
      مواد الزم :
٭ اسفناج..........................................  ۱۰۰ گرم 
.............................  ۳۰۰ گرم  ٭ گوجه گیالسی
.....................  یک عدد بزرگ  ٭ پیاز خرد شده
٭ روغن زیتون................  یک قاشق غذاخوری 
٭ ریحان.............................................  ۳۰ گرم 
٭ پنیر موزارال توپی..........................  ۱۰۰ گرم 
٭ تخم مرغ.............................................  6 عدد 
............................ به مقدار الزم  ٭ نمک و فلفل 

و اج��ازه دهید به م��دت 3 تا 4 
ساعت استراحت کند  .

قبل از زدن زولبیا شیره را آماده 
کنید به این صورت که 1 لیوان 
سرخالی ش��کر را به همراه یک 
س��وم لیوان آب داخ��ل قابلمه 
ریخت��ه و 2 قاش��ق غذاخوری 
گالب، نصف قاش��ق چایخوری 
آبلیم��و اضافه و س��پس مواد را 
هم زده تا ش��کر مق��داری حل 
ش��ود. حاال قابلم��ه را روی گاز 
گذاش��ته و دیگر م��واد را به هم 

نزنید تا ش��روع به قل زدن کند و بعد از اینکه کف 
کرد با یک برس آغشته به آبلیمو کناره های قابلمه 
را که ش��کر چس��بیده کنید. ش��کر باید کامال حل 
ش��ود. بعد مقداری زعفران، چند عدد هل و نصف 
قاش��ق غذاخوری گلوکز مایع اضافه کرده و همین 

که گلوکز باز شد گاز را خاموش می کنیم .
ح��اال م��واد زولبیا را که اس��تراحت ک��رده را هم 
می زنی��م و داخل ظرف مخص��وص یا ظرف جای 

سس می ریزیم .
داخل ی��ک قابلمه کوچک به اندازه 2 س��انتیمتر 
روغن ریخته و صبر می کنیم تا روغن داغ داغ شود 
بعد از مواد زولبی��ا به صورت دایره ایی و تو در تو 
داخ��ل روغن داغ میریزیم و خوب هر دو طرف را 
سرخ می کنیم تا طالیی رنگ شود. )البته به سلیقه 
خود س��رخ کنید( و بعد داخل شربت می اندازیم. 
که به مدت 10 تا 15 ثانیه داخل شربت باشد بعد 

خارج کرده و داخل ظرف می چینیم .

طرز تهیه:  
در ابتدا برای درست کردن این املت خوش طمع 
بای��د فر را روی دم��ای 200 درجه س��انتی گراد 
تنظیم کنید تا حین آماده ش��دن مواد گرم ش��ود . 
س��پس پیاز را پوس��ت بگیرید و به صورت نگینی 
خرد کنید. داخل یک تابه نچس��ب مقداری روغن 
ریخته و روی حرارت قرار دهید تا روغن داغ شود. 
پیاز خرد ش��ده را حدود پنج تا ش��ش دقیقه داخل 
روغ��ن تفت دهید تا نرم و کمی طالیی ش��ود . بعد 
گوجه فرنگی های گیالس��ی را به پیاز اضافه کنید و 
آن ها را به مدت یک دقیقه تفت دهید تا نرم شوند.  

 در ای��ن مرحله برگ های اس��فناج و ریحان را 
پس از شستن و ضدعفونی کردن داخل آبکش 
بریزید تا خشک شوند. مواد را از روی حرارت 
بردارید و اس��فناج و ریح��ان را اضافه کنید و 
بعد تمام مواد را به یک قالب مس��تطیلی شکل 
به اندازه 20 در 30 س��انتی متری منتقل کنید. 
تخم مرغ ها را داخل یک کاسه به کمک چنگال 
خوب هم بزنید و ب��ه اندازه الزم نمک و فلفل 

نکته ها:  
 ش��ربت زولبیا برعکس  شربت بامیه  باید گرم 

باشد .
برای س��رخ کردن زولبیا بهتر اس��ت از روغن 
مایع اس��تفاده کنید، زیرا روغن جامد باعث سفت 

