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 دجاج مشرمل مع اللیمون

 المصیر

 

 تكفي لخمس اشخاص

 الوقت المستغرق للتحضیر: ١٠ دقائق

 الوقت المستغرق من البدایة للنهایة: ساعة وعشر دقائق

 

  الوحدات الحراریة لكل حصة:

 ٤٦٢ حریرة؛ ٣٤ غ دهون (٦٥،٤ بالمائة من الدهون)؛ ٢٧ غ بروتین؛ ١٤
 غ كربوهیدرات؛ ٤ غ ألیاف غذائیة؛ ١٥٢ ملغ.لكولیسترول؛ ٦٥٩ ملغ

 صودیوم.

 إرشادات:
  لطعم الذ ینقع الدجاج مو البهارات و اللیمون و●

 االعشاب لمدة ٤ ساعات في البراد.
  یمكن طهي الدجاج مع جلده في حال الرغبة بذلك.●
  طهي الدجاج مع عظمه یضیف مذاق غني للوصفة.●

 في حال عدم وجود الوقت یمكن استخدام دجاج بدون
 عظم بما انه یأخذ وقت اقل واالنتباه الى استخدام مرق

 دجاج دافىء عوضا عن الماء الدافىء.
  للحصول على نكهة إضافیة حامضیة یضاف عصیر●

 نصف لیمونة.

 المقادیر:
 ٤ فصوص ثوم مهروس●
 بصلتین متوسطین مفرومین ناعما●
 ملعقتین صغیرتین زنجبیل مبشور●
 ملعقة صغیرة فلفل احمر●
 ملعقة صغیرة كمون مطحون●
 نصف ملعقة صغیرة فلفل●
 قلیل من الزعفران●
 كیلو غرام واحد دجاج بدون الجلد (خیار صحي اكثر)●
 كوب بقدونس مفروم●
 كوب كزبرة مفرومة●
 عود قرفة بطول ١٠ سم●
 ثالث مالعق زیت زیتون●
 لیمونة مصیر  واحدة●
 ملح●
 ١٥٠ غ زیتون اخضر●

 
 طریقة التحضیر:

  یقطع الدجاج الى ثمانیة قطع ویوضع جانبا.●
  یوضع في وعاء صغیركوب من الماء الدافىء ثم●

 یضاف الیه الزعفران والفلفل األحمر والفلفل األسود
 والكمون ویخلط ویوضع جانبا.

  یفصل ُلب اللیمون المصي ثم یقطع صغیرا ام القشرة●
 فتقطع الى ثمانیة حزوز ویوضع جانبا.

  یوضع موزع الحرارة على سطح الموقد ثم یوضع●
 علیه قدر الطاجین او وعاء فخاري او اي وعاء عادي

 ویسخن زیت الزیتون ومن ثم یضاف البصل
 والزنجبیل ویقلب لمدة دقیقة حتى تملىء رائحته

 العطریة المطبخ.
  تضاف القرفة وتقلب لمدة ١٥ ثانیة او اكثر. عند ذلك●

 النقطة یضاف الدجاج الى البصل المقلي ثم یضاف الیه
 الماء الدافىء المبهر ولب اللیمون المصیر والملح.

  یفرم حوالي كوب بقدونس وكوب كزبرة وتضاف●
 األعشاب الى الوعاء. یغطى الوعاء ویترك على نار

 ضعیفة لمدة تتراوح مابین ساعة الى ساعة ونصف او
 حتى ینضج الدجاج مع االنتباه للمراقبة بشكل منتظم

 حیث ان الصوص یجب ان یكون مكثف.
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  عند النهایة یعدل الملح ویضاف الى القدر الزیتون●
 وقشر اللیمون ویترك على نار ضعیفة لعدة دقائق.


