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155 گرم آرد

150 گرم پودر شکر

1 ق.چ نمک

1 ق.چ جوش شیرین

1 ق.چ پودر کاکائو

1.2 پیمانه روغن

1.2 پیمانه شیر

1 عدد تخم مرغ

1 عدد زرده تخم مرغ

1 ق.غ عصاره وانیل

1.2 ق.چ سرکه سیب

3 قطره رنگ خوراکی

3 پیمانه پودر شکر

120 گرم پنیر خامه ای

1.4 پیمانه کره

2 ق.غ خامه سنگین

1 ق.چ عصاره وانیل

دونات صورتی مخملی

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

در یک کاسه متوسط   ، آرد ، شکر ، نمک ، جوش شیرین و پودر کاکائو را با هم مخلوط کنید. 22

در یک کاسه بزرگ ، روغن ، شیر ، تخم مرغ ، زرده ، وانیل و سرکه سیب را با هم مخلوط کنید. 33

مواد خشک را به تدریج به مواد مرطوب اضافه کنید ، خوب با هم مخلوط کنید و سپس رنگ های خوراکی را
اضافه کنید و هم بزنید

44

https://noonesir.com/ingredient/plain-flour/
https://noonesir.com/ingredient/%d9%be%d9%88%d8%af%d8%b1-%d8%b4%da%a9%d8%b1/
https://noonesir.com/ingredient/salt/
https://noonesir.com/ingredient/%d8%ac%d9%88%d8%b4-%d8%b4%db%8c%d8%b1%db%8c%d9%86/
https://noonesir.com/ingredient/%d9%be%d9%88%d8%af%d8%b1-%da%a9%d8%a7%da%a9%d8%a7%d8%a6%d9%88/
https://noonesir.com/ingredient/olive/
https://noonesir.com/ingredient/milk/
https://noonesir.com/ingredient/eggs/
https://noonesir.com/ingredient/%d8%b2%d8%b1%d8%af%d9%87-%d8%aa%d8%ae%d9%85-%d9%85%d8%b1%d8%ba/
https://noonesir.com/ingredient/vanilla-extract/
https://noonesir.com/ingredient/%d8%b3%d8%b1%da%a9%d9%87-%d8%b3%db%8c%d8%a8/
https://noonesir.com/ingredient/%d8%b1%d9%86%da%af-%d8%ae%d9%88%d8%b1%d8%a7%da%a9%db%8c/
https://noonesir.com/ingredient/%d9%be%d9%88%d8%af%d8%b1-%d8%b4%da%a9%d8%b1/
https://noonesir.com/ingredient/%d9%be%d9%86%db%8c%d8%b1-%d8%ae%d8%a7%d9%85%d9%87-%d8%a7%db%8c/
https://noonesir.com/ingredient/butter/
https://noonesir.com/ingredient/%d8%ae%d8%a7%d9%85%d9%87-%d8%b3%d9%86%da%af%db%8c%d9%86/
https://noonesir.com/ingredient/vanilla-extract/
https://noonesir.com/
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خمیر را در قیف بریزید و در قالب دونات بریزید و قالب را به مدت 8-10 دقیقه در فر قرار دهید تا شروع به
قهوه ای شدن کند، سپس قبل از خارج کردن از قالب، بگذارید تا خوب خنک شود

55

در حالی که دونات ها خنک می شوند ، فراستینگ را درست می کنیم: در یک کاسه متوسط   ، پودر قند ، پنیر
خامه ای و کره را مخلوط کنید.

66

آن را با همزن برقی بزنید با سرعت کم شروع شود تا کامالً با هم ترکیب شود و با ترکیب شدن پودر قند
سرعت میکسر را به تدریج افزایش دهید. خامه سنگین و وانیل را اضافه کنید و بزنید تا یکدست شود ، حدود

1 دقیقه.

77

2 دونات را از قالب ها برداشته و با دست خرد کنید. 88

دونات های باقیمانده را با فراستینگ بپوشانید و روی آنها را خرده دونات بریزید. و سپس سرو کنید 99

نوش جان :) 1010


