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طرز تهیه:

ســینه مــرغ را با پیــاز ،نمــک ،زردچوبــه ،فلفل ،هویج و ســاقه
کرفس آبپز کنید .مرغهای پخته شده را ساتوری کنید.
حاال تخم مرغها را با کمی زعفران و یک قاشق غذاخوری آب
بزنید.
مرغ ساتوری شده را با پیاز داغ ،سیر و رب گوجه مخلوط کنید.
ماســت ،آرد ،ادویــه ،زعفران ،بیکینــگ پودر و آب لیمــو را نیز
بــه آن اضافــه کرده و هم بزنید .ســپس تخم مرغ زده شــده را
اضافه کنید و با چنگال خوب هم بزنید.
در تابــه نچســب مقــداری روغــن ریختــه و بعد از گرم شــدن،
مایــع کوکــو را درون تابــه بریزیــد و در آن را ببندید.وقتــی یــک
طــرف ســرخ شــد کوکــو را برگردانیــد تا طــرف دیگر نیز ســرخ
شود.

مواد الزم:

سینه مرغ یا فیله
 300گرم
تخم مرغ درشت
 7عدد
ماست
 2قاشق غذاخوری
آرد
یک قاشق غذاخوری
رب گوجه
یک قاشق مرباخوری
بیکینگ پودر
یک قاشق چایخوری
آب لیمو
 2قاشق غذاخوری
زعفران ،نمک و فلفل
به میزان الزم
پیاز سرخ شده
یک عدد درشت
سیر رنده وسرخ شده
یک قاشق چایخوری

پریوش طالبی

آش رشته
مواد الزم:

رشته آش ۲۵۰ ....................................گرم
ســبزی آش(تره ،جعفری ،گشنیز ،اسفناج،
شوید و ترخون)  ۷۰۰............................گرم
پیاز داغ ۳۰۰........................................گرم
سیر داغ  ............................یک دوم پیمانه
نخود .........................................یک پیمانه
لوبیا چیتی  ................................یک پیمانه
عدس ...............................یک دوم پیمانه
نمک و فلفل و زرد چوبه .......به مقدار الزم
آرد  ۲ ..............................قاشق غذا خوری
نعناع خشک  ۲ .....الی  ۳قاشق غذا خوری
روغن ۲ .................الی  ۳قاشق غذا خوری

نکته:

نکته :1درابتدا حرارت باال باشــد تا کوکو پف کند بعد از چند دقیقه
حرارت را کم و روی شعله پخش کن بگذارید.
نکته :2کوکو رو در تابه زیاد بزرگ نریزید.

كافه خونه
طرز تهیه:

لیال سادات

حلوای
زنجبیلی
گردویی

آرد را  2بار الک کرده و کنار میگذاریم ،زنجبیل ،هل و پودر قند را نیز الک
میکنیم که اگر دانههای درشت در آن بود خارج شود .آرد را روی حرارت
مالیــم گرما میدهیم تا بوی خامی آن گرفته شــود .آرد باید کمی تغییر
رنگ بدهد و بوی خامی آن گرفته شــود ولی الزم نیســت قهوهای شــود.
بعــد روی حــرارت مالیم کره آب شــده را بــه آرد اضافه کرده و با قاشــق
چوبــی بــه خــورد آن میدهیم تا بافت یکدســتی ایجاد شــود .کمی بعد
حرارت را خاموش کرده و میگذاریم حرارت آرد گرفته شود .سپس پودر
گــردو ،پودرقند ،پودر زنجبیل و هــل را به مخلوط کره و آرد اضافه کرده و
با قاشــق آنها را آنقدر هم بزنید که تمام مواد خمیری شــکل شود .برای
ســرو ،میتوانیــد آن را در ظرف دلخواه ریخته یا در قالبهای ســلیکونی
بریزید و بگذارید داخل یخچال و بعد از سرد شدن آن را برگردانید.

مواد الزم:

الهام طالئی

آرد ...................یک پیمانه
کره ٧٥ .......................گرم
پودر قند .....سه چهارم پیمانه
پودر زنجبیل 2 .....الی 3قاشق
غذاخوری
گردوی پودر شده ٥٠ ...گرم
پودر هل 2....قاشق غذاخوری

نانکشمشی
مواد الزم:

تخم مرغ٣ .........................................عدد
پودر قند٢٦٠ ........................................گرم
روغن جامد یا کره ١٥٠ .........................گرم
روغن مایع ٦٠ .....................................گرم
وانیل ......................نصف قاشق چاىخورى
آرد ٣٨٠ ..............................................گرم
کشمش  ١٥٠ .............................تا  ٢٠٠گرم
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