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 المافینالمافین باالناناسباالناناس وجوزوجوز الهندالهند

 

 الوصفةالوصفة تكفيتكفي ألربعةألربعة عشرعشر شخصشخص

 تعطيتعطي ١٤١٤ قطعةقطعة مافینمافین متوسطةمتوسطة

 الوقتالوقت المستغرقالمستغرق للتحضیرللتحضیر: ١٥١٥ دقیقةدقیقة

 الوقتالوقت المستغرقالمستغرق منمن البدایةالبدایة للنهایةللنهایة: ٤٠٤٠ دقیقةدقیقة

 الوقتالوقت المستغرقالمستغرق لخبزلخبز المافینالمافین: ٢٥٢٥ دقیقةدقیقة
 

 

  الوحداتالوحدات الحراریةالحراریة لكللكل حصةحصة:

 ٢١٦ حریرة؛ ١٣ غ دهون (٥٢،٨ بالمائة من الدهون)؛ ٣ غ بروتین؛ ٢٣ غ
 كاربوهایرایت؛ ١ غ ألیاف غذائیة؛ ٣٠ ملغ كولیسترول؛ ٢٣٠ ملغ

 صودیوم.

 إرشاداتإرشادات:
  استخدموا دائما صلصة التفاح في الكیك النها تضیف●

Blueberry and رطوبة والمخبوزات و الكیك 
cinamon swirl muffins 

  یمكنكم اختیار عدم اضافة اي سكر للمافین المحلى●
 بالفواكه الطبیعیة.

  یمكن تخزینهم لیومین اوممكن تجمید المافین لغایة●
 ثالثة أشهر في كیس سحاب. وببساطة یذاب الثلج

 ویؤكل.

 المقادیرالمقادیر:
 كوب ونصف طحین متعدد االستعماالت●
 ثلثي ُكوب زیت نباتي●
 ثلثي كوب سكر●
 ربع كوب صلصة التفاح●
 نصف كوب جزر مبشور●
 ربع كوب أناناس مقطع الى قطع صغیرة جدا●
 اربع مالعق كبیرة من رقائق جوز الهند●
 ربع كوب زبیب●
 نصف ملعقة صغیرة بیكنج بودر●
 نصف ملعقة صغیرة بیكنج صودا●
 ملعقة صغیرة ملح●
 نصف ملعقة صغیرة جوزة الطیب●
 بیضتین●
 ربع كوب جوز مقطع●

 
 طریقةطریقة التحضیرالتحضیر:

  یحمى الفرن الى ١٨٠درجة مئویة وضعیة المروحة.●
  ینخل الطحین والبكنج بودر والبكنج صودا ویوضع●

 جانبا.
  یوضع البیض والزیت والسكر والملح وصلصة التفاح●

 في وعاء اخر وتخلط المكونات مع بعض ثم تضاف
 قطع األناناس ومبشور الجزر والزبیب ورقائق جوز

 الهند والجوز وتخلط جیدا ثم یضاف الیها جوزة
 الطیب.

  یضاف الطحین ویخلط جیدا ثم یسكب الخلیط في●
cup cake صینیة مافین مبطنة بورق أكواب 

 والمتوسطة الحجم ومن ثم توضع في الرف المتوسط
 من الفرن وتخبز لمدة تتراوح مابین ٢٠ الى ٢٥ دقیقة
 او حتى تخرج نكاشة األسنان عند غرسها في الكیك

 نظیفة.
  عند جاهزیة المافین تخرج قطع المافین وتوضع على●

 حامل سلكي لتبریدها.
  یدهن سطح المافین باي نوع من انواع المربیات التي●

 یرغب بها الن ذلك یساعد على ان تلصق رقائق جوز
 الهند على سطحها.


