
الطماطم املشوية بالزعتر واجلبنة

المقادير:

٭ 6 حبات ناضجة من الطماطم
٭ ملح خشن وفلفل أسود

٭ 6 فصوص من الثوم
٭ 3 مالعق كبيرة من زيت الزيتون

٭ 80 غراما من جنب البارميزان أو اجلنب 
الرومي )للبشر(

٭ 1 إلى 2 ملعقة كبيرة من أوراق الزعتر 
الطازجة

الطريقة:

1ـ  تقطع الطماطم الى أنصاف بالعرض 
وتتبل بامللح والفلفل األسود.

2 ـ يقشر الثوم ويدق.
3ـ  يطهى الثوم في الزيت الساخن على 

نار متوســـطة احلرارة الى ان يبدأ في 
اكتساب اللون الذهبي.

4 ـ ينقل الزيت والثوم الى وعاء.
5ـ  تدهن املشواة بالزيت عندما تصبح 

ساخنة جدا.
6ـ  توضع الطماطم على املشواة، بحيث 
يكون اجلانب املقطوع الى أسفل، ملدة 
من 3 إلى 5 دقائق مع تدويرها بزاوية 

45 درجة كي تأخذ عالمات املشواة.
7ـ  تقلب أنصاف الطماطم على اجلانب 
اآلخر ويغرف عليها الثوم املخمر ويستمر 
في الشواء ملدة من 3 إلى 5 دقائق اضافية 

الى ان يتحمر قاع الطماطم جيدا.
8 ـ تـــرص الطماطم فـــي طبق تقدمي 
ويبشر عليها اجلـنب، ثم ترش بالزعتر 

وتقدم.

بسطيلة مغربية
المقادير:

٭ نصف ملعقة كبيرة زيت دوار 
الشمس وكمية اضافية للمسح

٭ ملعقة كبيرة زبدة
أربـــاع دجاجـــة وتفضـــل  ٭ 3 

الصدور
٭ بصلة ونصف البصلة مبشورة 

أو مفرومة
٭ رشة زجنبيل مطحون
٭ بضع خيوط زعفران

٭ نصـــف ملعقة صغيـــرة قرفة 
مطحونة وكمية إضافية للرش
٭ 4 مالعق كبيرة شرائح لوز
٭ باقة كبيرة كزبرة مفرومة

٭ باقة كبيرة بقدونس مفرومة
٭ 3 بيضات مخفوقات

٭ 175 غراما باستري فيلو
٭ 1ـ  2 ملعقة صغيرة سكر مطحون 

)اختياري( وكمية إضافية للرش
٭ ملح وفلفل أسود مطحون

الطريقة:

1ـ  سخني الزيت والزبدة في قدر 
أو في طبــــق مقاوم للنار واقلي 
الدجاج لنحو 4 دقائق، اضيفي 
البصــــل والزجنبيل والزعفران 
ونصف ملعقة صغيرة من القرفة 
وكمية ماء كافية لطبخ الدجاج 
ببطء من دون ان يسلق )حوالي 
كوب وربع الكوب(، اضيفي امللح 

والفلفل.
2 ـ اغلي وغطي القدر واطبخي 45 
ـ 55 دقيقـــة على نـــار خفيفة الى 

ان ينضج الدجاج. في هذه األثناء 
حمصي اللوز وضعيه جانبا.

3ـ  انقلي الدجاج الى صحن وعندما 
يصبح باردا تخلصـــي من اجللد 

والعظم وقطعيه.
4 ـ ضعي الكزبرة والبقدونس في 
القدر واغلي على نار خفيفة الى ان 
يصبح املرق كثيفا، اضيفي البيض 

واطبخي على نار خفيفة.
5 ـ ســـخني الفرن الى 180 مئوية 
وامسحي بالزيت داخل طبق فرن 
بقطر 25سم، ضعي لوحا أو اثنني من 
الباستري في طبقة واحدة في قعر 
الطبق بحيث تكون اطراف الباستري 
مدالة فوق حافة الطبق. امســـحي 
الباستري بالزيت ثم اضيفي طبقتني 

مع مسح كل منهما بالزيت.

