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السلطة الروسية

مقادير الصلصة

المقادير :

الطريقة:

مقادير الشيرة:

الطريقة:

4 مالعق كبيرة مايونيز - فص ثوم 
مفروم ناعما - 4 مالعق كبيرة لبن 
زبادي - 3 مالعق كبيرة زيت زيتون 
- ملعقة كبيرة خل - عصير نصف 
فلفل  ملعقة صغيرة  ربع   - ليمونة 
ملعقة  ربع   - ملح  رشة   - أبيض 

صغيرة بودرة مرقة الدجاج

- اخلطي جميع مقادير الصلصة 
مع بعض واتركيها جانبا.

- اسلقي الخضار كل على حدة 
الدجاج  مرقة  مكعب  نصف  مع 
بداية  عند  مباشرة  وارف��ع��ي��ه 
النضج ثم صفيه واتركيه جانبا 

ليجف.
- ض��ع��ي ال��خ��ض��ار ف��ي وع��اء 
الخلطة  اليه  واضيفي  زجاجي 
في  ضعيه  ث��م  ج��ي��دا،  وقلبيه 
بين  ت��ت��راوح  لفترة  ال��ث��اج��ة 
يتشرب  حتى  وساعتين  ساعة 

الخليط.
- زيني السلطة بالبقدونس عند 

التقديم.

400 جرام جبن موزاريلال - ثالثة أرباع كوب سميد ناعم 
- ثالثة أرباع كوب كبير سكر - كوب كبير ماء - ربع كوب 

صغير ماء زهر - 2 علبة قشدة طازجة - فستق للتزيين

2 كوب كبير سكر - كوب كبير ماء - ربع كوب كبير ماء 
زهر - ملعقة صغيرة عصير ليمون

- ضعي مقادير الشيرة على النار ملدة 10 دقائق ثم ارفعيها عن النار.
- قطعي اجلنب الى شرائح طويلة وانقعيه في احلليب ملدة ساعتني ثم ضعيه 

في مصفاة ودعيه حتى يصفى متاما.
- ضعي اجلنب والس���ميد واملاء والسكر وماء الزهر في قدر على نار هادئة مع 

حتريكه باستمرار ملدة ربع ساعة تقريبا حتى يصبح مثل العجينة السميكة.
- ادهني لوح خش����بي بالش����يرة وضعي قطعة من العجينة على الش����يرة 
وافرديها بالنشابة وهي حارة حتى تصبح بسماكة الكرتون. ثم ضعي القشدة 
في كيس واعصريها على حاوة اجل����نب بالطول. لفي العجينة بعد ذلك لفة 
ونصف حتى تصبح مثل االس����طوانة الطويلة ثم قطعيها الى قطع طولها 3 
س����م وضعيها في طبق التقدمي. كرري هذه العملية نفسها بالعجينة الباقية 

وهي ساخنة حتى تنتهي الكمية.
- ضعيها بع����د ذلك في طبق التقدمي وزينيها بالفس����تق احملطون وقدميها 

باردة.

حالوة الجبن

الحلو

مأكول الهنا نوافذ 
رمضانية

المقادير:
2 حبة بطاطس متوسطة مقطعة 

مكعبات صغيرة
خضراء  فاصوليا  كوب  أرباع  ثالثة 

مقطعة 4 سم
جزر  كبير  ك��وب  أرب���اع  ث��الث��ة 

مكعبات
ثالثة أرباع كوب كبير بازليا مثلجة

مكعب مرقة الدجاج )للسلق(
مقطعة  زهرة  كبير  كوب  نصف 

بنفس حجم الخضار السابق




