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من الذي ال يحب يسرا؟ اجلميلة املتألقة 
صاحبة الطقوس اخلاصة جدا للحفاظ 
على رونقها وتألقها، اهمها احلرص على 
النوم مدة ال تقل عن 6 س���اعات يوميا 
واعطاء اجلس���م الراحة الكافية، وعدم 

االستغراق في املشاكل.
تؤكد انها حتب لون بش���رتها جدا، 
وتقول لم أحاول يوما تغييره باستخدام 
اي نوع من الكرميات فمالمحي الشرقية سر 

جناحي وجمالي، اعشق االشياء الطبيعية 
وخصوصا عسل النحل االبيض، كما انها 
حريصة على تناول السوائل الطبيعية 
والفواكه اكثر من اللحوم والنش���ويات 
ألنها سبب رئيسي للحيوية والنشاط 
وخصوص���ا انني احب املاجنو والتفاح 
منذ الصغر، وبالطبع اجلميع يعرفون 
عشقي للرياضة وحرصي على ممارستها 

يوميا.

يسرا تعشق عسل النحل األبيض

دجاج جالفريزي
المقادير

ملعقة صغيرة زيت خردل
3 مالعق كبيرة زيت نباتي

بصلة كبيرة مفرومة
3 فصوص ثوم مسحوقة

ملعقة كبيرة معجون طماطم
حبتا طماطم مقشرتان ومفرومتان

ملعقة صغيرة كركم مطحون
نص����ف ملعق����ة صغي����رة كم����ون 

مطحون
نص����ف ملعق����ة صغي����رة كزبرة 

مطحونة
نص����ف ملعقة صغيرة مس����حوق 

تشيلي
نصف ملعقة صغيرة غارام ماساال

ملعقة صغيرة خل احمر
حبة فلفل جرس حم����راء صغيرة 

مفرومة
125 غرام فول اخضر مجمد

500 غ����رام حل����م دج����اج مطبوخ 

مقطع
نصف ملعقة صغيرة ملح
فرع كزبرة خضراء للزينة

الطريقة

� سخني زيت اخلردل في مقالة كبيرة 
عل����ى نار عالية لنحو دقيقة الى ان 
يبدأ باالحتراق، اضيفي الزيت النباتي 
وخففي النار واقلي البصل والثوم 

الى ان يصبح اللون ذهبيا.
� اضيفي معجون الطماطم والطماطم 
املفرومة والكركم والكمون والكزبرة 
والتش����يلي والغارام ماساال واخلل 

وحركي املزيج.
� اضيفي الفلفل والفول االخضر واقلي 

لنحو دقيقتني.
� اضيفي الدجاج وامللح واطهي على 

نار خفيفة من 6 الى 8 دقائق.
بأف����رع  الطب����ق مزين����ا  � قدم����ي 

الكزبرة.

السالمون بصلصة المانجو والزنجبيل

المقادير

شريحتان من الساملون، كل منهما تزن حوالي 
ثلث كجم

بضع قطرات من عصير الليمون
فص مقطع من الثوم

ملعقة صغيرة من الطرخون املقطع
ثمرة طماطم مقطعة

ثمرة ماجنو، مقشرة، ومقطعة
3/2 مرقة السمك أو ماء

ملعقة كبيرة من الزجنبيل
ملعقتان كبيرتان من الزبدة

ملح وفلفل أسود

الطريقة

1 – توضع شريحتا الساملون في طبق مسطح، 

ويوض����ع عليهما عصي����ر الليم����ون والثوم 
والطرخون املقطع وامللح والفلفل األسود ثم 

تغطى وتترك ملدة ساعة واحدة على األقل.
2 – أثناء ذلك، توضع الكرات من قطع املاجنو 
والطماطم في خالط كهربائي، وتخلط جيدا، 
حتى يصير قوام املزيج س����ائال، تضاف مرقة 
السمك أو املاء ومعها الزجنبيل، ثم تخلط مرة 

أخرى، ويترك اخلليط جانبا.

