
 
 
 

ဖ  ော်ပြချကော် - ဖ  ြတော်လြုော်နညော််း အဆင ော်(၇)ဆင ော် 
 

ဒဗီီဒယီ ိုလ ေးထမဲ ှာ က ိုယ်ပ ိုငလ်ထှာပတ်က ို  ယွ်ကူရ ိုေးရ ငေ်းတဲဲ့အဆငဲ့(်၇)ဆငဲ့တ်ညေ်းနဲ ဲ့ 
ဘယ်  ို ိုပ်န ိုင ်ဲဆ ိုတှာက ို ကျွနမ်တ ို ဲ့က ပပလပေးသှွာေးမ ှာပြစ်ပါတယ်။ 

အှာေး  ိုေးရွှင ်နေ်းချမ်ေးလပမဲ့ကကပါလစ  ို ဲ့ GUB အြွဲွဲ့သှာေးလတွက ဆိုလတှာငေ်းလပေး  ိုက်ပါတယ်။ 

 

ြါဝငော်ြစ္စညော််းမျ ်း 
နှွာေးန ို ဲ့အစ မ်ေး ဒါမ မဟိုတ် whipping cream (န စ်မျ  ေး  ိုေးထညဲ့ ်ညေ်းရပါတယ်)၊  က်က ိုငတ်ပ်ဒယ်ပပှာေး၊ 
လယှာက်မ၊ ြနပ်နေ်းကန ် ိုေး၊ စှာေးပွဲတငဇွ်နေ်း၊ လ   ိုြနဘ်ေူး၊ ပနေ်းကန ် ိုေးအလသေးန စ်  ိုေး၊ လရခဲလရ၊ 
cupcake ပ ိုစ ခွက်မျှာေး (မရ   ျှင ်မ မ အဆငလ်ပပရှာခွကင်ယ်နဲ ဲ့ ထညဲ့န် ိုငပ်ါတယ်) 
 

ပြြုလြုော်ြ ုအဆင ော်ဆင ော် 
နှွာေးန ို ဲ့က ိုသ ိုေးပပီေး အဆငဲ့(်၇)ဆငဲ့တ်ညေ်းနဲ ဲ့ မ မ က ိုယတ် ိုင ်လထှာပတ် ွယ် ယွ် ိုပ်န ိုငပ်ါတယ်။ 

 

အဆငဲ့ ်၁။ ။ ပပ ပပငထ်ှာေးပခငေ်းမရ  တဲဲ့ နှွာေးန ို ဲ့အစ မ်ေးက ိုယူပါ 
 တ်ဆတ်လသှာန ို ဲ့အစ မ်ေးက ိုယူပါ။  ယ်ကငွေ်းထမဲ ှာလမွေးထှာေးတဲဲ့ န ို ဲ့စှာေးနှွာေးမျှာေးမ ရယူန ိုင ်ျှင ်

အသငဲ့လ်တှာ်ဆ ိုေးပြစ်ပပီေး မရန ိုင ်ျှင ်ကျနေ်းမှာလရေးန ငဲ့ည်ညီွတ်တဲဲ့ အစှာေးအစှာအလရှာငေ်းဆ ိုငလ်တွက 

 တ် တ်ဆတ်ဆတ်နှွာေးန ို ဲ့က ို အသ ိုေးပပ န ိုငပ်ါတယ်။ စူပါမှာေးကတ်လတွမ ှာလတွွဲ့ရတဲဲ့ ရ ိုေးရ ိုေးနှွာေးန ို ဲ့လတကွ 

မ  ိုငအ်န စ်လပျှာက်လအှာင ် ိုပ်ထှာေးတှာပြစ်တဲဲ့အတကွ် လထှာပတ် ိုပ်ြ ို ဲ့အဆငမ်လပပပါ။ 

 

အဆငဲ့ ်၂။ ။ နှွာေးန ို ဲ့က ိုကက  ချက်ပါ 
နှွာေးန ို ဲ့က ိုကက  ချကလ်ပေးပါ၊ ဒါမ မဟိုတ် အနညေ်းဆ ိုေး ၇၂ ဒဂီရီစငတ်ီဂရ တန်ဲ ဲ့ အပူလပေးပါ။ ဒါမ သှာ 

