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شوية
مـلـح

أتناول وجبة دس���مة م���رة واحدة في 
األسبوع مع اإلكثار من تناول اخلضراوات 

بأنواعها وطبق السلطة والشوربة
منذ طفولتي كنت اتردد مع والدتي على 
صالة اجليم في تونس للقيام ببعض األلعاب 
الرياضية للحفاظ على رشاقة اجلسم كما 
كانت تنصحني والدتي، كما انني دائما كنت 
احرص على تناول الطعام بعناية وال احرم 
نفسي من اي طعام واعشق االكل التونسي 

باالضافة الى املعكرونة االسباجتي وبعد 
اقامتي في مص���ر وجدت ان وزني قد زاد 
نظرا لتناولي الطعام املصري املسبك املشبع 
بالسمن والدهون مثل احملاشي واللحوم 
املشوية ولكني توقفت عن ذلك منذ فترة 
وبدأت اتذكر سلوكيات املاضي وقد اتبعت 
نظاما غذائيا اضعه بنفسي مع عدم حرماني 
من االطعمة التي احبها ولذلك اتناول وجبة 

دسمة مرة واحدة في االسبوع.

درة التونسية: أحرص على ممارسة 
المشي لمدة ساعة يوميًا

الدجاج المبّهر

المقادير

8 قطع دجاج بال جلد
عصير ليمونة واحدة

4 مالعق كبيرة جوز هند مبشور 
منقوع في 4 مالعق كبيرة ماء 

ساخن
2 � 4 حبات فلفل أحمر حريف 

مفرومة
4 حبات بصل صغيرة مقطعة 

ارباع
فصان ثوم

4 حبات جوز برازيلي مقشرة
قطعة زجنبيل 1سم مقشرة

ملعق����ة صغيرة قش����ر ليمون 
مبشور

معج����ون  ملعق����ة صغي����رة 
روبيان

ملعقة صغيرة سكر
ملعقة صغيرة ملح

3 مالعق كبيرة زيت
300 مل ماء

الطريقة

افرك����ي قطع الدج����اج بعصير 
الليمون واتركيها 20 دقيقة.

ضع����ي بقية العناص����ر ما عدا 
الزيت واملاء في خالط كهربائي 

واخفقيها.
سخني الزيت في مقالة كبيرة 
واقل����ي املعج����ون 5 دقائق مع 

التحريك.
اضيفي الدجاج واقليه 5 دقائق. 
اضيفي املاء واطهي 30 دقيقة أو 
إلى ان ينضج الدجاج وتصبح 

الصلصة كثيفة.

المقادير

3 بيضات
كوب براعم فاصوليا

3 حبات بصل اخضر مفرومة
400 غرام حلم قبقب

ملح وفلفل أسود مجروش
زيت للقلي العميق

للصلصة

ملعقتان صغيرتان نشاء ذرة

ملعقة كبيرة سكر
3 مالعق كبيرة صلصة صويا

كوب مرق دجاج
ملعقة كبيرة صلصة سمك

ملعقتا عصير عنب

الطريقة

اخفقي البيض في وعاء عميق 
وأضيف���ي براع���م الفاصوليا 
والبصل األخضر وحلم القبقب 

وامللح والفلفل.
ضعي قليال من الزيت في مقالة 
واقلي مزيج القبقب على دفعات 
بحج���م ملعق���ة كبي����رة لكل 

قرص.
 بع���د احمرار اح���د اجلانبني 
اقلبي القرص وحمري اجلانب 

اآلخر.
 ارفع���ي األقراص م���ن املقالة 

وابقيها ساخنة.

إلعداد الصلصة امزجي النشاء 
والسكر في قدر واضيفي صلصة 
الصويا ومرق الدجاج وصلصة 

السمك.
ن���ار خفيفة مع  اطه���ي على 
التحريك ال����ى ان يغلي املزي����ج 
وتابع��ي الطهي 3 دقائق أو الى 
ان تصب���ح الصلص����ة كثيفة. 
اضيفي العصير الى املزيج قبل 

التقدمي.

