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كيك الجزر

اللوزية

دجاج باللبن

الحلو

مأكول الهنا نوافذ 
رمضانية

المقادير:
كوب ونصف دقيق ذاتي االختمار 

)دقيق مخمر(.
ملعقة صغيرة قرفة

ثالثة ارباع الكوب سكر
كوبان جزر مبشور
نصف كوب زبيب

نصف كوب جوز مفروم
كوب زيت

اربع بيضات

الطريقة:
� ننخ���ل الدقيق م���ع القرفة ثم 
نضعهم في وعاء ونضيف اليهم 
السكر واجلزر املبشور والزبيب 
واللوز، ثم نخل���ط البيض مع 
الزيت ونضيفهم الى مزيج الدقيق 
واجلزر والزبيب وباقي املكونات، 
ثم نضعهم في صينية مدهونة 
الكيكة في فرن  بالزيت ونخبز 
معتدل احلرارة ملدة ساعة ونحمر 

الوجه. وعليكم بالف عافية.

المقادير:
 صفار البيض

نصف كوب سكر
ملعقة طعام طحين متعدد 

األغراض
كوب حليب

ملعقة طعام شراب اللوز
ربع ملعقة شاي ڤانيليا
فواكه طازجة مقطعة

طريقة العمل:
امزجي مكونات الثالثة األولى 
في إناء متوسط الحجم ثم 

قومي بإضافة الحليب تدريجيا.
قومي بالخفق حتى يتجانس 

الخليط جيدا ويصبح ناعما.
ضعي اإلناء فوق نار منخفضة 
الحرارة واستمري في الخفق 

حتى يصبح الخليط لزجا.
انزلي الخليط من فوق الحرارة 

وأضيفي إليه شراب اللوز 
والڤانيليا.

يغطى اإلناء ويبرد وعند 
التقديم توضع فوقه الفواكه 

الطازجة المقطعة.
يكفي لعمل كأسين.

المقادير :
8 قطع فخذ دجاج ـ بصلة صغيرة ـ مقطعة 
الى شرائح ـ 3 فصوص من الثوم المفروم ـ 

ملعقتان كبيرتان بابريكا ـ ملعقة صغيرة خليط 
بهارات )غارام مساال( ـ ملعقة صغيرة كزبرة 
مطحونة ـ ملعقة صغيرة مسحوق فلفل حار 

ـ ليمونة واحدة مقطعة الى شرائح ـ نصف 
ملعقة صغيرة كمون مطحون ـ ثالث ارباع 

الكوب من اللبن )الزبادي( ـ ملح حسب الذوق 
ـ نصف ملعقة صغيرة فلفل أسود مطحون ـ 

ملعقتان زنجبيل طازج مبشور ناعما ـ )ملعقتان 
كبيرتان( ـ تلوين طعام أحمر )اختياري(

الطريقة:
انزعي اجللد عن أفخاذ الدجاج.

اغس���ليها 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 امل���اء ثم اخلطي معها 
الكزبرة والكمون ومس���حوق الفلفل احلار 
والبابريكا وتلوين الطعام وخليط البهارات 

والفلفل األسود وحركيها في اللنب.
ادهني قطع الدجاج باللنب واتركيها مغطاة 

في الثالجة لتتبل خالل الليل.

ضعي قطع الدج���اج على رف فوق صينية 
الروستو واطهيها في الفرن على درجة حرارة 
متوس���طة حلوالي 45 دقيق���ة حتى تصبح 

طرية.
رشي فوقها امللح حسب الذوق وزينيها بشرائح 

الليمون والبصل وقدميها.




