
24
الخميس 19  اغسطس 2010

إعداد:  أم وليد

اخلطي الدجاج املفروم مع بودرة مرقة الدجاج والفلفل 
األبيض ثم ش���كلي من اخلليط ك���رات بحجم البندق 
وضعيها في قدر مع الزيت على نار متوسطة جتنبي 

حتريكها حتى تتجمد ويتغير لونها.
بعد 10 دقائق أضيفي اليها املاء واتركيها ملدة 5 دقائق 

على النار حتى يسخن املاء.
مستخدمة زبدية، أذيبي بودرة الشوربة في كمية املاء 
الثانية وقلبي حتى تتجانس الش���وربة ثم أضيفيها 
على قدر شوربة الدجاج وحركيها بلطف حتى يصبح 

املزيج كثيفا.
اتركيه���ا على النار ملدة 5 دقائق أخرى ثم اغرفيها في 

طبق التقدمي وزينيها باجلنب والبقدونس.

شوربة كريمة الدجاج
المقادير:

الطريقة:

ربع كيلو صدور دجاج مفروم
ملعقة وربع صغيرة بودرة مرق الدجاج
2 ملعقة كبيرة بقدونس مفروم ناعما

2 مغلف شوربة كريمة الدجاج
ربع ملعقة صغيرة فلفل أبيض

2 ملعقة كبيرة زيت
3 أكواب كبيرة ماء

كوب ونصف ماء إلذابة بودرة الشوربة
2 ملعقة كبيرة جبن موزاريلال للوجه

ملعقة كبيرة بقدونس للتزيين.

الطريقة: المقادير:

مقادير الصلصة:

قومي بدق شرائح اللحم جيدا وتبليها ببودرة مرقة الدجاج 
ثم رشي على أربع منها جنب بارميزان )نصف ملعقة كبيرة 

لكل قطعة( واقفليها بقطعة حلم اخرى بالضغط عليها.
اغمسي القطع في الدقيق ثم في البيض املخفوق بحرص حتى 

ال تتفكك ثم في بقصمات.
اقلي القطع في الزيت بحرص على نار هادئة، صفي الزيت ونظفي 
املقالة ثم أعيدي فيها الزيت مرة أخرى واقلي الفلفل األحمر 

ملدة دقيقة، ثم أضيفي الفطر وقلبي ملدة دقيقة أخرى.
اخلطي احلليب مع بودرة شوربة الفطر واخلل والبقدونس 
الناشف وبودرة الثوم والقرفة ثم اضيفي اليهم الفطر وقلبي 

حتى يتكثف اخلليط ثم ارفعيه عن النار.
ضعي قط���ع اللحم في طبق التقدمي وصب���ي عليه اخللطة 

وقدميه.

شرائح البفتيك بالجبن
8 قطع لحم شرائح - ملعقة صغيرة بودرة مرقة الدجاج )لدهن 

الشرائح( - 2 ملعقة كبيرة جبن بارميزان مبشور - نصف كوب كبير 
دقيق - ثالثة أرباع كوب كبير بقصمات مخلوطة مع ربع ملعقة صغيرة 

قرفة مع ملعقة صغيرة بودرة دجاج - بيضة - نصف كوب كبير زيت 
لقلي الشرائح.

ربع كوب كبير فلفل أحمر بارد - نصف كوب كبير فطر مقطع
كوب كبير حليب سائل مخلوط مع 2 ملعقة كبيرة شوربة كريمة الفطر

ربع ملعقة صغيرة بودرة ثم - ربع ملعقة صغيرة قرفة ناعمة
ملعقة صغيرة بقدونس ناشف او 2 ملعقة كبيرة بقدونس اخضر

2 ملعقة كبيرة بقدونس أخضر للزينة - 2 ملعقة كبيرة خل.

نوافذ مأكول الهنا
رمضانية

الطريقة:المقادير:
2 حبة طماطم للحشو - نصف كيلو 
لحم مفروم - 10 حبات خيار كبيرة 

الحجم - نصف كوب كبير أرز مصري - 
بصلة صغيرة مقطعة - نصف كوب كبير 

بقدونس - نصف كوب كبير كزبرة خضراء 
- حبة طماطم مقطعة - 2 حبة طماطم 
مقطعة شرائح - قطعة تمر هندي 100 

غرام - كوكب كبير ماء مغلي إلذابة التمر 
الهندي - 5 مالعق زيت للحشو - ربع 

كوب زيت لقاع القدر - 2 ملعقة صغيرة 
بودرة مرقة الدجاج - ملعقة صغيرة ملح 
ممسوحة - نصف ملعقة صغيرة كزبرة 

ناشفة - ربع ملعقة صغيرة فلفل أسود - 
مكعب مرقة الدجاج - كوب كبير ماء.

 - ضعي التمر الهندي في الماء واتركيه ساعة ثم ادعكيه 
باليد وصفيه بمصفاة.

 - اغسلي الخيار وقشريه مقلما مع ترك 4 خطوط 
واحفريه.

 - اغسلي األرز وانقعيه لمدة 5 دقائق.
 - اخلطي اللحم المفروم مع األرز والطماطم المقطعة 

والثوم والكزبرة والبصل والملح والبهارات والبقدونس والزيت 
واخلطي جيدا ثم احشي الخيار وحبتين الطماطم بالخليط.
 - ضعي الزيت في القدر ورصي شرائح الطماطم ثم رصي 

الخيار فوقها وضعي المحشي على النار حتى تظهر ماء 
الطماطم اضيفي اليه الماء مع مكعب مرقة الدجاج واتركيه 
45 دقيقة وقبل ان ينضج بقليل صفي التمر الهندي واضيفيه 
على المحشي واتركيه حتى يتشرب ويبقى قليل من المرق 

تغطي نصف الخيار ثم اغرفيه وقدميه.

محشي خيار




