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اللحم بالكاري األحمر
الطريقة:المقادير:

نصف كيلو لحم فخذ خروف بال عظم، 
 - شرائح  نباتي،  زيت  كبيرتان  ملعقتان 
كبيرتان  ملعقتان  مسحوقان،  ثوم  فصان 
معجون كاري زحمر، 150 مل حليب جوز 
هند، ملعقة كبيرة سكر أسمر، حبة فلفل 
أحمر كبيرة منزوعة البذور ومقطعة شرائح 
كبيرة، كوب مرق بقر أو غنم، ملعقة كبيرة 
عصير  كبيرتان  ملعقتان  سمك،  صلصة 
الماء  كستناء  غراما(   227( علبة  اليم، 
خضراء  كزبرة  كبيرتان  ملعقتان  مصفاة، 
اخضر  ريحان  كبيرتان  ملعقتان  مفرومة، 
مفروم، ملح وفلفل - ارز ياسمين مسلوق 

للتقديم، ورق ريحان اخضر للزينة

قطعي اللحم مكعبات 3 سم، سخني الزيت في 
مقاة على حرارة عالية واقلي البصل والثوم 
2 � 3 دقائق، اضيفي اللحم واقليه مع التحريك 

الى ان يصبح لونه بنيا.
اضيفي معجون الكاري وتابعي القلي بضع ثوان 
ثم اضيفي حليب جوز الهند والسكر واغلي على 

نار خفيفة 15 دقيقة مع التحريك احيانا.
اضيفي الفلفل األحمر واملرق وصلصة السمك 
وعصير الامي وغطي املقاة وواصلي الطهي 
ببطء 15 دقيقة أو الى ان يصبح اللحم طريا.

اضيفي كستناء املاء والكزبرة والريحان وعدلي 
امللح والفلفل حسب الرغبة.

قدمي الطبق مع االرز مزينا بورق الريحان.

المقادير

مقادير الكراميل

طريقة عمل الكراميل

مقادير الصلصة

الطريقة
نخف����ق البيض مع الس����كر مدة 7 

دقائق.
الكراميل ونخلط باخلاط  نضيف 

اليدوي.
الطح����ني والبيكنغ باودر  نضيف 
والبيكربون����ات والهيل والزعفران 

ونخلط باخلاط اليدوي.
نضيف الزبدة ونستمر باخللط.

املفروم ونس����تمر  البندق  نضيف 
باخللط.

ندهن قال����ب الكيك بالزيت وترش 
بالطحن.

نسكب اخلليط داخل القالب.
نخبز في فرن متوسط احلرارة مدة 

)35 � 40( دقيقة أو حتى تنضج.
نضع السكر في مقاة على نار هادئة 
ويترك حتى يذوب ويشقر ثم نضيف 
احلليب والقيمر )القشطة( ونقلب 

حتى يثخن.
نضع الكيكة في طبق التقدمي ونرش 
بالصلصة السابقة وبالبندق احملمص 

وتقدم.

5 بيضات حجم كبير - ملعقتان صغيرتان بيكنغ باودر ثالثة أرباع كوب 
سكر أبيض- نصف كوب بندق محمص مفروم خشن - ملعقة صغيرة 

خيوط الزعفران - كوبان من الطحين األبيض المنخول - كوب كراميل 
- ملعقة صغيرة بيكربونات الصودا - كيس كريما بودرة - ملعقة صغيرة 

هيل مطحون - قالبان من الزبدة المذاب وزن الواحد )100 غرام

كوب سكر - ثالثة أرباع كوب حليب نستلة المحلى الحجم 
الكبير - 5 مالعق طعام ماء

نضع السكر في مقالة ويترك على نار هادئة حتى يذوب 
ويشقر، نضيف الحليب والماء ونقلب حتى يثخن.

كوب سكر - نصف علبة حليب المحلي الحجم الكبير
نصف كوب قيمر )قشطة( - ربع كوب بندق محمص مفروم 

خشن للوجه

كيكة الكراميل

الحلو

مأكول الهنا نوافذ 
رمضانية




