
  
  

גם אלו הרגילים . בעלות טעם משגע, קטנטנות ואלגנטיות: אפויות בניחוח חמאה) דונאטס(מיני סופגניות 
לא פחות חשובה . הנאכלות בזוגות, לסופגניות הענקיות המטוגנות המסורתיות לא יסרבו ליפהפיות האפויות הללו

  ).             א רגשי אשםלא מלאות ול, לא צרבת(ההרגשה הנעימה והטעימה שהן מותירות אחריהן 
  ?   האמנם-סופגניות בריאות

  
הסופגניות הללו עדיפות על אחיותיהן הגדולות , ועם כמות מדודה של חמאה, ללא טיגון בשמן עמוק או רדוד

יחד . ומומלץ להגביל את צריכתה ביום יום, חמאה עשירה בשומן רווי: 'רע במיעוטו'שכן מהוות את ה, המטוגנות
האלטרנטיבה של אפייה עדיפה . כיאה למתכוני חג, מותה המועטה במתכון מעניקה טעם ותחושת פינוקכ, עם זאת

, כמו כן מדובר במנה אישית!  גם חוסכת בקלוריות, לאין ערוך מאופציית הטיגון העמוק ומלבד היותה בריאה יותר
  ) ותראו י(המאפשרת שליטה בכמויות הנאכלות בניגוד לאכילת סופגנייה ענקית אחת 

  
 המתכון -אז אם אתם בתורנות סופגניות השנה. ומאיכות טובה, ועדיף שנאכל מעט, כולנו נאכל השנה סופגניות

  :המנצח כבר כאן שנאפה וצולם על ידי הדיאטנית יערה שרי
  
  

  :רכיבים
  
  ) נגיסות2,  יחידות קטנטנות50-כ(

  
  : לסופגניות

  
    כוסות קמח לבן2 1/2
    כפית מלח1/2
   יית שמרים טריים קוב1/4
    כוס חלב חמים2/3

   ) גרם10( כף חמאה רכה 1
    כוס סוכר1/3

   ביצה1
  

  :להברשה
  

   גרם חמאה מומסת40
  

  :לזיגוג
  
   כפות  אבקת סוכר6
  
   כפיות חלב2 

  
  : אופן ההכנה

  
תח   חלב רו-לא רותח(להוסיף חלב חמים , לפורר לקערית קטנה את השמרים הטריים. לערבב בקערה קמח ומלח

  . סוכר וביצה, בקערית נפרדת לטרוף חמאה. ולערבב) יהרוג את השמרים
  להוסיף את תערובת החמאה ולהתחיל,להוסיף אותה לקמח , כשתערובת השמרים תפחה.   2

, אם מעט יבש.  כפית בכל פעם1, אם הבצק דביק יש להוסיף עוד קמח). אך ניתן ללוש ביד, רצוי במיקסר(ללוש 
  .ניתן להוסיף עוד מעט חלב

  
ניתן לחמם (לעצב לכדור די דביק ולהניח בקערה מכוסה למשך שעה או עד להכפלת הנפח רצוי להקפיד על שלב זה 

  ). את תנור האפיה לחום נמוך ולהכניס את הבצק לתפיחה
, מ עיגולים"ס 4לקרוץ עם חותכן עוגיות בקוטר . להעביר את הבצק למשטח מקומח ולרדד לעובי של כסנטימטר

  . מ זה מזה" ס2במרווחים של , ולהעביר לשתי תבניות מרופדות בנייר אפייה
להסיר את ) מ" ס2שטוף בקוטר , אני השתמשתי בפקק פלסטיק קטן(עם חותכן עוגיות קטן הרבה יותר , כעת

 העוגיות יתעוותו -לא כדאי לנסות ליצור חור לפני ההעברה לתבנית. החלק הפנימי על מנת ליצור את צורת החישוק
  . ויאבדו את צורתן לחלוטין

  .  מעלות190 -להדליק תנור לחום גבוה.  דקות20לכסות במגבת נקייה ולהעביר להתפחה חוזרת של כ 
ולהבריש מיד , להוציא מהתנור.  התחתית אמורה להיות מעט זהובה-  5 דקות ולהתחיל לבדוק אחרי 6לאפות כ 

  . בחמאה המומסת
להוסיף את החלב לאבקת הסוכר עד שנעשית משחה שנוזלת מהכפית אך סמיכה דיה להישאר על , ליצירת הזיגוג

  .לאכול מיד. י כפית קטנה"לזגג צורות חופשיות ע. הסופגניה
  אשקלון , מרכז רפואי ברזילי,  שירות דיאטה -דיאטנית קלינית,  יערה שרי

,   גרם0.8: חלבון , 43: ל"קק):  גרם14ל סופגניה כ(ערכים תזונתיים למיני דונאט אחת עם זיגוג אבקת סוכר 
):  יחידות7(  גרם 100ל . ג" מ34: נתרן, ג" מ7: כולסטרול,  גרם0.6: שומן רווי,  גרם1: שומן,   גרם7.7: פחמימות

  גרם שומן8ו , ל" קק312


