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700 گرم گوشت چرخکرده

2 عدد پیاز

2 حبه سیر

1 عدد تخم مرغ

5 ق.غ پودر سوخاری

3 ق.غ جعفری

1 ق.چ فلفل سیاه

1 ق.چ نمک

1 ق.چ آویشن

1 ق.چ پاپریکا

5 عدد، بزرگ بادمجان

2 ق.غ کره

2.5 ق.غ آرد

2.5 پیمانه شیر

1.2 ق.چ فلفل سیاه

0 ق.چ نمک

1 ق.غ رب گوجه فرنگی

2 عدد گوجه فرنگی

3 ق.غ روغن

1.2 ق.چ فلفل سیاه

1.2 ق.چ نمک

1.2 ق.چ ریحان خشک

1 پیمانه پنیر

30 گرم کره

پای گوشت و بادمجان

نکته مقادیر به ترتیب نوشته شده اند 11
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ابتدا گوشت چرخکرده را با نمک، فلفل سیاه، آویشن، پودر سوخاری، تخم مرغ، پاپریکا، پیاز و جعفری مخلوط
کنید

22

سپس به اندازه توپ های کوچک از آن جدا کنید و شکل دهید و در روغن سرخ کنید 33

بادمجان ها را با چنگال سوراخ کنید و به مدت 30 تا چهل دقیقه در فر از پیش گرم شده در دمای 180 درجه
سانتی گراد قرار دهید

44

سپس پوست بادمجان ها را بکنید و بادمجان ها را با چاقو خرد و اصالحا ساطوری کنید 55

در یک قابلمه کره را آب کنید و به آن آرد را اضافه کنید و هم بزنید، سپس شیر را اضافه کنید و به آن نمک و
فلفل سیاه بزنید و خوب هم بزنید تا سس بشامل یکدست حاصل شود

66

سپس بادمجان ها را به سس بشامل اضافه کنید و هم بزنید 77

در یک قابلمه دیگر، روغن بریزید و رب را در آن سرخ کنید، سپس گوجه فرنگی نگینی شده را به آن اضافه
کنید، نمک و فلفل و ریحان را اضافه کنید و بگذارید آب گوجه فرنگی کشیده شود

88

داخل ظرف سرو، کف ظرف را با مخلوط سس بشامل و بادمجان بپوشانید، روی آن کوفته قلقلی ها را بچینید و
سپس روی آن را با سس گوجه فرنگی آماده شده بپوشانید

99

قسمت باالی مواد، پنیر رنده شده بریزید و قطعات کره را روی آن بچینید 1010

ظرف را به مدت 10 دقیقه در فر از پیش گرم شده در دمای 180 درجه سانتی گراد قرار دهید و سپس سرو کنید 1111

نوش جان :) 1212


