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سلطة خضار مع التوفوسلطة خضار مع التوفو
المقادير

ربع كيلو هليون
١٢٥ غراما بازالء ماجنتو

ربع كيلو فاصوليا فرنسية
حبة كراث

ربع كيلو فول اخضر
٣٠٠ غرام معكرونة فوســـيلي 

مجففة
ملعقتان كبيرتان زيت زيتون

او  ملعقتـــان كبيرتـــان زبدة 
مارجرين

فص ثوم مسحوق
٢٢٥ غراما توفو مقطعة مكعبات 

بحجم ٢٫٥ سنتيمتر
٦٠ غراما زيتون اخضر منزوع 

البذور
ملح وفلفل 

جبنـــة بارميـــزان مبشـــورة 
للتقدمي

الطريقة

قطعي الهليون الى قطع بطول ٥ 
سنتيمتر. قطعي البازالء بشكل 
الفاصوليا  منحرف وقطعـــي 
الفرنسية بطول ٢٫٥ سنتيمتر 

والكراث شرائح رقيقة.
اغلي املاء في قدر كبير واضيفي 
الهليون والفاصوليا الفرنسية 
والفول االخضر. اســـلقيها ٤ 

دقائق وصفيها واغسليها مباء 
بارد

اغلـــي املاء مع امللـــح في قدر 
كبير واسلقي املعكرونة ٨ ـ ٩ 
دقائق. صفيهـــا جيدا وحركي 
فيها ملعقـــة كبيرة من الزيت 

وتبليها جيدا.
سخني بقية الزيت مع الزبدة 
املارجرين في مقالة كبيرة  او 
واقلي الكراث والثوم والتوفو 

١ ـ ٢ دقيقة.
اضيفي اليهـــا البازالء واقليها 

دقيقة واحدة.
اضيفـــي اخلضار املســـلوق 
والزيتون الى القدر وسخنيها 
دقيقة واحدة. اضيفي املعكرونة 
وحركيها برفق. سخني لدقيقة 
واحدة ثـــم ضعيها في صحن 
تقدمي ساخن وقدميها ساخنة 

ورشي فوقها البارميزان.

المقادير

زبدة للمسح
٤٠٠ غرام باستا بيني مجففة

ملعقة كبيرة زيت زيتون
بيضتان مخفوقتان

٣٥٠ غراما جبنة ريكوتا
٤ أفرع ريحان

١٠٠ غرام جبنة موزاريال او حلوم 
مبشورة

٧٠ غرامـــا جبنـــة بارميـــزان 
مبشورة

ملح وفلفل
اوراق ريحان للزينة

الطريقة

فـــرن كبير  امســـحي صحـــن 
بالزبدة.

اغلي ماء مملحـــا في قدر كبير 
واضيفي الباستا وزيت الزيتون 
واســـلقي ٨ ـ ١٠ دقائـــق. صفي 

الباستا وابقيها ساخنة. 
اخفقي البيـــض قليال في وعاء 
عميق واضيفـــي جبنة ريكوتا 
واخفقي مجـــددا واضيفي امللح 

والفلفل.
ضعي نصف الباستا في صحن 
الفـــرن وضعي فوقهـــا اوراق 

ريحان.
ضعي فوقها نصف مزيج جبنة 
ريكوتا ورشـــي فوقهـــا جبنة 
موزاريـــال او حلو وضعي بقية 
الريحـــان. اضيفي بقية  اوراق 
الباســـتا وغطيها ببقية مزيج 
جبنة ريكوتا ورشي فوقها جبنة 

البارميزان.
اخبزيها في فرن مسخن مسبقا 
بدرجة ١٩٠ مئوية ٤٠ـ  ٥٠ دقيقة 
الى ان يصبح لون اجلبنة ذهبيا. 
زينيها باوراق الريحان اذا شئت 

وقدميها فورا.

المقادير

٣ مالعـــق كبيرة ســـمن أو زيت 
نباتي

بصلتان كبيرتان شرائح
٣ حبات طماطم شرائح

نصف ملعقة صغيرة حبوب كمون 
أسود

٤ حبات فلفل أسود
حبتان هيل

عود قرفة
ملعقة صغيرة مسحوق تشيلي

ملعقة صغيرة غارام ماساال
ملعقة صغيرة معجون ثوم

ملعقة صغيرة معجون زجنبيل
ملح

٧٠٠ غرام دجاج صدر أو أفخاذ بال 
جلد أو عظم مقطع مكعبات

ملعقتان كبيرتان زبادي
ملعقتان كبيرتان كزبرة خضراء 

مفرومة وكمية إضافية للزينة
حبتـــان فلفـــل أخضـــر حريف 

مفرومتان
ملعقتان كبيرتان عصير المي

 الطريقة

سخني السمن أو الزيت في مقالة 
سميكة القعر واقلي البصل على نار 
خفيفة ١٠ دقائق مع التحريك احيانا. 
اضيفي الطماطم املقطعة والكمون 
األسود والفلفل األسود والهيل وعود 
القرفة ومسحوق التشيلي والغارام 
الثوم ومعجون  ماساال ومعجون 
الزجنبيل وامللح واطهي ٥ دقائق 

مع التحريك.
اضيفي الدجاج واطهي ٥ دقائق مع 
التحريك ثم اضيفي الزبادي وغطي 
املقالة واطهي ببطء ١٠ دقائق مع 

التحريك أحيانا.
املفرومة والفلفل  الكزبرة  اضيفي 
الالمي،  األخضر احلريف وعصير 
انقلي الى طبق تقدمي مسخن وزينيه 

بالكزبرة اخلضراء وقدميه فورا.

باستا بجبنة الموزاريال

دجاج بالتي

إعداد: أم وليد




