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إعداد:  أم وليد

اغسلي السبانخ وقطعيها ناعما.
اخلطي اللحم املفروم مع البقدونس وبودرة مرقة 

الدجاج والبهار احللو وشكلي منه كرات صغيرة
ضعي الزي���ت على النار ثم ضعي فيه كرات اللحم 
وقلبيها بلطف حتى حتمر ثم اضيفي اليها الدقيق 
وقلبي ملدة دقيقة، ثم اضيفي السبانخ وقلبي ملدة 
دقيقة أخرى، بعد ذلك اضيفي املاء الساخن مع مكعب 
مرقة الدجاج وامللح والقرفة والبهار والفلفل األبيض 

واتركيهم على النار ملدة 10 دقائق ثم قدميها.

مالحظة: ميكن اضافة عصير ليمونة واحدة.

شوربة السبانخ
المقادير:

الطريقة:

ربع كيلو سبانخ )باقة تقريبا(
ربع كيلو لحم مفروم )كوب كبير تقريبا(

ملعقتان من البقدونس مفروم
ملعقة صغيرة بودرة مرقة الدجاج

ربع ملعقة صغيرة بهار حلو
2 أو 3 مالعق كبيرة دقيق - مكعب مرقة الدجاج 

- 5 أكواب كبيرة ماء - ملعقة صغيرة ملح - ربع ملعقة 
صغيرة قرفة - ربع ملعقة صغيرة بهار حلو - ربع كوب 

كبير زيت - ربع ملعقة صغيرة فلفل أبيض.

الطريقة: المقادير:
� يغس���ل حب الهريس وينقع ملدة ساعتني ثم يصفى ويوضع في قدر ويضاف له 

املاء احلار ويترك على نار معتدلة ملدة ساعة اال ربع.
� يض���اف اللحم دون تقطيع وكذلك البصل والطماط���م دون تقطيع ويغطى القدر 

ويترك على نار معتدلة ملدة نصف ساعة.
� يوضع قدر الهريس في الفرن ملدة 5 س���اعات حتى ينضج احلب متاما ثم اضيفي 

امللح.
� اخرجيه من الفرن وصفي املرق الثقيل من على الوجه في قدر أخرى.

� اضربي الهريس باملضرب اخلشبي اخلاص بالهريس واثناء الضرب اضيفي املرق 
بالتدريج حسب احلاجة حتى حتصلي على القوام املرغوب فيه.

� اغرفي الهريس في طبق التقدمي واعملي حفرة في الوسط وضعي فيها السمن.
مالحظة:

� ممكن وضع 6 حبات مس���تكة صغيرة مع السمن على النار ويقدح على النار ثم 
يضاف للهريس اثناء الضرب.

هريس باللحم
كيلو لحم عجل من الفخذ دون عظم

4 أكواب كبيرة حب هريس
حبة طماطم

حبة بصل كبيرة
23 كوب كبير ماء حار

ملح حسب الرغبة
سمن للوجه أو زيت.

نوافذ مأكول الهنا
رمضانية