6 ـ ضعي الدجاج فوق الباستري 
وضعي فوقه مزيج البيض.

7ـ  ضعي طبقة واحدة من الباستري 
فوق البيض وقد حتتاجني الى لوحني 
من الباستري. انثري فوقها اللوز 
وبقية القرفة والسكر املطحون )في 

حال استخدامه(.
8 ـ اطوي حواشي الباستري فوق 
اللوز ثم ضعي 4 طبقات أخرى من 
الباستري )قد حتتاجني الى استخدام 
لوحني لكل طبقة( مع مسح كل طبقة 
بالزيت. ادخلي حواشي الباستري 
الطبقة  الفطيرة وامســـحي  حتت 

العليا بالزيت.
9ـ  اخبـــزي الفطيرة في الفرن 40 
ـ 45 دقيقة الـــى ان يصبح لونها 

ذهبيا.

المقادير:

٭ فخذ خروف وزن 2 كجم تقريبا )مسحب 
من العظم(

٭ نصف كجم من الفريكة اخلشنة )مغسولة 
ومصفاة(

٭ حبة بصل متوسطة احلجم مقطعة الى 
شرائح

٭ حبة بصل مفرومة
٭ ملعقة صغيرة من السمن

٭ ملعقتان صغيرتان من زيت الزيتون
٭ ملعقتان كبيرتان من الزيت النباتي

٭ 4 أكواب من مرق الدجاج أو اللحم
٭ ملعقتان كبيرتان من امللح

٭ ملعقـــة صغيـــرة مـــن الفلفل األســـود 
)مطحون(

٭  ملعقة صغيرة من القرفة )مطحون(
ملعقة صغيرة من الهال )مطحون(

٭ ملعقة كبيرة من البهارات املشكلة )مطحونة(
٭  ورقة غار كبيرة

٭ عود قرفة كبير
٭ صنوبر ولوز محمص

الطريقة:

1 – يغسل اللحم باملاء ويجفف جيدا، ويفرك 
من الداخل واخلارج بجميع البهارات ويترك 

في الثالجة ملدة ساعتني أو أكثر.
2 – في قدر يشوح البصل املفروم مع السمن 
وزيت الزيتون ورشة ملح وفلفل أسود حتى 
يذبل، ثم تضاف الفريكة وتقلب، ثم يضاف 
املـــرق وتغطى القدر ويعـــدل امللح ويترك 
اخلليط على نار عاليـــة ملدة 10 دقائق، ثم 
تخفض احلرارة الى هادئة وحترك الفريكة 
وتغطى وتترك لتنضج ملدة نصف ســـاعة 
تقريبا مع التقليب من آن آلخر واضافة بعض 
من املاء الساخن إذا لزم األمر حتى تنضج، 

ثم تترك لتبرد.
3 – يوضـــع الفخذ مفتوحـــا ويرش بامللح 
من الداخل واخلارج، ثم توضع الفريكة في 
املنتصف ويلف الفخذ جيدا ويثبت بخيط 

املطبخ.
4 – يحمر الفخذ في الزيت النباتي من جميع 
اجلهات، ثم يضاف له البصل الشرائح وورقة 
الغار وعود القرفة ويقلبوا معه، ثم يضاف 

ماء ساخن فقط حتى ثلث ارتفاع الفخذ.
5 – تغطى القدر وتترك على نار متوسطة 
ملدة ســـاعتني مع قلب الفخذ واضافة املزيد 
من املاء الســـاخن القليل جدا بحيث ينضج 

الفخذ من دون ان يسلق.
6 – يرفع الفخذ من القدر الى صحن التقدمي، 
ويصفـــى املرق املتبقـــي ويوضع في وعاء 

صغير عميق.
7 – يقطع الفخذ الى شرائح ويقدم مع اللنب 

الرائب والصنوبر واللوز احملمص.
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سلطة التني واجلنب بالصلصة

المقادير:

قلب او اثنان من اخلس.
8 حبات من التني الناضج املقطع الى مكعبات.

