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إعداد:  أم وليد

نوافذ مأكول الهنا
رمضانية

شوربة بيضاء بالكريمة
المقادير:

الطريقة:

1 - قطعي ثمار الفلفل االحمر واالخضر نصفني بالطول، وازيلي البذر 
والغش����اء اخلارجي وضعيها في طبق للخبز مطٍل بطبقة خفيفة من 

الزبد.
2 - ضعي كال من جنب الريكوتا، والبصل األخضر، وقش����ر البرتقال، 
واللوز، والثوم املعمر، والبقس����ماط، ونصف كمي����ة جنب البارميزان 

والفلفل االسود حسب املذاق املستحب في صحن عميق.
3 - ضعي بياض البيض في صحن عميق واخفقي الى ان تتكون قمم 
متماس����كة، اضيفي مخفوق بياض البيض ال����ى خليط جنب الريكوتا 

واغرفيه داخل انصاف ثمار الفلفل.
4 - رش����ي فوقه ما تبقى من جنب البارميزان واخبزي عند 200 درجة 

مئوية ملدة 15 دقيقة او حتى ينتفخ كالفيشار ويصير لونه ذهبيا.

فلفل محشي بالجبن
الطريقة:

الطريقة:

ثمرتا فلفل احمر كبيرة الحجم.
ثمرتا فلفل اخضر كبيرة الحجم.
315 غرام جبن ريكوتا، مصفى.

بصلتان خضراوان مفريتان.
ملعقة كبيرة قشر برتقال مبشور بشرا ناعما.

ملعقتان كبيرتان لوز مفري، محمص.
ملعقتان كبيرتان ثوم معمر طازج مقوص اطرافه.

نصف كوب/ 30 غرام بقسماط، مصنوع من خبز بائت.
60 غراما جبن بارميزان مبشور.

فلفل اسود مطحون حديثا.
بياض بيضتان.

المقادير:

الحشو:

المقادير:
- نخلط الطحني وامللح والزيت ونفرك اخلليط قليال ثم نعجنه 
باحلليب الدافئ بعد ان نحصل على عجينة متوسطة الليونة 

نتركها ترتاح مدة 20 دقيقة.
- لعمل احلشوة نقلي البصل في قليل من الزيت ثم نضيف اليه 
حبات السنوت والبهار الهندي وامللح والفلفل األحمر والكركم 
والكمون ونقلبهم جيدا ثم نضيف البطاطس املهروسة ونقلب 

ملدة 5 دقائق ثم نرفع اخلليط عن النار ونتركه يبرد.
- نفرد العجينة بسماكة خفيفة أو حسب الرغبة.

- ونقطعها دوائر ونحش���يها بخليط البطاطا ونطبقها على 
شكل نصف دائرة ثم نغلقها بواسطة شوكة صغيرة.

نقلي حبات السمبوسة في زيت عميق ثم ترفع على ورق ماص 
للزيت وتقدم ساخنة.

سمبوسك البطاطا

4 حبات بطاطس كبيرة مسلوقة
بصلة كبيرة مفرومة - ملعقتان صغيرتان فلفل أحمر

نصف ملعقة كركم - نصف ملعقة كمون
ملعقة بهارات هندية - ملعقة بهار سنوت أو كمون

ملح

3 أكواب طحين رقم واحد
كوب ونصف الكوب حليب سائل

9 مالعق كبيرة زيت
ملعقة صغيرة ملح

3 صدور دجاج مخلي مقطعة مكعبات وناضج من قبل
كوبان مرقة دجاج

كوب حليب كامل الدسم
كوب كريمة
صفار بيضة

ملعقتان عصير ليمون
4 مالعق دقيق
ملعقتان زيت

ملح وفلفل

- يوضع الزيت في قدر على النار ثم يضاف الدقيق 
حتى يصبح ذهبي اللون.

- يخفق صفار البيضة مع كوب احلليب ويضاف على 
الدقيق، يقلب حتى احلصول على قوام غليظ.

- تضاف الكرمية ثم املرقة.
- بعد ذلك تضاف قطع الدجاج الى الشوربة.

- تترك على نار هادئة ملدة 10 دقائق.




