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إعداد: أم وليد

� ضع���ي قليال من الزيت في القدر وأضيفي إليه املس���تكة حتى تذوب متاما ثم أضيفي إليها 
اللحم وقلبي.

� أضيفي املاء املغلي مباشرة، غطي القدر واتركيه حتى ينضج اللحم، املطلوب في النهاية 6 
أكواب كبيرة مرقة للشوربة.

� بعد نضج اللحم أضيفي بقية اخلضار وبودرة مرقة الدجاج والفلفل األبيض واتركيه على 
النار ملدة نصف ساعة.

� ارفعي اللحم واخلطي الش���وربة في اخلالط ثم ضعيها عل���ى النار وأعيدي اللحم إليها ثم 
أضيفي إليها مغلف شوربة اخلضار واتركيها على النار 10 دقائق ثم قدميها.

شوربة الخضار باللحم
المقادير:

الطريقة:

نصف كيلو لحم ضأن بالعظم - 7 أكواب كبيرة ماء لطبخ اللحم - 2 حبة مستكة
حبة بطاطس مقطعة قطعا صغيرة - عود كرفس مقطع صغير
4 حبات كوسا صغيرة مقطعة - 2 ملعقة كبيرة بقدونس مفروم

كوب كبير فاصوليا خضراء مقطعة قطعا صغيرة
حبة طماطم مقشرة ومقطعة شرائح - ربع كوب زيت - ملعقتان صغيرتان بودرة مرقة الدجاج

نصف ملعقة صغيرة فلفل أبيض - مغلف شوربة الخضار.

- اغس����لي البرغل وصفيه جيدا ثم اتركيه ملدة ربع ساعة.- افرمي البصل وضعيه في قدر 
على النار مع اللحم املفروم وقلبيه حتى يجف ماؤه، اضيفي البهارات وامللح ثم ارفعيه عن 
النار واضيفي اليه اللوز والصنوبر  واتركيه جانبا. - افرمي البصل مع البرغل والبطاطس 
في فرامة اللحم أربع مرات متتالية حتى يس����هل عجنه. - ضعي الكبة في صينية ويفضل 
ان تكون من الفخار االحمر »خاصة لعجن الكبة« واعجنيها جيدا حتى تصبح عجينة طرية 
ومتماسكة، بللي يدك باملاء البارد من حني آلخر اثناء العمل. - قطعي الكبة الى قطع صغيرة 
بحجم البيضة الصغيرة ثم اصنعي فيها حفرة باستخدام القالب اخلشبي اخلاص بالكبة حتى 
حتصلي على اس����طوانة مجوفة مقفولة من جهة واحدة »ميكن استخدام القالب البالستيك 
امللح����ق بفرامة اللحم واخلاص لعمل هذا النوع من الكبة مما يس����هل عملية التحضير«، ثم 
امأليها باحلشوة واقفليها بخفة ثم اديريها عدة مرات بالكف الشبه املغلق واحدة تلو االخرى 
وهكذا حتى تنتهي الكمية. - اقلي الكبة في زيت حار وقلبيها بلطف حتى حتمر، ال تضعي 

اكثر من 5 حبات في الزيت حتى ال يبرد الزيت وتتفكك الكبة.

عن���د الرغبة في ان تكون اقراص الكبة مقرمش���ة، ضعيها في الفريزر قبل القلي ثم اقليها 
مباشرة من الفريزر قبل ان يتفكك الثلج.

الطريقة:

مالحظة:

ربع كيلو لحم مفروم - 
بصلة متوسطة - ملعقة 

صغيرة فلفل اسود - كيلو 
ونصف بطاطس حجم 

صغير - ملعقتان كبيرتان 
صنوبر محمر.

كوب صغير زيت -  ملعقتان 
زبدة لتحمير البطاطس 
- رشة ملح - ملعقتان 

كبيرتان معجون طماطم - 
كوب ونصف كبير ماء.

المقادير:

نوافذ مأكول الهنا
رمضانية

كبة بطاطس

الطريقة:

مالحظة:

المقادير:
� ضع���ي البصل والزيت على الن���ار وقلبي حتى يذبل ثم 
أضيفي اللحم وقلبي ملدة 5 دقائق ثم ضعي الثوم وغطي 

القدر واتركيه 10 دقائق مع التحريك من حني آلخر.
� أضيفي الطماطم وغطي القدر واتركيه على نار هادئة. � قبل 
أن ينضج بربع ساعة، ضعي البهارات ومكعب مرقة الدجاج 

وامللح. � ضعيه في طبق التقدمي وقدميه مع اخلبز.

� ميكن إضافة قليل من املاء إذا لزم األمر.

معرق باللحم
كيلو لحم بعظمه مقطع عشر قطع

بصلة مفرومة ناعما
ربع كوب صغير زيت

ربع كوب كبير طماطم معصورة
مكعب مرقة الدجاج
ملعقة صغيرة كمون

ملعقة صغيرة ثوم مهروس
ثالثة أرباع ملعقة صغيرة فلفل أسود

نصف ملعقة ملح.




