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محشي ملفوف باللحم
المقادير:

مقادير المرق:

المقادير:

المقادير:

التغليفة:

الطريقة:

الطريقة:

مالحظة:

الطريقة:

رأس ملفوف كبير - كوب كبير لحم مفروم - نصف كيلو صدور دجاج من دون عظم 
- كوبان ونصف كوب كبير أرز مصري - 4 مالعق كبيرة معجون طماطم

نصف كوب صغير زيت - كوب صغير ماء حار - ملعقة كبيرة ملح
ملعقة صغيرة بهار أو فلفل أسود - نصف حبة جوزة الطيب مطحونة

3 أكواب كبيرة ماء - ملعقتان كبيرتان معجون طماطم - مكعب مرقة الدجاج
ملعقة صغيرة ملح ليمون - ملعقة صغيرة نعناع ناشف - ملعقة صغيرة ثوم مهروس 

- ملعقة صغيرة بودرة مرقة الدجاج

- ضع���ي 3 مالعق زيت في قدر من املاء على النار، وعندما يغلي خذي رأس 
امللفوف واحفريه من اجلهة القاس���ية من أس���فل وتخلصي منها ثم اغسليه 
جيدا قبل وضعه في القدر بحيث يغمره املاء متاما. عندما تبدأ أوراق امللفوف 

بالتفكك بعد دقائق اخرجيها وضعيها في مصفاة حلني استخدامها.
- اغسلي األرز ثم صفيه واضيفي اليه اللحم والبهارات والزيت وجوزة الطيب 

ومعجون الطماطم واملاء احلار وامزجيه جيدا.
- خذي ورقة ملفوف وقطعيها 4 قطع وتخلصي من اجلزء القاسي من الورقة 
ثم ضعي اجلزء املراد حش���وه بالطول وضعي عليه احلشوة ولفيه بالعرض 

بإحكام مع مراعاة عدم طي األطراف.
- اغسلي صدور الدجاج وضعيها في قاع القدر ثم رصي عليها أوراق امللفوف 
بعد حش���يها وتغطيتها بصحن زجاجي مقاوم للحرارة مع وضع شيء ثقيل 

عليه )يفضل شيء ثقيل خاص باحملشي(.
- أضيفي املاء مع معجون الطماطم ومكعب مرقة الدجاج وملح الليمون والثوم 
والنعناع الناشف وبودرة مرقة الدجاج ثم ضعي القدر على النار، عندما يبدأ 
بالغليان خففي عنه النار واتركيه على نار هادئة ملدة ساعة ونصف الساعة، 

ثم صفي املرق واقلبيه على صحن التقدمي وقدميه.

- اس���لقي املكرونة متبعة الطريقة املكتوبة عل���ى العلبة مع اضافة بودرة مرقة 
الدجاج.

- قطعي املرتديلال الى شرائح رفيعة.
- اخلطي خلطة البش���اميل مع املاء واحللي���ب على النار وقلبي حتى تتكثف ثم 

اضيفي إليها اجلنب السائل والكرمية.
- رشي الريحان والزعتر والبقدونس مع الفلفل االخضر واالحمر واملرتديلال على 

املكرونة واخلطيها جيدا ثم اضيفي البشاميل واخلطي مرة اخرى قبل التقدمي.

- كسري املكرونة الى نصفني قبل السلق.
- ميكنك استخدام اي نوع من اللحم البارد حسب الذوق.

نصف باكيت مكرونة عريضة شرائط - مغلف ونصف خلطة البشاميل - ملعقة صغيرة بودرة 
مرقة الدجاج - 4 أكواب ونصف كبيرة ماء - 6 مالعق كبيرة حليب بودرة - ملعقتان كبيرتان 

جبن كاسات سائل - ملعقتان صغيرتان زعتر ناشف - ملعقة صغيرة ريحان - ملعقتان صغيرتان 
بقدونس - نصف حبة فلفل أحمر - حبة فلفل أخضر مقطعة شرائح طويلة ورفيعة.

ربع كيلو مرتديلال بقر - نصف كوب كبير كريمة خفق.

كيس توست
ربع كيلو روبيان مقشر ومنظف

ملعقتان كبيرتان كزبرة خضراء مفرومة ناعما
ملعقة صغيرة بودرة مرقة الدجاج
نصف ملعقة صغيرة فلفل أسود

نصف ملعقة صغيرة كزبرة نشافة
نصف ملعقة صغيرة ملح

نصف ملعقة صغيرة صوص الصويا
نصف ملعقة صغيرة ثوم ناشف.

بيضتان
كوب كبير بقسماط مطحون

3 مالعق خلطة البروست
ملعقتان سمسم.

سلطة اللحوم الباردة

الحلوأصابع التوست بالروبيان

مأكول الهنا نوافذ 
رمضانية

- ضعي الروبيان في فرامة البصل الكهربائية 
مع البهارات والثوم وصوص الصويا والكزبرة 

اخلضراء واطحنيهم جيدا.
- اخفقي البيض بالشوكة وضعيه جانبا.

- اخلطي البقس���ماط مع خلطة البروست 
حل���ني  جانب���ا  واتركيه���م  والسمس���م 

استخدامهم.
- أزيل���ي أطراف خبز التوس���ت ثم ادهني 
التوس���ت من اجلهتني بخليط الروبيان ثم 
قطعي كل حبة توس���ت الى 3 قطع بالطول 
واغمس���يها بالبيض ثم بالبقسماط وهكذا 

حتى تنتهي الكمية.
- اقلي التوس���ت في الزيت احلار وقدميه 

ساخنا.

الطريقة: المقادير:
- ضعي الزبدة واجلنب في اخلالط واخلطيها جيدا حتى يصبحا 
بكثاف����ة الكرمية ثم اضيفي الدقي����ق بالتدريج اثناء العجن حتى 
تصبح عجينة لينة. - اضغطي قطعة من العجني في قالب التارت 
الصغي����ر »او في صينية بها عدد 24 من القوالب الصغيرة« حتى 
تأخذ شكل القالب ثم ضعيها في الفرن حتى يصبح لونها ذهبيا. 
- حمصي كل املكس����رات في الفرن حتى يصبح لونها اشقر »من 
دون سلق وتقش����ير«. - ضعي السكر مع املاء وعصير الليمون 
في قدر على النار حتى يغلي امل����اء ثم خففي النار واتركيه على 
نار هادئة من دون غطاء ملدة ربع س����اعة حتى يصبح لون القطر 
ذهبيا ثم ارفعيه عن النار. - اضيفي القش����دة فورا مع التحريك 
بس����رعة ثم اعيدي القدر على النار ملدة دقيقة مع االس����تمرار في 
التحريك ثم ارفعيه عن النار واضيفي املكس����رات وحركي املزيج 
حتى يتجانس. - صبي احلش����و الساخن في قوالب البسكويت 

واتركيها حتى تبرد، قدميها مع القهوة.

قالب زبدة صغير.
2 حبة جبن مكعبات 

قابلة للدهن.
كوب وثالثة ارباع دقيق.

نصف كوب سكر.
ربع كوب كبير ماء.

ربع كوب كبير قشدة.
نصف ملعقة صغيرة 

عصير ليمون.
الحشوة:

كوب ونصف كبير 
مكسرات )لوز، بندق، 

فستق وكاجو(.

حلو المكسرات




