
 الجمعة 

 مأكول الهنا  18  ١٨  سبتمبر ٢٠٠٩ 

 مربعات الرانكينة بالتمر مربعات الرانكينة بالتمر
 المقادير

  ١٠ اكواب مرق دجاج
  بصلة متوسطة مفرومة

  كوب كرفس شرائح
  كوب جزر شرائح

  ربع كوب بقدونس
  نصف ملعقة صغيرة فلفل اسود مجروش

  نصف ملعقة صغيرة زعتر مجفف
  ورقة غار

  كوب ونصف حلم دجاج مقطع مكعبات
  كوبا ارز مطبوخ

  ملعقتان كبيرتان عصير المي
  شرائح المي للزينة

  الطريقة

  ضعي املرق والبصل والكرفس واجلزر والبقدونس والفلفل 
والزعتــــر وورقة الغار في قدر كبير. اغلي وحركي مرة او 
مرتني. خففي احلرارة واطهي ببطء بال غطاء من ١٠ الى ١٥ 
دقيقة. اضيفي الدجاج واطهي ببطء بال غطاء من ٥ الى ١٠ 
دقائق او الــــى ان ينضج الدجاج. تخلصي من ورقة الغار 
واضيفي االرز وعصير الالمي قبل التقدمي مباشــــرة. زيني 

بشرائح الالمي.

 المقادير

  كوبا طحني ابيض
الكوب    كوبان ونصـــف 

طحني اسمر
  ملعقتان صغيرتان هيل 

مطحون
  كوبا زبدة سايحة

  كيلو متر منزوع النوى 
(٤ أكواب)

  ملعقتا طعام زبدة اضافي 
للتمر

  ٥ مالعق طعام ماء ورد
  سكر مطحون للوجه

  الطريقة

  نخلط الطحني االســـمر 
االبيـــض ثم نضعه  مع 
في قدر على النار ونقلبه 
حتى يشـــقر (٣ دقائق 

تقريبا).

  نضيـــف الزبدة للطحني 
ونقلـــب حتـــى تتكون 

عجينة لينة.
الزبدة  التمر مـــع    نضع 
في القدر ونضيف له ماء 
الورد والهيل ويترك على 
نـــار هادئة ونقلب حتى 

يلني.
  نضـــع نصـــف خليط 
الطحني في قاع قالب ذي 
قاعدة متحركة ثم نفرد 
التمر عليه ثم نضع باقي 
خليط الطحني فوق التمر 
ونفرده ثم نرش بالسكر 

الناعم.
  ندخل القالب الفريزر ملدة 
١٥ دقيقة حتى يتماسك.

  نفتـــح القالـــب ونقطع 
مربعـــــات  الرانكينـــة 

وتقدم. 

 المقادير

  ملعقتان كبيرتان زيت زيتون.
  نصف كيلو غــــرام فيليه خروف 

شرائح رقيقة.
  حبتا بصل مقطعتان شرائح.

  فصا ثوم مفرومان.
  عود قرفة.

  ملعقة صغيرة زجنبيل مطحون.
  ملعقة صغيرة بابريكا.

  نصف ملعقة صغيرة مســــحوق 
تشيلي.

  كوبــــان ونصــــف مــــرق دجــــاج 
ساخن.

  ٣ حبات جزر شرائح رقيقة.
  حبتا لفت منصفتان ومقطعتان 

شرائح.
  علبة طماطم مفرومة ٤٠٠ غرام.

  ٢٥ غرام زبيب.
  علبة حمــــص ٤٢٥ غراما مصفى 

ومغسول.
  ٣ حبات كوسا شرائح.

  ١٢٥ غرام بلــــح منصف ومنزوع 
البذور او مشمش مجفف.

  ٣٠٠ غرام كوسكوس.
  كوبان ونصف ماء يغلي.

  ملح.

  الطريقة

  اقلي اللحم في الزيت ٣ دقائق الى 
ان يحمر لونه، اخرجيه من املقالة 

وضعيه جانبا.
املقالة واقلي  الى  البصل    اضيفي 
مع التحريك الى ان يصبح طريا، 
اضيفي الثــــوم والبهارات واقلي 

دقيقة واحدة.
  اضيفــــي املرق واجلــــزر واللفت 
والطماطــــم والزبيــــب واحلمص 
واللحم وامللح، غطي املقالة واغلي 
املزيج ثم اطبخي على نار خفيفة 

١٢ دقيقة.
  اضيفي الكوسا والتمر وغطي مرة 

اخرى واطبخي ٨ دقائق.
  ضعي الكوســــكوس في وعاء مع 
ملعقة صغيرة من امللح واسكبي 
فوقه ماء يغلي وانقعيه ٥ دقائق 

ثم حركيه بشوكة.
الكوسكوس على صحون    وزعي 
ساخنة واتركي فجوة في الوسط 
ضعي فيهــــا اللحم واخلضار مع 
بعــــض الصلصــــة، قدمــــي بقية 

الصلصة بشكل منفصل. 

 المقادير

  ملعقة صغيرة حب فلفل اسود
  ملعقة صغيرة كزبرة حب

  حبة فلفل احمر حريف مجففة
  ربع ملعقة صغيرة مسحوق ٥ بهارات

  ٢٥٠ غراما فيليه بقر
  ملعقة كبيرة صلصة صويا غامقة

  ٦ حبات بصل اخضر
  حبة جزر

  ربع حبة خيار
  ٨ حبات فجل
  بصلة حمراء

  ربع رأس اوراق صينية
  ملعقتان كبيرتان زيت مكسرات

  فص ثوم مسحوق
  ملعقة صغيرة عشبة ليمون مفرومة

  ملعقة كبيرة نعناع اخضر مفروم
  ملعقة كبيرة كزبرة خضراء مفرومة

  للصلصة

  ٣ مالعق كبيرة عصير المي
  ملعقة كبيرة صلصة صويا خفيفة

  ملعقة صغيرة سكر اسمر
  ملعقة صغيرة زيت سمسم

  الطريقة

  اسحقي الفلفل االسود والكزبرة والفلفل 
احلريف في هاون ثم امزجيها مع مسحوق 
البهارات املشكلة ورشيها على صحن. 
امسحي قطع اللحم بصلصة الصويا ثم 

اغمسيها في التوابل من كل اجلوانب.
  قطعي البصل االخضر بطول ٦ سنتيمترات 
ثم قطعيه شرائط رفيعة بالطول. ضعيه 
في مـــاء مثلج الـــى ان يتجعد وصفيه 

جيدا.
  قطعي اجلزر شرائح رقيقة. صفي اخليار 
وتخلصي من البذور وقطعيه شـــرائح 

رقيقة. قطعي الفجل على شكل زهرة.
  قطعي البصلة الى شرائح رقيقة وقطعي 
االوراق الصينية. امزجي اخلضراوات 

كلها في وعاء سلطة.
  ســـخني الزيت في مقـــالة واقلي الثوم 
وعشبة الليمون. اضيفي اللحم واضغطي 
عليه مبلعقة مسطحة لكي يتحمر بشكل 
متساو ٣-٤ دقائق. اقلبيه مرة واحدة.

  قطعي الستيك شرائح رقيقة وامزجيه مع 
السلطة والنعناع والكزبرة اخلضراء.

  امزجي عناصر الصلصة واسكبيها فوق 
السلطة وحركيها. 

 كوسكوس باللحم والخضار

 سلطة اللحم «حارة حامضة» سلطة اللحم «حارة حامضة»

 شوربة الدجاج واألرز شوربة الدجاج واألرز
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