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كفتة أصابع بالهليون
المقادير:

الطريقة:مقادير الخضار: مقادير الدجاج:

مقادير خلطة البطاطس:

الصلصة:

الطريقة:

- ربع كيلو لحم مفروم - كوب كبير زيت - قطعة توست - ملعقتان كبيرتان 
حليب - نصف ملعقة صغيرة جوزة الطيب - ملعقة صغيرة بودرة مرقة الدجاج 
- نصف بيضة - ربع ملعقة صغيرة فلفل اسود - ربع ملعقة صغيرة بهار حلو 
أربع   - ليمون  بشر  ملعقة صغيرة  - نصف  بارد  أحمر  فلفل  ملعقة صغيرة   -
مالعق كبيرة بقدونس مفروم - ثالثة أعواد هليون أخضر غير مقصوص )طوله 
23 سم للكفتة( - كوب كبير ماء + ملعقة صغيرة بودرة مرقة الدجاج لسلق 
الجزر والهليون - عودا هليون مقطعان أعواد للتزيين - حبة جزر مقطعة أعواد 

للتزيين

- نصف كوب كبير من مرق سلق الهليون والجزر - ملعقتان صغيرتان بودرة 
شوربة كريمة الدجاج - ملعقتان كبيرتان عصير ليمون - ملعقة كبيرة مايونيز

ـ اخلطي اللحم املفروم مع قطعة التوست، ثم أضيفي جوزة الطيب 
وبودرة مرقة الدجاج والبيض والفلفـــل والبهار احللو والفلفل البارد 

والبقدونس واتركيها في الثالجة ملدة نصف ساعة.
ـ قشـــري أعواد الهليون كاملة قشـــرة خفيفة ثم لفي الكتفة حولها 

واضغطي عليها برفق حتى تتماسك.
ـ اقلـــي أعواد الهليون بالكفتة فـــي الزيت حتى حتمر ثم صفيها من 

الزيت وضعيها في طبق التقدمي.
ـ اسلقي اجلوز في املاء مع بودرة مرقة الدجاج ملدة 5 دقائق ثم اضيفي 

اعواد الهليون ملدة دقيقة صفيه من املاء وزيني به الطبق.
ـ اخلطي نصف كوب كبير من ماء الســـلق الدافئة مع بودرة شوربة 
كرميـــة الدجاج وضعيـــه على النار حتى يتكثف ثـــم اتركيه يبرد، ثم 
اضيفـــي الليمون ومايونيز كنـــور واخلطيه وضعيه في طبق وزينيه 

ببرش قشر الليمون.

الطريقة: المقادير:

الطبقة األخيرة:

- ضعي القدر في حمام مائي وضعي فيها القشـــطة 
والشوكوالتة والكاجو واللوز والكراميل والزبدة واحلليب 

املركز وقلبي حتى تذوب الشوكوالتة.
- أذيبي النشاء مع احلليب السائل وأضيفيه إلى القدر 
وحركي، ثم ضعـــي القدر على نار معتدلة ملدة 4 دقائق 

مع التحريك حتى يغلظ.
- احضري صينية او قالب متوسط وضعي بها طبقة 
بسكويت، ثم صبي نصف اخلليط عليها، بعد ذلك قطعي 
الكيك وضعي طبقة منه فوق الطبقة السابقة، ثم صبي 

باقي اخلليط وادخليه في الثالجة ملدة ساعة.
- ضعي مغلف بودرة كرمية اخلفق مع احلليب البارد 
والكرمي كراميل واخفقيه جيدا بخفاق الكيك )او اخفقيه 
مبضرب اخلفق( ثم صبيه على صينية احللي وضعيه 

بعد ذلك في الثالجة حتى يجمد.
- خذي نصف كوب صغير من جوز الهند املبشـــور 
وادخليه الفرن حتى يصبح لونه اشقر ثم زيني به قالب 

احللى ورشي عليه قليال من الشوكوالتة.

علبتا قشطة
4 شوكوالتة صغيرة كاجو واللوز 

والكراميل
نصف قالب زبدة صغير

كيك ميني سويس رول بالشوكوالتة
نصف علبة كبيرة حليب مركز ومحلى

3 مالعق صغيرة نشاء
نصف كوب حليب سائل

علبة بسكوت شاهي

نصف مغلف بودرة كريمة للخفق
مغلف كريم كراميل

نصف كوب كبير حليب سائل بارد

بصلة مقطعة شرائح طولية
كوب ونصف كوب كبير بروكلي مقطع

كوب كبير جزر مقطع اعواد
كوب كبير ذرة

كوب كبير فاصوليا مقطعة
كوب كبير زهرة مقطعة

5 مالعق كبيرة زيت لتشويح الخضار
ربع كوب كبير ماء للخضار

ملعقتان صغيرتان ونصف بودرة مرقة الدجاج 
كنور

ربع ملعقة صغيرة فلفل ابيض للخضار

تبلي صدور الدجـــاج بالثوم والليمون وبودرة مرقة 
الدجاج واتركيها ساعتني في الثالجة ثم حمريها في الزيت 

ثم قطعيها شرائح متوسطة.
اسلقي البطاطس وقشريها واهرسيها واضيفي اليها 
الزبدة وبودرة مرقة الدجاج وامللح والفلفل وكوريها ثم 
اخلطي البيضة بالشـــوكة واغمســـي فيها البطاطس ثم 

اغمسي الكرات في الشابورة واتركيها في طبق.
ضعي الزيت في وعاء الطبخ وحمري البصل فيه ملدة 
دقيقتـــني ثم اضيفي الفاصوليا اخلضراء وقلبي دقيقتني 
ثم اضيفي الزهرة واجلزر ثم اضيفي املاء وقلبي دقيقتني 
ثـــم اضيفي البروكلي ملدة دقيقة ثم ضعي فوقها الدجاج 

والذرة وقلبيها دقيقة واطفئي النار.
ضعي كل اخلضار في صينيـــة واخلطي الكرمية مع 
املوزاريلال املبشورة وصبي فوقها اخلضار ورصي كرات 
البطاطس فوقها وادخليها فرن متوســـط احلرارة حتى 

جتمد الكرمية وحتمر كور البطاطس وقدميها.

4 صدور دجاجة للتتبيل
فصان ثوم ناعم

ملعقتان صغيرتان بودرة مرقة الدجاج
عصير نصف ليمونة

ربع كوب كبير زيت لتشويح الدجاج

حبة بطاطس كبيرة مسلوقة 400 غرام
ملعقة صغيرة بودرة مرقة الدجاج

ملعقتان كبيرتان زبدة بحرارة الغرفة
ربع ملعقة ملح

فلفل ابيض
بيضة لتغليف البطاطس

كوب شابورة للبطاطس مخلوط مع
ملعقة صغيرة بودرة مرقة الدجاج

كوبان كبيران كريمة الخفق 200 مل
كوبان كبيران جبنة موزاريلال مبشورة

حلو الشوكوالتة باللوز والكراميلصينية الخضار والدجاج وكرات البطاطس

الحلو

مأكول الهنا نوافذ 
رمضانية