كيكة الغابة السوداء
المقادير

2 قالب زبدة سايحة وزن 100 غرام 
للواحدة

ثالثة أرباع كوب سكر
ثلثا كوب كرمية حامضة

ك����وب ونصف الك����وب صلصة 
التوت األس����ود )صلصة الباي( 

)معلبات(
نصف كوب طحني ذاتي االختمار

6 بيضات
ملعق����ة صغي����رة بيكربون����ات 

الصودا

ملعقتان صغيرتان بيكنغ باودر
كوب جوز مفروم خشن

كوب طحني أبيض منخول

مقادير الصلصة

نصف كوب صلصة التوت األسود 
)صلصة الباي(

الطريقة

� يخفق البيض مع الس����كر حتى 
يصبح مثل الكرمية.

� نضيف الكرمية، الزبدة ونستمر 
باخلفق.

� نضيف الطحني، البيكنغ باودر، 
البيكربون����ات ونخلط باخلالط 

اليدوي.
� نضيف صلصة التوت االس����ود 

ونستمر باخللط.
� نضيف اجلوز ونخلط.

� ندهن قالب بالزيت.
� ثم نسكب اخلليط داخله.

� نخبز في فرن متوسط احلرارة 
م����دة 40 � 45 دقيق����ة او حت����ى 

تنضج.
� توضع الكيكة في طبق التقدمي 

وترش بصلصة التوت وتقدم.

حساء المعكرونة
المقادير

رب���ع كيلو من حل���م البق���ر اخلالي من 
الدهن

8 قطع من الكراث
ربع ملفوفة صغيرة

ملعقة طعام من الزيت
ليتر ونص���ف الليتر من مرق الدجاج )6 

فناجني(

نصف ملعقة شاي من الزجنبيل األخضر 
املبروش

مكعبان من مرق الدجاج
ملعقة ونص���ف ملعقة طعام من صلصة 

الصويا
ملح وفلفل

125 غراما من لفائف املعكرونة بالبيض
3 قطع اضافية من الكراث

1 � قش���ري الكراث وقطعيه الى شرائح 
منحرفة، افرمي حلم البقر، ثم قطعي أوراق 

امللفوف.

3 � اضيف���ي امل���رق واملل���ح والفلفل 
ومكعبي املرق املخف���وق وصلصة الصويا 
والزجنبي���ل، اغل���ي املزي�����ج عل��ى نار 
خفيفة ثم خففي درجة احلرارة واضيفي 
الكراث واترك���ي املزيج على النار حوالي 

عشر دقائق.

2 � سخني الزيت في مقالة كبيرة أو صاج، 
اضيفي اليه حلم البقر وامللفوف واقلي املزيج 

لدقائق مع دوام حتريكه.

4 � اسلقي املعكرونة في قدر من املاء اململح 
حوالي ست دقائق، ثم صفيها جيدا، وعند 
تقدميها اسكبي مقدار ملعقة من املعكرونة 
في الزبديات اخلاصة باحلساء وصبي فوقها 
احلس���اء الساخن ثم رشي قليال من الكراث 

املفروم فوقها.

المقادير

غرام االسكالوب البحري
450 غراما اسكالوب

100 غرام بسكويت ريتز
ثالثة أرباع ملعقة صغيرة اوريغانو

ثالثة أرباع ملعقة صغيرة مسحوق ثوم
ثالثة أرباع ملعقة صغيرة زعتر

علبة شوربة كرمية الفطر او الكرفس
ثلثا كوب حليب

بابريكا

الطريقة

سخني الفرن الى درجة 190 مئوية، امزجي 
الشوربة واحلليب في طبق وضعيها جانبا، 
اكس���ري ثلث البسكويت وامزجيه مع ثلث 
البهارات، غطي االسكالوب باملزيج وضعيه 

في مزيج الشوربة.
فتتي بقية البس���كويت وامزجيه مع بقية 
البهارات ورشيه فوق االسكالوب ثم رشي 
البابريكا، اطهي في الفرن 30 � 35 دقيقة، ميكن 
وضع االسكالوب بعد ذلك حتت الشواية ملدة 

دقيقتني، قدمي الطبق مع االرز.

اسكالوب بالفرن

بان كيك القبقب