محار بالفطر والغراتان
المقادير

4 حبات محار طازجة
ثالثة ارباع كوب حليب

ثالثة ارباع كوب كرمية طحني
ملعقتان كبيرتان طحني

ملعقتني كبيرتني زبدة
ربع ملعقة صغيرة جوزة طيب مطحونة

ثلث ك����وب جبنة غرويير او النكش����اير 
مكعبات

115 غ����رام فط����ر ازرار من����زوع اجلذوع 
ومنصف

الطريقة

� نظف����ي احملار وازيلي اجل����زء البرتقالي 
وقطعي كل حبة الى 8 قطع

� ضعي احلليب في قدر مانعة لاللتصاق 
واغلي فيه احملار من دون القطع البرتقالية 

ملدة 5 دقائق، اخرجيها من احلليب
� اضيفي الى القدر الكرمية والطحني والزبدة 
وجوزة الطيب واخفقيها على نار خفيفة الى 
ان تصبح الصلصة كثيفة، اضيفي اجلبنة 

واتركيها لتنصهر من دون ان تغلي
� سخني الشواية وضعي قليال من صلصة 
اجلبنة في اص����داف او في اطباق عميقة 
ووزعي عليه����ا قطع احملار وضعي فوقها 

قطعة برتقالية
� وزعي الفطر حول احملار واسكبي فوقه 

صلصة اجلبنة
� ضعيها حتت الشواية من 4 الى 5 دقائق 

الى ان تصبح الصلصة ذهبية

المقادير

450 غرام اضالع بقر
8 حبات فطر مجففة ومقطعة

حبتا بصل اخضر
حبة فلفل جرس اخضر
حبة فلفل احمر حريف

نصف ملعقة صغيرة سكر
نصف ملعقة صغيرة ملح

ثلث كوب ماء
زيت للقلي

للنقع

نصف ملعقة صغيرة ملح
ملعقة كبيرة صلصة صويا خفيفة

ملعقتان صغيرتان نشاء ذرة

للصلصة

نصف ملعقة صغيرة نشاء ذرة
رشة زيت سمسم

فلفل اسود مطحون
ملعقة ونصف كبيرة صلصة سمك

اوراق نعناع للزينة

الطريقة
� انقعي الفطر 40 دقيقة في ماء ساخن 

وتخلصي من السويقات
� قطعي البصل االخضر الى قطع بحجم 
3 سنتيمترات، ازيلي البذور من الفلفل 

اجلرس واحلريف وقطعيهما.
� امزجي عناصر النقع.

� قطع���ي االضالع الى قطع متوس���طة 
وانقعيه���ا 30 دقيق���ة. اقليه���ا الى ان 
يصبح لونها بنيا. اخرجيها من املقالة 
واقل���ي البصل االخضر والفطر. اعيدي 
االضالع الى املقالة واضيفي امللح والسكر 
وصلصة الصويا واملاء. اضيفي الفلفل 
اجلرس واحلريف وعناصر السلطة بعد 

مزجها.
� اطهي مع التحريك الى ان يذبل الفلفل 
احلري���ف. قدمي الطب���ق مزينا بفروع 

النعناع.

اللحم
 بصلصـة الصويا

المقادير

125 غرام زبدة
ثلثا كوب سكر بني مغلف بشكل جيد

2 صفار البيض
بيضة

100 غرام شيكوالته داكنة مبشورة
كوب ونصف دقيق مخمر

ملعقة صغيرة قرفة
ثلثا كوب حليب

للمرينج

2 بياض بيض
نصف كوب سكر كاستر

للتزيني:
ملعقة صغيرة سكر

نصف ملعقة صغيرة قرفة
ملعقة كبيرة جوز الهند

ربع كوب لوز مقطع

طريقة التحضير

1 – قوم���ي بتبطني مق���الة مربعة بالدهن 
وورق التبطني.

2 – ضعي الزبدة والسكر في وعاء صغير 
واستخدمي اخلالط الكهربائي لعمل كرمية 
هش���ة وخفيفة ثم قومي بخفق الصفار 
البيض معها باالضافة الى البيضة حتى 

يتم املزيج بشكل جيد.
3 – انقل���ي املزيج الى وعاء كبير وضعي 
الش���يكوالته مع التحرمي ثم اس���تخدمي 
نصف املقادير اجلافة املنخولة مع نصف 

احلليب ثم أضيفي املتبق���ي من املقادير 
اجلافة واحلليب مع التحريك حتى تصبح 

ناعمة.
4 – قومي بتوزيع اخلليط في مقالة مسبقة 
اإلعداد وبعناية مع استخدام املرينج ونثر 
التزيني. قومي باخلبز في حرارة متوسطة 

وملدة 50 دقيقة. اتركيها لتهدأ خلمس دقائق 
قبل قلبها على قاعدة معدنية لتبرد.

5 – للمزي���ج: اخفقي بياض البيض حتى 
ينعم واضيفي السكر تدريجيا مع التحريك 

الى ان يذوب.
6 – للتزيني: اخلطي جميع املقادير.

كيك الشوكوالتة بالدارسين


