
 الجمعة 

 مأكول الهنا  24  ١١  سبتمبر ٢٠٠٩ 

 شراب الميبل الكريمي شراب الميبل الكريمي

 سلطة الكوسة والقرع األصفر سلطة الكوسة والقرع األصفر

 المقادير

  كوب ونصف كوب حليب
  ملعقتان طعام شراب امليبل

  كوبان من اآليس كرمي بالفانيليا
  ملعقة طعام روح اللوز

  للتزيين

  لوز مفروم

  الطريقة

  في اخلالط، يخلـــط احلليب 

وشــــــراب امليـبل ثم يضــاف 
عليـــه اآليس كـــرمي ورائحة 
اللوز ويتـــرك يختلط حوالي 

٣ دقائق.
الكاســـات ويزين    يسكب في 

باللوز املفروم ويقدم.

 المقادير

  ربع كوب زيت زيتون
  ربع كوب خل الطرخون

  ٥٠ غراما فلفل بيمينتو مخلل 
مصفى

  ملعقتان صغيرتان طرخون 
كامل مجفف

  ملعقة صغيرة اوريغانو كامل 
مجفف

  نصـــف ملعقـــة صغيـــرة 
مسحوق ثوم

  نصف ملعقة صغيرة ملح
  رشة جوزة الطيب

اصفـــر  قـــرع  حبـــات   ٤  

صغيرة
  ٣ حبات كويا صغيرة

  ربع بصلة حمراء متوسطة 
شرائح

  الطريقة

  امزجي العناصـــر الثمانية 
األولـــى في وعـــاء زجاجي 
ســـعة كوبـــني وضعيه في 
امليكروويف بال غطاء ٣ دقائق 
على درجة (هاي) وحركيه كل 

دقيقة، ضعيه جانبا.
  قطعي القرع والكوسة شرائح 
بسماكة ١ سم ورتبي الشرائح 
الكبيرة حول محيط صينية 

زجاجيـــة بشـــكل متراكب 
الشـــرائح  ورتبـــي بعدها 
األصغر ثم الشرائح الصغيرة 
في الوسط، غطي الصينية 
ببالستيك مقوى وضعيها 
في امليكروويف ٥ ـ ٦ دقائق 
على درجة (هاي) أو إلى ان 
تصبح طرية، اديري الصينية 
نصـــف دورة بعد ٣ دقائق، 
اخرجيهـــا واتركيها مغطاة 

دقيقة واحدة.
  رتبي حلقـــات البصل فوق 
القرع وضعـــي فوقه مزيج 
الطبق  البيمينتـــو وقدمي 

فورا.

 إعداد: أم وليد 

 غرام ماساال الدجاج غرام ماساال الدجاج
 المقادير

  ٣ أوراق كاري
  ربــــع ملعقة صغيــــرة بذور 

خردل
  ربــــع ملعقة صغيــــرة بذور 

شمار
  ربــــع ملعقة صغيــــرة بذور 

بصل
  نصف ملعقة صغيرة فلفل 

حريف مجفف مجروش
  نصف ملعقة صغيرة بذور 

كمون بيضاء
  ربــــع ملعقة صغيــــرة بذور 

حلبة
  نصف ملعقة صغيرة بذور 

رمان مجروشة

  ملعقة صغيرة ملح
  ملعقــــة صغيــــرة زجنبيل 

مبشور
  ٣ فصوص ثوم شرائح

  ٤ مالعق كبيرة زيت ذرة
  ٤ حبات فلفل أخضر حريف 

مشقوقة
  بصلة كبيرة شرائح

  حبــــة طماطــــم متوســــطة 
شرائح

  ٦٧٥ غرام دجاج منزوع اجللد 
والعظم ومقطع مكعبات

  ملعقة كبيرة كزبرة خضراء 
مفرومة

  الطريقة

  امزجي اوراق الكاري وبذور 

اخلردل والشــــمار والبصل 
واحللبة والرمان وامللح في 

وعاء كبير.
  اضيفي الزجنبيل والثوم.

فــــي مقالة  الزيت    ســــخني 
مستديرة القعر واضيفي مزيج 
البهــــارات والفلفل األخضر 

احلريف.
  اضيفي البصل واقلي على نار 

متوسطة ٥ ـ ٧ دقائق.
الطماطــــم والدجاج    اضيفي 
واطبخي على نار متوسطة 
٧ دقائق الى ان يتقلص حجم 

الصلصة.
  حركي كل شيء على النار ٣ـ  
٥ دقائق أخرى وقدمي الطبق 

مزينا بالكزبرة. 




