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 مافین القرفة

 

 الوصفة تعطي ١٦ قطعة مافین
 

 

  الوحدات الحراریة لكل حصة:

 ١٩٧ حریرة؛ ١٠ غ دهون (٤٤،٤ بالمائة من الدهون)؛ ٢ غ بروتین؛ ٢٦ غ
 كاربوهایرایت؛ ١ غ ألیاف غذائیة؛ ٢٧ ملغ كولیسترول؛ ١٣٣. ملغ

 صودیوم.

 
 ارشادات:

  اضافة صلصة التفاح یقلل من كمیة السكر المضافة●
 المطلوبة ویضیف عنصر الرطوبة الى المافین.

  هذه الوصفة هي قاعدة جیدة لعمل فطائر مافین مختلفة،●
 ویمكن تجریب نكهات مختلفة أو حشوات مثل  التوت

 األزرق  أو الجزر أو  األناناس  أو حتى البذور أو المكسرات
 ولكن یجب التأكد عند استخدام الفواكه الطازجة األخرى

 تقلیل كمیة صلصة التفاح إلى ½ كوب.
  استخدام  الكرامبل  على سطح المافین لذیذ جدا.●

 

 

 

 
 المقادیر:

 كوب ونصف طحین متعدد االستعماالت●
 نصف ملعقة صغیرة بیكنج بودر●
 نصف ملعقة صغیرة بیكربونات الصودا●
 نصف ملعقة صغیرة ملح●
 ثلثي كوب زیت نباتي●
 ثلثي كوب سكر●
 بیضتین●
 كوب صوص التفاح●

 صلصة السكر لتزیین المافین:

 ثالثة ارباع كوب سكر بني●
 ملعقتین كبیرتین قرفة●
 ربع ملعقة جوزة الطیب●

 

 طریقة التحضیر:
  یحمى الفرن ١٨٠ درجة مئویة / ٣٥٠ فورانهایت.●
  یخفق البیض والسكر والزیت في وعاء حتى یصبح●

 قشدي.
  ینخل الطحین والبیكنج صودا والبیكنج بودر والملح ثم●

 یضاف الى الخلیط القشدي ویخلط بالملعقة في حركة
 نصف دائریة تتقاطع قطریا في الوسط وذلك لدمج

 الهواء كما یظهر في الفیدیو.
  تجهز صینیة مافین متوسطة مع األكواب ویوضع●

 الخلیط لیصل الى اربع أخماس الكوب وذلك باستخدام
 مغرفة اآلیس كریم.

  یخلط السكر البني مع القرفة وجوزة الطیب وتوضع●
 ملعقة ممتلئة على سطح كل كوب.

  تستخدم نكاشة أسنان لتحریك السكر في حركة دائریة●
 وذلك لعمل خطوط السكر داخل المافین.

  تخبز في الفرن على الرف المتوسط لمدة تتراوح●
 مابین ٢٠ الى ٢٥ دقیقة او حتى تخرج نكاشة األسنان

 بعد غرسها في المافین نظیفة.
  توضع على شبكة تبرید ثم تخزن في حاویة محكمة●

 االغالق في مكان بارد لمدة تصل الى ثالثة ایام.
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