
 االحد

 مأكول الهنا  25  ٣٠  اغسطس ٢٠٠٩ 

 دجاج بالفلفل األحمر والليمون دجاج بالفلفل األحمر والليمون

 بطاطس جديدة باألعشاب العطرية بطاطس جديدة باألعشاب العطرية
 حلوى فدج سريعة حلوى فدج سريعة

 المقادير

  ٤٥٠ غرام سكر مطحون.
  نصف كوب كاكاو.
  ربع كوب حليب.

  ملعقـــــة كبيـــــــرة روح 
الفانيال.

  ربع ملعقة صغيرة ملح.

  ربع ملعقـــة صغيرة قرفة 
مطحونة.

  نصف كوب زيدة.
  كوب جوز بيكان مفروم.

  الطريقة

  افرشي ورق شمع على قعر 

صينية فرن مربعة قياس ٢٠ 
سنتيمترا.

  امزجـــي العناصر الســـتة 
االولى في كاســـرول سعة 
٢ ليتـــر وحركيهـــا برفق 
ثم اضيفـــي الزبدة وضعي 
الكاســـرول مكشـــوفة في 

امليكروويـــف ٢ – ٣ دقائق 
على درجة «عالي»، حركي 
املزيج جيدا ثم اضيفي اجلوز 
واسكبي املزيج في صينية 
الفرن وضعيها في الثالجة 
الى ان يصبح املزيج جامدا 

ثم قطعيه مربعات. 

 المقادير

  ٩٠٠ غــــرام بطاطــــس جديــــدة 
متوسطة احلجم ١٢ حبة

  ملعقتان كبيرتان ماء
  ربع كوب زبدة أو مارجرين

  ملعقتــــان كبيــــــرة بقدونــــس 
مفروم

  ملعقة كبيرة عصير ليمون
  ملعقة ونصف صغيرة ورق شمار 
اخضر مفروم أو نصف ملعقة 

صغيرة إذا كان مجففا
  ملعقة صغيرة ثوم مفروم

  فروع شمار اخضر (اختياري)

  الطريقة

البطاطس ونشفيها.    اغســــلي 
اثقبي كل حبة مرتني بشــــوكة. 
ضعيها في صينية ميكروويف 
واضيفي املاء وغطيها ببالستيك 
مقو وضعيهــــا في امليكروويف 
على درجــــة (هاي) ٨-١١ دقيقة 
وحركيها بعد ٤ دقائق. اخرجيها 
واتركيها مغطاة ثالث دقائق ثم 

صفيها.
  ضعي الزبدة في وعاء زجاجي 
وضعيها ٥٥ ثانية في امليكروويف 
علــــى درجة (هــــاي) أو إلى ان 
تنصهر. اضيفي اليها البقدونس 
وعصير الليمون وورق الشمار 
والثــــوم. اســــكبي املزيج فوق 
البطاطس وغطيها متاما وقدميها 

مزينة بورق الشمار إذا شئت. 

 المقادير

  أربعة انصاف صدور دجاج 
منزوعة اجللد والعظم.

  ملعقة صغيرة قشر ليمون 
مبشور.

  ربع كوب عصير ليمون.
  ربع كوب ماء.

  ثمن ملعقة صغيرة مسحوق 
كاري.

  ثمن ملعقة صغيرة مسحوق 
ثوم.

صغيـــرة  ملعقـــة    ثمـــن 
بابريكا.

  ارز مطبـــوخ بالبقدونـــس 
(اختياري).

  ملعقة كبيرة ماء.
  ملعقتان صغيرتان نشـــاء 

ذرة.
  نصف حبة فلفل احمر حلو 

شرائط.
  شرائح ليمون (اختياري).

  الطريقة

  ضعي الدجـــاج في صينية 
فرن ورتبي االجزاء السميكة 
عند محيط الصينية. امزجي 
قشر الليمون والعصير واملاء 
الكاري واسكبي  ومسحوق 

الدجاج، رشـــي فوقه  فوق 
مسحوق الكاري، غطي بورق 
شمع وضعيه في امليكروويف 
على حرارة عالية ٣ دقائق، 
اخرجي الدجاج من الصينية 
وضعيه على لوح تقطيع، 
قطعي الصدر بزاوية حادة 
عكس اجتاه اللحم شـــرائح 
بسماكة ٢ سنتيمتر ولكن من 
دون فصل الشرائح، اعيدي 
شـــكل الصدر الـــى ما كان 
عليه وضعيه في الصينية 
ورشـــي فوقـــه البابريـــكا 
وغطـــي الصينية وضعيها 
في امليكروويف على حرارة 
عاليـــة ٣ – ٤ دقائق الى ان 
يصبح اللحم طريا، اخرجي 
الدجاج واحتفظي بالسوائل 
ورتبي الدجاج فوق االرز على 
طبق تقدمي، صفي السوائل 
واعيديها الى الصينية، امزجي 
املاء والنشاء وحركي جيدا ثم 
اضيفي املزيج الى الصينية، 
اضيفـــي شـــرائط الفلفـــل 
امليكروويف  فـــي  وضعيها 
بال غطاء على حرارة عالية 
دقيقتني، وزعي املرق والفلفل 
فوق الدجاج وزيني بشرائح 

الليمون حسب الرغبة. 

 هند صبري: هند صبري:
  وجبة العشاء   وجبة العشاء 

تشعرني بالتخمة تشعرني بالتخمة 
العيون   اذا حتدثــــت عــــن 
اجلريئة، والصوت االنثوي املفحم 
باجلرأة، فال ميكنك ابدا ان تنسى 
هند صبري املراهقة الشقية مع 
ايناس الدغيدي.. والقطة القادرة 

دوما على التقمص.
  رشاقتي تشغلني باستمرار 
واعتبرها همي الرئيســــي رغم 
انشغالي الدائم بالتصوير، لكن 
جسد الفنانة جواز مرورها الى 
دنيا الشــــهرة، فوزني يؤرقني 
لذلك احاول دائما احلفاظ عليه 
بتناول كل ما اشتاق اليه ولكن 
بكميات قليلة جدا، كما احرص 
على ممارســــة رياضة املشي، 
وعدم تناول وجبة العشاء النها 
تصيبني باالحساس بالتخمة، 
واحيانــــا كثيرة تتعب معدتي، 
الن جسدي ال يكون قادرا على 
هضمهــــا، افطــــاري مكون من 
زبادي، امــــا الغداء فخضراوات 
مسلوقة وشوربة وقطعة حلم 
صغيرة. وطبعا اجلميع يعرفون 
عشقي للســــباحة، وممارستها 

باستمرار.




