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مأكوالت

عصائر
شراب األفوكادو

والبقدونس والخيار

مطبخ
رمضان

ضلع مشوي بالتتبيلة

املقادير:
 �ضلع اخلروف 1 :كيلو وثلث. �صل�صة الهوي�سني 350 :غرام ًا. �صل�صة الزوزو 200 :غم. ال��ف��ا���ص��ول��ي��اء 50 :غ��م «�صل�صةالفا�صولياء».
 الب�صل 2 :غرام «والثوم». �سكر 200 :غم «�أبي�ض». �صل�صة ال�����ص��وي��ا 5 :غ��رام��ات«اخلفيفة»
 ملح 3 :غم. التوابل 8 :غم «م�سحوق التوابل». خيار 200 :غم. الب�صل الأخ�رض 200 :غم. �صل�صة الفطر اجلاهزة 100 :غرام. الثوم 100 :غرام «�صل�صة». الع�سل 200 :غم. �صل�صة ت�شيلي احللوة 100 :غرام.طريقة التح�ضري:
 .1ننقع قبل بليلة �ضلع اللحم ب�صل�صة
الهوي�سني ،والزوزو ،والفا�صولياء،
والب�صل والثوم ،وال�سكر الأبي�ض،
و�صل�صة ال�صويا اخلفيفة ،وامللح،
وم�سحوق التوابل.
 .2ثم ن�شوي اللحم ملدة  20دقيقة.
 .3ن�ضع الع�سل لإ���ض��ف��اء النكهة
والرائحة الطيبة ،ثم ن�شوي اللحم من
جديد ملدة خم�س دقائق.
 .4للتقدمي :نزين الطبق باخليار،
والب�صل الأخ����ضر و�صل�صة الفطر،
والثوم ،والت�شيلي احللوة ويقدم طبق
ال�ضلع امل�شوي �ساخن ًا.

املكونات:
موز حجم �صغري 1 -
�أفوكادو  -ن�صف حبة
خ��ي��ار مقطّ ع �إل���ى دوائ���ر -
كوب
�ورق ومغ�سول -
�
م
بقدون�س
ّ
ن�صف باقة
برتقال مق�شرّ ومنزوع البذور
2-

جوز الهند ع�صري  -كوب
طريقة العمل:
املكونات
� - 1ضعي ك��ل
ّ
يف اخل��ل��اط ال��ك��ه��رب��ائ��ي
واخفقي جيد ًا حتى تتجان�س
املكونات.
ّ
 - 2ا�سكبي الع�صري يف كا�سات
ً
مبا�رشة على
وقدميها
تقدمي
ّ
�سفرتك.

شوربات

شوربة الخضار الخريفية
بطعم الجبن

املقادير:
 2جزر مقطع
 1ف�ص ثوم مفروم
 1بطاط�س مقطعة
 1ملعقة روزماري
 1كوب حم�ص م�سلوق
 3مالعق بقدون�س مفروم
� 3أكواب مرق
 1كوب ع�صري طماطم
 1ملعقة ملح
 1ملعقة فلفل
 2ملعقة زيت زيتون
خبز مقطع للتقدمي
 3مالعق ثوم مفروم

حلويات

طريقة العمل:

مافن البلوبيري بوبس

 - 1اح����ضري وع��اء و�ضعي زيت
الزيتون ،الثوم ،اجلزر ،البطاط�س
وال���روزم���اري ث��م غ��طّ ��ي الوعاء
واتركيها ملدة 15دقيقة على النار.
� - 2أ�ضيفي ع�صري الطماطم ،احلم�ص
والبقدون�س وقلّبي جيد ًا واتركي
ال�شوربة ت�سخن على النار.
 - 3ادهني اخلبز بالثوم املفروم
وا�شويه يف اجلريل ملدة  5دقائق ثم
قدميه مع ال�شوربة ال�ساخنة.

بالشوكوالتة البيضاء

سلطات
املقادير:

املقادير:
 3بي�ضات.
½ كوب حليب.
 2كوب دقيق.
 1ملعقة فانيال.
½ ملعقة قرفة.
 1كوب زبادي.
 2ملعقة ع�سل.
 1كوب بلوبريي.
 1ك��وب �شوكوالتة بي�ضاء
�سائلة.
طريقة العمل:
اح�رضي اخلالط الكهربائي
واخلطي جميع املقادير.
اح�رضي قالب مافن وادهنيه

بالزبدة.
ا�سكبي اخلليط يف قوالب
امل����اف����ن م����ع وح������دات
البلوبريي.
اخبزيه يف الفرن ملدة 30
دقيقة حتى ين�ضج املافن ثم
اخرجيه وفتتيه واخلطيه مع
احلليب املكثف حتى ي�صبح
متجان�س ًا و�شكليه على هيئة
ك��رات ثم ادخليها الثالجة
حتى تربد وتتما�سك.
ادخلي البوب�س يف الكرات
ثم اغم�سيها يف ال�شوكوالتة
البي�ضاء وادخليها الفريزر
حتى تربد وتتما�سك.
قدميها ل�صغارك.

  4حزمات من البقلة. حبة ب�صل.  10حبات بندورة كرزية مقطعة�إلى ن�صفني.
 ر�شة �سماق.لل�صل�صة:
  4م�لاع��ق ك��ب�يرة م��ن ع�صريالليمون.
 ملح ح�سب الرغبة.  12ملعقة ك��ب�يرة م��ن زيتالزيتون.
طريقة التح�ضري:
 يف وعاء اخلطي مكونات ال�صل�صةمع بع�ضها البع�ض.
 ورقي البقلة واخلطيها مع الب�صلوال�سماق و�ضعيها يف وعاء.
 �أ���ض��ي��ف��ي ال��ب��ن��دورة للبقلةوالب�صل.
 ا�سكبي ال�صل�صة فوق املكونات. زي��ن��ي ال�سلطة ب��ال��ق��ل��ي منال�سماق.

سلطة البقلة

