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�شاي راقية
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وصفات لذيذة

الشيف كارولين روب 
اإّنها ال�سيف ال�سخ�سي ل�سمو 
اأمري واأمرية ويلز، والأمريين 

ويليام وهاري، منذ 10�سنوات. 
وهي حتّب اإعداد و�سفات �سهلة 

وعملية للمنا�سبات اخلا�سة.

�شهية  حلويات
جلل�شة
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الكمية: 4 - 6 اأ�سخا�ص
املقادير:

للمريانغ:
بيا�ص بي�ستني 

6 مالعق كبرية من ال�سّكر الذهبي الناعم
ملعقتان كبريتان من ال�سّكر الذهبي اخل�سن

لكرمية الزجنبيل: 
كوب وربع من الكرميا كاملة الد�سم 

ب�رش حّبة ليمون حام�ص
ب�رش حّبة برتقال 

3 قطع من الزجنبيل املطهو واملحفوظ يف القطر 
30 غ من الزجنبيل املطهو واملك�سو بال�سّكر

ملعقتان كبريتان من �رشاب الزجنبيل املكّثف
ل�سلطة الأنانا�ص بالنعناع: 

حبة اأنانا�ص �سغرية )نا�سجة( 

كرمية املريانغ والزجنبيل املثّلجة  
وصفات لذيذة

حبتان من البا�سن فروت 
حفنة من اأوراق النعناع

طريقة التح�سري:
البي�ض  بيا�ض  اخفقي  املريانغ:  لتح�ضري   .1

اأ�ضيفي  ثم  كرميية،  رغوة  لديك  تت�ضّكل  اأن  اإىل 
اخلفق  توا�ضلني  فيما  تدريجيًا  الناعم  ال�ضّكر 
والآن  ولمعة.  متما�ضكة  الرغوة  ت�ضبح  حتى 
�ضينية  على  الرغوة  هذه  من  كتل   10 ا�ضكبي 
كل  فوق  اخل�ضن  ال�ضّكر  ور�ّضي  ملعقة،  بوا�ضطة 
حرارة  على  الفرن  يف  ال�ضينية  واخبزي  كتلة، 
130 درجة مئوية ملّدة �ضاعة )اأو اإىل اأن ي�ضبح 

ودعي  الفرن  اأطفئي  بعدها  مقرم�ضًا(.  املريانغ 
ال�ضينية يف داخله ليربد املريانغ. 

2. لتح�ضري كرمية الزجنبيل: اخفقي الكرميا اإىل 

الكمية: 24 قطعة 
املقادير:

للعجينة:
280 غ من الزبدة

140 غ من ال�سّكر الذهبي الناعم 

ب�رش ليمونة واحدة
�سفار بي�سة واحدة

450 غ من الطحني 

للح�سوة: 
150 مل من الكرميا كاملة الد�سم

360 غ من كرمية الليمون )معلّبة( 

للزينة: 
قابلة  زهور  نعناع،  اأوراق  التوت،  من  ت�سكيلة 

لالأكل، �سّكر بودرة 

تورتات الليمون  
طريقة التح�سري:

ال�ضّكر  مع  الزبدة  اخفقي  العجينة:  لتح�ضري   .1

ثم اأ�ضيفي ب�رش الليمون و�ضفار البي�ض وتابعي  
اأن  اإىل  واخفقي  الطحني  اأ�ضيفي  بعدها  اخلفق. 
ت�ضبح لديك عجينة طرية. والآن �ضعي العجينة 

يف الرباد ملدة 20 دقيقة. 
اأن  اإىل  الكرميا  اخفقي  احل�ضوة:  لتح�ضري   .2

كرمية  اخفقي  ثم  متما�ضكة  رغوة  لديك  ت�ضبح 
الوعاء  غّطي  وبعدها  برفق.  معها  الليمون 

و�ضعيه يف الرباد.
لوح  على  مم   3 �ضماكة  وفق  العجينة  مّدي   .3

منها  دوائر  قّطعي  ثم  بالطحني  مر�ضو�ض 
بعدها  تقريبًا(.  دائرة   24 على  )�ضتح�ضلني 
اأي�ضًا  )ميكنك  للتارت  �ضغرية  قوالب  اأح�رشي 

ا�ضتخدام �ضينية مافن( و�ضعي دائرة عجني يف 
غّطيها  ثم  الأطراف  على  وا�ضغطيها  قالب  كل 
فوقها.  الفا�ضوليا  بع�ض  و�ضعي  َخبز  بورقة 

والآن �ضعي القوالب يف الرباد ملدة 20 دقيقة.
درجة   180 حرارة  على  القوالب  اخبزي   .4

مئوية ملدة 10 دقائق ثم اأزيلي الفا�ضوليا منها 
ت�ضبح  حتى  دقائق  لب�ضع  الفرن  اإىل  واأعيديها 
تربد  القوالب  دعي  بعدها  مقرم�ضة.  العجينة 

واأزيلي التورتات منها. 
على  ح�رّشتها  التي  الليمون  ح�ضوة  وّزعي   .5

واأوراق  والزهور،  بالتوت،  زّينيها  ثم  التورتات 
النعناع، ور�ّضي عليها القليل من ال�ضّكر البودرة 

قبل اأن تقّدميها.  

