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طرز تهیه:

ابتدا ســینه یا ران مــرغ را روی تخته کار بگذارید.
اگر ازســینه استفاده می کنید حتماً قسمت پهن
ســینه را از عرض برش بدهید که ضخامتش کم
شــود .بــرای پخت بهتر یک کیســه روی تکههای
مــرغ بیندازیــد و با بیفتــک کوب چنــد ضربه به
آنهــا بزنید .تکههــای مرغ را به آرد آغشــته کنید
و ســپس در روغن سرخ کنید تا کمی رنگ بگیرد
و طالیــی شــود .در کاســهای تمــام مواد ســس را
مخلــوط کنیــد و بعــد از اینکه  2طــرف تک ههای
مرغ ســرخ شد سس را به تابه اضافه کنید ،سس
کــه بهجوش آمد حــرارت را کم کنیــد و  ۲۰تا ۲۵
دقیقه زمان دهید تــا تکههای مرغ بپزد ،یک بار
در طول پخت آنها را برگردانید.
تکههــای مرغ را از ســس خارج کنیــد ،ورقههای
سیر و زنجبیل را هم خارج کنید.
اجــازه دهید ســس بجوشــد و کمی غلیظ شــود.
تکههــای مــرغ را روی تختــه کار بگذاریــد و ورقه
ورقــه کنید ،ســپس به ســس در حال جوشــیدن
اضافه کنید و هم بزنید .حرارت را خاموش کنید
و این خوراک لذیذ را همراه با انواع ســبزی پخته
شده و در صورت تمایل پلوی کته سرو کنید .قبل
از سرو مقداری کنجد روی تکههای مرغ بپاشید.
نکته:

میتــوان از ســینه بــه جــای ران مــرغ اســتفاده
کرد.
مواد سس:

م بهادربیگی
مری 

چیکن تِری یاکی

مواد الزم برای  ۳نفر:

سویا سس  ۴ ..........................................................................................................قاشق سوپ خوری
عسل ۳ .....................................................................................................................قاشق غذاخوری
شکر سفید یا قهوه ای و سرکه سفید و روغن مایع  .....................................هر کدام  ۲قاشق غذاخوری
آب ۴ .........................................................................................................................قاشق غذاخوری
سیر ورقه شده ۴ ...........................................................................................................................عدد
زنجبیل ورقه شده۶ .............................................................................................................یا  ۷حلقه
کنجد .............................................................................................................................به میزان الزم

ران مرغ بدون استخوان ۴ .......................عدد یا
سینه مرغ بدون استخوان  ۲........................عدد
آرد سفید .....................................به میزان الزم
روغن مایع  ........................سه قاشق غذاخوری

كافه خونه
طرز تهیه:

ابتدا شــکر ،شیر سرد ،نشاسته و آرد را مخلوط
کــرده تــا خــوب حــل شــود و گلولــهای داخــل
شــیر نماند .ایــن مــواد را روی حــرارت مالیم
گذاشــته و مرتــب هــم میزنیــم تا بــه غلظت
برسد .ســپس مواد را از روی حرارت برداشته،
وانیل را به آن اضافه کرده و میگذاریم خنک
شود.
ســپس مــواد خنک شــده را بــا دور تند همزن
 5دقیقــه میزنیم و بعد خامــه را اضافه کرده
و دو دقیقه دیگــر به هم زدن ادامه میدهیم.
کــف ظــرف پیرکــس بیســکویت چیــده و یک
ســوم کــرم را روی آن پخش میکنیــم .دوباره
بیســکویت چیــده و باقــی مانــده کــرم را روی
آن ریخته و صاف میکنیم .ســپس روی دسر،
پــودر نارگیــل ریختــه و آن را حــدود  4ســاعت
داخــل یخچــال میگذاریــم .زمانــی کــه دســر
بسته شد ،برش داده و تزئین میکنیم.

سعیده باوفا

کیک برفی
یخچالی
مواد الزم:

شیر  2 .......................................................لیوان
خامه فرم گرفته قنادی 200 .....گرم یا یک پاکت
خامه صبحانه صورتی
نشاسته ذرت  2 ........................قاشق غذاخوری
آرد معمولی 2 .........................قاشق غذاخوری
شکر 5 .....................................قاشق غذاخوری
وانیل ...............................نوک قاشق چایخوری
نارگیل  .........................................به میزان الزم
بیسکویت پتی بور 12 ..................................عدد

نکته:

اگــر از خامــه صبحانــه بــه جــای خامــه قنــادی
اســتفاده میکنیــد  8قاشــق غذاخوری شــکر در
مواد بریزید.

8

