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حلوى العيش 

(األرز)

الزانيا الدجاج والسبانخالزانيا الدجاج والسبانخ

المقادير

٤ مالعق كبيرة زبدة غير مملحة
بصلة كبيرة مفرومة

٦٠٠ مليليتر مرق خضار (٥ أكواب 
تقريبا)

٩٠٠ غرام طماطم إيطالية خوخية 
مقشرة ومفرومة

رشة بيكربونات الصودا
٢٢٥ غراما معكرونة فوســــيللي 

مجففة
ملعقة كبيرة سكر

١٥٠ مليليتر كرميــــة كثيفة (أقل 

من كوب)
ملح وفلفل

أوراق ريحان للزينة
كروتون مقلية للتقدمي

الطريقة

اذيبي الزبدة في قدر كبير واقلي 
البصــــل ٣ دقائق، اضيفي نصف 
مرق اخلضار وحركي فيه الطماطم 
وبيكربونات الصودا، اغلي املزيج 

على نار خفيفة ٢٠ دقيقة.
ارفعي القدر عن النار وضعيه جانبا 
ليبرد، اخلطي الشوربة في محضرة 

طعام وصفيها مبصفاة دقيقة مع 
دفعها مبلعقة خشــــبية واعيديها 

الى القدر.
مــــرق اخلضار  اضيفــــي بقيــــة 
القدر واضيفي  الــــى  واملعكرونة 

امللح والفلفل.
اضيفي الســــكر واغلي ثم خففي 

احلرارة واطهي ببطء ١٥ دقيقة.
اسكبي الشوربة في وعاء عميق 
دافئ وحركي الكرمية بشكل دائري 
فوق ســــطح الشــــوربة وزينيها 
بأوراق الريحان وقدميها حاال مع 

الكروتون املقلي.

المقادير

٣ أكواب أرز مطحون ناعما
كوب سكر أبيض عادي

ملعقة صغيرة هيل مطحون
٦ أكواب ماء دافئ
نصف كوب زيت

ملعقتا طعام عسل
ملعقــــة صغيــــرة خيــــوط 

الزعفران
ملعقة طعام اليت للوجه

ملعقة صغيرة دارسني ناعم 
للوجه

الطريقة

يحمــــص األرز باملقالة حتى 
يصبح لونه ذهبيا

نضع االرز احملمص في القدر 
ونضيف له الزيت والســــكر 
والعســــل والهيل والزعفران 
واملاء ويقلب اخلليط على نار 

هادئة حتى يثخن.
يترك على النار مدة ٢٠ ـ ٣٠ 

دقيقة.
توضع احللــــوى في صحن 
التقدمي ثم ترش بالزيت وتفرد 

ثم ترش بالدارسني وتقدم.

المقادير

٣٥٠ غرام ســــبانخ مفرومة مجمدة 
ومصفاة بعد ازالة التجمد

نصف ملعقة صغيرة جوزة الطيب
٤٥٠ غرام حلم دجاج مطبوخ بال جلد 

ومقطع مكعبات
٤ قطع الزانيا خضراء

ملعقة كبيرة ونصف امللعقة نشــــاء 
ذرة

٤٢٥ مليليتر حليب خالي الدسم
٧٠ غرام جبنة بارميزان مبشورة

صلصة الطماطم

علبة (٤٠٠ غرام) طماطم مفرومة
بصلة مفرومة

فص ثوم مسحوق

١٥٠ مليليتر ماء (اقل من كوب)
٣ مالعق كبيرة معجون طماطم
ملعقة صغيرة اوريغانو مجفف

ملح وفلفل
سلطة خضراء للتقدمي

الطريقة

ســــخني الفــــرن الــــى درجــــة ٢٠٠ 
مئوية.

اعدي صلصة الطماطم بوضع الطماطم 
في قدر واضافة البصل والثوم واملاء 
ومعجون الطماطم واالوريغانو، اغلي 
واطبخي ببــــطء ٢٠ دقيقة واضيفي 

امللح والفلفل.
السبانخ جيدا وضعيها على  صفي 
ورق مطبخ إلزالــــة أكبر قدر ممكن 
من السوائل منها، مدي السبانخ على 

صحن فرن ورشي فوقها جوزة الطيب 
وامللح والفلفل.

الســــبانخ  الدجاج فوق  رتبي قطع 
اسكبي فوقها صلصة الطماطم، رتبي 

قطع الالزانيا فوقها.
امزجي نشاء الذرة بقليل من احلليب، 
ضعي بقية احلليب في قدر صغيرة 
واضيفي اليه مزيج النشاء وسخنيه 
٢ ـ ٣ دقائــــق مع التحريــــك الى ان 
تصبح الصلصة كثيفة، اضيفي امللح 

والفلفل.
اسكبي الصلصة فوق الالزانيا وضعي 
الصحن في صينية فرن، رشي اجلبنة 
فوق الصلصــــة واخبزيها ٢٥ دقيقة 
أو الى ان يصبح لون سطحها ذهبيا 

غامقا، قدميها مع السلطة.

أصابع البسكويت بحشوة البندق والتمرأصابع البسكويت بحشوة البندق والتمر
المقادير

٤ أكواب متر دون نوى
كوب بســــكويت بالنخالة مطحون 

ناعما
قالب زبدة سايحة وزن (١٠٠ غرام)

ملعقتان صغيرتان هيل مطحون
البندق  أصابع بســــكويت بحشوة 

(جاهز)
كوب فستق مطحون ناعما
٣ مالعق طعام حليب سائل

نصف ملعقة صغيرة دارسني ناعم
صلصة الكراميل للوجه 

الطريقة

التمر والبســــكويت والزبدة  نضع 
والهيل والدارسني واحلليب السائل 
في املقالة على النار ثم نهرس حتى 

تتكون عجينة لينة.
نقطع التمر قطعا بحجم اجلوزة ثم 
نفردها بواسطة الشوبك بوضعها 
بني كيسني نايلون بعد دهن الكيس 

بالزيت.
نضع اصبع البســــكويت في طرف 

التمر املرقوق ونلف.
نغمــــس اصابع التمر في الفســــتق 
املطحون توضع في صحن التقدمي 

وترش بصلصة الكراميل.

إعداد: أم وليد




