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نان باگت خانگی
مواد الزم:

آرد نان  ۵۰۰...............................................گرم
خمیر مایه فوری ۱۰ ....................................گرم
زهرا سلطانیفر بهبود دهنده ۵ ...........................................گرم
نمک ۱۰......................................................گرم
شکر  ۳۰......................................................گرم
شیر  ۱۵۰....................................................گرم
آب سرد  ۱۲۰...............................................گرم
کره ۱۰۰ ......................................................گرم
تخم مرغ  ...........................................یک عدد

پوپیت مرغ(شکم پر)
مواد الزم:

طرز تهیه:

آرد را در کاسه بزرگی الک کنید .خمیر مایه ،شکر،
نمــک و بهبــود دهنــده را بــه آن اضافــه کنیــد و با
پشت قاشــق چوبی هم بزنید ،در این مرحله شیر
و ســپس آب سرد را تدریجاً اضافه کنید و با دست
خوب مخلوط کنید تا خمیر جمع شود .کره را خرد
کــرده و اضافــه کنید و به حالت رخت شســتن ورز
دهید تا کره به خورد خمیر برود .ابتدا خمیر خیلی
چســبنده خواهــد بــود ولی به مــرور و بــا ورز دادن
چســبندگی خمیر کم میشود و سطح آن صاف و
براق خواهد شد(حدود  10دقیقه تا یک ربع زمان
میبــرد) .خمیــر آماده را در کاســه چرب شــدهای
بگذارید ،دمای خمیر در این مرحله باید  ۲۶تا ۲۸
درجه سانتی گراد باشد ،روی کاسه سلفون بکشید
و برای  ۲۰دقیقه به خمیر استراحت دهید .خمیر
را بــه چونههــای  ۱۲۰تــا  ۱۵۰گرمــی تقســیم کنید،
چونهها را به شکل رول ساندویچی مدل بدید و در
ســینیای که با کاغذ روغنی پوشانده اید با فاصله
از هــم قرار بدهید .یک عدد تخم مرغ را در ظرف
شکســته و با مقدار کمی شــیر خوب مخلوط کنید
و با برس آشــپزی روی رولهای خمیر بمالید و با
تیــغ تیــزی روی هر خمیر برشهای مــورب ایجاد
کنیــد .ســینی حــاوی خمیرها را برای یک ســاعت
در فر خاموش اســتراحت بدید .سپس از فر خارج
کرده و فر را روی حرارت  ۲۰۰درجه سانتی گراد(فر
برقی  ۱۸۰درجه) روشن کنید و یک ربع صبر کنید
تــا داغ شــود .ســینیها را در فر بگذاریــد و  ۱۵تا ۲۰
دقیقه زمان دهید تا روی نانها طالیی شود.

سینه مرغ بدون استخوان .................یک عدد
پنیر پارمزان و موزارال  ................به میزان الزم
قارچ۴ ....................................................عدد

جعفری خرد شده ................به میزان دلخواه
نمک ،فلفل پودر پاپریکا و پودر سیر  .....به میزان
الزم

ســینه مرغ را بیاســتخوان کــرده و چرخ میکنیم .ســپس
نمک ،فلفل ،پودر پاپریکا و پودر سیر را به آن اضافه کرده و
مواد را روی نایلون ضخیم پهن کرده و بین  2نایلون نازک
بــاز میکنیم .با فاصله از طرفیــن قارچها را که از قبل تفت
دادهایم روی آن قرار داده و پنیرها و کمی جعفری ساطوری
شــده نیز اضافه میکنیم ،با کمک نایلــون طرف مقابل را
روی آن انداختــه و لبههــا را با کمی آب و فشــار انگشــتها

فیکس میکنیم .در یک سینی پودر سوخاری ریخته و همه
جای پوپیت را با آن میپوشــانیم .این مواد را به مدت یک
ســاعت در یخچال اســتراحت داده و ســپس بــا روغن کم
و حــرارت مالیم هر دو طرف پوپیت را ســرخ میکنیم .آن
از روغــن خارج کرده و روی حوله آشــپزخانه قرار میدهیم
تا هم روغن اضافی را از دســت دهد هم پنیر داخلی کمی
خودش را بگیرد و سپس آن را سرو میکنیم.

