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 דוגמא:

 הוראות כלים שלב

הכנת 

 התערובת

 החמאה על אש קטנהלהמיס את  סיר, כף

 להוסיף את השוקולד ולהמשיך להמיס

 לכבות את האש ואז להוסיף את הסוכר, תמצית הוניל

 להוסיף את הביצים אחת אחרי השניה לתוך הסיר ולהקציף עם המיקסר מיקסר יד 

 להוסיף את הקמח

הכנת 

התבנית 

 לאפיה

 לשמן תבנית אפיה בעזרת חמאה תבנית אפיה

 סיר לתבניתלצקת את התערובת מה
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 דקות 35-45מעלות כ  180לאפות בחום של  תנור אפיה

 

 רשימת מצרכים

200 גרם חמאה 

150 גרם שוקולד מריר 

כפית תצמית וניל 

כוס סוכר 

4 ביצים 

 רצוי מלאכוס קמח תופח 
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