
هنّيات ز مع الدُّ نخ�ب

األدوات والمواد

س�ي التجربة

( من عص�ي  200 مل )ملل�ت

تقال أو الحليب ال�ب

150 مل من الزيت
ن 300 غرام من الّطح�ي

10 غرام من البيكنج باودر 
ن ي�ي ن ر لل�ت

ّ
مسحوق الّسك

4 بيضات بدرجة حرارة الغرفة

ر األبيض
ّ
200 غرام من الّسك

ة من خالصة  1 ملعقة صغ�ي

الفانيال

رشة ملح

ن  ة برتقالت�ي برش ق�ش

نسّخن الفرن إىل 170 درجة مئوّية. 
ر، خالصة الفانيال، الملح وبرش 

ّ
ي وعاء، نقوم بخفق البيض، الّسك

�ن
تقال مًعا ب�عة عالية. ال�ب

نقسم  هّش.  قوام  وذات  مضاعف  بحجم  خليط  عىل  نحصل  ح�ت 
ي 3 أوعية.

الخليط إىل 3 أجزاء �ن
تقال/الحليب والزيت  ة - عص�ي ال�ب ي 3 أوعية صغ�ي

نخلط الّسوائل �ن
كما هو مفّصل هنا: نسكب داخل الوعاء األول 120 مل من عص�ي 
برتقال أو حليب، بدون الزيت، أما للوعاء اآلخر نضيف 50 مل من 
تقال أو الحليب ونضيف للوعاء الثالث  الزيت و 70 مل من عص�ي ال�ب

تقال أو الحليب.  100 مل من الزيت و 20 مل من عص�ي ال�ب
ة مع الخليط  نسكب برفق خليط السوائل لواحدة من األوعية الكب�ي

ي هذه األثناء ب�عة متوسطة.
المخفوق. نكمل الخفق �ن

ة إىل 
ّ
ن والبيكنج باودر جيًدا. نقسم خليط المواد الجاف نخلط الطح�ي

3 أجزاء. نضيف ⅓ لكل واحدة من أوعية الخليط المخفوق ونحّرك 
برفق ح�تّ نحصل عىل خليط متجانس.

المدهون  المافن(  )قوالب  الكيك  الكب  قالب  إىل  الخليط  ننقل 
ي مع  ها لمدة 45-35 دقيقة أو عندما يخرج عود خش�ب ن بالزيت ونخ�ب

ء عند غرزه داخل المافن.  ي
فتات رطبة بعض ال�ش

ي درجة حرارة الغرفة.
د �ن ك المافن ت�ب ن�ت

ر من األعىل ونقدمها.
ّ
نرّش مسحوق الّسك

ي الوصفة.
روا كتابة الّتغي�ي الذي قمتم بعمله �ن

ّ
تذك

ط
ّ

خل

ة  3 أوعية كب�ي

قالب الكب الكيك أو قوالب المافن
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