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تاسکباب به
مواد الزم

رویا ملک

گوشت ......................................................نیم کیلو
سیبزمینی 2 ....................................عدد متوسط
پیاز  2 .................................................عدد متوسط
گوجه فرنگی 2 ................................................عدد
«به» 2............................................................عدد
هویج.......................................................یک عدد
آلوچه .....................................................چند عدد
رب گوجه فرنگی ...................یک قاشق غذا خوری
فلفل سیاه و نمک ............................به مقدار الزم

کباب ترش شمالی
مواد الزم

طرز تهیه:

ابتــدا پیازهــا را بهصــورت حلقــهای خــر د کرده و
ســپس کمی روغن کف قابلمــه ریخته و پیازها را
در کف آن میچینیم .سپس گوشت را روی پیازها
چیــده و کمــی رب روی آنها مــی ریزیم و  2لیوان
آب نیز به مواد اضافه میکنیم .یک عدد هویج و
به خرد شــده نیز به این مواد اضافه میکنیم .در
مرحله بعد سیبزمینیها را بهصورت حلقهای
برش زده و و روی مواد میچینیم .آلوچهها را به
همراه کمی نمک و فلفل به غذا اضافه میکنیم.
اگر میخواهی د تاسکباب شــما بدون آب باشــد
صبر میکنی د تا آب غذا کامالً تبخیر شود.

طرز تهیه:

گوشت راسته کبابی 300 .....................................گرم
گردوی آسیاب شده 50......تا  60گرم (حدود  3قاشق
غذاخوری)
پیاز رنده شده..................................یک عدد متوسط
سیر رنده شده 2..................................................حبه
رب انار ترش .............................یک قاشق غذاخوری
سبزی محلی چوچاق و خالواش 2........قاشق غذاخوری
روغن مایع 2....................................قاشق غذاخوری
نمک و فلفل سیاه ................................به میزان الزم

گوشت را به اندازه  2بند انگشت خرد
کــرده و پیــاز ،گــردو ،رب انــار ،ســبزی
محلــی ،فلفــل ســیاه و روغــن را بــه
گوشــت اضافه کنید .خــوب هم بزنید
تا گوشــت به همه مواد آغشــته شــود.
در ظــرف را بســته و بگذاریــد به مدت
 24ســاعت در یخچال بماند تا گوشت
مــزه دار شــود .بعــد از  24ســاعت
گوشــتها را به سیخ بکشید و نمک را
به آن اضافه و روی آتش کباب کنید.

نان بریوش

طرز تهیه:

عطیه آزاد

نکته:

نمک را
در زمان
سیخ کردن
به گوشت
اضافه کنید.
کباب را
آبدار از روی
حرارت
بردارید چون
وجود گردو و
سبزی باعث
میشود
خیلی زود
کباب بسوزد.

شیرینیدانهقهوه
مواد الزم برای  ۱۳عدد شیرینی:

کره ۵۰ ............................................................................گرم
تخم مرغ  ...............................................................یک عدد
معصومهرسولی پودر قند ۸۰ .............................................گرم (نصف لیوان)
نشاسته  ۴۰........................................گرم (یکچهارم لیوان)
آرد سفید ۱۵۰...............................................گرم (یک لیوان)
پودر قهوه .............................................یک قاشق چایخوری
آب جوش ............................................یک قاشق غذاخوری
پودر کاکائو ....................................یک تا دو قاشق غذاخوری
بیکینگ پودر ........................................یک قاشق چایخوری
وانیل .............................................یک دوم قاشق چایخوری

طرز تهيه:

کــره نرم و پودر قند الک شــده را ۵
دقیقــه بــا همــزن زده و بعــد از آن
تخم مرغ ،وانیل و نشاسته را ضافه
کــرده و مخلــوط میکنیــم .پــودر
قهــوه ،آرد ،بیکینــگ پــودر و پــودر
کاکائو را الک کرده و به مواد اضافه
میکنیم .فقــط آرد تا جایی ریخته
شــود که خمیر به دســت نچسبد.
بعــد از آماده شــدن خمیــر ،اندازه
یــه قاشــق از آن را به شــکل بیضی
در آورده و داخــل ســینی فــر
میچینیــم و با چاقــو روی آن خط
میاندازیم .سینی را در طبقه وسط
فر که از قبل با درجه  ۱۸۰گرم شده
به مدت  ۲۰دقیقه قرار میدهیم.

مواد الزم:

مایه خمیر خشک  ٤ ....................قاشق غذاخوری
آب گرم .......................................یک سوم پیمانه
شکر  .........................................یک چهارم پیمانه
آرد نان 4.....................................................پیمانه
نمک ....................................یک قاشق چایخوری
تخم مرغ ٥ ....................................................عدد
کره  ٢٥٠ .........................................................گرم

نکات:

نکته  :1از هر نوع نشاســته پودری
میتــوان بــرای ایــن شــیرینی
استفاده کرد.
نکته  :2این شیرینی در ظرف در
بســته در محیــط خنــک  2هفته
الی یک ماه ماندگاری دارد.
نکته :3خمیر شــیرینیها نیاز به
ورز دادن نــدارد زیــرا بــه روغــن
میافتد.

مایع خمیر ،آب و یک قاشق سرخالی شکر را
مخلوط کرده و روی آن را بپوشانید و در محل
گرم مناســبی قرار داده تا فعال شود .سپس
آرد ،بقیه شکر ،مایه خمیر فعال شده و تخم
مرغهــا را با هم مخلوط کرده و  ١٠دقیقه ورز
دهیــد .کره را به  ١٠قســمت تقســیم کــرده و
هنگام ورز دادن هر بار تکهای از آن را به خورد
خمیر بدهید تا در نهایت خمیری یکدست و
صاف بهدســت آید .بعد از آماده شدن روی
خمیر را بپوشانید و یک شب در یخچال قرار
دهیــد .روز بعــد خمیــر را به  ٣یا  ٤قســمت
مساوی تقسیم کرده ،هر قسمت را به شکل
طنابــی درآورده و بهــم ببافیــد .خمیرهــای
آماده را در ســینی چرب شــده یــا قالب لوف
گذاشــته و رویش را بپوشــانید و یکســاعت
استراحت دهید .فر را روی آخرین درجه قرار
داده تا کامالً داغ شــود ســینی نان را درون فر
گذاشــته و بعد از  ١٥دقیقه حــرارت را به حد
متوسط رسانده تا سطح نان طالیی شود.
نکته:

نکتــه :1در صورت دلخواه میتوانید ســطح
نــان را قبل از قــراردادن در فر تخم مرغ زده
شده بمالید و کمی شکر روی آن بپاشید.
نکته :2خمیر را روی سطح آرد پاشی شده
ورز دهید.
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