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سلطة القمر
المقادير:

الطريقة:المقادير:

الطريقة:

ـ رأس خس كبيرة مخروطة
األخضر،  البصل  من  كــوب  نصف  ـ 

مقطع شرائح رفيعة
ـ نصف كوب كرفس، مقطع

ـ كوب من كستناء الماء مقطع
ـ كوب من البسلة
ـ ربع كوب مايونيز

ـ نصف ملعقة شاي من السكر
ـ بيضتان مسلوقتان جيدا

ـ ثالث حبات طماطم، مقطعة
ـ جبن البارما

ـ ضعي اخلس والبصل والكرفس 
وكستناء املاء والبسلة في طبق.

ـ أضيفي املايونيز فوق سطح هذا 
اخلليط للتحلية.

ـ ابدري السكر فوق املايونيز، ثم 
غطي الطبق وضعيه في الثالجة 

طوال الليل.
ـ قبـــل التقدمي أضيفـــي البيض 
والطماطم واجلنب على املايونيز. يخلط املشمش مع األناناس واللنب 

الزبادي، ثم يضاف الثلج املكســــر 
الى هذا املزيج.

للتقدمي، يســــكب املزيج في أكواب 
ويزين بقطع األناناس واملشــــمش، 

يقدم فورا.

الطريقة:

المقادير:

ـ نخفق بيضة + ملح + قليل نشا
ـ تغمس مكعبات الدجاج في البيضة املخفوقة ثم تغطى بالسمسم ثم تقلى في زيت درة غزير

ـ في قدر متوســـط احلجم نضع ملعقتي زيت سمسم )فصي ثوم + ملعقة زجنبيل + فلفل رومي 
مكعبـــات + حلقات جـــزر + مربعات البصل( حتى تذبل ثم نضيف الدجـــاج ونقلب املقادير ملدة 

دقيقتني ثم نضيف الصلصات الثالث ونقلب.
ـ أضيفي ملعقة نشا الى كاسة ماء بارد وأضيفيها الى القدر حتى يثخن القوام.

ـ صدرا دجاج دون عظم وجلد مقطع مكعبات ـ بيضة ـ سمسم للتغطية ـ نصف حبة فلفل رومي 
مقطعة مكعبات ـ حلقات جزر متوسطة السمك ـ بصلة مقطعة مربعات ـ فصين ثوم مطحون ـ ملعقة 

زنجبيل مطحون ـ ثلث كاسة كتشب عادي ـ ثلث كاسة صلصة الصويا الحلوة ـ ثلث كاسة صلصة الصويا 
المالحة ـ ملعقتي زيت سمسم ـ ملعقة نشا ـ ملح وفلفل أبيض 

6 حبات من المشمش الطازج، 
خالية من البذور ومقطعة ناعما
ربع كوب من األناناس الطازج، 

مقشر ومقطع ناعما
نصف كوب من اللبن الزبادي 

الطبيعي المحلى بالسكر حسب 
الذوق

نصف كوب من الثلج المكسر

لبن زبادي بالفاكهة

دجاج شنغهاري

مأكول الهنا نوافذ 
رمضانية

المقادير:

الطريقة:

ـ ثالثة أرباع كوب طحين أبيض منخول. ـ 3 بيضات. ـ ثالثة أرباع كوب جوز مفروم خشن. ـ كوب تين 
مجفف. ـ ربع كوب زيت. ـ ملعقة صغيرة دارسين. ـ ملعقة صغيرة هيل مطحون ـ ثالثة أرباع كوب سكر 

أبيض عادي. ـ ربع ملعقة صغيرة ملح. ـ ربع ملعقة صغيرة مسمار بودرة. ـ سكر بودرة للوجه. ـ ملعقة 
صغيرة بيكنغ باودر. مربعات 

ـ يقطع التني قطعا صغيرة.التين والجوز
ـ نضع البيض والسكر في خالط الكيك ونخفض ملدة 5 دقائق.

ـ نضيف الطحني، البيكنغ باودر، التني، اجلوز، الدارسني، املسمار، الهيل، الزيت ونخلط باخلالط 
اليدوي أو )امللعقة اخلشبية(.

ـ ندهن قالب مستطيل وسط بالزيت ونسكب اخلليط داخله.
ـ نخبز في فرن متوسط احلرارة مدة )35 ـ 40( دقيقة أو حتى يشقر.

ـ عندما يبرد نرش ســـكر بودرة ثم تقطع إلى مربعات أو مستطيالت صغيرة ويقدم مع الشاي 
أو القهوة.

الحلو




