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ـ قطعي اجلزر واخليار والطماطم 
والفلفل اجلرس قطعا كبيرة. 
العناصر مـــا عدا  ضعـــي كل 
الفاصوليـــا في محضرة طعام 
وامزجي الى ان تصبح معجونا 
املزيج في وعاء  خشنا. ضعي 
عميق وأضيفي الفاصوليا وبردي 

الشوربة قبل تقدميها.

شوربة الفاصوليا البيضاء
المقادير:

الطريقة:

- 2 حبة جزر مقشرتان
- حبة خيار بال بذور

- حبة طماطم متوسطة
- نصف حبة فلفل جرس احمر منزوعة البذور

- فص ثوم مفروم
- ربع كوب بصل صغير مفروم

- 2 كوب عصير طماطم بالبهارات
- 2 ملعقة صغيرة سكر

- 3 مالعق كبيرة خل ابيض
- نصف كوب ماء

- نصف كوب صلصة طماطم
- علبة )425 غراما( فاصوليا بيضاء

قطعي الدجاج الى ارباع وانزعي عنه اجللد واغسليه جيدا 
ثم اجرحيه بالسكني.

انقعي الزعفران باملاء ملدة ربع ساعة.
افرمـــي قشـــر الليمون مع الثـــوم جيدا بواســـطة فرامة 

البصل.
اضيفي جميـــع املقادير الى الدجاج »البصل ولنب الزبادي 
والبهارات والثوم وقشر الليمون وعصير الليمون والزيت 
والزعفـــران« وتبليه بها جيدا ثم غطيـــه واتركيه ملدة 3 

ساعات.
قومي بشوي الدجاج على الفحم او بالفرن من اعلى.

قدميه مع البطاطس املقلية.

دجاج إيراني
الطريقة:

الطريقة:

 4  - للدجاجة  غرام   600 دجاجات   3
- نصف  كبيرة مهروسة   ثوم  فصوص 
 - مطحون  زع��ف��ران  صغيرة  ملعقة 
صغيرة  ملعقة   - ماء  كبيرتان  ملعقتان 
كمون.  صغيرة  ملعقة  نصف   - ملح 
 - اسود.  فلفل  ملعقة صغيرة  نصف   -
ملعقة صغيرة فلفل احمر حار. - بصلة 
ربع كوب   - متوسطة مقطعة شرائح 
لبن  كبيرة  مالعق   3  - زيتون  زي��ت 
نصف   - ليمونة.  نصف  - قشر  زبادي. 

كوب عصير ليمون.

المقادير:

المقادير:

للتقديم:

ـ اسلقي االورزو في ماء مملح 8ـ  10 دقائق او حسب 
تعليمات العبوة.

ـ اغســـلي أوراق الســـبانخ جيدا. افرمي اجلرجير 
والبقدونس والكزبرة واألجزاء اخلضراء من البصل 
األخضر. ضعيها في قدر ماء يغلي 15 ثانية ثم صفيها 

وضعيها في وعاء ماء فيه قطع من الثلج.
ـ اعصري السبانخ والبقدونس والكزبرة والبصل 
جيدا واخلطيها في محضـــرة طعام. أضيفي زيت 

الزيتون بنوعيه واخلطي مرة اخرى.
ـ صفي املعكرونة جيدا وأضيفي مزيج السبانخ وقلبيها 

جيدا وأضيفي امللح والفلفل حسب الرغبة.
ـ رتبـــي أوراق اخلس على صحـــن تقدمي وضعي 
األورزو فوقها ورشـــي فوقها جبنة ڤيتا اذا شئت 
وزينيها بشرائح الليمون. قدميها ساخنة او بحرارة 

الغرفة.

معكرونة أورزو 
بالسبانخ واألعشاب

- ملعقة صغيرة ملح - ربع كيلو معكرونة أورزو مجففة - ربع 
كيلو أوراق سبانخ صغيرة - 150 غرام جرجير - 25 غرام أوراق 
بقدونس مسطح األوراق - 25 غرام أوراق كزبرة خضراء - 4 
حبات بصل اخضر - 2 ملعقة كبيرة زيت زيتون - ملعقة كبيرة 

زيت زيتون بنكهة الثوم - فلفل

- أوراق راديكيو أو خس
- 60 غرام جبنة ڤيتا مصفاة ومفتتة )اختياري(

- شرائح ليمون

نوافذ مأكول الهنا
رمضانية

إعداد:  أم وليد
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سلطة جبنة الماعز
المقادير:

المقادير:

الطريقة:

الطريقة:

للصلصة:

