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رمضانية

سلطة الجبن والكمثرى
المقادير:

صلصة السلطة من الخل االحمر

مقادير العجينة :

طريقة العمل:المقادير:

مقادير الحشو :

الطريقة:

الطريقة:

حبة فجل احمر، اوراقها منزوعة.
حبة كرات مقطعة الى اشرطة رفيعة.

ثمرتان كمثرى مقشرة ومفرغ لبها، ومقطعة الى شرائح.
155 غرام جبن بيكورينو مقطع الى شرائح.

ثلث كوب/ 90 مل زيت زيتون.
ملعقتان كبيرتان خل احمر.
فلفل اسود مطحون حديثا.

1 - رتبي اوراق الفجل االحمر، وأش����رطة الكرات، وش����رائح 
الكمثرى، وش����رائح اجلنب بطريقة جذابة في صحن سلطة كبير 

او فوق صينية.
2 - لعمل صلصة السلطة، ضعي الزيت واخلل والفلفل االسود 
حسب املذاق املس����تحب في برطمان له غطاء ورجيه جيدا ملزج 

املكونات، رشي الصلصة فوق السلطة ثم قدميها.

الطريقة: المقادير:
- يخلط الطحني وذرة امللح والدارس���ني وبيكنج بودر 

وصودا وينخل.
- نضع الزيت والس���كر والعسل في إناء عميق ويخلط 

جيدا.
- يخلط البيض والفانيال مع احلليب.

- ث���م يضاف خليط الطحني وخليط البيض الى خليط 
الزيت والسكر والعسل ثم يقلب جيدا باستخدام امللعقة 

اخلشب أو ميكن استخدام خالطة كهربائية.
- نضي���ف اجلوز والتمر الى العجين���ة ويخلط بينهم 

جيدا.
- يدهن القالب بالدهن ويرش عليه الطحني.

- يصب خليط العجينة في القالب ويدخل في فرن حار 
ملدة م���ن 30 – 40 دقيقة على درجة ح���رارة 180 درجة 

مئوية الى ان تنضج.
- يخ���رج الكيك من نضجها وتقدم ب���اردا مع كوب من 

القهوة.

- كوب طحين - ذرة ملح
- ربع كوب زيت - بيضتان 

- ربع ملعقة صغيرة من سائل الفانيال
- كوب جوز مقطع 

- ملعقة صغيرة من مسحوق بيكنج 
بودر 

- ربع ملعقة صغيرة من بيكربونات 
صودا

- ربع ملعقة صغيرة من جوز الطيب 
المطحون 

- ربع كوب من سكر
- ربع كوب من العسل

- ربع كوب من الحليب السائل
- نصف كوب تمر منزوع النوى 

ومقطع
- ملعقتان صغيرتان من دارسين ناعم.

كوبا برغل - ملعقة صغيرة من الدارسين - حبة بصل مقطعة 
الى قطع متوسطة الحجم - نصف كيلو من اللحم المفروم 
- نصف ملعقة كبيرة من البهارات المشكلة - نصف ملعقة 

صغيرة من الكمون الناعم - زيت الذرة للقلي

كوب من الفراولة
ربع كوب من السكر
ربع كوب من الماء

نصف كوب من عصير الليمون الحامض

- نضع الماء والسكر على النار الى ان يغلي ثم يترك 
ليبرد.

- نضع قطع الفراولية والليمون بالخالط ثم يخلط جيدا 
وبعدها نضيف القطر ونضعه بالثالجة ليقدم باردا.

ملعقتان كبيرتان من السماق - نصف كيلو من اللحم المفروم
نصف ملعقة كبيرة من البهارات المشكلة

نصف ملعقة صغيرة من الدارسين - نصف ملعقة صغيرة من 
الكمون - ثلث كوب من الصنوبر المحمص - حبة كبيرة بصل 

مقطعة الى قطع صغيرة - فص ثوم مفروم - ملعقة حب رمان 
كبيرة حسب الرغبة - ملعقة كبيرة من الجوز المفروم - ملح 

وفلفل أسود حسب الرغبة - زيت الزيتون

- ينقع البرغل في املاء بعد غسله جيدا ويترك ملدة ساعتني تقريبا.
- في هذه األثناء حتضر املقالة ويوضع عليها القليل من زيت الزيتون ثم يضاف اليها البصل 

ويحرك الى ان يذبل البصل ثم نضيف اليه اللحم املفروم وثوم ويحرك جيدا.
- ثم تضاف اليه بهارات وكمون ودارس���ني والس���ماق وبعدها حترك جميع املقادير الى ان 
ينضج اللحم وأخيرا يضاف اليه الصنوبر وملح وفلفل أس���ود وحب رمان واجلو،ز ملدة 5 

دقائق حترك املقادير جميعها وتترك جانبا.
- لتحضي���ر العجينة يصفى البرغل املنقوع بعد انتهاء مدة س���اعتني ويضاف اليه البصل 

والبهارات وكمون ودارسني والبصل وامللح وفلفل أسود ومتزج املقادير كلها.
- باستخدام فرامة اللحم توضع العجينة وتفرم الى ان تصبح ناعمة وجاهزة للحشو.

- تقط���ع العجينة على هيئة دوائر ثم جتوف داخلها وحتش���ى ثم تغلق وتكور وهكذا الى 
ان تنتهي العجينة واحلشو.

- تترك داخل الثالجة ملدة 20 دقيقة الى ان تتماسك جيدا.
- يجهز الزيت للقلي ويسخن ثم تقلى الكبة الى ان تصبح بنية اللون وتقدم.

كبة البرغل

عصير فراولة 
بالليمون

كيكة تمر بالجوز

الحلو




