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نضع الزي���ت في القدر ثم نضع فوقه البصل والثوم 
والزجنبيل ويحرك قليال ثم يضاف اليه اجلزر والزهرة 
ويحرك أيضا ثم يضاف اليه مكعب ماجي واخلل وصويا 
الى ان ينضج قليال ثم تضاف اليه جميع اخلضراوات 
الباقية ويترك ملدة 10 دقائق ثم يضاف اليه املاء ويترك 
الى ان تغلي وتنضج اخلضراوات ثم يضاف اليه نشا 
الذرة مذاب باملاء ويترك ملدة 5 دقائق على نار هادئة 

مع التحريك املستمر ويقدم ساخنا.

شوربة خضار صينية
المقادير:

الطريقة:

ملعقتان كبيرتان من نشا الذرة
بصلة صغيرة مقطعة الى شرائح

نصف الكوب ملفوف مقطع الى شرائح صغيرة
نصف الكوب زهرة )القرنبيط( مقطع

ربع الكوب مشروم مقطع
نصف الكوب جزر مقطع الى قطع صغيرة

ربع الكوب بصل أخضر مقطع الى قطع صغيرة.
ربع الكوب فلفل أخضر مقطع الى قطع متوسطة
ربع الكوب فلفل أحمر مقطع الى قطع متوسطة
ربع الكوب فلفل أصفر مقطع الى قطع متوسطة

ربع كوب ذرة - زيت سمسم
4 حبات بيبي كورت مقطعة الى شرائح

فص ثوم مفروم
ملعقة ونصف ملعقة صغيرة من الزنجبيل

ملعقة كبيرة ونصف من الصويا
ملعقة كبيرة من الخل - مكعب ماجي خضراوات

الطريقة:
- تغسل الكوسا جيدا وتقطع أعناقها بالسكني وجتوف الكوسا باملنقاط 

وتفرغ من لبها ويترك اللب جانبا لطبخ للمرق.
- تغسل الكوسا من الداخل واخلارج ويصفى.

- ينقى األرز من األوساخ ويغسل جيدا ثم يصفى.
- تض���اف اللحم والطماطم والبصل والثوم الى األرز والبهارات والكركم 

ودارسني وملح والفلفل األسود وتخلط جميع املواد جيدا.
- حتشى كل حبة كوسا الى ثالثة أرباعها ثم تهز كل حبة بعد حشوة باليد 

حتى يتوزع احلشو داخلها ثم تغلق بقطعة صغيرة من الطماطم.
- لعمل املرق نضع الزيت في القدر على نار، ثم البصل والطماطم ملدة 5 

دقائق أو حتى تذبل.
- يوضع لب الكوسا فوق املقادير السابقة، ويحرك جيدا ثم  نضيف مكعب 
املاجي والكركم والبهارات وامللح والفلفل األسود ملدة 5 دقائق، ثم يضاف 

معجون الطماطم وحترك جميع املقادير جيدا ومن ثم يضاف اليها املاء.
- بعد ان يغلي املرق نضع الكوسا في القدر ويترك ملدة ساعة تقريبا على 

نار متوسطة احلرارة الى اني نضج الرز داخل الكوسا.
- تقدم الكوسا ساخنة مع املرق.

محشي كوسا
المقادير:

20 حبة كوسا متوسطة أو كبيرة 
الحجم

2 حبة طمام مقطعة الى قطع 
صغيرة

454 غراما من اللحم المفروم
ملعقة كبيرة من البهارات 

المشكلة
ملعقة صغيرة دارسين

3 فصوص ثوم مفرومة وناعمة
حبة بصل كبيرة مفرومة وناعمة

2 كوب أرز مصري
نصف ملعقة كبيرة من الكركم
ملح وفلفل أسود حسب الرغبة

المقادير:

الطريقة:
- يض���اف اللح���م املفروم والكرفس والبص���ل والثوم والكركم والبه���ارات والكمون 
والدارس���ني وبكنج بودر وبيضة وتخلط جميعا جيدا ثم يضاف اليه الطحني وميزج 

ويترك ملدة ساعة تقريبا.
- تشكل على هيئة أقراص دائرية وتقلى بالزيت احلار، يزين الطماطم واخليار ويؤكل 

دافئ أو حار.

نصف الكيلو من اللحم 
المفروم

بصلتان مفرومتان
3 فصوص من الثوم المفروم

ملعقة بهارات صغيرة

ملعقة كبيرة من بكينج بودر
بيضة كاملة

5 مالعق كبيرة من طحين
نصف حزمة من الكرفس 

مفروم ناعما

نصف ملعقة كركم صغيرة
ملح وفلفل أسود حسب 

الرغبة
زيت للقلي

أقراص كباب

نوافذ مأكول الهنا
رمضانية

إعداد:  أم وليد




