وصفات لذيذة

حلويات
جلل�سة

�شهية

�شاي راقية
الشيف كارولين روب

�إنّها ال�شيف ال�شخ�صي ل�سمو
�أمري و�أمرية ويلز ،والأمريين
ويليام وهاري ،منذ �10سنوات.
حتب �إعداد و�صفات �سهلة
وهي ّ
وعملية للمنا�سبات اخلا�صة.
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وصفات لذيذة

ّ
املثلجة
كرمية املريانغ والزجنبيل
الكمية� 6 - 4 :أ�شخا�ص

املقادير:

للمريانغ:
بيا�ض بي�ضتني
 6مالعق كبرية من ال�سكّر الذهبي الناعم
ملعقتان كبريتان من ال�سكّر الذهبي اخل�شن
لكرمية الزجنبيل:
كوب وربع من الكرميا كاملة الد�سم
ب�رش ح ّبة ليمون حام�ض
ب�رش ح ّبة برتقال
 3قطع من الزجنبيل املطهو واملحفوظ يف القطر
 30غ من الزجنبيل املطهو واملك�سو بال�سكّر
ملعقتان كبريتان من �رشاب الزجنبيل املكثّف
ل�سلطة الأنانا�س بالنعناع:
حبة �أنانا�س �صغرية (نا�ضجة)

حبتان من البا�شن فروت
حفنة من �أوراق النعناع

طريقة التح�ضري:

 .1لتح�ضري املريانغ :اخفقي بيا�ض البي�ض
�إىل �أن تت�شكّل لديك رغوة كرميية ،ثم �أ�ضيفي
ال�سكّر الناعم تدريجي ًا فيما توا�صلني اخلفق
حتى ت�صبح الرغوة متما�سكة والمعة .والآن
ا�سكبي  10كتل من هذه الرغوة على �صينية
ور�شي ال�سكّر اخل�شن فوق كل
بوا�سطة ملعقةّ ،
كتلة ،واخبزي ال�صينية يف الفرن على حرارة
 130درجة مئوية مل ّدة �ساعة (�أو �إىل �أن ي�صبح
املريانغ مقرم�شاً) .بعدها �أطفئي الفرن ودعي
ال�صينية يف داخله ليربد املريانغ.
 .2لتح�ضري كرمية الزجنبيل :اخفقي الكرميا �إىل

�أن تت�شكّل لديك رغوة طرية .ثم ك�سرّ ي املريانغ
�إىل قطع كبرية وامزجيها مع هذه الرغوة،
و�أ�ضيفي ب�رش الليمون والربتقال .بعدها اب�رشي
نوعي الزجنبيل و�أ�ضيفي الب�رش �إىل اخلليط مع
�رشاب الزجنبيل املركّ ز واخلطي.
وعاء �سرياميكي ًا (�سعة  600مل)
 .3ار�صفي
ً
بورق نايلون و�ضعيه يف الثالجة لبع�ض الوقت
�صبي كرمية املريانغ التي
كي يربد .بعدها ّ
ح�ضرّ تها يف داخله وا�ضغطيها جيداً ،ثم �أعيديه
�إىل الثالجة مل ّدة � 3إىل � 4ساعات.
 .4لتح�ضري �سلطة الأنانا�س :قطّ عي الأنانا�س
مكعبات ثم اخلطيها مع لب البا�شن فروت
�إىل ّ
و�أوراق النعناع.
 .5ق ّدمي كرمية املريانغ املثلّجة مع �سطلة
الأنانا�س �إىل جانبها.

تورتات الليمون
الكمية 24 :قطعة

املقادير:

للعجينة:
 280غ من الزبدة
 140غ من ال�سكّر الذهبي الناعم
ب�رش ليمونة واحدة
�صفار بي�ضة واحدة
 450غ من الطحني
للح�شوة:
 150مل من الكرميا كاملة الد�سم
 360غ من كرمية الليمون (معلّبة)
للزينة:
ت�شكيلة من التوت� ،أوراق نعناع ،زهور قابلة
للأكل� ،سكّر بودرة
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طريقة التح�ضري:

