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فریبا عریف

سهیال کامرانی

ژله یلدایی انار

مارشمالوهندوانهای
مواد الزم:

مواد الزم:

ژله قرمز ،ترجیحاً هندوانه 2.............بسته
گلوکز ..........دو قاشق غذا خوری سرصاف
آب سرد .............................دوسوم پیمانه
ژله سبز .....................................یک بسته
گلوکز ........یک قاشق غذاخوری سرصاف
آب سرد..........................یک سوم پیمانه
پودر نارگیل .................................مقداری

ژله انار ............................................یک بسته
آب جوش ......................................یک لیوان
ژله آلوئه ورا 2 ........................................بسته
آب جوش 2 ..........................................لیوان
شیر 2 ....................................................لیوان
نکته:

میتوانید به همین طریق که گفتم بســتنی را
جایگزین شیر کنید.

نکته:

بجای گلوکز از عسل هم میتوانید استفاده
کنید ولی گلوکز بافتش را بهتر میکند.

طرز تهیه:

طرز تهیه:

ژله قرمز و آب را مخلوط کنید و روی حرارت بن ماری مدام
هــم بزنید تا زمانی که شــفاف شــود تقریباً حــدود  10دقیقه
طــول میکشــد ،حاال گلوکــز را با آن خوب مخلــوط کنید و از
حــرارت بردارید و با همزن بزنیــد تا زمانی که بافتش پفکی
شــود(.حدود پنج تا هفت دقیقه بســتگی به همزنتان دارد)
اگر طوالنی شــود ســرد و ســفت میشــود و راحــت در قالب
پخــش نمیشــود .حــاال کف و دیــواره یک ظرف پالســتیکی
ف آن پودر نارگیل
مربع یا مستطیل شــکل را چرب کنید و ک 

بریزید و پف پفی قرمز را رویش یکدســت پخش کنید و کنار
بگذاریــد .حاال ژله ســبز را با همین روش آمــاده کنید و روی
الیــه قرمــز بریزیــد و رویــش را صــاف کنیــد و مقــداری پودر
نارگیل رویش بپاشــید .یک ساعت بگذارید یخچال تا کامل
ســفت شــود و ســپس از قالب خارج کنید .روی میز کار پودر
نارگیل بپاشــید و بــرش بزنید ،برای رویــش میتوانید کمی
پودرنارگیل اضافه بپاشــید و ســپس چیپس شکالتی اشکی
بگذارید تا شبیه تخمههای هندوانه شود.

ژلــه انــار را با یک لیوان آب جوش حل کنید ،بهصورت بن مــاری روی بخار کتری بعد از اینکه ژله انار در
یخچــال کامــل بســته شــد آن را با قالب انار قالب بزنید .دو بســته ژلــه آلوئه ورا را بــا دو لیوان آب جوش
مخلوط کنید تا کامالً سرد شود بعد به آن شیر را اضافه کنید؛ هر دو یعنی شیر و ژله هم دما شوند .حاال
قالــب مــورد نظر را خیلی کم چرب کنیــد و ژله اناری که قالب زدید کف قالــب بگذارید و خیلی آرام ژله
شــیر را رویــش بریزید و بگذارید داخل یخچال تا کمی الیه بســته شــود و اگر مثــل تصویر برای دیوارهای
قالب خواســتید از اشــکال مختلف ژله رویش بچســبانید ،باید ژله شیر را در دو ســه وعده بریزید تا ژلهها
در شــیر شــناور نشــوند ،بعد از پایان کار قالب را به مدت چهاریا پنج ساعت درون یخچال بگذارید تا ژله
بسته شود.

مواد الزم:

سهیال کامرانی

کیک چوبی
هندوانهای

تخم مرغ ..........................................................یک عدد
شکر ...................................................یک چهارم پیمانه
وانیل .......................................یک سوم قاشق چایخوری
رنگ ژلهای قرمز......................................................کمی
روغن مایع ..........................................یکچهارم پیمانه
شیر ......................................................یک پنجم پیمانه
آرد .............................................................نصف پیمانه
بیکینگ پودر ...................................یک قاشق چایخوری
خامه صبحانه .................................................پنجاه گرم
شکالت سفید ....................................................صد گرم
نکته:
نکته:1برای پایه از کیک ســاده که خودتان درست میکنید یا
کیکهای آماده هم میتوانید استفاده کنید.
نکته :2پایه کیک چوبی هندوانهای کیک است و برای منسجم
کــردن این کیــک میتوانید از هــر ماده غلیظ و شــیرینی مثل
شیر عسلی ،مارماالد و شکالت ذوب شده استفاده کنید .البته
اصلش این است که با خامه شیرین شده مخلوط شود.
نکتــه :3میتوانیــد توپکها را در شــکالت آب شــده نزنید و
برای رویش از پودر پســته یا نارگیل یا شــکالت رنده شــده یا
پودر کاکائو یا ....استفاده کنید.
نکته :4میتوانید به جای چوب مخصوص شــکالت از ســیخ
چوبــی اســتفاده کنیــد یــا کالً روی چــوب نگذاریــد و داخــل
کپسولهای کوچک بگذارید که دیگر اسمش ترافل میشود.
طرز تهیه:
تخــم مرغ را با شــکر و وانیل پنج دقیقه با همزن بزنیــد و دو قطره رنگ ژلهای قرمز
به آن اضافه کنید ،ســپس روغن مایع را اضافه کنید و یک دقیقه بزنید .بعد شــیر را
اضافــه و خــوب مخلوط کنید .آرد و بیکینگ پودر را باهم مخلــوط کنید و روی مواد
الــک و با همزن دســتی مخلوط کنیــد و در فر  ۱۸۰درجه بپزید ،بعــد بگذارید کامالً
ســرد شــود .خامه صبحانه را با یک قاشــق غذاخوری شکر مخلوط کنید .حاال کیک
را با دســت پودرش کنید و کم کم خامه را با آن مخلوط کنید ،باید ســفت باشد و در
دمــای محیط وا نرود ،پس خیلی خامه اضافه نکنید .بعد کمی تخم خرفه یا تخم
شربتی یا شکالت سیاه خرد شده به آن اضافه کنید .حاال نیم ساعت بگذارید یخچال
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تا کمی ســفت شــود .بعد توپهایی اندازه گردو کوچک از آن درســت کنید و داخل
سینی بچینید و دوساعتی بگذارید داخل یخچال تا سفت شود .بعد شکالت سفید
به عالوه دو قاشق غذاخوری روغن مایع را به روش بن ماری آب کنید و نوک خالل
دندان رنگ سبز خوراکی به آن بزنید .حاال سر چوب شکالت را کمی در شکالت آب
شده بزنید و در پاپ کیکها فرو کنید تا چوب در پاپ کیک فیکس شود .سپس پاپ
کیک را در شکالت آب شده بزنید و اجازه بدهید شکالت اضافهاش بریزد و بعد در
یونولیت یا اسفنج خشک فرو کنید و در یخچال بگذارید تا کامالً سفت شود .بعد با
قلم مو و رنگ سبز خوراکی رویش خطوطی بکشید که شبیه پوست هندوانه شود.

