
26
االثنين 30   اغسطس 2010

- قشري الروبيان ونظفيه وأزيلي اخليط املوجود بالظهر 
واغسليه جيدا.

- اسلقي الروبيان في كوبني ماء كبير ملدة ربع ساعة
- ضع���ي كوبني ونصف كوب كبير م���اء في قدر اخرى مع 
ش���وربة كرمية الفطر وحركيها جيدا ثم ضعيها على النار 
وعندما تبدأ الشوربة بالغليان أضيفي الروبيان مع املاء الذي 
سلق به ثم أضيفي احلليب واتركي الشوربة ملدة ربع ساعة 

على نار هادئة ثم اغرفيها وقدميها.

شوربة كريمة الفطر والروبيان
المقادير:

المقادير:

الطريقة:

الطريقة:

ربع كيلو روبيان منظف
مغلف شوربة كريمة الفطر

4 أكواب ونصف كوب كبير ماء
كوب كبير حليب

- افرمي السلق واغسليه جيدا ثم ضعيه 
على النار من دون اضافة اي شيء حتى 

يذبل ثم صفيه واعصريه جيدا.
- ضع���ي البصل مع الزي���ت النباتي 
والزيتون وقلبيه حتى يذبل ثم اضيفي 
السلق وقلبيه 7 دقائق ثم ضعي بقية 

اخلض���ار والبهارات والث���وم وقلبيه 
عل���ى نار هادئ ة ملدة 10 دقائق واطفئي 

النار.
- قدميه مع الليمون س���اخنا او باردا 

حسب الرغبة.
مالحظة: ال تضيفي ماء اثناء الطبخ.

الطريقة:

المقادير:

- ضعي اللحم املفروم مع البصل والنعناع والبقدونس والدقيق والبهارات والليمون الناشف وبودرة 
مرقة الدجاج وامزجيه جيدا.

- رش����ي بودرة مرقة الدجاج على اصابع البطاطس العريضة ثم خذي القليل من مزيج اللحم املفروم 
ولفيه على اصبع البطاطس وهكذا حتى تنتهي الكمية »اضغطي عليها برفق حتى تتماسك«.

- اقلي اصابع الكفتة بالزيت وضعيها في طبق التقدمي.
- غطسي اعواد البطاطس املقطعة للزينة في بياض البيض ثم اغمسيها في الدقيق املخلوط مع بودرة 

مرقة الدجاج واقليها في الزيت وزيني بها الطبق.
مالحظة:

- لنتيج����ة افضل لقلي البطاطس غطس����يها في الدقيق بعد بياض البي����ض ثم اتركيها قليال ثم اقليها 
»في زيت قليل«.

- حتى تنضج اعواد البطاطس داخل الكفتة توضع في ماء على النار دقيقتني وتترك جتف.

كباب فارسي بأعواد البطاطس
- ربع كيلو لحم مفروم. - نصف بصل مفرومة.
- ملعقتان كبيرتان نعناع أخضر مفروم »ناعم«.

- نصف كوب كبير بقدونس مفروم.
ملعقتان كبيرتان دقيق ابيض - ربع ملعقة صغيرة 
خولنجان - ربع ملعقة صغيرة زنجبيل - ربع ملعقة 
صغيرة به��ار حلو - ربع ملعقة صغيرة هيل - ربع 

ملعقة صغيرة قرفة - ربع ملعقة صغيرة قرنفا.
- ربع ملعقة صغيرة فلفل أس��ود - نصف ملعقة 
صغيرة ليمون ناش��ف - ملعق��ة ونصف صغيرة 

ب��ودرة مرق��ة الدجاج - حب��ة بطاطس مقطعة 
اصاب��ع طويل��ة وس��ميكة 1 × 9 س��م - نصف 
ملعقة صغي��رة بودرة مرقة الدج��اج ترش على 

البطاطس.
- ك��وب كبي��ر زيت للقل��ي - حبت��ان بطاطس 
مقطع��ة عيدان كبي��رة للتزي��ي. - نصف كوب 
كبي��ر دقيق مخلوط مع 4 مالع��ق صغيرة بودرة 
مرقة الدجاج »استخدميه غطاء للبطاطس قبل 

القلي« - بياض بيض.

- 3 ح��زم س��لق أخضر - كوب كبي��ر بقدونس 
مفروم - كوب كبير كزبرة خضراء مفرومة.

- كوب كبير بصل اخضر مفروم.
- نصف كوب صغير زيت زيتون وزيت نباتي.

- ملعقة ونصف صغيرة ثوم مهروس.
- ملعقة بودرة مرقة الدجاج - ملعقة صغيرة فلفل 
أحم��ر بارد - بصلة مفرومة - ملعقة صغيرة فلفل 

اسود - ملعقة صغيرة كزبرة ناشفة - ملح.

سلق بالزيت

نوافذ مأكول الهنا
رمضانية

إعداد:  أم وليد




