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1 - قومي باعداد صينية مافن )كب 
كيك( قابلة لالستعمال داخل فرن 
امليكروويف ذات س���ت حفر وذلك 
بطالئها بالزبد السايح وتغطيتها 
بطبقة متساوية من سكر املائدة، 
ضعي ملء ملعقة واحدة صغيرة 

من املرمالد في كل حفرة.
2 - اصهري الشيكوالته في صحن 
عمي���ق قاب���ل لالس���تخدام داخال 
امليكرووي���ف على درج���ة »ازالة 
التجمد« Defrost )30%( ملدة دقيقتني، 
وقلبي، ث���م اطهي مل���دة دقيقتني 
اخريني، واستمري في ذلك الى ان 

تنصهر الشيكوالته متاما.

3 - اخفق���ي صفار البيض مع 60 
غرام من السكر الى ان يصبح القوام 
غليظا واشبه بالكرمية، قلبي معه 
الس���ائحة وخالصة  الشيكوالته 

الفانيليا.
4 - اخفقي بياض البيض الى ان 
تتكون قمم ناعم���ة، ثم بالتدريج 
اضيفي الكمية املتبقية من السكر مع 
االستمرار في اخلفق الى ان تتكون 
قمم متماسكة، اضيفي خليط بياض 
البيض، والبندق، والبقسماط الى 

خليط الشيكوالتة.
5 - اغرف���ي بامللعقة نصف كمية 
اخلليط داخ���ل صينية مافن )كب 

كيك( مجه���زة واطه���ي، مع رفع 
مس���توى الصيني���ة عن���د درجة 
»متوسط« )50%( ملدة 4 دقائق، غطي 
واتركي املقدار س���اكنا ملدة دقيقة 
قبل اخراجه من الصينية، كرري ما 

صنعت مبا تبقى من اخلليط.
6 - لعم���ل الص���وص اصه���ري 
الش���يكوالته ف���ي صح���ن قابل 
لالستخدام داخل امليكروويف مثلما 
ش���رحنا في اخلطوة رقم 2، قلبي 
معه السكر وبرديه قليال، اضيفي 
القشدة ومشروب البرتقال واخلطي 
جي���دا حتى االمت���زاج، قدميه مع 

البودجن.

بودنج البندق بالشيكوالتة
المقادير:

الطريقة:

12 ملعقة صغيرة من مرمالد الليمون الدافئ. - 100 غرام شيكوالته سمراء مفتتة الى قطع صغيرة. - 4 بيضات 
مفصول صفارها عن بياضها. - نصف كوب/ 100 غرام سكر مائدة. - ملعقة صغيرة خالصة فانيليا. - 100 غرام بندق، 

محمص ومطحون. - كوب/ 60 غرام بقسماط أبيض، مصنوع من خبز بائت.

صوص فدج الشيكوالتة:
100 غرام شيكوالته سمراء مفتتة الى قطع صغيرة. - ملعقة كبيرة سكر مائدة. - نصف كوب/ 125 مل قشدة.

ملعقة كبيرة شراب بمذاق البرتقال )او بمذاق اي فاكهة محببة اليك(.

الطريقة:

المقادير:

موس الموكا:

لعمل الموس األبيض:

1 - قطعي الكيك االسفنجي قطعا افقيا لتصنعي 
ثالث طبقات متساوية السمك ثم ضعي احداها في 

قاع صاج زنبركي مبطن مقاس 23 سم.
2 - لعمل املوس االس���مر، اخلطي الش���يكوالته 
وعصير العنب وصفار البيض معا، اخفقي بياض 
البيض في صحن نظيف حتى تتكون به قمم ملساء، 
اخفقي تدريجيا السكر اثناء اضافته واستمري في 
اخلفق حتى تتكون قمم متماس���كة، اضيفي خليط 
الشيكوالته وكذلك القشدة الى بياض البيض، صبي 

املوس فوق الكيك االس���فنجي وبردي ملدة س���اعة 
واحدة او حتى يجمد القوام، ضعي فوق الس���طح 

طبقة اخرى من الكيك االسفنجي.
3 - لعمل موس »املوكا«، اخلطي الش���يكوالتة، 
والقهوة، وصفار البيض، اخفقي بياض البيض داخل 
صحن نظيف الى ان تتكون قمم ناعمة، وبالتدريج 
اضيفي السكر وواصلي اخلفق الى ان تتكون قمم 
متماسكة، اضيفي خليط الشيكوالته والقشدة الى 
بياض البيض، صبي املوس فوق الكيكة االسفنجية 

ثم ضعيه في الثالجة ملدة ساعة او حتى يجمد، ضعي 
فوق سطحه طبقة الكيك االسفنجي املتبقية.

4 - لعم���ل املوس االبيض، ضعي الش���يكوالته 
واحلليب في صحن عميق يتحمل احلرارة مرفوع 
فوق كس���رولة بها ماء يغلي وقلبي الى ان يصبح 
اخلليط ناعما، بردي قليال، اضيفي خليط الشيكوالته 
الى القشدة، صبي املوس فوق الكيكة االسفنجية، 
ضعي التورتة في الثالجة ملدة 3 س���اعات او حتى 

جتمد.

تورتة الموس الثالثية
كيكة اسفنجية مقاس 23 سم.

الموس االسمر:
185 غرام شيكوالته سمراء سائحة.

ملعقتان كبيرتان عصير فاكهة مناسب كالعنب او 
الليمون - صفار بيضة - بياض بيضتين - ملعقة كبيرة 

سكر - ثلث كوب/ 90 مل قشدة دوبل كريم مخفوقة.

185 غم شيكوالته بالحليب - ملعقتان كبيرتان 
قهوة سوداء مركزة - صفار بيضة - بياض بيضتان.

ملعقة كبيرة سكر - ثلث كوب/ 90 مل قشدة 
دوبل كريم مخفوقة.

185 غم شيكوالته بيضاء.
ملعقتان كبيرتان حليب.

كوب/ 250 مل قشدة دوبل كريم مخفوقة.

نوافذ مأكول الهنا
رمضانية
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