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� أذيبي الزبدة في إناء متوس���ط احلجم. ضعي البصل االخضر واس���تمري في 
الطهي فوق نار متوسطة ملدة 3 دقائق حتى يصبح البصل طريا. ضعي الدقيق 
وقلبي ملدة 2 دقيقة حتى يصبح متجانس���ا. امزج���ي املرقة واحلليب معا، ثم 
أضيفي املزيج الى االناء تدريجيا مع التقليب بني كل اضافة واخرى حتى يصبح 

اخلليط متجانسا.
� أضيفي القرع واتركيه يغلي. اخفضي درجة احلرارة وارفعي الغطاء واتركي 
اخلليط فوق نار هادئة ملدة 10 دقائق، ضعي اجلنب واستمري في التقليب حتى 

يذوب ويصبح اخلليط متجانسا متاما.
� اقطعي االجزاء العلوية من اخلبز وتخلصي من اللباب املوجود داخله. ضعي 
اخلبز في فرن سابق التسخني على درجة حرارة 180 درجة مئوية لعدة دقائق 
حتى يصبح دافئا. استخدمي اخلبز بعد ذلك كصحون للشوربة، اغرفي الشوربة 

في اخلبز، بعد تناول الشوربة، اكسري اخلبز ثم تناوليه.

شوربة الجبن
الطريقة:المقادير:

2 ملعقة كبيرة زبدة
3 بصالت خضراء مقطعة الى أجزاء 

صغيرة للغاية
نصف كوب دقيق عادي

3 أكواب وربع كوب مرقة دجاج
كوب حليب

ُثمن كيلو قرع مبشور ناعم
ُثمن كيلو جبن شيدر مبشور

كايزر محمص للتقديم

- ترق قطع ستيك باستخدام 
الهاون ثم ترش عليها الفلفل 
األس���ود ويض���ع عليه اخلل 
والليمون والثوم املفروم ويترك 

داخل الثالجة ملدة ساعة.
- لعمل صلصة السبانخ يوضع 
قلي���ل من زي���ت الزيتون في 
املقالة ومن ثم يضاف البصل 
املفروم والس���بانخ ويحرك 
جيدا ونضيف قليال من امللح 
والفلفل األسود ومن ثم جبنة 

فيالدلفيا ويحرك اخلليط ملدة 
10 دقائق.

- نضع في مقالة أخرى قليال 
من زيت الزيتون ونضع فوقه 
قطع الستيك وصوص الستيك 
وتقلب الى ان ينضج الستيك 

ويحمر وينشف ماؤه.
- ث���م يوضع قطع الس���تيك 
بصحن وفوقه صلصة السبانخ 
ويرش فوقه جنب مبشور ويقدم 

ساخنا.

الطريقة:

الطريقة:

لعمل المرق:

شريحتان من ستيك الدجاج 
- كوب ونصف الكوب سبانخ 

- كوب جبن مبشور نوع إيدام - 
نصف كوب من عصير الليمون 

- 3 مالعق كبيرة من الخل - ملح 
ملح وفلفل أسود حسب الرغبة 
- بصلة مفرومة صغيرة الحجم - 
فصا ثوم مفرومان - زيت الزيتون 
- نصف كوب من جبن فيالدلفيا

المقادير:

عجينة الكبة:

الحشو:

المرق:

- يغس���ل اجلريش وينقع في املاء ملدة ال تزيد على 8 س���اعات 
ويصفى.

- يغس���ل البرغل ثم ينقع في املاء ملدة ال تزيد على 3 س���اعات 
ثم يصفى.

- يخلط اللحم املفروم واجلري���ش والبرغل في وعاء كبير ثم 
يضاف اليه الكرك���م والبهار والبصل وامللح والفلفل األس���ود 
ويخلط جيدا، ثم نفرم املقادير باس���تخدام فرامة اللحم الى ان 

تصبح كالعجني املتماسك، وتترك جانبا.
- لعمل احلشو يخلط اللحم املفروم والبصل والثوم ويضاف 
اليه الكركم والبهار والكمون والدارسني والكزبرة وامللح والفلفل 
األسود ولعمل أقراص الكبة تقطع العجني الى كور صغيرة ثم 

حتشى وحتفظ بالثالجة الى ان تتماسك جيدا.

- نض���ع الزيت ومن ث���م البصل والطماط���م والبهار والكركم 
والكمون وامللح والفلفل األسود الى ان يستوي البصل والطماطم 
ثم نضي���ف اليه معجون الطماطم وماء الصبار ومكعب املاجي 

ومن ثم نضيف املاء ونتركه الى ان يغلي.
- ثم نضع أقراص الكب���ة داخل املرق وتترك لتنضج على نار 

هادئة ملدة ال تزيد على ساعة ونصف الساعة.

كبة الجريش
كوبان من الجريش الناعم - ملعقة طعام من البهارات المشكلة 

- ملعقتان صغيرتان من الكركم - حبة بصل مقطعة الى قطع 
متوسطة الحجم - 454 غراما من اللحم المفروم - نصف كوب من 

البرغل الناعم - فلفل أسود وملح حسب الرغبة.

454 غراما من اللحم المفروم - حبة بصل متوسطة مقطعة الى 
قطع متوسطة الحجم - ملعقة طعام من البهارات المشكلة - 

فصان ثوم مفروم وناعم - نصف ملعقة صغيرة من الكركم - نصف 
ملعقة صغيرة من الكزبرة الناعمة - نصف ملعقة صغيرة من 

الدارسين )القرفة( - نصف ملعقة صغيرة من الكمون - فلفل أسود 
وملح حسب الرغبة

3 حبات كبيرة من الطماطم مقطعة الى قطع صغيرة - حبة كبيرة 
بصل مقطعة الى قطع صغيرة - ملعقة صغيرة من البهارات المشكلة

مكعب ماجي مرق لحم - نصف كوب من الصبار )ينقع في ثلث 
كوب من الماء الدافئ( - نصف ملعقة صغيرة من الكركم - نصف 

ملعقة صغيرة من الكمون - نصف كوب من معجون الطماطم - لتر 
من الماء. - زيت الزيتون أو زيت الذرة - ملح وفلفل أسود حسب 

الرغبة

نوافذ مأكول الهنا
رمضانية

إعداد:  أم وليد

استيك الدجاج بالسبانخ




