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 فطيرة  فطيرة 
القرعالقرع

 لحم بقر بالليمون والخضار والشعير لحم بقر بالليمون والخضار والشعير

 شوربة  شوربة 
  األرز والليمون   األرز والليمون 

اليونانيةاليونانية

 المقادير

جبنـــة  غرامـــا   ١٢٠  
كرمية مقطعة مكعبات 

وطرية.
  ملعقة كبيرة حليب
  ملعقة كبيرة سكر

  ٢٢٥ كرمية مخفوقة
  ١٨٠ غراما قشرة كراكر 

محضرة
  كوب حليب بارد

  ٢ عبوة حشوة فطيرة 
بطعم الفانيال

  علبـــة (٤٥٠ غرامـــا) 
قرع

  ملعقة صغيرة قرفة
  نصف ملعقة صغيرة 

زجنبيل
  ربع ملعقـــة صغيرة 

كبش قرنفل

  الطريقة

  اخفقي جبنة الكرمية مع 
ملعقة احلليب والسكر 
في وعاء كبير، اضيفي 
تدريجيا كوبا ونصف 
الكـــوب مـــن الكرمية 
املخفوقة، مديها في قاع 

صحن فطيرة.
  ضعي كـــوب احلليب 
البارد في وعاء عميق، 
اضيفي الكراكر وحشوة 
الفطيرة واخفقي دقيقة 
القرع  واحدة، اضيفي 
والبهـــارات واخفقـــي 
جيدا، مديها فوق طبقة 
جبنة الكرمية. ضعيها 
الثالجة ٤ ساعات  في 
أو الى ان جتمد، زينيها 
ببقية الكرمية املخفوقة 
ورشـــي فوقهـــا قرفة 

اضافية.

 المقادير

  ٤٢٥ غراما حلم بقر مفروم بال دهن
  ٢٢٥ غراما فطر شرائح

  بصلة متوسطة مفرومة
  فص ثوم مسحوق

  علبة (٤٠٠ غرام) مرق بقر
  نصف كوب شعير سريع الطهي

  نصف ملعقة صغيرة ملح
  ربع ملعقة صغيرة فلفل

  كيس (٢٨٥ غراما) بازالء وجزر مجمد
  ملعقة صغيرة قشر ليمون مبشور

  الطريقة

  في مقالة كبيرة مانعة لاللتصاق اقلي اللحم 
والفطر والبصل والثوم على نار متوسطة 
٨-١٠ دقائق الى ان يزول احمرار اللحم، 
فتتي احلم الى كتل بحجم ٢ ســــنتيمتر 

وتخلصي من الدهن.
  اضيفي املرق والشــــعير وامللح والفلفل 
واغلي ثم خففي النار وغطي املقالة واطهي 

ببطء ١٠ دقائق.
  اضيفي البازالء واجلزر بعد ازالة التجمد 
واطهي ٢-٥ دقائق أو الى ان يصبح الشعير 

طريا، اضيفي قشر الليمون املبشور. 

 المقادير

  ملعقتان كبيرتان زبدة.
  ثلــــث كــــوب بصــــل اخضر 

مفروم.
  ســــتة اكــــواب مــــرق دجاج 

معلب.
  ثلثــــا كــــوب ارز طويل غير 

مطبوخ.
  اربع بيضات.
  عصر ليمونة.

  ثمن ملعقة صغيرة فلفل ابيض 
مطحون (اختياري).

  الطريقة

  اذيبــــي الزبدة فــــي قدر على 
نار متوسطة، اضيفي البصل 
االخضــــر واقلــــي ٣ دقائق. 
الدجاج واالرز،  اضيفي مرق 
اغلي على نار متوسطة، خففي 
النار وغطي القدر واطهي ببطء 
٢٠ – ٢٥ دقيقة الى ان يصبح 

االرز طريا.
  اخفقي البيض في وعاء عميق، 
اضيفي عصير الليمون ونصف 
كوب من مزيج املرق، اعيدي 
مزيج عصير الليمون تدريجيا 
الى مزيج املرق في القدر مع 
التحريك املتواصل، اطهي على 
نار خفيفــــة ٢ – ٣ دقائق مع 
التحريك الى ان يصبح املزيج 
كثيفا بشكل يعلق على امللعقة، 
ال تغليه. اضيفي الفلفل حسب 

الرغبة. 

 «هيفاء وهبي»  «هيفاء وهبي» 
  الفروت سالط.. والسمك  الفروت سالط.. والسمك

   المطهو بالطريقة اللبنانية   المطهو بالطريقة اللبنانية
 جميلة اجلميالت.. 
ورمز االنوثة املوحية 
في دنيا الغناء العربي 
اآلن.. تتمتع بجسد 
ممشـــوق  طويـــل 
وعينـــني غايـــة في 
االثارة والدالل.. تقول 

عن سر جمالها:
  انـــام مبكرا.. وال 
ابدا ان اجهد  احاول 
عينـــي بالكثير من 
املاء  املكياج واشرب 
باستمرار، واكثر من 
السوائل والعصائر، 
لكن بقدر احتياجي 
واعمل على ممارسة 
وركوب  الرياضـــة 
اخليل مرتني اسبوعيا، 
اعشق الفروت سالط 
املطهـــو  والســـمك 
اللبنانية،  بالطريقة 
مبدئـــي ان جســـد 
الفنانة ورشـــاقتها 
هما سر مرورهـــا الى 
دنيا املجد والنجـــاح، 
الن اجلمهور دائمـــا 
مـــا يتمثـــل فنانته 
التــــــي يحبهـــا في 
صــــــورة محبوبة، 
فكيف اخيــب رجاءه.. 
وتضحك وتقول.. انا 

هيفا.
  اعجاب اجلمهور 
بي يزيد حرصي على 
رشـــاقتي واناقتي، 
كما تقـــول «هيفاء» 
ان اختيار مالبســـها 
وحرصها باستمرار 
على مواكبة املوضة 
قادر دوما على اظهار 

جمالها. 




