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الطريقة:

6 حبات بطاطس متوسطة )ثالثة أرباع كيلو(
نصف ملعقة صغيرة بودرة مرقة الدجاج للسلق

3 اكواب كبيرة ماء للسلق
4 اعواد بصل اخضر مقطعة شرائح رفيعة

حبة جزر كبيرة مبشورة خشن
نصف حبة فلفل حمراء وصفراء مقطعة في مكعبات صغيرة 

)اصغر من حجم مكعبات البطاطس(
ملعقة كبيرة كرفس مقطع ناعما.

ملعقتان كبيرتان بقدونس مفروم للوجه
ربع ملعقة صغيرة فلفل احمر )بابريكا( للوجه

نصف عود كرفس مقطع اعواد رفيعة لتزيين الوجه.

ملعقتان كبيرتان لبن زبادي - 3 مالعق كبيرة ماسترد 
- 3 مالعب كبيرة عصير ليمون - 3 مالعق كبيرة خل تفاح 

بودرة  ملعقة صغيرة  نصف   - زيتون  زيت  كبيرة  3 مالعق   -
مرقة الدجاج - نصف ملعقة صغيرة فلفل احمر بارد بودرة

- نصف ملعقة صغيرة ملح.

� قشري البطاطس وقطعيها قطعا صغيرة مكعبة واسلقيها 
بالماء مع اضافة بودرة مرقة الدجاج لمدة 6 دقائق ثم صفيها 
واغسليها بالماء البارد وضعيها في وعاء زجاجي في الثالجة 

لمدة ربع ساعة.
� اخلطي جميع مقادير الصلصة ثم اضيفيها الى البطاطس 
ثم اضيفي البصل االخضر والفلفل االحمر واالصفر والجزر 
شكل  يتغير  ال  حتى  بحرص  وقلبي  المفروم  والكرفس 

البطاطس ثم اتركيها في الثالجة لمدة نصف ساعة.
� اغرفيها في طبق التقديم وزينيها بأعواد الكرفس والبقدونس 

والفلفل البارد )البابريكا( وقدميها.

كيلو لحم مقطع 10 قطع - 5 علب كبيرة لبن زبادي 
كوب صغير أرز مصري - ملعقة صغيرة هيل - بيضة 

ملعقة صغيرة دقيق - ملعقة صغيرة ثوم مهروس ملعقة 
صغير ملح - ملعقة صغيرة نعناع ناشف.

بسكويت الشاهي - علبتان من القشطة - 4 حبات شوكوالتة أصابع بالبسكويت والكاراميل
نصف كوب صغير حليب بودرة -- مغلفا بودرة كريمة الخفق - نصف كوب صغير ماء.

كوب ونصف كوب كبير برغل أسمر - بصلة
ثالثة أرباع كوب هبرة - ملعقة صغيرة ملح

ربع ملعقة صغيرة بهار.

ضعي طبقة من البس���كويت في صينية، ثم افردي عليها علبة قش���طة ثم طبقة أخرى 
من البسكويت

ضعي الشوكوالتة األصابع بالبسكويت والكاراميل مع احلليب البودرة وبودرة كرمية 
اخلفق واملاء والقش���طة في اخلالط، ثم اخلطيها جيدا وصبيها على البسكويت وادخليها 

في الثالجة حتى تبرد، ثم زينيها بالشوكوالتة. قدميها مع القهوة.

كوب كبير لحم مفروم
بصلة صغيرة مفرومة ناعما
ملعقتان كبيرتان من الزيت

نصف ملعقة صغيرة بهار
نصف ملعقة صغيرة ملح

نصف كوب صغير مكسرات محمصة )لوز وصنوبر(.

اسلقي اللحم مباء حار مضاف اليه نصف ملعقة هيل مطحون واتركيه 
على نار هادئة حتى ينضج.

ضع���ي البصل في الزيت على النار حتى يذب���ل، اضيفي اللحم املفروم 
وقلبيه حتى يتغير لونه ثم يجف ماؤه، اضيفي امللح والبهار وضعيه 

جانبا، ثم اضيفي اليه املكسرات.
اغسلي البرغل وصفيه ثم اتركيه ملدة نصف ساعة، ثم افرميه مع البصل 

في فرامة اللحم 3 مرات متتالية.
اطحن���ي الهبرة حتى تصبح مثل املعجون ثم اضيفيها للبرغل وضعي 
عليها امللح والبه���ار وافركي جميع املكونات جيدا حتى تصبح عجينة 

الكبة طرية.
خذي قطع���ة صغيرة من عجينة الكبة بحجم حب���ة الزيتون الكبيرة، 
كوريها ثم شكلي في وس���طها فتحة صغيرة بواسطة االصبع وضعي 
فيها قليال من احلشوة ثم اقفليها ودوريها بيدك حتى تتماسك وتصبح 
ملساء الواحدة تلو األخرى وهكذا حتى تنتهي الكمية اثناء العمل بللي 
يدك بقليل من املاء املذاب فيه ملعقة صغيرة من النشاء حتى ال تتفكك 

الكبة اثناء السلق.
اس���لقي الكبة بعناية ملدة 5 دقائق في قدر ماء مغلي مضاف اليه رشة 

ملح، ثم اخرجيها وضعيها في مصفاة حتى تبرد.
اغس���لي األرز واس���لقيه في ثالثة أكواب كبيرة من م���رق اللحم حتى 

ينضج.
ضعي اللنب والدقيق والبيضة وامللح في اخلالط واخلطيهم ثم ضعيهم 
على النار مع التحريك املس���تمر )حتى ال يفصل اللنب( الى ان يغلي، ثم 
اضيفي اليه االرز والثوم والنعناع واللحم املس���لوق وكوبني من مرق 
اللح���م، اتركيهم على النار ملدة 10 دقائق ثم اضيفي الكبة واتركيها ملدة 

5 دقائق مع اللنب ثم اغرفيها للتقدمي.
قدميها مع الكبة املقلية أو أي نوع آخر من الكبة.

كبة لبنية

أصابع الشوكوالته بالبسكويت والكراميل

الحلو

مأكول الهنا نوافذ 
رمضانية