كوب من جنب املاعز الطري.

الصلصة:

ملعقة صغيرة من حبوب الفلفل االسود املسحوقة.
ملعقة صغيرة من العسل.

نصف ملعقة طعام من اخلل البلسمي.
3 مالعق طعام من زيت الزيتون.

طريقة التحضير:

لتحضير صلصة سيشوان الصينية، تخلط املكونات 
جيدا في وعاء صغير حتى يذوب العسل كليا.

 توضع اوراق اخلس الصغيرة على 4 اطباق خاصة 
بالســـلطة. توزع حبات التعني بالتساوي فوقها مع 
جنب املاعز، ثم تسكب الصلصة عليها. تقدم السلطة 

مع اخلبز الفرنسي )الباغيت(.

فخذ اخلروف احملشي



المقادير:

٭ نصف كيلو غرام من عجني اجلالش
٭ كوب من املكسرات غير اململحة واملشكلة، 

محمصة
٭ ملعقة كبيرة من بشر النارجن

٭ ملعقتان من الزبدة من دون ملح او الكرمية الطازجة
٭ كوبان من الكرمية السميكة

طريقة التحضير:
يجفف العجني بوضعه في فرن حار، كل قطعة 

على حدة ملدة دقيقتني، ثم يكسر بأصابع اليد 
ويوضع في صينية مدهونة بالزبدة.

تخلط املكسرات وبشر النارجن وترش فوق 
العجني، توضع الكرمية السميكة فوقها وتغطى 

بالكرمية الطازجة او الزبدة.
تدخــــل الصينية الى فرن حــــار على درجة 
متوسطة ويستمر الطهو حتى يتحول وجهها 

بنيا. 
يقدم الطبق باردا او ساخنا ويزيد بالكرمية 

السميكة واملكسرات.

أم علي مع بشر النارجن شوربة الدجاج باألرز والبامية

وترمى، ويفتت اللحم الى 
قطع كبيرة.

3 - تذوب الزبدة في قدر 
البصل  كبير وتقلى كمية 
اإلضافية والثوم، حتى يذبل 
الفليفلة  البصل. تضـــاف 
واألعشاب والتوابل، ويطهى 
املزيج ويحرك، حتى تعبق 

رائحته. 
الدقيق واملعجون  يضاف 
ويطهى، مع التحريك، ملدة 
دقيقة. يضـــاف تدريجيا 
املرق والبندورة )الطماطم( 

املهروســـة غير املصفاة، 
ويتـــرك ليغلـــي. تضاف 
الباميـــة واألرز ويحـــرك. 
تخفض احلرارة، ويطهى 
مكشوفا، على نار خفيفة، 
ملدة 15 دقيقة تقريبا أو حتى 
يطـــرى األرز، ويحرك بني 

احلني واآلخر.
4 - في غضون ذلك، حتمى 
مقالة كبيرة دهنت بالزيت، 
الى باقي  الدجاج  ويضاف 
املكونات، يحرك احلســـاء 
على نار متوســـطة حتى 

٭ 100 غــرام من الباميــة 
الطــازجة، مقطعة قطريــا 

الى أنصــاف.
٭ كوب )200 غرام( من أرز 
كالروز باحلبة املتوسطة.

٭ 170 غ مـــن البريزاوال، 
شـــرائح  الـــى  مقطعـــة 

رفيعة.

الطريقة:

1 - يوضع املـــاء في قدر 
كبير مـــع الدجاج واجلزر 
والكرفس والبصل وحبوب 

الفلفل وورق الغار، ويترك 
املزيـــج ليغلـــي. تخفض 
احلـــرارة، ويطهى مغطى، 
على نار خفيفة، ملدة ساعة 

ونصف الساعة.
2 - يرفع الدجاج من القدر. 
يصفى املـــرق على قماش 
قطنـــي في قـــاع منخل أو 
مصفـــاة، داخل وعاء كبير 
مقاوم للحـــرارة، وترمى 
الرواســـب. عندمـــا يبرد 
الدجاج بشكل كاف ملسكه، 
تـــزال اجللـــدة والعظـــام 

المقادير:

٭ 3 ليترات )12 كوبا( من املاء.
٭ دجاجة كاملة )1.5 كلغ(.

