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محشي البطاطس
المقادير:

مقادير الحشوة:

مقادير الصلصة:

المقادير:

المقادير:

مقادير اللحمة:

مقادير اللبن:

الطريقة:

الطريقة:

الطريقة:

10 حبات بطاطس متوسطة الحجم

بصلة مفرومة - ربع كيلو لحم مفروم - 3 مالعق كبيرة زيت
ربع ملعقة صغيرة ملح - فلفل أسود - بهار حلو

ربع ملعقة صغيرة بودرة مرقة الدجاج - كوب ونصف كوب كبير زيت للقلي

4 مالعق كبيرة زيت - ملعقة كبيرة دقيق - عصير ليمونة ونصف الليمونة
كوب وربع الكوب ماء - 3 مالعق صغيرة بودرة مرقة الدجاج

- قش���ري البطاطس واغسليها وقطعيها الى قسمني إن كانت كبيرة 
واحفريها بحفار الكوسا. - اقلي البطاطس وضعيها جانبا.

- ضعي زيت احلش���وة على النار وأضيفي اليه البصل وقلبيه ملدة 
دقيقة ثم أضيفي اللحم املفروم وبقية مقادير احلش���وة. - واصلي 
التقليب حتى يس���توي اللحم املفروم واحش���ي به حبات البطاطس 
وضعيها في صينية. - ضعي زيت الصلصة في قدر على النار واضيفي 
اليه الدقيق وقلبي ملدة دقيقة. اضيفي املاء املخلوط مع بودرة مرقة 
الدجاج والليمون ثم قلبي بس���رعة حتى ال يتكتل اخلليط وارفعيه 
عن النار عند الغليان. - صبي هذا اخلليط فوق محش���ي البطاطس 
في الصينية وادخليه الفرن ملدة ربع س���اعة حتى يش���رب قليال من 

الصلصة ثم اخرجيه من الفرن وقدميه.

- اسلقي الدجاج مع البصلة ومكعب مرقة الدجاج ملدة نصف ساعة ثم صفيه وقطعيه 
قطعا صغيرة. - اسلقي املعكرونة في ماء سلق الدجاج. - اخلطي مايونيز مع الليمون 
واجل����نب والزيت وامللح واملاس����ترد في اخلالط جيدا حت����ى يتجانس املزيج. - ضعي 
املعكرون����ة ف����ي وعاء وأضيفي إليها بقي����ة املقادير واخلطيها ث����م صبي فوقها خلطة 

املايونيز وقدميها.

4 صدور دجاج )من دون عظم(
ثالثة أرباع علبة معكرونة صغيرة، مكعب مرقة 
الدجاج للسلق، فلفلة حمراء، فلفلة صفراء أو 
خضراء، 4 أعواد بصل أخضر، 3 مالعق كبيرة 

زيتون أخضر وأسود شرائح، 4 مالعق كبيرة خيار 

صغير مخلل مقطع حلقات
4 مالعق كبيرة مايونيز، ملعقة ماسترد، عصير 
نصف ليمونة، ملعقة كبيرة جبن كاسات، 4 

مالعق كبيرة بقدونس، علبة ذرة كوب ونصف 
الكوب الكبير، ملعقتا زيت زيتون.

نصف كيلو باذنجان أسود كبير - رغيف ونصف خبز أبيض - عصير 
ليمونة - ملعقة كبيرة زيت - ملعقة كبيرة معجون طماطم - 

ملعقة صغيرة ملح - نصف ملعقة صغيرة كمون - كوب صغير ماء 
- 3 فصوص ثوم مهروسة.

ربع كيلو لحم مفروم - بصلة مفرومة - نصف ملعقة صغيرة بودرة 
مرقة الدجاج، نصف ملعقة صغيرة فلفل أسود - نصف ملعقة 

صغيرة كمون.

علبة صغيرة لبن زبادي - كوب لبن رائب - 3 مالعق كبيرة طحينة 
- عصير نصف ليمونة ملح.

سلطة المعكرونة

فتة الباذنجان

مأكول الهنا نوافذ 
رمضانية

- قشري الباذجنان وقطعيه الى مربعات صغيرة، انقعيه في ماء وملح ثم اغسليه وصفيه 
ثم إقليه في زيت ساخن حتى يصبح لونه ذهبيا واتركيه جانبا.

- قطعي اخلبز الى مربعات ثم اقليه واتركيه جانبا.
- ضع���ي اللحم والبصل في قدر على النار وقلبيهما حتى يجف ماء اللحم، أضيفي بودرة 

مرقة الدجاج والفلفل والكمون واتركي اخلليط جانبا.
- ضع���ي الزيت ونصف كمية الثوم في ق���در صغير على النار وحركيه حتى يصبح لونه 
ذهبيا، أضيف���ي املاء ومعجون الطماط���م ونصف مكعب مرقة الدج���اج وعصير الليمون 
والكمون والباذجنان األس���ود، اتركي اخلليط بعدها على نار هادئة ملدة 3 دقائق ثم ارفعيه 

عن النار.
جهزي اللنب وذلك بخلط املكونات اآلتية: الل���نب الزبادي، اللنب الرائب، الطحينة، الليمون، 

امللح والثوم املتبقي ثم قلبي مبلعقة حتى يتجانس اخلليط.
- قومي برص اخلبز والباذجنان في صينية متوس���طة ثم أضيفي الصلصة، ثم اللحم ثم 

اضيفي اليهم خليط اللنب.
- زيني الفتة بالبقدونس والصنوبر احملمص قبل التقدمي.

الحلو

الطريقة:

خليط الشوكوالتة:

مالحظة:

المقادير:
- ضعي الزبدة مع مربعات الشوكوالتة على نار هادئة 

في حمام مائي مع التقليب حتى تذوب املكونات.
- اخلطي باقي املقادير باخلالط ما عدا اجلوز.

- اضيفي الش����وكوالتة والزبدة الى خليط الدقيق 
واخلطي جيدا ثم اضيفي اليهم اجلوز وقلبي باليد. 
- صب����ي اخلليط في صينية مدهونة مبلعقة زبدة 
ث����م ادخليها الفرن ملدة 20 دقيقة على درجة حرارة 

متوسطة. - اخرجيها من الفرن واتركيها لتبرد.
- لعمل خليط الشوكوالتة: ضعي الزبدة والشوكوالتة 
في حمام مائي في قدر على النار وقلبي حتى تذوب 
املكونات، ارفعي اخلليط عن النار واضيفي العسل 
والقشدة مع االستمرار في التقليب حتى يتجانس ثم 
صبي اخلليط على البراوني ووزعيه عليها بالتساوي 
ثم قطعيها حسب الرغبة. - اتركيها لتبرد ثم ضعيها 

في ورق التقدمي وقدميها مع القهوة.

75 جرام شوكوالتة قوالب )خاصة 
للطبخ(

ملعقتان كبيرتان زبدة )بحرارة الغرفة(
ملعقتان كبيرتان عسل

ربع كوب كبير قشطة طازجة.

- لعمل الحمام المائي يمأل نصف وعاء بالماء ويوضع فيه وعاء اصغر يحتوي على 
الشوكوالتة.

قالب زبدة
2 مربع شوكوالتة مُرة، بيضتان، 

نصف كوب كبير جوز مفروم
ملعقة صغيرة فانيليا

كوب كبير سكر
كوب كبير دقيق.

حلو براوني




