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مواد الزم:

پیراشکی
روسی

مایه خمیر............................دو قاشق چایخوری
آب گرم.................................یک چهارم پیمانه
شکر ..یک قاشق چایخوری و یک و نیم قاشق سوپخوری
آرد سفید 4...............................................پیمانه
نمک..................................یک قاشق چایخوری
تخم مرغ 2.................................................عدد
شیر گرم............................................یک پیمانه
روغن ذرت یا آفتابگردان...........یک دوم پیمانه

نکته :دیماج نوعی عصرانه ســنتی اســت
کــه در اســتان قزویــن در فصول گــرم طبخ
میشود.

دیماج

مواد میانی پیراشکی:
مهناز افخم

مریم بختیاری

مواد الزم:

ســیبزمینی پخته و خرد شــده ،پیــاز تفت داده
شده ،گشنیز خرد شده و نمک و فلفل قرمز

نــان لواش قزوینی/ســبزی خوردن/پیــاز داغ/گردو
پنیر کهنه /خیار

طرز تهیه:

مایــه خمیر را با آب گرم و یک قاشــق چایخوری
شــکر مخلــوط کنیــد ،روی آن را پوشــانده و صبر
کنید تا فعال شود.
ســپس آرد ســفید ،نمــک ،تخم مرغ ،شــیرگرم،
روغــن ذرت یــا آفتابگــردان ،یــک و نیــم قاشــق
ســوپخوری شــکر و مایه خمیــر عمل آمــده را با
هم مخلوط و چند دقیقه ورز دهید تا خمیر نرم
و یکدســتی به دســت آیــد .چنانچــه خمیر کمی
چســبنده بــود آرد اضافــه کنید .در ظــرف چرب
شــده قــرار داده رویــش را بپوشــانید و در محــل
مناســبی قرار داده تا حجم خمیر دو برابر شــود.
بعد از زمان استراحت ،هوای خمیر را گرفته و در
سطح آردپاشی شده کمی ورز دهید.
هر بار به اندازه یک نارنگی از خمیر برداشــته آن
را کمی باز کنید و از مواد میانی داخل آن گذاشته
خمیر را ببندید و آن را به شکل بیضی فرم دهید
و در ســینی چرب شده گذاشته رویش را پوشانده
تا حجم آنها دو برابر شود .سپس در روغن(زیاد)
داغ با حرارت مالیم ســرخ کنید .برای تهیه مواد
میانی پیراشکی ،سیب زمینی پخته و خرد شده،
پیاز تفت داده شــده ،گشــنیز خرد شده و نمک و
فلفل قرمز را با هم کامالً مخلوط کنید.

طرز تهیه:

ابتدا نان خشک را به تکههای کوچک خرد کنید .سپس کمی آب در آن بریزید تا مرطوب شود .پیاز
را از قبل خرد کرده و تفت دهید .سپس به نان اضافه کنید .سبزی خوردن و گردو را خرد کرده ،با هم
مخلوط کنید .گردو را زیاد خرد نکنید طوری که هنگام سرو زیر دندان بیاید.مقداری پنیر و دو تا سه
خیار رنده شده را هم به باقی مواد اضافه کرده و سپس تمام مواد را خوب با هم مخلوط کنید .روی
مواد را با پارچه بپوشــانید و بگذارید مواد حدود  ۱تا  ۲ســاعت استراحت کند .سپس به کمک دست
آن را ورز دهید و به صورت گلولههای گرد یا بیضی درآورید.

کوکی مرنگ قهوه با کرم گاناش
مهناز افخم

مواد الزم:

سفیده تخم......................................مرغ  3عدد
آبلیموی تازه...........یک چهارم قاشق چایخوری
شکر دانه ریز ...........................سه چهارم پیمانه
وانیل.......................یک چهارم قاشق چایخوری
پودرفوریقهوهاسپرسو..........یکونیمقاشقسوپخوری
طرز تهيه:

ســفیده تخم مــرغ را همــراه آبلیموی تازه ،شــکر
دانه ریز ،وانیل و پودر فوری قهوه اسپرسو در کاسه
مناسبی ریخته و کاسه را روی بخار آب جوش قرار
دهیــد و با همزن دســتی مرتب هــم بزنید تا مایه
گرم شــده و دانههای شــکر کامالً حل شود (حدود
 5دقیقــه) .ســپس مایه مرنگ را در کاســه همزن
ریختــه و به مــدت  4دقیقه هم بزنیــد تا کامالً پف
کرده و فرم بگیرد .ســینی شــیرینی پزی را با کاغذ
بپوشــانید (چرب نکنید) و از مایه مرنگ در کیسه
شــیرینی پــزی ریختــه و با ماســوره دلخواهتــان با
فاصله در ســینی طــرح بزنید .ســینی را در فر 100
درجه ســانتیگراد کــه کمی گرم کردهایــد به مدت
یک ســاعت قرار دهید ،بعد از پخت در فر را نیمه
باز گذاشته و اجازه دهید مرنگها یک شب داخل
فر بمانند .ســپس بین هر دو عدد مرنگ را با کرم
گاناش بپوشانید.

نکتــه:1مــدتزمانمانــدگاریمرنگباکــرمگاناش
 10روز داخل یخچال در ظرف در بســته اســت .مرنگ
بدون کــرم را  2هفته داخــل ظرف دربســته در محیط
خنک وبیشــترازدوهفتهداخــلیخچالبهطوریکه
هوا داخــل آن نفوذ نکنــد میتوانید نگه داریــد .برای
مدت طوالنی تر باید در بستهبندی مناسب و در فریزر
نگهداریکنید.
نکتــه :2ســفیده و زرده تخم مــرغ را بالفاصلــه بعد از
بیرونآوردنازیخچالجداکنید.

نکته:3ظرفیکامالًخشکوتمیز(ازجنسپالستیک
نباشــد) را انتخاب کرده و نصف یــک عدد لیموترش
را بــه ســطوح داخلی ظرف بمالید ســپس ســفیدهها
را داخــل ظرف ریخته روی آن ســلفون بکشــید و نیم
ساعتدردمایمحیطقراردهید.
نکته :4از شــکر بسیار ریز اســتفاده کنید ،در صورتی که
دانههای شــکر درشــت بود آن را در دســتگاه غذاســاز
ریختهوچندثانیهدستگاهراروشنکنید.
نکته:5فرنبایدازقبلزیادگرمباشد.

نکتــه  :6در صورتی کــه بخواهید مرنگ بــا رنگهای
متنوعتهیهکنید،رنگرادرپایانکاراضافهکنید.
نکته :7چنانچه ســایز مرنگ شــما کوچک بود مدت
زمــان پخــت یک ســاعت و اگــر بــزرگ بــود 2الی3
ساعتزمانالزماست.
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