နှွာေးန ို ဲ့ထမဲ ှာရ  တဲဲ့ လရှာဂါပ ိုေးမ ွှှာေးလတွန ငဲ့ ်ဘတတ်ီေးရီေးယှာေးလတွ လသလစန ိုငမ် ှာပြစ်ပါတယ်။ 

 

အဆငဲ့ ်၃။ ။ နှွာေးန ို ဲ့က ိုအလအေးခ ပါ 
အလအေးခ ထှာေးတဲဲ့နှွာေးန ို ဲ့က ို ြနပ်နေ်းကန ် ိုေးထလဲပပှာငေ်းထညဲ့ပ်ပီေး သှာမနအ်ခနေ်းအပူချ နထ်မဲ ှာပဲ 

တစ်ညသ ပ်ထှာေး  ိုက်ပါ။ 
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အဆငဲ့ ်၄။ ။ မ  ိုငလ်တွက ို ကဲဲ့ယူလပေးပါ 
တစ်ညအလအေးခ ထှာေး  ိုကရ်င ်နှွာေးန ို ဲ့အလပေါ်ယ မ ှာ မ  ိုင ်ဒါမ မဟိုတ် ဒ နြ်တ်လတွ 
လ ဲ့တက် ှာပါ  မဲ့်မယ်။ ြနပ်နေ်းကန ် ိုေးရဲ ဲ့လဘေးကကကညဲ့ရ်င ်အ ွှှာန စ်ထပ်ပြစ်လနတှာက ို 
သ သ သှာသှာလတွွဲ့ န ိုငပ်ါတယ်။ ဇွနေ်းတစ်လချှာငေ်းအသ ိုေးပပ ပပီေး အလပေါ်ယ အ ွှှာမ  ိုငက် ို 
အသှာခပ်ထိုတ်  ိုက်ပါ။ ခပ်ထိုတ်ထှာေးတဲဲ့မ  ိုငလ်တကွ ို ပနေ်းကန ် ိုေးအလသေးထထဲညဲ့ ် ိုက်ပါ။ 

ကျနရ်  လနတဲဲ့ မ  ိုငစ်စ်ထိုတ်ပပီေးသှာေးနှွာေးန ို ဲ့က ို အပခှာေး  ိုအပ်သ  ိုအသ ိုေးပပ န ိုငပ်ါတယ်။ 

 

အဆငဲ့ ် ၅။ ။ မ  ိုငင် ဲ ဲ့ချပါ 
အခိုဆ ိုရင ်လ   ိုြနဘ်ေူးထကဲ ို မ  ိုငလ်တွလ ှာငေ်းထညဲ့ ် ို ဲ့ရပါပပီ။ လနှာကတ်စ်နညေ်းအလနနဲ ဲ့ 
ခိုနကက ိုယ်တ ိုင ်ိုပ်ထှာေးတဲဲ့မ  ိုငထ်ကဲ ို စတ ိုေးဆ ိုငက် ယ် ှာတဲဲ့ whipped cream ဒါမ မဟိုတ် 
ဆ ိုင ်ိုပ်မ  ိုငအ်နညေ်းငယလ်ရှာစပ်န ိုငပ်ါတယ်။ whipped cream ၅၀၀ မီ ီ ီတှာလပါငေ်းထညဲ့ရ်င ်

လထှာပတ် ၁၈၀ ဂရမရ်ရ  န ိုငပ်ါတယ်။ အဲဲ့ဒလီနှာက် လ   ိုြနဘ်ေူးက ိုပ တ ် ိုက်ပါ။ အြ ိုေးလ   ိုမ  ို၊ 
ယ ိုြ တ်ပခငေ်းရ  မရ   လသချှာစစ်ပါ။ လသချှာပပီဆ ိုရင ်ြနဘ်ေူးက ို ှုပ်လပေးပါ။ ြနဘ်ေူးက ို ှုပ်ရှာမ ှာ 

