
  : ھا و طبخ آنھا بھ نکات ذیل توجھ کامل داشتھ باشید در مورد شیرینی

  
دست  کار رفتھ است و اگر بخواھیم نتیجھ مطلوبی بھ پزی کاری است کھ ھم علم است و ھم ھنر در آن بھ شیرینی

  :بیاوریم باید سھ نکتھ ذیل را کامًال رعایت نمائیم
  . ترین اجناس باشند بریم باید بھترین و مرغوب کار می موادی کھ انتخاب میکنیم و بھ -١
  . طور صحیح انتخاب شود مواد و وسایل باید بھ -٢
ترین موادی کھ  کار برده شود مھم رود باید طبق دستوری کھ داده شده انتخاب و بھ کار می نوع و مقدار موادی کھ بھ -٣

  .شود عبارت است از کره یا روغن، آرد مواد شیرینی مایع، مواد تخمیر کننده کار برده می در شیرینی نیز بھ
نماید ھر نوع روغن یا کره کھ در دستور شیرینی  دھد و آن را مغذی می روغن یا کره بھ شیرینی یک مزه خوب می -۴

گی بھ انتخاب آن دارد روغن یا کره باید از شود باید ھمان را با دقت زیادی انتخاب کنیم زیرا نتیجھ کامًال بست داده می
  . بھترین نوع یعنی نباید عطر یا بوئی داشتھ باشد تا بوی مواد دیگر کھ الزم است در شیرینی بماند از بین نبرد

شود حالت ماندگی پیدا  البتھ اگر شیرینی با کره درست شده باشد واضح است کھ زودتر از شیرینی با روغن درست می
شود مزه بدی بھ شیرینی خواھد داد پس  یرا کره کھ در شیرینی است دارای دوغ است و آن دوغ کھ مانده میکند ز می

  . اگر شیرینی با کره درست شود باید زودتر آن را مصرف نمود و یا در یخچال نگاھداری شود
  .داری کردتوان آن را نگاھ شود برای مدت زیادی می ھائی کھ با روغن بسیار خوب تھیھ می شیرینی

توان از آرد معمولی مصرف کنیم ولی  راحتی می اگر در دستور شیرینی گفتھ شود کھ از آرد نان استفاده کنید بھ: آرد
دانیم کھ آرد  اگر در دستور شیرینی مخصوصًا قید شود آرد سفید باید با ھمان آرد سفید شیرینی را درست کنیم می

  .ھا خوب نیست ین است کھ شاید برای بعضی شیرینیشود ، ا معمولی از گندم سفت تر درست می
  .شود جات ھمان مواد شیرینی است کھ در آن مصرف می اساسًا مغذی و مقوی بودن شیرینی: مواد شیرینی

رفتھ مواد شیرینی کھ  ھم ولی روی. توان از آن استفاده کرد آورند و می دست می مواد شیرینی از نی شکر یا چغندر بھ
شوند عبارتند از شکر سفید، شکر سرخ، پودر قند ، شیرینی عسل و یا شھد غلیظ  کار برده می بھ در شیرینی پزی

  .باشد می
طور  جای ھم مصرف نمود ولی در مورد پودر قند و شھد غلیظ این توان بھ معموًال شکر سرخ و شکر سفید را می

  .کار برد نیست و ھر کدام کھ در دستور ذکر شود باید ھمان را بھ
  .باشد شود عبارتند از شیر، آب و یا آب میوه می کار برده می مایعی کھ غالبًا در شیرینی بھ: یعما

کھ طبق دستوری کھ برای شیر خشک  توان از شیر خشک نیز استفاده نمود در صورتی البتھ در مورد شیرینی می
جای  توان بھ دارای شیرینی است نمی صورت شیر کامل در بیاوریم شیرھای غلیظ را کھ نوشتھ شده است باید آن را بھ

  .کار برد شیر معمولی بھ
کار برده  این مواد برای داخل کردن ھوا در خمیر است و بنابراین برای پف کردن شیرینی یا نان بھ: مواد تخمیر کننده

  .شوند عبارتند از بکینگ پودر، خمیر ترش، کرم دو تارتر، ماست و جوش شیرین می
  : بخ آنھا بھ نکات ذیل توجھ کامل داشتھ باشیدھا و ط در مورد کیک

  .در فر را نباید باز کنیم تا موقعی کھ کیک درست شود -١
  . خوابد سفیده تخم مرغ را اگر با کمی قند سائیده مخلوط کنیم اگر ھم بماند پف آن نمی -٢
  . ھا را خوب بزنیم توانیم تخم مرغ راحتی می اگر تخم مرغ زنی برقی داشتیم بھ -٣
ساعت قبل از یخچال بیرون بیاوریم برای اینکھ کره کھ در یخچال است سفت و نرم  کره و تخم مرغ را باید یک -۴

  . کردن آن مشکل است و تخم مرغ ھم باید حرارت طبیعی را داشتھ باشد
ذارد تا خنک بشود کیک را نباید داغ از قالب بیرون آورد بلکھ باید در محل معمولی یعنی در اطاقی دور از جریان گ -۵

آنگاه کیک را در ظرف مناسبی بر گردانید تا خنک بشود آنگاه کیک را در ظرف مناسبی بر گردانید مگر بعضی از 
  .شود کھ باید فوری پس از بیرون آوردن از فر آن را بر گردانیم ھا کھ در دستور گفتھ می کیک

باید میوه خشک را در سینی ریختھ قدری در فر بگذاریم ھای خشک و یا کشمش در مایھ بریزیم  اگر خواستیم میوه -۶
 .تا گرم شود سپس در آرد بغلطانیم آنگاه در مایھ کیک بریزیم
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