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القبوط
العجينة:

الحشو:

المرق:

مقادير العجينة:

الطريقة:

3 أكواب طحين - ربع كوب من الزيت - كوب ماء ملح حسب الرغبة.

نصف كيلو من اللحم المفروم - ملعقتان صغيرتان من البهارات المشكلة، فصان ثوم مفروم ناعما 
- نصف ملعقة صغيرة من الكمون، نصف ملعقة صغيرة من الدارسين - نصف ملعقة صغيرة من 

الكركم، حبة بصل متوسطة مقطعة الى قطع صغيرة، ملح والفلفل األسود حسب الرغبة.

الى قطع صغيرة  تقطع  بصلة  الحجم.  متوسطة  قطع  الى  تقطع  كبيرة  حبتان طماطم 
الحجم - ملعقة صغيرة من الكركم، ملعقتان صغيرتان من البهارات المشكلة - مكعب ماجي 
مرق لحم، ثلث كوب صبار )التمر الهندي( منقوع في ماء. - نصف كوب معجون طماطم.

ليتر ونصف الليتر من الماء. - ملح وفلفل أسود حسب الرغبة. - زيت الزيتون.

- نحضر الحشو بإضافة اللحم داخل وعاء ثم نضيف اليه الثوم والبصل والبهارات 
والكمون والدارسين والكركم والملح والفلفل األسود ويمزج بينها.

- تحضر العجينة بإضافة الماء والزيت والملح الى طحين وتعجن جيدا وتكور وتترك 
لمدة ساعة.

- في هذه األثناء يحضر المرق بوضع الزيت في القدر على النار ثم نضيف اليه البصل 
معجون  ثم  ومن  والبهارات  الكركم  اليه  نضيف  ثم  ينضج  ان  الى  الطماطم  ثم  ومن 
طماطم ومنقوع الصبار أو ماء الصبار ومن ثم يضاف اليه الماء ويترك حتى يغلي ثم 
تهدأ النار. - ترق العجينة ومن ثم تقطع الى دوائر صغيرة ثم تحشى باللحم وتغلق 
على هيئة نصف دائرة. - من ثم يوضع القبوط في المرق وتترك لمدة ساعة أو الى ان 

ينضج القبوط على نار متوسطة الحرارة ويقدم ساخنا.

6 قطع بسكويت أوريون
3 مالعق صغيرة من القهوة
نصف لتر من الحليب البارد

4 أكواب من الثلج
كريمة مخفوقة

نصف كوب من السكر
صلصة الكراميل.

الطريقة:
طريقة العمل:

- توضع القهوة في ملعقة 
كبيرة من املاء البارد.

- نضع احلليب والقهوة والسكر 
والثلج في اخلالطة الكهربائية 

وتخلط ثم نضع بسكويت 
األوريون داخل اخلالط وتخلط 

جميع املقادير ثم يسكب في 
كوب ونضع عليه الكرمية 

املخفوقة وقليال من الكراميل 
ويقدم باردا.

األوريون بالقهوة

الحلو

مأكول الهنا نوافذ 
رمضانية

الطريقة:المقادير :

مقادير الوجه:

2 كوب صغير دقيق - 2 بيضة - كوب صغير 
حليب سائل، كوب ونصف كوب صغير سكر - 

نصف ملعقة فانيليا، ملعقة صغيرة بيكنج باودر - 
كوب صغير زيت - 3 مالعق صغيرة بودرة كاكاو.

ثالثة أرباع علبة كريمة شوكوالتة
4 أو 5 ألواح شوكوالتة غامقة أو قوالب 

شوكوالتة للطبخ، فستق مطحون أو 
كرات شوكوالتة للزينة.

- اخلطي جمي����ع مقادير الكي����ك وضعيها في الفرن 
حتى تنضج.

- ضعيها بعد ذلك في اخلالط واطحنيها حتى تصبح 
ناعمة، ثم ضعيها في صيني����ة واضيفي اليها كرمية 

الشوكوالتة.
- اعجنيها بيدك حتى تصبح متماسكة مثل العجينة، 

شكلي منها كرات صغيرة.
- أذيبي ألواح الشوكوالتة الغامقة في حمام مائي ثم 
ادهنيها بامللعقة على وجه كرات الشوكوالتة ثم رشيها 
بقليل من الشوكوالتة املبشورة أو الفستق املطحون 

وقومي برصها في طبق التقدمي وقدميها مع القهوة.

كرات الشوكوالتة




