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شوربة العدس بالكفتة
المقادير:

الطريقة:

كوب كبير عدس أحمر
8 أكواب كبيرة ماء

2 بصلة صغيرة
2 فص ثوم مهروس

ربع ملعقة صغيرة فلفل أسود
2 ملعقة كبيرة زيت

2 مكعب مرقة الدجاج
نصف ملعقة ملح
نصف كوب دقيق

ملعقة صغيرة كمون
10 ـ 12 قطع كفتة مدورة )كور( صغيرة

� ضع����ي البصل مع الزيت في قدر على النار وقلبي حتى يذبل 
ث����م أضيفي اللح����م وقلبي ملدة 5 دقائق ث����م أضيفي الطماطم 

وقلبي حتى تذوب.
� أضيفي نصف كمية اجلزر ثم أضيفي املاء والبهارات ومعجون 

الطماطم واتركيها على النار.
� بعد س����اعة أضيفي امللح ومكعب مرقة الدجاج واتركيها على 

النار حتى ينضج اللحم.

� اغس����لي األرز وانقعيه ملدة نصف س����اعة ثم اغس����ليه مرة 
اخرى.

� عندما ينضج اللحم أضيفي اليه احلمص وباقي اجلزر واتركيها 
على النار ملدة 5 دقائق.

� أضيفي األرز واتركيه على نار عالية الى ان يتشرب ماءه ثم 
خففي النار واتركيه حتى ينضج متاما.

� ضعيه في طبق التقدمي وقدميه.

أرز بخاري

الطريقة:

الطريقة:

2 كيلو لحم مقطع 8 ـ 10 قطع
2 بصلة مفرومة

3 أكواب كبيرة أرز
كوب صغير زيت

4 جزرات كبيرة مقطعة عيدان 
مثل الكبريت

3 حبات طماطم مقشرة 
ومفرومة ناعما

2 ملعقة كبيرة معجون طماطم
ملعقة كبيرة كمون مطحون

ملعقة كبيرة بودرة مرقة الدجاج
ملعقة كبيرة ممسوحة هيل 

مطحون
نصف ملعقة ملح

مكعب مرقة الدجاج
كوب ونصف كبير حمص مسلوق

7 أكواب ونصف كبيرة ماء

المقادير:

مقادير المرق:المقادير:
� قشري القرع ثم احفريه واغسليه جيدا.

� اغس���لي األرز وصفيه ثم اضيفي اليه اللحم املفروم والبهارات والزيت وامللح ومعجون 
الطماطم واملاء احلار وامزجيها جيدا.

� خذي حبة قرع واحش���يها مع حتريك اليد أثناء احلش���و )حاولي ادخال كمية من املاء 
املوجود في احلشوة أوال واحشيها دون ان متتلئ اي ناقصة مقدار عقلة اإلصبع(، خذي حبة 

أخرى واحشيها بنفس الطريقة، وهكذا حتى تنتهي الكمية.
� ضعي القرع احملش���ي في القدر وصبي عليه املاء يفض���ل ان يكون املاء مرق حلم معد 
مسبقا مع 2 مكعب مرقة الدجاج والثوم والنعناع وملح الليمون ومعجون الطماطم، ضعي 
على الوجه صحن زجاجي مقاوم للحرارة مقلوبا بحيث يغطي السطح بأكمله، ضعي عليه 
ثقل خاص للمحش���ي وضعيه على النار، عندما يبدأ بالغليان خففي النار ودعيه ملدة ساعة 

الى ساعتني تقريبا مع تعديل طعم املرق )حامض وملح( حسب الرغبة.

� صفي املرق وضعي احملشي في صحن التقدمي وقدمي املرق بجانبه.

محشي قرع
2 كوب ونصف قرع أخضر صغير

نصف كيلو لحم مفروم خشن
2 كوب ونصف أرز مصري

كوب صغير زيت
ثالثة ارباع كوب ماء حار

نصف حبة جوزة الطيب مطحونة
ملعقة كبيرة ممسوحة ملح

ملعقة صغيرة بهار أو فلفل أسود
علبة معجون طماطم

نحو 8 أكواب ماء حار
5 مالعق كبيرة معجون طماطم

3 مكعبات مرقة الدجاج
ملعقة وربع ملح ليمون

نصف ملعقة صغيرة ملح
4 فصوص ثوم مهروسة

ملعقة كبيرة نعناع ناشف

نوافذ مأكول الهنا
رمضانية

� اغسلي العدس وضعيه في قدر مع ماء حار على النار واضيفي اليه البصل 
املفروم وعندما يغلي أزيلي الرغوة واتركيه على النار حتى ينضج.

� حمري الثوم مع الزيت على النار واضيفيه الى العدس.
� اخلطي جميع مقادير الشوربة في اخلالط مع الدقيق ثم أعيديها للنار.

� أضيفي مكعب مرقة الدجاج وامللح والكمون والفلفل واتركيها 10 دقائق 
على النار ثم قدمي الشوربة بعد اضافة قطع الكتفة.

ال تضعي امللح ومكعب مرقة الدجاج من البداية 
حتى ال يؤخر نضج العدس. مالحظة:

إعداد:  أم وليد

ميكن وضع الزبيب واللوز احملمص على الوجه. مالحظة:




