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المقادير:

٭ كيس باستا ڤيتو شيني.
٭ كوب����ان من خلي����ط فلفل احمر، 

واخضر، مقطع شرائح.
٭ 3 أكواب ملف����وف ابيض مقطع 

شرائح.
٭ 4 حبات كوس����ا وس����ط مقطعة 

اصابع.
٭ 3 حبات جزر وس����ط مقش����رة 

ومقطعة اصابع.
٭ كوب بصل ابيض مقطع شرائح.
٭ علبة فطر طازجة مقطع شرائح.

٭ 4 فصوص ثوم مقطع شرائح.
٭ ملعقة صغيرة نعناع جاف.
٭ ملعقة صغيرة زعتر جاف.

٭ حبت����ا فلفل احمر جاف وس����ط 
مدقوق.

٭ ربع ملعقة صغيرة فلفل اس����ود 
مدقوق.

٭ ربع كوب زيت زيتون.
٭ مكعب خضراوات.

٭ ربع كوب جنب بارميزان طازج 

٭مبشور للوجه او جنب مازروال.
٭ 5 مالعق طعام عصير ليمون.

٭ 3 مالعق طعام مايونيز.

الطريقة:

نسلق الباستا باملاء املغلي املضاف 
له الزيت وامللح ثم تصفى.

نغسل الباستا باملاء البارد ثم تصفى 
مرة اخرى.

نضع جميع اخلضراوات في صينية 
الفرن ثم نرش بزيت الزيتون وتدخل 
الفرن حتى تنضج اخلضراوات )15 

دقيقة(.
نضع الباستا في القدر ثم نضيف لها 
جميع اخلضراوات، النعناع، الزعتر، 
الفلفل االسود، الفلفل االحمر، املكعب 

)بعد تفتيته(.
نضيف عصي����ر الليمون، املايونيز 
ونضيف����ه للباس����تا ونخلط حتى 

تتجانس كل املكونات.
نضع الباستا في صحن التقدمي ثم 

نرش بجنب البارميزان وتقدم.

باستا باخلضراوات املشوية

شوربة الدجاج بحليب جوز الهند التايلندية

أسياخ دجاج بالسمسم
المقادير:

450 غراما من صدور الدجاج اخلالية من العظم 
واجللد. القليل من السمس���م، فليفلة حمراء للزين، 
صلصة النقع، 6 مالعق كبيرة من الزيت النباتي، 4 
مالعق صغيرة من صلصة الصويا اخلفيفة، 4 مالعق 
كبيرة من عصير الليمون احلامض الطازج، حبة من 
الزجنبيل مقش���رة ومفرومة، 4 فصوص من الثوم، 
ملعقتان من السكر االسمر الناعم، ملعقة صغيرة من 
صلصة Tabasco Pepper Sauce، ملعقتان كبيرتان 
من الكزبرة املفرومة لصلصة الفستق، ملعقتان من 
زبدة الفستق، ملعقتان كبيرتان من صلصة الصويا، 
ملعقة كبيرة من زيت السمسم النباتي، حبتان من 
البصل األخضر مفرومت���ان، ملعقتان كبيرتان من 
عصير الليمون احلامض الطازج، ملعقة كبيرة من 

السكر االسمر الناعم.

طريقة التحضير:

توضع مقادير الصلصة في خالطة كهربائية وتطحن 
جيدا حتى تصبح ناعمة، ثم تسكب في طبق وتترك 
جانبا، توضع مقادير صلصة الفستق في اخلالطة 
وتطحن جيدا، اذا كانت الصلصة كثيفة، يضاف اليها 
قليل من املاء وتطحن مجددا، تس���كب الصلصة في 

وعاء وتغطى حتى يحني موعد التقدمي.
توضع صدور الدجاج في الثالجة 5 دقائق حتى 
جتمد ثم تقطع الى مكعبات وتسكب فوق صلصة النقع 

من وحترك لتختلط بها جيدا، يغطى الطبق بورقة 
النايلون وينقع الدجاج 4 س���اعات في مكان 
بارد، تسخن املش���واة وتغلف صفيحة اخلبز 

بورق���ة من االملنيوم مدهون���ة بقليل من الزيت، 
توزع قطعتان او 3 قطع من الدجاج على اسياخ 
ويرش فوقها السمسم، تشوى مدة 5 دقائق تقلب 

خاللها، ثم تقدم مع صلصة الفستق ويزين الطبق 
بالفليفلة احلمراء.