شدن زولبیا می شود .
زیر شعله گاز را برای سرخ کردن زولبیا ها را در 
حالت کم و مالیم ق��رار دهید تا زولبیا ها به خوبی 

پف کرده و نسوزند . 
 روغن��ی که برای س��رخ ک��ردن زولبیا ها بکار 
می برید باید حسابی داغ باشد تا به محض ریختن 

مواد در آن زولبیا ها پف کنند . 
زولبیا را س��ریع داخل ش��ربت ب��ار بگذارید 
وگرنه ش��هد به خورد زولبیا نم��ی رود و زولبیا 

مات می شود.  
در پایان بعد از این که زولبیا ها خنک شدند آن ها 

را در درون ظرف مناسبی قرار دهید . نوش جان

اضافه کنید؛ س��پس روی مواد داخل قالب بریزید .  
 پنی��ر موزارال توپی را خ��رد کنید و روی مواد داخل 
قالب بریزید و حدود 20 تا 25 دقیقه ظرف را داخل 
فر قرار دهید تا تخم مرغ ها خودشان را گرفته و پنیر 

روی مواد طالیی شود  .
نکات

 حتما م��واد را از روی حرارت بردارید و بعد برگ 
اس��فناج و ریحان را اضافه کنید ومی توانید در آخر 

هنگام سرو کمی شوید روی املت خرد کنید . 
 ب��ه جای پنیر موزارال می توانی��د از پنیر ریکوتا نیز 

استفاده کنید

   زولبیا خوش طعم و عطر

املت حرفه ای

زولبیا یکی از شیرینی های خوشمزه ای است که در 
ماه رمضان طرف��داران زیادی پیدا می کند و ما به 
راحتی می توانیم زولبیا را در خانه درست کنیم. در 
این ش��ماره قصد داریم عالوه بر طرز تهیه، نکاتی 
برای بهتر ش��دن پخت زولبیای خانگی ذکر کنیم 
چ��ون تهیه زولبیا قلق های خاص و منحصر به فرد 
خ��ودش را دارد و بای��د در اندازه گیری مواد آن 

دقیق باشیم . 
طرز تهیه:  

در ابتدا نشاس��ته را داخل ظرف ریخته و ماس��ت 
را اضاف��ه و خوب با هم مخلوط کرده تا نشاس��ته 
مقداری نرم ش��ود. حاال گالب، زعفران دم کرده، 
روغ��ن مای��ع و آرد را به مواد اضاف��ه و با همزن 
ب��ه مدت 5 ت��ا 7 دقیقه خ��وب مخل��وط کنید تا 
از حالت س��فتی خ��ارج ش��ود و همچنین در حین 
همزدن، بکینگ پودر هم به مواد اضافه کنید. بعد 
از هم��زدن مواد را داخل ظرفی در بس��ته ریخته 

حتما با خودتان خواهید گفت که املت اس��فناج و 
پنیر موزارال هم مگر حرفه ای و غیرحرفه ای داردو 
پاس��خ مثبت است،در این ش��ماره املت حرفه ای 
قرار اس��ت با اسفناج، گوجه فرنگی، پیاز داغ و پنیر 
م��وزارال توپی تهیه ش��ود. فقط زمان را از دس��ت 
ندهید و حتما این املت را در یک روز تعطیل کنار 

اعضای خانواده نوش جان کنید .

       مواد الزم:
٭نشاسته  ۱ لیوان سرخالی )معادل ۱2۰ گرم( 
٭ماست غلیظ پرچرب.......  نصف لیوان )معادل ۱2۰ گرم( 
...............................  ۱ قاشق غذاخوری ٭گالب
٭زعفران دم کرده..............  2 قاشق غذاخوری
.......................  ۱ قاشق چایخوری ٭روغن مایع
٭آرد......  2 قاشق غذاخوری )معادل 2۰ گرم( 
٭بکینگ پودر..............  نصف قاشق چایخوری 

آشپزي لذیذ
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بهاره پورعالي


