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ـ اغلي املاء على النار واضيفي اليه نبات الليمون 
املقطع والزجنبيل والبصلة واتركيه يغلي قليال 
ثم اضيفي اليه السمك وبعد 3 دقائق أضيفي اليه 
احلبار وبعدها اجلمبري ثم امللح والفلفل والنشاء 
الذائـــب وعصير الليمون واتركيه على النار 10 

دقائق حتى يتكثف ثم يرفع عن النار.
ـ عند التقدمي اضيفي الثوم والكزبرة اخلضراء 
على الشـــوربة واغرفيهـــا مباشـــرة وزينيها 

بالبقدونس.

ـ ميكنك استبدال نبات الليمون بالعطرة.
ـ ميكنك تقطيع نبات الليمون كبيرا وارفعيه من 

القدر قبل الغرف.
ـ ميكنك اضافة اي نوع من ثمار البحر حســـب 

الرغبة ويراعى وقت النضج.

شوربة ثمار البحر
المقادير:

الطريقة:

مالحظة:

نصف كوب كبير روبيان مقطع صغير
نصف كوب كبير حبار مقطع مربعات صغيرة 

)تشّرط بالطول والعرض من دون تقطيع( - نصف 
كوب كبير سمك هامور مقطع صغير

أعواد نبات Lemon Grass )رأسه مثل العطرة 
وأسفل العود مثل البصل األخضر( مقطع قطع 

متوسطة 2 سم
قطعة زنجبيل 3 سم تقريبا مقطعة دوائر

5 أكواب كبيرة ماء - ربع ملعقة صغيرة فلفل أبيض
ملعقة صغيرة ملح - عصير كوب ونصف ليمونة 

كبيرة صفراء
بصلة صحيحة - 4 مالعق كبيرة نشاء - ثالث ارباع 

كوب ماء إلذابة النشاء - فص ثوم مقطع قطعا 
صغيرة - كوب ونصف ملعقة كبيرة كزبرة خضراء 

مقطعة

- ضعي الدجاج املســـلوق في فرامة اخلضار وافرميه 
جيدا ثم ضعيه في وعاء.

- اهرسي البطاطس املسلوقة وأضيفيها الى الدجاج.
- أضيفي باقي املقادير الى الدجاج )خلطة البروســـت 
وبودرة مرقة الدجاج والفلفل األسود والكمون والثوم 
والبيضة والبقدونس املفروم والبصل األخضر( وامزجي 

اخلليط جيدا.
- خذي قطعة من اخلليط واجعليها على شكل قرص، 
ثـــم خذي قطعة أخـــرى بنفس الطريقـــة حتى تنتهي 

الكمية.
- اغمسي األقراص في البقسماط املخلوط مع ملعقتني من 

خلطة البروست ثم ضعيها بالفريزر ملدة ربع ساعة.
- اقلي األقراص بزيت حار وقدميها ساخنة.

الطريقة:
كيلو دجاج مسلوق دون عظم

3 حبات بطاطس صغيرة 
مسلوقة ملعقة صغيرة بودرة 

مرقة الدجاج ملعقة كبيرة 
خلطة البروست

ملعقة صغيرة فلفل أسود
ملعقة صغيرة كمون

ملعقة صغيرة ثوم ناشف
بيضة 2 بصل اخضر مفروم 
ناعما )الورق األخضر فقط(

نصف كوب صغير بقدونس 
مفروم ناعما كوب بقسماط

2 ملعقة كبيرة خلطة البروست

المقادير:

نوافذ مأكول الهنا
رمضانية

كفتة الدجاج بالبطاطس

الدولمة

إعداد:  أم وليد

الطريقة:

- انقعي التمر الهندي في املاء ملدة 
ساعة واخلطيه بيدك ثم صفيه 
مبصفاة. - اغســـلي الباذجنان 
والكوسا جيدا واحفريهما، قشري 
البصلتني الكبيرتني وقطعي في 
كل منهما خطا طويال بالســـكني 
ثم اســـلقيهما سلقا خفيفا حتى 
تتفككا عن بعضها. - اغســـلي 
االرز وانقعيـــه ملدة 10 دقائق ثم 
صفيه واخلطيه مع البصل املقطع 
واللحم املفروم والطماطم والثوم 
والبقدونس والبهارات والزيت، 
الباذجنان  بعد ذلك احشـــي به 
والكوسا والبصل وورق العنب. - 
رصي شرائح البصل ثم البطاطس 
ثم شـــرائح اللحم ورشي عليها 
بودرة مرقة الدجـــاج ثم رصي 
ورق العنب احملشي ثم الباذجنان 
والكوسا والبصل بالترتيب، ثم 
ضعي اخيرا ورق عنب غير محشي 
وصبي عليه التمـــر الهندي مع 
عصير الليمون وملعقتني كبيرتني 
من بودرة مرقة الدجاج واملاء حتى 
يغمر احملشي، غطي احملشي بطبق 
زجاجي مقاوم للحرارة واتركيه 
على نار هادئة ملدة ســـاعتني ثم 

اقلبيه وقدميه.

مالحظة:

ميكنك استبدال حلم الغنم بلحم 
بقري. - ابازير البرياني تتكون 
القرنفل،  القرفـــة،  الكمون،  من: 
اخلولنجان، الهيل، البهار احللو، 
البصل  والزجنبيل. - حلشـــو 
توضع كل شريحة بالطول وتوضع 
عليها ملعقة كبيرة من احلشوة 
وتلف مثل الشريط بالطول، كما 
يراعى ان تكون حشوة ورق العنب 

متوسطة )غير ممتلئة(.

المقادير:
4 شرائح لحم غنم متبلة بملعقة صغيرة بودرة مرقة الدجاج.

مقادير الخلطة:

ثالثة ارباع كيلو حلم مفروم.
حبة طماطم مقطعة - بصلتان مقطعتان. كوبان صغيران ارز بسمتي. 

نصف حزمة بقدونس صغيرة.  - ملعقة صغيرة ملح.
3 مالعق صغيرة بودرة مرقة الدجاج. 5 مالعق صغيرة نعناع ناشف. 
3 مالعق صغيرة ليمون ناشف. ملعقتان صغيرتان ابازير برياني. ثالثة 
ارباع كوب كبير زيت للخلطة. نصف كوب كبير زيت لدهن القدر. قطعة 
متر هندي بحجم نصف الكف. 4 أكواب كبيرة ماء لتذويب التمر الهندي. 
نصف قالب صغير زبدة - 10 حبات باذجنان اســــود - 10 حبات كوسا 
صغيرة. بصلتان للحشو - ربع كيلو ورق عنب. بصلة كبيرة مقطعة 
شرائح بالعرض. حبتا بطاطس كبيرة مقطعة شرائح بالعرض. عصير 

ليمونة - ملعقة كبيرة بودرة مرقة الدجاج.