 .1لتح�ضري العجينة :اخفقي الزبدة مع ال�سكّر
ثم �أ�ضيفي ب�رش الليمون و�صفار البي�ض وتابعي
اخلفق .بعدها �أ�ضيفي الطحني واخفقي �إىل �أن
ت�صبح لديك عجينة طرية .والآن �ضعي العجينة
يف الرباد ملدة  20دقيقة.
 .2لتح�ضري احل�شوة :اخفقي الكرميا �إىل �أن
ت�صبح لديك رغوة متما�سكة ثم اخفقي كرمية
الليمون معها برفق .وبعدها غطّ ي الوعاء
و�ضعيه يف الرباد.
 .3م ّدي العجينة وفق �سماكة  3مم على لوح
مر�شو�ش بالطحني ثم قطّ عي دوائر منها
(�ستح�صلني على  24دائرة تقريباً) .بعدها
�أح�رضي قوالب �صغرية للتارت (ميكنك �أي�ض ًا

ا�ستخدام �صينية مافن) و�ضعي دائرة عجني يف
كل قالب وا�ضغطيها على الأطراف ثم غطّ يها
بورقة َخبز و�ضعي بع�ض الفا�صوليا فوقها.
والآن �ضعي القوالب يف الرباد ملدة  20دقيقة.
 .4اخبزي القوالب على حرارة  180درجة
مئوية ملدة  10دقائق ثم �أزيلي الفا�صوليا منها
و�أعيديها �إىل الفرن لب�ضع دقائق حتى ت�صبح
العجينة مقرم�شة .بعدها دعي القوالب تربد
و�أزيلي التورتات منها.
 .5و ّزعي ح�شوة الليمون التي ح�ضرّ تها على
زينيها بالتوت ،والزهور ،و�أوراق
التورتات ثم ّ
ور�شي عليها القليل من ال�سكّر البودرة
النعناعّ ،
قبل �أن تق ّدميها.
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قالب حلوى بتالت الورد
الكمية� 12 - 10 :شخ�صاً

�سندوي�شات حلوى فيكتوريا بالفراولة
الكمية 6 :قطع

القليل من ال�سكّر الناعم للر�ش

للعجينة:
 115غ من الزبدة الطرية
 115غ من ال�سكّر الذهبي الناعم
بي�ضتان
 115غ من الطحني
 1.5ملعقة �صغرية من البيكنغ باودر
ملعقة �صغرية من خال�صة الفانيليا
ملعقة كبرية من املاء ال�ساخن
للح�شوة والزينة:
 225مل من الكرميا كاملة الد�سم
ن�صف ملعقة �صغرية من خال�صة الفانيليا
ملعقتان كبريتان من ال�سكّر الناعم
 10ح ّبات كبرية من الفراولة
� 6أغ�صان من النعناع الطازج

طريقة التح�ضري:

املقادير:
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 .1لتح�ضري العجينة :اخفقي الزبدة مع ال�سكّر
�إىل �أن ي�صبح لديك مزيج ًا كرميي ًا فاحت اللون.
ثم اخفقي البي�ضتني برفق و�أ�ضيفيهما تدريجي ًا
�إىل هذا املزيج مع ملعقتني من الطحني وتابعي
اخلفق .بعدها �أ�ضيفي خال�صة الفانيليا،
والطحني املتب ّقي ،والبيكنغ باودر ،واملاء
وحركي جيداً.
ال�ساخن ّ
� .2أح�رضي  12قالب مافن وار�صفيها بورق
َخبز وادهني �أطرافها بالزبدة .ثم و ّزعي العجينة
على هذه القوالب واخبزيها يف الفرن على حرارة
 180درجة مئوية ملدة  12 - 10دقيقة �إىل �أن
ت�صبح العجينة منتفخة وطرية كالإ�سفنج.
بعدها دعي القوالب تربد وانزعي العجينة منها.

