
24
الثالثاء 7 سبتمبر 2010

قطعي اخليار اربعة اجزاء بالط���ول وأزيلي اللب ثم افرمي 
اخليار. قطعي الفلفل نصفني وافرميه بعد ازالة البذور.

قشري الطماطم بوضعها 30 ثانية في ماء يغلي ثم ضعيها 
في ماء بارد.

أزيلي البذور اذا شئت وافرميها. ازيلي بذور الفلفل احلريف 
وافرميه.

ضعي نصف كمية اخليار والفلفل االخضر والطماطم والبصل 
في محضرة طعام مع كل الفلفل احلريف والثوم وزيت الزيتون 

والكمون واخلل والكزبرة والبقدونس واخلطيها جيدا.
اس���كبي املزيج في وعاء عميق واضيفي بقية املرق وعصير 
الطماطم. اضيفي بقية الفلف���ل االخضر واخليار والطماطم 
والبصل وحركيها جيدا. اضيفي امللح والفلفل ثم غطي الوعاء 

بالبالستيك وضعيه 2-3 ساعات في الثالجة.
وزعي الشوربة على اطباق وضعي فيها مكعبات ثلج.

الشوربة المكسيكية
المقادير:

الطريقة:

حبة خيار - حبتا فلفل اخضر - 6 حبات طماطم  - 
نصف حبة فلفل حريف - بصلة مفرومة - 3 ـ 4 فصوص 

ثوم مفرومة - 4 مالعق كبيرة زيت زيتون  - نصف 
ملعقة صغيرة كمون مطحون - 2 ـ 4 مالعق صغيرة خل 
احمر - 4 مالعق كبيرة كزبرة مفرومة - ملعقتان كبيرتان 

بقدونس مفروم - كوب ونصف الكوب مرق خضار او 
دجاج بارد - كوب ونصف الكوب عصير طماطم او 
طماطم معلبة مفرومة - ملح وفلفل - مكعبات ثلج 

للتقديم

ش���ذبي البصل االخضر وقطعيه ش���رائح رفيعة واحتفظي 
بجزء للزينة.

سخني الزيت في مقالة واقلي البصل االخضر والثوم والزجنبيل 
2 � 3 دقائ���ق. اضيفي اللحم واقلي مع التحريك 4 � 5 دقائق 

الى ان يصبح لونه بنيا.
اضيفي الفلف���ل االحمر واقلي 3 � 4 دقائ���ق. اضيفي الفلفل 
احلريف وبراعم الفاصوليا واقلي دقيقتني. امزجي عش���بة 
الليمون وزبدة الفول الس���وداني وحليب جوز الهند واخلل 

وصلصة الصويا والسكر ثم اضيفي املزيج الى املقالة.
اسلقي النودلز في ماء مملح قليال 4 دقائق او حسب تعليمات 

العبوة. صفيها واضيفيها الى املقالة وحركي املزيج جيدا.
ضعي امللح والفلفل حس���ب الرغبة وقدمي الطبق س���اخنا 

ومزينا بالبصل االخضر.

اللحم البقري 
المقلي مع النودلز    

الطريقة:

الطريقة:

باقة بصل اخضر - ملعقتان كبيرتان زيت دوار الشمس - فص 
ثوم مسحوق - - ملعقة صغيرة زنجبيل مبشور - نصف كيلو 

بقر غض مقطع شرائط - حبة فلفل احمر كبيرة منزوعة البذور 
وكقطعة شرائح - حبة صغيرة فلفل احمر حريف منزوعة البذور 
ومفرومة - ربع كيلو براعم فاصوليا - عود عشبة ليمون مفروم - 
25 غراما زبدة فول سوداني ناعمة - 4 مالعق كبيرة حليب جوز 
هند - ملعقة كبيرة خل ارز - ملعقة كبيرة صلصة الصويا - ملعقة 
صغيرة سكر اسمر - ربع كيلو نودلز بيض متوسطة )250 غراما( 

