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تاس کباب
مواد الزم:

الهام طائی

ران مرغ 3.....................................................عدد
هویج ٢..........................................................عدد
سیب زمینی 2...................................عدد متوسط
بِه ٢................................................................عدد
گوجه ١............................................................عدد
آب ٢.............................................................لیوان
پیاز ...............................................یک عدد بزرگ
آلو بخارا ......................................به میزان دلخواه
نمک ،فلفل زردچوبه  .....................به میزان الزم

دسر وانیلی
مواد الزم:

ندا اسالمی

شیر  ٣ ....................................................لیوان
خامه قنادی ٨ ......................قاشق غذا خوری
شکر ١٠ ..................................قاشق غذاخوری
اسانس وانیل ................یک قاشق مربا خوری
ژالتین ٣ ...............................قاشق غذا خوری
(به همراه نصف لیوان آب بن ماری کنید)
رنگ خوراکی  .........................به میزان دلخواه
ژله آلوئه ورا  .....................................یک بسته
بستنی وانیلی .................................یک پیمانه

آش ترخینه
مواد الزم:

طرز تهیه:

ترخینه 5 ..............................................قرص
نخود .....................................یک دوم پیمانه
لوبیا چیتی  ............................یک دوم پیمانه
عدس ...........................................یکپیمانه
سبزی آش .......................................یک کیلو
نمک ،فلفل و زردچوبه .............به میزان الزم
دوغ محلی ........................................یک لیتر
پیازداغ ،نعناع داغ و سیر داغ .به میزان دلخواه

کف یک ظرف مناسب کمی روغن بریزید و
پیاز را حلقه کرده و ته ظرف بچینید .مرغها
را روی پیازها قرار داده و هویج را برش بزنید
و اضافه کنید .بِه را روی این مواد چیده و آب
را اضافــه کنیــد .اجازه دهید مــواد به جوش
بیاید و سپس شعله را کم کرده و بگذارید تا
بپزند .اواســط پخت ،آلو و ادویهها و در آخر
ســیب زمینی و گوجه را اضافه کرده و اجازه
دهید تا کمی آب غذا کشیده شود.

کراست پرتقالی

طرز تهيه:

ابتــدا شــیر را روی حــرارت مالیــم گرم کــرده و
خامــه فرم گرفتــه را به آن اضافه کنیــد .مواد را
هم بزنید تا یکدســت شــود .ســپس شــکر را به
آن اضافــه کرده و دوباره هم مــی زنیم تا کامالً
حل شــود .حــرارت را خامــوش کــرده و ژالتین
بن ماری شــده ،اســانس رنگ را به مواد اضافه
می کنیم و میگذاریم داخل یخچال تا ببندد.
بــرای الیه دوم ژلــه را با یک لیوان آب بن ماری
کنیــد .زمانی که خنک شــد بســتنی شــل شــده
را بــه آن اضافــه کــرده و هــم بزنید تا یکدســت
شــود .حاال آن را به آرامــی روی الیه قبلی که در
یخچال قرار داشــت میریزیم .بعد از آنکه این
مواد بسته شد آن را به دلخواه تزئین میکنیم.

مواد الزم:

بیسکوییت 200........................................گرم
کره  100.....................................................گرم
خامه قنادی 200.......................................گرم
پنیر ماسکارپونه  200 .................................گرم
پودر ژالتین .......................دو قاشق چایخوری
پرتقال ..............................................یک عدد
ژله پرتقال ........................................یک بسته
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طرز تهیه:

نخود ،لوبیا و عدس رو جداگانه  ۱۲ساعت خیس
کــرده و بعــد آن را میپزیم .ترخینهها را بعداز 3
ســاعت خیس خوردن در اواســط پخــت نخود و
لوبیا به همراه عدس و ســبزی خرده شده اضافه
میکنیــم .پیاز داغ را همــراه زردچوبه کمی تفت
میدهیم .نمک ،فلفل ،ســیر داغ و نعناع داغ را
م آش جــا بیفتد .در
نیــز اضافه کــرده و میگذاری 
آخــر کار غلظتش را بــا دوغ اندازه کــرده و حدود
نیم ساعت دیگر میگذاریم بپزد.

مینا گلیج

طرز تهيه:

بیســکوییتها را پــودر کــرده و آن را بعــد از
مخلوط کردن با کره آب شــده کف قالب پرس
میکنیم.
بــرای الیــه پنیــری ،خامــه قنــادی را بــا پنیــر
ماســکارپونه و پــودر ژالتیــن که در یــک چهارم
پیمانــه آب حــل شــده مخلــوط کــرده و آن را
روی الیــه بیســکوییتی میریزیــم و در یخچــال
میگذاریم.
بــرای الیــه رویــی ،پرتقــال را پوســت کنــده و
بهصــورت حلقــه بــرش داده و روی الیه پنیری
میچینیم.
حدود  2تا  3قاشق غذاخوری ژله پرتقال را بعد
از حل کردن روی آن میریزیم.

فائزه چیذری

