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سلطة 
الجرجير

الطريقة:المقادير:
3 أكواب من الجرجير

ملعقة كبيرة من دبس الرمان
نصف كوب حب الرمان

ملعقة صغيرة من زيت الزيتون
ملعقة صغيرة من الليمون

ملح وفلفل اسود حسب الرغبة
نصف ملعقة كبيرة من الخل االحمر

رشة سمسم محمص

في وع���اء صغي���ر يخلط دبس 
الرمان مع اخلل والليمون وزيت 
الزيتون والسمسم وامللح والفلفل 

االسود.
في طبق زجاجي يخلط اجلرجير 
مع حب الرمان ثم يس���كب عليه 

الصوص ويقدم باردا.

الطريقة: المقادير:

حشو الشيكوالتة

1 - انخل����ي مع����ا الدقي����ق والبيكنج بودر 
وبيكربونات الصودا في صحن عميق، اضيفي 
الس����كر، والزبد، واحلليب، واخفقي الى ان 
يصير القوام ناعما، قسمي اخلليط الى قسمني 

متساويني.
2 - اخلطي الشيكوالته البيضاء مع ملء 2 
ملعقة صغيرة من الزيت مع قسم واحد من 
اخلليط، صبي املق����دار في صاج كيك مربع 

مبطن بالورق والزبد مقاس 18 سم.
3 - ضعي الشيكوالته السمراء والكمية املتبقية 
من الزيت معا في وعاء ثم اضيفيهما الى الكمية 
املتبقية من اخلليط، صبيه في صاج كيك مربع 

آخر مقاس 18 مبطن بالورق والزبد.
4 - اخبزي الكيكتني عند 180 درجة مئوية 
مل����دة 30 دقيقة او حتى تنضجا وعالمة ذلك 
اختبارهما بالسيخ، اتركي الكيكتني ساكنتني 
ف����ي الصاجني ملدة 5 دقائق قبل قلبهما فوق 

رفني من السلك يبردا.

5 - لعمل احلش����و، ضعي كل املكونات في 
صحن عميق يتحمل احل����رارة مرفوع فوق 
كسرولة بها ماء يغلي ثم سخني، مع التقليب، 
الى ان يصير اخلليط ناعما، ضعي في الثالجة 
ملدة 30 دقيقة او الى ان يغلظ قوام احلش����و 

ويصبح من السهل توزيعه.
6 - لتجميع التورتة، قطعي كل واحدة من 
الكيكتني الى س����ت قطع طويلة متس����اوية، 
ضعي كل قطعة طويلة من الكيكة البيضاء 
فوق رف، ووزعي فوق احد اجلانبني القليل 
من احلشو واضغطي بقطعة طويلة من كيكة 
الشيكوالته فوقها، كرري ما صنعت لتكوني 
قاعدة من اللونني االبيض واالسمر بالتبادل، 
وزعي احلشو فوق السطح، ثم استعملي اربع 
قطع طويلة اخرى من الكيك لعمل طبقة ثانية 
وثالثة بحيث تصبح التورتة اش����به برقعة 
الش����طرجن، وزعي ما تبقى من احلشو فوق 

السطح وفوق جوانب التورتة.

- 2كوب ونصف/ 315 غرام دقيق.
- ملعقة صغيرة بيكنج بودر.

- ثالثة ارباع ملعقة صغيرة بيكربونات 
صودا.

- 2كوب 440 غم سكر مائدة.
- 250 غم زبدة طري.

- كوب ونصف/ 375 مل لبن رايب أو 
عادي.

- 60 غرام شيكوالته بيضاء سائحة.
- 4 مالعب صغيرة زيت نباتي.

- 60 غرام شيكوالته سمراء، سائحة.

- 375 غرام شيكوالته بالحليب، مفتتة.
- 280 غرام زبدة مفري.

- ملعقة ونصف كبيرة شراب ذهبي خفيف.

الحلو

مأكول الهنا نوافذ 
رمضانية

كيكة الشطرنج




