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محشي بطاطس بالروبيان
المقادير:

المقادير:

الطريقة:المقادير:

مالحظة:

الطريقة:

مالحظة:

الطريقة:

مالحظة:

كيلو بطاطس )5 حبات كبيرة(
2 كوب كبير زيت لقلي البطاطس

ربع كيلو روبيان مقشر ومقطع
بصلة مفرومة

2 حبة طماطم مقشرة ومفرومة
3 مالعق كبيرة بقدونس
ملعقة صغيرة بودرة الثوم

ملعقة كبيرة زيت

2 ملعقة كبيرة زبدة
4 مالعق كبيرة عصير ليمون

2 ملعقة كبيرة دقيق
ملعقة كبيرة بودرة مرقة الدجاج

ربع ملعقة صغيرة ملح
2 ملعقة كبيرة ماء

ربع ملعقة صغيرة فلفل أسود

ـ قشري البطاطس واقسميها الى قسمني ثم احفريها للحشو واقليها 
دون ان تنضج متاما ثم ضعيها على ورق ماص للزيت.

ـ ضعي الزيـــت والزبدة في قدر على النـــار ثم اضيفي الدقيق 
وحمصيه ملدة دقيقة ثم اضيفي اليه البصل وقلبي ملدة دقيقة ثم 
اضيفي الطماطم وقلبي ملدة دقيقتني، اضيفي بعدها البقدونس 
ثم املاء وقلبي ملدة دقيقة اخرى، اضيفي بعدها الروبيان وعصير 
الليمون وامللح والفلفل وبودرة مرقة الدجاج والثوم، ثم قلبي 

ملدة 5 دقائق ثم احشي البطاطس باخلليط.
ـ رصـــي البطاطس في صينية فـــرن مدهونة بقليل من الزيت، 
ثـــم غطيها بالقصدير وضعيها في فرن متوســـط احلرارة ملدة 
20 دقيقة او حتى تنضج البطاطس وميكن اختبارها بالشوكة، 

انزعي القصدير قبل التقدمي بربع ساعة.

ـ ميكن وضع ملعقتني كبيرتني من املاء في الصينية عند احلاجة.

ـ قطعي اللحم او الدجاج الى شرائح وقلبيه على النار حتى ينضج.
ـ اخلطي اخلس مع الكرنب األحمر املقطع وأضيفي اليهما الفاصوليا احلمراء واجلزر 
املبشور وقلبي بخفة ثم ضعيها في طبق التقدمي، بعد ذلك أضيفي الفلفل األحمر ثم 

ضعي اللحم في منتصف الطبق ورشيه باجلنب الفاحت او الغامق حسب الرغبة.
ـ حضري الصوص بخلط جميع املقادير وقدميه مع الطبق.

ـ لتحضير ماء الثوم والبصل يبشر الثوم ويعصر في مصفاة صغيرة حتى يخرج 
ماؤه وكذلك البصل.

ـ ميكن شوي اللحم في الطبقة العلوية من الفرن.

2 كوب ونصف خس مقطع طويل ورفيع - كوب كبير ملفوف أحمر مقطع قطعا طويلة ورفيعة
ملعقة كبيرة جبن شيدر مبشور - نصف كوب فاصوليا حمراء مسلوقة - ربع حبة فلفل أحمر 

مقطعة شرائح رفيعة طويلة - حبة جزر كبيرة مبشورة - ربع كيلو لحم بتلو أو صدر دجاجة يتبل 
باآلتي ويترك ساعتين - ثالث مالعق عصير ليمون - نصف ملعقة صغيرة بوردة مرقة الدجاج - 
ملعقة كبيرة زيت زيتون - ملعقة كبيرة مايونيز - 2 ملعقة لبن زبادي - ملعقة صغيرة ماء البصل
نصف ملعقة صغيرة ماء الثوم - ملعقة كبيرة خل - ملعقة كبيرة ليمون - نصف ملعقة صغيرة 

بودرة مرقة الدجاج - ربع ملعقة صغيرة سكر بودرة - ملعقة كبيرة زيت دوار الشمس
2 ملعقة كبيرة ماء بارد

أربع قطع دجاج مسحب مقطع قطعا متوسطة.
بصلة مقطعة شرائح - ربع كوب زيت كبير - ملعقة كبيرة زنجبيل مجروش.

