
 الثالثاء 

 مأكول الهنا  24  ٨  سبتمبر ٢٠٠٩ 

 زهرة القرنبيط بالشمار دجاج مشوي بالصلصة  دجاج مشوي بالصلصة 

 الخبز األسمر بالزبيب

 المقادير

  رأس زهرة قرنبيط متوسط 
احلجم

  نصف كوب ماء
  ثالثة ارباع كوب صلصة سلطة 

إيطالية
  ٥٠ غــــرام فلفــــل بيمينتــــو 

(حلو)
  ملعقتان كبيرتان بصل اخضر 

مفروم
  نصف ملعقــــة صغيرة اوراق 

شمار مجففة
  ربع ملعقة صغيرة ملح

  الطريقة

  اغسلي الزهرة وفككيها ضعيها مع 
املاء في كاسرول وغطيها ببالستيك 
مقوى وضعيها في امليكروويف على 
درجة (هاي) ١٠-١٥ دقيقة او الى 
ان تصبح الزهرة طرية، حركيها 
بعد ٥ دقائق، اخرجيها واتركيها 
دقيقتني ثــــم صفيها وضعيها في 

صحن تقدمي غير عميق.
  امزجي الصلصة وبقية العناصر 
جيــــدا واســــكبيها فــــوق الزهرة 
وحركيها برفق. غطيها وضعيها 
في الثالجة ساعتني على االقل مع 

حتريكها احيانا.

 المقادير

  نصف كوب طحني كامل
  نصف كوب طحني الذرة

  نصف كوب طحني القمح االبيض
  نصف كوب دبس السكر
  ثمن ملعقة صغيرة ملح

  ثالثة ارباع كوب لنب خاثر
  ملعقة صغيرة صودا اخلبيز

  ثالثة ارباع كوب زبيب

  الطريقة

  امزجي اول سبعة مكونات في وعاء كبير.
  اخفقي املكونات بسرعة بطيئة في خالط 
كهربائي حتى ميتزج اخلليط بشكل جيد.

  اضيفي الزبيب مع التحريك.
  استخدمي امللعقة لوضع نصف املزيج في 
قالب بحجم كوبني ومدهون بالزيت بشكل 

خفيف.
  ضعي ورقة شــــمعية كغطاء واخبزي في 
امليكروويف في حرارة متوسطة (٥٠٪ من 
الطاقة) وملدة ٧ دقائق او حتى يصبح السطح 
مبتال بشكل بسيط ثم قومي بتدوير النصف 
اآلخر مع االستمرار في اخلبيز لثالثة دقائق، 
ثم ضعيه جانبا غير مغطى ملدة ٥ دقائق.

  افرغــــي محتوى القالــــب ولفيه في غالف 
بالستيكي حتى ال يجف احملتوى.

  كرري نفس اخلطوات مع اخلليط املتبقي. 

 المقادير

  ربع كوب سكر بني
  ربع كوب كاتشاب

  ملعقة كبيرة خل تفاح
  ملعقة كبيرة صلصة ورستر 

شاير
  ملعقتـــان صغيرتان عصير 

ليمون
  ملعقة صغيرة ملح

  ربع ملعقة صغيرة فلفل اسود 
مطحون

  دجاجة زنة كيلو وربع الكيلو 
تقريبـــا مقطعـــة ومنزوعة 

اجللد
  بصل اخضر مقطع بشـــكل 

مروحة.

  الطريقة

  - امزجي العناصر الثمانية 

األولى في وعاء ســــعة كوبني 
وضعيه دقيقة ونصف الدقيقة 
او الى ان يغلي في امليكروويف 

مكشوفا على درجة «عالي».
  - رتبي قطع  الدجاج في صحن 
فرن مع وضع القطع الغليظة 
على االطــــراف، غطيه بورق 
شمعي وضعيه في امليكروويف 
١٠ دقائق على درجة «عالي».

  - صفي املرق واعيدي ترتيب 

القطع وامســــحيها بالصلصة 
وغطيها وضعيها من ٩ الى ١٠ 
دقائق فــــي امليكروويف على 
درجة «عالي» مع اعادة ترتيب 
القطع ومسحها بالصلصة بعد 

٥ دقائق.
  - اخرجــــي الصحن واتركيه 
مغطى دقيقتني وقدمي الطبق 
مزينا مبروحة البصل حسب 

الرغبة. 
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