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االربعاء 1  سبتمبر 2010

ضع���ي الطماطم في مصفاة غير معدنية فوق وعاء عميق ورش���ي فوقها نصف 
ملعقة صغيرة ملح وقلبيها واتركيها تتصفى ساعة على األقل.

افصلي حبوب الذرة عن الكوزين ثم استخدمي احلد اآلخر للسكني لكشط الكوزين 
الس���تخالص الس���ائل منهما في الوعاء ذاته، تخلصي من أحد الكوزين واقطعي 

الثاني الى نصفني.
سخني الزبدة في قدر سميك متوسط احلجم على نار متوسطة واضيفي البصل 
والثوم وخففي النار، غطي واطهي 5 دقائق، اضيفي احلليب واملرق والزعتر والفلفل 
وحبوب الذرة والطماطم املصفاة ونصفي كوز الذرة. اغلي بسرعة ثم خففي النار 

واطهي بال غطاء ببطء 10 دقائق، تخلصي من كوز الذرة قبل التقدمي.

شوربة الذرة والطماطم
المقادير:

الطريقة:

كوب ونصف الكوب طماطم مقشرة 
ومقطعة مكعبات

ثالثة أرباع ملعقة صغيرة ملح
كوزان من الذرة - ملعقة كبيرة زبدة

نصف كوب بصل صغير مفروم
فص ثوم مفروم

علبة )360 غراما( حليب مكثف بال دسم
كوب مرق دجاج

ملعقة كبيرة مريمية خضراء مفرومة
ربع ملعقة صغيرة فلفل أسود مطحون

ملعقة كبيرة نشاء ذرة
ملعقتان كبيرتان ماء بارد

اضيف����ي ملعقتني كبيرتني من الزيت ال����ى قدر كبير من املاء على النار واضيفي اليهم ملعقة كبيرة من الكمون. 
عندما يغلي املاء خذي رأس امللفوف واحفري اجلهة القاسية من أسفل وتخلصي منها، ثم اغسلي امللفوف جيدا 
وضعي����ه في القدر على النار بحيث يغمره املاء متاما، عندما تبدأ أوراق امللفوف في التفكك بعد دقائق، اخرجي 
هذه األوراق وضعيها في مصفاة حلني اس����تخدامها. ضعي البصل وزيت الذرة في قدر على النار وقلبيه حتى 
يذب����ل، ثم اضيفي الطماطم والثوم وقلبي مرة أخرى، اضيفي البهارات وملح الليمون وبودرة مرقة الدجاج، ثم 
اضيفي األرز بعد غس����له وقلبيه ملدة دقيقتني فقط ثم ارفعيه عن النار. اضيفي البقدونس والنعناع والكزبرة 
بعد غسلهم جيدا ثم اضيفي زيت الزيتون وقلبي جيدا مع األرز. قطعي كل ورقة من أوراق امللفوف الى 4 قطع 
مع التأكد من التخلص من اجلزء القاس����ي منها، ضعي على كل قطعة مقدارا من احلشوة ولفيها بالعرض دون 
طي األطراف. ضعي ش����رائح البطاطس في قاع القدر ثم رصي أوراق امللفوف احملشية بإحكام وغطيها بصحن 
مقلوب )مع وضع ش����يء ثقيل عليه(، ثم اضيفي املاء ومرقة الدجاج ومل����ح الليمون عندما يبدأ املاء بالغليان 
خففي النار واتركيه على نار هادئة ملدة ساعتني. ارفعي احملشي عن النار واتركيه مغطى ملدة نصف ساعة حتى 

يتشرب املاء كله ثم قدميه حارا أو باردا.

ميكنك اضافة الفلفل احلار أو البارد حسب الرغبة.

