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آبنبات
چوبی انار
مرجان رضازاده

مواد الزم:

گندم شبانی

مواد الزم:

طرز تهیه:

آب انار ترش ...............................یک دوم لیوان
شکر دانه ریز .......................................یک لیوان
پــودر تارتــار .................................یــک هشــتم
قاشق چایخوری
رنگ قرمز خوراکی  .......................به میزان الزم
قالب سیلیکونی آبنبات و شکالت ........به تعداد
نکته:

نکته :1پودر تارتار از کریســتالیزه شــدن و شکرک
زدن شــکر جلوگیری میکند ،قابل حذف اســت
و به جــای آن میتوانیــد از همان مقــدار آبلیمو
اســتفاده کنیــد .تارتــار را از لوازم قنادی فروشــی
تهیه کنید.
نکته :2تعداد آبنباتها بستگی به سایز قالبها دارد.
نکتــه :3پخت بیش از حد مایع آبنبات و شــعله
زیــاد ،باعث تیره شــدن رنگ آب انار میشــود و
شــکر طعم کاراملی و ســوخته میگیرد .تمامی
مراحل با شعله بسیار مالیم انجام شود.

نصــف لیوان آب انــار را در قابلمه بریزید و
روی شعله بسیار مالیم قرار دهید تا زمانی
کــه حجم آب انار نصف شــود .اگــر آب انار
تــرش نبود حتمــاً مقــداری آبلیمــو اضافه
کنید که آبنبات ترش مزهای داشــته باشید.
شعله حتماً باید بسیار کم باشد تا رنگ آب
انار تیره نشــود .آب انار که نصف شــد ،یک
لیوان شــکر دانه ریــز و پودر تارتــار را اضافه
کنیــد و چنــد دقیقه صبر کنید تا شــکر کامالً
ذوب شــود .نیــازی بــه هــم زدن نیســت و
میتوانید خیلــی آرام قابلمه را تکان دهید
تا به ذوب شــدن شــکر کمک کنید .شکر که
مایع شــد ،با بــرس خیس اطــراف ظرف را
مرتب تمیز کنید که کریستالهای شکر وارد
مایع نشــود و در نهایت باعث شکرک زدن
آبنبــات نشــود .اگر به دماســنج آشــپزخانه
دسترســی دارید ،دمای مایع را تســت کنید
تــا زمانــی که دما بــه  300درجــه فارنهایت
برسد به پخت با شــعله بسیار مالیم ادامه

دهید .در صورتی که به دماســنج دسترسی
ندارید ،یک کاســه آب یخ کنار دســت خود
داشــته باشــید و گاهی یک قطــره از مایع را
در کاســه بریزیــد و چنــد لحظه صبــر کنید،
اگر آبنبات داخل کاســه ســریعاً ســفت شد
و حالــت شــکننده آبنباتی داشــت به پخت
پایــان دهیــد .آبنباتــی کــه در کاســه ســفت
شــده را بــا دندان تســت کنید ،اگر نــرم بود
همچنــان بــه پخــت ادامــه دهید تــا زمانی
کــه تــرد و شــکننده شــود .آبنبات کــه آماده
شــد ،میتوانیــد یــک قطــره رنــگ خوراکی
قرمــز ژلــهای یــا پودری بــه آن اضافــه کنید
تا خوشــرنگتر شــود .مایــع را داخل قالب
ســیلیکونی آبنبــات بریزید و چــوب آبنبات
را داخــل قالب قــرار دهید ،قالبهــا نیازی
به چرب کردن ندارند .اجازه دهید قالبها
چنــد ســاعت در محیــط بمانند تــا آبنبات
کامالً ســفت شــود .ســپس براحتی از قالب
خارج و سرو کنید.

بیسکویت
شکالتی اناری
مریم حبیبی

مواد الزم:

بیسکویت ســاقه طالیی /شکالت تخته ای(برای
رژیم دارها تلخ توصیه می شــود) /تارت ســبدی
شکل /انار دانه شده /خالل پسته
نکته:
نکته :1زمانی که شما نیاز دارید شکالت را داخل قالب
بریزیــد و بــه ســادگی از آن جــدا کنیــد یا فــرم خاصی
میخواهیــد یا اینکه میخواهید بعد از ذوب شــدن و
بستن مجدد ،خوب سفت شود و جال و براقیت داشته
باشد؛ باید شکالتتان را تِمپِر  temperکنید.
نکتــه :2تــارت ســبدی ،جنســش نــازک اســت و در
فروشگاههای لوازم قنادی موجود است.

تارت شکالتی انار

طرز تهیه:

ابتدا برای تمپر کردن شــکالتها ،آنهــا را تکه تکه کنید و روی بخار کتری
بگذاریــد ،وقتــی نصفــش ذوب شــد آن را برداریــد و کامل بهــم بزنید تا
یکدســت شود .ســپس تارت را با ظرافت به حالت ارهای برش بزنید و به
دو قســمت مساوی تقســیم کنید .بیسکویت را داخل شــکالت بزنید و با
دست دیگر لبههای تارت را هم به شکالت آغشته کنید و روی بیسکویت
قرار دهید و بعد با انار و خالل پســته تزئین کنید .در آخر هم اجازه دهید
شکالت خودش را بگیرد.
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کره 100 ....................................................................................................گرم
آرد 10 ...................................................................................قاشق غذاخوری
پودر کاکائو 3 .........................................................................قاشق غذاخوری
تخم مرغ .........................................................................................یک عدد
پودر قند 2 .............................................................................قاشق غذاخوری

مواد الزم برای تهیه مواد میانی:

شکالت تخته ای 200 ...............................................................................گرم
خامه صبحانه 200 ...................................................................................گرم

طرز تهیه:

داخــل ظرفی پودر قند و کره را ریخته کمی قاطی کنید ،بعد تخم مرغ را اضافه
کــرده آرد را بــه همراه پودر کاکائو مخلوط کــرده و آرام آرام به مواد اضافه کنید.
با نوک انگشــت خمیر را منســجم کنید و داخل کیســه فریزر گذاشــته حدود 15
دقیقه داخل یخچال استراحت دهید .بعد از استراحت کافی قالب مورد نظر را
چــرب کــرده و خمیر را بین دو تا نایلون به انــدازه قالب باز کرده ،خمیر را داخل
قالــب قــرار میدهیم و با انگشــت کناره قالب را درســت کرده بــا چنگال داخل
تارت را سوراخ انداخته و داخل فر از قبل گرم شده با درجه حرارت 170به مدت
20دقیقه قرار دهید .بعد از اینکه از فر بیرون آوردید بگذارید تارت خنک شــود.
حــاال خامه را داخل ظرفــی ریخته بگذارید روی حــرارت مالیم وقتی کنارههای
خامــه شــروع به حباب زدن کرد شــکالت تختهای را اضافه کــرده و با هم خوب
قاطی کنید .در آخر داخل یخچال دو سه ساعت استراحت دهید بعد سرو کنید.