فطائر الزيتون األخضر واجلزر

المقادير:

٭ 3 أكواب دقيق منخول
٭ بيضة مخفوقة

٭ كوب وثلث الكوب حليب دافئ
٭ ربع كوب زيت زيتون

٭ ملعقة كبيرة خميرة فورية
٭ ملعقة كبيرة بيكنج باودر

٭ 2 ملعقة صغيرة ملح
٭ 2 ملعقة صغيرة سكر

مكونات الحشوة:

٭ 200 غ زيتون أخضر بدون بذور
٭ نصف كوب جزر مفروم ناعما

٭ حب���ة ليمون مقش���رة ومقطع���ة مثلثات 
صغيرة

٭ ملعقة صغيرة شطة
٭ ملعقة كبيرة زيت زيتون

٭ رشة من امللح

الطريقة:

٭ يخفق البيض مع الزيت
٭ ميزج الدقيق مع الس���كر وامللح والبكنج 

باودر واخلميرة
٭ يدار الدقيق بالتدريج وبالتناوب مع احلليب 

الدافئ الى البيض والزيت مع العجني جيدا
٭ نستمر بالعجن مدة 10 دقائق

٭ يده���ن وعاء عمي���ق بالزيت وتوضع فيه 
العجينة، تغطى وتترك في مكان دافئ حتى 
تختمر ويتضاعف حجمها )س���اعة ونصف 

تقريبا(
٭ تخلط مقادير كل احلشوة جيدا

٭ تقسم العجينة الى قطع بحجم كرة صغيرة 
وتفرد باليد

٭ يوضع مقدار مناس���ب من احلش���وة في 
املنتصف وتغلق العجينة جيدا وتشكل حسب 

الرغبة
٭ تصف على صينية مدهونة بقليل من الزيت 
النباتي، تغطى وتترك ليتضاعف حجمها )ساعة 

تقريبا(
٭ تده���ن بكرميا الطبخ وتزي���ن بأي مكون 
مرغوب )سمسم، حبة بركة، فلفل حار، دقيق 

أو أي مكون(
٭ تخبز في فرن متوس���ط احلرارة مدة 20 

دقيقة تقريبا

المقادير:

ليتر )4 أكواب( من مرق الدجاج
2×10 سم من سويقة السيترونيال الطازجة 

)40 غ(، مفروم الى قطع بطول 5 سم
2 ورق من الالمي الكفيري الطازج

2 ملعقة صغيرة من عروق الكزبرة الطازجة 
وجذورها، مفرومة فرما خشنا

500 غ من فيليه الدجاج، مقطع الى ش���رائح 
رفيعة

200 غ من فطر عيش الغراب املعلب، مغسول 
ومصفى

كوب )250 مل( من حليب جوز الهند
ملعقة طعام من عصير احلامض األخضر

ملعقة طعام من صلصة السمك
ملعقة صغيرة من سكر النخيل املبشور

رب���ع كوب من ورق الكزب���رة الطازجة، غير 
محكم التوضيب

2 فلفل تايالندي أحمر حار صغير، مقطع الى 
شرائح رفيعة

2 ورق م���ن الالمي الكفي���ري الطازج، مفروم 
فرما ناعما

10 سم من س���ويقة عشبة احلامض األخضر 
الطازجة مقطعة الى شرائح رفيعة

الطريقة:

