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1 ـ سخني الزيت في إناء كبير، اطهي البصل فوق نار متوسطة ملدة 
5 دقائق حتى يصبح طريا.

2ـ  اضيفي الشمندر ومرقة اخلضار وبذور الكراوية واتركي املكونات 
تغلي، اخفضي درجة احلرارة واتركـــي اخلليط فوق نار هادئة مع 

ترك اإلناء غير محكم االغالق وذلك ملدة 40 دقيقة.
3 ـ اتركـــي اخلليط يبرد، ثم اضربيه فـــي اخلالط على كميات حتى 
يتكون خليط متجانس، ضعي اخلليط مرة أخرى في اإلناء  واتركيه 
يســـخن على نار هادئة، اضيفي كرمية الفجل والقشدة الرائبة قبل 

التقدمي.

شوربة الشمندر بالكريمة
الطريقة:المقادير:

ملعقة زيت
بصلة صغيرة مقطعة

كيلو شمندر مقشر ومقطع الى أجزاء صغيرة
4 أكواب مرقة خضار

ملعقتا بذور كراوية
ملعقتا كريمة فجل
كوب قشدة رائبة

نوافذ مأكول الهنا
رمضانية

مقادير مربى القرع:

الصلصة:المقادير:

مقادير المحلبية:

الطريقة:

خضار مقلي على الطريقة الصينية

ـ 6 أكواب قرع مقشر ومقطع أصابع خفيفة.
ـ 2 كوب سكر أبيض.

ـ ملعقة صغيرة هيل مطحون
ـ 2 ملعقة طعام عصير ليمون

نصف كوب جوز مفروم خشن للوجه.
ـ ملعقة صغيرة دارسين.

ـ 100 غرام من القنبيط مقطع أزهار ومسلوق قليال
ـ 100 غرام من البروكولي مقطع أزهار ومسلوق قليال

ـ حبتان من الجزر مقشرتان ومقطعتان الى شرائح رفيعة 
ومسلوقتان قليال

Snow peas ـ 100 غرام من قرون البازيال اليانعة
ـ حبة من الفلفل )الفليفلة( األحمر منظفة من البذور ومقطعة 

الى شرائح
ـ 250 غرام من المشروم )الفطر( الطازج منظف ومقطع الى 

شرائح سميكة
ـ 4 مالعق من الزيت النباتي أو زيت الفستق

ـ فصان من الثوم مدقوقان
ـ ملعقة صغيرة من الزنجبيل الطازج مقشر ومفروم

ـ ملعقة صغيرة من الكزبرة الطازجة مفرومة

ـ ملعقتان كبيرتان من صلصة الصويا  ـ ملعقتان كبيرتان 
من صلصة المحار Oyster sauce ـ ربع كوب من مرق 
Corn flour الخضار ـ ملعقتان صغيرتان من نشاء الذرة

ـ 4 أكواب حليب سائل طازج ـ كوب حليب بودرة
ـ علبة قيمر )قشطة( وزن )170 غرام(

ـ 5 مالعق طعام بودرة الكاسترد ـ ملعقة طعام سكر
ـ نصف ملعقة صغيرة خيوط الزعفران

ـ 2 ملعقة طعام ماء ورد ـ ملعقة صغيرة فانيليا

ـ ننقع أصابع القرع، الســـكر، الهيل، عصير الليمون في القدر 
قبل ليلة

ـ نضع القـــرع على نار هادئة ويترك حتى ينضج وتخرج منه 
فقاعات بيضاء ثم يرفع جانبا

ـ نضع جميع مقادير احمللبية في القدر على نار هادئة ونستمر 
في التقليب حتى تثخن

ـ عنـــد تبرد احمللبية نســـكب القـــرع عليها ونـــرش باجلوز 
والدارسني

ـ نضع احمللبية في الثالجة حتى تبرد وجتمد ثم تقدم

إعداد:  أم وليد

نصائح مفيدة:
زمن التخزين: ميكنك حتضير الشـــوربة قبل يوم من تقدميها وذلك بحفظها في الثالجة، ولكن ضعي القشـــدة الرائدة وكرمية 

الفجل عند اعادة التسخني قبل التقدمي مباشرة.

حلو القرع

الطريقة:
يســـخن الزيت في مقالة كبيرة ويقلى فيها الزجنبيل 
والثـــوم لنصف دقيقة مع التقليـــب املتواصل، تضاف 
قرون البزيال واملشروم والفلفل )الفليفلة( وتقلى على 

نار قوية مع التقليب ملدة دقيقتني.
تضـــاف صلصة الصويا وصلصة احملار، يذاب نشـــاء 
الذرة مع ملعقتني كبيرتـــني من املاء البارد، ثم تضاف 

فوق املزيج على النار.
يضاف القنبيط والبروكولي ويحركان ملدة دقيقة، يقدم 
اخلضار مع األرز األبيض املســـلوق وشرائح الليمون 

احلامض.
يجب أال تكون الصلصة كثيفة او ســـائلة جدا، وميكن 

تعديلها عبر زيادة او تخفيف كمية نشاء الذرة.




