
سلطة 
فتوش

المقادير
٭ رغيف شامي
٭ زيت زيتون

٭ نصف ملعقة صغيرة من السماق املطحون
٭ 1 قلب اخلس )مفروم(

٭ حبتان من اخليار املفروم
٭ 5 حبات من الطماطم املفرومة

٭ 5 حبات من البصل األخضر مفرومة
٭ 5 حبات من الفجل مقطعة شرائح رقيقة

٭  كوب من البقدونس مفروم

الصلصة
٭ عصير ليمونة ونصف ليمون

٭ ثلث كوب من زيت الزيتون
٭ ملح وفلفل

٭ ملعقة صغيرة من السماق املطحون
٭ نصف ملعقة صغيرة من القرفة املطحونة

٭ ثالثة أرباع ملعقة صغيرة من البهارات 

الطريقة
1 ـ قطعي اخلبز إلى مربعات صغيرة ثم 
افرديه في صينية خبز ورشي فوقه امللح 
والفلفــل ونصف ملعقة صغيرة ســماق 
مطحون و3 مالعــق كبيرة زيت زيتون، 
ضعي الصينية فــي الفرن حتى يصبح 

اخلبز محمصا وهشا.
2ـ  في وعاء كبير، اخلطي كال من )اخلس، 
اخليار، الطماطم، البصل األخضر، الفجل، 

البقدونس(.
3ـ  في وعاء آخر، اخفقي مكونات صوص 

السلطة.
4 ـ أضيفي الصوص إلى السلطة وقلبي 

بشكل جيد.
5ـ  ثم أضيفي اخلبز احملمص وقلبي قليال.

المقادير
٭ 50: 60 من ورق العنب املسلوق

٭ 6 أكواب من مرق الدجاج أو اخلضار 
٭  كيلو من اللحم املفروم

٭  كوب من األرز البسمتي
٭  بصلة مفرومة ناعمة

٭  بصلة كبيرة مقطعة حلقات
٭ 4 فصوص من الثوم املفروم

٭ ثلث كوب من البقدونس املفروم
٭ ربع كوب من زيت الزيتون )مقسم(
٭ نصف معلقة صغيرة من البهارات املشكلة

٭ نصف معلقة صغيرة من الكمون
٭ رشة من جوزة الطيب

٭ ملح وفلفل أسود حسب الذوق 

الطريقة 
1ـ  ســخني ملعقتــن كبيرتــن من زيت 
الزيتون على درجة حرارة متوسطة ثم 
ضعي البصل والثوم وقلبي ملدة دقيقتن، 
ثم أضيفي البهارات والكمون ورشة جوزة 

الطيب وقلبي حتى تفوح رائحتهما، ضعي 
فــي وعاء كبير كال من )البصل والثومـ  
اللحم املفرومـ  األرزـ  البقدونسـ  امللحـ  
الفلفل األسود( وقلبيها معا بشكل جيد.

2ـ  افردي أو سطحي ورق العنب املسلوق 
باجتاهك.

3ـ  ضعي مقدار معلقة صغيرة من احلشوة 
على طرف كل ورقة ثم اثني طرفي الورقة 

حول احلشوة.
4 ـ ابرمــي الورقــة حول احلشــوة مثل 
السيجار بإحكام كما هو موضح بالصورة.

5ـ  أكملي باقي الكمية بنفس الطريقة ثم 
رصي ورق العنب في وعاء كبير على شكل 
طبقات ما بينهم شــرائح من البصل ثم 
أضيفي مرق الدجاج وما تبقى من زيت 

الزيتون على سطح ورق العنب.
6 ـ ضعي طبقا على ســطح ورق العنب 
)حتى ال يطفو مع املرق( ثم اتركي الوعاء 
مغطى على درجة مرتفعة حتى يغلي املرق 
بعدها اخفضي درجة احلرارة واتركيه ملدة 
40 دقيقة أو حتى ينضج األرز واللحم معا.

7ـ  قدمى ورق العنب دافئ أو في درجة حرارة 
الغرفة مع سلطة اللنب الزبادي واخلبز.

 المقادير
٭ صدر دجاجة

٭ 4 بصالت خضراء
٭ نصف ملعقة من الزجنبيل

٭ 8 حبات فطر معلب أو طازج منقوع 
باملاء ملده 10 دقائق

٭ 6 مالعق من اخلل
٭ نصف جزرة مقطعة طوليا

٭ 4 مالعق من صلصة الصويا
٭ 6 أكواب من مرقة الدجاج

٭ نصف ملعقة من امللح
٭ ملعقة فلفل أسود

٭ 8 مالعق من النشاء

الطريقة
1 ـ يســلق الدجاج مــع نصف كمية 
البصــل واجلزر والزجنبيل ملدة 30 

دقيقة في قدر مغطى.
2ـ  ينقع الفطر في ماء دافئ ثم يغسل 
ويســلق إذا كان طازجــا أما املعلب 

فال يحتاج.

3 ـ يأخذ مــرق الدجاج ويوضع في 
قدر ثم يقطع الفطر واجلزر والبصل 
واخلــل والفلفــل األســود وصلصة 
الصويــا وتترك املقاديــر على النار 

حتى تغلي.
4 ـ يضــاف محلــول طحــن الــذرة 
»النشــا« في القــدر وحترك املقادير 
جيدا ثم يضاف بعد ذلك امللح ويستمر 

بالتحريك حتى تسخن الشوربة.
5ـ  يقطع الدجاج شرائح طولية رفيعة 
ثم يوضع في طبق التقدمي ويصب 

عليها طبق الشوربة.

