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 ططرططر بركبرك علىعلى طریقتيطریقتي:

 

 وصفةوصفة تكفيتكفي لستةلستة أشخاصأشخاص (٢٥٢٥ قطعةقطعة)

 

 

 

  الوحداتالوحدات الحراریةالحراریة لكللكل حصةحصة:

 ١٢٨٦ حریرة؛ ١٨ غ دهون ( ١٢،٦ بالمائة حریرة من الدهون)؛ ٤٣ غ
 بروتین؛ ٢٣٩ غ كربوهیدرات؛ ٢٢ غ ألیاف؛ ٤٣ ملغ كولیسترول؛ ١٣٥٤

 ملغ صودیوم.

 

 

 إرشاداتإرشادات:
  یمكن تفریز البرك وببساطة وذلك بصفها على صینیة.●

 مجرد ان تصبح قاسیة توضع في كیس نایلون سحاب
 وتطبخ مجرد اخراجها من الفریزر.

  یمكن عمل ططر برك خضاریة وذلك باستخدام جوز●
 مكسر عوضا عن اللحمة وزیادة كمیة البصل.

  یمكن تحضیرها مسبقا وذلك فقط بسلقها وقلیها بقلیل●
 من الزیت وتقدیمها في آخر لحظة.

 

 

 

 

 المقادیرالمقادیر:
 العجینةالعجینة:

  كوبین طحین●
  كوب ماء●

 الحشوةالحشوة:

  ثلث كوب بصل مفروم ناعم●
  ثالث مالعق كبیرة جنجر مفروم ناعم●
  ٤٠٠ غ لحمة عجل مفرومة●
  حبة واحدة فلفل حار مفروم●
  نصف ملعقة صغیرة هیل مطحون●
  نصف ملعقة صغیرة كركم●
  ملعقتین صغیرتین من البهارات السبعة●
  ملعقة صغیرة كمون مطحون●
  ملعقة صغیرة كزبرة مطحونة●
  نصف ملعقة صغیرة فلفل أسود مجروش●
  ملح●
  ثالث مالعق زیت نباتي●

 صلصةصلصة اللبناللبن الزباديالزبادي:

  كوبین لبن زبادي●
  نصف فص ثوم مطحون●
  ملح●
  صنوبر محمص●
  رشة فلفل احمر●

 طریقةطریقة التحضیرالتحضیر:
 یخلط الطحین مع الماء في وعاء وما ان یصبح كالكرة ینقل على1.

 سطح طاولة ویعجن لمدة ثمان دقائق حتى تصبح العجینة لینة
 ومرنة. تغطى العجینة بغالف بالستیك وتوضع جانبا لترتاح

 مدة ثالثون دقیقة.

 2. یحمى الزیت في مقالة ویقلى البصل والجنجر حتى یصبحوا2.

 لینین.

 3. تضاف اللحمة المفرومة والبهارات والملح ویستمر بالتقلیب3.

 حتى تطهى. یعدل الملح والبهارات حسب الرغبة وتوضع جانبا
 حتى تبرد.

 4. تقسم العجینة الى ثالث او اربع كرات. تفرد الكرة على4.

 سطح مرشوش بالطحین حتى تصبح بسماكة ربع سم. ثم تقطع



 العجینة بقطاعة بسكویت مستدیرة بقطر ٧ سم. تنزع العجینة
 الزائدة وتترك جانبا مغطاة.

 5. توضع ملعقة صغیرة من الحشوة في وسط قطعة العجین5.

 الدائریة وتثنى لتشكل نصف دائرة. یضغط على األطراف
 بلطف حتى یتم اغالقها ثم توضع على صینیة مرشوش علیها

 طحین. تعاد هذه العملیة باتباع نفس الطریقة حتى نفاذ العجینة.

 6. یستخدم ماتبقى من العجینة الزائدة وذلك باتباع الخطوات6.

 السابقة.

 7. ألجل عمل صوص اللبن الزبادي یخلط اللبن مع الثوم7.

 والملح حتى یصبح كالكریم. اذا كان الصوص سمیك جدا
 یضاف الیه قلیل من الماء.

 8. یوضع قدر من الماء على النار حتى یغلي وتوضع به قطع8.

 البرك وتترك على النار مدة عشر دقائق حتى ینضج العجین.

 9. یصفى البرك من الماء ثم یقلى بقلیل من الزیت لیحصل على9.

 بعض اللون ( هذه الخطوة اختیاریة).

 10. توضع العجینة المطهوة في وعاء التقدیم ثم یوضع فوقها10.

 صوص اللبن الزبادي ومن ثم الصنوبر المحمص والفلفل
 األحمر. تقدم ساخنة او باردة.

 