محشي الملفوف بالزيت
الطريقة:

مالحظة:

كوبان كبيران من األرز المصري - رأس ملفوف كبير
بصلتان كبيرتان مفرومتان - حبتا طماطم كبيرتان مفرومتان

نصف كوب صغير زيت ذرة - زيت زيتون
3 فصوص ثوم مهروسة، كوبان كبيران من البقدونس المفروم

كوب كبير كزبرة خضراء مفرومة، نصف كوب كبير نعناع 
مفروم، ملعقتان كبيرتان بودرة مرقة الدجاج

ملعقتان صغيرتان ملح - ملعقتان صغيرتان ملح ليمون
ملعقة صغيرة فلفل أسود - ملعقة صغيرة كزبرة

ملعقة صغيرة كمون - 3 حبات بطاطس مقطعة شرائح

3 أكواب كبيرة من الماء
مكعبان من مرقة الدجاج
ملعقة صغيرة ملح ليمون

ملعقتان كبيرتان من الزيت
ملعقة صغيرة كمون

المقادير:

مقادير سلق الملفوف:مقادير المرقة:

نوافذ مأكول الهنا
رمضانية

ميكن عمل هذا الطبق باللحم بدال من الدجاج مع مراعاة وقت طبخ اللحم.

الطريقة:

مالحظة:

- ضع���ي املس���تكة في ق���در على الن���ار وعندما 
تذوب اضيفي الدجاج ثم املاء احلار والهيل وعود 

القرفة.
- غطي القدر واتركيه على النار حتى ينضج الدجاج، 
اضيفي امللح وبودرة مرقة الدجاج، واتركيه حتى 
يغلي مل���دة 5 دقائق ثم ارفعيه ع���ن النار، ارفعي 

الدجاج وصفي املرقة.
- انقعي األرز ملدة نصف ساعة في ماء حار وملح 

ثم اغسليه.
- قلبي اللحم املفروم في قدر على النار حتى يتغير 
لونه، ثم اضيفي اليه امللح والفلفل األسود وقلبيه 

حتى ينضج.
- اغسلي الفريكة وصفيها ثم اتركيها ملدة ربع ساعة، 
بعد ذلك ضعيها في قدر واس���كبي عليها 5 أكواب 

كبيرة من مرقة الدجاج ونصف كوب زيت ونصف 
ملعقة بهار، غطي القدر واتركيه على نار عالية ملدة 
7 دقائق ثم خففي النار واتركيه على نار متوسطة 
7 دقائق أخرى، بعد ذلك اضيفي الس���من واتركيه 
عل���ى نار هادئة ملدة 25 دقيقة ثم ارفعيه عن النار 

واتركيه مغطى ملدة نصف ساعة حتى يتفلفل.
- اغسلي األرز وضعيه في قدر واضيفي اليه كوبا 
كبيرا ونصف الكوب من مرقة الدجاج وربع كوب 

صغير زيت واتركيه على النار حتى ينضج.
- قومي بتحمير الدجاج بالفرن.

- اغرفي الفريك في صحن التقدمي ثم ضعي األرز 
على الوجه. غطي األرز باللحم املفروم ورشي عليه 
املكس���رات ورصي بعد ذل���ك الدجاج ثم قدميه مع 

الششبرك باللنب.

الفـريكة
المقادير:

مقادير خلطة اللحمة المفرومة:

كيلو ونصف كيلو دجاج، 3 
أكواب كبيرة فريكة مجروشة، 
كوب كبير أرز بسمتي، ملعقة 
صغيرة هيل مطحون، ملعقة 

ونصف ملعقة بودرة مرقة 
الدجاج، 6 فصوص مستكـة، 
عود قرفــة، ملعقة ونصف 

ملعقة ملح، 3 مالعق سمن، 

ثالثة أرباع كوب، صغير زيت، 
نصف ملعقة صغيرة بهار، 9 

أكواب كبيرة ماء، نصف كوب 
صنوبر، لوز محمص

كوب كبير لحم مفروم - نصف ملعقة صغيرة ملح - نصف ملعقة صغيرة بهار

إعداد:  أم وليد




