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إعداد:  أم وليد

ضعي البص���ل والزيت والزبدة على الن���ار وحركيه حتى 
يذبل ويصبح لونه ذهبيا. اضيفي الدقيق وحمصيه قليال، 
ثم اضيفي مرق الدجاج املعد مسبقا ثم اضيفي مكعب مرق 
الدجاج وبودرة مرقة الدجاج ثم غطي القدر واتركيه على نار 
هادئة ملدة نصف ساعة. قطعي اخلبز الفرنسي الى شرائح 
وادخليها الفرن حتى تتحمص اغرفي الش���وربة في صحن 
التقدمي )صحن فخار أو بايركس( ثم ضعي ش���رائح اخلبز 
على الوجه ورشي اجلنب عليها وادخليها الفرن حتى يذوب 

اجلنب وحتمر ثم قدميها وهي ساخنة.

الطريقة: المقادير:
3 حبات بصل متوسطة مقطعة شرائح رفيعة

4 مالعق كبيرة زيت
ربع قالب زبدة

5 أكواب كبيرة ونصف كوب من مرقة دجاج 
أو لحم معد مسبقا

3 مالعق كبيرة دقيق
مكعب مرقة الدجاج

نصف ملعقة صغيرة بودرة مرقة الدجاج
شرائح خبز فرنسي، جبن موزاريلال مبشور

نوافذ مأكول الهنا
رمضانية

الطريقة: المقادير:
ضعي اللحم املفروم على النار مع الزبدة والبهارات وقلبي حتى ينضج اللحم ويجف ماؤه.

ضعي اللحم املفروم في وعاء كبير واضيفي اليه األرز واللوز والصنوبر والبازالء والقش���طة 
وقلبي جيدا.

خذي واحدة من الرقائق وافرديها قليال بالنشاب ثم ضعيها على زبدية صغيرة دون أن تلمس 
قاع الوعاء وضعي فيها مقدار ملعقتني كبيرتني من احلشو، ثم طبقي أطرافها مثل ظرف الرسالة، 

اقلبيها على راحة اليد وضعيها في صينية الفرن، كرري العملية حتى تنتهي الكمية.
ادهني وجه الرقائق بخليط صفار بيضة مع ملعقة من الزبدة.

اخبزيها في فرن متوسط احلرارة ملدة ساعة وربع الساعة تقريبا حتى يصبح لونها ذهبيا ثم 
اخرجيها وقدميها ساخنة.

أوزي
18 حبة رقائق البف باستري 

الهشة المربعة - كوب ونصف 
كوب كبير أرز مطبوخ

كوب صغير بازالء مسلوقة - 
مكعب مرقة الدجاج - نصف 

كوب صغير لوز مسلوق محمص
نصف كوب صغير صنوبر محمص 

- ملعقتان كبيرتان من القشطة
كوب لحم مفروم - بهارات 

المفرومة - نصف ملعقة صغيرة 
بهار أو فلفل أسود

ربع ملعقة صغيرة قرفة مطحونة 
- نصف ملعقة صغيرة بودرة مرقة 

الدجاج - ملعقة زبدة

شوربة البصل

مالحظة:
توضع عجينة البف باستري بالفرن لمدة ال تقل عن ساعة حتى تنضج جميع طبقات 

العجين فيها جيدا.




