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  אדפטציות שליע� , CookWiseמתכו� של שירלי קוריהר מהספר 

  .ורק בסו� את המלית, תו� כדי שלב ההמתנה כדאי להכי� את המרנג, להכי� קוד� את הבסיס

  .מייד מכוסה במרנג וישר נכנסת לתנור, המלית עוברת רותחת אל הבסיס

  הבסיס

  קמח רגיל' גר 450 •

  חמאה' גר 225 •

  כפית מלח 0.5 •

  כפית אבקת אפייה 0.5 •

  ")זסט("רידת לימו� חצי כפית ג •

לתו� " מתפוגגת"עד שהחמאה  לערבב הכל במעבד מזו�

כפות של אחד או מגוו�  4עד  2ערבב פנימה ל .הקמח

  :כגו�, ממוצרי החלב שיש במקרר

) א� לבנה אז להוריד מעט במלח(לבנה / יוגורט •

  חמוצה/ שמנת מתוקה / חלב / גבינה לבנה / 

מ לאחד את "בד המזו� בפולסי� קצרי� עולהפעיל את מע

בי� כ� לכ� צרי� לפתוח ולבדוק א� התערובת . החומרי�

פשוט למעו� מעט . מספיק לחה כדי ליצור גוש

א� . מהתערובת בי� האצבעות ולראות א� מתפורר או לא

להעביר את כל  -א� נדבק , להוסי� עוד כ� -מתפורר 

  .י שעההתערובת לשקית אטומה ולשלוח לפריזר לחצ

 190דקות אפשר להתחיל לחמ� תנור ל  10אחרי ...

, מ בחמאה"ס 29ולשמ� תבנית עגולה בקוטר , מעלות

  .ולאבק בקמח

ולשטח , להוציא מהפריזר את הבצק, לאחר חצי שעה...

להדק טוב כדי שהמלית . לתו� התבנית ולבנות קיר מסביב

  .לא תנזל אחר כ� בי� הפירורי�

  .דקות 20בער� , לאפות עד שהשולי� מתחילי� להשחי�

  .להוציא מהתנור ולהמתי� לשאר המרכיבי�

  המרנג

  בקערת מיקסר שמי�

 בטמפרטורת החדר, חלבוני� מביצי� גדולות 6 •

 שלושת רבעי כפית קר� טרטר •

 )שלושת רבעי כוס(גר� סוכר  160 •

  מי� כפות 2 •

  שמי�, כסה שמשמש לרוטב, בסיר קט�

  )שליש כוס(גר� מי� קרי�  75 •

  )כ� אחת(גר� קורנפלור  8 •

. לערבב את הקורנפלור ע� המי� ולהניח לדקה מנוחה

להתחיל לבשל עד לרתיחה תו� ערבוב  -לאחר מכ� 

כאשר התערובת תגיע לרתיחה היא תהפו� צמיגה . מידמת

לכבות את האש ולהשאיר . כמו ענ�, מט-ובצבע לב�

  .להתקרר מספר דקות

זה הזמ� להוסי� את , כשההקצפה הגיעה לאופטימו�

להקצי� . תערובת הקורנפלור שמעט התקררה בינתיי�

  .כדי להטמיע את הקורנפלור, כמה שניות

  :לתו� המרנג יש להוסי�

  שמינית כפית מלח •

  כפית משחת וניל איכותי 1 •

  כפית גרידת לימו� 1 •

  . וממתי� למילוי הלימו� -מוכ� . להקצי� שתי שניות
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  המילוי

  :בסיר בגודל בינוני וכבד לערבב

  )חצי כוס(גר� קורנפלור  62 •

  )כוס וחצי(גר� סוכר  315 •

  )שתיי� ושלושת רבעי הכוס(גר� מי�  590 •

  .לערבב כל הזמ� עד שנהיה צמיגי, לחמ� על אש בינונית

  :בקערה חסינת חו� לערבב

  ביצי� גדולות 2 •

  חלמוני� 6 •

לשפו� כ� מהתערובת הרותחת שבסיר לתו� קערת 

על זה עד שכבר ולחזור , לערבב, עוד כ�, הביצי� ולערבב

ולהמשי� , ואז להעביר את כל התערובת לתו� הסיר -ח� 

  .ולהמשי� לחמ�, לערבב

  :ולערבב פנימה, להוריד מהאש

  רבע כפית מלח •

  גר� חמאה 56 •

  גר� מי/ לימו� סחוט טרי 70 •

  גרידה משני לימוני� •

  כפיות משחת וניל איכותי 2 •

  לשפו� את התערובת הרותחת לתו� התחתית הממתינה

  ולעטר ע� מזלג, לכסות טוב במרנג

עד שהקרו�  -מעלות  140דקות על חו�  40-30לאפות 

  .נהיה חו� ויפה

ורק אז  -לשי� במקרר למספר שעות , לחכות שיתקרר

  .אפשר לאכול

  !בתיאבו�

    

  

 


