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طرز تهیه:

طرز تهیه:

نخــود و لوبیــا را ۱۲الی  24ســاعت خیس
کــرده و طــی این مــدت ۲تا ۳بــار آب آن
را عــوض کنیــد .عدس را نیز  ۲-۱ســاعت
خیــس کــرده و تمــام حبوبــات را بــا هــم
بپزید.
قابلمــه را تــا نصــف از آب پر کنیــد و روی
حــرارت گذاشــته تــا آب به جــوش بیاید.
حبوبات پخته شــده را بــه آن اضافه کرده
و در قابلمــه را بگذاریــد تــا آب دوبــاره به
جوش بیاید.
داخــل یــک تابــه روغــن بریزید و بیشــتر
پیازداغهــا را بــه آن اضافــه کنیــد .بقیــه
را بــرای تزئیــن کنــار بگذاریــد .ســیر داغ،
زردچوبــه ،فلفل قرمز و آرد را به پیازهای
ســرخ شــده اضافــه کنیــد و مــواد را با هم
تفت دهید.
زمانــی کــه آب و حبوبات بــه جوش آمد،
ســبزی خرد شــده را به آن اضافــه کرده و
بگذاریــد به آرامی بجوشــد .پیاز داغ را که
از قبــل آمــاده کردهایــم در آخــر بــه مواد
اضافــه کرده و میگذاریــم حدود ۲۰تا۳۰
دقیقــه بــا حــرارت باال بجوشــد تــا لعاب
بیندازد.ســپس رشــتهها را نصــف کرده و
بــه آش اضافه میکنیم ،حدود  ۱۵دقیقه
دیگــر زمــان میدهیم تــا آش جــا بیفتد.
بعــد از جا افتــادن ،آش را از روی حرارت
برداشــته و داخــل ظــرف دلخــواه ســرو
میکنیم.

فریبا عریف

املت
ایتالیایی

ابتدا ســیب زمینیها را کمی تفت دهید و کنار بگذارید تا ســرد
شــود .پیاز را تفت داده و بعد فلفل دلمهای و گوجه و ادویهها
را بــه آن اضافه میکنیم .ســپس ســیب زمینی ،نخــود فرنگی
و ذرت را نیــز اضافــه میکنیــم .تخــم مرغها را با  2قاشــق آب
خــوب همــزده و به آرامی به مــواد اضافه میکنیــم .زیر تابه را
کــم کرده تا تخم مرغها خوب روی مواد بســته شــود 5 .دقیقه
آخــر روی مواد پنیر پیتــزا ریخته و میگذاریم تــا روی آن کمی
طالیی شود.

مواد الزم:

سیب زمینی نگینی
 2عدد
پیاز خرد شده
یک عدد
فلفل دلمهای نگینی
یک عدد
نخود فرنگی پخته شده
نصف پیمانه
گوجه فرنگی خرد شده
 2عدد
کنسرو ذرت
نصف پیمانه
مرغ پخته
یک پیمانه
تخم مرغ
 3عدد
نمک ،فلفل و زردچوبه
به میزان الزم

نکته:

قبل از اضافه کردن ســبزی ،یک قاشق مربا
خوری نمک درون آب بریزید تا سبزیها به
مواد دیگر رنگ پس ندهد.

طرز تهيه:

نکته:

استفاده از پنیر پیتزا دلخواه است.

طرز تهیه:

ابتــدا مواد را وزن کنیــد و کنار بگذارید .فر
را روى درجه  ١٨٠گرم کنید.
روغنهــا و پودر قند را بــا همزن به مدت
 5دقیقه خوب میزنیم تا یکدست شود.
تخــم مرغها را یکى یکى اضافه کرده و با
همزن میزنیم.
وانیــل را نیــز به این مــواد اضافــه کرده و
ســپس آرد را که از قبل الک شــده آهسته
داخــل مــواد ریختــه و خــوب مخلــوط
مــی کنیــم ،ســپس کشــمش را اضافــه
میکنیم.
کف ســینی را کاغذ روغنی قرار میدهیم.
از مــواد شــیرینی برداشــته و داخــل قیف
میریزیــم .مــواد را بــا فاصلــه روی کاغذ
روغنــی ریختــه و بعــد روی آن پــودر قند
الک میکنیم .در آخر شــیرینیها را در فر
به مدت  ١٠الــى ١٥دقیقه قرار میدیم تا
زیر آن طالیی شود.

رویا ملکی

گل لواشک

لواشــکها را بلنــد و باریــک بــرش زده و رول میکنیــم .حــاال این
رولها را با خالل دندان روی اســفنجی که با فویل پوشــیده شــده
فرو کرده و هرجای کار را که خالی بود با آلوچه و آلبالو پر میکنیم.
بسته به ذائقه میتوانید از قیسی و انجیر یا دیگر میوههای خشک
هم استفاده کنید.
مواد الزم:

لواشک متری  /آلوچه و آلبالو خشکه

نکته:
این شیرینى تغییر رنگ نمیدهد فقط زمانی که
زیر آن طالیى میشود ،آماده شده است.
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