٭ ميزج املرق في قدر كبير مع قطع السيترونيال 
الش���اي األخضر( وأوراق احلامض  )عشبة 
الكزبرة وجذورها،  الكاملة وعروق  األخضر 
ويترك املزيج ليغلي. تخّفض احلرارة، ويطهى 
املزج، مغطى، على نار خفيفة ملدة 5 دقائق، 
ثم يرفع عن النار ويترك جانبا ملدة 10 دقائق، 
يصفى املرق على قماش قطني في قاع منخل 
أو مصفاة، داخل وعاء كبير مقاوم للحرارة، 

ترمى الرواسب.
٭ يع���اد املرق الى القدر املنظف ذاته يضاف 
اليه الدجاج والفطر، ويترك ليغلي. تخّفض 
احلرارة، ويطهى، مكشوفا، على نار خفيفة، ملدة 
5 دقائق تقريبا أو حتى ينضج الدجاج. يضاف 
حليب جوز الهند والعصير والصلصة والشكر، 
ويطهى املزيج ويحرك حتى يسخن )من دون 
ان يغلي(. يرفع عن النار، وتضاف اليه أوراق 
الكزبرة والفلفل احلار والالمي الكفيري املفروم 

والسيترونيال املقطعة، مع التحريك.

نصيحة:

يحفظ ما تبقى من حليب جوز الهند في البراد، 
ما يبقيه صاحلا ملدة اسبوع تقريبا. وال ينصح 
بحفظه في الثالجة ألنها تزيد من احتمال تخثر 
احلليب الذي فك جليده خالل الطهو. كما ينصح 
بتجنب حليب جوز الهند احمللى املعّلب ألنه 

ليس مناسبا لألطباق التايلندية.

المقادير

٭ أربعة أض���الع كاملة من 
الضأن )ريش(.

م���ن  كبي���رة  ملعق���ة  ٭ 
اخلردل.

الكع���ك  م���ن  ك���وب  ٭ 
املطحون.

٭ ملعقة صغيرة من الثوم 
املدقوق.

٭ ربع كوب م���ن الطماطم 
املجففة املنقوعة بالزيت.
٭ بياض بيضة واحدة.

مقادير صلصة الطماطم 
والزعتر

٭ ربع كوب من النشاء.
٭ ملعقة كبيرة من املاء.

٭ نص���ف كوب م���ن مرق 
اللحم.

٭ ملعقة كبي���رة من اخلل 
البلسمي.

٭ نصف ك���وب من عصير 
الطماطم.

٭ ملعقة كبيرة من الطماطم 
املجففة واملفرومة.

٭ ملعقة صغيرة من الزعتر 
املفروم.

طريقة التحضير

1 � تدهن الضلوع من اجلهة 
اخللفية.

2 � يخل���ط الكعك املطحون 
مع الثوم والطماطم املجففة 
البي���ض املخفوق  وبياض 
وتغم���س به جي���دا اجلهة 

املدهونة باخلردل.
3 � ترتب بعد ذلك الضلوع في 
صينية خاصة بامليكروويف، 
اجله���ة املغلفة بالكعك نحو 
األعلى وتطهى على درجة عالية 
ملدة 15 دقيقة حتى نضوجها، 

ريش بصلصة الطماطم واخلردل

ثم تخرج من امليكروييف 
وتترك جانبا مغطاة ملدة 
10 دقائق أن تقطع وتقدم 

مع الصلصة.

إل���ى  أم���ا بالنس���بة   �  4
الصلصة، فيخلط النشاء مع 
املاء ويذوب في مرق اللحم 
واخل���ل وعصير الطماطم 

ويطهى في امليكروويف على 
درجة عالية ملدة 3 دقائق 
حتى تتكثف الصلصة مع 
التحريك مرة واحدة خالل 

الطهو. وأخيرا، متزج مع 
الصلصة الطماطم املجففة 
والزعتر وتقدم إلى جانب 

اللحم.