اأن تت�ضّكل لديك رغوة طرية. ثم ك�رّشي املريانغ 
الرغوة،  هذه  مع  وامزجيها  كبرية  قطع  اإىل 
واأ�ضيفي ب�رش الليمون والربتقال. بعدها اب�رشي 
مع  اخلليط  اإىل  الب�رش  واأ�ضيفي  الزجنبيل  نوعي 

�رشاب الزجنبيل املرّكز واخلطي. 
مل(   600 )�ضعة  �ضرياميكيًا  وعاًء  ار�ضفي   .3
بورق نايلون و�ضعيه يف الثالجة لبع�ض الوقت 
التي  املريانغ  كرمية  �ضّبي  بعدها  يربد.  كي 
ح�رّشتها يف داخله وا�ضغطيها جيداً، ثم اأعيديه 

اإىل الثالجة ملّدة 3 اإىل 4 �ضاعات. 
الأنانا�ض  قّطعي  الأنانا�ض:  �ضلطة  لتح�ضري   .4

فروت  البا�ضن  لب  مع  اخلطيها  ثم  مكّعبات  اإىل 
واأوراق النعناع. 

�ضطلة  مع  املثّلجة  املريانغ  كرمية  قّدمي   .5

الأنانا�ض اإىل جانبها. 
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الكمية: 10 - 12 �سخ�ساً 
املقادير:

لبتالت الورد املك�سوة بال�سّكر: 
حفنة من بتالت الورد الزهري اأو الأبي�ص

بيا�ص بي�سة واحدة خمفوق قليالً 
55 غ من ال�سّكر الناعم

للعجينة: 
225 غ من الزبدة 

225 غ من ال�سّكر الذهبي الناعم 

5 بي�سات )مف�سول بيا�سها عن �سفارها(
125 غ من الطحني 

ملعقة �سغرية من البيكنغ باودر 
125 غ من اللوز املطحون 

ملعقة �سغرية من خال�سة اللوز
ب�سع قطرات من امللّون الزهري 

مرطبان �سغري من مرّبى بتالت الورد 
)اأو اأي فاكهة حمراء(

لكرمية احل�سوة: 
125 غ من ال�سّكر البودرة 

250 غ من الزبدة الطرية

ملعقة �سغرية من ماء الورد 
ب�سع قطرات من امللّون الزهري

القليل من احلليب اإذا دعت احلاجة 
للتزيني: 

50 اإ�سبع اأو لفافة من ال�سوكولته البي�ساء

طريقة التح�سري:
اأعّدي بتالت الورد املك�ضوة بال�ضّكر قبل يوم: لذا   .1
ادهني جانَبي البتالت بالقليل من بيا�ض البي�ض ثم 
ر�ضي ال�ضّكر الناعم عليها ودعيها جانبًا لتجف حتى 
كما  اخلطوة  بهذه  القيام  عدم  )ميكنك  التايل  اليوم 
هي احلال يف ال�ضورة حيث مت ا�ضتخدام بتالت غري 

مك�ضوة بال�ضّكر(. 
اإىل  ال�ضّكر  مع  الزبدة  اخفقي  العجينة:  لتح�ضري   .2
ثم  اللون،  و�ضاحب  منتفخ  مزيج  لديك  ي�ضبح  اأن 
بعدها  جيداً.  واخلطي  اإليه  البي�ض  �ضفار  اأ�ضيفي 
ثم  برفق،  واخلطي  باودر  والبيكنغ  الطحني  اأ�ضيفي 
يكفي  وما  اللوز،  وخال�ضة  املطحون،  اللوز  اأ�ضيفي 
من امللّون الزهري لتح�ضلي على لون زهري فاحت. 
على  حت�ضلي  اأن  اإىل  البي�ض  بيا�ض  اخفقي  والآن 
رغوة متما�ضكة واخلطيها برفق مع العجينة على 3 

قالب حلوى بتالت الورد 
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وصفات لذيذة
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الكمية:  6 قطع 
املقادير:

للعجينة:
115 غ من الزبدة الطرية

115 غ من ال�سّكر الذهبي الناعم

بي�ستان
115 غ من الطحني

1.5 ملعقة �سغرية من البيكنغ باودر

ملعقة �سغرية من خال�سة الفانيليا 
ملعقة كبرية من املاء ال�ساخن

للح�سوة والزينة: 
225 مل من الكرميا كاملة الد�سم

ن�سف ملعقة �سغرية من خال�سة الفانيليا
ملعقتان كبريتان من ال�سّكر الناعم

10 حّبات كبرية من الفراولة

6 اأغ�سان من النعناع الطازج 

�شندوي�شات حلوى فيكتوريا بالفراولة
القليل من ال�سّكر الناعم للر�ص

طريقة التح�سري:
ال�ضّكر  مع  الزبدة  اخفقي  العجينة:  لتح�ضري   .1
اللون.  فاحت  كرمييًا  مزيجًا  لديك  ي�ضبح  اأن  اإىل 
ثم اخفقي البي�ضتني برفق واأ�ضيفيهما تدريجيًا 
اإىل هذا املزيج مع ملعقتني من الطحني وتابعي 
الفانيليا،  خال�ضة  اأ�ضيفي  بعدها  اخلفق. 
واملاء  باودر،  والبيكنغ  املتبّقي،  والطحني 

ال�ضاخن وحّركي جيداً. 
بورق  وار�ضفيها  مافن  قالب   12 اأح�رشي   .2

َخبز وادهني اأطرافها بالزبدة. ثم وّزعي العجينة 
على هذه القوالب واخبزيها يف الفرن على حرارة 
180 درجة مئوية ملدة 10 - 12 دقيقة اإىل اأن 

كالإ�ضفنج.  وطرية  منتفخة  العجينة  ت�ضبح 
بعدها دعي القوالب تربد وانزعي العجينة منها. 

3. لتح�ضري احل�ضوة: اخفقي الكرميا مع الفانيليا 
وال�ضّكر، و�ضعي ثلث هذا املزيج يف كي�ض ع�رش 
قّطعي  بعدها  ورفيعة.  طويلة  بفوهة  جمّهز 
النعناع  اأوراق  وافرمي  مكّعبات  اإىل  الفراولة 
الفراولة  كمية  ن�ضف  اأ�ضيفي  ثم  ناعمًا،  فرمًا 

والنعناع اإىل الكرمية املتبقية.  
العجني  دوائر  اقطعي  احللوى:  قطع  لرتكيب   .4
الطبقات  من   6 و�ضعي  و�ضطها  عند  اأفقيًا 
الفراولة على  العليا جانبًا. والآن ادهني كرمية 
ال�رشائح املتبّقية )عددها 18(، وكّد�ضي كل ثالث 
هذه  غّطي  واأخرياً  البع�ض.  بع�ضها  فوق  منها 
ال�ضندوي�ضات بطبقة عليا من تلك التي و�ضعتها 
القليل  واع�رشي  الكي�ض  اأح�رشي  والآن  جانبًا. 
تزّينيه  اأن  قبل  �ضندوي�ض  كل  فوق  الكرمية  من 
الفراولة والنعناع املفروم   بب�ضعة مكّعبات من 

ور�ّضة من ال�ضّكر الناعم. 

وار�ضفي  بالزبدة  �ضينيتني  ادهني  واأخرياً  دفعات. 
قعرهما بورق َخبز ثم ق�ّضمي العجينة عليهما ومّديها 
ب�ضكل مت�ضاو تاركًة فراغًا �ضغرياً يف و�ضطها. والآن 
اخبزي ال�ضينيتني يف الفرن على حرارة 180 درجة 
مئوية ملدة 15 - 20 دقيقة ثم �ضعيهما جانبًا ليربدا 
عند  اأفقيًا  واقطعيهما  منهما  العجينتني  وانزعي 

الو�ضط )�ضتح�ضلني على 4 طبقات(.
3. لتح�ضري كرمية احل�ضوة: اخفقي الزبدة مع ال�ضّكر 
البودرة ملّدة دقيقتني ثم اأ�ضيفي ماء الورد، وامللّون، 
كرمية  على  لتح�ضلي  احلليب  من  الالزمة  والكمية 

قابلة للدهن. 
طبقة  على  الكرمية  بع�ض  ادهني  القالب:  جلمع   .4
العجني الأوىل، ومّربى بتالت الورد على الثانية، ثم 
اجمعيهما وادهني بع�ض الكرمية على �ضطحهما. ثم 
و�ضعيها  الورد  مبرّبى  الثالثة  العجني  طبقة  ادهني 
فوق الطبقتني ال�ضابقتني، ثم ادهني جانبها الأعلى 
الرابعة.  الطبقة  مع  الأمر  وكّرري  الكرمية.  ببع�ض 
ثّم ادهني ما تبّقى من الكرمية على جوانب القالب، 
وزّيني اأطرافه باأ�ضابع ال�ضوكولته البي�ضاء، ور�ّضي 

