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ابتدا آرد را سه بار الک ميکنيم.آرد و شکر و خمير مايه و نمک و پودر
ھا رامخلوط کرده وسط مواد خشک را گود کرده .کره آب شده و خنک
شده را با تخم مرغ و شير ولرم وسط مواد خشک ميريزيم و با ھمزن
سرمخصوص خمير شروع ميکنيم به ھمزدن تازمانی که خمير يکدست
شود).اگر خمير شل بود کمی آرد واگر سفت بود کمی آب اضافه
ميکنيم(.بعد حدود  ٧الی ٨دقيقه بايد ورز بخورد.بادست اين زمان دوبرابر
ميشود.يا اينکه ميتوانيم ١٠٠مرتبه خمير را روی سطح کار بکوبيم.
سپس خمير را روی ظرفی قرار داده و روی خمير را ميپوشانيم و در
جای گرم يک ساعت استراحت ميدھيم تا حجمش دو برابر شود.
بعد از استراحت کف دست راباروغن چرب ميکنيم ،خمير را ورز داده تا
پفش بخوابد.خمير را به ۴قسمت تقسيم ميکنيم .ھر قسمت رابه صورت
بيضی شکل باز کنيد.به ضخامت نيم سانت و عرض تقريبی ده سانتی و
طول ھر چقدر که شد.يک طرف خمير رابا مواد ميانی پر کرده و خمير
رااز طول رول ميکنيم.خمير رول شده را مثل حلزون در ظرفی که چرب
کرده ايم ميگذاريم.بقيه راھم به ھمين شکل انجام داده و ادامه خمير قبلی
ميگذاريم.بايد جا برای پف کردنش بگذاريد و زياد به ھم نچسبانيد.دوباره
٢٠دقيقه ديگر روی ظرف را پوشانده و استراحت ميدھيم.بعد در فر از
قبل گرم شده قرار ميدھيم به مدت ٢۵دقيقه.البته بايد چک شود اگر زير
نان طاليی رنگ شده و خام نيست نشانه پخت نان است.ميتوانيم روی نان
را ھم يکی دو دقيقه گريل کنيم.
بعد از پخت نان را از فر درآورده با سيخ سوراخ سوراخ ميکنيم و شربت
خنک شده را روی نان داغ ميريزيم.
طرز تھيه شربت:
شکر ١پيمانه را با نصف پيمانه آب ميجوشانيم تا غليظ شود و بعد چند
قاشق زعفران دم کرده و کمی پودر ھل اضافه کرده و اجازه دھيد خنک
شود.

