
 الثالثاء 

 مأكول الهنا  24  ١  سبتمبر ٢٠٠٩ 

 يخنة الفاصولياء يخنة الفاصولياء

 عصير الموز عصير الموز
   بجوز الهند   بجوز الهند

 المقادير

  حبتا موز طازج ورائب
  ثالثـــة أربـــاع كـــوب عصيـــر 

أناناس
  كـــوب ونصف الكـــوب زبادي 

بالعسل
  نصف كوب كرمية قليلة الدسم
  للتزيـــني: جوز الهند، شـــرائح 

أناناس

  الطريقة

  ـ يخلط املوز مع عصير األناناس 
والزبادي والكرمية في اخلالط 

الكهربائي.
  ـ يحمص جوز الهند.

  ـ يســـكب العصير في كاســـات 
التقدمي وينثر عليه جوز الهند 

احملمص.
  ـ يزين بشرائح األناناس. 

 المقادير

  بصلة شمار
  ملعقتان زيت زيتون

  بصلـــة حمـــراء مقطعة 
اسافني صغيرة

  اثنان او أربعة فصوص 
ثوم مقطعة شرائح

  حبة باذجنـــان صغيرة 
(٢٢٥ غراما) مقطعة

  ملعقتان كبيرتان معجون 
طماطم

  كوبـــان او كوبان وربع 
الكوب من مرق خضار

  نصـــف كيلـــو طماطم 
ناضجة

  ملعقة كبيرة خل عنب
  فروع أوريغانو اخضر

  ٤٠٠ غـــرام فاصوليـــاء 
بيضاء ملعبة

  ٤٠٠ غـــرام فاصوليـــاء 
فالجوليه معلبة

  حبة فلفل جرس أصفر 
مقطعة شرائح صغيرة

  حبة كوسة مقطعة نصف 
دوائر

  ثلث كوب زيتون أسود 
منزوع البذور

  ملح وفلفل
  ٢٥ غراما جبنة بارميزان 

رقائق طازجة
  شـــرائح خبـــز صمون 

للتقدمي

  الطريقة

  ـ ازيلي االوراق اخلارجية 
الشـــمار واحتفظي  عن 
بالفروع وقطعيه شرائح 
صغيرة. سخني الزيت في 
مقالة سميكة ذات غطاء 
محكـــم واطهـــي البصل 
والثوم والفلفل احلريف 
وقطع الشمار من ٥ الى٨ 

دقائق مع التحريك.
  ـ اضيفي الباذجنان واطهي 
٥ دقائق مـــع التحريك. 
امزجي معجون الطماطم 
بقليل من املرق في وعاء 
عميق واسكبيه فوق مزيج 
الشـــمار. اضيفي بقية 
املرق والطماطم واخلل 
واالوريغانو. اغليها ثم 
خففي احلـــرارة وغطي 
املقالة واطهي ١٥ دقيقة 
الطماطم  إلى أن تبدأ  أو 

في التفكك.
الفاصوليـــاء    ـ صفـــي 
واغسليها واضيفيها الى 
املقالة مع الفلفل اجلرس 
والكوسة والزيتون واطهي 
ببطء ١٥ دقيقة. اضيفي 
امللـــح والفلفل حســـب 
الرغبة ورشي فوق الطبق 
رقائق اجلبنـــة وزينيه 
الشـــمار وقدمي  بفروع 

الى جانبه اخلبز. 

 شوربة القرع شوربة القرع
 المقادير

  كيلو قرع العسل
  ٤٠ غرام زبدة او سمن نباتي

  حبـــة بصـــل مقطعة شـــرائح 
رفيعة

  حبة ثوم مهروسة
  ٤ أكواب مرق اخلضراوات

  نصف ملعقة صغيرة زجنبيل
  ملعقة كبيرة عصير ليمون

  ٣-٤ قشر البرتقال مقطع شرائح 
رفيعة (اختياري)

  ١-٢ ورق الكستناء
  كوب وربع حليب

  ملح وفلفل

  طريقة التحضير

القرع وانزعي    قومي بتقشـــير 
البذور ثـــم قومي بتقطيع اللب 

الى مكعبات صغيرة.
  اذيبي الزبدة او السمن النباتي 
في مقالة كبيرة، اضيفي البصل 
والثوم واقلي على نار منخفضة 

حتى تلني املكونات دون ان يتغير 
اللون.

  اضيفي القرع مع املزج بالبصل 
والقلي ملدة من ٢-٣ دقائق.

  اضيفي املرق ثم قومي بالغلي على 
نار متوسطة، تبلي بامللح والفلفل 
الليمون  مع الزجنبيل وعصير 
وشـــرائح البرتقال فـــي (حال 
الكستناء،  استخدامها) واوراق 
ضعي الغطاء وقومي بالسواء في 
حرارة منخفضة ملدة ٢٠ دقيقة 

تقريبا حتى يلني القرع.
البرتقال في حال    تخلصي من 
اســـتخدامها واوراق الكستناء، 
قومـــي بتبريـــد الشـــوربة ثم 
اســـتخدمي محضـــر الطعـــام 
جلعلها ناعمة ضعيها في مقالة 

نظيفة.
  اضيفي احلليب واعيدي التسخني 
برفق مع التتبيل الصحيح، زيني 
بالكرميـــة والـــروب الطبيعي 

والثوم، ثم قدمي. 

 إعداد: أم وليد 




