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 مواد الزم:
 عدد بزرگ 2تخم مرغ: 

 قاشق غذاخوری 2آب: 

 سیب زمینی: نصف پیمانه پخته و خرد شده

 خامه: نصف پیمانه

 قاشق غذاخوری خرد شده 2پیازچه: 

 فلفل: به میزان الزم

 نمک: به میزان الزم

 

 

 :دستور پخت

 

نید نگال بزها را در یک کاسه شکسته و آب را به آن اضافه کنید. سپس مواد را با همزن دستی یا چابتدا تخم مرغ

 و نمک و فلفل را به آن بیفزایید. این کار را تا جایی ادامه دهید که زرده و سفیده مخلوط شوند.

 

 

بهترین اینچ  8یک تابه نچسب آماده کرده و کمی روغن کف آن اسپری کنید. برای این مقدار مواد یک تابه به قطر 

انتخاب است. گاز را روشن کرده و روی حرارت متوسط تنظیم کنید. تابه را روی شعله گاز قرار دهید. سیب زمینی 

پخته و نگینی شده را به تابه اضافه کنید و کمی تفت دهید تا گرم شود. سپس سیب زمینی را در یک بشقاب 

 کند.گرم شوند کفایت میها نیست؛ همین که نیازی به سرخ کردن سیب زمینید که یتوجه کنبریزید. 

 

 

 شپزیآ کفگیربا د، تخم مرغ زده شده را به تابه اضافه کنید. پس از چند لحظه که نواحی اطراف تخم مرغ پخته ش

. این کار را تا جایی ادامه دهید که همه نقاط املت پخته پخته شودهم آن  سایر نقاطتخم مرغ را جابجا کرده تا 

 شود.
 

 

ها را روی نصف تخم مرغ درون تابه بریزید. سپس خامه را هم روی سطح سیب زمینی پخش کنید. در سیب زمینی

گردانید. اجازه دهید ادامه پیازچه خرد شده را روی خامه پخش کرده و بعد سمت دیگر تخم مرغ را روی مواد بر

 ثانیه دیگر ادامه یافته و بعد گاز را خاموش کنید. 03پخت برای 
 

 

شده  املت روسی شما آماده است. آن را در بشقاب سرو کرده و در صورت تمایل با کمی خامه و پیازچه خرد اکنون

 نوش جان ....تزئین کنید. امیدواریم از این املت لذت ببرید. 

 