- ملح وفلفل

المقادير:

المقادير:
1 - اصنع���ي طبقات من البطاط���س والبصل والثوم املعمر 
والفلفل االسود حس���ب املذاق املستحب داخل 6 اطباق فرن 

مطلية بطبقة خفيفة كل منها يكفي مقدارا لشخص واحد.
2 - ضعي الزبادي والقش���دة في صح���ن عميق واخلطيهما 
حتى ميتزجا، وفي حرص قومي بصب خليط الزبادي فوق 

البطاطس ورشي فوقها جنب البارميزان.
3 - اخبزي عند 200 درجة مئوية ملدة 45 دقيقة او حتى يلني 

قوام البطاطس ويكتسي سطحها باللون الذهبي.

جراتين البطاطس
الى  مقطعة  بطاطس  غرام  كيلو   -
كبيرتان،  بصلتان   - رقيقة  شرائح 
مقطعتان الى شرائح رقيقة. - ملعقتان 
مقصوصة  طازج  معمر  ثوم  كبيرتان 
اطرافه. - فلفل اسود مطحون حديثا. - 
فنجان وربع/ 250 غرام زبادي طبيعي. 
- فنجان/ 250 مل قشدة دوبل كريم. 

- 6 غرامات جبن بارميزان مبشور.

نوافذ مأكول الهنا
رمضانية

إعداد:  أم وليد
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سلطة المهرج
المقادير:

الطريقة:المقادير:

الطريقة:

- ملعقتان كبيرتان مايونيز - 4 حبات طماطم مقطعة الى 
شرائح سمك الواحدة 1 سم - 12 شريحة جبن موتزاريال 
مقطعة على شكل دوائر -  شرائح خيار مقشر مقطع الى 
انصاف - زيتون اسود شرائح للتزيين - بقدونس للتزيين 
- صوص بيستو - كوب اوراق ريحان طازجة - فص ثوم - 
ربع كوب صنيبر - معلقتان كبيرتان زيت زيتون - ملعقتان 

كبيرتان جبن بارميجان مبشور حديثا.

1 - لعمل صوص البيستو، اجمعي كل مكوناته معا 
وامزجيها حتى تكون خليطا ناعما.

2 - اخلطي البيس���تو مع املايونيز في صحن عميق 
صغير احلجم.

3 - ضعي ش���رائح الطماطم في طبق التقدمي، زيني 
سطح كل شريحة مبلعقة صغيرة مايونيز البيستو، ثم 
بشريحة من اجلنب، ونصف شريحة من اخليار، وزيني 

بشريحة من الزيتون االسود وعود بقدونس.

سخني الزيت واقلي الثوم دقيقة واحدة. اضيفي 
معجون الكاري والكركم واقلي 30 ثانية.

اضيفي فطر القش والزجنبيل واقلي مع التحريك 
2 دقيقة. اضيف����ي حليب جوز الهند واغليه. 
اضيفي الفطر االسود وعصير الليمون وصلصة 

الصويا والسكر وامللح وسخني جيدا.
اضيفي الطماط����م والتوفو الى املقالة وقلبي 

برفق الى ان تسخن جيدا.
رشي الكزبرة فوق املزيج وقدميه ساخنا مع 

االرز.

الطريقة:
مقادير الباي:

الحشوة:

صلصة الكراميل:

� جمي���ع مقادير الباي توضع في 
العجانة الكهربائية ما عدا الشعرية 
وتخل���ط حت���ى تتك���ون عجينة 

متماسكة.
� جميع مقادير احلشوة تخلط مع 

بعض.
� نضع السكر في املقالة من دون 
حتريك على نار هادئة حتى يذوب 
ثم نضيف الزبدة، احلليب احمللى، 
ونقلب ثم نضيف الكرميا احلامضة 

ونقلب.
� نقط���ع العجينة الى كور بحجم 
اجلوز ثم نفردها داخل قوالب املافن 

الصغيرة.
� نخبز في فرن متوسط احلرارة مدة 

من 15 الى 20 او حتى تشقر.
� عندما تبرد نخرجها من القوالب 
ثم نض���ع لها مقدار من حش���وة 
الفول السوداني ومقدار من صلصة 
الكراميل وترش بالشعرية احملمصة 

وتقدم.

