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طرز تهیه:

طرز تهیه:

بادمجــان و کدوهــا را بــا پوســت حلقــهای
کــرده و بــه همــراه خاللهــای پیــاز بنفــش
و فلفــل دلمــهای رنگــی داخــل یک کاســه
میریزیــم .روغن زیتــون را به همراه آبلیمو
و نمــک ،فلفــل و پــودر ســیر بــه ایــن مــواد
اضافه میکنیم .ســبزیجات را داخل ســینی
فــر ریخته و حدود چهل دقیقــه داخل فر با
حــرارت صد و هشــتاد میگذاریم تا برشــته
شــود .میتوانیــم به جــای فر مــواد را داخل
تابــه گریــل ریختــه و روی شــعله مســتقیم
بپزیم.

مهسا محمودی

تره فرنگی و پیاز نگینی شده را با کره تفت داده و آرد را به آن اضافه کرده
و تا زمانی که بوی خامی آرد گرفته شود به تفت دادن ادامه دهید .سپس
هویج ،سیب زمینی نگینی شده و آب مرغ را اضافه کرده و بگذارید سوپ
جا بیفتد .در آخر شیر ،خامه ،نمک و فلفل را نیز به آن اضافه کنید.
مواد الزم:

سوپ
تره فرنگی

تره فرنگی ٣ ....................بوته
پیاز متوسط ..............یک عدد
هویج .......................یک عدد
سیبزمینیکوچک .........یک عدد
شیر .......................یک پیمانه

خامه  ٢ ........قاشق غذاخوری
کره ٥٠ .............................گرم
آرد ٢.............قاشق غذاخوری
آب مرغ ............به میزان الزم
نمک و فلفل ..........به میزان الزم

طرز تهیه سس:

ماســت چکیده را بــا آبلیموی تــازه ،نمک،
پــودر فلفــل قرمــز و نصــف پیــاز کوچک که
ریــز رنــده شــده مخلــوط کنیــد و آن را کنــار
سبزیجات سرو کنید.

نکات:

نکته :1زیره طعم خوبی به این غذا و ســس
یدهد.
آن م 
نکته :2می توانید از سبزیجات دلخواه مانند
قــارچ ،گل کلــم ،بروکلــی و ...در ایــن غــذا
استفاده کنید

طرز تهیه:

مواد الزم:

در یک کاسه بزرگ تخم مرغ و شکر و اسانس
را با سرعت باالی همزن حدود  5دقیقه بزنید
تا غلیظ و کرم مانند شود .آرد و بیکینگ پودر
را با هم مخلوط کرده و ســپس الک کنید .آرد
را آهســته به مواد اضافه و هــم بزنید .در یک
شیر جوش کوچک شیر را گرم کرده و روغن را
کــم کم بــه آن اضافه کنید .مــواد فقط در حد
مخلوط شــدن با ســرعت کم همــزن مخلوط
شــود ،مایه را در قالب چرب شــده و آردپاشی
شده بریزید.

افسانهاسماعیلی

مربای
پوستپرتقال
طرز تهیه:

ابتــدا ســفیدی داخــل پوســت پرتقــال را بگیرید.
پوست پرتقالها را لوله کنید .سوزن نخ را از داخل
پوســتهای لوله شده رد کنید و ببندید و با همان
نخ ســه تا چهــار بار آنهــا را بجوشــانید و روی آن
آب ســرد بگیرید .داخل قابلمه نیم کیلو شکر و 2
لیوان آب بریزید و بگذارید تا جوش بیاید .میخک
و دارچین را اضافه کنید و بگذارید  10دقیقه دیگر
بجوشه بعد ریســههایی که تلخی آن گرفته شده
را با دســت کمی فشــار دهید تا آب نداشــته باشه
و داخل شربت بگذارید .بیست دقیقه در قابلمه
را بگذارید تا پوســتها کمی نرم شــود .سپس در
قابلمــه را برداشــته و بگذاریــد نیم ســاعت دیگر
روی حــرارت کم کامالً جا بیفتد و غلیظ شــود10 .
دقیقــه آخر آبلیموی تازه را بــه مربا اضافه کنید.
وقتی سرد شد نخها را جدا کنید .پوست پرتقالها
به همون شکل لول شده باقی میماند.

روش پخت روی گاز:

روی شــعله متوسط گاز شــعلهپخش کن
گذاشته و بعد قابلمه کیک را روی آن قرار
دهیــد .درآن را بســته و دمکنــی بگذارید.
یکساعت زمان بدهید تا کیک آماده شود.
روش پخت داخل فر:

قالــب کیــک را داخــل فــر از قبــل گــرم
شــده بــا  170درجــه فارنهایت قــرار داده
و  45دقیقه زمان میدهیم تا پخته شود.
نکات:

برای اطمینــان از پخت کیک ،ســیخ چوبی
را داخــل کیک فرو کنید اگر تمیز بیرون آمد
آماده است وگرنه باید مدت بیشتری بپزد.
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پوست پرتقال و نارنج.........................نیم کیلو
شکر ...................................................نیم کیلو
آب  2 ......................................................لیوان
میخک  4 .................................................عدد
چوب دارچین ...................................یک عدد
آب لیموی تازه  1.5................قاشق غذاخوری

