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طرز تهیه:

ته چین مرغ سوخاری
مرجان رضازاده

مواد الزم برای  30ته چین:

سینه مرغ ................................یک عدد
برنج 2 ...............................پیمانه پلوپز
تخم مرغ.................................یک عدد
ماست چکیده .............یک پیمانه پلوپز
روغن مایع 3 ...............قاشق غذاخوری

برای کاور:

تخم مرغ 4 ..........................................تا  6عدد
پودر سوخاری  .....................................یک بسته
روغن سرخ کردنی .......................به میزان الزم
زرشــک ،خــال پســته و بــادام ،ســس ،ماســت
چکیده .............................................برای تزئین

زعفران دم کرده غلیظ .........چند قاشق
نمک ،فلفل سیاه و قرمز..به میزان الزم
پودر سوخاری .......................چند قاشق
زرشک .....................................مقداری

ابتــدا مــرغ را بــا پیــاز ،یــک حبــه ســیر ،چــوب
دارچین ،یک شــاخه کرفس یــا هویج ،نمک و
فلفــل و آبلیمو بپزید و بعــد از پخت ،ریز خرد
یا رنده کنید.
تخم مرغ را به همراه ماســت و مقداری نمک
و فلفــل و روغن مایــع و زعفران خوب مخلوط
کنید ،روی ظرف ســلفون بکشــید و در یخچال
قرار دهید.
برنج از قبل خیس کرده را بپزید.
ســپس مقداری زرشــک را در کمــی روغن (در
صــورت تمایــل زعفــران و مقــداری آبلیمــو و
شکر) تفت دهید.
برنــج و دو ســوم از مــرغ را بــه مایــه تــه چیــن
اضافــه و مخلــوط کنیــد .چنــد قاشــق پــودر
ســوخاری ترجیحاً ســاده و بــدون طعم اضافه
کنیــد تا مایع انســجام الزم برای گلوله کردن را
داشته باشد.
یــک اســکوپ از مــواد را در دســت بــاز کنیــد و
مقــداری از مرغ و زرشــک تفــت داده را داخل
آن قــرار دهید .اطراف آن را جمع و د ر دســت
گرد کنید.
تمــام مواد را به این صورت آماده کنید ،داخل
ســینی کمی پودر سوخاری بپاشید و توپکها را
در آن قرار دهید .ســپس برای یک ســاعت آن
را در یخچال قرار دهید تا خودشان را بگیرند.
بعد از استراحت توپکها را ابتدا در تخم مرغ
هــم زده ســپس در پــودر ســوخاری بغلتانید و
مجدد این روند را تکرار کنید تا الیه مناســبی از
ســوخاری توپک را بپوشاند .ســپس توپکها را
یک ربع در یخچال قرار دهید.
توپکهای ته چین را با شعله مالیم برای چند
دقیقه در روغن داغ ســرخ کنید ،روی دستمال
جــذب روغن قرار دهید تــا روغن اضافه گرفته
شــود و سپس با ماست چکیده ماسوره بزنید و
با زرشــک و خالل پســته و بادام یا با سسهای
دلخواه تزئین و سرو کنید.

كافه خونه
طرز تهیه:

شــکر و پــودر کاکائــو و شــکالت خــرد شــده را بــا
هم مخلوط کرده و ســپس شــیر را بــه آن اضافه
میکنیــم و روی حرارت متوســط قرار میدهیم.
مرتــب هم میزنیــم تا انــدازهای که مــواد کامالً
در شــیر حــل شــود .ســپس آن را از روی حرارت
برداشته و کنار میگذاریم تا خنک شود.
پــودر ژالتیــن را روی آب پاشــیده و هــم میزنیم
تا حالت اســفنجی پیدا کند .ســپس روی حرارت
غیرمستقیم یا مایکروفر بن ماری میکنیم.
موز را با پشت چنگال له کرده یا با چاقو بهصورت
نگینــی خــرد میکنیم .خامــه را هــم میزنیم تا
کامالً باز شــود و موز و ژالتین بن ماری شــده را به
آن اضافه و مخلوط میکنیم.
سپس شیر ولرم را به مواد اضافه کرده و با همزن
دســتی هــم میزنیم تا کامالً یکدســت شــود .در
آخــر مــواد را در قالــب ریختــه و به مــدت  4تا 5
ساعت در یخچال قرار میدهیم.

فروزان عزیزی

کرم شکالتی
موزی
مواد الزم:

شیر  2 .......................................................لیوان
شکر ................................................نصف لیوان
شکالت تلخ .......................................پنجاه گرم
خامه صبحانه  ...................یک بسته  200گرمی
پودر کاکائو  2 ............................قاشق غذاخوری
پودر ژالتین 2..................قاشق غذاخوری سر پر
موز ................یک عدد درشت یا  2عدد کوچک
آب  8 ......................................قاشق غذاخوری

نکات:

مقــدار شــکر و مــوز را با توجــه به ذائقــه خودتان
میتوانید بیشتر بریزید.
در صورت تمایل چند قطره اســانس موز هم در
آخر کار اضافه کنید.
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