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الباذنجان بالجبن
المقادير:

الطريقة:المقادير :

الطريقة:

حبة باذنجان )نصف كيلو(
علبة جبن شيدر

بيضة
ربع كوب حليب سائل

ملعقة صغيرة بودرة مرقة الدجاج
كوب كبير بقصمات مطحون

4 مالعق كبيرة خلطة البروست
زيت للقلي.

قشري الباذنجان ثم قطعيه الى شرائح سميكة ثم قطعي 
كل شريحة بالنصف من الداخل من دون ان تنفصل حتى 
واحد،  جانب  من  السكين  أدخلي  اي  الجيب  مثل  تصبح 
األخرى  الثالثة  الجوانب  ترك  مع  فقط  الداخل  من  شقيها 

سليمة.
انقعي الباذنجان في الماء والملح لمدة نصف ساعة حتى 
ال يشرب الزيت أثناء القلي ثم صفيه جيدا من الماء حتى 

يجف تماما.
اخلطي البقسماط مع خلطة البروست جيدا.

الحليب وبودرة  من  ربع كوب صغير  مع  البيضة  اخفقي 
مرقة الدجاج.

قطعي الجبنة الى شرائح رفيعة ذات قطر أصغر من شرائح 
المفتوح  الجيب  الجبن داخل  الباذنجان ثم ضعي شرائح 
في شرائح الباذنجان واغمسيها في البيض وبقصمات ثم 

اتركيها في الفريزر لمدة ربع ساعة.
اقليها بعد ذلك في زيت حار مع عدم تقليبها كثيرا حتى ال 

يخرج الجبن من الباذنجان.
قدميها ساخنة على الفطور او العشاء.

المقادير الطبقة األولى: 

المقادير الطبقة الثانية: 

المقادير الطبقة الثالثة: 

الطريقة:
ضعي الزبدة ف���ي قدر على النار وعندما تذوب اضيفي 

اليها احلليب وحركي حتى يصبح لونها ذهبيا.
ارفعي القدر عن النار وأضيفي القشطة واحلليب والقهوة 
وقلبي اخلليط جيدا. رصي طبقة بسكويت في صينية 
متوسطة وصبي فوقه اخلليط ثم ادخلي الصينية الثالجة 
حتى يجمد قليال. رصي طبقة من الشوكوالته بالتساوي، 
اخلطي احلليب مع اجلنب وصبي قليال من املزيج فوق 
كل قطعة شوكوالته. ادخلي احللى الثالجة حتى يبرد 

ثم قطعيه بسكني حاد وقدميه.

علبة صغيرة بسكويت الشاهي.

علبة قشطة ـ نصف قالب صغير زبدة ـ 3 مالعق كبيرة 
ـ حليب مركز ومحلى ـ كوب كبير حليب بودرة ـ ملعقة 

صغيرة حبيبات القهوة الفورية.

نصف علبة كبيرة حليب مركز ـ 3 مكعبات جبن قشطة ـ 
قابلة للدهن ـ شوكوالته مربعات.

حبة خس طويل ـ حبة خس 
مدور ـ حبتا جزر متوسطتان 
مبشورتان ـ 3 حبات خيار ـ 
نصف علبة فاصوليا حمراء 
ـ كوب كبير ذرة مسلوقة 

)علب( ـ كوب ونصف كوب 
كبير مكرونة ـ مسلوقة 

)مبرومة( ـ علبة صغيرة جبن 
شيدر ـ 5 مالعق مايونيز ـ 

كيس بودرة السلطة.

اغسلي اخلس جيدا ثم قطعيه 
بالعرض الى ش���رائح رفيعة. 
قشري اخليار ثم قطعيه بالنصف 
وأخرجي البذر، ثم قطعيه مثل 
عي���دان الكبري���ت او انصاف 
دوائر. قطعي اجلنب الى مكعبات 
املقادير  صغيرة. ضعي جميع 
في صحن عميق واخلطيها مع 
بعضها جيدا. ضعي السلطة في 

وعاء التقدمي وقدميها.

سلطة الخضار بالمايونيز

حلو شوكوالتة مربعات الحلو

مأكول الهنا نوافذ 
رمضانية




