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مرغ
عسلی

طرز تهیه:

ســینه مرغ را نگینی برش بزنید .سپس مرغها
را بــا نمــک ،ســیر ،زنجبیل ،ســویا ســس و آب
در کاســهای مخلــوط کنید و حداقــل برای نیم
ساعت در یخچال بگذارید تا طعم دار شود.
در کاســه بزرگــی تخــم مــرغ را بشــکنید ،نمــک،
پــودر ســیر ،بیکینگ پــودر ،نشاســته ذرت ،نیمی
از آب را مخلــوط کنیــد ســپس آرد و مابقی آب را
هــم افزوده و خوب هم بزنید تا غلظت مناســبی
پیدا کند و یکدست شــود .در آخر روغن را اضافه
کــرده و هم بزنیــد .تکههای مرغ مزه دار شــده را
روی خمیــر آماده بریزیــد و مخلوط کنید .در تابه
متوسطی روغن بریزید در حدی که تکههای مرغ
بتوانند در روغن غوطه ور شــوند .تکههای مرغ را
در روغن ســرخ کنیــد .با کمک کفگیر ســوراخ دار
تکههــای مرغ را از روغن خــارج کنید و در صافی
بریزید .حاال همه تکههای مرغ ســرخ شــده را به
روغن داغ برگردانید و مجدداً ســرخ کنید تا رنگ
طالیی و خوشــرنگی بگیرند .این ســرخ کردن دو
مرحلهای باعث ترد شدن سینه مرغ میشود.

مواد الزم برای  ۴نفر:

مریم بهادر بیگی

آب  ۳ ..................................قاشق سوپ خوری
تخم مرغ ............................................یک عدد
نمک ....................یک چهارم قاشق چایخوری
پودر سیر ...............یک چهارم قاشق چایخوری
بیکینگ پودر ۲ ........................قاشق چایخوری

سینه مرغ  500 ...........................................گرم
نمک ........................یک دوم قاشق چایخوری
سیر رنده شده ..................یک قاشق چایخوری
زنجبیل رنده شده ............یک قاشق چایخوری
سویا سس ۲ .........................قاشق سوپ خوری

آب ۱۰ .................................قاشق سوپ خوری
نشاسته ذرت  ...........................یک دوم پیمانه
آرد ساده ...............................سه چهارم پیمانه
روغن مایع  ۲.......................قاشق سوپ خوری

كافه خونه
طرز تهیه:

مژگان جاودانی

دونات
سیب
مواد الزم:

آب سیب گرم  ...................................یک لیوان
مایه خمیر .......................................پانزده گرم
کره  6.......................................قاشق غذاخوری
تخم مرغ.............................................یک عدد
شیر  2......................................قاشق غذاخوری
دارچین .......................................به میزان الزم
جوز هندی و نمک...................به میزان دلخواه
شکر..........................................یک سوم پیمانه
آرد  3.5..................................................پیمانه
سیب....................................................سه عدد
شکر قهوه اى ............................یک سوم پیمانه
شکر سفید............................یک چهارم پیمانه
کره .....................................دو قاشق غذاخوری

نکته:

نکته :1آرد اضافی به خورد خمیر ندهید زیرا خمیر باید نرم و لطیف باشد.
نکته :2هنگام سرخ شدن با قاشق روی دوناتها روغن داغ بریزید تا خوب پف کند.
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ابتدا پودر خمیر مایه را با آب سیب گرم مخلوط کرده
و اجازه میدهیم به عمل بیاید .پوســت ســیبها را
بگیرید و نگینى خرد کنید .کره را روى حرارت گذاشته
و شــکر قهوهای ،شــکر ســفید و نمک را به آن اضافه
کنید .اجازه دهید تا مواد کمی کاراملی شــود ســپس
 2قاشــق غذاخــوری آب ســیب را همراه ســیبهای
خــرد شــده به آن اضافــه کنید و اجــازه دهید تا کمی
ســیبها نرم شــود .در آخــر دارچیــن و آرد را اضافه
کنید تا مواد غلظت پیدا کند .بگذارید این مواد خنک
شود .براى خمیر دونات ،اول کره را با شکر مخلوط و
ســپس تخم مرغها را به آن اضافه کــرده و با همزن
مواد را مخلوط کنید .ســپس شــیر ،نمــک ،دارچین،
جوز هندی و خمیر مایه عمل آمده را به مواد اضافه
کنید .آرد را نیز کم کم ریخته و تا زمانی که خمیر مثل
یــک گوله جمع شــود به هــم زدن ادامــه میدهیم.
خمیر آماده را در یک کاسه چرب شده گذاشته و بعد
از پوشــاندن روی آن اجــازه میدهیــم در یــک جــای
گــرم به مــدت حداقل یک ســاعت ور بیاید .ســپس
خمیر را بعد از ورز دادن روی ســطحی که از قبل آرد
پاشی شده به کمک وردنه باز کرده و قالب میزنیم.
خمیرهای قالب زده را در ســینی چیده و دوباره نیم
ساعت به آن استراحت میدهیم .روغن را در ظرف
کوچک با دیواره بلند ریخته و دوناتها را در آن سرخ
میکنیم .دوناتهای ســرخ شــده را روی توری فلزی
گذاشته و سپس آن را در مخلوط شکر و پودر دارچین
میغلتانیم و بعد از خنک شدن درون آنها را با مواد
میانی که از قبل تهیه کردهاید ،پر کنید.

