ﻃﺮز ﺗﻬﯿﻪ رﺷﺘﻪ و ﺧﺸﮑﺎر
رﺷﺘﻪ و ﺧﺸﮑﺎر ﺟﺰ ﺷﯿﺮﯾﻨﯽ ﻫﺎی ﻣﻌﺮوف و ﺧﺎص ﮔﯿﻼﻧﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺗﻬﯿﻪ آن ﺑﻪ ﺗﺠﺮﺑﻪ ﻧﯿﺎز دارد .اﯾﻦ ﺷﯿﺮﯾﻨﯽ ﺧﻮﺷﻤﺰه ﺑﺎ آرد
ﺑﺮﻧﺞ ﻣﺤﻠﯽ و ﻣﻮاد ﻣﯿﺎﻧﯽ آن از ﮔﺮدو و ﺷﮑﺮ و ادوﯾﻪ ﻫﺎی ﻣﻌﻄﺮ ﺗﻬﯿﻪ ﻣﯿﺸﻮد .اﮔﺮ ﺑﻪ ﮔﯿﻼن ﺳﻔﺮ ﮐﺮدﯾﺪ ﺣﺘﻤﺎ اﯾﻦ ﺷﯿﺮﯾﻨﯽ

ﺧﻮﺷﻤﺰه را اﻣﺘﺤﺎن ﮐﻨﯿﺪ  . . .ﻣﻮاد ﻻزم ﺟﻬﺖ ﺗﻬﯿﻪ ی ﺷﯿﺮﯾﻨﯽ رﺷﺘﻪ و ﺧﺸﮑﺎر :
آرد ﺑﺮﻧﺞ
آب
ﻣﻐﺰ ﮔﺮدو ﺳﺎﺪه ﺷﺪه
ﭘﻮدر ﺷﮑﺮ
ﭘﻮدر ﻫﻞ
ﭘﻮدر ﭘﺴﺘﻪ و ﻧﺎرﮔﯿﻞ
ﭘﻮدر دارﭼﯿﻦ

 ۱ﻟﯿﻮان
 ۱ﻟﯿﻮان
 ۵ﻗﺎﺷﻖ ﻏﺬاﺧﻮری
 ۴ﻗﺎﺷﻖ ﻏﺬاﺧﻮری
ﻧﺼﻒ ﻗﺎﺷﻖ ﭼﺎی ﺧﻮری
ﺑﻪ ﻣﻘﺪار دﻟﺨﻮاه
 ۱ﻗﺎﺷﻖ ﻏﺬاﺧﻮری

