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 وجبةوجبة تكفيتكفي لخمسلخمس أشخاصأشخاص

 وقتوقت التحضیرالتحضیر: ١٥١٥ دقیقةدقیقة

 الوقتالوقت منمن البدایةالبدایة الىالى النهایةالنهایة: ٢٠٢٠ دقیقةدقیقة

 

 

  الوحداتالوحدات الحراریةالحراریة:

 ٦٣٢ وحدة حراریة؛ ١٢ غ دهون (١٧ بالمائة من الدهون)؛ ٤٣ غ بروتین؛
 ٩٠ غ كربوهیدرات؛ ١٠ غ ألیاف؛ ١٦ ملغ كولیسترول؛ ١٠٧٣ ملغ

 صودیوم.

 

 اإلرشاداتاإلرشادات:

  یفّضل استخدام خبز قدیم جاف النه یمتص ماء وصلصة أكثر.●

  یفّضل بعض الناس اضافة قلیل من عصیر اللیمون إلى صلصة●

 اللبن ولكنني أفضل عدم إضافته.

  هذه احدى التقنیات الكالسیكیة إلعداد الفتة. یمكن تجربتها●

 بمكونات اخرى. باستخدام مخیلتكم و اتباع نفس التكنیك.

  یمكن استخدام زیت نباتي عوضا عن السمن. یمكن االستغناء عن●

 السمن والزیت من أجل حریرات أقل.

  تكون الفتة ممتعة إذا تقدم معها المخلالت والبصل.●

 

 المقادیرالمقادیر:
 رغیفین خبز مرقد قیاس كبیر●

 ثالث علب ُحمُّص عضوي مطبوخ●
 ثالثة فصوص ثوم●
 خمسة أكواب لبن مصفى●
 ثالثة أرباع كوب  مسبحة●
 ملعقة كبیرة طحینة●
 ملح●
 سمن نباتي●
 صنوبر●

 

 

 

 طریقةطریقة التحضیرالتحضیر:
  یقطع الخبز بطول ٢ سم ویوضع في زبدیة.1.

  یوضع الحمص وماؤه في وعاء على نار متوسطة. یضاف الیه2.

 ماء بحیث یغطي الحمص إذا لزم. یترك حتى یغلي ومن ثم تطفأ
 علیه النار و یغطى.

 یخلط اللبن والطحینة و المسبحة والملح مع بعض ثم یخفق على3.

 حمام ماء ساخن لیمتص برودة اللبن ثم یضبط الملح.

  یسحق الثوم ویخلط مع قطع الخبز مع اضافة قلیل من الملح ثم4.

 یضاف الیه ماء علب الحمص الساخن لتشریب الخبز. تضاف
 نصف كمیة الحمص و ثلث كمیة خلیط اللبن الى الخبز ویخلط

 مع بعض.

  یوضع بقیة الحمص وقلیل من ماء الحمص الساخن إذا كان5.

 الخبز جافا كثیرا ومن ثم یضاف فوق الحمص خلیط اللبن
 ویوضع فوقه بقدونس مفروم.

  یسخن سمن كاف حسب الرغبة ویحمص به الصنوبر. مجرد6.

 ان یصبح لون الصنوبر بني ذهبي یوضع السمن الحار
 والصنوبر فوق الفتة.

  یزین بحبات الرمان ویقدم فورا.7.
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