3 أوراق غار - نصف ملعقة صغيرة هيل مطحون.
ملعقة ونصف كبيرة صلصة - ربع ملعقة صغيرة كمون - ربع ملعقة صغيرة كزبرة - 
ربع ملعقة صغيرة قرفة - ربع ملعقة صغيرة فلفل اسود - ربع ملعقة صغيرة شمر 

- ربع ملعقة صغيرة خردل - ربع ملعقة صغيرة بودرة فلفل حار.
ربع ملعقة صغيرة ينسون - فص ثوم مهروس - نصف كوب ماء - ملعقة صغيرة 

بودرة مرقة الدجاج - رشة ملح - ملعقتان صغيرتان قشدة طبيعية.
ملعقتان كبيرتان لبن زبادي - ربع كوب ماء لتخفيف اللبن.

سلطة المايونيز

دجاج بالخلطة الهندية
الحلو

مأكول الهنا نوافذ 
رمضانية

- ضعي البصل في القدر على نار متوسطة وقلبيه حتى حتمر أطرافه.
- أضيفي ورق الغار والهيل والزجنبيل والثوم وقلبي ملدة دقيقة، بعدها 
اضيفي الدجاج وقلبيه حتى يتشـــرب مـــاءه، ثم اضيفي الصلصة واملاء 
وقلبي مرة أخرى، اضيفي بعد ذلك جميع البهارات وامللحق وبودرة مرقة 
الدجاج والقشدة وقلبيها جميعا بسرعة حتى يتجانس املزيج ثم اتركيه 
ملدة 5 دقائق، ثم خففي اللنب باملاء بواسطة اخلفاق اليدوي واضيفيه الى 

الدجاج، ثم اتركيه على النار ملدة 10 دقائق قبل التقدمي.

- ميكنك استبدال الدجاج باللحم.
- ميكنك اضافة مكعبات البطاطس املقلية الى الوصفة قبل الغرف.

الطريقة: المقادير:

الحشوة:

الطبقة األخيرة:

ـ ضعي الدقيق مع السكر والفانيليا ثم اضيفي اليها الزبدة 
والبيض واعجنيها بيديك جيدا حتى تتكون لديك عجينة 
طرية. ـ ادهني قوالب التــــارت بقليل من الزيت ثم خذي 
قليال من العجينة وضعيها في القالب حتى يأخذ شكله، 
كرري هذه العملية حتى تنتهي الكمية.ـ  ضعي القوالب في 
فرن حار على درجة حرارة 350 حتى تتحمر ثم أخرجيها 

واتركيها لتبرد ثم اخرجي التارت من القوالب.
ـ امزجي احلليب مع النشاء والسكر والفانيليا وحركيها 
جيدا ثم ضعيها على نار معتدلة مع التحريك حتى يغلظ 
اخلليط، ثم ارفعيه عن النار وأضيفي اليه القشــــطة مع 
التقليب اجليد.ـ  وزعي خليط القشطة على قوالب التارت 
بالتســــاوي. ـ ضعي كمية الفاكهــــة املرغوبة على قوالب 
التارت حسب الرغبة. ـ ضعي عصير األناناس مع النشاء 
على النار مــــع التحريك حتى يغلظ قليال ثم صبي جزءا 
منه على قوالب التارت حتــــى يعطيها ملعانا، ثم ضعيها 

في الثالجة حتى تبرد قليال وقدميها باردة.

كوب كبير دقيق أبيض قالب زبدة 
صغير ثلث كوب كبير سكر مطحون

ملعقة صغيرة فانيليا بيضة صغيرة

كوب كبير حليب سائل ملعقتان 
كبيرتان نشاء 4 مالعق كبيرة سكر

نصف ملعقة صغيرة فانيليا علبة قشطة

ثالثة أرباع كوب عصير أناناس ملعقة 
صغيرة نشاء فاكهة حسب الرغبة: 

كيوي، أناناس، فراولة

بيبي تارت




