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മധുരിക്കും
പരീക്ഷണം

രസമുകുളങ്ങളുടെ മാത്രമല്ല രസതന്ത്രത്തിന്റെ കൂടി
ഒരു അത്ഭുതല�ോകമാണു അടുക്കള. ഉഴുന്നും അരിയും
കൂടി അരച്ച് വച്ചാൽ പിറ്റേന്ന് പുളിച്ച മാവ് കിട്ടും, ചൂടു
തട്ടിയാൽ തൈരു പിരിയും, ഉപ്പിലിട്ടാൽ മാങ്ങ ചുരുങ്ങും
അങ്ങനെ എന്തെല്ലാം നടക്കുന്നു അവിടെ. അടുക്ക
ളയിൽ കടന്ന് ചില പരീക്ഷണങ്ങൾ ചെയ്ത് ന�ോക്കി
യാല�ോ? പരീക്ഷണങ്ങൾ ചെയ്യുമ്പോൾ മുതിർന്നവ
രെ കൂടെ കൂട്ടാൻ മറക്കരുത്.
നമുക്ക് ഒരു പഞ്ചസാര മിഠായി
ഉണ്ടാക്കി ന�ോക്കാം

ഈ പ്രവർത്തനത്തിന്റെ
വിശദീകരണ വീഡിയ�ോ കാണാം
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എന്തൊക്കെ സാധനങ്ങൾ വേണം?

4പഞ്ചസാര - 400 ഗ്രാം
4വെള്ളം - 200 മില്ലിലിറ്റർ
4ബിരിയാണി കളർ അല്ലെങ്കിൽ
ഏതെങ്കിലും ഫുഡ് കളർ
4പൈനാപ്പിൾ എസെൻസ�ോ
ഓറഞ്ച് എസൻസ�ോ (ഉണ്ടെങ്കിൽ മാത്രം)
അത് എടുക്കുക
4നല്ല നീളമുള്ള ഒരു ചില്ലു ഗാസ്സ്
4കനം കുറഞ്ഞ വൃത്തിയുള്ള ഈർക്കിൽ/വടി (നീള
മുള്ള വടിയാണെങ്കിൽ നല്ല നീളമുള്ള മിഠായി കിട്ടും),
ഇനി വടിയില്ലെങ്കിൽ ഒരു നൂൽ കഷണമായാലും മതി.
4ഒരു തെർമ�ോക�ോൾ കഷണവും സെല്ലോ ടേപ്പും
( വടി ഗ്ലാസ്സിന്റെ അടിയിലും വക്കിലും തട്ടാതെ വയ്ക്കാൻ)
അല്ലെങ്കിൽ
4ഒരു പെൻസിൽ (നൂൽ ഗ്ലാസ്സിന്റെ അടിയിലും
വക്കിലും തട്ടാതെ കെട്ടിയിടാൻ)

