ﻃﺮز ﺗﻬﯿﻪ ﺣﻠﻮا ﻣﺤﻠﯽ
ﻣﻮاد ﻻزم ﺟﻬﺖ ﺗﻬﯿﻪ ﺣﻠﻮا ﻣﺤﻠﯽ :
آرد ﺑﺮﻧﺞ
ﺷﮑﺮ
ﻋﺮق ﻫﻞ
ﮔﻼب
زﻋﻔﺮان
ﮐﺮه
ﮔﺮدو
دارﭼﯿﻦ
زﯾﺮه ﺳﺒﺰ

 1ﮐﯿﻠﻮ ﮔﺮم
 800ﮐﯿﻠﻮ ﮔﺮم
 1/2ﻟﯿﻮان
 1ﻟﯿﻮان
 1ﻟﯿﻮان دم ﮐﺸﯿﺪه
 200ﮔﺮم
 100ﮔﺮم
ﺑﻪ ﻣﯿﺰان ﻻزم
ﺑﻪ ﻣﯿﺰان ﻻزم

ﻃﺮز ﺗﻬﯿﻪ ﺣﻠﻮا ﻣﺤﻠﯽ:
در ﻣﺮﺣﻠﻪ اول ﻃﺮز ﺗﻬﯿﻪ ﺣﻠﻮا ﻣﺤﻠﯽ ﺑﺎ آرد ﺑﺮﻧﺞ ،ﺷﮑﺮ و زﻋﻔﺮان و آب را در درون ﻗﺎﺑﻠﻤﻪای ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺑﺎ ﯾﮑﺪﯾﮕﺮ
ﻣﺨﻠﻮط ﮐﻨﯿﺪ .ﺳﭙﺲ ﻗﺎﺑﻠﻤﻪ را ﺑﺮ روی ﺣﺮارت ﮔﺎز ﻗﺮار دﻫﯿﺪ ﺗﺎ ﺷﮑﺮ و زﻋﻔﺮان ﺑﻪ ﺧﻮﺑﯽ در درون آب ﺣﻞ ﺷﻮﻧﺪ .ﺑﻌﺪ
از اﯾﻦ ﮐﻪ ﺷﮑﺮ در درون آب ﺣﻞ ﺷﺪ ،ﮔﻼب و ﻫﻞ را اﺿﺎﻓﻪ ﻣﯿﮑﻨﯿﻢ .
ﻗﺎﺑﻠﻤﻪ را از روی ﺣﺮارت ﮔﺎز ﺑﺮدارﯾﺪ .روﻏﻦ را در درون ﺗﺎﺑﻪای ﻧﭽﺴﺐ ﺑﺮﯾﺰﯾﺪ و ﺗﺎﺑﻪ را ﺑﺮ روی ﺣﺮارت ﮔﺎز ﻗﺮار
دﻫﯿﺪ.
ﺑﻌﺪ از اﯾﻦ ﮐﻪ روﻏﻦ داغ ﺷﺪ آرد ﺑﺮﻧﺞ را ﺑﻪ روﻏﻦ اﺿﺎﻓﻪ ﮐﻨﯿﺪ و ﻣﺮﺗﺐ آرد ﺑﺮﻧﺞ را ﻫﻢ ﺑﺰﻧﯿﺪ ﺗﺎ ﺳﺮخ ﺷﻮد.
ﺗﻮﺟﻪ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﯿﺪ ﮐﻪ ﺗﺎ وﻗﺘﯽ ﮐﻪ آرد ﺑﺮﻧﺞ ﺑﻪ ﻃﻮر ﮐﺎﻣﻞ ﺳﺮخ ﺷﻮد ﺑﺎﯾﺪ آن را ﻫﻢ ﺑﺰﻧﯿﺪ.
ﺑﻌﺪ از اﯾﻦ ﮐﻪ آرد ﺑﺮﻧﺞ ﺑﻪ رﻧﮓ ﻃﻼﯾﯽ در آﻣﺪ ﮐﺮه و ﺷﺮﺑﺖ را ﺑﻪ آرد ﺑﺮﻧﺞ اﺿﺎﻓﻪ ﮐﻨﯿﺪ.
ﺳﭙﺲ ﺣﻠﻮا را ﺑﻪ ﺧﻮﺑﯽ ﻫﻢ ﺑﺰﻧﯿﺪ ﺗﺎ ﯾﮑﺪﺳﺖ ﺷﻮد و ﺑﻪ ﺧﻮﺑﯽ ﭘﺨﺘﻪ ﺷﻮد.
ﺣﻠﻮا را درون ﺳﯿﻨﯽ ﯾﺎ ﻇﺮف ﻣﺨﺼﻮص ﭘﻬﻦ ﻧﻤﺎﺪ و روی آن ﮔﺮدو و زﯾﺮه ﺑﺮﯾﺰﯾﺪ.
وﻗﺘﯿﮑﻪ ﺣﻠﻮا ﺳﺮد ﺷﺪ آن را ﺑﺮش دﻫﯿﺪ و ﻧﻮش ﺟﺎن ﻧﻤﺎﺪ.
اﯾﻦ ﻧﮑﺎت را ﺣﺘﻤﺎ رﻋﺎﯾﺖ ﮐﻨﯿﺪ
.۱در ﭘﺨﺖ ﺣﻠﻮا ﺑﺎ آرد ﺑﺮﻧﺞ در زﻣﺴﺘﺎن از روﻏﻦ ﻣﺎﯾﻊ و در ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن از روﻏﻦ ﺟﺎﻣﺪ اﺳﺘﻔﺎده ﻧﻤﺎﺪ.
 .۲اﮔﺮ در ﻣﺮﺣﻠﻪ آﺧﺮ ﺳﺮخ ﺷﺪن ﺣﻠﻮا ﺑﻪ روﻏﻦ ﻧﯿﻔﺘﺎد ﻣﻘﺪاری روﻏﻦ ﺑﻪ ﺣﻠﻮا اﺿﺎﻓﻪ ﮐﻨﯿﺪ.
 .۳ﺑﺮای ﺧﻮش ﻃﻌﻢ ﮐﺮدن ﺣﻠﻮا ﺑﺎ آرد ﺑﺮﻧﺞ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﯿﺪ ﺑﻪ ﺟﺎی ﮔﻼب از ﻫﻞ و ﯾﺎ ﻣﻘﺪار ﮐﻤﯽ واﻧﯿﻞ اﺳﺘﻔﺎده ﮐﻨﯿﺪ.
 .۴ﺑﺮای ﺗﻬﯿﻪ ﺷﺮﺑﺖ ﺣﻠﻮا زﻋﻔﺮان را از ﻗﺒﻞ در درون آب ﺣﻞ ﮐﻨﯿﺪ.
 .۵اﮔﺮ ﺑﻌﺪ از رﯾﺨﺘﻦ ﺷﺮﺑﺖ در درون ﺣﻠﻮای آرد ﺑﺮﻧﺞ ﺣﻠﻮا را ﺑﻪ ﻣﺪت زﯾﺎدی ﺑﺮ روی ﺣﺮارت ﻗﺮار دﻫﯿﺪ ﺷﺮﺑﺖ ﻣﯽ
ﺳﻮزد و ﺑﺎﻋﺚ ﻣﯽ ﺷﻮد ﮐﻪ ﺣﻠﻮا ﺳﻔﺖ و ﺧﺸﮏ ﺷﻮد.

