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خورش انار ،مرغ و بادمجان
مواد الزم

مرغ ...................................................به دلخواه
پیاز ......................................................یک عدد
نوشین کشاورز بادمجان  ...........................................به دلخواه
انار دون شده ....................................یک پیمانه
آب انار  2.................................................پیمانه
نمک ،فلفل و زعفران ..................به میزان الزم

طرز تهیه:

مواد الزم:

مــرغ را بــا نمک ،فلفل وکمــی زعفران طعم
دار کرده و با شــعله کم ســرخ کنیــد .پیاز را که
ریز خرد کرده به مرغ اضافه کنید ،سپس یک
پیمانه انار دون شده را نیز افزوده وکمی تفت
دهید .نمک ،فلفل سیاه و  2پیمانه آب انار را
اضافــه کــرده و در ظرف را میگذاریــم .اجازه
دهید خورش جا بیفتد .سپس بادمجانهای
سرخ شده را داخل خورش میگذاریم .بعد از
یک ربع خورش آماده میشود.

کیــک کــرپ
مواد الزم:

ندا اسالمی

برگر مرغ

تخم مرغ ٤ ........................................................................عدد
شیر ٤ ..............................................................................پیمانه
آرد  4...............................................................................پیمانه
روغن مایع ٤ ...................................................قاشق غذا خوری
پودر شکر یا پودر قند  ٦.....................................قاشق غذا خوری
وانیل ........................................................نوک قاشق چایخوری
خامه فرم گرفته ...................................................به میزان الزم
مارماالد آلبالو ......................................................به میزان الزم

مرغ چرخ شده 300 ...............گرم(برای چهارتا برگر)
سیر رنده شده  2 ..................................................عدد
نمک و فلفل و پاپریکا ...........از هر کدوم نصف قاشــق
غذاخوری
آب لیمو ترش ...................................نصف یک عدد
فلفل دلمه ریز خرد شده  2 ..............قاشق غذاخوری

طرز تهیه:

تمــام مواد را با هــم مخلوط کرده و
نیم ساعت استراحت بدهید.
داخــل یــک ظــرف کیســه ای پهــن افسانه اسماعیلی
کنید .سپس به اندازه نارنگی از مواد
برداشــته و روی کیســه به شکل گرد
باز کنید.
داخل تابه چدنــی یک قطره روغن
ریخته و با برس پخش کنید .سپس
برگرها را داخل آن سرخ کنید.

مربای بـه
مواد الزم:

طرز تهيه:

به .................................................................................یک کیلو
قند ۷۵۰.............................................................گرم تا یک کیلو
هل سبز  .......................................................................چندعدد

همه مواد را با همزن دستی
مــی زنیم تا یکدســت شــود.
بعد داخل تابه را چرب کرده
و زمانــی که گرم شــد حرارت
را کــم میکنیــم .از مایــه
داخــل تابــه ریختــه و زمانی
کــه روی کار حبــاب زد آن را
برمیگردانیــم تــا آن طــرف
کرپها سرخ شود.
وقتی کرپها خنک شد بین
آنها خامه فرم گرفته و سپس
مارمــاالد ریختــه و پخــش
پهــای آمــاده
میکنیــم .کر 
را تزئین کرده و  ٢ســاعت در
یخچالاستراحتمیدهیم،
سپس آنها را سرو میکنیم.

نکته:

نکته :1مربای به حتماً باید درظرف مسی پخته شود.
نکته :2آب اضافه شده باید به اندازهای باشد که وقتی دستمان را
با فشار روی مواد میگذاریم ،آب روی دستمان را بگیرد.
نکته :3استفاده از قند به جای شکر باعث شفافیت مربا میشود.

نکته:

نکتــه :1از هــر نــوع مربــا یا
مارماالدی میتــوان برای
کرپها استفاده کرد.
نکتــه :2الیههــای خامــه و
مربا حتماً باید نازک باشد.
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طرز تهيه:

ابتــدا بــه را پوســت کنــده
وبه شــکل دلخــواه برش
میزنیم .آن رادر قابلمه نسرین کشاورز
ریختــه و روی آن آب
میریزیــم .ظــرف را روی
حــرارت گذاشــته و زمانی
که بــه جوش آمد شــعله
را کــم میکنیــم .تقریبــاً
 2ساعت میگذاریم مربا
روی حــرارت مالیم پخته
شــود .ســپس قنــد وچند
عدد هل نیز به آن اضافه
کــرده و دوبــاره حــدود
 3تا  5ساعت میگذاریم
با حــرارت مالیم شــربت
قوام بیایــد و رنگ بگیرد.
حاال مربا را از روی حرارت
برداشته وبعد از گذاشتن
دم کنــی میگذاریــم تــا
۲۴ســاعت داخــل دیــگ
مســی بمانــد وبعــد آن
را در ظـــــــــرف دلخــواه
یریزیم.
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