
پای کاستارد 

کَ هیتًْیذ با ّسایل کن ، خیلی راحت بَ تعذاد سیاد تْی خًَْ . یک ضیزیٌی ًزم ّ خْضوشٍ ّ در عیي حال آساى ّ ارساى 

 . خًَْ درست کٌیذ ّ هذت ُا اسش لذت ببزیذ

 : هْاد السم

 (بزای پْستَ)

 فٌجاى آرد 2

 (یا رّغي هعوْلی)دّ سْم فٌجاى رّغي هخصْظ ضیزیٌی 

 دّ سْم فٌجاى ضکز

 عذد سردٍ تخن هزغ 3

 (:بزای کاستارد)

 سردٍ تخن هزغ

 هیلی لیتز ضیز 250

 قاضق غذاخْری آرد 2

 یک سْم فٌجاى ضکز

 

  . بزای ایي کَ حجن صفحَ سیاد ًطَ ، آهْسش کاهل رّ تْی اداهَ هطلب قزار دادم

 . رّ ًیش در اداهَ هطلب داًلْد کٌیذ ّ بَ صْرت افالیي اس ایي آهْسش استفادٍ کٌیذ pdf ُویٌطْر هیتًْیذ فایل



 

بعذ آرد را در ظزفی ریختَ ّ ضیز را بَ آراهی اضافَ کٌیذ ّ سپس رّی حزارت . سردٍ تخن هزغ ّ ضکز را با ُن بشًیذ 

 . بعذ اس ایي ظزف را اس رّی حزارت بزداریذ ّ یکجا بشاریذ تا خٌک بطَ. گذاضتَ تا بجْش آیٌذ ّ غلیظ ضًْذ 

 



 

 .  دقیقَ در یخچال بشاریذ تا خٌک بط20َحاال ُوَ هْاد رّ با ُن هخلْط کٌیذ ّ بَ هذت 



 

 .  قسوت ، یکی بشرگتز ّ یکی کْچکتز ،  تقسین کٌیذ2 قسوت تقسین کٌیذ ، ّ بعذ ُز قسوت رّ بَ 3خویز سزد ضذٍ رّ بَ 

اس ایي بزای پْضص دادى دّر ضیزیٌی . بخص بشرگتز رّ پِي کٌیذ ، بَ طْری کَ قطزی حذّد ًین ساًتی هتز پیذا کٌَ 

 . ّ بعذ رّی آى چٌذ قاضق کاستارد یا ُوْى کاستزد بزیشیذ. پس ضوا ُن باُاش دّر قالبتْى رّ بپْضًْیذ . استفادٍ هیکٌین 

 . حاال با استفادٍ اس قسوت کْچکتز رّی ایي قسوت بشرگ رّ بپْضًْیذ

 . ّ ُویي کار رّ با قسوت ُای دیگَ اًجام بذیذ



 



 



 

هذت .  درجَ ساًتی گزاد قزار بذیذ 180ّ بَ هزحلَ آخز کار رسیذین ، قالب ُا رّ تْی فز بشاریذ ّ دهای فز رّ رّی 

 . بعذ اس اّى هیتًْیذ بشاریذ سزد بطَ ّ اسش لذت ببزیذ.  دقیقَ است 45سهاى آهادٍ ضذى 



 

بفزستیذ تا با اسن ایٌجا اگَ ضوا ُن غذایی درست کزدٍ بْدیذ ، هیتًْیذ تصْیزش رّ بَ ُوزاٍ دستْر پختص بزای هي اس 

  . خْدتْى ایٌجا قزار بذم ّ بقیَ اسش استفادٍ کٌن

 هٌبع فارسی

 هٌبع اًگلیسی

 -----------------------------------------------------------------------------------

 All rights reserved - ًْى ّ پٌیز

راحت ّ - اگَ اس ایي هطلب خْضتْى اّهذ هیتًْیذ هطتزک خبزًاهَ ًْى ّ پٌیز بطیذ ، تا آخزیي هطالب رّ خیلی سزیع 

 :رایگاى تْی ایویلتْى دریافت کٌیذ 
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