
 الجمعة

 مأكول الهنا  19   ٢٨  اغسطس ٢٠٠٩ 

 كيك التفاح واللوز كيك التفاح واللوز

 منة شلبي تبتعد عن االرز 
والمعكرونة نهائيًا

 ظهورها اواخر التسعينــيات كــان حدثا 
فنيا بكل معنى الكلمة، اذ ادت دور الفتــاة 
الناضجة، الشهية التي تضـيق مبمارســات 
الســـاحر، فتمــارس كـــل صنوف  والدها 
احلــب، وألوانه مع حبيبهــا من وراء ظهر 

والدها.
  تكشف ســـر جمالها في االبتعاد نهائيا 
عن املكرونة واالرز، وحرصها الشديد على 
ان تزن نفسها كل يوم قبل النوم وتعترف 
منة شـــلبي بان اصعب وقت مرت به بعد 
فيلم الساحر، عندما كانت مطالبة بانقاص 
وزنها مـــا ال يقل عن ١٠ كجم للوصول الى 

وزن مثالي. 

 المعكرونة الخضراء بصلصة الدجاج المعكرونة الخضراء بصلصة الدجاج
 المقادير

  ٢٥٠ غرام معكرونة تالياتيلي 
خضراء طازجة

  ملعقة كبيرة زيت زيتون
  أوراق ريحان للزينة

  صلصة الطماطم

  ملعقتـــان كبيرتـــان زيـــت 
زيتون

  بصلة صغيرة مفرومة
  فص ثوم مفروم

  علبـــة (٤٠٠ غـــرام) طماطم 
مفرومة

  ملعقـــة صغيـــرة أوريغانو 
مجفف

  ملعقتان كبيرتـــان بقدونس 

اخضر
  ورقتان من الغار

  ملعقتـــان كبيرتـــان معجون 
طماطم

  ملعقة صغيرة سكر
  ملح وفلفل

  صلصة الدجاج

  ٤ مالعـــق كبيرة زبـــدة غير 
مملحة

  ٤٠٠ غرام صـــدور دجاج بال 
عظم منزوعة اجللد ومقطعة 

شرائط رقيقة
  ٩٠ غراما لوز مقشر

  كوب ونصف دبل كرمي
  ملح وفلفل

  الطريقة

  إلعداد صلصة الطماطم سخني 
الزيت فـــي قدر علـــى حرارة 
متوسطة واقلي البصل الى ان 
يصبح شـــفافا، اضيفي الثوم 
واقلي دقيقـــة واحدة، اضيفي 
الطماطم والبقدونس واالوريانو 
وأوراق الغار ومعجون الطماطم 
والسكر وامللح والفلفل واغليها 
ثم اطبخي ببطء بال غطاء ١٥ـ  ٢٠ 
دقيقة الى ان يتقلص السائل الى 
النصف، ارفعي القدر عن احلرارة 

وتخلصي من ورق الغار.
اذيبي  الدجاج    إلعداد صلصة 
الزبدة برفق في مقالة على حرارة 
متوسطة واقلي الدجاج واللوز 

٥ ـ ٦ دقائق مع التحريك.
  اغلي الكرمية في قدر صغيرة 
على حرارة خفيفـــة نحو ١٠ 
دقائق الـــى ان ينقص حجمها 
الى النصف، اســـكبي الكرمية 
فوق الدجـــاج واللوز وحركي 
واضيفي امللح والفلفل، ضعيها 
جانبا وابقيها دافئة. اغلي ماء 
مع امللح في قدر كبيرة واضيفي 
الزيتون  املعكرونـــة وزيـــت 
واســـلقي ٨ ـ ١٠ دقائق، صفي 
املعكرونة وانقليها الى صحن 
تقدمي ســـاخن، اسكبي فوقها 
صلصـــة الطماطم واســـكبي 
الوســـط  الدجاج في  صلصة 

وزيني بأوراق الريحان. 

 المقادير

  ١٢٥ غرام زبدة
  ثلثا كوب سكر ناعم

  بيضتان
  نصف كوب طحني ذاتي 

التخمر
  نصـــف كـــوب طحني 

عادي
  ثلث كوب حليب
  تفاحة مبشورة

  ربع كوب لوز مقشـــر 
ومقطع شرائح

  الطريقة

  امســـحي صينية كيك 
مســـتديرة (٢٠ سم) 
بالزيت وضعي الورق 
القعر وامســـحيه  في 

بالزيت.
خالطـــا    اســـتخدمي 

الزبدة  كهربائيا خلفق 
والســـكر فـــي وعـــاء 
عميق ثم اخفقي معهما 
البيضتني واحدة بعد 
انقلي املزيج  األخرى. 
الى وعـــاء عميق كبير 
ونخلـــي فوقه نصف 
نوعي الطحني واضيفي 
نصف كميـــة احلليب 
واخلطي جيدا ثم كرري 
العملية مع بقية الطحني 
واحلليب، ضعي املزيج 
في الصينية ورشـــي 
فوقه التفـــاح واللوز، 
اخبزي في فرن متوسط 
احلـــرارة ٤٥ دقيقـــة، 
الصينيـــة  اخرجـــي 
واتركيهـــا ٥ دقائق ثم 
الكيك على رف  اقلبي 

سلكي لتبرد. 

 يخنة لحم البقر بالخضار والذرة يخنة لحم البقر بالخضار والذرة
 المقادير

  نصف كيلو حلم بقر
  ملعقـــة كبيرة ونصف امللعقة 

طحني
  ملعقـــة صغيـــرة مســـحوق 

تشيلي
  ملعقـــة صغيـــرة زجنبيـــل 

مطحون
  ملعقتان كبيرتان زيت زيتون

  بصلة كبيرة قطع كبيرة
  ٣ فصـــوص ثـــوم مقطعـــة 

شرائح
  حبتان كراث شرائح

  ربع كيلو جزر مقطع
  كوب وربع الكوب ماء

  كوب وربع الكوب مرق بقر
  ربع كيلو بطاطا مقطعة

  حبـــة فلفـــل جـــرس أحمـــر 
مقطعة

  كوزان من الذرة منصفان
  ١٢٠ غـــرام طماطـــم مقطعـــة 

ارباع
  كوب بازالء طازجة أو مجمدة

  ملح وفلفل
  ملعقة كبيـــرة كزبرة خضراء 

مفرومة

  ملعقة صغيرة بابريكا حريفة

  الطريقة

الشـــوائب  اللحم من    نظفـــي 
وقطعيه مكعبات ٢٫٥سم، امزجي 
الطحـــني والتوابل وقلبي فيه 

اللحم.
  سخني الزيت في قدر كبيرة 
البصل  القعر واقلي  سميكة 
والثوم والكـــراث ٥ دقائق. 
اضيفي اللحم واطهي ٣ دقائق 

على نار قوية مع التحريك.
  اضيفي اجلزر ثم ارفعي القدر 
النار واضيفي تدريجيا  عن 
املاء واملرق، اغليها ثم خففي 
القـــدر واطهي  النار وغطي 
الساعة مع  ســـاعة ونصف 

التحريك احيانا.
  اضيفي البطاطس واطهي ١٥ 
دقيقة ببطء، اضيفي الفلفل 
اجلـــرس والـــذرة واطهـــي 
١٥ دقيقـــة اخـــرى، اضيفي 
الطماطم والبـــازالء واطهي 
١٠ دقائـــق أو الى ان ينضج 
اللحم، اضيفي امللح والفلفل 
والكزبرة اخلضراء وحركيها 

قبل التقدمي. 




