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المقادير

أكــــواب متــــر بدون   ٤
نوى

كوب ماء مغلي
٣ أكواب طحني أسمر

٢ ملعقــــة صغيرة هيل 
مطحون

٢ ملعقة صغيرة خليط 
حبة حلوة ويانســــون 

مطحون
٢ ملعقــــة صغيرة هيل 

مطحون للوجه
ثلث كوب زيت

ملعقة طعام ســــمنة أو 
زبدة

ربع كوب سمسم محمص 
للوجه

ربع ملعقة صغيرة حلبة 
يابسة مطحونة

ملعقة صغيرة حبة البركة 
(احلبة السوداء)

الطريقة

ننقع التمر باملاء املغلي 
مدة ساعة حتى يلني

نحمر الطحني األسمر في 

مقالة حتى يشقر لونه 
(مدة ٣ دقائق)

نحمر السمسم في الزيت 
حتى يشقر

نضيف التمر، السمسم، 
الهيــــل، حبة  الزيــــت، 
البركة، خليط اليانسون، 
الزبدة، احللبة، ماء الورد 
للطحني احملمر ونقلب 

حتى يتجانس.
نضــــع اخلبيصــــة في 
صحــــن التقدمي ونرش 

بالهيل املطحون

خبيصة التمر

باستيشيو
المقادير

٢٢٥ غرام معكرونة فوسيلي او اي 
معكرونة قصيرة

ملعقة كبيرة زيت زيتون
ملعقة كبيرة دبل كرمي

فروع اكليل جبل للزينة

للصلصة

ملعقتان كبيرتان زيت زيتون وكمية 
اضافية للمسح

بصلة شرائح رقيقة
حبة فلفل احمــــر منزوعة البذور 

ومفرومة
فصا ثوم مفرومان

٦٢٥ غــــرام حلم بقر مفــــروم بال 
دهن

علبة ٤٠٠ غرام طماطم مفرومة
نصف كوب ماء

ملعقتــــان كبيرتــــان بقدونــــس 
مفروم

مصفــــاة  أنشــــوفة  غــــرام   ٥٠
ومفرومة

ملح وفلفل

للغطاء

٣٠٠ ملليليتر لنب زبادي
٣ بيضات

رشة جوزة طيب مبشورة
٤٠ غرام جبنة بارميزان مبشورة

الطريقة
إلعــــداد الصلصة ســــخني الزيت 
في مقــــالة كبيــــرة واقلي البصل 
والفلفل االحمر ٣ دقائق، اضيفي 
الثوم واقلي دقيقة واحدة، اضيفي 
اللحم واقلــــي مع التحريك الى ان 

يفقد لونه األحمر.
اضيفي الطماطم واملاء الى املقالة 
وحركــــي جيدا واطبخي ببطء ٢٠ 
دقيقة او الى ان تصبح الصلصة 
كثيفة اضيفي البقدونس واالنشوفة 

وامللح والفلفل.
اسلقي املعكرونة في قدر كبير من 
املاء اململح من ٨-١٠ دقائق واضيفي 
الزيت. صفيها وضعيها في وعاء 
عميق اضيفــــي الكرمية وحركيها 

وضعيها جانبا.
إلعــــداد الغطاء اخفقــــي البيض 
والزبادي وجوزة الطيب واضيفي 

امللح والفلفل.
امسحي صحن فرن كبيرا بالزيت، 
ضعي فيه نصف مزيج املعكرونة 
وغطيه بنصف كمية صلصة اللحم، 
كرري العملية ثم مدي الغطاء فوق 

السطح ورشي عليه البارميزان.
ضعي الصحن في فرن مســــخن 
مسبقا بدرجة ١٩٠ مئوية ملدة ٢٥ 
دقيقة او الى ان يصبح لون الغطاء 
ذهبيا غامقــــا، زيني بفروع اكليل 

اجلبل وقدمي فورا.
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