غذا خوری
ماست .............................................یک پیمانه
روغن .........................................دو سوم پیمانه
پودر ژله لیمو نعناع ٤ .............قاشق غذاخوری
آب خنک  ......................................نصف لیوان
شکر ٣ ....................................قاشق غذاخوری
آرد سفید .........................یک قاشق غذاخوری
اسانس لیمو  .....................یک قاشق چایخوری

طرز تهیه سس لیمو نعناع:

همه مواد را با هم مخلوط کرده و با همزن دســتی
میزنیــم تــا آرد مخلــوط شــود .ایــن مــواد را روی
حرارت مالیم میگذاریم تا غلیظ شود .حدوداً بعد
از جوش آمدن  ١٠دقیقه کافی اســت تا مواد غلیظ
شود .سپس وقتی خنک شد روی کیک میریزیم.
نکته:

نکته  :1بعــد از  ٣٥دقیقه کیک داخل را با خالل
دندان تست کنید.
نکتــه  :2ســس نعنــاع باید خنک شــود اما ســرد
نشود.
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