
سلطة
 الفاصوليا الحمراء 

المقادير
٭ 421 غرامــا مــن الفاصوليــا احلمراء 

املسلوقة
٭  حبة من اخليار املفروم

٭  حبة من الطماطم متوســطة احلجم 
مفرومة

٭  باقة من الكزبــرة الطازجة املفرومة 
)1.25 كوب(

٭  كوب من البصل األحمر املفروم
٭ عصير ليمونة واحدة )كبيرة احلجم(

٭ 3 مالعق كبيرة من زيت الزيتون
٭  ملعقة صغيــرة من خردل الديجون 

أو املستردة
٭ نصــف ملعقة صغيرة مــن معجون 

الثوم الطازج أو ثوم مفروم
٭  ملعقة صغيرة من السماق

٭ ملح وفلفل حسب الذوق

الطريقة 
1 ـ ضعي الفاصوليا مع اخلضار املفروم 

والكزبرة في وعاء كبير.
2ـ  اخفقي عصير الليمون والزيت واخلردل 
والثوم والسماق وامللح والفلفل في وعاء 

صغير.
3ـ  صبي الصوص على الســلطة وقلبي 

جيدا.
4 ـ غطي الســلطة وضعيها في الثالجة 
ملدة نصف ساعة - 1 ساعة قبل التقدمي.

المقادير
٭ مشروم طازج

٭ بيضة مخفوقة
٭ فتات اخلبز )بقسماط(

٭ القليل من الزيت

الطريقة 
1 ـ ميكن استخدام البقسماط بدون تتبيل 
أو تتبيله بامللح والفلفل األســود واألعشــاب 
وبودرة الثوم والبابريكا واجلنب البارميزان.

2 ـ امسحي املشروم بقطعة قماشة نظيفة 
ومبللة دون غسله حتى ال يصبح رديء الطعم.

3 ـ اغمســي حبات املشــروم في 
البيضــة املخفوقة يليها فتات 

اخلبز بحيث يغطيها متاما.
4ـ  ضعي املشروم في صينية مدهونة بالزيت 
فــي طبقة واحدة ثم رشــى عليه القليل الزيت 
االســبراي وضعيه بالفرن ملــدة 20 دقيقة مع 

التقليب في منتصف املدة.
5ـ  قدمي املشروم البانية الصحي مع صوص 
الثوم كطبق جانبي أو كنوع 

من املقبالت.

المقادير
٭ كغ من جبنة العكاوي٬ املقطعة 

إلى شرائح رقيقة1
٭ كوب ونصف الكوب أو 240 غراما 

من السميد الناعم
٭ 3 أكواب من قطر السكر

مكونات الحشوة

٭ 3 أكواب أو 750 مل من املاء
٭ علبــة أو 397 غرامــا مــن حليب 

نستله املكثف احمللى
٭ ثالثة أرباع كوب أو 90 غراما من 

دقيق الذرة
٭ ملعقتا طعام من ماء الزهر

الطريقة
1ـ  تنقع اجلبنة في ماء بحرارة 
الغرفة العادية ملدة 4 ساعات لنزع 
امللح منها )يغير املاء كل ســاعة( 

ثم تصفى.
2ـ  يوضع حليب نستله املكثف 

احمللــى واملــاء، ودقيق الــذرة في قدر 
كبيرة، وتغلى الصلصة مع التحريك 
املستمر حتى تتكاثف. يضاف ماء الزهر 
ويحرك. توضع الصلصة جانبا حتى 
تصبح بحرارة درجة الغرفة العادية.

3 ـ توضع اجلبنة في وعاء فوق ماء 
يغلي وحترك اجلبنة حتى تذوب. يضاف 
السميد ويحرك ملدة تتراوح بني 5 و6 دقائق.

4ـ  ترش 4 مالعق كبيرة من قطر السكر الساخن 
على طاولة العمل وتوضع عجينة اجلبنة الساخنة فوقها، 
ثم توضع 4 مالعق كبيرة أخرى من قطر الســكر الســاخن على الوجه 
وتــرق العجينة بالشــوبك حتى تصبح طبقة رقيقــة تقطع بعدها إلى 

مربعات طول كل منها 7 سم.
5ـ  يخلط مزيج القشــطة البارد حتى يصبح ناعما وتســكب ملعقة 

كبيرة فوق كل قطعة من العجني وتلف.
6 ـ تقدم حالوة اجلنب مع الكمية املتبقية من القطر.