مواد الزم:

الهام جهان
فرح شیرازی

نکته:
نکته  :1مــدت ماندگاری این نانهــا در ظرف در
بسته  ۳روز است.
نکتــه :2در صــورت اســتفاده از همــزن برقــی و
ســر خمیرگیر ،کافیســت  ۴دقیقه اول مــواد را با
ســرعت کم هم بزنید ،خمیر که جمع شــد کره
را اضافــه کــرده و  ۸تــا  ۱۰دقیقه خمیــر را با دور
متوسط ورز دهید.

شیرینیآلمانی
مواد الزم:

سمیه کریمی

آرد شیرینی پزی 300..................................گرم
روغن صاف قنادی  150 .............................گرم
کره نرم شده (جایگزین روغن) 80..............گرم
پودر قند 50.................................................گرم
تخم مرغ ...........................................یک عدد
عسل یا شربت ۳۰ ......................................گرم
شیر  30 ......................................................گرم

ترشیتربچه

طرز تهيه:
روغــن و پــودر قنــد را بــا همــزن برقــی بزنید تا
سبک شــود .سپس به ترتیب عسل ،تخم مرغ،
وانیل و شــیر را اضافه کــرده و به هم زدن ادامه
میدهیم .آرد را کم کم افزوده و با کمک قاشق
چوبــی مــواد را مخلوط میکنیم .ســپس خمیر
آماده را داخل کیســه فریــزر به مدت یک الی 2
ســاعت استراحت دهید .خمیر را بین  2نایلون
به ضخامت نیم ســانتیمتر پهن کرده و با قالب
یــا لیوان بــرش می زنیم .نیمی از شــیرینیها را
حفــره دار کرده و همــه قالبها را در ســینی فر
میچنیم .شــیرینیها را در فر از قبل گرم شــده
با دمای  170درجه قرار داده و به مدت  12تا 15
دقیقــه میپزیــم .بعد از خنک شــدن ،با کمک
قلــم مو مقداری عســل یــا ژله مغــزی بیرنگ
را کــه گرم کردهایم روی شــیرینیهای حفرهدار
مالیــده و بــا پــودر پســته و ...تزئیــن میکنیم .با
کمــک قیــف مقــداری مارمــاالد یــا ژلــه مغزی
رنگــی روی شــیرینیهای بدون حفــره ریخته و
شــیرینی حفره دار تزئین شــده را روی قســمت
زیری قرار میدهیم تا شیرینیها جفت شوند.

مواد الزم:

تربچه  500 .................................................گرم
سرکه سیب ..............................دو و نیم پیمانه
گلپر  ..........................یک دوم قاشق غذاخوری
ترخون خشک  .................یک قاشق غذاخوری
نمک و فلفل سیاه .......................به میزان الزم
فلفل سبز 2 ...............................................عدد
سیر 4 .........................................................حبه

نکته:
نکته  :1خمیر این شیرینی ورز داده نشود .اگر این
خمیــر را ورز بدهیــد ســریع به روغــن میافتد و
شیرینی بیکیفیت میشود.
نکته :2شیرینی آلمانی معموالً دو سه روز بعد از
پخت جاافتادهتر و خوشمزه ترمیشود.

9

طرز تهیه:

تربچههــا را شســته و خــوب خشــک کــرده و
ورقــهای برش میزنیم .ســپس ادویههــا را به
ســرکه اضافه کرده ،همراه با تربچهها برای 10
دقیقــه میجوشــانیم .پس از خنک شــدن در
شیشه تمیز ریخته ،در شیشه را سلفون کشیده
و در یخچــال قــرار میدهیــم .بعــد از دو روز
ترشی آماده است.

بنفشه اکبری