အရမ်ေးအှာေးသ ိုေး ှုပ်စရှာမ  ိုပါဘေူး၊ ြနဘ်ေူးလအှာက်လပခန ငဲ့အ်ြ ိုေးကကှာေး 
မ  ိုငလ်တွလရ ွဲ့တ ိုေးလနှာကင်င ်ှုပ်တယ်ဆ ိုရ ို  ှုပ်လပေးရငရ်ပါပပီ။ ၈မ နစ်၊ ၁၀မ နစ်လ ှာက် ှုပ်ပပီေးရင ်

မ  ိုငလ်တွခဲ ှာပပီေး whipped cream အပျစ်နဲ ဲ့တစ်သှာေးတညေ်းပြစ်သှွာေးတှာက ို လတွွဲ့ရပါ  မဲ့်မယ်။ 

ဒါဆ ိုရငလ်တှာဲ့ လထှာပတ်ရြ ို ဲ့သ ပ်မ  ိုလတှာဲ့ပါဘေူး။ အ ါလရှာငအ်ခနဲ ငဲ့အ်ရညလ်ပေါ် ှာတဲဲ့အထ  
ြနဘ်ေူးက ိုဆက် ှုပ်လနလပေးပါ။  

 

အဆငဲ့ ်၆။ ။ လထှာပတ်နှွာေးန ို ဲ့ရဲ ဲ့ အလပေါ်ယ အရညက် ို င ဲ ဲ့  ိုက်ပါ 
ဂိုဏယ်ူပါတယ်။ တကယဲ့အ် ါလရှာငအ်ခဲလ ေးပြစ်တဲဲ့ လထှာပတ်က ို သငက် ိုယတ် ိုင ်ိုပ်န ိုငခ်ဲဲ့ပါပပီ။ 

အပြြူလရှာငအ်ရညအ်ပြစ်ကျနခ်ဲဲ့တှာကလတှာဲ့ လထှာပတ်နှွာေးန ို ဲ့ပြစ်ပါတယ်။ 

အရသှာရ  တဲဲ့လထှာပတ်နှွာေးန ို ဲ့က ို င ဲ ဲ့လသှာက်သ ိုေးန ိုငပ်ါတယ်။ ပပီေးရင ်လထှာပတ်နဲ ဲ့ လထှာပတ်နှွာေးန ို ဲ့က ို 
သေီးပခှာေးစီပြစ်သှွာေးတဲဲ့အထ  နညေ်းနညေ်းထပ် ှုပ်  ိုက်ပါဦေး။ လထှာပတ်ထကဲလန 

လထှာပတ်န ို ဲ့ထပ်မထကွ် ှာလတှာဲ့ရင ်လထှာပတ်က ိုပနေ်းကန ် ိုေးထထဲညဲ့ ် ိုက်ပါ။ လထှာပတ်က ို 
အခိုချက်ချငေ်းပဲ သ ိုေးလဆှာငခ်ျငတ်ယ်ဆ ိုရင ်ညေ်း သ ိုေးလဆှာငန် ိုငပ်ါပပီ။ 
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အဆငဲ့ ်၇။ ။ လထှာပတ်က ို လဆေးလကကှာပပီေး ပ ိုသငွေ်းပါ 

လထှာပတ်က ိုတှာရ ညအ်ထှာေးခ လအှာင ်လထှာပတ်မ ှာကပ်ကျနလ်နတဲဲ့န ို ဲ့လတကွ ို လရခလဲရနဲ ဲ့လဆေးချ  ိုက်ပါ။ 

ဒ ီ ိုလဆေးချြ ို ဲ့အတွက ်လရခတဲ ိုေးအနညေ်းငယ်က ို လရထထဲညဲ့ပ်ပီေး အရညလ်ပျှာ်လအှာငထ်ှာေး  ိုက်ပါ။ 

လရ  ိုေး လအေးသှွာေးပပီဆ ိုရင ်ထ ိုလရက ို လထှာပတ်ပနေ်းကန ် ိုေးထထဲညဲ့ပ်ပီေး လထှာပတ်န ငဲ့လ်ရ 

