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لحم البقر بالكراميللحم البقر بالكراميل عصير األناناس عصير األناناس 
بجوز الهندبجوز الهند

أناناس طازج (لصــــب العصير 
فيها)

١٢٥ مليلبترا ونصف كوب  عصير 
أناناس

٤ مالعــــق طعــــام حليــــب بجوز  
الهند

١٢٥ مليليترا ونصف كوب حليب 
طازج

١ كوب أناناس مهروس
٦ مالعــــق طعــــام شــــرائح جوز 

الهند
للتزيني: ثلج، كرز، أناناس، خوخ

الطريقة

يقطـــع رأس األناناس ويفرغ 
من الداخـــل ويوضع اللب في 

اخلالط.
األنانــاس  يخلـــط عصـيــــر 
وحليب جوز الهنــد واحلليـب 
الطــازج واألنانــاس املهــروس 
وشـــــرائح جـــوز الهند ملــدة 

دقيقتني.
يكســـب العصير في األناناس 
املفرغ ويزين مبكعبات من الثلج 

والكرز وشرائح األناناس.

المقادير

٧٥٠ غرامـــا حلم بقـــر مقطع 
مكعبات

بصلتان متوسطتان شرائح
ثلث كوب سكر

ثالثة أرباع كوب ماء
ملعقـــة ونصف ملعقة كبيرة 

صلصة سمك
ملعقـــة ونصف ملعقة كبيرة 

عصير المي
نصف ملعقة صغيرة ملح

حبـــة فلفـــل احمـــر حريف 
مفرومة

نصف ملعقة صغيرة بهارات 
مشكلة

فصا ثوم مفرومان
زيت للقلي

حبتان بصل اخضر مفرومتان 
للزينة

الطريقة

ضعي اللحم فـــي قدر واقليه 
بالزيـــت ثم اضيفـــي البصل 

والثوم واقلي قليال.
امزجي الســـكر واملاء في قدر 
اخرى وحركي على نار خفيفة 
الى ان يذوب السكر، اغلي املزيج 
ثـــم اطهي على نار خفيفة مع 
التحريك الى ان يصبح لونه 
ذهبيا، ارفعي القدر عن النار 
واضيفي بعناية صلصة السمك 
وعصير الـــالمي، اعيدي القدر 
الى النار مع التحريك بسرعة 
الزالة اي كتل والى ان تنقص 

كمية السائل.
اعيدي تسخني اللحم ثم اضيفي 
البهـــارات والكراميل واطهي 

دقيقة واحدة مع التحريك.
انقلـــي املزيج الى طبق تقدمي 

وزينيه بالبصل االخضر.

ستيك الدجاج بالطريقة اإليطاليةستيك الدجاج بالطريقة اإليطالية

حلو الكنافة بالكراميلحلو الكنافة بالكراميل

المقادير

ملعقة كبيرة زيت زيتون
٤ قطع ستيك دجاج (صدر)

٣ حبات فلفل جرس احمر
بصلة حمراء

فصان ثوم مفرومان
واحد وربع كوب طماطم مصفاة

ثلثا كوب عصير عنب ابيض
ملعقـــة كبيرة مردقـــوش اخضر 

مفروم
ملح وفلفل

٤٠٠ غـــرام فاصوليـــاء كانيليني 
معلبة

٣ مالعـــق كبيرة بقســـماط خبز 
ابيض

٣ فروع ريحان للزينة

الطريقة

سخني الزيت في كاسرول مقاومة 

للنار او في مقالة ســـميكة واقلي 
الســـتيك على حرارة متوســـطة 
انقليها  التقليب،  ٥-١٠ دقائق مع 

الى صحن.
الفلفل اجلـــرس والبصلة  قطعي 
الكاسرول  شـــرائح وضعيها في 
واطهي ٥ دقائـــق على نار خفيفة 
الثوم  التحريـــك، اضيفـــي  مـــع 
واطهي دقيقتني، اعيدي الســـتيك 
الطماطم  الكاسرول واضيفي  الى 
املصفـــاة والعصيـــر واملردقوش 
مع امللح والفلفل، اغلي ثم خففي 
احلرارة وغطي الكاسرول واطهي 
ببطء ٢٥-٣٠ دقيقة مع التحريك 

احيانا.
اضيفـــي الفاصوليا واطهي ببطء 
٥ دقائق، رشـــي عليها البقسماط 
وضعيها في الفرن ٢-٣ دقائق، زيني 

الطبق بالريحان وقدميه.

المقادير

ـ علبة كنافة مثلجة.
ـ قالب وربــــع القالب زبدة مذابة 

وزن ١٠٠ غرام.
ـ كوب ونصف الكوب فستق اخضر 

مطحون ناعما.

مقادير الصلصة

ـ كوبان حليب سائل.
ـ كوب حليب بودرة.

ـ علبة جنب كرميي (٢٠٠ غرام).
ـ علبــــة قيمــــر (قشــــطة) (٢٥٠ 

مللي).
ـ ملعقتان صغيرتان ماء زهر.

ـ ٣ مالعق طعام ماء ورد.
ـ ٣ مالعق طعام سكر ابيض.

ـ ملعقة صغيرة فانيليا.
ـ ملعقتا طعام بودرة الكاسترد.

مقادير الكراميل

ـ من كوب الى كوب ونصف كوب 
صلصة الكراميل

ـ كوب فستق أخضر مطحون ناعما 
للوجه

الطريقة

ـ تترك الكنافة باخلارج حتى تذوب 
ثم نضيف لها الزبدة املذابة.

ـ نضع الكنافة في الفرن مدة من 
١٥ ـ ٢٠ دقيقة حتى تقشر.

ـ نضع جميع مقادير الصلصة في 
خالط الكاس ونهرس.

ـ نضع جميع مقادير الصلصة في 
القدر على نار هادئة ونقلب حتى 

تثخن ويصبح قوامها غليظا.
ـ نضع نصف مقدار الصلصة في 
البايركس ثم نضع نصف الكنافة 
احملمصة ثم بعد تفتيتها ثم نرش 
نصف كمية الفستق املطحون ثم 
نضــــع باقي الصلصــــة، الكنافة، 

الفستق.
ـ نضع البايركس في الثالجة حتى 
يجمد ويتماسك حني التقدمي ترش 

بالكراميل وتقدم.

إعداد: أم وليد




