ﺳﻮﻫﺎن آردی ﯾﺰد
ﺳﻮﻫﺎن از ﺟﻤﻠﻪ ﺷﯿﺮﯾﻨﻫﺎی ﺳﻨﺘ و اﺻﯿﻞ اﺳﺘﺎن ﻣﻘﺪس ﻗﻢ ﻣﺤﺴﻮب ﺷﺪه و ﺑﺎ ﺳﻔﺮ ﺑﻪ اﯾﻦ ﺷﻬﺮ ﻣﺗﻮان اﯾﻦ ﺧﻮراﮐ ﺧﻮﺷﻤﺰه
را ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﺳﻮﻏﺎﺗ ﺑﺮای دوﺳﺘﺎن و آﺷﻨﺎﯾﺎن ﺧﺮﯾﺪاری ﮐﺮد .در اﺳﺘﺎن ﯾﺰد ﻧﯿﺰ ﺳﻮﻫﺎن ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﺷﯿﺮﯾﻨ ﺳﻨﺘ ﻣﻨﻄﻘﻪ و ﺑﻪ ﻧﺎم
ﺳﻮﻫﺎن آردی دﯾﺪه ﻣﺷﻮد .ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﺳﻢ اﯾﻦ ﺷﯿﺮﯾﻨ ،ﺣﺘﻤﺎٌ ﻣﺘﻮﺟﻪ ﺷﺪهاﯾﺪ ﮐﻪ ﻧﺤﻮه ﭘﺨﺖ آن ﺑﺎ ﺳﻮﻫﺎن ﻗﻢ ﻣﺘﻔﺎوت اﺳﺖ.
ﺳﻮﻫﺎن آردی ﺧﻮش ﻋﻄﺮوﻃﻌﻢ ،اﮐﻨﻮن ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﯾ از ﻣﺤﺒﻮبﺗﺮﯾﻦ ﺷﯿﺮﯾﻨ در اﯾﺮان و ﺣﺘ ﺧﺎرج از ﮐﺸﻮر ﺷﻨﺎﺧﺘﻪ ﻣﺷﻮد.
در ﻣﺘﻦ زﯾﺮ دﺳﺘﻮر ﭘﺨﺖ اﯾﻦ ﺧﻮراﮐ ﺧﻮﺷﻤﺰه را ﺑﺮاﯾﺘﺎن ﺑﯿﺎن ﻣﮐﻨﯿﻢ .ﻣﻄﻤﺌﻨﺎٌ ﺑﺎ ﺧﻮردن ﺳﻮﻫﺎن آردی ﻣﺸﺘﺮی ﻫﻤﯿﺸ آن
ﻣﺷﻮﯾﺪ.
ﻣﻮاد ﻻزم:
آرد ﺟﻮاﻧﻪ ﮔﻨﺪم 150 :ﮔﺮم.
آب 3 :ﻟﯿﻮان.
ﭘﻮدر ﻫﻞ 1 :ﻗﺎﺷﻖ ﭼﺎیﺧﻮری.
روﻏﻦ ﺣﯿﻮاﻧ) ﮐﺮﻣﺎﻧﺸﺎﻫ 2 :(ﻗﺎﺷﻖ ﻏﺬاﺧﻮری.
ﺷﺮ 300 :ﮔﺮم.
ﻋﺮق ﻫﻞ 1 :ﻗﺎﺷﻖ ﻣﺮﺑﺎﺧﻮری.
زﻋﻔﺮان 2 :ﻗﺎﺷﻖ ﻏﺬاﺧﻮری) اﺧﺘﯿﺎری(.
ﺟﻮﻫﺮ ﻟﯿﻤﻮ 4/1 :ﻗﺎﺷﻖ ﭼﺎیﺧﻮری.