شوربة 
الفطر

المقادير
٭ نصف كيلو من اللحم املفروم

٭ بصلتان متوسطتان
٭ علبة من الطماطم معجون 
٭ حبة من الطماطم الطازجة

٭ ملح + فلفل أسود + بهارات
٭ 10 أكواب من احلليب السائل )محضر 

من احلليب البودرة( 
٭ 20 ملعقة من الطحن

٭ بيضة واحدة 
٭ مكعبان من خالصة مرقة الدجاج

٭ جنب موزاريال
٭ علبتان من الالزانيا

٭ ثوم )حسب الرغبة(

الطريقة
الحشوة

1 ـ يوضــع الزيت والبصل املقطع 
على النار حتى يحمر.

2 ـ يوضــع عليــه اللحــم املفروم 
ويترك على النار حتى ينطبخ.

3 ـ يضاف امللح والفلفل األســود 
والبهارات والطماطم الطازجة.

4ـ  يترك على النار قليال ثم يضاف 
طماطم املعجون )بعد إضافة املاء عليه( 
ومكعــب خالصة مرقــة الدجاج على 

اللحم املفروم.
5 ـ يترك على نار خفيفة.

صلصة البشاميل
٭ يوضع في القدر 10 أكواب من احلليب

٭ 20 ملعقة من الطحن
٭ مكعب خالصة مرقة الدجاج

٭ ملح
٭ فلفل أسود

يوضــع علــى النــار مــع خلطــه 
باستمرار بواسطة املشبك حتى يسخن 
ثم يرفع من على النار ثم توضع بيضة 

واحدة بعد ان يبرد قليال

طريقة العمل
1 ـ يوضــع في البايركــس القليل 

من الزبدة.
2 ـ تصب حبات الالزانيا في 

البايركس ويضاف عليه صلصة 
حلــم املفــروم ثم يضــاف عليه 
القليل من صلصة البشاميل ثم 
القليل من جنب املوزاريال والزعتر 

اليابس
3ـ  تكرر نفس العملية )حبات 
الالزانيا ثم حلم الفروم ثم صلصة 
البشــاميل ثم جنب املوزاريال ثم 

الزعتر(.
وهكذا حتى نصل إلى النهاية 
بحيث نوضع حبات الالزانيا ثم 
صلصــة البشــاميل على الوجه 

ويختم بوضع جنب املوزاريال.
4 ـ يوضع في فرن متوســط 
احلرارة ملدة تقريبا 45ـ  60 دقيقة.

 المقادير
٭ كوبان من الدقيق العادي

٭ كوب ونصف الكوب من املاء
٭ ملعقتــان صغيرتــان مــن اخلميرة 

الفورية
٭ نصــف فنجــان مــن القهوة ســمن، 
باإلضافة الى زيت لقلي اللقيمات ورشة 

ملح

مقادير القطر )الشيرة(:

٭ كوب واحد من املاء
٭ ملعقة صغيرة من الڤانيليا

٭ كوب ونصف الكوب من السكر
٭ ربع ملعقة صغيرة من عصير الليمون 

احلامض

طريقة تحضير القطر:
1ـ  يحضر القطر )الشيرة( أوال لكي يبرد.
2 ـ يوضع الســكر في القدر ويضاف 

إليه كمية مناسبة من املاء.
3ـ  يوضع القدر على نار خفيفة ويحرك 

املزيج باستمرار حتى يذوب السكر.
4ـ  يترك القطر على النار يغلي ملدة )5( 
خمس دقائق حتى يصبح شيرة جاهزة.

5ـ  يضاف عصير الليمون الى القطر 
قبــل رفعه عــن النار بدقيقتــن، يرفع 

القطر عن النار ويضاف اليه الفانيليا 
ويستعمل باردا.

 الطريقة
1 ـ ينخل الدقيق، ثم يضاف 
اخلميرة وامللح واملاء الى الدقيق 

ويعجن اخلليط جيدا.
2ـ  يضرب العجن باليد حتى يصبح 

العجن متماسكا ولينا.
3 ـ يتــرك العجــن في وعــاء )اناء( 
ويغطى ويوضع في مكان دافئ مدة ساعة 

واحدة تقريبا )حسب حرارة اجلو(.
4 ـ يوضع الزيت 

قــدر  فــي 

عميقــة على نار هادئة، عندما يحمى الزيت 
جيدا تبل اليد اليمنى باملاء، ثم يؤخذ قليال من 
العجن باألصابع ويشكل على هيئة كرات في 
األصابع ويدفع العجن بإصبع اإلبهام حتى 
تسقط كرة العجينة في الزيت الساخن وهكذا 

حتى ميتلئ سطح الزيت بكرات العجن.
5 ـ حتــرك باســتمرار حتــى حتمر 

الكرات.
6ـ  تزاد النار حتت القدر وحترك 
الكرات حتى تصبح ذهبية اللون، 
اللقيمــات مبلعقــة  ترفــع 
متعددة الثقوب وتغمس 
في القطر البارد وتترك 
فيــه حتى تتشــرب 
القطر ثم ترفع منه 
وهكذا حتى تنتهي 

العجينة.

محشي ورق العنب باللحم

ق
ست

بقالوة بالف

»األنباء« معكم 

على مائدة 

اإلفطار 

في رمضان، 

لتقدم بأيدي 

أشهر الشيفات 

في أعرق الفنادق 

الكويتية 

أشهى األطباق 

والوجبات 

الرمضانية 

وتشمل األطباق 

الرئيسية 

والشوربات 

والحلويات 

والسلطات.

نتمنى لكم 

صيامًا مقبواًل 

وإفطارًا شهيًا.

أطباق 
رمضانية

الالزانيا
الشيف شارميندا

4

PDF ملشاهدة الصفحة االثنن 1٩ يونيو 2017

2 5 خ
طب

م
إعداد: لميس بالل


