هنر درخانه

مواد الزم:
پودر قند2 /قاش���ق غذاخوي -شکر  3 /قاشق غذاخوري -آب /به مقدار خيل كم -رنگ
خوراکی /چند قطره

شهره باقرینژاد

قندهاي رنگي در قندانهاي عيد!
خواهی��د
اگ��ر می
قنده��ای رنگ��ی و
فانتزی ب��رای ايام
عي��د وپذيزايي از
ميهمانهايتان درست
كنيد ،یک روش عالی
را به ش��ما آموزش
می دهی��م ،تا از این
قنده��ای رنگی در
کنار قندهای ديگر،
قن��دان را چند برابر
خوشگلتر كنيد.

توضیح :نسبت پودر قند به شکر  ۱به  ۲ميباشد.اگر  ۲قاشق شکر میزنید  ۱قاشق پودر قند
بزنید. پودر قند به این خاطراست که قند آماده شده تان مزه قند بدهد نه شکر!
طرز تهیه:
ابتدا ش���کر را بريزيد داخل ظرف وبعد پودر قند را اضاف���ه وآنهارا با يكديگر مخلوط كنيد.
س���پس آب را به صورت قطرهاي اضافه كنيد.دقت داشته باشيد كه آب نبايد زياد باشد ،در
حدي اضافه كنيد كه مخلوط ش���كر وپودر قند مانند ماسه نرم شود.در غير اين صورت شكر
ش���ودو ديگر قابل استفاده نيست.بعد از آماده شدن خمير ماسهاي شكل آنها
در آب حل مي
را با رنگ خوراكي مورد نظر مخلوط كنيدتا كام ً
ال رنگ مورد نظر بهدس���ت آيد.در آخر مواد
را داخل قالبهاي كوچك ريخته وبا پشت قاشق فشار دهيد و شكرهاي اضافي دور قالب را با
برس پاك كنيد .بعداز اينكه كام ً
ال خش���ك شدند روي كاغذ روغني برگردانيدو داخل ظرف
مورد نظر بريزيد.
نکته:
ممکن است موقع قالب زدن یك مقدار طول بكشد و مواد شکری خشک بشوند ،با چند
۱-
قطره آب دوباره خیسشان کنید و به کارتان ادامه دهيد.
توانید استفاده کنید.فقط
۲-از رنگ غذای طبیعی (آب اسفناج-لبو-زعفران و کاکائو) هم می
دق���ت كنيد كه ديگر آب اضافه نكنيد زيرا خود مواد رنگيتان حالت مايع داردودراين هنگام
هم بايد آب زعفران وغيره را به صورت قطرهاي اضافه كنيد.

چند نكته برای تهیه شیرینیهای لذیذ نوروز
 -۱برای تهیه شیرینی و شكالت ،باید مواد اولیه را از بهترین نوع تهیه كرده و دقیق ًا به اندازه مورد نیاز استفاده كنید.
 -۲آردهایی كه برای شیرینی استفاده میشوند ،باید نرم و تازه باشند.
 -۳برای پخت شیرینی باید به درجه حرارت فر و زمان مورد نیاز برای پخت توجه داشت .همچنین بهتر است از قبل فر را در
درجه حرارت مشخص شده ،گرم و آماده كنید.
 -۴در مورد شیرینیهایی كه روی آنها باید طالیی رنگ باشد ،زرده تخممرغ را با كمی شیر مخلوط كرده و با قلممو روی
شیرینی بكشید.
خواهید شیرینیهای خشك را برای مدت زمانی به نسبت طوالنی نگهداری كنید ،باید آنها را در ظرفهای
 -۵چنانچه می
در بسته قرار دهید تا خشك نشوند.
-6در نهایت نیز به خاطر داشته باشید كه برای پخت شیرینی و شكالت باید تجربه كافی داشت .در حقیقت بدون تجربه
الزم و در دفعات اول و دوم نمیشود شیرینی را خوب و بدون عیب آماده كرد!

شیرینی مرنگ (پفکی)

مواد الزم :
پودر ش��کر(یا ش��کر)۱:لیوان -س��فیده تخم مرغ:نصف لیوان(حدود ۳عدد تخم مرغ بزرگ) -وانیل:يك چهارم قاشق چایخوری-
هل۵:عدد(پوست کنده و خرد شده) -پودر کرم تارتار:يك چهارم قاشق چایخوری یا به جای آن همین میزان آبلیمو یا سرکه سفید.
طرز تهيه:
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های تخم مرغ و پودر کرم تارتار(یا آبلیمو) و وانیل را با هم مخلوط کنید و با همزن خوب بزنید تا یکدست بشوند.بعد
ابتدا سفیده
پودر شکر یا شکر را کم کم به مواد اضافه کنید البته کم کم و بگذارید همزن با دور تند روشن باشد و به صورت دورانی مواد را خوب مخلوط
کنید.باید آنقدر س���فیده را بزنید تا منس���جم بشود و با کج کردن ظرف بيرون نريزد.در این مرحله هل سبز خرد شده(بدون پوست )و اگر دوست دارید
کمی رنگ خوراکی یا زعفران را هم به مواد اضافه کنید.
کف س���ینی فر را با کمی روغن چرب کنید و مواد مرنگ را داخل قیف بریزید و روی سینی شکوفه بزنید یا هر شکلی که دوست دارید بسازید.فر رو از قبل با دمای
 ۱۱درجه س���انتی گراد یا  ۲۳۰درجه فارنهایت گرم کنید(تقریبا  ۱۰دقیقه قبل) و بعد س���ینی را داخل فر قرار بدهید البته در طبقه وسط و بعد از ۲۰دقیقه اجازه
بدهید ش���یرینی بپزدو بعد فر را خاموش کنید و صبر کنید ظرف ۱س���اعت داخل فر خاموش بماند و بعد ظرف را همان طور با شیریني
داخل یخچال قرار دهيد و بعد از دو ساعت از يخچال خارج كنيد.اين کار برای جلوگیری از بوی
شود و بسیار هم موثراست!
ُزهم تخم مرغ انجام می
نكات مهم:
 -يك نکته بس���یار بسیار مهم دمای تخم مرغ است یعنی اگر دمای تخم مرغ شما سرد باشد وبه
حتما يك ساعت قبل تخم
مواد اضافهاش کنید مرنگ شما کیفیت مناسب را نخواهد داشت .پس ً
مرغ را از یخچال خارج کنید و دردمای آشپزخانه قرارش بدهيد.
)۱میتوانید داخل مرنگ مقداری پودر کاکائو،پس���ته،گردو و هر مواد ديگري كه دوس���ت داريد
بريزيد.
)۲مرنگ اگر خوب پخته شده باشد با یك ضربه به راحتی از سینی فر جدا ميشود.
توانید به جای چرب کردن سینی از کاغذ روغنی هم استفاده کنید.
)۳می
تر میشود.
)۴اگر به جای پودر شکر از شکر استفاده میکنید زمان هم زدنتان زیاد
ها را داخل مواد شيريني بريزيد.
توانید مرنگ مغز دار درست كنيد و انواع مغز
)۵اگر دوست داشتید می
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