
 الخميس

 مأكول الهنا  24  ٢٧  اغسطس ٢٠٠٩ 

 عصير الفراولة باألناناس

 كريمة حلوى الشوكواله والمشمش كريمة حلوى الشوكواله والمشمش

 شوربة حامضة حارة شوربة حامضة حارة
 المقادير

  ٣٥٠ غــــرام روبيان نــــيء او مطبوخ 
بقشره.

  ملعقة كبيرة زيت نباتي.
  فرع عشبة ليمون مفروم.

  ورقتان المي مقطعتان.
  حبة فلفل اخضر حريف منزوعة البذور 

ومفرومة.
  ٥ اكواب مرق دجاج او سمك.

  حبة المي.
  ملعقة كبيرة مرق سمك تايالندي.

  حبة فلفل احمر حريف منزوعة البذور 
شرائح رفيعة.

  حبة بصل اخضر شرائح رفيعة.
  ملح وفلفل.

  ملعقة كبيرة كزبرة خضراء مفرومة.

  الطريقة

  قشري الروبيان ونظفيه وضعيه مغطى 
في الثالجة، احتفظي بالقشر.

  سخني الزيت في قدر كبيرة واقلي قشر 
الروبيــــان من ٣ الى ٤ دقائق، اضيفي 
الالمي والفلفل  الليمون وورق  عشبة 
االخضر احلريف واملرق، ابشري قشر 

الالمي فوق املزيج.
  اغلي املزيج مغطــــى على نار خفيفة 

٢٠ دقيقة.
  صفي الســــائل وأعيديه الــــى القدر، 
اعصري حبة الالمي فوق املزيج واضيفي 

مرق السمك وامللح والفلفل.
  اعيدي القدر الى النــــار واغلي ببطء 
واضيفي الروبيــــان واغلي من ٢ الى 

٣ دقائق.
  اضيفي الفلفل االحمر والبصل االخضر 

ورشي فوقها الكزبرة وقدميها. 

 الذرة الحلوة الذرة الحلوة
 المقادير

  ١٠ حبات من الذرة الطازجة.
  بصلة مقطعة.

  كوب سكر.
  ملعقتان كبيرتان دقيق ذرة.

  ملعقة كبيرة بذور خردل.
  ملعقة كبيرة بذور كرفس.

  ربع ملعقة كبيرة كركم.
  ثالثة اربــــاع ملعقة صغيــــرة عصير 

خل.
  نصف كوب ماء.

  ثالثــــة ارباع كــــوب فلفــــل اخضر او 
احمر.

  الطريقة: (للطبق)

  ١ - انزعي القشور واأللياف عن الذرة، ثم 
اغسليه وجففيه، قومي بتقطيع حبات 

الذرة وضعي احلبوب جانبا.
  ٢ - امزجي البصل واملكونات الســــبع 
التالية في وعاء بحجم ربع جالون، ثم 
غلفيه بغطاء بالستيكي وسخنيه في 

امليكروويف ملدة ٥ دقائق.
  ٣ - اضيفي الذرة مع التحريك مع الفلفل 
االخضر ثم ضعــــي الغطاء واطهي في 
امليكروويف بحرارة مرتفعة ملدة من ١١ 
الى ١٢ دقيقــــة وحتى ينضج الذرة مع 

التحريك كل ٤ دقائق.
  ٤ - قومي بغرف اخلليط في مرطبانات 

وضعي عليهم غطاء معدنيا.
  ٥ - اتركي املرطبانات حتى يبرد اخلليط 

في حرارة الغرفة.
  ٦ - ميكن استخدامها ملدة اسبوعني. 

 المقادير

  كوب فراولة مثلجة
  كـــوب ونصف الكـــوب عصير 

أناناس
  ملعقتا طعام سكر

  ٤ مربعات مكعبات ثلج

  الطريقة

  تخلط جميع املقادير في اخلالط 
الكهربائي

الكاسات    يســـكب العصير في 
الطويلة ويزين بشرائح األناناس 

أو الفراولة 

 المقادير:

  علبة انصاف مشـــمش (٤٠٠ 
غرام) مصفاة.

  ١٧٠ غرام قطع شوكواله نصف 
محالة.

  كوب حليب.
  كـــوب ونصف كـــوب كرمية 

مخفوقة.
  ربـــع ملعقـــة صغيـــرة هيل 

مطحون.
  كرمية مخفوقة.

  لفافات شوكواله (اختياري).

  الطريقة

  ضعي املشـــمش فـــي خالط 
كهربائي واخلطيه الى ان يصبح 

ناعما، ضعيه جانبا.
  ضعي احلليب وقطع الشوكواله 
في كاسرول وغطيها ببالستيك 
مقوي وضعيها في امليكروويف 
على درجة (عال متوسط) ٣ـ  ٤ 
دقائق او الى تنصهر الشوكواله، 
حركيها بخفاقة الى ان تصبح 

ناعمة.
  ضعي مزيج الشوكواله ومزيج 
املشـــمش واحلليب في خالط 
كهربائي مـــع الهيل والكرمية 
املخفوقـــة واخلطيهـــا الى ان 
تصبح ناعمة، غطيها وبرديها 

جيدا في الثالجة.
  وزعيها علـــى صحون حلوى 
وزيني كل صحـــن بقليل من 
الكرميـــة املخفوقـــة ودوريها 
بســـكني، ضعي فوقها لفائف 

الشوكواله حسب الرغبة. 

 إعداد: أم وليد 




