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بيتي فور الجوز والكراميل
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الطريقة:

الطريقة:

الطريقة:
1 - ضعي سكر املائدة، والسكر البني، والقشدة، والشراب الذهبي، 
والزبد في مقالة وسخني فوق نار هادئة، مع التقليب املستمر، الى 
ان يذوب السكر، ومع تكون بللورات السكر فوق جوانب املقالة 

اطليها بفرشاة عجني مبتلة.
2 - ارفعي الشراب فوق النار ليغلي وقلبي مع بيكربونات الصودا، 
خفضي شدة اللهب واغلي الى ان يصل الشراب الى مرحلة الصالبة 
او حتى درجة حرارة 120 درجة مئوية على الترمومتر، قلبي معه 

اجلوز والفانيليا.
3 - صبي اخلليط في صاج كيك مربع مطلي بالزبد ومبطن بورق 
األملونيوم ومقاس 20 سم، اتركيه جانبا في درجة حرارة الغرفة 
ملدة 5 ساعات او حتى جتمد الكراميل، اخرجيه من الصاج وقطعيه 

الى مربعات طول ضلع الواحد 2 سم.
4 - لعمل الزينة، ضعي الشيكوالته والزيت معا في وعاد، اغمسي 
الكراميل الى النصف في الشيكوالته السائحة، وضعيه فوق ورق 

زبد واتركيه يجمد.

ادهن����ي بالزبدة علبة خبز حغرام 14×21 س����نتيمترا 
وضعي ورقا في القعر وادهني الورق.

اخفقي الزبدة والسكر بخالط كهربائي. اضيفي البيض 
كل واحدة على حدة مع مواصلة اخلفق. انقلي املزيج 

الى وعاء عميق.
اضيف����ي التني والزجنبيل واجل����وز واطحني املنخل 

وامزجيها.
ضع����ي املزيج في العلبة واخبزي ف����ي فرن بحرارة 
معتدلة نحو ساعة وربع. اخرجي العلبة واتركيها 5 

دقائق قبل قلبها لتبرد.

للتنويع: الوصفة األساسية:

لغطاء الكراميل:

� امس���حي صينية المنغتون حغرام 19x29 س���نتيمترا 
بالزبدة وضعي ورقا في القعر وادهني الورق.

� ضعي جوز الهند في مقالة سميكة وحركيه على النار 
الى ان يصبح لونه ذهبيا. اخرجيه من املقالة ليبرد.

� اخلطي الزبدة والسكر بخالط كهربائي وأضيفي بيضة 
وتابعي اخلفق ثم أضيفي البيضة الثانية والعسل واخفقي 
جيدا. انقلي املزيج الى وعاء كبير وأضيفي إليه جوز الهند 
ثم نصف كمية الطحني ونصف كمية احلليب وامزجي 

جيدا ثم أضيفي بقية الطحني واحلليب.
� ضعي املزيج في الصينية واخبزيه في الفرن بحرارة 
متوسطة 35 دقيقة. اخرجي الصينية واتركيها 5 دقائق 
ثم اقلبيها على رف ش���بكي الى ان تبرد. ضعي فوقها 

غطاء الكراميل وجوز الهند حسب الرغبة.
� إلعداد الكراميل أذيبي الزبدة في قدر صغير وأضيفي 
الس���كر وحركيه على النار دون غلي 2 دقيقة. أضيفي 

احلليب ثم السكر املطحون تدريجيا وحركي جيدا.

- نصف كوب جوز هند
- 125 غرام زبدة

- ثالثة ارباع كوب سكر اسمر
- 2 بيضة

- 2 ملعقة كبيرة عسل 
- كوب ونصف طحين ذاتي 

التخمر
- نصف كوب حليب

- 60 غرام زبدة
- نصف كوب سكر اسمر

- 2 ملعقة كبيرة حليب
- كوب ونصف سكر مطحون

185 غرام زبدة
ثالثة ارباع كوب سكر خشن

3 بيضات
نصف كوب تين مفروم

ثلث كوب زنجبيل مفروم
نصف كوب جوز مفروم

نصف كوب طحين عادي
نصف كوب طحين ذاتي 

التخمر
ثلث كوب كريمة حامضة

500 غرام فواكه مشكلة من اختيارك.
كوب/ 250 غرام سكر.

ملعقة كبيرة شراب بنكهة البرتقال )او اي نكهة تفضلينها(.
ربع كوب/ 60 مل ماء.

صفار 6 بيضات.
200 غرام شيكوالته بيضاء مقطعة الى قطع.

ملعقتين صغيرتين خالصة فانيليا.
كوب وثلثين/ 410 مل قشدة دوبل مخفوقة.

شذرات مبشورة من الشيكوالته البيضاء.

كيكة التين والجوز 
والزنجبيل

الموس األبيض والوردي

كيكة جوز الهند والعسل بالكراميل

مأكول الهنا نوافذ 
رمضانية

1 - ضعي ثمار الفاكهة في كبة او خالط واصنعي منها مهروسا، صبي 
مهروس الفاكهة في مصفاة للتخلص من البذر واجعلي العصير املصفى 
يتقاطر في كسرولة، قلبيه مع ثلث كوب/90 غرام سكر وشراب البرتقال 
واجعليه يغلي فوق نار هادئة، ثم اكملي الغليان على نار هادئة، مع 
التقليب احيانا، الى ان ينقص مقدار اخلليط الى ما يعادل فنجانا واحدا/ 

250 مل، انزلي الكسرولة من فوق النار واتركيها جانبا.
2 - ضعي املاء، وصفار البيض، والكمية املتبقية من السكر في صحن 
عميق يتحمل احلرارة مرفوع فوق كس���رولة من املاء املغلي واخفقي 
ملدة 8 دقائق او حتى يصير اخلليط خفيفا واش���به بالكرمية، انزلي 
الصحن من فوق الكس���رولة، اضيفي الشيكوالته وخالصة الفانيليا، 
واخفق���ي الى ان يبرد اخلليط، اضيف���ي الكرمية املخفوقة الى خليط 

الشيكوالته، قسمي اخلليط الى قسمني.
3 - قلبي مهروس الفاكهة مع احد قسمي اخلليط واتركي القسم اآلخر 
دون اضافة اي شيء اليه، اسقطي ملء مالعق من كل من القسم السادة 
والقس���م املخلوط بالفاكهة بالتبادل في كئ���وس التقدمي الزجاجية، 
وباستعمال ملعقة التقليب اخلشبية حركي اخلليطني معا حركة دائرية 
بحيث يصنعان تأثير »الريبل« )الذي يش���به شكل الرخام(، وضعيه 
ف���ي الثالجة الى ان يجمد، وقبيل التقدمي مباش���رة زينيه بش���ذرات 

الشيكوالته املبشورة.

كوب/ 250 غرام سكر مائدة - نصف كوب/ 90 غرام سكر بني - كوبين/ 
500 مل قشدة دوبل كريم - كوب/ 250 مل شراب ذهبي خفيف - 60 
غرام زبد مفري - نصف ملعقة صغيرة بيكربونات صودا - 155 غرام عين 

جمل مفري - ملعقة كبيرة خالصة فانيليا.

للزينة المصنوعة من الشيكوالته:
375 غرام شيكوالته سمراء او بالحليب، منصهرة.

ملعقتين صغيرتين زيت نباتي.