4വെള്ളം തിളപ്പിക്കാൻ പറ്റിയ പാത്രം.
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	വെള്ളവും പഞ്ചസാരയും ഒരുമിച്ച് തിള
പ്പിക്കാനുള്ള പാത്രത്തിൽ വച്ച് ചൂടാക്കുക.
ചൂടാക്കുമ്പോൾ തുടർച്ചയായി ഇളക്കിക�ൊ
ണ്ടിരിക്കണം. മുഴുവൻ പഞ്ചസാരയും ലയിച്ച്
ചേരുന്നത് വരെ തുടർച്ചയായി ഇളക്കി ചൂടാ
ക്കുക. വെള്ളം കൂടുതൽ സമയം ചൂടായി തിള
ക്കാതെയിരിക്കാൻ ശ്രദ്ധിക്കണം.
പഞ്ചസാര വെള്ളത്തിൽ ലയിച്ച് കഴി
ഞ്ഞാൽ തീ അണച്ച് അതിൽ ബിരിയാണി
കളർ ചേർത്ത് നന്നായി ഇളക്കി പാത്രം
മാറ്റി വയ്ക്കുക. ഒരല്പം കൂടി പഞ്ചസാര അതിൽ
ലയിപ്പിക്കാൻ പറ്റുമെങ്കിൽ അതും ചെയ്യാം.
മുഴുവൻ പഞ്ചസാരയും ലയിപ്പിച്ച് ചേർക്കാൻ
ശ്രദ്ധിക്കണം. ഈ ലായനിയിൽ നിന്നും
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ഒരു ടേബിൾ സ്പൂൺ ലായനി മാറ്റി വച്ച
ശേഷം ബാക്കി തണുക്കാനായി വയ്ക്കാം.
തണുപ്പിക്കുമ്പോൾ പൂർണമായും തണുക്ക
രുത്, നേരിയ ചൂട് ബാക്കി ഉണ്ടാവണം.
ഇനി നമ്മൾ മിഠായി അഥവാ പഞ്ച
സാരയുടെ തരികൾ ഒട്ടിപ്പിടിക്കാനുള്ള
‘സീഡ് ’ ഉണ്ടാക്കണം. നേരത്തേ മാറ്റി
വച്ച പഞ്ചസാര ലായനിയിൽ വടി മുക്കി
ഉണക്കുക. അല്ലെങ്കിൽ പഞ്ചസാര ലായ
നിയിൽ മുക്കിയ വടിയിൽ നാലഞ്ച് പഞ്ച
സാരത്തരികൾ ഒട്ടിച്ച് പിടിപ്പിച്ചാലും മതി.
നൂലിലാണു ഇത് ചെയ്യുന്നതെങ്കിൽ നൂലു
പഞ്ചസാര ലായനിയിൽ മുക്കി ഉണക്ക
ണം.
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പഞ്ചസാര വെള്ളം തണുത്ത് കഴിഞ്ഞാൽ
ഈ വെള്ളം ചില്ലു ഗാസ്സിൽ പകർത്തുക.
ഇനി ശ്രദ്ധിച്ച് ഈ ‘സീഡ് ’ (വടിയ�ോ,
നൂല�ോ) ചില്ല് ഗ്ലാസ്സിന്റെ വശങ്ങളിൽ തട്ടാതെ
തെർമ�ോക�ോള�ോ പെൻസില�ോ ഉപയ�ോഗി
ച്ച് പഞ്ചസാര ലായനിയിൽ മുക്കി വയ്ക്കുക.
ഗ്ലാസ്സ് ഒരു ഒതുങ്ങിയ സ്ഥലത്തേക്ക് മാറ്റി
വച്ചോളൂ. എല്ലാ ദീവസവും ഗ്ലാസ്സ് നിരീക്ഷിക്ക
ണം. ഗ്ലാസ്സിനെ അനക്കരുത്. മൂന്നാലു ദിവ
സത്തിനുള്ളിൽ പഞ്ചസാര മിഠായി ഉണ്ടായി
വരുന്നത് കാണാം. വെള്ളത്തിന്റെ മുകളിൽ
പഞ്ചസാര തരികൾ ഉണ്ടാകുന്നെങ്കിൽ
അത് മാറ്റണേ. [നിങ്ങളുടെ മിഠായി രുചി
ന�ോക്കാനുള്ള അവസരമാണിത്].
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ഒരുപാട് പഞ്ചസാര തരികൾ ഗ്ലാ
സ്സിന്റെ വശങ്ങളിൽ ഉണ്ടാകുന്നെങ്കിൽ
മിഠായി ഉണ്ടാക്കൽ ശരിയായില്ല എന്നർ
ത്ഥം. വീണ്ടും വെള്ളം തിളപ്പിച്ച് പഞ്ച
സാര ലയിപ്പിച്ച് പരീക്ഷണനിരീക്ഷണം
ആവർത്തിക്കൂ. എത്രവലിയ മിഠായികൾ
നിങ്ങൾക്ക് ഉണ്ടാക്കാൻ സാധിച്ചു?
മിഠായി വീട്ടിലുള്ളവർക്ക് തിന്നാൻ
ക�ൊടുത്തോ? അവർക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ടോ?
മിഠായിയുടെ ചിത്രങ്ങൾ, പരീക്ഷണത്തി
ന്റെ വീഡിയ�ോകൾ, ചിത്രങ്ങൾ എന്നി
വയും കരുതിവെക്കണേ.

(ഉപ്പുപയ�ോഗിച്ചും
ചെയ്യാം.)

ഇതേ

പരീക്ഷണം

