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شوربة اللحم مع البروكولي والجبنةشوربة اللحم مع البروكولي والجبنة

المقادير

٤٥٠ غراما حلم خاصرة بقر مقطع 
مكعبات كبيرة

٣ مالعق كبيرة طحني عادي
١٢٠ غراما بيكن بقري مقطع
فصان من الثوم مسحوقان

كوب ونصــــف الكوب جزر مقطع 
بطول ٢٫٥ سنتيمتر

ثالثة أرباع كوب عصير عنب
نصف كوب خردل ديغون
نصف كوب مرق حلم بقر

اثنا عشرة حبة فطر صغيرة
كوب ونصف الكــــوب قطع بصل 

اخضر بطول اربعة سنتيمترات
زهرة طماطم وبقدونس للزينة

الطريقة

اللحــــم بالطحني وضعيه  ـ غطي 
جانبا

ـ اقلي البيكن في مقالة كبيرة على 
نار متوســــطة وتخلصــــي من الدهن 
الزائد. اضيفي اللحــــم والثوم واقلي 
الى  ان يصبح لون اللحم بنيا. اضيفي 
اجلزر والعصير واخلردل ومرق اللحم. 
خففي النار عندما يغلي وغطي واطهي 
ببطء ٣٠ دقيقة أو إلى أن يصبح اجلزر 
طريا مع التحريك احيانا. اضيفي الفطر 
والبصل االخضر واطهي ١٠ دقائق اخرى 
مع التحريك احيانا. زيني الطبق بزهرة 

الطماطم والبقدونس.

المقادير

كوبا مرق دجاج
عبـــوة بروكولي (٢٨٥ غراما) 

مجمد
ربع كوب بصل مفروم

ربع كيلو حلم بقر مفروم
كوب حليب

ملعقتـــان كبيرتـــان طحـــني 
عادي

كوب جبنة شيدر مفتتة
نصف ملعقة صغيرة اوريغانو 

مجفف
ملح

فلفل اسود مطحون

الطريقة

اغلي املرق في قدر متوســـط 
البروكولي والبصل  واضيفي 
واطهي ملدة ٥ دقائق او الى ان 

يصبح البروكولي طريا.
اللحم في مقالة صغيرة  اقلي 
الدهن، اضيفي  وتخلصي من 
الطحـــني والدقيق  تدريجيـــا 
واخلطي جيدا، اضيفي مزيج 
احلليب واللحم الى املرق واطهي 
مع التحريك املتواصل الى ان 

يصبح املزيج كثيفا.
اضيفي اجلبنـــة واالوريغانو 
وحركي الى ان تنصهر اجلبنة 
واضيفي امللح والفلفل حسب 

الرغبة.

المقادير

٤ مالعق كبيرة زيت نباتي.
٤ حبات كبش قرنفل.

٤ ـ ٦ حبات هيل اخضر.
عودة قرفة ٥ سنتيمترات.

٣ حبات يانســـون جنمي ٦ ـ ٨ 
اوراق كاري.

بصلة كبيرة مفرومة.
قطعة زجنبيل ٥ ســـنتيمترات 

مدقوقة.
٤ فصوص ثوم مدقوقة.

٤ مالعـــق كبيرة معجون كاري 
متوسط.

ملعقة صغيرة كركم.
ملعقة صغيرة بهارات مشكلة.

كيلو ونصف كيلو دجاج منزوع 
اجللد.

٤٠٠ غـــرام طماطـــم معلبـــة 
ومفرومة.

١١٥ غرام كرمية جوز هند.
نصف ملعقة صغيرة سكر.

ملح.
كوبا كزبرة خضراء مفرومة.

الطريقة

ســـخني الزيت في قـــدر واقلي 
كبش القرنفـــل والهيل والقرفة 
واليانسون واوراق الكاري الى ان 
ينتفخ القرنفل وتصبح االوراق 

محترقة قليال.
اضيفي البصل والزجنبيل والثوم 
واقلـــي الى ان يحمـــر البصل، 
اضيفي معجون الكاري والكركم 
والبهارات املشكلة واقلي قليال.