المقادير
٭ عدس أسود 40 غراما

٭ سبانخ 15 غراما
٭ مرق الدجاج 20 مل 

٭ خبز محمص 10 غرامات
٭ زبدة غير مملحة 5 غرامات

٭ ثوم 3 غرامات

الطريقة
1 ـ ينقع العدس ثم يطبخ بنسبة %75.

2 ـ تقطع السبانخ ثم تطبخ مع العدس.
3 ـ قومي بالتتبيل بالقليل من امللح والفلفل.

4 ـ أضيفي الثوم وزيني مبكعبات اخلبز احملمص.

سلطة 
المشروم المقرمش بالفرن

ملوخية بالدجاج
المقادير

٭ حبات متوســطة احلجم أو 450 غ 
من البصل

٭ ملعقتا طعام من زيت الزيتون
٭ 5 فصوص من الثوم٬ مسحوقة

٭ كــوب أو 75 غرامــا مــن الكزبرة٬ 
املفرومة

٭ 3 أكواب أو 750 مل من املاء
٭ 3 مكعبات من مرقة الدجاج ماجي ملح أقل

٭ ربــع كــوب أو 60 مل مــن عصير 
احلامض

٭ 500 غرام من صدور الدجاج منزوعة 
اجللد والعظم٬ املقطعة إلى مكعبات

٭ عود من القرفة
٭ 500 غــرام مــن امللوخية٬ املثلجة 

واملذوبة

الطريقة
1ـ  يحمر البصل في فرن محمى 
على حرارة 200 درجة مئوية ملدة 

45 دقيقــة أو حتى يصبح البصل 
مطهــوا. ثم يســتخرج من الفرن، 

ويقشر، ويفرم.
2 ـ يســخن زيــت الزيتون في 
الثوم،  مقــالة كبيــرة، ويضــاف 
والكزبرة، ثم تطهى املكونات على 
نار متوســطة احلرارة ملدة 2 إلى 

3 دقائق.
3ـ  يضاف املاء، ومكعبات مرقة 
الدجاج ماجــي ملح أقل، وعصير 
احلامض. يضــاف البصل املطهو 

ويغلى، ثم يغطى ويترك على نار 
هادئة ملدة 10 دقائق.

4ـ  تستخدم املطحنة الكهربائية 
احملمولة باليد أو اخلالط الكهربائي، 
وتطحــن املكونات حتــى تصبح 
ناعمة ومالســة. تضاف مكعبات 
الدجاج، وعود القرفة، وامللوخية. 
تترك املكونات على النار ملدة 15 إلى 
20 دقيقة أو حتى ينضج الدجاج.

5 ـ يقــدم الطبــق مــع اخلبــر 
احملمص واألرز املطبوخ.

المقادير
٭ كوب بازالء خضراء مجمدة

٭ ربع كوب أوراق نعناع طازجة 
٭ عصير ليمونة مع بشرها

٭ فص ثوم
٭ ملعقتان كبيرتان من زيت الزيتون 

٭ معلقة كبيرة من الطحينة
٭ معلقــة صغيرة من امللــح والفلفل 

األسود

الطريقة
1 ـ اسلقي البازالء اخلضراء )البسلة( 
في املاء املغلي حتى تصبح طرية حوالى 
دقيقة واحدة ثم انقليها الى ماء مثلج.
2 ـ ضعي في وعاء محضر الطعام كال 
من )البازالء املسلوقةـ  النعناعـ  الثومـ  
الطحينةـ  عصير الليمونـ  بشر الليمون 
ـ زيت الزيتونـ  امللحـ  الفلفل األسود(.
3 ـ شــغلي اجلهاز حتى يتحول اخلليط 

إلى هريس ناعم.
4ـ  انقلي البازالء املهروسة إلى طبق التقدمي 

وزينه بزيت الزيتون.

»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.

الشيف شارميندا

البازالء المهروسة 
بالنعناع

شوربة حالوة الجبن بالقشطة
العدس األسود

أطباق 
رمضانية

إعداد: لميس بالل

PDF ملشاهدة الصفحة الثالثاء 20 يونيو 2017

1 7 خ
طب

م


