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إعداد:  أم وليد

ـ قومي بتنقية الفريك واغسليه ثم انقعيه باملاء.
ـ ضعي البصل مع الزيت على النار وقلبيه حتى يذبل ويصفر ثم أضيفي اللحم وقلبيه 
حتى يجف ماؤه ثم أضيفي عصير الطماطم واتركيه حتى يتكثف قليال ويصبح كالصلصة 

ثم أضيفي املاء واتركي اخلليط على النار حتى ينضج اللحم نصف استواء.
ـ اضيفي الفريك إلى اللحم مع مكعب مرقة الدجاج وبوردة مرقة الدجاج والفلفل األسود 

واتركيه حتى ينضج من نصف ساعة إلى ساعة حتى تصبح احلبة لينة.
ـ ضعيه في طبق التقدمي وقدميه.

شوربة الفريكة»جريش«
المقادير:

الطريقة:

نصف كيلو لحم بعظم أو من دون عظم
سبعة أكواب كبيرة ماء ساخن

بصلة كبيرة مفرومة
أربعة أكواب صغيرة عصير طماطم

ثالثة أرباع كوب كبير فريك »جريش«
ملعقة كبيرة بودرة مرقة الدجاج
نصف ملعقة صغيرة فلفل اسود

ربع كوب كبير زيت

مالحظة:

مالحظة:

مالحظة:

يجب أن تكون كمية املرق ستة أكواب ونصف كوب كبير )قبل إضافة الفريك(.

ـ يكون الشكل النهائي حبة خرشوف محشية باللحم 
والصنوبر ومغلفة بالبشاميل.

ـ ضعـــي اللحم على النار وقلبي ثم اضيفي 
إليه الفلفل األســـود وبودرة مرقة الدجاج  
وقلبي حتى ينضـــج اللحم املفروم ويجف 

ماؤه، ثم اضيفي اليه الصنوبر.
ـ اســـلقي اخلرشوف باملاء مع مكتب بودرة 
مرقة الدجاج ملدة 7 دقائق ثم صفيه بحرص 

حتى ال يتقطع.
ـ خذي حبة خرشـــوف واملئيهـــا باللحمة 
املفرومة والصنوبر ثم ضعيها في صينية 
مدهونة بالزيت وهكذا حتى تنتهي الكمية.

ـ ضعي في قدر صغير احلليب البارد ومغلف 
خلطة البشـــاميل كنور وامزجيه جيدا ثم 
ضعيه على النار وحركي حتى يغلظ البشاميل 
ثم ارفعيه عن النار. اضيفي اجلنب وحركي 

جيدا.
ـ خـــذي مقدار ملعقتني بشـــاميل مع اجلنب 
وضعيها فوق حبة اخلرشـــوف وهكذا إلى 

أن تنتهي الكمية.
ـ ادخلي الصينية في الفرن ملدة نصف ساعة، 

حمري الوجه وقدميها ساخنة.

خرشوف بالبشاميل
الطريقة:

الطريقة:

400 غرام خرشوف مثلج
ربع كيلو لحم مفروم

ملعقتان كبيرتان صنوبر محمص
نصف ملعقة صغيرة فلفل أسود

نصف ملعقة صغيرة ملح
مكعب مرقة الدجاج لسلق الخرشوف

مغلف خليط البشاميل
كوبا حليب سائل

نصف كوب صغير جبنة موزاريلال مبشورة

المقادير:

المقادير:

مقادير البشاميل:

- اغســـلي الباذجنـــان واحفريه وانقعيه في املـــاء وامللح ملدة 
نصف ساعة.

- افرمي البقدونس والنعناع والبصل األخضر ثم اغسليه جيدا 
وضعيها في مصفاة ثـــم افرمي البصل ناعما وقطعي الطماطم 

واضيفيها الى بقية اخلضار.
- ضعي السمن في مقالة على النار واضيفي إليه البرغل اخلشن 
وحمصيه حتى يصبح لونه ذهبـــي، اضيفيه للخضراوات مع 
السمن ثم اضيفي اللحم املفروم والبهارات وبودرة مرقة الدجاج 
واحلمص والصنوبـــر ودبس الرمان ومعجون الطماطم وقلبي 

جيدا.
- اغسلي الباذجنان جيدا ثم احشي كل حبة باذجنان حتى متتلئ 
متاما مع مراعاة حتريك يدك اثناء احلشو حتى تتوزع احلشوة 
في داخلها )احشـــي حبة الباذجنان كاملة، ال تتركي فيها فراغ 

ألن اخلضار ينكمش عند الطبخ(.
- ضعي الباذجنان الرأس ألعلى ثم اضيفي اليه مرقة اللحم املعد 
مســـبقا ومكعبي مرقة الدجاج وملح الليمون والثوم املهروس 
والنعناع الناشـــف ومعجون الطماطم وضعيه على النار حتى 
يبدأ فـــي الغليان ثم خففي النار ودعيه على نار هادئة ملدة 45 

دقيقة.

محشي البرغل
حزمة كبيرة بقدونس مفروم

كوب صغير نعناع اخضر
5 حبات بصل اخضر مفروم

بصلتان متوسطتان مفرومتان
4 حبات طماطم متوسطة 

مفرومة
ربع كيلوغرام لحم مفروم

2 كيلو باذنجان اسود وسط
ثلث كوب صغير دبس الرمان

كوب صغير برغل خشن
ملعقتان سمن نباتي

نصف ملعقة بهار سوري
نصف ملعقة فلفل اسود

نصف ملعقة جوزة الطيب 
مطحونة

نصف ملعقة ملح ليمون
ملعقة ونصف صغيرة بودرة مرقة 

الدجاج
ملعقة صغيرة ملح

فلفل أحمر حار
كوب كبير حمص مسلوق )بليلة(
نصف كوب صغير صنوبر محمص

ملعقة كبيرة معجون طماطم
مقادير مرقة المحشي:

3 أكواب مرقة لحم معد مسبقا
مكعبان مرقة الدجاج

4 فصوص ثوم مهروسة
ملعقة كبيرة نعناع ناشف

نصف ملعقة صغيرة ملح ليمون
3 مالعق كبيرة معجون طماطم

- يفضل اضافـــة الفلفل احلار لهـــذا النوع من 
احملشي.

نوافذ مأكول الهنا
رمضانية




