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طرز تهیه:

مــرغ را بــا آب ،پیــاز و ادویــه
و زردچوبــه و بــرگ بــو در
قابلمــه روی گاز میگذاریــم
تا نیم پز شــود .بعــد آن را از
قابلمه خارج کرده و با برس
آشــپزی زیــر و روی مرغ را به
زعفــران دم کشــیده آغشــته
میکنیــم .ادویــه تنــدوری و
پــودر فلفل پاپریــکا را همراه
مقداری کــره در ماکروویو به
مدت  ٣٠ثانیه میگذاریم تا
ذوب شود .بعد تمام اطراف
مــرغ را بــه این مایع آغشــته
میکنیــم .در شــکم مــرغ
ســیب زمینــی درســته نیــم
پخته و پوســت کنــده ،فلفل
دلمهای رنگــی ٢ ،عدد برگ
بــو و  2تــا  3شــاخه رزمــاری
میگذاریــم .روی مــرغ هــم
چنــد رزمــاری میگذاریــم.
ســپس یــک ظــرف پیرکــس
یــا ظــرف مخصــوص فــر را
کمــی چرب میکنیــم و مرغ
را داخــل ظــرف میگذاریم.
بعــد بــا شــعله پایین فــر به
مدت  ٣٠دقیقه با درجه ١٨٠
درجه ســانتیگراد میگذاریم
تــا کامل بپزد .گاهی مقداری
از آب مرغ پخته شــده را کنار
ظــرف مــرغ میگذاریــم تــا
کمــی با بخــار آب مرغ پخته
شــود .بعد با شعله باالی فر
روی مرغ را برشته میکنیم.

مرغ
بریان
خانگی
زرین پورمحتشم

مواد الزم:

مرغ.....................................................یک عدد
ادویه تندوری.....................یک قاشق چایخوری
پودر فلفل پابریکا...............یک قاشق چایخوری
بزمینی.........................................یک عدد
سی 
فلفل دلمهای رنگی......................به مقدار الزم
برگ بو 2....................................................عدد
رزماری.............................................چند شاخه
کره................................................به مقدار الزم
زعفران دم کشــیده ،نمک ،فلفل و زردچوبــه .........به
مقدار الزم
كافه خونه

طرز تهیه باقلوا پرچمی:

مریم بختیاری

باقلوا پرچمی
مواد الزم خمیر باقلوا:

گالب ۱......................................قاشق غذاخوری
آب گرم ۲.................................قاشق غذاخوری
روغن جامد آب شده ۱..........قاشق سوپ خوری
آرد الک شده ۱.........................................پیمانه
مواد الزم داخل باقلوا پرچمی:

پودر بادام و پودر قند ۵ ............................پیمانه
پودر پسته ۳ ............................................پیمانه
زعفران حل شده ۳ ..................قاشق غذاخوری
پودر هل ۱.................................قاشق غذاخوری
مواد الزم شربت باقلوا پرچمی:

آب و شکر ۱ ............................................پیمانه
گالب...................................دو قاشق غذاخوری
طرز تهیه داخل باقلوا:

تمــام مــواد را مخلوط کرده و روی حرارت مالیم قرار میدهیم تا قوام بیاید .پودرقند و هل را مخلوط
کرده .نیمی از پودر بادام را با زعفران مخلوط میکنیم .پودر قند مخلوط شــده با هل را با پودر پســته،
پودر بادام سفید و پودر بادام زعفرانی مخلوط میکنیم.
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آب و روغــن و گالب را مخلــوط کــرده و آرد را
کــم کــم اضافــه کــرده و خمیــر را ورز داده تا نرم
و لطیف شــود ســپس در کیســه فریزر گذاشــته و
حــدود دو ســاعت در دمــای محیــط اســتراحت
میدهیم .خمیر را به دو قسمت مساوی تقسیم
کــرده و با وردنه باز میکنیم تــا به صورت لواش
کامــاً نــازک دربیایــد .قالــب را بــا روغــن مایــع
چــرب کــرده و خمیــر لواش نــازک را کــف قالب
میاندازیــم و قندبــادام زعفرانــی را روی خمیــر
ریختــه و آن را بــا گوشــتکوب خــوب میکوبیم تا
ســطح آن کامالً صاف شود .ســپس روی آن قند
بادام ســفید را ریخته و مجــدداً خوب میکوبیم
و روی آن پودرپســته قنــدی را میریزیــم و خوب
میکوبیــم (اگر مواد خوب کوبیده نشــوند بعد از
برش زدن و پختن باقلوا انسجام نداشته و الیهها
از هم جدا میشوند) روی پودر پسته را با قلممو
به وسیله گالب نمناک کرده و خمیر نازک لواش
را روی آن میگذاریم .فر را با حرارت  ۱۷۵درجه
از قبل روشن میکنیم تا گرم شود.
با پشــت چاقو روی خمیر بــرش میزنیم طوری
کــه خمیر شــکل لوزی داشــته باشــد .باقــا را در
حــدود  ۳۰الــی  ۳۵دقیقــه داخل فر گذاشــته تا
طالیــی شــود .باقلــوا را از فــر درآورده و روی آن
شــربت قوام آمده که سرد شده را میریزیم (اگر
شــربت داغ باشــد باقلوا خمیر میشــود) بعد از
اینکه کامالً سرد شد آن را برش میدهیم.

