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طرز تهیه:

عاطفه قنبری

دمپختک
باقالی

ابتدا لپه باقالی را شسته و حدود  3ساعت خیس میکنیم .پیازها
را خرد کرده و آن را با روغن و مقداری کره تفت میدهیم .سپس
زردچوبــه را اضافــه کــرده کمــی تفت میدهیــم .باقالیهــا را نیز
آبکش کرده و به مواد اضافه میکنیم .یک لیوان آب به باقالیها
اضافــه کــرده و میگذاریم تا بپــزد .برنج را همراه بــا آب و نمک
میگذاریم روی حرارت تا بپزد .زمانی که آب برنج تمام شــد لپه
باقالیهای پخته شــده را بــه آن اضافه کرده و مخلوط میکنیم و
میگذاریم دم بکشد.

سارا احمدی

سبزیجات
گریل شده
با سس مخصوص
مواد الزم:

مواد الزم:

برنج ...............چهار پیمانه
لپه باقالی ............دوپیمانه
پیاز 3 .........................عدد
زردچوبه .......به میزان الزم
کره ...............به میزان الزم
روغن.............به میزان الزم

بادمجان حلقهای ............به میزان دلخواه
کدو ..................................به میزان دلخواه
پیاز بنفش ........................به میزان دلخواه
فلفل دلمهای رنگی .........به میزان دلخواه
روغن زیتون ..............یک قاشق غذاخوری
آبلیمو 2...........................قاشق غذاخوری
نمک ،فلفل و پودر سیر ....به میزان دلخواه
ماست چکیده یا یونانی ..............یک لیوان
آبلیموی تازه..............یک قاشق غذاخوری
نمک و پودرفلفل قرمز.........به میزان الزم
پیاز کوچک....................................یک دوم

نکات:

نکته  : 1بــرای اینکه باقالیها
وا نــرود حتمــاً آن را کمــی
تفت دهید.
نکته  : 2میزان زردچوبه باید
به انــدازهای باشــد که برنج
رنگ بگیرد.
كافه خونه
طرز تهیه:

شراره قماشی

ترشی لیته
بادمجان

بادمجانها را شســته و خشــک کنید بعد با پوســت خرد کرده و در
سرکه جوشان بریزید تا بپزید .بادمجانهای پخته را در سبد ریخته
تــا ســرکه اضافــی آن گرفته شــود .ســپس آن را در کاســهای بزرگ
ریخته و با گوشتکوب آن له کنید.
نمــک ،فلفــل قرمز ،پونه ،نعناع ،ســیر و موســیر خرد شــده ،تخم
گشــنیز و کمــی جوز هنــدی را کوبیده و بــه همراه کمــی رب انار به
بادمجانها اضافه کنید.
تمر هندی را با کمی سرکه مخلوط کرده تا حل شود .سپس آن را از
صافی رد کرده و به مواد اضافه کنید.

سعیده باوفا

کیک
قابلمهای

مواد الزم:

بادمجان ریز500..........گرم
سرکه...................یک لیوان
سیررنده شده .....یک قاشق
موسیر خشک 100.........گرم
نمک ............به میزان الزم
فلفل وادویه .....به میزان الزم
سبزیجات معطر 8.......قاشق
رب انار3 ...................قاشق
تمر هندی150..............گرم

مواد الزم:

تخم مرغ 4........................................عدد
شکر ..................................یک و نیم لیوان
وانیل  .......................نوک قاشق چایخوری
آرد قنادی 2.......................................لیوان
بیکینگ پودر ......دو قاشق و نیم چایخوری
شیر........................یک و یک چهارم لیوان
روغن مایع ...........................دو سوم لیوان
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