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36 عدد نان تست

340 گرم پنیر خامه ای

1.3 پیمانه پودر شکر

1 ق.چ پوست لیمو

1 پیمانه شیر

3.4 پیمانه خامه

1.2 پیمانه شکر قهوه ای

3 عدد تخم مرغ

2 ق.چ عصاره وانیل

1.4 ق.چ جوز هندی

2 ق.چ دارچین

1.4 پیمانه مربای توت فرنگی

1.4 پیمانه مربای رزبری

فرنچ تست با نان تست در فر

فر را با دمای 350 درجه فارنهایت (180 درجه سانتیگراد) گرم کنید. 11

سه تکه نان را روی هم قرار دهید و از وردنه برای صاف کردن استفاده کنید. کناره های نان را با چاقو مرتب کنید و این کار را برای باقی نان ها هم انجام
دهید
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در یک کاسه متوسط   ، پنیر خامه ای ، ⅓ فنجان (65 گرم) پودر شکر و پوست لیمو را مخلوط کنید. سپس کنار بگذارید. 33

در یک کاسه متوسط   جداگانه ، شیر ، خامه ، شکر قهوه ای ، تخم مرغ ، وانیل ، جوز هندی و 2 قاشق چای خوری دارچین را با هم مخلوط کنید. کنار
بگذارید

44

حدود 2 قاشق چای خوری از مخلوط پنیر خامه ای را روی یک برش نان پهن کنید. روی آن یک قاشق چای خوری مربای توت فرنگی(یا مربای دلخواه)
بریزید و روی نان پخش کنید. با سایر نان ها ههم همین کار را تکرار کنید

55

نان ها را رول کنید و در مخلوط خامه و شیر و ادویه ها فرو کنید و در سینی فر دور یک پیاله کوچک گرد بچینید 66

در یک کاسه کوچک ، 2 قاشق غذاخوری شکر و 3 قاشق چای خوری دارچین را با هم مخلوط کنید. و روی هر طبقه ای که میچینید بریزید 77

پیاله را از وسط رول های فرنچ تست بردارید و سینی را به مدت 22-25 دقیقه در فر از پیش گرم شده در دمای 180 درجه قرار دهید و سپس سرو کنید 88

نوش جان :) 99