بتالت الورد على �ضطحه. 
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الكمية: 15 قطعة 
املقادير:

450 غ من الطحني 

60 غ من ال�سّكر الذهبي الناعم 

ن�سف ملعقة �سغرية من امللح
3 مالعق �سغرية من البيكنغ باودر

100 غ من الزبدة 

175 مل من احلليب الرائب 

50 مل من احلليب 

بي�سة واحدة 
ملعقة �سغرية من خال�سة الفانيليا 

ب�رش برتقالة واحدة

لثالث اأو اأربع مّرات قبل اأن متّديها وفق �ضماكة 
)مع  �ضغرية  دوائر  منها  اقطعي  والآن  �ضم.   2
ل  كي  مرة  كل  بالطحني  القطع  اأداة  تغمي�ض 
الدوائر  هذه  و�ضعي  بها(  العجينة  تلت�ضق 
العجينة  اأطراف  ترمي  ول  كبرية.  �ضينية  على 
لتقطعي  جمدداً  ومّديها  اجمعيها  بل  املتبّقية، 

منها املزيد من الدوائر. 
درجة   220 حرارة  على  الدوائر  هذه  اخبزي   .5
تنتفخ  اأن  اإىل  دقيقة   12  -  10 ملدة  مئوية 

وي�ضبح لونها ذهبيًا. 
6. ميكنك تزيني كعكاتك بالكرميا والتوت.

الكعك امل�شّطح بالفانيليا وب�شر الربتقال

وصفات لذيذة

الكمية:  16 قطعة
املقادير:

200 غ من التمر )منزوع النواة( 

285 غ من الزبدة 

140 غ من قطر ال�سّكر 

ملعقتان كبريتان من ال�سّكر الداكن 
285 غ من ال�سوفان اخلايل من الغلوتني

30 غ من جوز الهند املجّفف غري املحلّى 

30 غ من بذور الكّتان 

30 غ من بذور اليقطني 

ملعقة �سغرية من خال�سة الفانيليا 

كعك ال�شوفان بالتمر
للتزيني: 

4 حّبات من امل�سم�ص املجّفف 
ملعقتان كبريتان من العنبية احلمراء املجّففة 

ملعقتان كبريتان من بذور اليقطني 
طريقة التح�سري:

الزبدة،  مع  واخلطيها  التمر  حبات  قّطعي   .1
هذا  �ضّخني  ثم  كبري.  قدر  يف  وال�ضّكر  والقطر، 
الزبدة  تذوب  اأن  اإىل  خفيفة  نار  على  املزيج 
بعدها  لزج.  مزيج  لديك  وي�ضبح  التمر  ويتجّزاأ 
ال�ضوفان، وجوز  واأ�ضيفي  النار  القدر عن  اأزيلي 
الهند، والبذور، وخال�ضة الفانيليا واخلطي جيداً. 

2. ار�ضفي �ضينية م�ضتطيلة بورق َخبز ثم �ضّبي 
يه كثرياً.  املخي�ض يف داخلها من دون اأن تر�ضّ
على  دقائق   10 ملّدة  ال�ضينية  اخبزي  والآن 
حرارة 170 درجة مئوية، ثم اأخرجيها من الفرن 
ور�ّضي عليها امل�ضم�ض، والعنبية، وبذور اليقطني  

واخبزيها ملّدة 5 - 8 دقائق اإ�ضافية. 
انزعي   ال�ضينية جانبًا لتربد قلياًل ثم  3. �ضعي 
الكعكة منها وقّطعيها اإىل مرّبعات )حوايل 16(. 
وعندما تربد الكعكات بالكامل وتتما�ضك جيداً، 
ميكنك اأن حتتفظي بها يف وعاء حمكم يف الرّباد 

ملدة ت�ضل اإىل اأ�ضبوعني. 

طريقة التح�سري:
1.  اخلطي الطحني مع ال�ضّكر، وامللح، والبيكنغ 
باودر يف وعاء كبري. ثّم اعجني الزبدة مع هذا 
لديك  ي�ضبح  اأن  اإىل  اأ�ضابعك  بوا�ضطة  اخلليط 

مزيج �ضبيه بفتات اخلبز. 
2. يف وعاء منف�ضل، امزجي احلليب الرائب مع 

احلليب العادي والبي�ض وخال�ضة الفانيليا. 
ر�ّضي  ثم  العجينة  و�ضط  يف  فجوة  ا�ضنعي   .3
فيها ب�رش الربتقال و�ضّبي خليط احلليب. والآن 
على  حت�ضلي  اأن  اإىل  جيداً  املزيج  هذا  اعجني 

عجينة غري ل�ضقة لكن غري جافة اأو متفتتة. 
بالطحني  �ضطح مغّطى  العجينة على  اعجني   .4