သမလအှာငန်ယ်လပေးပါ။ လရအလရှာငလ်နှာက် ှာရင ်လရအသစ် ဲပါ။ လရအလရှာငက်ကည ်ှာတဲဲ့အထ  
ထပ်ခါထပ်ခါနယ်  ိုက်၊ လရအသစ် ဲ  ိုက် ိုပ်လပေးပါ။ လထှာပတ်က ို ပ ိုသငွေ်းခကွ်လ ေးလတွသ ိုေးပပီေး 
  ိုရှာပ ိုသငွေ်းန ိုငပ်ါလသေးတယ်။ လထှာပတ်လ ေးခဲသှွာေးတဲဲ့ရငလ်တှာဲ့ ပ ိုသငွေ်းခွက်ထကဲထိုတ်ပပီေး 
လရခဲလသတတ ှာထထဲညဲ့သ် မ်ေးန ိုငပ်ါတယ်။ လနှာက်ဆ ိုေးအလနနဲ ဲ့ လသချှာလ ေးနိုပ်နိုပ်စငေ်းထှာေးတဲဲ့ 
ဟငေ်းခတ်အရွက်၊ ဆှာေးလတွနဲ ဲ့နယ်ပပီေး လထှာပတက် ို အန ဲ့အရသှာပ ိုပပညဲ့စ် ိုလအှာင ် ိုပ်  ို ဲ့ရတယ်လနှာ်။ 

လထှာပတ်က ိုဒအီတ ိုငေ်းပဲစှာေးရတှာကက  က်ရင ်အခိုလပပှာခဲဲ့တဲဲ့လနှာက်ဆ ိုေးအဆငဲ့က် ို 
လကျှာ်  ိုက ် ို ဲ့ရပါတယ်။ ကဲ...အရသှာရ  ရ   သ ိုေးလဆှာငန် ိုငပ်ါပပီ။ 

ဖန ကော်ခ အဖ က ငော််းအရ  

အရငတ်ိုနေ်းကဆ ိုရင ်န ို ဲ့လတကွ ို ဒ က်ကကီေးထထဲညဲ့လ်မ ွှပပီေး လထှာပတ် ိုပ်ခဲဲ့ရပါတယ်။ အခိုလခတ်မ ှာလတှာဲ့ 
ကိုနထ်ိုတ် ိုပ်လရေး ိုပ်ငနေ်းမ ှာ န ို ဲ့ထကွ်ပစစညေ်းလတကွ အမျှာေးအပပှာေးလနရှာယူ ျက်ရ  ပါတယ်။ 

လထှာပတ်က ို ညေ်း နှွာေးန ို ဲ့တစ်မျ  ေးတညေ်းကမဟိုတ်လတှာဲ့ဘ ဲသ ိုေးန ို ဲ့၊ ဆ တ်န ို ဲ့တ ို ဲ့ကလန ညေ်း 
ထိုတ် ိုပ်လနကကပါပပီ။ လထှာပတ်က ို မ  ိုငစ်စ်ထိုတထ်ှာေးတဲဲ့န ို ဲ့ကလန ထိုတ် ိုပ်  ို ဲ့မရပါဘေူး။ 

မ  ိုငစ်စ်ထိုတ်တဲဲ့အခါ န ို ဲ့က ိုြ အှာေးမျှာေးမျှာေးသ ိုေးြ ပပီေး  nozzle ပပနလ်ခါငေ်းလ ေးလတကွတဆငဲ့ ်
ပြတ်သနေ်းလစပခငေ်းပြငဲ့ ်န ို ဲ့ထရဲ  တဲဲ့အဆခီဲလတွက ို လချြျက်  ိုက်ပါတယ်။ ဒ ီ ိုလချြျက်ပခငေ်း  ိုက်ပခငေ်းပြငဲ့ ်
မ  ိုငပ်ြစ်လစတဲဲ့အဆခီဲလတွက န ို ဲ့ထမဲ ှာပပန ဲ့သ်ှွာေးတှာလကကှာငဲ့ ်န ို ဲ့အလပေါ်ယ မ ှာ မ  ိုငလ်တွ 
လ ဲ့တက်မ ှာန ိုငလ်တှာဲ့ပါဘေူး။  
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