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السبت 21  اغسطس 2010

اغسلي البروكولي جيدا باملاء وانقعيه في ماء وملح الى ان تخرج منه كل رواسب 
الغبار.

اسلقي البروكولي مع بودرة مرقة الدجاج ملدة 10 دقائق ثم صفيه.
خذي م���ن البروكولي مقدار كوب كبي���ر قطعيه قطعا صغي���رة وضعي الباقي 

جانبا.
أذيب���ي احلليب في 4 أكواب ماء ثم ضعي الزيت في قدر على النار وأضيفي إليه 
الدقيق وقلبي ملدة دقيقة ثم أضيفي احلليب مع التقليب املس���تمر حتى يبدأ في 

التكثف، بعد ذلك ضعيه على نار هادئة ثم ارفعيه عن النار.
ضعي خليط الباش���ميل في اخلالط مع باقي البروكولي غير املقطع واخلطيه ثم 
أعيديه إلى القدر على النار وأضيفي إليه البروكولي املقطع والبطاطس املبشورة 

أو املكعبات وامللح، والفلفل األسود واتركي الشوربة ملدة 10 دقائق ثم قدميها.

شوربة البروكولي
المقادير:

الطريقة:

حبة بروكولي
ملعقة كبيرة بودرة مرقة دجاج

ملعقة صغيرة ملح
5 أكواب ونصف كبيرة ماء للسلق

ربع ملعقة صغيرة فلفل أبيض
6 مالعق كبيرة حليب بودرة

ربع كوب كبير زيت
ملعقتان كبيرتان دقيق

حبة بطاطس متوسطة مبشورة أو مقطعة إلى مكعبات صغيرة.

نوافذ مأكول الهنا
رمضانية

فطائر الدجاج 
بالبقسماط

المقادير:
2 كوب كبير دقيق

ملعقة كبيرة ممسوحة خميرة
ملعقة صغيرة سكر

رشة ملح - 3 مالعق كبيرة زيت
ثالثة ارباع كوب ماء

مقادير الحشوة:
نصف كيلو دجاج مسلوق بدون 

عظم )تفضل الصدور(
بصلة متوسطة - حبة فلفل 

رومي - 2 حبة جزر مبشور
نصف ملعقة صغيرة فلفل أسود

ملعقة كبيرة بودرة مرقة 
الدجاج

3 مالعق كبيرة زيت - 3 مالعق 
كبيرة مايونيز

علبة جبن شيدر مبشور - 2 
بيضة - كوب بقسماط
2 ملعقة كبيرة خلطة 

البروست.

الطريقة:
قطعي البصل وضعيه في الزيت 
النار وقلبيه حتى يذبل  على 
ثم أضيفي اليه الفلفل الرومي 

وقلبي ملدة 7 دقائق.
قطعي الدجاج املسلوق الى قطع 
صغيرة ثم اضيفيه الى البصل 
البهارات  وقلبي ثم اضيف����ي 
واملل����ح وبودرة مرقة الدجاج 
ثم قلبي مرة اخرى ملدة 5 دقائق 

وارفعيه بعدها عن النار.
أضيفي اجلزر املبشور واجلنب 
املبش����ور على الدجاج وكذلك 

املايونيز ثم قلبي جيدا.
اعجني العجينة بإضافة جميع 
مقاديرها ث����م اتركيها ملدة 5 
دقائق ثم اعجنيها مرة ثانية.

قس���مي العجينة الى قسمني ثم 
اتركيها مرة اخرى ملدة ربع ساعة. 
افردي العجينة على لوح خشبي 
مرشوش بالدقيق ثم قطعيها 
الى دوائ����ر، وضعي على كل 
منها مقدار ملعقة صغيرة من 
احلشوة في الوسط، ثم الصقي 
الطرفني ببعضهما جيدا بحيث 

يصبح شكلها مثل األصابع.
اغمس����ي الفطائر في البيض 
ثم في البقسماط املخلوط مع 

خلطة البروست.
اقل����ي الفطائر في الزيت على 
نار متوس����طة حت����ى يصبح 
لونه����ا ذهبيا، ثم أدخليها في 
فرن متوس����ط احلرارة ملدة 7 
دقائق فقط ثم أخرجيها وقدميها 

مباشرة.




