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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.




