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سلطة البروكلي
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الطريقة:المقادير:
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مالحظة:

الطريقة:

لعمل الصلصة:

مالحظة:

مرقة  بودرة  صغيرة  ملعقة  نصف   - غراما   150 بروكلي  رأس 
الدجاج للسلق - كوبان كبيران من الماء للسلق - نصف حبة 
فلفل حمراء وصفراء مقطعة شرائح صغيرة - ربع بصلة مقطعة 
رقيقة  أخضر مقطع شرائح  بصل  4 حبات   - بالعرض  شرائح 
ملعقة   - مايونيز  كبيرتان  ملعقتان   - مسلوقة  بيضة   - بالورب 
كبيرة ماسترد - 3 مالعق كبيرة عصير ليمون - ملعقتان كبيرتان 
لبن زبادي - ربع ملعقة صغيرة خردل حب للوجه - ربع ملعقة 

صغيرة خردل للصلصة - ملعقة صغيرة بودرة مرقة الدجاج

قطعي البروكلي الى أجزاء صغيرة واغسليه جيدا ثم اسلقيه 
مع بودرة الدجاج ملدة دقيقة واحدة بعد الغلي.

قومي بتصفية البروكلي واغسليه مباء بارد ثم اتركيه.

اخلط���ي مايوني���ز مع جمي���ع املكونات ما ع���دا اخلردل 
احلب.

ضع���ي البروكلي في طبق التق���دمي واضيفي اليه الفلفل 
األحمر ثم البص���ل األخضر ثم البصل الع���ادي والفلفل 
األصفر وبعد ذلك البيض املسلوق املقطع للتزيني ثم صبي 
عليه الصلصة بالش���كل املرغوب ثم رشي عليه اخلردل 

احلب وقدميه.

ميكن االستغناء عن البيض حسب الرغبة.
لغسل البروكلي يترك في ماء مملح ملدة ساعة ثم تغسل 

كل وردة على حدة.

قطعي اجلبنة بالعرض على شكل أقراص سمكها 1 سم 
يجب ان تكون اجلبنة باردة من الثالجة حتى تتمكني 

من تقطيعها.
اغمسي اقراص اجلنب في البيض ثم في خلطة البروست 
مع البقس����ماط املطحون ثم ضعي االقراص بالفريزر 

ملدة نصف ساعة.
اقليها في زيت حار، عندما يحمر القرص من أسفل اقلبيه 
على اجلهة الثانية ثم اخرجيه من الزيت وضعيه على 

ورق ماص للزيت.
قدمي األقراص على الفطور أو العشاء وهي ساخنة.

يج���ب أال تقلب األقراص كثيرا ف���ي الزيت حتى ال 
يذوب اجلنب ويخرج من التغليفة.

- علبة متوسطة جبن شيدر
- بيضة مخفوقة

- مغلف خلطة البروست
- 3 مالعق بقسماط 

مطحون خشن
- كوب كبير زيت للقلي

دجاجة دون عظم أو جلد مقطعة قطع كبيرة، كوبان كبيران من الماء 
للسلق، 3 مالعق زيت للسلق، بيضتان مسلوقتان

ربع ملعقة صغيرة فلفل أسود
أعواد قرفة للسلق، 4 حبات هيل كبيرة للسلق

ملعقة صغيرة بودرة مرقة الدجاج للسلق، عجينة بف باستري مستطيلة 
للصواني

نصف بيضة مع ملعقة كبيرة زيت لدهن الوجه
نصف ملعقة صغيرة بودرة مرقة الدجاج للعجينة

ربع ملعقة صغيرة قرفة مطحونة

كبة جبن شيدر

فطيرة الدجاج الهولندية
الحلو

مأكول الهنا نوافذ 
رمضانية

- نظفي الدجاجة وادعكيها بامللح والدقيق ثم اغس���ليها واخلي العظم واجللد 
وقطعيها قطعا كبيرة واسلقيها في املاء والزيت والهيل وعيدان القرفة وبودرة 

مرقة الدجاج والفلفل األسود حتى تنضج ثم صفيها واتركيها جانبا.
افردي نصف العجين���ة حتى تصبح مبقاس الصينية ثم افردي النصف اآلخر 
واتركي���ه جانبا. - رصي الدجاج فوق العجين���ة األولى وضعي بينهم البيض 
املسلوق املقطع ثم رشي القرفة املطحونة وبودرة مرقة الدجاج وقليل من سائل 
م���رق الدجاج )4 مالع���ق كبيرة تقريبا( ثم ضعي الطبق���ة الثانية من العجني 
وامس���كي األطراف ببعضها ثم ادهنيها بالزيت والبيض وادخلي الصينية في 

فرن حار حتى تستوي ويحمر وجهها ثم قدميها.

الطريقة: العجينة:

الحشوة:

قش���ري التفاح ثم ابش���ريه وضعيه في قدر على نار هادئة 
مع اضافة الس���كر حتى يغلظ اخلليط، ث���م اضيفي القرفة 
وعصي���ر الليمون واتركيه ملدة دقيقتني، ارفعي اخلليط عن 

النار وضعيه في الثالجة حتى يبرد متاما.
امزجي الزبدة مع اجلنب جيدا، ثم اضيفي اليها الدقيق واعجنيها 
حتى تتكون لديك عجينة طرية، غطي العجينة واتركيها ملدة 
نصف س���اعة. افردي العجينة وقطعيها الى دوائر صغيرة 
ثم ضعي بها قليال من احلش���وة وطبقي اطرافها الى األعلى 
ثم الصقيها كما هو مبني ف���ي الصورة، ضعيها في صينية 

وادخليها فرن درجة حرارته 350 درجة حتى حتمر.
اخرج���ي الفطائر من الفرن وغطيها بوعاء بالس���تيكي ملدة 
10 دقائق ثم ضعيها في صحن التقدمي ورش���ي عليها القرفة 

والسكر املطحون وقدميها.

- كوب ونصف كوب كبير من 
الدقيق األبيض

- 6 حبات جبن مكعبات قابلة 
للدهن

- قالب زبدة صغيرة

- حبتان من التفاح األحمر
- كوب وربع كوب كبير من السكر

- ملعقة صغيرة عصير ليمون
- ربع ملعقة صغيرة قرفة مطحونة

فطائر التفاح




