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عصائر
عصير بطيخ
بالسكر

املكونات
ّ
�سكر  -بح�سب الرغبة
بطيخ ن�صف ح ّبة �صغرية
طريقة العمل
 - 1ق�شرّ ي البطيخ و�ضعي
اللّب يف وعاء.
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العدد ( )3730األربعاء  8مايو 2019

� - 2إنزعي كلّ بذور البطيخ
�ب يف اخلالط
ث� ّ�م �ضعي ال��ل� ّ
الكهربائي مع ال�سكر بح�سب
الرغبة واخلطي املكونات
حتى ي�صبح املزيج ناعم ًا.
ثم ا�سكبيه
� - 3صفّي املزيج ّ
يف �أك��واب التقدمي و�أ�ضيفي
الثلج يف حال رغبت بذلك.

مطبخ
رمضان

فلفل «محشي» باللحمة المفرومة

فلفل حم�شي باللحمة املفرومة ..طبخة اليوم
مميزة نقدمها لك غاية يف ال�سهولة يف طريقة
حت�ضريها ،ول��ذي��ذة بطعمها ومفيدة ،مغطاة
بطبقة من جبنة امل��وزاري�لا ال�شهية ،اكت�شفي
الطعم وح�رضي فلفل حم�شي باللحمة املفرومة
لوجبة مميزة وطيبة.
يكفي لـ� 4 :أ�شخا�ص
وقت الطهي 40:دقيقة
املقادير:
 الفلفل الأخ�رض 4 :حبات «كبري احلجم» الفلفل الأحمر 4 :حبات «كبري احلجم» الزيت النباتي :ملعقة كبرية الب�صل 1 :حبة «مفروم» الثوم 3 :ف�صو�ص «مهرو�س» حلم مفروم 500 :غرام الفلفل الأخ�رض 1 :حبة «مفروم ناعم» بهارات م�شكلة :ملعقتان �صغريتان الكمون :ربع ملعقة �صغرية «مطحون» ع�صري الطماطم :كوبان ملح :ملعقة �صغريةطريقة التح�ضري:
� .1أزيلي ر�ؤو���س الفلفل فوق والبذور واحتفطي
بالر�أ�س املزال واغ�سليه واتركيه لين�شف.
� .2سخني الزيت يف مقالة غري ال�صقة على نار
متو�سطة ثم �أ�ضيفي اللحم وقلبيه حتى يتغري
لونه.
� .3أ�ضيفي الب�صل والثوم والفلفل املفروم وقلبي
حتى يطرى الب�صل والثوم والفلفل.
 .4تبلي اللحم بامللح والكمون والبهارات وقلبي
حتى ين�ضج اللحم.
 .5اح�شي حبات الفلفل بخليط اللحم وغطي
بالر�ؤو�س املزالة و�ضعي الفلفل يف طبق الفرن
واغمريه بع�صري البندورة.
 .6غطي الطبق بورق الق�صدير و�أدخليه الفرن على
حرارة  175درجة ملدة  45دقيقة مع احلر�ص على
الت�أكد من �أن كمية ال�صو�ص مل تنق�ص كثريا.
� .7أخرجي الطبق و�أزيلي الر�ؤو�س ووزعي جنب
املوزاريال على الوجه و�أعيدي الطبق للفرن ملدة
 10دقائق حتى يذوب اجلنب.
 .8قدميه �ساخنا �إلى جانب طبق من ال�سلطة.

شوربات

حساء كريمة البازالء
زي��ن��ي مائدتك و جربي ح�ساء
ّ
كرمية ال��ب��ازالء اللذيذ وه��و من
الو�صفات ال�سهلة وال�رسيعة.
املقادير:
 1كوب بازالء
 2كوب مرق دجاج
 2كوب كرمية
 1ملعقة ملح
 1ملعقة فلفل
 1ملعقة ثوم بودرة
 1ملعقة زجنبيل بودرة
 1ملعقة جوزة الطيب
 1ب�صلة مفرومة
طريقة التح�ضري:
 - 1اقلي الب�صل يف زيت الزيتون
حتى ي�صفر لونه.
� - 2أ�ضيفي البازالء وقليها قليال
ثم �أ�ضيفي املرق واتركيها على
النار حتى تن�ضج املقادير.
 - 3تبلي ال�����ش��ورب��ة بامللح،
الفلفل ،الزجنبيل ،جوزة الطيب
والثوم البودرة.
 - 4اخلطي بامل�رضب الكهربائي
ثم �أ�ضيفي الكرمية واتركيها على
النار ملدة  10دقائق ثم قدميها.

حلويات
كوكيز بالسكر
والفواكه

سلطات

تعريف معنا على طريقة عمل
كوكيز بال�سكر والفواكه،
وهو من الو�صفات العاملية
اللذيذة ،ح�رضيه لعائلتك
و���س��ي��ح��ب��ون��ه ك��ث�ير ًا وه��و
يعترب حلى ع�شاء لذيذة مع
تعريف
الع�صري املنع�ش،
ّ
�أي�ض ًا على طريقة عمل ميني
مارجن
بال�شيكوالتة :حلى �سهل.
املقادير:
 1كوب �سكر
 1ملعقة كبرية زبدة
 1كوب حليب
 2كوب دقيق
 1كوب �سكر بودرة

 1ملعقة �صغرية فانيال
 1علبة كمبوت فواكه م�شكلة
الطريقة:
اخ��ل��ط��ي ال���زب���دة ،ال�سكر
واحلليب� .أ�ضيفي الفانيال
وال��دق��ي��ق وق � ّل��ب��ي اخلليط
جيد ًا.
يف �صينية مغلفة ب��ورق
الزبدة� ،ضعي ملعقتني من
اخلليط �شكّ ليهما على �شكل
وك���رري حتى نفاد
كوكيز
ّ
الكمية.
�أدخلي ال�صينية الفرن حتى
ين�ضج الكوكيز ث��م زينيه
بكمبوت الفواكه مع ر�شة �سكر
بودرة.

املقادير:
  500ورق���ة ع��ن��ب م��ع��ل��ب ،مقطعمربعات �صغرية
  3حبات طماطم ،مقطعة مربعات�صغرية
  3حبات ب�صل كبرية ،مب�شورة � 4أكواب برغل ،منقوع مكعب واحد مرق دجاج ،ماجي ملعقة واحدة كبرية دب�س الرمان كوب وربع الكوب من زيت زيتون ملعقة واحدة �صغرية بهارات ملح «ح�سب الذوق» كوب ماء �ساخنةطريقة التح�ضري:
يف قدر على النار� ،ضعي الب�صل معالزيت وحركي حتى ي�شقر لونه.
�أ�ضيفي الطماطم على الب�صل واتركيهعلى النار ملدة دقيقتني.
 �أ�ضيفي ورق العنب وقلبي ثم �أ�ضيفيال�برغ��ل ،مكعب امل��رق والبهارات
واتركيه ثالث دقائق على النار.
�أ���ض��ي��ف��ي امل���اء وقلبي ث��م اتركياملكونات ملدة  10دقائق على النار.
 �أ�ضيفي ع�صري الليمون ودب�س الرمانوقلبي.

طريقة عمل سلطة ورق العنب

