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الفقع جيدا وقشريه  - اغسلي 
قشرة خفيفة جدا بالسكني. يوجد 
أسفل الفقع ما يتجمع به الرمل، 
اقطعيه بالسكني، ثم خذي حبة 
واغس���ليها حتت املاء مع الفرك 
البسيط حتى تتخلصي من الرمل 
العالق بها وهكذا.. حتى تنتهي 

الكمية.
- قطع���ي الفقع ال���ى مربعات 
وانقعي���ه في امل���اء ملدة نصف 
ساعة مع تغيير املاء كل 10 دقائق 

للتخلص من الرمل املترسب.
- ضعي البصل والزيت على النار 
وقلبي حتى يذبل البصل أضيفي 
اللحم وقلبي مل���دة 5 دقائق ثم 
أضيفي املاء احلار واتركي القدر 

على النار ربع ساعة.
- اضيفي الفق���ع وغطي القدر 
واتركيه على النار مدة س���اعة 
ثم أضيفي الفلفل األسود وامللح 
وبودرة مرق���ة الدجاج ومكعب 
مرقة الدجاج واتركيه على النار 

حتى ينضج اللحم.

شوربة الفقع باللحم
المقادير:

الطريقة:

كيلو ففع - نصف كيلو لحم 
مقطعة

بصلة متوسطة مفرومة - 3 
مالعق زيت

مكعب مرقة الدجاج - ملعقة 
صغيرة بودرة مرقة الدجاج

نصف ملعقة صغيرة فلفل أسود
نصف ملعقة صغيرة ملح - 4 

أكواب كبيرة ماء

المقادير:
فخذة ضأن 3 كيلو

بصلة للسلق
3 أعواد قرفة

10 حبات بهار حلو
4 مالعق كبيرة بودرة مرقة الدجاج

نصف ملعقة صغيرة فلفل أبيض
2 ملعقة كبيرة خل
2 ملعقة كبيرة زيت

15 كوبا كبيرا ماء لسلق الفخذة

مقادير خلطة األرز:
6 أكواب صغيرة أرز بسمتي.

ربع كيلو لحم مفروم
بصلة واحدة مفرومة

2 ملعقة صغيرة بهار حلو
ملعقة صغيرة قرفة ناعمة

2 ملعقة صغيرة بودرة مرقة الدجاج
نصف ملعقة صغيرة فلفل أسود

2 كوب كبير بازاليا مثلجة
3 مالعق كبيرة صنوبر
نصف كوب كبير لوز

نصف كوب كبير زيت لطبخ األرز

الطريقة:
- اغس����لي الفخذة وأزيلي الدهن 
وادهنيها بالزيت واخلل واتركيها 
س����اعة ثم اس����لقيها مع البصلة 
والفلفل والقرفة والبهار وبودرة 
مرقة الدجاج ملدة 3 ساعات تقريبا. 
- ارفع����ي الفخذة م����ن القدر الى 
صينية واضيفي اليها كوبا من مرق 
اللحم وغطيها بالقصدير وادخليها 

الفرن ملدة نصف ساعة.
- ضعي ق����در األرز عل����ى النار 
واضيف����ي اليه الزي����ت والبصل 
وقلبيه مل����دة 5 دقائق ثم اضيفي 
اللحم املفروم والبهار احللو والقرفة 
وب����ودرة مرقة الدج����اج والفلفل 
األسود وقلبي حتى ينضج اللحم 
املفروم، ثم ضعي 6 أكواب من مرقة 
اللحم على اللحم املفروم واتركيه 

على النار حتى يغلي.
- اضيفي األرز بعد غس����له جيدا 
ونقعه ملدة س����اعة وعندما يغلي 
الن����ار حتى ينضج  اتركيه على 
ويشرب ماءه واضيفي اليه البازاليا 

ملدة 10 دقائق.
- عند التقدمي ضعي البازاليا جانبا 
ثم اغرفي األرز وضعي البازاليا على 
الوجه وفوق الفخذة وغطي عظم 
الفخذ بأي نوع من أنواع اخلضار 
للتزيني، ثم رشي الصنوبر واللوز 

املقلي على الوجه.

كبة بخبز التوست

كيس ونصف توست منزوع األطراف - كوب كبير حليب سائل - نصف كيلو دجاج مسلوق 
من دون عظم - بصلة كبيرة - حبة فلفل رومي - 3 مالعق كبيرة زيت - نصف ملعقة صغيرة 
فلفل أسود - ربع ملعقة صغيرة ملح - 3 مالعق مايونيز - ملعقة كبيرة بودرة مرقة الدجاج - 

كوب صغير زيتون اخضر مقطع - كوب كبير بقسماط - 2 ملعقة كبيرة خلطة البروست

- ضعي البصل على النار مع الزيت وقلبيه حتى يذبل. اضيفي الفلفل الرومي بعد تقطيعه 
قطعا صغيرة وقلبيه، ثم قطعي الدجاج املس���لوق الى قط���ع صغيرة واضيفيه الى البصل 
وقلب���ي ثم اضيفي البهارات وامللح وبودرة مرقة الدجاج وقلبي. ارفعيهم عن النار واضيفي 

مايونيز والزيتون وقلبي واتركيهم جانبا.
- اطحني التوست جيدا واضيفي اليه احلليب واعجنيه حتى يصبح مثل العجينة.

- خذي قطعة من العجني بحجم البيضة الصغيرة واحش���يها بالدجاج ثم ش���كليها على 
ش���كل أقراص صغيرة ثم غطسيها بالبقس���ماط املخلوط مع خلطة البروست. إذا التصقت 

العجينة بيدك بللي يدك مباء بارد.
- ضعي األقراص في الفريزر قبل القلي ملدة ساعة ثم اخرجيها واقليها مباشرة في زيت 

متوسط احلرارة.

المقادير:

الطريقة:

نوافذ مأكول الهنا
رمضانية

األرز اللبناني بالفخذة




