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قارچ شکم پر
مواد الزم:

مرجان رضازاده

قارچ ...........................................................................نیم کیلوگرم
فلفل دلمه ای 2 .....................................................................عدد
سوسیس ،کالباس ،مرغ و یا گوشت چرخکرده  400 .................گرم
پنیر موزارال ...............................................................به مقدار الزم
فلفل سیاه ،فلفل قرمز و آویشن................................به مقدار الزم
آبلیمو .......................................................................نصف پیمانه
روغن ........................................................................به مقدار الزم

نرگسی اسفناج
مواد الزم:

طرز تهیه:

ابتــدا قارچهــا را شســته و
مرکــز آن را خالــی کنیــد و
اطــراف آنهــا را بــه کمــی
آبلیمــو و روغــن آغشــته
کنید و با توجه به سایزشان
حــدود  5تا  10دقیقه در فر
از قبــل گرم شــده با دمای
 180قــرار دهیــد تــا آب
اضافه آنها تبخیر شود.
ترکیــب دلخــواه ماننــد
سوســیس و کالبــاس خرد
شــده به همراه فلفلهای
دلمــهای رنگارنــگ و
مقــداری پنیــر مــوزارال و
کمــی ادویــه را مخلــوط
و آمــاده کنیــد .بــه جــای
سوســیس و کالبــاس
میتوانیــد از گوشــت
چرخکــرده کــه قبــاً آن را
تفــت داده ایــد و مــزه دار
کرده اید نیز استفاده کنید.
قارچهــا را از فــر خــارج و
آنها را با ترکیب دلخواه پر
کنید و مقداری پنیر موزارال
و پارمزان روی آنها بپاشید
و در فــر قرار دهیــد تا مواد
کمــی بپزنــد و پنیــر ذوب
شود.
در آخــر چنــد لحظه گریل
کنیــد کــه پنیــر برشــته و
طالیی شود.
مقــداری فلفــل و آویشــن
بپاشــید و به همراه ســس
دلخواه سرو کنید.

پیاز /اسفناج /سیر /تخم مرغ /نمک و فلفل
نکات:

پیاز قرمز در طعم این غذا بســیار اثرگذار اســت
امــا اگر در دســترس نبود میتوانیــد از پیاز زرد یا
سفید بهره ببرید .درصورت تمایل میتوانید از
پنیر فتای خرد شــده به جای تخم مرغ و اندکی
اسانس لیمو داخل این غذا استفاده کنید .در این
صورت اسفناج به سبک یونانی خواهید داشت.

کاپ کیک پرتقال شکالتی
مواد الزم:

مینا گلیج

آرد سفید ..............................................................یک ونیم پیمانه
پود کاکائو تیره........................................................یک دوم پیمانه
شکر  2 .................................................................................پیمانه
آب پرتقال .............................................................یک دوم پیمانه
گاناش ..............................................................................صد گرم
تخم مرغ  .........................................................................سه عدد
بیکینگ پودر  ................................................یک قاشق مرباخوری
روغن مایع ............................................................یک دوم پیمانه

طرز تهیه:

پیاز قرمز خاللی خرد شده را با یک قاشق روغن
تفت داده تا سبک شود .یک حبه سیر له شده به
آن اضافــه کنید و کمی تفت دهید تا عطرش به
مشام برسد .حاال اسفناج خرد شده را داخل تابه
بریزید و اجازه دهید روی حرارت متوســط پخته
شود .مخلوط پیاز و سیر را بههمراه کمی نمک و
فلفل به اسفناجها اضافه کنید .به تعداد دلخواه
نیــز تخم مــرغ داخل آن بریزیــد و همراه با چند
قطره آب نارنج نوش جان کنید.

فروماژپرتقال
طرز تهيه:

مواد الزم:

زرده تخم مرغ  4 ..................................................................عدد
شکر  ...........................................................................یک پیمانه
آب پرتقال  2 ............................................................پیمانه و نیم
خامه صبحانه  ۲۰۰.................................................................گرم
وانیل ............................................................یک قاشق چایخوری
پودر ژالتین 2 .............................................قاشق چایخوری سر پر
رنده پوست پرتقال  ...................................نصف قاشق چایخوری
پالپ پرتقال(پرتقال بدون پوست خرد شده)  2 .........قاشق غذاخوری

آرد و بیکینــگ پــودر و
پــودر کاکائــو را  3بــار الک
میکنیم.
داخــل یــک کاســه گــود
مخلــوط آرد و پــودر کاکائو
را میریزیم .تمــام مواد را
وســط آرد ریختــه و بــا دور
تند همزن حدود  3دقیقه
میزنیم.
با این مواد دو ســوم قالب
کاپ کیکها را پر میکنیم
و  20دقیقــه داخــل فــر از
قبــل داغ شــده بــا درجــه
۱۸۰درجه قرار میدهیم.
طرز تهیه گاناش:

ترکیــب خامــه صبحانه و
شــکالت تختــهای را روی
حــرارت غیرمســتقیم
گذاشــته تا بهصــورت کرم
دربیاید( .درصد خامه یک
ونیم برابر باشد)

9

غزاله حقی

طرز تهیه:

زرده تخــم مــرغ ،شــکر
و وانیــل را خــوب هــم
میزنیــم تــا کــرم رنــگ و
غلیــظ شود.ســپس 30
دقیقــه روی بخــار کتــری
بــن مــاری کنیــد و هــر
چنــد دقیقــه یکبــار آن
را مخلــوط کنیــد .پــودر
ژالتیــن را بــا یکچهــارم
آب بــه روش بــن مــاری
حــل کنیــد .زرده مخلوط
شــده با شــکر و وانیل را با
آب پرتقــال مخلوط کنید
ســپس ژالتیــن آب شــده
را اضافــه کــرده و مجــدداً
خــوب مخلــوط کنیــد .در
این مرحله پوست پرتقال
و پالــپ پرتقــال و خامــه
را اضافــه کــرده و خــوب
مخلــوط کنیــد تــا کامــاً
یکدست شود.
مواد را در قالب مورد نظر
بریزید و به مدت ۴ساعت
درون یخچال قرار دهید تا
کرم بسته شود.

آرزو خالقی

