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راحله قوچانی

خورش آلو اسفناج
مواد الزم :

گوشت خورشی  400....................................گرم
اسفناج 2...............................................کیلوگرم
نمک و فلفل................................به میزان الزم
ادویه گوشت.................................به میزان الزم
زردچوبه......................................به میزان الزم
پیاز......................................................یک عدد
آب...............................................به میزان الزم
رب آلوچه.....................................به میزان الزم
آلو خورشی 200...........................................گرم
طرز تهیه:

پیــاز را خرد کرده و تفت میدهیم .گوشــت را اضافه
کــرده و همــراه زردچوبــه و ادویــه کمــی دیگــر تفت
میدهیم .ســپس حــدوداً ۴لیــوان آب جوش داخل
ایــن مواد ریختــه و میگذاریم تا جوش بیــاد .در این
فاصله اسفناجها را خرد کرده و حدود  ۲۰دقیقه تفت
میدهیم تا بوی خامی آن گرفته شود .حدوداً ۱۰الی
 ۱۲عــدد آلو بخارا را به اســفناجها اضافه کرده و بعد
از کمی تفت دادن داخل خورشــت میریزیم و روی
شــعله پخش کن گذاشــته تا با حرارت مالیم بپزد و
جا بیفتد .در آخر نمک و یک قاشق رب آلوچه نیز به
خورشتاضافهمیکنیم.
كافه خونه
طرز تهیه:

آب و یک قاشــق چایخوری آرد و شکر رو مخلوط
میکنیــم و خمیــر مایــه را بــه آن اضافــه کــرده
۱۰دقیقــه بــه آن اســتراحت میدهیــم تــا عمــل
بیاد .تخم مرغ ،شــکر ،وانیل ،نمک ،شیر و روغن
را بــا هــم خــوب مخلــوط کــرده و در آخــر خمیر
مایه عمــل آمده را به آن اضافــه کرده و مخلوط
میکنیــم .ســپس کــم کــم آرد را به مــواد اضافه
میکنیم .روی خمیر بهدســت آمده را پوشانده و
در جای گرم به مدت یک ساعت به آن استراحت
میدهیم .سپس خمیر را روی سطحی که از قبل
چرب شده پهن کرده و به شکل مستطیلی برش
میزنیــم .روی خمیــر را کرم ریختــه و یک خمیر
ی خیس کرده و روی آن
دیگر را با اندکــی آب کم 
میگذاریم .ســطح پیراشــکیها را بــا روغن مایع
چــرب کرده و دوباره به مــدت  ۲۰تا  ۳۰دقیقه به
آن اســتراحت میدهیم .بعد روغن را گرم کرده
و با حرارت مالیم پیراشکیها را سرخ میکنیم.

پریوش طالبی

پیراشکی
دانمارکی
مواد الزم:

آرد ۲.۵ ...................................................پیمانه
تخم مرغ ۲.................................................عدد
روغن مایع ۳ ..........................قاشق غذا خوری
شیر ..................................یک قاشق غذا خوری
خمیر مایه فوری ..............یک قاشق غذا خوری
شکر ۳ ....................................قاشق غذا خوری
کچهارم پیمانه
آب.........................................ی 
نمک............................................به مقدار الزم
ل  .....................یکچهارم قاشق چایخوری
وانی 
شیر ........................................یک چهارم لیوان
شکر ۳ ....................................قاشق غذا خوری
آرد ۲.۵ ...................................................پیمانه
وانیل ..................... یکچهارم قاشق چایخوری
گالب .................................یک قاشق چایخوری

نکته:

نکتــه  :1پیراشــکیها بایــد در روغن فراوان ســرخ
شود.
نکته  :2زمان سرخ کردن مرتب پیراشکیها را زیر
و رو کنین تا یکدست سرخ شود.
نکتــه  :3روغــن نباید خیلی داغ شــود وگرنه روی
پیراشکیها سرخ شده و درون آن خمیر میماند.
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