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املكونات:
ّ
فراولة مغ�سولة ،منزوعة
العنق ومقطعة  -كوبان
حليب  -كوبان ون�صف
ثلج جمرو�ش  4 -مكعبات
�سكر بودرة  -ملعقة كبرية
ع�سل  -ملعقة كبرية
للتزيني:
فراولة مغ�سولة ،منزوعة
العنق ومقطعة 2 -
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العدد ( )3736الثالثاء  14مايو 2019

طريقة العمل:
 -1يف اخل�لاط الكهربائي،
�ضعي الفراولة مع احلليب،
الثلج ،ال�سكر والع�سل.
 -2اخلطى جيد َا على �رسعة
متو�سطة حتى احل�صول على
مزيج ناعم من دون قطع.
 -3ا���س��ك��ب��ي ال��ع�����ص�ير يف
الكا�سات وزينيها بالفراولة
املقطعة.

التحتة  ...وصفة شعبية إماراتية

يكفي لـ� 5 :أ�شخا�ص
وقت التح�ضري:
 150دقيقة
املقادير
 حلم غنم 1 :كيلو «بالعظم» الزعفران :ن�صف ملعقة �صغرية «مقاديرنقع اللحم»
 ع�صري الليمون  2 :حبة «مقادير نقعاللحم»
 البطاط�س 4 :حبات «مقطعة �أن�صاف،مقادير نقع اللحم»
 ملح :ملعقة كبرية «مقادير نقع اللحم» الب�صل 5 :حبات «متو�سط احلجم مقطعقطع �صغرية ،مقادير خلطة الب�صل مع
البهار»
 ليمون 3 :حبات «جمفف منزوع منه البذوروالق�رش ،مقادير خلطة الب�صل مع البهار»
 الكركم :ملعقة �صغرية «مقادير خلطةالب�صل مع البهار»
 ج��وزة الطيب :ملعقة �صغرية «مقاديرخلطة الب�صل مع البهار»
 ملح :ملعقة �صغرية «مقادير خلطة الب�صلمع البهار»
 بهارات :ملعقة �صغرية «خليط من البهاراتالعربية ،مقادير خلطة الب�صل مع البهار»
 هيل :ملعقة �صغرية «مقادير خلطة الب�صلمع البهار»
 الأرز 1 :كيلو «م�سلوق ن�صف �سلقة ،مثلرز الربياين»
 هيل 4 :حبات «مقادير الأرز»«حب ،مقادير الأرز»
 فلفل �أ�سود 5 :حباتّ
 القرنفل 4 :حبات «م�سمار ،مقادير الأرز» الزعفران :قليل «منقوع يف م��اء ورد،مقادير الأرز»
 �سمن :ملعقة كبرية خبز :رغيف «الأبي�ض اللبناين» طماطم 1 :حبة «مق�سومة  3قطع» �سمن :ملعقتان كبريتان م�شم�ش جم ّفف 10 :حبات «الوبخارا ،وهوامل�شم�ش الأ�صفر املجفف احلام�ض»

شوربات

مطبخ
رمضان

 الرمان املجفف :ح�سب الرغبة «زر�شك،للزينة»
 لوز  :ح�سب الرغبة «مق�رش وحمم�ص،للزينة»
طريقة التح�ضري
 -1نغ�سل اللحم جيدا ويتبل بالليمون
ومنقوع الزعفران.
 -2ي�ضاف له البطاط�س ويرتك جانبا مدة
�ساعتني.
 -3يف هذه الأثناء نقوم بتجهيز التتبيلة
اخلا�صة للو�صفة وهي بتحمري الب�صل يف قدر
عميق مع جميع التوابل والليمون املجفف
ويفرك جيدا الى �أن يبد�أ الب�صل بالذوبان

وانزال ماء الب�صل.
 -4نبد�أ بتجهيز قدر الطبخ كالتايل نقوم
بو�ضع رغيف اخلبز املبلل بقليل من املاء
�أ�سفل الطنجرة.
 -5ثم ن�ضع ن�صف خليط الب�صل املتبل
ثم البطاط�س واللحم املنقوع مع �رشائح
الطماطم وحبات امل�شم�ش ون�ضيف �آخر
طبقة التي بقي من خلطة الب�صل والبهارات
مع ماء النقع وملعقتني من ال�سمن توزع
ب�شكل مت�ساوي.
 -6نحكم �إغ�لاق الطنجرة بورق الق�صدير
ويو�ضع على نار عالية مدة  10دقائق ثم
نقوم بتهدئة النار وتركه تقريبا �ساعتني.

