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125 گرم کره

1.2 پیمانه شکر قهوه ای

1.2 پیمانه پودر نارگیل

1 پیمانه آرد

125 گرم کره

1.2 پیمانه شکر قهوه ای

400 گرم شیر تغلیظ شده
شیرین

1 ق.چ عصاره وانیل

200 گرم شکالت ساده

1 ق.غ روغن گیاهی

اسالیس کاراملی

فر را با دمای 180 درجه سانتی گراد روشن کنید 11

کره را آب کنید و بگذارید کمی خنک شود، سپس به آن پودر نارگیل، آرد و پودر شکر قهوه ای اضافه کنید و
خوب مخلوط کنید

22

در یک ظرف مثال 28 در 18 سانتی متری، مواد را پهن کنید و با دست یا قاشق خوب مواد را به هم فشرده کنید 33

ظرف را به مدت 15 دقیقه یا تا زمانی که رویه مواد طالیی شود در فر قرار دهید، سپس خارج گنید و در یخچال
بگذارید

44

دمای فر را تا 160 درجه سانتی گراد پایین بیاورید 55

در یک قابلمه کوچک، کره و شکر قهوه ای را با حرارت کم مخلوط کنید، سپس با حرارت کم، مدام هم بزنید تا
زمانی که کمی حباب بزند

66
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شیر تغلیظ شده شیرین یا شیر عسلی را اضافه کنید، عصاره وانیل را هم اضافه کنید و هم بزنید (حدود 5
دقیقه)

77

مواد را روی الیه اول در ظرف بریزید و به مدت 12 دقیقه در فر با دمای 160 درجه سانتی گراد قرار دهید 88

سپس به مدت 20 دقیقه در دمای محیط و پس از آن نیم ساعت در یخچال قرار دهید 99

شکالت و روغن گیاهی را با هم مخلوط کنید و 30 ثانیه در مایکروویو قرار دهید یا به روش بن ماری ذوب کنید 1010

مواد را روی الیه کاراملی بریزید و صاف کنید و به مدت یک ساعت در یخچال قرار دهید 1111

اسالیس کاراملی را برش بزنید و سرو کنید 1212

نوش جان :) 1313