كوبي طحين ابيض منخول - كوب زبدة الفول السوداني 
الخشن - قالب زبدة سايحة وزن 100 غرام - علبة جبن كريمي 

وزن 200 غرام - ملعقة صغيرة هيل مطحون - ربع ملعقة 
صغيرة جوزة الطيب مطحونة - ثالث مالعق طعام سكر ابيض 
بودرة - كوب شعيرية باكستانية مفتتة ومحمصة بالفرن للوجه

كوب ونصف الكوب خليط فول سوداني جوز بندق محمص 
ومفروم خشن - نصف كوب سكر اسمر - ملعقة صغيرة 

دارسين ناعم - اربع مالعق طعام ماء ورد - ملعقة صغيرة هيل 
مطحون

كوب سكر اسمر - ربع كوب زبدة سايحة - نصف كوب حليب 
محلى - اربع مالعق طعام كريما حامضة

ملعقتان كبيرتان زيت نباتي - 3 فصوص ثوم مسحوقة - 
ملعقة كبيرة معجون كاري احمر - نصف ملعقة صغيرة 
ومنصف  مصفة  صيني  قش  فطر  غرام   425  - كركم 
- 100 ميليليتر  زنجبيل 2 سم مبشورة  - قطعة جذر 
مجفف  اسود  صيني  فطر  كوب   - هند  جوز  حليب 
ومنقوع ومصفى ومقطع شرائح - ملعقة كبيرة عصير 
ملعقتان   - خفيفة  صويا  صلصة  كبيرة  ملعقة   - ليمون 
صغيرتان سكر - نصف ملعقة صغيرة ملح - 8 حبات 
كماطم كرزية منصفة - 200 غرام توفو جامدة مقطعة 

مكعبات - اوراق كزبرة للزينة - ارز مسلوق للتقديم

الفطر المقلي بالزنجبيل

باي الفول السوداني بالمكسرات

الحلو

مأكول الهنا نوافذ 
رمضانية

المقادير:

الطريقة:

كوبان من البقسماط - 5 بيضات - ملعقة 
صغيرة فانيليا - كوب سكر - كوب فستق 

مطحون - 5 مالعق طعام حليب بودرة - كوب 
ماء - كوب زيت - ربع كوب فستق مطحون 
خشن للوجه - ملعقان صغيرتان بيكنغ باودر 

- ملعقة صغيرة بيكربونات الصودا - كاكاو 
مربعات للوجه.

مقادير الحشوة:
علبتان كريما سائلة وزن العلبة 250 ملم.

كوب سكر بودرة - كيس كريم بودرة.

كيكة الفستق

نخفق البيض مع الس����كر ملدة 10 دقائق حتى 
يصبح مثل الكرميا.

نضيف الفانيليا، البيكنغ باودر البيكربونات، 
البقسماط، احلليب، الفستق بالتناوب مع املاء 

حتى انتهاء املقدار.
نضيف الزيت ونستمر باخلفق.

جميع مقادير احلشوة توضع في خالط الكيك 
وتخلط حتى يثقل املقدار.

ندهن قالبني مستديرين بالزيت ونصب املقدار 
في داخل القالبني بالتساوي )قالب مقاس 2(.

نخبز في فرن متوس����ط احلرارة مدة 40 � 45 
او حتى تنضج.

بعد ان تبرد تقسم كل كيكة الى قسمني وتغطى 
بالكرمية من الداخل واخلارج وترش بالفستق 

املطحون وتزين مبربعات الكاكاو.


