
  ! آتشین اژدهای کیک 

اگَ تا اهزّس توام کیک ُاتْى طادٍ ّ هؼوْلی تْدى ، اگَ تا حاال اس تیزّى کیک هیخزیذیذ ، یا ایي کَ ًِایت کیکتْى تا 

ایي آهْسع رّ تخًْیذ تا تا کیک ُاتْى ُوَ رّ ػگفت سدٍ کٌیذ ، پْل اضافی تزای خزیذ  :کؼوغ ّ گزدّ تشییي هیؼذٍ 

 . کیک آهادٍ ًذیذ ، ّ کیک ُاتْى رّ ُز جْر کَ هیخْایذ تشییي کٌیذ

 

چزا کَ هٌن اّلغ ُویي فکز رّ هیکزدم ، ّلی تؼذ ! اگَ پیغ خْدتْى هیگیذ کَ هي اس پظغ تزًویام ، طخت در اػتثاُیذ 

کل آهْسع رّ . در کل هي تْضیح اضافی ًویذم : ّ اها تزین طزاؽ آهْسع . فِویذم کَ اس کیک ُای هؼوْلی ُن طادٍ تزٍ 

 . تَ ستاى طادٍ ًْػتن ّ در ضوي تزای یادگیزی ػوا ًیاس تَ هِارت خاصی ًخْاُیذ داػت

 : هْاد السم

 (طؼن خْب- 2قیوت ارساى - 1، ! پْدر کیک کام تْصیَ هیؼْد )تظتَ پْدر کیک  2

 : یکی اس هْاد سیز تزای رّکغ کیک تَ دلخْاٍ

اگَ طزس تِیَ خاهَ کیک رّ تلذ ًیظتیذ هیتًْیذ اس قٌادی ُا تخزیذ ّگز ًَ کَ خْدتْى تِیَ )خاهَ کیک آهادٍ یا خاًگی -1

  (! هي خْدم اس تیزّى هیخزم ، چْى حال درطت کزدًؼْ ًذارم. کٌیذ 

 (ػیزیي)خاهَ تادام سهیٌی  -2

 ػکالت ، اطوارتیش ، پاطتیل ، آداهض در دّ رًگ قزهش ّ سرد: هْاد تشییي کیک 



 

 : طزس تِیَ

تْجَ کٌیذ کَ !  هٌظْرم آهْسع پؼت تظتَ کیک ُظت . تظتَ پْدر کیک را طثق آهْسع رّی تظتَ ُاػْى درطت کٌیذ  2

  . تا کیکتْى گزد تؼَ . حتوا کیک رّ تْی قالة دایزٍ ای درطت کٌیذ

اگَ یک ظزف گزد داریذ اّلی رّ . یؼٌی دّتا تظتَ رّ رّی ُن ًزیشیذ  . ُز کیک رّ تَ طْر جذاگاًَ تِیَ کٌیذ: تْجَ 

 . درطت کٌیذ ّ تؼذ کَ توْم ػذ درع تیاریذ ّ دّتارٍ دّهی رّ تِیَ کٌیذ

حاال یکی اس ایي کیک ُاتْى رّ تزداریذ ّ اس ّطط ًصفغ . پض تا ایي حظاب ػوا االى دّ تا کیک دایزٍ ای طادٍ داریذ 

 . دقت کٌیذ کَ دقیق ًصف تؼَ. کٌیذ 

 

دقت کٌیذ کَ ُوَ خاهتْى رّ هصزف ًکٌیذ ّ فقط هقذاری . تؼذ تا خاهَ کیک یا خاهَ تادام سهیٌی ّططغ رّ تقزیثا پز کٌیذ 

 . چْى تزای قظوت ُای تؼذی ُن تِؼْى ًیاس دارین . رّ تزای ایي قظوت اطتفادٍ کٌیذ



 

تا خاهَ قٌادی ُا ُن . تْی ػکل تاال اس خاهَ تادام سهیٌی اطتفادٍ ػذٍ ، هي کیکن رّ تا اطتفادٍ اس خاهَ قٌادی ُا اًجام دادم 

ّلی اگَ دّطت داػتیذ رًگغ رّ ػْض کٌیذ ، هیتًْیذ اس رًگ ُای هجاس خْراکی کَ تیزّى  . ُویي ًتیجَ تَ دطت هیاد

