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 بسكویتبسكویت الزنجبیلالزنجبیل

 

 العجینةالعجینة تكفيتكفي لخمسلخمس وعشرونوعشرون قطعةقطعة بسكویتبسكویت

 الوقتالوقت المستغرقالمستغرق للتحضیرللتحضیر: ١٠١٠ دقائقدقائق

 الوقتالوقت المستغرقالمستغرق منمن البدایةالبدایة للنهایةللنهایة: ٤٠٤٠ دقیقةدقیقة
 

 

  الوحداتالوحدات الحراریةالحراریة لكللكل حصةحصة:

 ١٣٩ حریرة؛ ٦ غ (٣٧،٩ بالمائة من الدهون)؛٢ غ بروتین؛ ٢٠ غ
 كاربوهایدرایت؛ قلیل من االلیاف الغذائیة؛ ٣٢ ملغ كولیسترول؛ ١٢٦ ملغ

  صودیوم.

 

 إرشاداتإرشادات:
 یستخدم وعائین لفصل بیاض البیض عن الصفار بنفس●

 الوقت ثم ینقل بیاض البیض الى حاویة لیستخدم لعمل
 الثلج الملكي. تكرر العملیة بالبیضة الثانیة والتأكد من
 عدم تلوث بیاض البیض بالصفار. یمكن تجمید بیاض

 البیض لالستخدام الالحق في عمل الحلویات،
  والمارینج أو ببساطة عمل أوملیت ببیاض البیض.

  یفضل استخدام البیض بدرجة حرارة الغرفة.●

 

 المقادیرالمقادیر:
 عجینةعجینة البسكویتالبسكویت:

 اربع ونصف كوب طحین متعدد االستعماالت●
 نصف ملعقة صغیرة ملح●
 ملعقة صغیرة بیكربونات الصودا●
 من ثالث الى اربع مالعق صغیرة  مسحوق الجنجر●
 ملعقة صغیرة مسحوق القرفة●
 مبشور جوزة الطیب●
 ملعقتین صغیرتین عصیر زنجبیل طازج●
 كوب واحد زبدة لینة●
 كوب واحد سكر بني●
 نصف كوب قطر ذهبي او دبس●
 بیضة متوسطة الحجم●
 صفار بیضتین متوسطتي الحجم●

 عجینةعجینة السكرالسكر (الثلجالثلج الملكيالملكي):

 بیاض بیضة واحدة●
 كوب ونصف سكر بودرة●
 نصف ملعقة صغیرة عصیر لیمون●

 
 طریقةطریقة التحضیرالتحضیر:

 عجینةعجینة البسكویتالبسكویت:

 في وعاء زجاجي ینخل الطحین مع الملح  والبیكینج●
  صودا والقرفة ومسحوق الزنجبیل ویوضع جانبا.

 تخفق الزبدة اللینة والسكر والقطر لعدة دقائق وذلك●
 باستخدام خالط كهربائي على السرعة العالیة حتى

  یصبح كالكریم.
 توضع بیضة كاملة اثناء الخلط على السرعة البطیئة●

 وبعد ذلك یوضع صفار البیض حتى یصبح الخلیط
 متجانسا. عند ذلك تخفض سرعة الخالط ویوضع
 الطحین المنخول مع البهارات بشكل تدریجي الى

  الخلیط.
 یقلب الخلیط على لوح خشبي ویعجن لیخلط جیدا●

 وتصبح العجینة لینة ولزجة تقریبا. تقسم العجینة الى
 قسمین وتفرد بشكل مستدیر وتوضع بین طبقي ورق
 الخبز ویجب التاكد من ان العجینة مغطاة بشكل كامل



 ومن ثم توضع في الثالجة ساعة واحدة على األقل.
  یمكن ان تحفظ العجینة في الثالجة لمدة ثالثة أیام.

 یحمى الفرن على ١٧٠ درجة مئویة. تخرج العجینة●
 من الثالجة وتفرد بسماكة ٤ ِمم  قبل تقطیعها باالشكال
 المرغوبة مع المحافظة على وجودها بین طبقي ورق
 الخبز اثناء فردها. ینزع ورق الخبز وتقطع العجینة
 بقطاعة البسكویت وبعد ذلك یرش مبشور جوزة

 الطیب فوق قطع بسكویت الزنجبیل قبل نزع العجینة
  الزائدة بلطف.

 ینقل البسكویت بلطف إلى صینیة الخبز المغطاة بورق●
  الخبز بحیث تكون المسافة بین كل قطعة إنش واحد.

 في حال الرغبة في تعلیق البسكویت للزینة یعمل ثقب●
 اعلى كل قطعة بسكویت قبل الخبز وذلك باستخدام

  النهایة السفلى لسیخ خشبي.
 یخبز البسكویت بفرن محمى مسبقا لمدة ١٥ دقیقة او●

 حتى یصبح لونه بني ذهبي. یكون البسكویت لین عند
 اللمس عندما یكون ساخنا ولكن سُیصِبح قاسیا عندما

  یبرد.
 ینقل البسكویت عندما یبرد تماما الى لوح. عندها●

 سیكون جاهزا لیزین بعجینة الثلج الملكي المصنوع من
  السكر.

 

 عجینةعجینة السكرالسكر (الثلجالثلج الملكيالملكي):

 یخفق بیاض البیض ویوضع أثناء ذلك السكر بشكل●
 تدریجي باستخدام ملعقة خشبیة او خفاقة یدویة. یضاف
 عصیر اللیمون ویستمر بالخفق حتى یتم الحصول على

  قمم ناعمة.
 في حال الحصول على األلوان التي یرغب بها للتزیین.●

  یقسم الخلیط إلى أطباق منفصلة قبل اضافة األلوان.
 یوضع الخلیط في أكیاس ویوضع بها القمع المراد●

 استخدامه. في حال الرغبة في إغراق البسكویت بعد
 إنشاء الحدود، یضاف كمیة كافیة من الماء لجعل

 الخلیط  أكثر رقة.
  تستخدم نكاشة أسنان لملىء زوایا البسكویت.●
 یدخل خیط في ثقب البسكویت ویعلق على شجرة●

 المیالد. یجب أن تصلوا إذا ترك لكم اوالدكم وكالبكم
  بعض البسكویت ألعیاد المیالد.

 في مطبخي یتشاجر األوالد حول من سیلعق الملعقة●
 بعد إعداد المارینغ والحلویات النیئة األخرى التي

 یدخل في اعدادها البیض أو خلیط البیض. لم یمرض
 احد من االوالد بسبب ذلك قط ولكن بعض الناس لدیهم

 مخاوف بشأن السالمونیال عند صنع الثلج الملكي
 باستخدام بیاض البیض النیئ. في هذه الحالة، یمكن
 استبدال بیاض البیض بمزیج المارینغ المجفف أو

  بیاض البیض المبستر إذا كنتم تفضلون ذلك.

 