 . .ﻃﺮز ﺗﻬﯿﻪ ﺷﺮﺑﺖ  :آب و ﺷﮑﺮ را ﻣﺨﻠﻮط ﻣﯽﮐﻨﯿﻢ و روی ﺣﺮارت ﻗﺮار ﻣﯽدﻫﯿﻢ ﺗﺎ ﻗﻮام ﺑﯿﺎﯾﺪ .از روی ﺣﺮارت ﺑﺮ
ﻣﯽدارﯾﻢ و ﭘﻮدر دارﭼﯿﻦ را ﺑﻪ آن اﺿﺎﻓﻪ ﻣﯽﮐﻨﯿﻢ . .ﻃﺮز ﺗﻬﯿﻪ ﺧﻮﺷﮑﺎر  :ﻣﻐﺰ ﮔﺮدو ،ﻣﻐﺰ ﻫﻞ ،ﺷﮑﺮ و اﮔﺮ ﻣﺎﯾﻞ
ﺑﺎﺷﯿﻢ ﮐﻤﯽ ﭘﻮدر زﻧﺠﺒﯿﻞ را ﺑﺎ ﻫﻢ ﻣﺨﻠﻮط ﻣﯽﮐﻨﯿﻢ ﺑﻪ ﺣﺪی ﮐﻪ ﭼﺴﺒﻨﺪﮔﯽ ﻣﯿﺎن آنﻫﺎ اﯾﺠﺎد ﺷﻮد . . .ﻃﺮز ﺗﻬﯿﻪ:
ﺟﻬﺖ ﺗﻬﯿﻪ رﺷﺘﻪ و ﺧﺸﮑﺎر اﺑﺘﺪا آب و آرد ﺑﺮﻧﺞ را ﺑﺎ ﯾﮑﺪﯾﮕﺮ ﻣﺨﻠﻮط ﻣﯽﮐﻨﯿﻢ و ﭼﻨﺪ ﺳﺎﻋﺘﯽ آن را ﮐﻨﺎر ﻣﯽﮔﺬارﯾﻢ.
ﺳﭙﺲ آب اﺿﺎﻓﯽ را ﮐﻪ روی آرد ﺟﻤﻊ ﺷﺪه ﺑﻪ آراﻣﯽ ﺧﺎﻟﯽ ﻣﯽﮐﻨﯿﻢ .ﻣﺎﯾﻪ را در ﻇﺮف ﻣﺨﺼﻮص ﺷﺎﻧﻪ ﺧﺸﮑﺎر
ﻣﯽرﯾﺰﯾﻢ ) اﯾﻦ وﺳﯿﻠﻪ از ﺷﺶ ﺳﻮراخ ﺑﻠﻨﺪ اﺳﺘﻮاﻧﻪ ای ﺗﺸﮑﯿﻞ ﺷﺪه اﺳﺖ( .ﯾﺎ ﻣﯿﺘﻮاﻧﯿﺪ از ﺷﺎﻧﻪ ﭘﻼﺳﺘﯿﮑﯽ
ﻣﺨﺼﻮص ﮐﻪ در ﻟﻮازم ﻗﻨﺎدی ﻓﺮوﺷﯽ ﻫﺎ ﻣﻮﺟﻮد اﺳﺖ اﺳﺘﻔﺎده ﮐﻨﯿﺪ  .ﯾﮏ ﺳﯿﻨﯽ ﻣﺴﯽ ﯾﺎ ﺗﺎﺑﻪ ﻧﭽﺴﺐ را روی
ﺣﺮارت ﻣﺘﻮﺳﻂ ﻗﺮار ﻣﯽدﻫﯿﻢ و ﺑﺎ ﭘﺎرﭼﻪ ﺗﻤﯿﺰی آن را ﺑﺎ ﮐﻤﯽ روﻏﻦ ﭼﺮب ﻣﯽﮐﻨﯿﻢ  .ﻣﺎﯾﻊ را ﺑﻪ ﺻﻮرت دوراﻧﯽ در
ﺗﺎﺑﻪ ﻣﯿﺮﯾﺰﯾﻢ ﺑﻌﺪ از ﭼﻨﺪ ﺛﺎﻧﯿﻪ آن را ﺑﺮﻣﯽدارﯾﻢ و روی ﭘﺎرﭼﻪ ﺗﻤﯿﺰی ﻗﺮار ﻣﯽدﻫﯿﻢ .ﺑﻼﻓﺎﺻﻠﻪ ﭼﻬﺎر ﮔﻮﺷﻪ آن را ﺑﻪ
داﺧﻞ ﺗﺎ ﻣﯽﮐﻨﯿﻢ و ﯾﮏ ﻗﺴﻤﺖ را روی ﻗﺴﻤﺖ ﺑﻌﺪی ﻣﯽآورﯾﻢ  .از ﻣﺎﯾﻪ وﺳﻂ روی ﯾﮏ ﺳﻤﺖ از آن ﻣﯽرﯾﺰﯾﻢ و
ﻗﺴﻤﺖ آﺧﺮ را ﮐﻪ در ﻧﻬﺎﯾﺖ آﺧﺮﯾﻦ ﺗﺎ اﺳﺖ ،روی آن ﻣﯽآورﯾﻢ و ﺑﺎ ﮐﻨﺎردﺳﺖ اﻃﺮاف آن را ﻣﯽﭼﺴﺒﺎﻧﯿﻢ .ﺗﻤﺎم ﻣﺎﯾﻪ
را ﺑﻪ ﻫﻤﯿﻦ روش اﻧﺠﺎم ﻣﯽدﻫﯿﻢ .ﺳﭙﺲ ﺟﺪاﮔﺎﻧﻪ روﻏﻦ ﻣﺎﯾﻊ را داغ و رﺷﺘﻪ ﺧﻮﺷﮑﺎرﻫﺎ را در ﺣﺪ ﻃﻼﯾﯽ ﺳﺮخ
ﻣﯽﮐﻨﯿﻢ  .ﺳﭙﺲ در ﺷﺮﺑﺖ ﻣﯽﻏﻠﺘﺎﻧﯿﻢ و در ﻇﺮف ﻣﻨﺎﺳﺒﯽ ﻣﯽﭼﯿﻨﯿﻢ .ﻧﻮش ﺟﺎن

