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إعداد:  أم وليد

سخني الفرن، في صينية فرن صغيرة اخلطي الشمندر وملعقة 
صغي���رة من زيت الزيتون وملعقة كبيرة ماء وغطيها بورق 

قصدير.
اخبزيها حوالي ساعة وعندما يبرد الشمندر قشريه ثم قطعيه 
الى جوان���ح لصنع الصلصة في مطرب���ان صغير ذي غطاء 

محكم.
اخلطي بقي���ة الزيت وعصير البرتقال واخلل وامللح والفلفل 

واخلطي جيدا في زبدية كبيرة.
اخلطي مع الشمندر وجوانح البرتقال وشرائح التفاح والصلصة 

واجلوز رشي الثوم املعمر حسب الرغبة.

سلطة الشمندر
المقادير:

الطريقة:

4 شمندر وسط ـ 2 ملعقة زيت زيتون مقسمة ـ ملعقة عصير 
برتقال ـ ملعقة خل التفاح ـ ملح وفلفل ـ برتقالة كبيرة مقشرة 
ومقطعة الى جوانح ـ تفاحة منزوعة البذور ومقطعة الى شرائح 

رقيقة ـ ثلث كوب جوز محمص منصف ـ ثوم معمر

اذيبي مكعب املاجي في املاء الس����اخن في زبدية واخلطي معه صوص 
الصويا وملعقتني من املاء ودقيق الذرة والزجنبيل والفلفل.

سخني الزيت النباتي في مقالة كبيرة ضد اللزوق على نار فوق الوسط، 
اضيفي اللحمة والثوم واطبخيهما واخلطيهما كل فترة ملدة أربع دقائق، 

أو حتى ينضج اللحم ثم اخرجيهما من املقالة.
س����خني ملعقتني من املاء في نفس املقالة واضيفي اخلضار واخلطي 
واس����تمري في التخليط كل فترة ملدة خم����س دقائق أو حتى يصبح 

اخلضار طريا.
اعي����دي اللحم الى املقالة وامزجي اجلمي����ع وأضيفي البصل األخضر 
واطبخيهم����ا واخلطي كل فترة ملدة ثالث دقائق أو حتى يثخن املزيج، 

تقدم بجانب األرز.

منشور اللحم بالخضار
الطريقة:

الطريقة:

ربع كوب ماء ساخن
ملعقتان من صوص صويا منخفضة األمالح

ملعقتان من الماء
ملعقة دقيق الذرة
زنجبيل مطحون

فلفل أسود مطحون
زيت نباتي

باوند لحمة بقر خالية تماما من الدهون
شرحات ومقطعة الى اصابع

فصان من الثوم المدقوق ناعمًا
كيلو خضار مشكل

كوب بصل أخضر مقطع شرائح
أربعة أكواب رز بني مطبوخ

المقادير:

المقادير:
ذّوبي اخلميرة في املاء الدافئ في طاسة كبيرة.

ضعي الطحني مع امللح والزيت وافركيهما جيدا حتى يصبحا مثل فتات اخلبز ضعي 
العجينة على سطح نظيف مع كمية من الطحني.

اعجنيه���ا جيدا )ضعي العجينة بعد أن تغطيها في الثالجة وتبرد ملدة أقصاها 24 
ساعة(.

سخني الفرن الى F 375°. افردي العجينة في صينية خاصة بالتارت مدهونة.
اخلط���ي اجلنب والفلفل الرومي والفلفل احلار والبصل األخضر ثم اس���كبيها على 

العجينة في الصينية.
اخلطي البيض والصلصة واحلليب املبخ���ر في اخلالط حتى متتزج متاما. صبي 

املزيج على الفطيرة.
اخبزيها ل� 40 أو 45 دقيقة أو حتى تنضج متاما. برديها ل� 15 دقيقة في درجة حرارة 

الغرفة. زينيها حسب رغبتك وقدميها.

أصابع مكسيكية
عجينة البيتزا الرفيعة
ملعقتا طعام خميرة

واحد ونصف كوب ماء دافئ
6 أكواب طحين
ربع كوب زيت

كوب جبن مكسيكي أو جبنة بيضاء عادية
فلفل رومي أخضر وأحمر كبير مقطع

فلفل أخضر حار حسب الرغبة
كوبا بصل أخضر

أربع بيضات مضروبة قليال
ثالثة أرباع كوب صلصة بيتزا
ثالثة أرباع كوب حليب مبخر

نوافذ مأكول الهنا
رمضانية




