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Bunyols de vent 
Aragó 
 

Ángel Soler Fierro 
 
 

Ingredients 
 

100 g de mantega 
250 ml d'aigua 
10 g de sucre 

170 g de farina 
4 ous 

5 g de llevat 
1 pessic de sal 

Oli per a fregir 
Sucre per a arrebossar 
 

 
Preparació 

 
Primer, fiqueu al got de la batedora la mantega, el sucre, l'aigua i la sal. 
Programeu la batedora 8 minuts a 100 graus a velocitat 4. 

 
Passat aquest temps, afegiu-hi la farina i el llevat, tot de cop, i barregeu-ho 

durant uns 15 segons a velocitat 4. Retireu-ho i deixeu-ho refredar uns 
minutets. 
 

Poseu un altre cop el got a la màquina. En un bol bateu lleugerament els 
ous. Programeu  la batedora a velocitat 4 i aneu afegint-hi els ous batuts a 

poc a poc. Una vegada ho tingueu tot ben barrejat, deixeu-ho reposar 5 
minuts. 
 

Poseu oli en una paella i quan estigui calent aneu tirant-hi boletes de  
massa fetes amb dues culleres. 

 
Un cop estiguin fets els bunyols, poseu-los sobre paper absorvent perquè 
perdin l'excés d’oli. Després arrebosseu-los amb sucre. Si voleu, també hi 

podeu posar canyella. 
 

 
Informació cultural 
 

Els jueus elaboren des del segle X per celebrar el Hanukkà (       ), o Festa de 

les Llums, uns panets fregits amb farina de blat que anomenen bimuelos. La 

introducció d'aquests panets en la celebració de Tots Sants és una 
modificació cristiana, per la proximitat amb el Hanukkà jueu. Posteriorment 
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es van fer molt famosos a Madrid, on van arribar a ser tan populars com 

els xurros. 
  

[Informació extreta de la Viquipèdia] 
 


