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شوربة الخضار الصينية
المقادير

4 مالع���ق كبي���رة م���ن زيت 
الزيتون.

الفلفل  حبتان صغيرت���ان من 
األحم���ر احل���ار، مفرومت���ان 

ناعما.
3 فص���وص من الثوم، مدقوقة 

ناعما.
ملعقة صغي���رة من الزجنبيل 

الطازج، املبروش.
ضل���ع م���ن ش���عبة احلامض 

)lemongrass( مفرومة ناعما.
ملعق���ة صغيرة م���ن الكزبرة 

املطحونة.
نصف ملعقة صغيرة من العقدة 

الصفراء.
ملعقة صغيرة من السكر البني 

الغامق.
ربع كوب من عصير احلامض.
3 أكواب من حليب جوز الهند.

3 أك���واب من م���رق الدجاج أو 
اخلضار.

البندورة، مقطعة  4 حبات من 
إلى أرباع.

250 جرام���ا من معكرونة األرز 
السميكة.

حبتان متوس���طتا احلجم من 

ربع ك���وب من البص���ل املقلي 
احملمر.

طريقة التحضير

حتّمى ملعقت���ان كبيرتان من 
الزي���ت في مق���الة كبيرة على 
حرارة متوسطة. يضاف الفلفل 
األحمر احلار والثوم والزجنبيل 
وعش���بة احلام���ض والكزبرة 

الباذجن���ان، مقطعتان بطريقة 
مائلة إلى قطع بطول 3 سم.

حبة صغيرة احلجم من الفليفلة 
البذور  اخلض���راء، منزوع���ة 

ومقطعة إلى شرائح رقيقة.
حبة صغيرة احلجم من الفليفلة 
الصفراء، منزوعة البذور ومقطعة 

الى شرائح رقيقة.
150 غراما من براعم اللوبياء.

والعقدة الصفراء والسكر األسمر، 
ويطبخ املزيج ملدة 3 – 4 دقائق 
مع التحريك حتى يصبح عطرا. 
يضاف عصير الليمون احلامض 

وحليب جوز الهند واملرق.
ترف���ع درجة احل���رارة ويغلى 
السائل ثم تخفف احلرارة قليال 
ويترك على نار متوسطة ملدة 15 
دقيقة. تضاف البندورة ويطبخ 

املزيج ملدة 5 دقائق.
يغلى املاء ف���ي طنجرة كبيرة. 
تض���اف املعكرون���ة وتطب���خ 
حلوال���ي 3 دقائق حتى تصبح 
طرية. تصفى املعكرونة وتوضع 

جانبا.
يحمى الزي���ت الباقي في مقالة 
كبيرة على حرارة متوس���طة. 
تضاف شرائح الباذجنان وتقلى 
حلوالي 3 – 4 دقائق لتتخذ لونا 

ذهبيا من كل جانب.
تغسل املعكرونة في مياه ساخنة 
جدا، تفصل عن بعضها بواسطة 
ش���وكة وتوض���ع ف���ي أطباق 
منفصلة. يسكب احلساء فوق 
املعكرونة وتوضع فوقها شرائح 
الباذجن���ان والفليفلة وبراعم 

اللوبياء والبصل املقلي.

شوية
مـلـح

الفنانة بوسي قطة سينمائية جميلة 
اس���تطاعت ان حتاف���ظ عل���ى جمالها 
ورشاقتها طوال مشوارها الفني، فتقول 
اعش���ق الطعام الذي ال يسبب السمنة، 
واعيش حياتي ببساطة وهدوء، وابتعد 
قدر االمكان عن الهموم، وكثيرا ما كنت 
اضطر الى العيش على عصير الفواكه 
اياما طويلة ألتخلص من زيادة في وزني 
ال تتعدى غرامات قليلة وتكشف بوسي 

حرصها الشديد على استخدام الكرميات 
املتخصصة، فتستعمل مسحوقا خاصا 
بالعيون النها جزء حساس في وجه أي 
امرأة وغالبا ما يكون العنصر االساسي 
ف���ي الكرمي هو اللنب النه مرطب ومزيل 
الجهاد العني، وبالنس���بة لبشرتها فهي 
تستعمل كرميا خاصا بالنهار للحماية من 
االتربة واشعة الشمس، وتعشق الفواكه 

واملشويات بأنواعها.

بوسي تعيش على عصير الفواكه

تشيلي فواكه البحر
المقادير

115 غرام روبيان مقشر.
250 غرام محار محضر.

115 غرام قطع سمك نهاش.

حبة المي مقشرة ومقطعة شرائح 
رقيقة.

ملعقة كبيرة مسحوق تشيلي.

ملعقة صغيرة كمون مطحون.
3 مالعق كبيرة كزبرة خضراء 

مفرومة.
فصان ثوم مفرومان.

حب���ة فلف���ل اخض���ر حري���ف 
مفرومة.

3 مالعق كبيرة زيت ذرة.

بصلة مقطعة.
حبة فلفل جرس احمر مقطعة.

- حب���ة فلف���ل ج���رس اصفر 
مقطعة.

ربع ملعقة صغيرة كبش قرنفل 
مطحون.

