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قشري البطاطس واس���لقيها حتى تنضج متاما، ثم قشري 
الثوم واسلقيه ملدة دقيقتني فقط. ضعي البطاطس والثوم 
وبقية املقادير في اخلالط )اجلك( واخلطيها جيدا ملدة دقيقتني 

حتى تصبح ناعمة جدا.

لنتائج أفضل ضعي السلطة في الثالجة لعدة ساعات قبل 
التقدمي.

حبتان من البطاطس الصغيرة 
بحجم البيضة، فصان كبيران من 
الثوم، 3 مالعق كبيرة لبن زبادي، 
ملعقة كبيرة جبنة كاسات، ربع 
كوب صغير زيت نباتي، نصف 

كوب ماء، ملعقتان كبيرتان من 
عصير الليمون، ملح حسب الرغبة.

ثالثة أرباع كيلو لحم مفروم، بصلة مبشورة، شريحة ونصف الشريحة من خبز 
التوست مبللة بالحليب )يستخدم ربع كوب ماء مخلوط مع ملعقتين كبيرتين حليب 

بودرة(, ربع ملعقة صغيرة ملح، ربع ملعقة صغيرة فلفل أسود
ملعقة صغيرة فلفل أحمر بارد، ملعقة ونصف الملعقة بودرة مرقة الدجاج، ملعقتان 

صغيرتان بقدونس ناشف أو 4 مالعق كبيرة, بقدونس أخضر، 3 شرائح جبن مقطعة 
كل واحدة أربع قطع, نصف كوب كبير ماء + ملعقتان من حليب البودرة

خبز أبيض مفرود )خبز شاورما( بعدد أقراص الكفتة
كوب كبير دقيق، بيضتان، كوب كبير بقسمات

كوب ونصف كوب كبير زيت للتحمير، حبتان من البطاطس كبيرتان مقطعتان 
شرائح رقيقة ومقلية, حبتان من الكوسا مقطعتان شرائح سميكة

حبة جزر مقطعة شرائح سميكة وكوبان كبيران من الماء
ملعقة صغيرة بودرة مرقة الدجاج لسلق الخضار.

سلطة الثوم

كفتة اللحم بالجبن

الحلو

مأكول الهنا نوافذ 
رمضانية

اخلطي اللحم املفروم مع البصلة وشريحة اخلبز وامللح والفلفل والفلفل األحمر 
البارد وبودرة مرقة الدجاج والبقدونس واعجنيه جيدا، ثم رصيه على ش���كل 
ش���رائح مثل البفتيك واضغطيها بيدك بحرص. اغمس���ي الشرائح في الدقيق 
باستخدام اليد ثم اغمسيها في البيض ثم في بقسمات ثم اقليها في الزيت. رصي 
الشرائح املقلية فوق رغيف من اخلبز الصغير املدور أو حسب الرغبة. اغمسي 
كل قطعة مربعة مقصوصة من اجلنب في احلليب وضعي على اللحم اثنتني لكل 

شريحة وهي ساخنة. اتركيها بعد ذلك في فرن مقفل ساخن حلني التقدمي.

يس���لق اجلزر والكوسا في املاء مع بودرة مرقة الدجاج ويصفيان ويزين بهما 
الطبق مع البطاطس.

المقادير:
كيس توست منزوع األطراف.

مقادير القشطة:
كوبان ونصف الكوب حليب سائل

4 مالعق كبيرة نشاء
ملعقتان كبيرتان سكر
ملعقة صغيرة ڤانيليا

2 علبة قشطة طازجة
ربع كوب ماء زهر.

مقادير الشيرة:
كوب كبير سكر، 2 كوب ماء، نصف كوب صغير ماء 

زهر، ثالثة ارباع كوب فستق مطحون للزينة.

الطريقة:
حمصي التوست بالفرن من اجلهتني ثم اتركيه 
جانبا.ضعي السكر على النار ملدة ربع ساعة حتى 
يصبح لونه بني البني والذهبي ثم اضيفي إليه 
املاء وماء الزهر واتركيه على النار ملدة 10 دقائق 
فقط.قطعي التوس����ت الى قطع كبيرة واغمسيه 
بالشيرة حتى يتشربها كلها ثم رصيه في طبق 
التقدمي. ضعي احلليب والنشا والسكر والڤانيليا 
وماء الزهر في قدر على النار وحركيها جيدا حتى 
يغلظ قوامها، ثم ارفعيها عن النار وأضيفي اليها 
القشطة وقلبي جيدا، بعد ذلك صبي اخلليط على 
التوست بالتساوي ثم رشي الفستق على الوجه، 
اتركي عيش السرايا في الثالجة حتى يبرد متاما 

ثم قدميه باردا.

عيش السرايا




