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Muzlu	  Muffin	  (Tarçın,	  Çikolata	  ve	  Ceviz	  Kırıntılı)	  
	  

Malzemeler:	  

6	  yemek	  kaşığı	  (90	  gr)	  oda	  sıcaklığında	  yumuşamış	  Luna	  	  
1.5	  su	  bardağı	  un	  	  
1	  çay	  kaşığı	  toz	  tarçın	  	  
1	  paket	  kabartma	  tozu	  	  
Yarım	  çay	  kaşığı	  tuz	  	  
Yarım	  su	  bardağı	  toz	  şeker	  	  
1	  büyük	  yumurta	  	  
1,5	  su	  bardağı	  ezilmiş	  (olgun)	  muz	  	  
3	  yemek	  kaşığı	  yoğurt	  	  

Cevizli	  Harç	  için:	  
1	  tatlı	  kaşığı	  toz	  tarçın	  	  
1/4	  su	  bardağı	  esmer	  şeker	  	  
3/4	  su	  bardağı	  damla	  çikolata	  	  
Yarım	  su	  bardağı	  dövülmüş	  ceviz	  	  
	  
Hazırlanışı:	  	  
Fırını	  220	  dereceye	  önden	  ısıtın	  	  
Toz	  tarçın,	  esmer	  şeker,	  damla	  çikolata	  ve	  dövülmüş	  cevizi	  harç	  için	  bir	  kasenin	  içinde	  karıştırıp,	  
sonradan	  kullanmak	  üzere	  bir	  kenarda	  bekletin	  	  
Sonra	  sırayla	  un,	  tarçın,	  kabartma	  tozu	  ve	  tuzu	  birlikte	  eleyin	  	  
Bir	  çırpma	  kabının	  içinde	  toz	  şeker,	  LUNA	  ve	  yumurtayı	  mikserle	  uzunca	  çırpın	  (bir	  spatulayla,	  kabın	  
kenarlarını	  ve	  tabanını	  sıyırın)	  	  
Muzu	  ve	  yoğurdu	  ekleyerek,	  düşük	  devirde	  çırpmaya	  devam	  edin	  	  
Muzlu	  karışımın	  içine	  unlu	  karışımı	  azar	  azar	  ilave	  ederek	  "bir	  spatula	  yardımıyla"	  mikser	  kullanmadan	  
yedirin	  (çok	  fazla	  karıştırmayın,	  malzemelerin	  karışmış	  olması	  yeterli)	  	  



Muffin	  kalıplarına	  önce	  1	  yemek	  kaşığı	  kadar	  hamur	  koyun	  	  
Üzerine,	  ayrı	  bir	  kabın	  içinde	  karıştırıp	  beklettiğiniz	  cevizli	  harçtan	  serpiştirin	  	  
Sonra	  yine	  dolu	  bir	  kaşık	  daha	  hamur	  ve	  son	  olarak	  cevizli	  harçtan	  serpiştirerek,	  bu	  işlemi	  tüm	  muffin	  
kalıpları	  için	  uygulayın	  	  
Muffinleri	  bekletmeden	  hemen	  fırına	  alın	  	  
Önceden	  ısıttığınız	  220	  dereceli	  fırında	  5	  dakika	  pişirdikten	  sonra,	  ısıyı	  175	  dereceye	  düşürüp	  14-‐15	  
dk	  daha	  pişirin	  	  
Fırından	  almadan	  önce	  bir	  kürdan	  yardımıyla,	  pişip	  pişmediklerini	  kontrol	  edin	  	  
Pişirdiğiniz	  muffinleri	  ağzı	  kapalı,	  hava	  almayan	  bir	  kabın	  içinde	  1	  haftaya	  kadar	  saklayabilir,	  dilerseniz	  
3	  aya	  kadar	  da	  dondurabilirsiniz	  	  


