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خاللی شده و سیر رنده شده و ادویه 
ها و زعفران دم ک��رده غلیظ خوب 
ماس��اژ دهی��د و در ی��ک ظرف در 
بس��ته به مدت ۲ ساعت در یخچال 

قرار دهید تا مرغ مزه دار شود.
آماده سللازی خللالل ها: خالل 
پرتق��ال را ۲۰ دقیقه ب��ا آب خیس 
کنی��د و چند بار بجوش��انید تا تلخی 
آن گرفته ش��ود. خالل بادام و پسته 
را نی��ز با کم��ی گالب خیس کنید و 

زرشک را نیز داخل یک کاسه آب بریزید.
پخت مرغ: مرغ را مزه دار ش��ده را داخل تابه 
به همراه کره یا روغن س��رخ کنید تا خوب طالیی 
و برش��ته شود. سپس مرغ را به همراه کمی آب و 
برگ بو و نمک بگذارید تا پخته و نرم ش��ود. برای 
پخ��ت مرغ نیاز به آب زیاد نیس��ت و اجازه دهید 
مرغ خودش آب انداخته و با آب خود پخته ش��ود 
و در انتها وقتی مرغ پخته شد برگ بو را جدا کنید 

و اجازه دهید آب مرغ غلیظ شود.
تهیلله پلو: برنجی را که از قبل با مقداری نمک 
خیس کرده اید را می توانید هم به صورت کته و یا 
به صورت آبکش تهیه کنید. برای تهیه به صورت 
آبکش با ته دیگ دلخواه بدین صورت انجام دهید 
که ابتدا برنج را روی حرارت گذاش��ته تا به جوش 
بیاید سپس کف روی برنج را مدام بگیرید و سپس 
آبک��ش کنید و کف قابلمه روغن ریخته و ته دیگ 
مناسب را بگذارید و برنج را ریخته و به مدت ۴۰ 

ش��یرینی قیطونی از ش��یرینی های مخصوص 
شب عید می باشد که طرفداران زیادی میان مردم 
دارد. اگر می خواهید عید امسال خودتان دست به 
کار شوید و ش��یرینی مخصوص و خانگی خودتان 
را تهیه کنید بهتر است با ما همراه شوید تا به شما 
خوانندگان عزیز طرز تهیه این ش��یرینی خوشمزه 

آموزش دهیم
طرز تهیه 

ابتدا روغ��ن جامد را در یک ظرف بریزید و با 
کمک یک همزن دستی آن را هم بزنید تا کمی نرم 
شود. س��پس پودر قند را به روغن اضافه و دوباره 
با هم��زن هم بزنید تا ترکیب ش��وند. در این 
مرحله هر س��ه آرد را در ظرف دیگری الک 
کنید. سپس همان ظرفی که این سه آرد الک 
ش��ده در آن هس��ت را درون مواد شکر آرام 
آرام با الک اضافه کنید و ش��روع به هم زدن 
کنید. س��پس پودر زنجبیل و هل را نیز اضافه 
کرده و به آرامی با س��ر انگش��تان ورز دهید. 
س��عی کنید بیش از اندازه ای��ن خمیر را ورز 
ندهید، زیرا این خمی��ر روغن پس می دهد و 

دقیق��ه دم بگذاری��د و در انتهای پخت، روی برنج 
کره و زعفران بریزید.

تفللت دادن مغزها: هویج را رن��ده ریز بزنید 
و به همراه ش��کر و زعفران و مق��داری آب و کره 
داخ��ل تابه ریخته و هم بزنید تا کمی تفت بخورد. 
س��پس در تابه را گذاشته و اجازه دهید با حرارت 
کم هویج ها نرم ش��وند. سپس خالل بادام و پسته 
را داخل کمی روغن تفت دهید تا کمی نرم ش��وند 
و بعد از تابه خ��ارج کنید.در ادامه داخل یک تابه 
کوچک کمی کره ریخته و زرشک را به همراه شکر 
تفت دهید س��پس خالل پرتق��ال را افزوده و کمی 
زعف��ران نیز اضافه کنید و از تاب��ه خارج کنید در 
ادامه کش��مش ه��ا را نیز داخل تاب��ه ریخته و به 
مدت چند دقیقه در تابه را گذاش��ته تا کش��مش 

ها پف کنند.
و در انته��ا برنج را داخل دیس کش��یده و تمام 
مغزه��ا را روی برنج ریخته و تزئین کنید و مرغ را 

کنار برنج قرار دهید. نوش جان

این باعث خرابی خمیرتان می ش��ود. بعد از اینکه 
خمی��ر را ورز دادید روی آن را با اس��تفاده از یک 
دس��تمال تمیز بپوش��انید و بگذارید تا حدود یک 
س��اعت در دمای محیط بمان��د. حال خمیر آماده 
شده را به همراه یک کاسه گالب، یک کاسه پودر 
پس��ته، یک کاس��ه پودر نارگیل و هرچیز دیگری 
که دوس��ت دارید روی شیرینی تان بریزیدرا کنار 
دستتان بگذارید. به اندازه یک گردو از مواد خمیر 
برداری��د و آن را گلوله کنید. در این میان نیز فر را 
در دمای ۱۸۰ درجه س��انتی گراد روشن کنید تا 
گرم شود. س��ینی فر را خارج کرده و کاغذ روغنی 
نیز روی آن بگذارید. س��پس خمیرهای گردشده  
را ابتدا درون کاس��ه گالب بگذارید و خیلی سریع 
آن را خارج کنید و در هر پودری که دوست دارید 
بغلتانید و درون سینی فر بگذارید به همین ترتیب 
ت��ا آخر خمیر پیش بروید. بعد س��ینی را درون فر 
بگذاری��د و اج��ازه دهید تا ش��یرینی ها حدود نیم 
س��اعت درون فر بپزد. بعد از اینکه ش��یرینی ها را 
خارج کردید اجازه دهید ش��یرینی ها س��رد شوند 
و س��پس آنها را س��رو کنید. دلتان شاد و کامتان 

غذای چهارشنبه سوری

شیرینی شب عید

پلو هفت رنگ یکی از غذاهای س��نتی است که 
برای شب چهارش��نبه سوری در گذشته تهیه می 
کردند وبین مردم  بس��یار مرسوم است. این پلو را 
از هفت جور پلو مختلف تهیه می کنند مانند خرما، 
کشمش، زرشک و انواع مغزها طبخ می کنند. اگر 
به فکر ش��ام چهارشنبه سوری هس��تید حتما پلو 
هفت رنگ را مد نظر داش��ته باش��ید. با ما همراه 
ش��وید تا به شما خوانندگان عزیز پختن این غذای 

لذیذ را آموزش دهیم
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مرینت کردن مرغ: ابتدا س��ینه مرغ را با پیاز 
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