 -7يف هذه االثناء ن�سلق الأرز باملاء و
الهيل والفلفل الأ�سود وامل�سمار .ثم نقوم
ب�أخذ كوب من الأرز الأبي�ض جانبا ون�ضيف
له منقوع الزعفران مباء الورد.
 -8ن�أخذ الق�سم الأبي�ض من الأرز وي�ضاف
لقدر اللحم ثم ن�ضيف كوب الأرز املنكهة
بالزعفران فوقه من غري تقليب ويرتك مقدار
 30الى  50دقيقة الى �أن ين�ضج متاما.
 -9للزينة :يف طبق �صغري ن�ضع مقدار ملعقة
كبرية من الزيت ويقلى الرمان مقدار دقيقة
الى �أن ي�أخذ ملعة.
 -10يقلب الأرز واللحم يف طبق التقدمي
ويزين بالرمان واللوز املحم�ص ويقدم.

شوربة سلمون بالفاصولياء
املقادير:
 1عبوة �سلمون
 1كوب ماء
 5حبة فا�صولياء خ�رضاء
مقطعة
½ حبة فلفل رومي مقطع
 1ملعقة كبرية زبدة
 2ملعقة كبرية ذرة
ملح
فلفل �أبي�ض
 2عود كرف�س مفروم
 1ملعقة كبرية ق�شدة
طريقة العمل:
ذوبي الزبدة و�أ�ضيفي
يف قدرّ ،
لها الفلفل الرومي والكرف�س
وقلّبي ثم �أ�ضيفي الفا�صولياء
وامل��اء واتركيه يغلي حتى
ن�ضج الفا�صولياء.
�صفي ال�سلمون و�أ�ضيفيه
للقدر مع الذرة واتركيه قلي ً
ال
ثم �أ�ضيفي باقي املكونات
واتركيها ملدة ال تزيد على 5
دقائق ثم ارفعيها عن النار.

حلويات
كريب الفراولة

بالموز والعسل

سلطات

املقادير:
 4مالعق كبرية دقيق القمح
الأ�سمر
 1ملعقة كبرية �سكر ناعم
 2بي�ض
 200مللي حليب خ��ايل من
الد�سم
 1ملعقة كبرية زيت زيتون
 1ملعقة �صغرية فانيال
 1ملعقة كبرية باكينج باودر
 1ر�شة ملح
للح�شوة :
قطع موز وفراولة
للزينة:
ع�سل
طريقة العمل:
اخ��ل��ط��ي امل��ق��ادي��ر اجلافة
يف وع���اء زج��اج��ي منا�سب

بوا�سطة امللعقة� ،أ�ضيفي
ال��ب��ي�����ض وزي����ت ال��زي��ت��ون
واخفقي باخلفاقة اليدوية
ملدة دقيقة.
�أ�ضيفي احلليب تدريجي ًا �إلى
اخلليط مع التقليب امل�ستمر،
ِ
ميكنك زيادة �أو �إنقا�ص كمية
احلليب بحيث يكون املزيج
النهائي �أقل كثافة من مزيج
الكيك.
يف مقالة مدهونة بزيت خفيف
جد ًا وعلى نار هادئة ،خذي
مقدار مغرفة واحدة وحمريها
على الوجهني ،بذلك نح�صل
على �أقرا�ص �صغرية.
اح�شي الأق��را���ص بالفاكهة
ول��ف��ي��ه��ا ع��ل��ى ���ش��ك��ل مثلث
وقطعيها ،زينيها بالع�سل
وقدميها مبا�رشة.

سلطة الورقيات

املقادير:
 باقة جرجري باقة �سبانخ �صغري Baby spinach خ�س �آي�سربغ جنب حلوم مقطع مكعبات جوزلل�صل�صة:
 ثالث مالعق طعام خردل ديجون ملعقة طعام ع�سل ثالث مالعق طعام خل بل�سمي ثالث مالعق زيت زيتون ملح وفلفل �أ�سودلتح�ضري ال�صل�صة:
نخفق اخل����ردل م��ع اخل���ل البل�سمي ثم
نذوب الع�سل ثم ن�ضيف الزيت تدريجي ًا
مع اال�ستمرار باخلفق ،ثم ن�ضيف امللح
والفلفل.
 تفرم جميع الورقيات اخل�رضاء بحجممتو�سط وتخلط مع ًا
 نخلط مع الورقيات مكعبات احللوم نزين باجلوز. ن�ضع ال�صل�صة جانب ًا وكل �شخ�ص ي�ضيفح�سب الرغبة.

