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مواد الزم:

کیک سیب زمینی
طرز تهیه:

شــیر ولرم را در کاســه گــود بریزید .خمیــر مایه و
بعد یک قاشــق از شــکر را به آن اضافه کنید و در
آن را به مدت  8تا  10دقیقه ببندید تا عمل بیاید.
درظرفی دیگر تخم مرغ و ماست و بعد  ۲قاشق
باقی مانده شکر ،وانیل ،هل ،نمک و روغن مایع
را اضافه کرده و با همزن مخلوط کنید.
مخمــر عمل آماده را هــم اضافه کرده و با قاشــق
کمی مخلوطش کنید و بعد آرام آرام آرد را اضافه
کنید تا جایی که خمیر به دست نچسبد .حدود یک
ربــع خــوب ورز بدهید و بعد بگذارید داخل کاســه
تمیــز و چرب شــده و رویــش را بپوشــانید و حدود
یک تا یک و نیم ســاعت استراحت بدهید .در این
فاصلــه همــه مواد میانــی را ترکیب کنیــد تا خمیر
سفتی به دست بیاید .بعد از خمیر اولی که درست
کردید  3چونه یک اندازه درســت کنید .اول یکی از
چونههــا را با وردنه پهن کنید .نصف مواد میانی را
خــوب رویش پخش کنید .چونه بعدی را هم روی
یک صفحه باز کنید و بعد روی الیه قبلی بگذارید و
دوباره مواد بریزید و بعد چونه سوم را که باز کردید
رویش پهن کنید .حاال برشهای نواری حدود یک
ســانتیمتری بزنید بعد نوار را از یک طرف بگیرید
و از طــرف دیگر پیــچ بدهید(مثل طناب بپیچید).
بعد ،از یک ســمت شــروع کنید به جمع کردن آن
تا شبیه تصویر شود(شــکل گل درست کنید) .حاال
دوباره  ۲۰دقیقه استراحت بدهید.
بــرای رومال هم از یک زرده تخم مرغ و زعفران
کــه با چنــگال زدید یــا ترکیب زرده و یک قاشــق
شــیر و یک قاشق روغن اســتفاده کنید .نان را در
فر از قبل گرم شده با دمای ۱۷۵درجه سانتیگراد
برای  ۲۰تا  ۲۵دقیقه بگذارید.

تخم مرغ 4 ....................................................عدد
آرد  3 ...........................................................لیوان
ماست و روغن مایع  ..............................یک لیوان
نمک ،فلفل ،زردچوبه ،کنجد ...........به میزان الزم
سیب زمینی  3...................................عدد متوسط
جعفری خرد شده 4 ....................قاشق غذاخوری
بیکینگ پودر  2 ...........................قاشق مرباخوری

گندم شبانی

طرز تهیه:

ســیب زمینیها را پوســت گرفته و نگینی خرد میکنیم .بعد آنها را میشــوییم و در آبکش میگذاریم تا آب
اضافی آن گرفته شــود .در ظرفی تخم مرغ را با همزن دســتی همزده و بتدریج روغن مایع ،ماســت ،نمک،
فلفل و زرد چوبه یا زعفران دم کرده را اضافه کرده و هم میزنیم .آرد را همراه بیکینگ پودر الک کرده و آرام
آرام اضافه میکنیم .در آخر سیب زمینی و جعفری خرد شده را خوب مخلوط میکنیم .داخل ظرف مورد
نظر را چرب کرده و مواد را در قالب میریزیم .رویش را کنجد میپاشیم و داخل فر از قبل گرم شده با درجه
حرارت  180درجه سانتیگراد به مدت  30دقیقه قرار میدهیم.

طرز تهیه:

طرز تهیه:

گندم شبانی

مواد الزم:

زردآلو..........یک کیلو
شکر ............یک کیلو
جوهــر لیمو........یک
قاشق مرباخوری

ابتدا سفیده تخم مرغ را با یک پنس نمک خوب
بزنید تا ســفید و ابری شود و از ظرف نریزد .بعد
آن را کنار بگذارید.
زرده و شــکر و وانیــل را حــدود پنــج تــا شــش
دقیقــه بــا همزن بزنید تا شــکر کامالً آب شــده و
رنگش روشــن شــود .خامــه و روغن و ماســت را
بــه ترتیــب اضافه کنیــد و چند دقیقــه هم بزنید
تــا کامالً مخلوط شــود .حــاال همــزن را خاموش
کنیــد .ســفیده را درســه مرحلــه بــه خــورد زرده
بدهیــد .آرد و بیکینــگ پــودر را ابتــدا دوبــار الک
کنیــد و به خورد مایع بدهید و در یک جهت هم
بزنیــد .همــه جــای قالــب را از قبل با کــره چرب
کنیــد و آرد بپاشــید .بعد آرد اضافــه را بتکانید و
بــه قالب ضربه بزنیــد تا کامــاً آرد اضافه خارج
شــده و کیک تمیز جدا شــود .نصــف مایع کیک
را داخــل قالــب بریزیــد و آلبالــو و آرد زده را دور
تــا دور بریزیــد یــا روی مایــع پخــش کنیــد .بعد
دوبــاره رویش مایــع کیک بریزید .کیــک را در فر
از قبــل گرم شــده با دمای  180درجه ســانتیگراد
بــه مــدت  40دقیقــه قــرار دهیــد تــا بپــزد و بعد
دو تا سه دقیقه گریل را روشن کنید تا رویش کمی
طالیی شود.

مربای زردآلو
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زردآلوهــا را شســته و از وســط نصــف میکنیــم و
هســته آن را درمیآوریــم .در قابلمــه اول مقداری
شــکر ریخته و بعــد زردآلوها را میچینیــم .این کار
را ال به ال انجام میدهیم .حاال قابلمه را یک شــب
داخل یخچــال قرار میدهیم .بعــد قابلمه را روی
حرارت مالیم قرار میدهیم تا شــکر آب شــود و به
مــدت  15دقیقه میجوشــانیم .در آخر جوهرلیمو
یــا آبلیمــوی تــازه را اضافــه کــرده و از روی حرارت
برمی داریم .رویش را با پارچهای تمیز پوشانده و به
مدت ســه روز مقابل نور آفتاب قرار میدهیم .مربا
را هرازگاهــی هــم میزنیــم و بعد از ســه روز داخل
بطریهای دردار ریخته و در یخچال میگذاریم.