 . هیفزّػي اطتفادٍ کٌیذ

 : تؼذ اس ایي کَ ططح دّ طزف رّ خاهَ سدیذ ، اّى ُارّ تَ ُن تچظثًْیذ ّ کوی فؼار تذیذ تا طفت تؼي

 

ایي کار کوی . کیک دّم رّ رّی یک هیش قزار تذیذ ّ دقیقا طثق ػکل سیز تزع تشًیذ . حاال ًْتت هیزطَ تَ کیک دّهی 

کٌیذ ّ تؼذ تزای تزع چٌذ تار  Save هثال تْی کاهپیْتزتْى! پض ػجلَ ًکٌیذ ، ایي ػکل رّ حفظ ًکٌیذ . ًیاس تَ دقت دارٍ 

 : تَ دقت ًگاٍ کٌیذ ّ اس رّی ػکل تثزیذ



 

 : تؼذ اس تزع قظوت ُای تزیذٍ ػذٍ هثل ػکل سیز خْاٌُذ تْد

 

. قطؼات کیک رّ خیلی هٌظن هثل ػکض کٌار ُن دیگَ تشاریذ ! کارای اصلی توْم ػذٍ ّ فقط هًْذٍ چیذهاى ّ تشییي کیک 

 . چْى کوی ًاسک ُظت هوکٌَ تؼکٌَ ّ یا تکَ ای اسع جذا تؼَ ، پض آرّم تلٌذع کٌیذ. تزای قزار دادى دم ُن دقت کٌیذ 



 

کل ططح کیک رّ تپْػًْیذ ّ توام  (خاهَ کیک یا خاهَ تادام سهیٌی)حاال تا اطتفادٍ اس خاهَ ای کَ اسع اطتفادٍ هیکزدیذ 

 . تا ایي کَ ػکل ّاحذ ّ یکذطتی تَ ّجْد تیاد. قظوت ُارّ آغؼتَ تَ خاهَ کٌیذ 

 

کَ هي تَ اختصار توام . دیگَ کار تقزیثا توْهَ ، حاال تایذ تا اطتفادٍ اس خْراکی ُایی کَ خزیذیذ کیکتْى رّ تشییي کٌیذ 

 . ّلی ػوا هیتًْیذ تا اطتفادٍ اس طلیقَ خْدتْى ایي کار رّ اًجام تذیذ. قظوت ُارّ تْضیح هیذم 

ُویٌطْر تزای تیغَ ُای هیتًْیذ اس چْب ػْر . ػکالت ُا رّ اس ّطط ًصف کٌیذ ّ تَ ػٌْاى تیغَ ُای تذى اطتفادٍ کٌیذ 

  ! ُن اطتفادٍ کٌیذ

 . پاطتیل ُا رّ اس ّطط ًصف کٌیذ ّ اسػْى تَ ػٌْاى ًاخي ُای اژدُا اطتفادٍ کٌیذ

 . اطتفادٍ کٌیذ... تزای چؼن ُا ُن تظتَ تَ ایذٍ خْدتْى هیتًْیذ اس هْس ، ػکالت ّ 

 . تال ُا رّ ُن تا اطتفادٍ اس دّتکَ پارچَ ًاسک ّ دّ ػذد چْب اًجام تذیذ

ُویي کار رّ تا آداهض .  ػذد آداهض سرد رًگ را جْیذٍ ّ طپض کغ دُیذ 1: ّ در آخز تزای آتغ خارج ػذٍ اس دُاى 

 !! فقط لطفا تَ کظی ًگیذ کَ ایي ُا آداهض ُظتي ّ ػوا قثال جْیذیذػْى. قزهش رًگ ًیش اًجام دُیذ 



 

تزای هي ایٌجا هیتًْیذ اس ! اگَ ػوا ُن غذایی ، کیکی ، طزس تِیَ طاًذّیچی یا ُز ًْع هادٍ غذایی تلذ تْدیذ ! لذت تثزیذ 

هیتًْیذ ُوزاُغ ػکض ، آدرص ّتالگ یا  .ارطال کٌیذ تا تا اطن خْدتْى تْی ّتالگ قزار تذم ّ ُوَ اسع اطتفادٍ کٌي 

 . فقط تایذ آهْسع ّ ػکظِا رّ خْدتْى تِیَ کزدٍ تاػیذ. لْگْی خاصی ُن تفزطتیذ 
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