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املكونات
ّ
ماجنو نا�ضج 3 -
�سكر  -ربع كوب
ثلج  -كوب
ماء  -ن�صف كوب
طريقة العمل
 -1ق����ّش�رّ ي ح� ّب��ات املاجنو
النا�ضجة وقطّ عيها �إل��ى
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مكعبات� .إحفظي �رشيحتني
للتزيني.
� -2ضعي مكعبات املاجنو
م��ع الثلج ،ال�سكر وامل��اء
يف خالط كهربائي وامزجي
جيد ًا.
� -3صفي املزيج يف م�صفاة
اللب.
لإزالة
ّ
زيني كلّ كوب ب�رشيحة
ّ -4
من املاجنو قبل التقدمي.

باستا بصوص األفوكادو
والريحان

تعترب �أطباق البا�ستا من الأطباق املف�ضلة لدى
الأطفال ،قدميها بطريقة �صحية وذات فائدة يكفي
لـ� 3أ�شخا�ص وقت التح�ضري 25 :دقيقة
املقادير
 الأفوكادو  1 :حبة «كبرية» ال�سبانخ :كوب ريحان :كوبف�صان
 الثومّ : ع�صري الليمون 1 :حبة مرق :كوب «مرق �سلق املعكرونة» ملح :ربع ملعقة �صغرية فلفل �أ�سود :ربع ملعقة �صغرية اجلمربي :كوب البا�ستا :كوبانطريقة التح�ضري:
 - 1يف اخلالط الكهربائي� ،ضعي ف�صان من الثوم
املق�رش ،ثم �ضعي حبة الأفوكادو املق�رشة واملقطعة،
وكوب من �أوراق ال�سبانخ املغ�سول ،و�أي�ض ًا كوب من
�أوراق الريحان ،واخلطي املكونات قليالً.
 - 2افتحي غطاء اخلالط الكهربائي� ،صبي ربع كوب
بهري بربع
من زيت الزيتون ،وع�صري حبة الليمونّ ،
ملعقة �صغرية من امللح ،والفلفل الأ�سود ،ثم �أ�ضيفي
كوب من مرق �سلق البا�ستا ،واخلطي املكونات من
جديد.
 - 3ب��ه� ّ�ري ك��وب اجل��م�بري بر�شة م��ن امللح،
والفلفل الأ�سود ،حركي كي تتوزع البهارات على
اجلمربي.
� - 4إقلي اجلمربي بالزيت ملدة  3دقائق.
 - 5ا�سلقي البا�ستا بح�سب التعليمات ،و�صفيها من
املاء ،ثم ا�سكبي �صل�صة الأفوكادو وال�سبانخ فوق
البا�ستا ،وحركي حتى تتوزع ال�صل�صة.
 - 6ا�سكبي البا�ستا يف طبق التقدمي ،ثم �ضعي حبات
اجلمربي ف��وق البا�ستا ،ور�شي القليل من جنب
البارميزان «اختياري».

شوربات

طريقة عمل شوربة الفول
السوداني
اليك طريقة عمل �شوربة الفول
ال�����س��وداين ال��ل��ذي��ذة ،نقدمها ِ
لك
لتجربيها كو�صفات �سهلة وجديدة.
املقادير
 1كوب حبوب فول �سوداين حمم�ص
 2ب�صلة مفرومة
 6كوب مرق
 3ف�ص ثوم مفروم
 2ملعقة زيت زيتون
 1كوب �صل�صة طماطم
 1كوب زبدة فول �سوداين
 1ملعقة ملح
 1ملعقة فلفل
 1فلفل �أحمر مقطع �رشائح
¼ كوب �أرز
طريقة العمل
 - 1اح�رضي وع��اء وقلّي الب�صل
والثوم يف زيت الزيتون حتى ي�صفر
لونهم.
� - 2أ�ضيفي الفلفل الأحمر وقلبي
ثم �أ�ضيفي �صل�صة الطماطم ،زبدة
الفول ال�سوداين ،امللح ،الفلفل،
املرق والأرز واتركي احل�ساء
على النار حتى تن�ضج املقادير ثم
اخلطيها بامل�رضب الكهربائي.
 - 3ق��دم��ي ال�����ش��ورب��ة يف طبق
التقدمي وزينيها بالفول ال�سوداين
املحم�ص.

حلويات
طريقة عمل أصابع

الكاجو بالكراميل

سلطات
املقادير
 1كوب زبدة
 3مالعق حليب
 2كوب �سكر
 10مالعق كاجو جمرو�ش
 3كوب كاجو
 3بي�ضة
 ½2كوب دقيق
 1ملعقة بايكينج باودر
 1كوب �سكر بني
 1كوب كرمية
طريقة العمل
 - 1اح�رضي وع��اء و�ضعي
الدقيق والبايكينج باودر.
 - 2ا�صنعي حفرة يف الو�سط
و�ضعي بها البي�ض ،الفانيال،
احلليب ون�صف مقدار ال�سكر

واخلطيهم جيد ًا.
�- 3أ�ضيفيباقيال�سكر،الكاجو
املفروم والزبدة ثم اعجنيهم
حتى تتكون عجينة متجان�سة
ثم �ضعيها يف الثالجة ملدة 20
دقيقة.
� - 4شكّ لي اخلليط على �شكل
�أ���ص��اب��ع ،اح����ضري مقالة
وذوبي ال�سكر على النار ثم 5
ّ
 �أ�ضيفي الكرمية وقلّبي حتىيتكون كراميل ثم ا�سكبيه على
�أ�صابع الكاجو ور�شي الوجه
بوحدات الكاجو.
 - 6اح�رضي �صينية مغلفة
ب���ورق ال��زب��دة و�ضعي بها
الأ�صابع.
 - 7ادخليها الفرن ملدة 15
دقيقة حتى تن�ضج ويحمر
لونها ثم قدميها.

مطبخ
رمضان

تحضير سلطة الخضار اليونانية

ال�سلطة هي �أهم طبق على املائدة ،خ�صو�ص ًا ملن يف�ضلون احلفاظ على
�أوزانهم وتناول وجبات �صحية.
املقادير
  5حبات طماطم متو�سطة احلجم مقطعة �إلى قطع متو�سطة. حبتان خيار مقطعة �إلى قطع �صغرية. ب�صلة حمراء مفرومة فرم ًا ناعم ًا. ن�صف كوب زيتون.  700غرام جنب فيتا مقطعة �إلى مكعبات. ملعقة �صغرية من ال�صعرت الطازج.لل�صل�صة:
• ربع كوب من ع�صري احلام�ض.
• ملعقة كبرية خل بل�سميك.
• زيت زيتون.
• ملح وفلفل ح�سب الرغبة.
طريقة التح�ضري
 اخلطي كلّ مكونات ال�صل�صة جيد ًا يف وعاء واتركيها جانب ًا. رتّ بي اخل�ضار يف طبق التقدمي ،ثم ا�سكبي فوقها ال�صل�صة واخلطياملكونات برفق.
زيني بالزيتون وجنب الفيتا.
 ّ ّوقدميها فور ًا.
ر�شي الزعرت الطازج على الوجه ّ

