Πνιίηηθν ηζνπξέθη

Μέθοδος Εκηέλεζης
Μείγκα Α



Σηνλ θάδν ηνπ κίμεξ βάδνπκε ην αιεύξη, ην λεξό, ηε καγηά θαη
αλαθαηεύνπκε θαιά κε έλα ζύξκα.
Αθήλνπκε ζηελ άθξε γηα 15 ιεπηά γηα λα ελεξγνπνηεζεί ε καγηά.

Μείγκα Β










Σε έλα γνπδί βάδνπκε 1 θ.ζ. από ηε δάραξε, ηε καζηίρα θαη
ρηππάκε θαιά ώζηε λα δηαιπζεί ε καζηίρα θαη λα γίλεη ζθόλε.
Σε έλα θαηζαξνιάθη πξνζζέηνπκε ηε καζηίρα, ην γάια, ην βνύηπξν
θνκκέλν ζε θνκκάηηα, ην μύζκα από ην πνξηνθάιη, ην καριέπη, ην
εθρύιηζκα βαλίιηαο θαη ηελ ππόινηπε δάραξε.
Μεηαθέξνπκε ζε ρακειή θσηηά κέρξη λα ιηώζεη ην βνύηπξν θαη
νκνγελνπνηεζνύλ ηα πιηθά, αλαθαηεύνληαο ζπλέρεηα. Πξνζνρή, ην
κείγκα δελ ζέινπκε λα βξάζεη αιιά λα δεζηαζεί.
Αθαηξνύκε από ηε θσηηά θαη αθήλνπκε λα θξπώζεη 5-10 ιεπηά.
Πξνζνρή, δελ ζέινπκε λα είλαη πνιύ δεζηό ην κείγκα καο γηα λα
κελ καο θάςεη ηε καγηά.
Σηε ζπλέρεηα, πξνζζέηνπκε ηα απγά, αιάηη θαη αλαθαηεύνπκε
θαιά κε έλα ζύξκα.
Πξνζνρή, ηα απγά λα είλαη 50 γξ. ην θάζε έλα όρη κεγαιύηεξα.
Σπλνιηθά ζέινπκε ηα απγά καο λα δπγίδνπλ 200 γξ.



Μεηαθέξνπκε ην κείγκα από ην θαηζαξνιάθη ζηνλ θάδν ηνπ κίμεξ
κε ηα πιηθά ηνπ κείγκαηνο Α θαη ρηππάκε κε ηνλ γάληδν ζε ρακειή
ηαρύηεηα γηα 5 ιεπηά.

Μείγκα Γ







Πξνζζέηνπκε ζηνλ θάδν κε ηα ππόινηπα πιηθά ην αιεύξη θαη
ρηππάκε μαλά γηα 10-14 ιεπηά. Χηππάκε ζε ρακειή ηαρύηεηα
κέρξη λα απνξξνθεζεί ην αιεύξη θαη ζηε ζπλέρεηα αλεβάδνπκε ζηε
δπλαηή.
Βάδνπκε ζηνλ θάδν θαη ην ιησκέλν βνύηπξν θαη ρηππάκε ζε
ρακειή ηαρύηεηα γηα 5-7 ιεπηά κέρξη λα απνξξνθεζεί ην βνύηπξν.
Μόιηο ε δύκε μεθνιιήζεη από ηα ηνηρώκαηα ηνπ κίμεξ ηόηε είλαη
έηνηκε.
Τελ αθαηξνύκε θαη ηε βάδνπκε ζε έλα κπνι πνπ έρνπκε αιείςεη κε
ιίγν ζπνξέιαην.
Καιύπηνπκε κε δηάθαλε κεκβξάλε ή κε κία πεηζέηα θαη αθήλνπκε
ζηελ άθξε γηα 1-1 ½ ώξα κέρξη λα δηπιαζηαζηεί ζε όγθν.

Γηα ηε ζύλζεζε














Χσξίδνπκε ηε δύκε ζε δύν θνκκάηηα.
Κόβνπκε ην θάζε θνκκάηη ζε ηέζζεξα ίζα θνκκάηηα θαη ηα
πιάζνπκε ζε ισξίδεο πεξίπνπ 50 εθ.
Γηα λα θηηάμνπκε κία όκνξθε πιεμνύδα ελώλνπκε όιεο ηηο άθξεο
από ηηο ισξίδεο. Γηα λα κπνξέζνπκε λα θηηάμνπκε ηελ πιεμνύδα
καο, δίλνπκε αξηζκνύο κε ηε ζεηξά από ην 1 κέρξη ην 4 ζηηο
ισξίδεο καο.
Τνπνζεηνύκε ηε ισξίδα δύκεο 4 πάλσ από ηε ισξίδα δύκεο 2.
Τελ 1 πάλσ από ηε 3 θαη ηε 2 πάλσ από ηε 3.
Επαλαιακβάλνπκε ηε δηαδηθαζία γηα όζεο θνξέο ρξεηαζηεί κέρξη
λα ζρεκαηηζηεί ε πιεμνύδα καο.
Μεηαθέξνπκε ζε ηαςί κε ιαδόθνιια θαη αθνινπζνύκε ηελ ίδηα
δηαδηθαζία θαη γηα ην δεύηεξν ηζνπξέθη.
Πξνζεξκαίλνπκε ηνλ θνύξλν ζηνπο 150ν C ζηνλ αέξα.
Σθεπάδνπκε ηα ηζνπξέθηα κε κία πεηζέηα θαη ηα αθήλνπκε λα
θνπζθώζνπλ γηα πεξίπνπ 30 ιεπηά.
Αιείθνπκε κε ηνλ θξόθν αξαησκέλν ζην λεξό, παζπαιίδνπκε κε ην
ακύγδαιν θαη ςήλνπκε γηα 50-60 ιεπηά.
Ελαιιαθηηθά, αληί γηα 2 ηζνπξέθηα κπνξνύκε λα θάλνπκε 4 θαη λα
ηα ςήζνπκε γηα 30 ιεπηά ζηνπο 150 ν C ζηνλ αέξα.
Αθήλνπκε λα θξπώζνπλ θαη ζεξβίξνπκε.
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