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إعداد:  أم وليد

اغسلي اللحم ثم صفيه متاما من 
املاء

ضعي حبة املستكة في القدر على 
النار حتى تذوب ثم أضيفي اليها 
اللحم واملاء املغلي وغطي القدر، 
اتركيه حتى ينضج اللحم ثم صفي 

املرق واتركيه حتى يبرد
قومي بسلق البطاطس مع البصل 
وبودرة مرق���ة الدجاج، وعندما 
تنض���ج اخلطيها ف���ي اخلالط 

وأضيفيها لقدر اللحم.
خذي ماء اللحم بعد ان يبرد قليال 
واخلطيه في اخلالط مع احلليب 
وخلطة البشاميل والزبدة والفلفل 

األبيض.
أضيفي اخللي���ط الى البطاطس 
املطحونة واللحم واتركيها على 

النار ملدة 10 دقائق.
بالبقدون���س  الطب���ق  زين���ي 

وقدميه.

شوربة كريمة البطاطس
المقادير:

الطريقة:

ربع كيلو لحم موزات
4 أكواب كبيرة ماء لسلق اللحم
ملعقة كبيرة بودرة مرقة الدجاج
3 حبات بطاطس مقطعة الى 

شرائح
3 أكواب ماء لسلق البطاطس

بصلتان مقطعتان شرائح سميكة
نصف ملعقة بودرة مرقة الدجاج 

لسلق البطاطس
3 مالعب كبيرة حليب بودرة
ملعقة كبيرة خلطة بشاميل

ملعقتان كبيرتان زبدة
ربع ملعقة صغيرة فلفل أبيض

نصف كوب كبير بقدونس مفروم 
للتزيين

حبة مستكة.

محشي الفريكة

مقادير المرقة للمحشي:

الطريقة: المقادير:
فريكة  كبير  كوب  مفروم،  لحم  كيلو  ربع  كوسا،  كيلو   2
صغير  كوب  نصف  مصري،  أرز  كبير  كوب  نصف  مجروشة، 
زيت، نصف كوب صغير ماء حار، نصف ملعقة صغيرة بهار 
أو فلفل أسود، ملعقة ونصف الملعقة ملح، نصف حبة جوزة 

الطيب مطحونة.

4 أكواب كبيرة ماء
مكعب مرقة الدجاج

ملعقة صغيرة ممسوحة ملح.

قطعي رؤوس الكوسا واغس���ليها بالفرشاة اخلاصة باخلضار 
حتت املاء حتى يخرج منها الرمل، ثم احفريها واغسليها واتركيها 

جانبا حلني حشيها.
اغسلي األرز والفريكة ثم اضيفي اليها اللحم املفروم والبهارات 
والزيت وامللح وقلبيها جيدا. احش���ي الكوسا دون ان متلئيها، 
اتركيها حوالي 2سم دون حشو من أعلى. ضعي محشي الكوسا 
في قدر واضيفي اليه 4 أكواب كبيرة من املاء احلار ومكعب مرقة 
الدجاج وامللح. اقلبي عليه بعد ذلك صحنا زجاجيا مقاوما للحرارة 

بحيث يغطي الوجه كامال، ثم ضعيه على النار حتى يغلي.
خففي النار واتركيه حتى ينضج حوالي ساعة وربع الساعة، ثم 
صفي املرق منه وغطي القدر واتركيه دون نار مدة ربع ساعة.

اغرفيه في طبق وقدميه مع اللنب الزبادي بالثوم والنعناع.

نوافذ مأكول الهنا
رمضانية