رشة قرفة مطحونة.
رشة فلفل احمر حريف.

ملح.
كوب ونصف كوب مرق سمك.

400 غ���رام طماط���م مفروم���ة 
معلبة.

400 غ���رام فاصولي���ا حم���راء 
معلبة.

الطريقة

ضعي الروبيان واحملار والسمك 
وشرائح الالمي في صحن كبير 
غير معدني مع ربع ملعقة صغيرة 
مسحوق تش���يلي وربع ملعقة 
صغيرة كمون مطحون وملعقة 
كبيرة كزب���رة مفرومة ونصف 
الثوم والفلفل االخضر احلريف 
وملعقة كبيرة زيت وغطيها بزرق 

بالستيك وانقعيها ساعة.
سخني ملعقة كبيرة من الزيت في 
كاسرول مقاومة للنار او في قدر 
سميك كبير واقلي البصل والثوم 
والفلفل االحمر واالصفر 5 دقائق 
على نار خفيف���ة، اضيفي بقية 
مسحوق التشيلي والكمون وكبش 
القرنفل والقرفة والفلفل احلريف 
امللح،  الزيت واضيفي  مع بقية 
اطه���ي 5 دقائق مع التحريك ثم 
اضيفي تدريجيا املرق والطماطم 
مع عصيرها وغطيها بشكل جزئي 

واطهي 25 دقيقة.
الى مزيج  الفاصولي���ا  اضيفي 
الطماطم وضع���ي فوقه احملار 
والروبيان والسمك وغطي واطهي 
10 دقائق ورش���ي فوق���ه بقية 

الكزبرة اخلضراء قبل التقدمي.

دجاج بالتي بصلصة الزعفران
المقادير

4 مالعق كبيرة زبدة
2 ملعقة كبيرة زيت ذرة

8 قطع دجاج منزوعة اجللد )كيلو 
ونصف الكيلو(

بصلة متوسطة مفرومة
ملعقة صغيرة ثوم مدقوق

نصف ملعقة صغيرة حب فلفل أسود 
مجروش

نص����ف ملعق����ة صغي����رة هي����ل 
مجروش

ربع ملعقة صغيرة قرفة
ملعقة ونصف صغيرة مس����حوق 

تشيلي
ثلثا كوب زبادي

نصف كوب لوز مطحون
ملعقة كبيرة عصير ليمون

ملعقة صغيرة ملح
ملعقة صغيرة خيوط زعفران

ثلثا كوب ماء
ثلثا كوب كرمية خفيفة

2 ملعق����ة كبي����رة كزب����رة خضراء 
مفرومة

الطريقة

س����خني الفرن بدرجة 180 مئوية، 
اذيبي الزبدة م����ع الزيت في مقالة 
مستديرة القعر واقلي قطع الدجاج 
الى ان تصبح حمراء، ارفعي الدجاج 

من املقالة.
اضيفي البصل ال����ى املقالة واقليه 
على حرارة متوسطة، امزجي الثوم 
والفلفل االس����ود والهي����ل والقرفة 
ومسحوق التشيلي والزبادي واللوز 
وعصير الليمون وامللح والزعفران 
في وعاء عميق، اضيفي املزيج الى 

املقالة واقلي دقيقة مع التحريك.
اضيفي قطع الدجاج واقلي دقيقتني 

مع التحريك، اضيفي املاء.
بعد غليان املاء افرغي احملتويات في 
كاسرول وغطيها، ضعيها في الفرن 

واطهي 30 - 35 دقيقة.
عندم����ا ينض����ج الدج����اج اخرجي 
الكاس����رول م����ن الف����رن وضع����ي 
احملتويات في مقالة واضيفي الكرمية، 
سخني وقدمي الطبق مزينا بالكزبرة 

اخلضراء.

»خبز نان«
المقادير

ملعقتان كبيرتان خميرة جافة
4 مالعق كبيرة حليب دافئ

ملعقتان صغيرتان سكر
4 أكواب طحني عادي

ملعقة صغيرة بيكنغ باودر
نصف ملعقة صغيرة ملح

ثلثا كوب حليب
ثلثا كوب زبادي مخفوق

بيضة مخفوقة
ملعقتان كبيرتان سمن ذائب

طحني للرش
سمن للمسح

كزبرة خضراء مفرومة وبذور بصل

الطريقة

� امزجي اخلميرة واحلليب الدافئ 

والسكر واتركي املزيج ليصبح 
رغوة. انخلي الطحني والبيكنغ 
باودر وامللح وامزجيها واعملي 
فجوة في الوسط واضيفي مزيج 
اخلمي���رة واحللي���ب والزبادي 
والبيض والسمن. امزجي جيدا.

� اعجني املزيج جيدا وغطي الوعاء 
وضعيه في م���كان دافئ الى ان 
يتضاعف حجم العجينة، سخني 
الف���رن الى درج���ة 200 مئوية، 
مدي العجينة على س���طح عليه 

طحني.
� قس���مي العجين���ة ال���ى قطعة 
بيضاوية بطول 25 س���نتيمتر 
وعرض 15 سنتيمتر. رشي عليها 
الكزبرة وبذور البصل واخبزيها 

10 � 12 دقيقة في الفرن.


