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- ضعي قدرا على النار وعندما 
تس���خن أضيفي حبات املستكة 
حتى تذوب. أضيفي اليها اللحم 
وقلبيه جيدا ثم أضيفي عصير 
الطماطم والبه���ارات ومعجون 
الطماط���م والقرفة وورق الغار 
وبودرة مرق���ة الدجاج وقلبيها 

ملدة 3 دقائق.
- أضيفي املاء احلار واتركي القدر 
على نار هادئة ملدة ساعة وربع 

الساعة.
- أضيفي مسحوق الكويكر مع 
التحريك ثم اتركي القدر مغطاة 
على نار هادئ���ة الى ان ينضج 

اللحم متاما وقدميها ساخنة.

شوربة الكويكر
المقادير:

الطريقة:

نصف كيلو لحم مقطع قطع 
متوسطة

6 فصوص مستكة - كوب كبير 
طماطم مقشرة ومعصورة
7 أكواب كبيرة ماء مغلي

كوب صغير ونصف الكوب كويكر
عود قرفة - ملعقة كبيرة بودرة 

مرقة دجاج
ملعقة كبيرة معجون طماطم

نصف ملعقة صغيرة هيل
نصف ملعقة صغيرة فلفل أسود

3 أوراق غار.

- ضعي البصل مع الزيت على النار حتى يذبل ثم اضيفي قطع 
الدجاج بعد غسلها جيدا وقلبيها حتى يتغير لونها ثم اضيفي 

الثوم وقلبي ملدة 5 دقائق.
- اخفق���ي اللنب الزبادي بامللعقة جيدا، اضيفيه الى الدجاج ثم 
اضيفي البهارات وامللح ومكعب مرقة الدجاج والزعفران وغطي 
القدر واتركيه على نار معتدلة حتى ينضج الدجاج ويبقى به 

القليل من املرق.

1.5 دجاجة مقطعة الى 8 قطع - بصلة مفرومة ناعما - 1.5 علبة 
صغيرة لبن زبادي - ملعقة صغيرة ثوم مهروس - ربع كوب صغير 

زيت
نصف ملعقة صغيرة فلفل اسود - نصف ملعقة صغيرة كركم - 

نصف ملعقة صغيرة ملح  - نصف ملعقة صغيرة زعفران - مكعب 
مرقة الدجاج - ربع ملعقة صغيرة ملح ليمون - ملعقة صغيرة 

كمون.

الطريقة: المقادير:

الطريقة: المقادير:
- اسلقي الدجاج مع القرفة والهيل وبودرة مرقة الدجاج ملدة نصف 

ساعة ثم صفيه وقطعيه الى شرائح رقيقة واتركيه جانبا.
- نظفي الس���بانخ وافرميها فرما ناعما ثم اغسليها جيدا وضعيها 
في قدر مع بودرة مرق���ة الدجاج ملدة 5 دقائق حتى تذبل ثم قومي 
بتصفيتها. - اضيفي اجلبنة السائلة الى السبانخ مع الدجاج والقرفة 

املطحونة والفلفل األبيض وشرائح البصل واتركيها جانبا.
- افردي نصف العجينة حس���ب حجم الصينية ثم افردي النصف 

اآلخر واتركيه جانبا.
- اضيفي املاء املخلوط مع احلليب والبشاميل عن النار مع التقليب 

باخلفاق، وعندما يتكثف أضيفي اجلنب املبشور وقلبيه.
ضعي خليط السبانخ على النصف األول من العجينة واضيفي فوقه 
البش���اميل. - قطعي العجينة الثانية الى ش���رائح بطول الصينية 
وبعرض 2 سم وشكلي منها 4 خطوط بالطول و4 خطوط بالعرض 
أو حسب الش���كل املرغوب فيه، ادهنيها بعد ذلك بالبيض والزيت 

وادخليها في فرن حار حتى تنضج وحتمر ثم قدميها.

فطيرة السبانخ بالبشاميل
باكيت عجينة بف باستري 

مستطيلة للصواني
2 حزمة سبانخ

ملعقة صغيرة بودرة مرقة 
الدجاج

2 صدر دجاج من دون عظم 
أو جلد

4 حبات هيل
عود قرفة للسلق

ملعقة صغيرة بودرة مرقة 
الدجاج للسلق

3 أكواب كبيرة ماء لسلق 
الدجاج.

نوافذ مأكول الهنا
رمضانية

مختوم الدجاج

إعداد: أم وليد




