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دجاج بالتنور
المقادير:

المقادير :

مقادير الحشو :

مقادير الصلصة :

الطريقة:

الطريقة:

ثماني قطع فخذ دجاج
بصلة صغيرة مقطعة الى شرائح

3 فصوص من الثوم المفروم ـ ملعقتان كبيرتان بابريكا
ملعقتان كبيرتان عصير الليمون ـ ملعقة صغيرة خليط بهارات 

)غرام مساال( ـ ملعقة صغيرة كزبرة مطحونة
ملعقة صغيرة مسحوق فلفل حار ـ ليمونة واحدة مقطعة الى 
أرباع  ثالثة  ـ  مطحون  كمون  صغيرة  ملعقة  نصف  ـ  شرائح 
الكوب من اللبن )الزبادي( ـ ملح حسب الذوق ـ نصف ملعقة 
صغيرة فلفل أسود مطحون ـ ملعقتان زنجبيل طازج، مبشور 

ناعما )ملعقتان كبيرتان( ـ تلوين طعام أحمر )اختياري(

- انزعي اجللد عن أفخاذ الدجاج واغسليها جيدا وجففيها 
على ورق نشاف، اشطبيها برأس سكني حادة.
- افركيها بعصير الليمون ورشي فوقها امللح.

- اخلطي في اخلالطة كال من الزجنبيل والثوم مع ملعقة 
كبيرة من املاء ثم اخلطي معهم الكزبرة، والكمون ومسحوق 
الفلفل احلار، والبابريكا وتلوين الطعام، وخليط البهارات 

والفلفل األسود وحركيهم في اللنب.
- ادهني قطع الدجاج باللنب واتركيها، مغطاة في الثالجة 

لتتبل خالل الليل.
- ضعي قط����ع الدجاج على رف فوق صينية الروس����تو 
واطهيها في الفرن على درجة حرارة متوسطة حلوالي 45 

دقيقة حتى تصبح طرية.
- رشي فوقها امللح حسب الذوق وزينيها بشرائح الليمون 

والبصل وقدميها.

نصف كيلو من كل من الخضار اآلتي:
باذنجان للمحشي )الرفيع الطويل( - كوسا - فلفل أخضر - 
طماطة )طماطم( - بصل - بطاطس تقشر وتحفر - ممكن 
جزر أصفر أيضا تحفريه قليال من الوسط - ورق عنب - زيت 

نباتي لقعر القدر. 

نصف كيلو رز - نصف كيلو لحم مفروم - كمية من الشبت 
والكزبرة والبقدونس مفرومة ناعما - بصلتان - ثوم حسب الحجم 

ـ ان كانت فصوص كبيرة فأربع فصوص - طماطم - معجون 
طماطم مقدار ملعقتي طعام كبيرة - زيت ثالث مالعق طعام 
كبيرة - نصف ملعقة كوب من الليمون ـ يمكن الزيادة حسب 

الرغبة بإضافة تمر هندي - ملح حسب الرغبة - سكر ملعقة طعام 
كبيرة - هيل مسحوق ناعما - رشة قرنفل ناعم.

ثالث مالعق معجون طماطم - نصف ملعقة كوب ليمون - 
ملح الليمون - مرق - ملح حسب الرغبة - ماء - بهارات وهيل 

وقرنفل - قليل من السكر - بهارات منوعة حسب الرغبة
تمر هندي حسب الرغبة.

كل نوع من أنواع اخلضار تقومني بحفره وتخضيره للحشو عدا: ورق العنب والبصل ألن 
ورق العنب يحشى باللف بعد ان تغسليه وتنقعيه قليال في ماء دافئ كي تلني الورقات ثم 
تخرجينه وتضعينه جانبا للف واحلشو في آخر املقادير، أعلى القدر قبل الطماطم أما البصل 