٭ 2 جزر متوسط احلجم 
)240 غ(، مفـــروم فرمـــا 

خشنا.
٭ 2 باقة كرفس مشذبة )200 

غ(، مفرومة فرما خشنا.
٭ بصلة بنية متوســـطة 
احلجم )150 غ(، مفرومة 

فرما خشنا.
٭ 12 حبة فلفل أسود.

٭ ورقة غار.
٭ 60 غراما من الزبدة.

٭ بصلـــة بنيـــة صغيرة 
احلجم )80 غراما(، مفرومة 
فرما ناعما، كمية إضافية.
٭ 2 فص ثوم، مهروس.

٭ فليفلة حمراء متوسطة 
احلجم )200 غ(، مفرومة 

فرما ناعما.
٭ 2 ملعقـــة صغيرة من 

األوريغانو املجفف.
٭ ملعقـــة صغيـــرة من 

البابريكا احللوة.
٭ ¼ ملعقـــة صغيرة من 

فلفل كايني.
٭ ¼ ملعقـــة صغيرة من 

كبش القرنفل املطحون.
٭ ¼ كوب )35 غراما( من 

الدقيق العادي.
كـــوب )70 غرامـــا(   ¼ ٭ 
البنـــدورة  معجـــون  مـــن 

)الطماطم(.
٭ علبـــة )400 غـــرام( 
البنـــدورة )الطماطم(  من 

املهروسة.
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المقادير

1- ســـخني الزيت في كسرولة 
الى ان جتدي ان مكعبا من اخلبز 
يتحول للون البني في 50 ثانية 
عند اســـقاطه فيه، اقلي فطائر 
التورتية فـــي كمية غزيرة من 
الزيـــت، واحدة في كل مرة بعد 
الضغـــط عليها بـــني مغرفتني 
معدنيتني، ملـــدة  دقيقة واحدة 
او حتى يصير مقرمشا وذهبي 
اللـــون، صفيها فوق مناشـــف 

املطبخ الورقية.
2-- لعمل احلشو، ضعي مسحوق 
الشيلي والكمون وعصير الليمون 
في طبـــق زجاجـــي او خزفي 
واخلطيها معا، اضيفي شرائح 
الســـتيك وقلبيها حتى تغطى 
التتبيل واتركيها  جيدا بخليط 
فيه ملدة 5 دقائق، صفي شرائح 
الستيك واطهي فوق شواية سبق 
تسخينها مبعدل 2-3 دقائق لكل 
جانـــب او حتـــى ينضج اللحم 
بالدرجـــة التي حتبينها، اتركي 
شرائح الســـتيك ساكنة ملدة 2 

دقيقة ثم قطعيها الى شـــرائط 
طولية وضعيها في صحن عميق، 
اضيفي البصل واوراق الكزبرة 

وقلبي خللطهما معا.
3- للتقدمي قسمي احلشو على 
التوســـتادا وقدمي في  كؤوس 

احلال.

طريقة التحضير

زيـــت نباتـــي، كميـــة غزيرة 
للقلي.

8 رقاقات تورتية )رقاق( ذرة

لحشو اللحم البقري

2 ملعقة صغيرة
مسحوق شيلي غير حار

كمـــون  صغيـــرة  ملعقـــة   1
مطحون

4/1 فنجـــان / 60 مـــل عصيـــر 
ليمون

500 جم ستيك من اعلى الفخذ، 
مزال منه الشحوم الظاهرة

2 بصلة حمـــراء مقطعتان الى 
شرائح

2/1 حزمة كزبرة خضراء

كؤوس اللحم

مربعات الشعيرية الباكستانية بالعسل
المقادير:

٭ 3 اكواب شعرية باكستانية محمصة ومفتتة.
٭ كوب بقسماط.