- ثالثة أرباع كوب جوز منصف
- أوراق سلطة مشكلة

- 125 غرام جبنة ماعز طرية
- رؤوس ثوم معمر للتقديم

- 6 مالعق كبيرة زيت جوز
- 3 مالعق كبيرة خل عنب ابيض

- ملعقة كبيرة عسل
- ملعقة صغيرة خردل ديجون

- رشة مسحوق زنجبيل
- ملح وفلفل

ـ إلعـــداد الصلصة اخفقي زيت اجلوز 
واخلل والعسل واخلردل والزجنبيل في 

قدر صغير وأضيفي امللح والفلفل.
ـ سخني الصلصة مع التحريك أحيانا 
الى ان تصبح دافئـــة. أضيفي اجلوز 

وواصلي التسخني 3 ـ 4 دقائق.
ـ رتبي أوراق الســـلطة على 4 أطباق 
تقدمي وضعي فوقها بضعة مالعق من 
اجلبنـــة. اخرجي اجلوز من الصلصة 

ورشيه فوق السلطة.
ـ ضعـــي الصلصة الدافئـــة في ابريق 
صغيـــر وقدميه مع الســـلطة املزينة 

بالثوم املعمر.

1 - اخفقي صفار البيض مع السكر الى ان يصير اخلليط سميكا 
وباهت اللون، اضيفي جنب املاسكاربوني، وعصير العنب، اخفقي 

حتى يصير اخلليط ناعما.
2 - في صحن مستقل، اخفقي بياض البيض مع امللح الى ان تظهر 

للخليط قمم ناعمة، ثم اضيفي اليه خليط املاسكاربوني.
3 - رتبي نصف عدد البســــكويت االسفنجي في قاع صحن خال، 
رشي نصف خليط القهوة فوق قطع البسكويت، ثم وزعي نصف 
خليط جنب املاســــكاربوني فوق البسكويت، كرري ما صنعت مع 
الكمية املتبقية من البسكويت، وخليط القهوة واملاسكاربوني، ثم 
انثري فوق الســــطح الكاكاو املنخول، بردي الى ان يصبح جاهزا 

للتقدمي.
نصيحة: املاسكاربوني، وهي جنب القشدة االيطالية، متوافرة في 

متاجر االطعمة املعلبة.

للتنويع: الوصفة االساسية:

للتزيين:

فالوده بالزعفران:
ميكن نقع ما يكفي من خيوط 
الزعفران »ربع ملعقة صغيرة« 
في ماء الورد الكساب الفالوده 
لونا اصفـــر فاقعـــا وطعما 

لذيذا.

فالوده بالمانجو:
يخلط كل ثالثة ارباع ليتر من 
الفالوده الدافئة بنصف كوب 
مهروس ماجنو محلى معلب 
او ثمرة ماجنو »الفونسو او 
حافوزي« صغيرة مهروسة 
في اخلالط مع ملعقة اكل سكر 
او حسب الذوق ونوع املاجنو 

املستخدم.

فالوده بالفراولة:
يخلط في اخلالط مع كل ليتر 
من الفالوده الدافئة ثالثة ارباع 
كوب فراولة مهروسة وملعقة 

اكل سكر او حسب الذوق.

- 8 اكواب حليب، ثلث ربطة 
من االعشاب او ما يكفي من 
االعشاب مرصوصة لملء ثلث 
كوب )نحو 8 غرام( »اعشاب 

»China Qounce بحرية اسمها
كوب سكر او حسب الذوق
6 حبات هيل مفتوحة جزئيا

ملعقتا اكل ماء ورد

خيوط زعفران
قدر  ف��ي  الحليب  يصب   -  1
السكر  اليه  ويضاف  متوسط 
والفالوده والهيل ويوضع على النار 

ويترك على النار حتى يغلي.
2 - يحرك بين حين وآخر حتى 
تذوب خيوط الفالوده تماما »نحو 

30 دقيقة«.
ماء  يضاف  النار  عن  يرفع   -  3

الورد.
قطعة  خ��الل  م��ن  يصب   -  4
دقيق  مصفى  او  نظيفة  شاش 
الى صحن زجاجي مناسب ويزين 

بالزعفران.
يغطى  ثم  قليال  ليبرد  يترك   -  5
لمدة ساعتين  الثالجة  في  ويبرد 

على االقل قبل التقديم.

- بيضتان مفصول صفارهما عن بياضهما - كوب سكرة مائدة - كوب 
ونصف جبن ماسكاربوني - ربع كوب عصير عنب - ذرة ملح - 200 
غرام بسكويت سافوياردي االسفنجي - ربع كوب قهوة اكسبريسو، 

في درجة حرارة الغرفة - ربع كوب مسحوق كاكاو، منخول.

تيرامــيزو

فالوده

الحلو

مأكول الهنا نوافذ 
رمضانية