وهو سر طبخة الدوملة ألنه سر أسرار روعة طعمها فيحشى بالطريقة اآلتية.
خذي حبات البصل بعد تقش���يرها واغس���ليها وارفعي رأس���ها العريض واشرحيها قليال 
بالسكني من اجلانب على اال تقسم وضعيها في قدر ماء واسلقيها خمس دقائق على النار � 
ثم تخلصي من املاء الس���اخن بإضافة املاء البارد عليه وعندما تبرد متاما )تأكدي اال تتأذى 
يداك ألنه يكون حارا البد من جتهي���زه قبل اإلعداد للخضراوات األخرى كي حتصلي عليه 
باردا( عندما يبرد تؤخذ كل حبة وباصبع االبهام ادفعي رأس البصلة لألس���فل لتخرج كل 
أجزاء البصلة ثم قش���ري البصلة بيدك كل قشر يحشى لوحده، بصل الدوملة كل قشرة من 

اجزاء البصلة حتشى باحلشوة.
اآلن ابدئي بحشو كل نوع لوحده ويراعى عند احلشوان اال جتعلي احلبة مملوءة باحلشو 
كثيرا كي ال تتسرب احلشوة خارجا اثناء الطبخ وحتى تستوي كل احلشوة، وحاولي اقفال 
كل حبة خضرة بجزء منها مثل الكوس���ا اقفليها بقطعة من حش���وها وهكذا كي ال تتسرب 

احلشوة. 
ادهني القدر بالزيت ثم نصف البصل بحباتة الرش���يقة اجلملة في القعر وفوقه الباذجنان 

ثم الكوسا ثم البطاطس واجلزر ثم الفلفل ثم ورق العنب وأخيرا الطماطم.
اضيف���ي الصلص���ة اآلن بحيث تغطي املكونات مبقدار اصبعني فوقه���ا وضعيها على النار 
لتطب���خ جيدا وتأخذ وقتا الى ان تنضج اخلضار باحلش���وة ميكنك املراقبة وتفحص األمر 
من احلش���وة حاملا وجدتي انها اس���توت في اكثر من نوع اذا اس���توت الطبخة وما يتبقى 
في اآلخر من الصلصة الس���ميكة مبقدار بسيط ال تخليها تنشف متاما ألن الصلصة لذيذة 

وطعمها حامض جميل.
مالحظة: الطماطم تستوي أسرع من اخلضار لذلك راقبيها ملا تشعرين انها استوت ارفعيها 

من القدر جانبا واضيفها عند الصب مع الطبخة.
عندما تنضج الطبخة بعد س���اعة او اكثر حسب االس���تواء ارفعي القدر واقلبيها بحذر في 

صينية وستالحظني وجود البصل ملتصقا نوعا ما ارفعيه وصفيه مع اخلضار.
مالحظة أخيرة: ميكن وضع التمر الهندي مقدار كوب واحد بدال من الس���كر وملح الليمون 

في مقادير احلشوة والصلصة.

الدولمة

مأكول الهنا نوافذ 
رمضانية

الحلو

الطريقة: المقادير:
ضع����ي اجليالتني وامل����اء املغلي في صحن عميق وقلب����ي أثناء ذوبان 

اجليالتني، اتركيه جانبا حتى يبرد.
ضعي املوز، والسكر، وعصير الليمون معا في كبة واطحني حتى يصير 

املخفوق ناعم القوام، قلبي خليط اجليالتني مع خليط املوز.
ضعي القشدة ولنب جوز الهند في صحن عميق واخفقي الى ان تتكون 

قمم ناعمة، أضيفي خليط القشدة إلى خليط املوز.
اغرف����ي بامللعقة املوس الذي صنعته في س����ت كؤوس تقدمي، قس����مي 
الشيكوالتة املنصهرة على الكؤوس واصنعي تأثير الدوامة باستخدام 

سيخ، ضعي في الثالجة ملدة ساعتني او حتى يجمد.

ملعقة كبيرة جيالتين
ربع كوب/ )60 مل( ماء مغلي

نصف كيلو موز ناضج
ربع كوب/ )60 جم( سكر
ملعقة كبيرة عصير ليمون

220 مل قشدة دوبل كريم
100 مل لبن جوز هند

100 جم شيكوالته سمراء 
منصهرة

موس الموز




