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فيقا باي
المقادير:

الحشوة:

المقادير :

مقادير الكسكس:

مالحظة:

الطريقة:

لعمل الكسكس:

الطريقة:

نصف كوب كبير دقيق - ربع كوب كبير زيت
بع كوب لبن زبادي - ثالثة أرباع ملعقة كبيرة ممسوحة خميرة 

فورية - ملعقة كبيرة سكر - رشة ملح - نصف كوب ماء

4 حبات بطاطس صغيرة مسلوقة
كوب صغير جبنة موزاريلال مبشورة

نصف كوب صغير جبن أبيض
رشة زعتر ناشف

زيتون أخضر للتزيين

انخلي الدقيق وضعيه في العجانة واضيفي اليه الملح 
والخميرة والسكر واعجنيه ثم اضيفي الزيت واللبن 

والماء واعجني حتى تتكون عندك عجينة طرية.
قسمي العجينة 8 أقسام وادهنيها بالزيت ثم غطيها 

واتركيها 20 دقيقة.
حضري قوالب مثل قوالب التارت وادهنيها بالزيت ثم 
ضعي العجينة فيها وافرديها حتى تأخذ شكل القالب 
ينتهي  حتى  وهكذا  اطرافها  من  العجينة  اخراج  مع 
المقدار، رشي الجبن األبيض على العجين ثم اهرسي 
على  ووزعيها  ملح  رشة  مع  المسلوقة  البطاطس 
الموزاريلال  جبن  عليها  رشي  ثم  بالتساوي  القوالب 
من  قليال  عليها  ورشي  الزيتون  بشرائح  وزينيها 

الزعتر الناشف.
دقيقة حتى   20 لمدة   350 درجة  الفرن على  ادخليها 

تنضج وقدميها ساخنة.

كيلو لحم بعظمه مقطع قطعا متوسطة
بصلة كبيرة مفرومة - نصف كوب زيت

كوب ونصف الكوب كبير طماطم مقشرة ومعصورة
4 حبات بطاطس صغيرة جدا. - ربع كيلو جزر - ربع كيلو 

كوسا - ربع كيلو قرع اخضر - ربع كيلو قرع اصفر - 5 مالعق 
معجون طماطم - كوب كبير حمص مطبوخ - 3 حبات فلفل 

حار دون تقطيع - سبعة أكواب ونصف الكوب كبيرة ماء حار - 
ملعقة صغيرة فلفل اسود - ملعقة صغيرة بودرة مرقة الدجاج 

- نصف ملعقة صغيرة ملح - مكعب مرقة الدجاج

علبة كسكس 500 غرام - ملعقة صغيرة ملح
نصف كوب صغير ماء - 3 مالعق سمن او زبدة

ـ ضعي بقية الخضار واللحم والمرق في وعاء وقدميه بجانبه.

� ضع���ي البصل والزيت في قدر على النار وقلبي حت���ى يذبل البصل ثم اضيفي اللحم وقلبي 
حتى يتغير لونه.

� اضيفي الطماطم ومعجون الطماطم واتركيهم على النار ملدة 7 دقائق مع التحريك ثم اضيفي 
املاء احلار وغطي القدر واتركيه ملدة ساعة على نار معتدلة.

� قش���ري اجلزر وقطعي كل حبة الى قسمني، كذلك قشري القرع االخضر واخرجي منها البذر 
وقطعيها قطعا متوسطة وضعيها في القدر مع اجلزر، بعد 10 دقائق ضعي البطاطس.

� قشري الكوسا وقطعيها انصافا وضعيها في القدر بعد البطاطس بربع ساعة.
� قشري القرع االصفر وقطعيها قطعا متوسطة وضعيها فوقها.

� ضع���ي البهارات ومكع���ب مرقة الدجاج وامللح واحلمص والفلفل احل���ار ودعيها 5 دقائق ثم 
اطفئي النار.

� اغس���لي الكسكس وصفيه ودعيه نصف ساعة ثم ضعيه في قدر البخار ويفضل طبخه فوق 
ق���در اللحم واخلضار ودعيه على النار 25 دقيقة ثم ارفعي���ه من النار وضعيه في وعاء كبير 
واضيفي اليه امل���اء وافركيه باليد ثم اعيديه للنار مدة 20 دقيقة ثم ارفعيه وضعيه في زبدية 
واضيفي اليه الزبدة او السمن وافركيه بخفة ثم ضعيه في طبق التقدمي واضيفي اليه اخلضار 

واللحم وشربيه بقليل من املرق.

الكسكس

مأكول الهنا نوافذ 
رمضانية

الحلو

مقادير عمل الطبقة األولى:

مقادير الطبقة الثانية:

الطبقة الثالثة:

طريقة عمل الطبقة الثانية:

مقادير صوص الشوكوالتة:

طريقة عمل صوص الشوكوالتة:

مالحظة:

عمل الطبقة األولى:

قالب زبدة - مربع كبير شوكوالتة مرة - بيضتان - ملعقة كبيرة فانيليا - كوب كبير سكر
كوب كبير دقيق - ملعقة صغيرة بيكنغ باودر - 5 حبات جوز مطحون

قالب زبدة - نصف كوب كبير سكر - ملعقتان كبيرتان من الدقيق - بيضة - ملعقة كبيرة فانيليا
علبة جبنة كريم ناقصة ملعقتين

اخرجي الكيك من الفرن ثم اس���كبي فوقه املارش���ميلو السائل املعلب مباشرة وادخلي 
الصينية مرة أخ���رى في فرن حار مغلق ملدة دقيقتني ثم اخرجيها إلضافة الطبقة الثالثة 

)طبقة صلصة الشوكوالتة(.

اخلطي املقادير السابقة حتى تصبح مثل الكرمية وضعيها فوق الطبقة األولى بحيث تغطيها 
متاما ثم ادخلي الصينية في فرن متوسط احلرارة ملدة تتراوح بني 20 و25 دقيقة

ربع كوب كبير زبدة )نصف قالب زبدة صغير( - مربعان من الشوكوالتة كبيرتان
ملعقتان كبيرتان من جبنة الكريمة - 3 أو 4 مالعق كبيرة من حليب سائل

كوب كبير سكر بودرة

ضعي الزبدة على النار مع مربعات الشوكوالتة وجبنة الكريمة والحليب السائل، عندما تذوب 
الشوكوالتة اضيفي اليها السكر البودرة، وقلبي ثم صبي المزيج فوق كيك المارشميلو.

ضعي الكيك في الثالجة وقدميه باردا.

يمكنك تحضير الحلي باتباع الخطوات السابقة حتى مرحلة كيك المارشميلو في الفرن ثم 
ضعيه في الثالجة حتى يتجمد في هذه األثناء، حضري صلصة الشوكوالتة، اخرجي الكيك من 
الثالجة وقسميه بالسكين الى مربعات متساوية ثم اسكبي فوقها صوص الشوكوالتة كما هو 

موضح بالصورة المقابلة.

ضعي مربع الشوكوالتة والزبدة على نار هادئة في حمام مائي حتى تذوب.
اخلطي البيض والفانيليا والس���كر والدقيق وملعقة البيكنغ باودر في خالط الكيك ثم 
اسكبي فوقهم خليط الشوكوالتة واخلطي جيدا، بعد ذلك اضيفي الى اخلليط 5 حبات جوز 

مطحون وقلبي بامللعقة ثم ضعي اخلليط في صينية التشيز كيك الصغيرة دون دهن.

كيك المارشميلو




