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تذوب الزبدة في وع���اء، ثم يضاف اليها اجلزر والبصل والبطاطا وامللح 
والفلفل األسود وماجي وس���كر وتقلب جميع املقادير قليال وتتركه على 

نار هادئة ملدة ربع ساعة.
تسكب عليه املاء الساخن ويحرك قليال ثم يغطي الوعاء ويترك على نار 

متوسطة ملدة 10 دقائق أو إلى ان تنضج اخلضراوات.
تس���كب الش���وربة في صحن ويرش عليه���ا البقدونس املف���روم ويقدم 

ساخنا.

شوربة الجزر والبطاطا
المقادير:

الطريقة:

بصلة صغيرة مقطعة الى قطع صغيرة
جزرتان مقطعتان الى مربعات متوسطة الحجم

حبة بطاطا مقطعة الى مربعات متوسطة الحجم
3 مالعق كبيرة من الزبدة - ملح، فلفل أسود، حسب الرغبة

نصف ملعقة صغيرة من السكر - مكعبان صغيران من ماجي خضراوات
ملعقة طعام من البقدونس المفروم

7 أكواب ماء ساخن - جبن بارميزان مبشور
ربع كوب من صلصة رانش

الطريقة:

الطريقة:

المقادير:

المقادير:
نضع الشرائح على الطاولة وتتبل بالكمون والليمون االسود والدارسني 
والفلفل االس����ود وقطع من اوراق الزعتر اجلبلي الطازج، ثم نضعها 
داخل اكياس ش����فافة ويوضع عليها صويا وخ����ل ويضرب قليال بيد 

الهاون، ثم يترك ملدة ساعة داخل الثالجة.
لعم����ل صلصة الفطر نضع الزبدة في مق����الة ثم نضيف جوز الطيب 
والفطر وحترك الى ان يحمر الفطر ثم نضع عليه صلصة الباش����اميل 

ويحرك يوضع جانبا.
لعمل س����تيك وطهيه يوضع في املقالة قليل من زيت الزيتون ومن ثم 
نضع الستيك ثم فوقه الثوم املفروم ويغلق بغطاء ملدة 5 دقائق على 

نار هادئة ثم يقلب الستيك على اجلهة االخرى وتترك ملدة 5 دقائق.
ثم نضع الستيك على الشواية وبالفرشاة يدهن الستيك بالصوص او 
املرق املتبل به سابقا وعلى كل وجه يقلب ويترك ملدة 5 دقائق ويقلب 
على اجلهة االخرى، الباقي من املرق او صوص الستيك يوضع باملقالة 
التي وضع فيها الستيك سابقا ويوضع فوقه البصل والطماطم ويغلق 
بالغطاء الى ان يذبل البصل والطماطم ويضاف اليه صوص املشروم 

ويحرك جيدا.
لعمل خضار سوتيه نضع الزبدة في مقالة كبيرة وبعدها نضع اجلزر 
ويحرك الى ان ينضج قليال ثم يوضع عليه الكوسة والزهرة والفلفل 

االخضر فوقه والبصل والبروكلي.
ثم نضع املاء ومكعب ماجي ونغلق الغطاء الى ان تنضج اخلضروات 

جميعا، ثم نفتح الغطاء ونحرك جميع املقادير.
يقدم ساخنا مع الستيك وصوص املشروم وطماطم.

1 � س����خني الزيت في مقالة كبيرة فوق 
نار متوسطة الشدة، اضيفي الباذجنان 
واطهي كل وجه ملدة 1 دقيقة ثم انتشليه 

من املقالة ثم اتركيه جانبا.
2 � اضيفي الث����وم والطماطم وصلصة 
الطماطم واخلل األبيض الى املقالة واجعلي 
املقدار يغلي واتركي����ه ينضج على نار 

هادئة ملدة 5 دقائق.
3 � اغرف����ي نصف خلي����ط الطماطم في 
قاع طبق خبيز أو »برام« عمقه 3س����م. 
رتبي نص����ف ش����رائح الباذجنان فوق 
سطحه، ورشي فوقها نصف مقدار جنب 
املوتزاريلال، كرري الطبقات الواحدة تلو 

األخرى.
4 � رشي اللحم املفروم فوق السطح، ثم 
رشي خليط اجلنب البارميجان والبقسماط 
والزب����د فوقه، اخبزي ف����ي فرن معتدل 

احلرارة ملدة 30 دقيقة.

ربع كوب زيت زيتون
ثمرتان من الباذنجان مقطعتان الى شرائح 

دائرية بسمك نصف سم
فصان من الثوم مهروسان

كوب ونصف الكوب من الطماطم المعلبة
ملعقتان كبيرتان من صلصة الطماطم

ملعقتان كبيرتان خل أبيض
 200غم جبن موتزاريلال مفري.

نصف كوب لحم مفروم
60غم جبن بارميجان مبشور

ملعقتان كبيرتان بقسماط ناشف
ملعقة كبيرة زبد »سايح«

ستيك لحم بصلصة الفطر مع الخضار

طاجن الباذنجان بالجبن والطماطم

شريحتان ستيك لحم.
ملعقتان خل كبيرة.
ملعقة صويا كبيرة.

ربع ملعقة صغيرة دارسين لكل شريحة 
ستيك.

ربع ملعقة صغيرة ليمون اسود ناعم لكل 
شريحة ستيك.

ربع ملعقة صغيرة كمون لكل ستيك.
بصلة مقطعة شرائح كبيرة الحجم.

طماطم مقطعة شرائح صغيرة.
فلفل اسود وملح حسب الرغبة.

زيت الزيتون.
فصان ثوم مفروم ناعم.

.)rosemary( اكليل الجبل

صلصلة الفطر:
كوب صلصة باشاميل البيضاء الكثيفة 

الجاهزة.
كوب من الفطر المعلب او الجاهز.

ربع كوب من الزبدة.
رشة صغيرة من جوز الطيب.

فلفل اسود وملح حسب الرغبة.

خضار سوتيه:
جزرتان مقطعتان الى شرائح.

2 كوسة خضراء مقطعة الى شرائح.
3 بصالت خضر مقطعات الى قطع طويلة.

2 فلفل اخضر مقطع الى مربعات كبيرة.
كوبان بروكلي.

كوبان من القرنبيط او الزهرة.

مكعب مرقة ماجي خضروات.
ربع كوب من الزبدة.

فلفل اسود وملح حسب الرغبة.
نصف كوب من الماء.

نوافذ مأكول الهنا
رمضانية

إعداد:  أم وليد




