
Bánh Dẻo Trung Thu
Thu Nguyen

[khoahocsaigon.net xin giới thiệu bài viết hữu ích vừa ngắn gọn và súc tích,
lại có hình minh họa cùa Thu Nguyên. Bài thật sự “Short and Sharp, to the
point”. Xin cảm ơn Thu Nguyên đã chia sẻ kinh nghiệm và nguồn gốc của tài
liệu cùng hình minh họa. Source: http://photobucket.com/
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Vật Liệu: (15 bánh)
Vỏ Bánh:

 700g bột bánh dẻo (bột nếp rang chín xay nhuyễn, mua hiệu
Con Gà Trống đứng trên quả địa cầu)

 700g đường cát trắng
 2 muỗng cà phê nước hoa bưởi (mua ở chỗ baking needed

chai tên là Orange Blossom Water hi ệu Cedar Product of
Lebanon)

 700g nước lã
 1 lòng trắng trứng gà
 1/2 muỗng cà phê chất tẩy đường (không có thì bánh hơi

vàng không sao)
 1/4 trái chanh vắt lấy nước.
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Nhân bánh:

 300g đậu xanh cà
 300g đường cát
 15 trứng vịt muối
 100g mứt bí
 150g mứt sen
 100g hạt dưa (đã tách vỏ)
 100g hạt điều vụn (hoặc có thể thay bằng đâu phụng rang

vàng, bóc vỏ giã dập)
 1 muỗng súp rượu trắng
 1 củ gừng cỡ hai đốt ngón tay
 Dầu ăn, 1 ít muối.

Nhân bánh chay thì chỉ trộn mứt bí cắt hạt lựu + mè rang + hột
dưa hay hột bí rang, thêm bột bánh dẻo, thêm nước đường: quậy
lỏng hơn bột vỏ, vo tròn làm nhân.

Cách Làm:
1/ Thắng nước đường:

Cho đường và nước lã vào soong bắc lên bếp nấu cho tan, khi
đường sôi dùng 1 lòng trắng trứng gà đã đánh nổi cho vào rồi hớt
các váng bọt dơ nổi lên trên mặt. Vặn lửa vừa nấu độ 15 phút v à

http://i254.photobucket.com/albums/hh89/thustatcan_album/BotBa


hớt cho sạch bọt dơ, khi thấy đường trong cho nước cốt chanh
vào, nếu có thuốc tẩy đường thì cho vào luôn, nhắc xuống để
nguội cất trong keo chờ vài ngày sau mới làm.

2/ Nhân bánh:

Đậu xanh ngâm nước đãi sạch vỏ, nấu chín với chút muối, xay
nhuyễn.
Gừng giã nhuyễn hoà với rượu trắng, vắt lấy nước cho vào ngâm
lòng đỏ trứng muối khoảng 20 phút để khử bớt m ùi tanh. Vớt lòng
đỏ ra cho thêm 2 muỗng súp dầu ăn và 1 muỗng súp đường vào
hấp chín.
Mứt bí xắt hạt lựu, mứt hạt sen cắt l àm tư. Hạt dưa, hạt điều rang
vàng.

Cho đậu xanh và đường vào chảo bắc lên sên cho đặc, cho hạt
dưa, hạt điều, mứt bí, mứt sen vào trộn đều, nhắc xuống cho
nước hoa bưởi vào rồi chia thành 15 phần (1 phần độ 80g) bao
lòng đỏ trứng muối vào giữa, vo tròn lại.
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Nhân dừa: mua dừa sấy với đường bán sẵn (mua loại không khô
rang, nhìn hơi ươn ướt). Bột năng quậy nước lạnh, bắt lên bếp
quậy cho bột đặc nặng tay, đổ dừa vào quậy đều, thêm mè rang
và đậu phọng rang hoặc hột điều gi ã nhỏ), rắc thêm bột bánh dẻo
vào nếu nhân ướt khi vo tròn bị dính tay.

Làm Bánh: Mỗi lần quậy đủ cho 2 bánh thôi, dễ nhồi, không bị khô
vì nhận vào khuôn không kịp.
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Cân 210g nước đường cho vào thau (nhớ cho nước hoa bưởi cho
thơm), rây 70g bột bánh dẻo vào quậy đều (dùng đũa bếp hay cây
quậy bột dẹt) khi thấy bột mịn th ì cho ra bàn đã rây sẵn ít bột bánh
dẻo nhồi nhẹ tay cho đều. Cán mỏng miếng bột cỡ 2 ly, cắt đôi rồ i
bọc nhân vào vo lại cho tròn.

Bánh làm xong dùng Plastic Food Wrap b ọc ngay cho khỏi khô.
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