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عجة البطاطس
المقادير:

الطريقة:المقادير:

مالحظة:

الطريقة:

مالحظة:

نصف كيلو بطاطس
3 مالعق كبيرة بقدونس مفروم

ملعقتان كبيرتان دقيق
4 بيضات

نصف ملعقة صغيرة ثوم مهروس
نصف ملعقة صغيرة فلفل أسود

نصف ملعقة صغيرة ملح
نصف ملعقة صغيرة بيكنغ باودر

نصف ملعقة صغيرة بودرة مرقة الدجاج
ملعقة صغيرة فلفل أحمر بارد

ملعقة صغيرة كزبرة ناشفة
زيت للقلي

قشري البطاطس واغسليها ثم ابشريها مثل اجلنب.
اخفقي البيض جيدا مع الدقي���ق والبهارات والثوم وامللح والبيكنغ 
باودر وبودرة مرق���ة الدجاج ثم اضيفي اليه البطاطس املبش���ورة 

والبقدونس وحركيه جيدا.
ضعي مقالة صغيرة جدا بها ملعقة كبيرة من الزيت على النار، حركي 
اخلليط وخذي منه مقدار ملعقتني كبيرتني وضعيها في املقالة على نار 
هادئة حتى تصبح مثل القرص، اقلبيها على اجلهة األخرى، وعندما 

حتمر من اجلهتني اخرجيها وضعيها على ورق ماص للزيت.
كرري اخلطوة السابقة حتى تنتهي الكمية.

ميكنك عملها باملقالة اخلاصة بالعجة.
قدميها ساخنة أو باردة حسب الرغبة.

كيلو ونصف كيلو باذنجان طويل
نصف كيلو لحم مفروم

بصلتان متوسطتان مفرومتان
ملعقة صغيرة فلفل أسود

ملعقة صغيرة كمون
ملعقة صغيرة ملح

ملعقتان صغيرتان بودرة مرقة الدجاج
كوب كبير كزبرة خضراء حسب الرغبة

كوب ونصف كوب كبير طماطم معصورة من دون قشر
ملعقة صغيرة ثوم مهروس

نصف ملعقة صغيرة فلفل أسود
ثالثة أرباع كوب ماء كبير

مكعب مرقة الدجاج

مسقعة الباذنجان

مأكول الهنا نوافذ 
رمضانية

قش���ري الباذجنان دون ان تنزعي عنه الرأس والعنق ث���م افتحيه بخط واحد من أحد اجلوانب 
بواسطة السكني )حتى تستطيعي حشيه بعد القلي(، ثم انقعيه في املاء وامللح ملدة ربع ساعة، 

ثم صفيه واتركيه حتى يجف. اقلي الباذجنان بعد ذلك بالزيت نصف قلية واتركيه جانبا.
ضعي البصل مع اللحم املفروم على النار حتى يتغير لونه، ثم اضيفي الكمون والفلفل األس���ود 
وامللح وبودرة مرق الدجاج وقلبيه حتى يجف ماء اللحم. عندها ارفعيه عن النار واضيفي اليه 
الكزبرة اخلضراء وقلبيه. اضيفي الطماطم املعصورة مع الثوم والفلفل األس���ود واملاء ومكعب 
مرق الدجاج وغطي القدر واتركيها على نار متوسطة ملدة 20 دقيقة. ضعي ثالثة أرباع الصلصة 
في الصينية، ثم احشي حبات الباذجنان بخليط اللحم املفروم وضعيها في الصينية. ضعي على 
كل حبة ملعقة كبيرة من الصلصة ثم ضعي الصينية على النار ملدة عش���ر دقائق، ثم ادخليها 

في فرن حار ملدة نصف ساعة. قدمي املسقعة مع األرز األبيض أو اخلبز.

ميكنك استبدال الكزبرة بالصنوبر حسب الرغبة.

الطريقة: المقادير:
- ضعي كال من القشطة والشوكوالته السادة باحلليب 

والزبدة في حمام مائي حتى تذوب الشوكوالته.
- احضري صينية كبيرة وضعي فيها طبقة بسكويت 
وصبي نصف كمية اخلليط عليها. بعدها ضعي طبقتي 
بسكويت وصبي باقي اخلليط فوقهما، ثم ادخلي الصينية 

في الثالجة حتى يتماسك.
- ضعي مغلف بودرة كرمي����ة اخلفق والكرمي كاراميل 
واحلليب في خفاق الكيك واخفقيها حتى يصبح املزيج مثل 
الكرمية، ثم أضيفيه الى الصينية وزينيها بالشوكوالته 

واتركيها في الثالجة حتى جتمد متاما.

3 علب قشطة.
قالب زبدة صغير.

3 علب بسكويت شاهي صغير.
4 شوكوالته بالحليب سادة.
مغلق بودرة كريمة للخفق.

مغلف كريم كاراميل.
نصف كوب كبير حليب بارد.

شوكوالتة للتزيين.

الحلو

الشوكوالته بكريم الكاراميل