اضيفي قطـــع الدجاج وحركي 
جيدا وغطـــي القدر واطهي الى 

ان ينضج اللحم.
اضيفي الطماطـــم وجوز الهند 
واطهـــي على نار خفيفة الى ان 
يذوب جوز الهند، اضيفي السكر 
وامللح والكزبرة اخلضراء واعيدي 

التسخني.

كاري الدجاجكاري الدجاج

كيك شوكا ـ كوالكيك شوكا ـ كوال
المقادير

الكوب ســـكر  ارباع  كوب وثالثـــة 
خشن.

ثالثة ارباع كوب كريسكو او مقصر 
كريسكو النباتي.

بيضتان.
ملعقتان كبيرتان كاكاو.

ملعقة كبيرة روح الفانيال.
ربع ملعقة صغيرة ملح.

نصف كوب لنب خاثر.
ملعقة صغيرة بيكنغ صودا.

كوبان ونصف الكوب طحني عادي.
كوب شراب كوال.

الغطاء

٤ أكواب سكر مطحون.
٦ مالعق كبيرة شراب كوال.

ربع كوب كاكاو.
ربع كوب كريسكو.

كوب جوز بيكان مفروم.
ربع كوب كريسكو او مقصر كريسكو 

النباتي.
كوب جوز بيكان مفروم.

الطريقة

ســـخني الفرن بحـــرارة ١٧٥ مئوية 
وضعي ورقا شمعيا على قعر صينية 

خبز قياس ٢ × ٩ × ١٣ بوصة.
العداد الكيك امزجي الســـكر وثالثة 
ارباع الكوب مـــن املقصر في وعاء 
كبير، اخفقي بسرعة متوسطة بخفاق 
كهربائي دقيقة واحدة، اضيفي البيض 

العناصر،  الى ان متتـــزج  واخفقي 
اضيفي ملعقتني كاكاو والفانيال وامللح 

واخفقي جيدا.
امزجي اللنب اخلاثر والبيكنغ صودا في 
وعاء صغير، اضيفي الى مزيج البيض 
واخفقي، خففي ســـرعة اخلفاق الى 
منخفضة واضيفي الطحني بالتناوب 
مع كوب شراب الكوال مبتدئة ومنتهية 
بالطحني ومع اخلفق بحرارة بطيئة 
بعد كل اضافة، اسكبي اخلليط في 

الصينية.
اخبزي بحرارة ١٨٠ درجة ٣٠ - ٣٥ 
دقيقة الى ان تبدأ الكيك باالبتعاد عن 
جوانب الصينية، ال تفرطي في اخلبز، 
اتركي الصينية ١٠ دقائق لتبرد قبل 
اخراج الكيك، اقلبي الكيك على شبكة 
معدنية وازيلي ورق الشمع واتركي 
الكيك لتبـــرد متاما ثم ضعيها على 

صينية تقدمي.
للغطـــاء امزجي الســـكن املطحون 
و٦ مالعق كبيـــرة كوال وربع كوب 
كاكاو وربع كوب تقصير في وعـــاء 
متوســط، اخفقي بســـرعة بطيئة 
ثـــم متوســـطة مع اضافة مزيد من 
الكـــوال اذا احتـــاج االمر لتحصلي 
على كثافـــة قابلـــــة للمد، اضيفي 
نصف كوب اجلــوز وحركي، غطي 
الكيــك ورشي بقية  اعلى وجوانب 
اجلوز فوقها، واتركيهــا تستقر ساعة 
على االقل قبل تقدميهــا، طعم الكيك 
يتحسن اذا ما اعدت قبـــل عدة ساعات 

او يوم من تقدميهــا.

إعداد: أم وليد




