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مطبخ
رمضان

مشوي بالليمون والكزبرة
دجاج
ّ

عصائر

يكفي لـ � 4أ�شخا�ص

تحضير

املقادير
 ع�����ص�ير ال��ل��ي��م��ون: 1حبة
 م���رق دج����اج :ن�صفكوب
 ال��ع�����س��ل :ملعقة�صغرية
ف�����ص��ان
 ال����ث����وم:ّ
«مهرو�س»
 ال��ك��زب��رة :ملعقتانكبريتان «مفرومة»
 م��ل��ح :ن�صف ملعقة�صغرية
 فلفل �أ�سود :ربع ملعقة�صغرية
 �صدر الدجاج� 4 :صدور«بدون عظم وجلد»
طريقة التح�ضري
 -1اخلطي مرق الدجاج
م���ع ع�����ص�ير الليمون
وال���ع�������س���ل وال���ث���وم
وال���ك���زب���رة وامل��ل��ح
والفلفل الأ�سود جيدا يف
وعاء.
� -2ضعي ال��دج��اج يف
املزيج وغطي الوعاء
واتركي الدجاج باخلليط
ملدة  30دقيقة.
� -3أزي��ل��ي ال��دج��اج من
مزيج التتبيلة و�سخني
ال�������ش���واي���ة وا����ش���وي
ال��دج��اج م��ع التقليب
حتى ين�ضج.
 -4قدميه �ساخنا �إلى
جانب طبق من ال�سلطة
�أو الأرز.

هوت سيدر

املكونات:
ّ
ع�صري تفاح – كوب
قرفة – عود

شوربات

طريقة العمل
ملدة  5دقائق
 -1يف قدر ،اغلي عود القرفة مع ع�صري التفاح ّ
دون �إ�ضافة ال�سكر.
 -2ا�سكبي الع�صري يف �أكواب التقدمي.

شوربة البطاط بالبروكلي
املقادير:
 2بطاط�س مغ�سولة وجمففة
 2حبة بروكلي مقطعة
 ½1كوب مرق دجاج خالية
من الدهون
 ½1كوب حليب قليلة الد�سم
امللح والفلفل ح�سب الرغبة
½ كوب كرمية حام�ضة �أو
زبادي
 5ف�صو�ص ثوم مفروم
طريقة العمل:
 -1ا�سلقي البطاط�س يف ماء
مل��دة ن�صف �ساعة وكذلك
الربوكلي ثم �صفيهم جيد ًا
واتركيهم ليربدوا.
 -2يف قدر� ،ضعي الربوكلي
وم���رق ال��دج��اج واحلليب
والبطاط�س واتركي املزيج
ليغلي ،با�ستخدام خالط
اهر�سي املزيج ثم �أعيدي
الوعاء على النار مع �إ�ضافة
ال��ث��وم ،امل��ل��ح والفلفل،
واطهي على ن��ار منخف�ضة
مرة �أخرى  10-5دقائق مع
التقليب.
 -3قدمي ال�شوربة �ساخنة.

حلويات
كب كيك أزرق

سلطات

سلطة األرز
املكونات:
 2كوب �أرز
 1حبة ب�صل �أحمر �صغرية
 2حبة طماطم
 1حبة فلفل �أخ�رض حلو
 1حبة فلفل �أ�صفر حلو
ن�صف كوب ذرة
ن�صف كوب فا�صولياء حمراء معلبة
ربع كوب بقدون�س
مكونات التتبيلة:
ن�صف كوب ع�صري ليمون
 2ملعقة �صغرية ب�رش ق�رش ليمون
 1/3كوب زيت زيتون
 1ملعقة �صغرية �سكر
 1ملعقة �صغرية خردل
 1ملعقة �صغرية فلفل �أخ�رض حار –
�سائل
 2ملعقة كبرية ماء بارد
 2ملعقة �صغرية ملح
 1ملعقة �صغرية فلفل �أ�سود

طريقة التح�ضري:
لتح�ضري الأرز ،اغ�سليه وانقعيهملدة  30دقيقة ،ثم �صفيه.
ا�سلقيه يف كمية واف��رة من ماءيغلي مع �إ�ضافة ملعقة كبرية من
امللح.
بعد �أن ين�ضج الأرز ،ارفعيه عنالنار و�صفيه وا�شطفيه مباء بارد
و�صفيه.
ل��ت��ح�����ض�ير ال��ت��ت��ب��ي��ل��ة ،اخلطياملكونات مع بع�ضها البع�ض جيد ًا.
افرمي كل اخل�ضار �إل��ى مكعبات�صغرية.
اخلطي الأرز ال��ب��ارد م��ع ن�صفمكونات التتبيلة واقلبيه.
اخ���ل���ط���ي اخل�������ض���ار وال������ذرةوالفا�صولياء مع بقية التتبيلة
واخلطي املكونات معاً.
افرمي البقدون�س ور�شيه على وجهالطبق.

طريقة عمل كب كيك �أزرق،
م���ن احل��ل��ى ال��ع��امل��ي��ة،
ح�رضيه ب��خ��ط��وات �سهلة
وب�سيطة ،قد يهمك �أي�ض ًا
التعرف على طريقة عمل
كب كيك حم�شو بالنوتيال
اللذيذة  :حلى ع�شاء �سهل.
مقادير طريقة عمل كب كيك
�أزرق :
 1كوب حليب
 2بي�ضة
 1ملعقة كبرية فانيال
 2كوب دقيق
 5ملعقة كبرية زيت
 4ملعقة كبرية ع�سل
 1ملعقة بايكينج باودر
 1ملعقة بيكربونات �صودا
 1ملعقة �صغرية قرفة

 3نقط ملون طعام �أزرق
 2كوب كرمية خمفوقة
طريقة عمل كب كيك �أزرق:
يف وع��اء ،اخلطي احلليب
مع البي�ض ،الزيت ،الع�سل
والفانيال.
اخلطي الدقيق مع البايكينج
باودر ،القرفة والبايكينج
�صودا ثم �أ�ضيفي اخلليط
على خليط احلليب وقلّبي
ج��ي��د ًا ث��م �أ���ض��ي��ف��ي ملون
الطعام ال�صحي.
ا�سكبي اخلليط يف قوالب
الكب كيك ثم اخبزيه يف
ال��ف��رن على درج��ة ح��رارة
 180درجة حتى تن�ضج.
�أخرجيه من الفرن وزيني
بالكرمية املخفوقة ثم
قدميه.