٭ ربع كوب طحني ابيض.
٭ علبة ونصف قيمر )قشطة( وزن العلبة )250 ملم(.

٭ 3 بيضات.
٭ كوب سكر اسمر + ملعقتان كبيرتان سكر اضافي.

٭ ربع كوب زيت.
٭ كوب جوز محمص ومدقوق.
٭ ملعقة صغيرة هيل مطحون.

٭ ملعقة صغيرة دارسني مطحون.
٭ ملعقة صغيرة بيكنغ باودر.

٭ نصف ملعقة صغيرة بيكربونات الصودا.

مقادير الصلصة:

٭ كوبان عسل ساخن للوجه.
٭ كوب ونصف كوب جوز محمص ومفروم خشن للوجه.

٭ رشة هيل مطحون، دارسني مطحون.

الطريقة:

نضع البيض، السكر في خالط الكيك 
ونخفق على السرعة العالية حتى يصبح 
مثل الكرمية. نضيف القيمر، الزيت ونستمر 
في اخلفق حتى يتجانس اخلليط ثم نرفعه 
جانبا. نضيف البقسماط، الطحني، اجلوز، 

الدارسني، الهيل، البيكنغ باودر، البيكربونات 
ونستمر في اخللط بواسطة امللعقة.

ندهن قالب كيك ذا قاعدة متحركة بالزيت نسكب 
اخلليط السابق داخله.

نخبز في فرن متوســـط احلـــرارة مدة )40( او 
حتى تنضج.

نقطع الى مربعات ثم نرش بالعســـل الساخن 
واجلوز احملمص والهيل والدارسني وتقدم.

سلطة الرمان والنفيش بنكهة الفلفل
المقادير:

٭ ربع كوب 60 مل من الزيت النباتي
٭ 40 غ من الزبدة

٭ ربع كوب 60 غ من الذرة املستخدمة 
لصنع الفشار النفيش

٭ 1 ملعقـــة صغيرة مـــن رقائق الفلفل 
احلار املجففة

٭ نصــــف ملعقة صغيرة مــــن رقائق ملح 
البحر

٭ 4 حبات برتقال متوسط احلجم 1 كغ
٭ 1 كـــوب 50 غ مـــن براعـــم البـــازالء 

اخلضراء
٭ نصف كوب 125 م من لب الرمان

٭ 6 حبـــات فجل احمر 210غ خالية من 
االوراق ومقطعة الى شرائح رفيعة

صلصة البرتقال:مقادير:

٭ ربع كوب 60 مل من زيت الزيتون
٭ 2 ملعقة طعام من عصير البرتقال

٭ 1 ملعقة طعام من اخلل االبيض

٭ 1 ملعقة صغيرة من العسل

الطريقة:

1 - يحمى الزيت في قدر متوسط احلجم 
وتضاف اليه الزبـــدة والذرة والفلفل 
احلار تترك املقادير مغطاة على حرارة 
مرتفعة ويحرك الكفت بقوة حتى تتوقف 
احلبات عن الفرقعة تصفى بعدها من 
املواد الدهنية علـــى اوراق قادرة على 
الفشـــار  امللح على  االمتصاص يرش 

)النفيش(.
2 - حتضر صلصة البرتقال.

3 - تقشر حبات البرتقال عن طريق ازالة 
طبقة ســـميكة من القشرة ويقطع اللب 

عموديا الى شرائح ال تتعدى الـ 5مم.
4 - توضع شـــرائح البرتقال والبراعم 
والرومان والفجـــل بعضها فوق بعض 
االخر في طبق التقدمي تسكب الصلصة 

على املكونات وينثر الفشار عليها.
صلصة البرتقال: متزج املقادير في مرطبان 

محكم االغالق وتخلط جيدا.


