
 السبت 

 مأكول الهنا  18  ١٩  سبتمبر ٢٠٠٩ 

 المقادير

  نصف كوب حليب فاتر
  ٢ ملعقـــة صغيـــرة خميـــرة 

جافة
  ٤ أكواب طحني

  ٦ مالعـــق كبيرة ســـكر ناعم 
جدا

  ٢ ملعقة كبيرة زبدة طرية
  ٤ بيضات مخفوقات

  زيت للمسح

  للغطاء

  ٦ مالعق كبيرة زبدة طرية
  نصف كوب سكر عادي

  صفار بيضة واحدة

  ملعقة صغيرة قرفة
  كوب طحني

  الطريقة

  ضعي احلليب في صحن عميق 
واضيفي اخلميرة واتركيه في 
مكان دافئ الـــى ان تظهر عليه 

الرغوة.
  ضعي الطحني والسكر في وعاء 
عميق واضيفي الزبدة والبيض 

املخفوق وامزجيها جيدا.
العجينة على ســـطح    ضعـــي 
مرشوش بالطحني وانثري فوقها 
الطحني وقلبيها مع اضافة الطحني 
الى ان تصبح مغطاة كليا، غطيها 
بورق بالستيك ممسوح بالزيت 

واتركيها ٢٠ دقيقة.
  إلعـــداد الغطاء امزجـــي الزبدة 
والسكر ثم اضيفي صفار البيض 
والقرفة والطحني وامزجي حتى 

تصبح لديك عجينة مفتتة.
  قســـمي العجينة الى ١٢ قطعة 
مدورة ورتبيها في صينية فرن 
ممسوحة بالزيت، رشي الغطاء 
فوق القطع ثم اضغطيها قليال.

  اتركـــي قطع العجـــني في مكان 
دافئ نحـــو ٣٠ دقيقـــة الى ان 
تصبح اكثر من ضعف حجمها 
األصلي، سخني الفرن الى درجة 
٢٠٠ مئوية واخبزي ١٥ دقيقة، 
اتركي اخلبز ليبرد قليال قبل 

التقدمي. 

 المقادير

  ٤ مالعق كبيرة طحني عادي
  بابريكا إسبانية

  ملح وفلفل
  دجاجة كبيرة (١٫٧٥ كيلوغرام) 
مقطعـــة ٨ قطع مغســـولة 

ومنشفة
  ٤-٦ مالعـــق كبيـــرة زيت 

زيتون

  ٢٤ فص ثوم كبير مقشـــرة 
ومنصفة

  ٢ كوب مرق دجاج
  فرعا بقدونـــس وورقة غار 

وفرع زعتر مربوطة معا
  بقدونس أخضر وأوراق زعتر 

للزينة

  الطريقة

  نخلي الطحني في صحن كبير 

واضيفي إليه البابريكا وامللح 
والفلفل وغطي قطع الدجاج 

باملزيج.
  سخني ٤ مالعق كبيرة زيت 
في مقـــالة كبيرة عميقة أو 
في كاســـرول مقاومة للنار 
على حرارة متوسطة، اقلي 
الثوم ٢ دقيقة مع التحريك، 
ارفعيه وصفيه على مناديل 

ورقية.

  اقلي قطع الدجاج على دفعات 
واضيفي املزيد من الزيت اذا 

دعت احلاجة.
  اقلي القطـــع ٥ دقائق على 

كل وجه.
الزيـــت وأعيدي    افرغـــــي 
الدجاج والثـــوم الى املقالة 
وأضيفـــي مـــرق الدجـــاج 
واألعشاب واغلي ثم خففي 
احلرارة وغطي املقالة واطهي 

٢٠-٢٥ دقيقة الى ان ينضج 
الدجاج.

الى صحن  الدجـــاج    انقلي 
مسخن وابقيه ساخنا واغلي 
السائل الى ان تنقص كميته 
الى كوب ونصف، تخلصي من 
األعشاب واسكبي الصلصة 
مع الثوم فوق قطع الدجاج 
وزينيها بالبقدونس والزعتر 

وقدميها.

 الخبز الحلو المكسيكي

 دجاج بالثوم

 الزانيا 
بالسبانخ 

والفطر
 المقادير

  ١١٥ غرام زبدة
  ٢ فص ثوم مفرومان

  ١١٥ غرام بصل صغير
  ٢٢٥ غرام فطر بري

  ٤٥٠ غرام سبانخ مطبوخ ومصفى 
ومفروم

شـــيدر  جبنـــة  غـــرام   ٢٢٥  

مبشورة
  ربـــع ملعقـــة صغيـــرة جوزة 

طيب
  ملعقة صغيـــرة ريحان أخضر 

مفروم
  ٦٠ غراما طحني عادي

  ٦٠٠ ميليليتر حليب ساخن
  ٦٠ غـــرام جبنـــة شيشـــاير 

مبشورة

  ملح وفلفل
  ٨ قطع الزانيا مطبوخة مسبقا

  الطريقة

  امسحي صحن فرن بالزبدة
  اذيبي نصف الزبدة في قدر صغير 
واضيفي الثوم والبصل الصغير 
والفطر واقلي على نار خفيفة ٣ 
دقائق، اضيفي السبانخ وجبنة 

الشيدر وجوزة الطيب والريحان 
وامللح والفلفل وضعيها جانبا.

  أذيبي بقية الزبدة في قدر صغير 
آخر على نـــار خفيفة واضيفي 
الطحني واطبخي دقيقة واحدة مع 
التحريك، اضيفي احلليب الساخن 
تدريجيا واخفقي جيدا، اضيفي ٢٥ 
غراما من جبنة شيشاير وامللح 

والفلفل.

الفطر    ضعـــي نصـــف مزيـــج 
والسبانخ في قعر صحن الفرن 
وغطيه بطبقة مـــن الالزانيا ثم 
ينصف صلصـــة اجلبنة، كرري 
العملية ورشي على السطح بقية 

جبنة شيشاير.
  اخبزي في فرن مســـخن مسبقا 
بدرجـــة ٢٠٠ مئويـــة ٣٠ دقيقة 

وقدمي الطبق ساخنا. 
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