دﺳﺘﻮراﻟﻌﻤﻞ:
اﺑﺘﺪا ﺟﻮاﻧﻪ و آرد ﮔﻨﺪم را ﺟﺪاﮔﺎﻧﻪ اﻟ ﮐﺮده و ﺑﻪ ﻫﻤﺮاه روﻏﻦ در ﻣﺎﻫﺗﺎﺑﻪای ﺑﺎ ﺷﻌﻠﻪ ﻣﻼﯾﻢ اﺟﺎق ﺑﻪ ﻣﺪت ﺣﺪود  35دﻗﯿﻘﻪ ﺗﻔﺖ
ﻣدﻫﯿﻢ .ﺑﻌﺪ از اﯾﻦ زﻣﺎن ،دارﭼﯿﻦ ،ﭘﻮدر ﻫﻞ و ﮐﻤ ﭘﻮدر ﭘﺴﺘﻪ را ﺑﻪ آردﻫﺎ اﺿﺎﻓﻪ و ﮐﻤ ﻫﻢ ﻣزﻧﯿﻢ .ﺳﭙﺲ ،آب ،ﺷﺮ ،ﺟﻮﻫﺮ
ﻟﯿﻤﻮ و روﻏﻦ ﺣﯿﻮاﻧ را ﺑﺎ ﯾﺪﯾﺮ ﻣﺨﻠﻮط ﮐﺮده و اﺟﺎزه ﻣدﻫﯿﻢ ﺗﺎ ﻣﻮاد ﺑﻪ ﻣﺪت ﺣﺪود  30دﻗﯿﻘﻪ ﺑﺎ ﺷﻌﻠﻪ ﻣﻼﯾﻢ ﺑﺠﻮﺷﺪ .ﺳﭙﺲ،
ﻋﺮق ﻫﻞ و زﻋﻔﺮان ﺣﻞ ﺷﺪه را ﻧﯿﺰ اﻓﺰوده و ﺷﻌﻠﻪ را ﺧﺎﻣﻮش ﻣﮐﻨﯿﻢ ﺗﺎ ﻣﻮاد ﮐﻤ ﺳﺮد ﺷﻮد .ﺑﻌﺪ از آﻣﺎده ﺷﺪن ﻣﺎﯾﻊ ﺷﯿﺮﯾﻨ ،در
ﻇﺮﻓ ﻧﺴﺒﺘﺎٌ ﺑﺰرﮔ ﯾ ﻣﻼﻗﻪ از ﺷﺮﺑﺖ آﻣﺎده ﺷﺪه ﺑﻪ ﻫﻤﺮاه دو ﻣﻼﻗﻪ از ﻣﻮاد ﺧﻤﯿﺮی را رﯾﺨﺘﻪ و ﺑﻪ ﮐﻤ دﺳﺖ ﻣﺮﺗﺐ ورزش
ﻣدﻫﯿﻢ .ﺗﻮﺟﻪ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﯿﺪ ﮐﻪ ﻫﺮ ﭼﻘﺪر ﺑﯿﺸﺘﺮ ﻣﻮاد را ورز دﻫﯿﺪ ﺳﻮﻫﺎن ﺑﻬﺘﺮ و ﻣﺮﻏﻮبﺗﺮی ﺧﻮاﻫﯿﺪ داﺷﺖ .ﺳﭙﺲ ،ﺳﯿﻨ ﺑﺰرﮔ
را ﮐﻤ ﺑﺎ روﻏﻦ ﭼﺮب ﮐﺮده و ﻣﻮاد ﺷﯿﺮﯾﻨ را داﺧﻞ آن رﯾﺨﺘﻪ و ﮐﺎﻣﻼ ﭘﻬﻨﺶ ﻣﮐﻨﯿﻢ .روی ﺷﯿﺮﯾﻨ را ﺻﺎف ﮐﺮده و ﭘﻮدر ﭘﺴﺘﻪ
ﻣﭘﺎﺷﯿﻢ و ﯾ ﺳﺎﻋﺖ در دﻣﺎی ﻣﺤﯿﻂ ﻣﮔﺬارﯾﻢ .ﭘﺲ از اﯾﻦ ﻣﺪت ،ﺳﯿﻨ را ﺑﻪ ﻣﺪت  24ﺳﺎﻋﺖ در ﯾﺨﭽﺎل ﮔﺬاﺷﺘﻪ و ﺳﭙﺲ ﺑﻪ
اﻧﺪازه و اﺷﺎل ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺑﺮش زده و ﺳﺮو ﻣﮐﻨﯿﻢ.

