
 السبت 

 مأكول الهنا  18  ٥  سبتمبر ٢٠٠٩ 

 شوربة الشمار والبطاطس شوربة الشمار والبطاطس

 شراب التمر الهندي شراب التمر الهندي

 يخنة الدجاج يخنة الدجاج

 صرر ناشو باللحم صرر ناشو باللحم

 المقادير

  ٣ مالعق كبيرة زبدة او مارغرين، 
حبة كرفس شرائح رقيقة، ٣ اكواب 
حليب، ملعقة كبيرة حبيبات مرق 
خضار، نصف ملعقة صغيرة فلفل 
ابيــــض مطحون، ٣٠٠ غرام حبة 
شمار مقطعة شرائح رقيقة، كوبا 
بطاطس حمراء، مقشرة ومقطعة 
كــــوب حليب وكرمية  مكعبات، 
خفيفة، ملعقتان كبيرتان طحني 
عــــادي، ١٢٠ غرامــــا جبنة زرقاء 

كــــوب وملعقتان  مفتتة، ربــــع 
كبيرتان جوز محمص مفروم

  الطريقة

  ـ اذيبي الزبدة في قدر كبيرة على 
نار متوســــطة، اضيفي الكرفس 
واطهي ملــــدة ١٠ دقائق، اضيفي 
احلليب وحبيبات املرق والفلفل 
واغلي على نار متوسطة، اضيفي 
الشمار والبطاطس، خففي النار 
وغطــــي واطهي ببطء من ١٥ الى 

٢٠ دقيقة او الى ان يصبح الشمار 
طريا، امزجي احلليب والكرمية 
بالطحني في وعاء صغير واخفقي 
جيــــدا، اضيفي مزيــــج الطحني 
تدريجيا الى مزيج الشمار، واطهي 
على نار متوســــطة مع التحريك 
الى ان يصبــــح املزيج كثيفا، ال 
تغلي، وزعي الشوربة على اطباق 
ساخنة ورشي على كل منها اجلوز 

واجلبنة الزرقاء.
 

 المقادير

  ٤ أكواب ماء
  ٢٢٥ غرام قرون متر 

هندي
  ملعقتان كبيرتان سكر 

ناعم جدا

  الطريقة

املاء في قدر،    سخني 
النار  ارفعيـــه عـــن 
واســـكبيه في وعاء 
عميق، قشري قرون 
التمر الهندي واضيفي 
اللب الى املاء وانقعيه 

٤ ساعات على األقل.
  ضعـــي مصفاة فوق 
وعـــاء عميق نظيف 
واسكبي التمر الهندي 
واملـــاء فـــي املصفاة 
واضغطي اللب مبلعقة 
الى ان تتبقى البذور 
السوداء، تخلصي من 

البذور.
  اضيفي السكر وحركيه 
الى ان يذوب، اسكبي 
ابريق  فـــي  العصير 
وبرديه جيدا، قدميه 
فـــي اكـــواب مـــألى 

مبكعبات الثلج.

 المقادير

  ملعقة صغيرة ملح
  ربع ملعقة صغيرة فلفل اسود

  ربع ملعقة صغيرة بابريكا
  ثمــــن ملعقة صغيرة مســــحوق 

ثوم
  كيلو ونصف الكيلو دجاج مقطع

  ملعقة كبيرة زيت نباتي
  ملعقتان كبيرتان ماء

  بصلة متوسطة مفرومة
  حبة بطاطس متوســــطة مقشرة 

ومقطعة اصابع
  علبــــة (٢٢٥ غرامــــا) صلصــــة 

طماطم
  كوب مرق دجاج

  ملعقة صغيرة سكر
  ٢٨٥ غرام خضار مشكلة مجمدة

  الطريقة

  ـ امزجي امللح والفلفل والبابريكا 

والثوم في وعاء صغير، افركي 
باملزيج قطع الدجاج.

  ـ سخني الزيت في مقالة كبيرة 
على نار متوسطة وضعي فيها 
الدجاج مع اجللد الى االسفل، 
غطي واطبخي ١٠ دقائق، اضيفي 
املاء الى الدجاج وغطي املقالة 
واطبخي ملدة ٣٠ دقيقة او الى 
ان ينضج الدجاج مع تقليبه كل 
١٠ دقائق،  اخرجي الدجاج من 

املقالة وضعيه جانبا.
  ـ ضعي البصل والبطاطس في 
املقالة واقلي ملدة ٣ دقائق او الى 
ان يصبح البصل طريا، اضيفي 
صلصة الطماطم واملرق والسكر 
واغلي املزيج، اضيفي اخلضار 
والدجـــاج وغطيهـــا واطبخي 
ملدة ١٠ دقائق او الى ان تصبح 
اخلضار طريـــة، قدمي الطبق 

ساخنا. 

 المقادير

  ٤٥٠ غراما من حلم البقر املفروم 
بال دهن

  نصف كوب بصل مفروم
  ربع ملعقة صغيرة ملح

  ثمن ملعقـــة صغيـــرة فلفل 
أسود

  ملعقة كبيرة مسحوق تشيلي
  ملعقة صغيرة كمون مطحون

  ملعقـــة صغيـــرة اوريغانـــو 
مجفف

  علبة (٢٨٠ غراما) شوربة ناشو 
كثيفة باجلبنة

  كوب حليب
  علبة عجني كريســـنت مجمدة 

(٢٢٥ غراما)
  ربع كوب جبنة شيدر شرائط
  كزبـــرة خضـــراء مفرومـــة 

(اختياري)
  صلصة (اخالطريقة

  ســـخني الفرن الى درجة ١٩٠ 
مئوية، رشي داخل صينية خبز 
حجم ٣٢×٢٢ سنتيمتر ببخاخ 

مانع لاللتصاق.
  ضعي اللحم والبصل في مقالة 
كبيرة واضيفي امللح والفلفل، 
ضعي املقالة على نار متوسطة 
وحركيـــه الى ان يختفي لونه 

الوردي، صفي الدهن، اضيفي 
التشـــيلي والكمون  مسحوق 
واالوريغانو، اطبخي دقيقتني 

مع التحريك.
  امزجي الشوربة واحلليب في 
وعاء متوســـط اسكبي املزيج 

في صينية اخلبز.
  افصلـــي العجينـــة الى أربعة 
مستطيالت، ومدي كل مستطيل 
الى مساحة ٢٠×١٠ سنتيمترات، 
اقطعـــي كل مســـتطيل الـــى 

مربعني.
  ضعي نحو ربع كوب من مزيج 
اللحم فـــوق كل مربع، ارفعي 
الزوايا األربع لكل قطعة لكي 
تلتقي في الوســـط، اضغطي 
عليها بقوة لكي تلتصق، ضعي 

املربعات في الصينية.
  اخبزي بال غطاء ٢٠ـ  ٢٥ دقيقة 
الـــى ان يصبح لـــون الصرر 
ذهبيـــا غامقا، رشـــي اجلبنة 
فوقها واخبزيهـــا ٥ دقائق أو 
الى ان تنصهر اجلبنة. للتقدمي 
استخدمي ملعقة لسكب املزيج 
في الصينية فوق القطع ورشي 
فوقها الكزبرة اخلضراء حسب 
الرغبـــة وقدمي الـــى جانبها 

الصلصة اذا شئت. 

 إعداد: أم وليد 




