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سلطة األمواج
المقادير:

المقادير:

المقادير:

الطريقة:

للحشوة:

الطريقة:

الطريقة:

حبتان من البطاطس
نصف كوب فاصوليا خضراء

جزرتان مبشورتان
فصا ثوم مفرومان

حبتان من الفلفل الرومي شرائح أو فليفلة
ليمونتان

ملعقتا خل
ملعقة زعتر

نصف كوب بازالء
بصلة مقطعة جوانح

ملعقة كمون
نصف كوب زيت
ملح/فلفل أسود

نصف كوب مايونيز

يسلق اخلضار )البطاطس � البازالء 
� الفاصوليا(، تخلط مقادير اخلضار 
مع بعضها البعض، نضيف ملعقتي 
لنب عل���ى املايونيز، نضعها على 

اخلضار ونقلبه.
نضع الثوم م���ع اخلل والليمون 
وامللح والفلفل األسود والكمون 
والزعتر في برطمان مغلق، يرج 
جيدا حتى يغلظ قوامه ثم يضاف 

على السلطة.

تخل���ط جميع املقادير، ومن ثم نض���ع أوراق النعناع ويوضع بالثالجة 
ليبرد ثم يقدم بعد ان ترفع أوراق النعناع عنه.

الطريقة: المقادير:
1 � ضعي السكر واملاء في كسرولة وسخني فوق لهب منخفض 
الش���دة، مع التقليب، الى ان يذوب السكر اجعلي املقدار يغلي 
واس���تمري في الغليان الى ان يصل الشراب الى مرحلة تكوين 
الكرة الطرية )أي يغلظ بصورة كبيرة فيصنع كراميل( أو تصل 
درج���ة حرارته الى 118 درجة مئوي���ة على ترمومتر )مخصص 

لقراءة درجات احلرارة املرتفعة(.
2 � ضعي صفار البيض في صحن عميق واخفقي الى ان يصبح 
غليظ القوام وباهت اللون، وبالتدريج اخفقي ش���راب الس���كر 
وش���راب القيقب مع صفار البيض واستمري في اخلفق الى ان 

يبرد اخلليط.
3 � اخفقي الكرمية في صحن عميق الى ان تتكون قمم ناعمة، اضيفي 

القشدة وجوز املاكادمييا والشوكوالتة الى خليط البيض.
4 � صب���ي اخلليط في صاج خبز مبطن ب���ورق أملنيوم مقاس 
15×25س���م وجمديه في الفريزر بأن تضعيه فيه ملدة 5 ساعات 

أو حتى يصير جامدا.
5 � اقلبي »البارفيه« ف���وق طبق تقدمي، وانزعي ورق األملنيوم 

وقطعيه الى شرائح ورشي فوقه شراب القيقب.

كوب )220غم( سكر مائدة
نصف كوب )125 مل ماء(

صفار 6 بيضات
نصف كوب )125 مل( شراب 

قيقب أو أي شراب سكري
600 مل كريمة دوبل كريم

100 غم جوز ماكاديميا مفري 
فريا ناعما

100 غم شوكوالتة بيضاء 
مفرية

كمية اضافية من شراب 
القيقب

كوبان من عصير التفاح
3 شرائح من األناناس

ملعقتان صغيرتان من عصير الليمون
ورقتا نعناع

15 حبة أرضي شوكي
نصف كيلو صدر دجاج مطحون

بيضتان - ملح
فلفل أسود مطحون
ملعقتان من الدقيق

حبتا ليمون
زيت للقلي

عصير التفاح واألناناس

محشي األرضي شوكي

بارفيه بالكريمة ومكسرات ماكاديميا

الحلو

مأكول الهنا نوافذ 
رمضانية

ينظف األرضي شوكي من الورق 
لتبقى القاعدة فقط ويوضع 

في وعاء مع ماء وعصير ليمونة 
واحدة لكي ال يصبح أسود.

يخلط الدجاج المفروم مع الدقيق 
والملح والفلفل والبيض ومن ثم 
يتم وضع الحشوة على األرضي 

الشوكي.
يقلى من الجانب المحشو أوال ثم 

من الجانب اآلخر.
بعد القلي يوضع في طنجرة ويغمر 
بالماء وبعصير الليمونة الثانية وقليل 

من الملح ويطهى لمدة ساعة.
يمكن تقديم الوجبة مع األرز أو من 

دونه.