املقادير:

 .3لتح�ضري احل�شوة :اخفقي الكرميا مع الفانيليا
وال�سكّر ،و�ضعي ثلث هذا املزيج يف كي�س ع�رص
جم ّهز بفوهة طويلة ورفيعة .بعدها قطّ عي
مكعبات وافرمي �أوراق النعناع
الفراولة �إىل ّ
فرم ًا ناعماً ،ثم �أ�ضيفي ن�صف كمية الفراولة
والنعناع �إىل الكرمية املتبقية.
 .4لرتكيب قطع احللوى :اقطعي دوائر العجني
�أفقي ًا عند و�سطها و�ضعي  6من الطبقات
العليا جانباً .والآن ادهني كرمية الفراولة على
ال�رشائح املتب ّقية (عددها  ،)18وك ّد�سي كل ثالث
منها فوق بع�ضها البع�ض .و�أخرياً غطّ ي هذه
ال�سندوي�شات بطبقة عليا من تلك التي و�ضعتها
جانباً .والآن �أح�رضي الكي�س واع�رصي القليل
تزينيه
من الكرمية فوق كل �سندوي�ش قبل �أن ّ
مكعبات من الفراولة والنعناع املفروم
بب�ضعة ّ
ور�شة من ال�سكّر الناعم.
ّ

لبتالت الورد املك�سوة بال�سكّر:
حفنة من بتالت الورد الزهري �أو الأبي�ض
بيا�ض بي�ضة واحدة خمفوق قليالً
 55غ من ال�سكّر الناعم
للعجينة:
 225غ من الزبدة
 225غ من ال�سكّر الذهبي الناعم
 5بي�ضات (مف�صول بيا�ضها عن �صفارها)
 125غ من الطحني
ملعقة �صغرية من البيكنغ باودر
 125غ من اللوز املطحون
ملعقة �صغرية من خال�صة اللوز
ب�ضع قطرات من املل ّون الزهري
مرطبان �صغري من مر ّبى بتالت الورد
(�أو �أي فاكهة حمراء)
لكرمية احل�شوة:
 125غ من ال�سكّر البودرة
 250غ من الزبدة الطرية

ملعقة �صغرية من ماء الورد
ب�ضع قطرات من املل ّون الزهري
القليل من احلليب �إذا دعت احلاجة
للتزيني:
� 50إ�صبع �أو لفافة من ال�شوكوالته البي�ضاء

طريقة التح�ضري:

� .1أع ّدي بتالت الورد املك�سوة بال�سكّر قبل يوم :لذا
ادهني جان َبي البتالت بالقليل من بيا�ض البي�ض ثم
ر�شي ال�سكّر الناعم عليها ودعيها جانب ًا لتجف حتى
اليوم التايل (ميكنك عدم القيام بهذه اخلطوة كما
هي احلال يف ال�صورة حيث مت ا�ستخدام بتالت غري
مك�سوة بال�سكّر).
 .2لتح�ضري العجينة :اخفقي الزبدة مع ال�سكّر �إىل
�أن ي�صبح لديك مزيج منتفخ و�شاحب اللون ،ثم
�أ�ضيفي �صفار البي�ض �إليه واخلطي جيداً .بعدها
�أ�ضيفي الطحني والبيكنغ باودر واخلطي برفق ،ثم
�أ�ضيفي اللوز املطحون ،وخال�صة اللوز ،وما يكفي
امللون الزهري لتح�صلي على لون زهري فاحت.
من ّ
والآن اخفقي بيا�ض البي�ض �إىل �أن حت�صلي على
رغوة متما�سكة واخلطيها برفق مع العجينة على 3

دفعات .و�أخرياً ادهني �صينيتني بالزبدة وار�صفي
ق�سمي العجينة عليهما وم ّديها
قعرهما بورق َخبز ثم ّ
ب�شكل مت�ساو تارك ًة فراغ ًا �صغرياً يف و�سطها .والآن
اخبزي ال�صينيتني يف الفرن على حرارة  180درجة
مئوية ملدة  20 - 15دقيقة ثم �ضعيهما جانب ًا ليربدا
وانزعي العجينتني منهما واقطعيهما �أفقي ًا عند
الو�سط (�ستح�صلني على  4طبقات).
 .3لتح�ضري كرمية احل�شوة :اخفقي الزبدة مع ال�سكّر
وامللون،
البودرة مل ّدة دقيقتني ثم �أ�ضيفي ماء الورد،
ّ
والكمية الالزمة من احلليب لتح�صلي على كرمية
قابلة للدهن.
 .4جلمع القالب :ادهني بع�ض الكرمية على طبقة
ومربى بتالت الورد على الثانية ،ثم
العجني الأوىلّ ،
اجمعيهما وادهني بع�ض الكرمية على �سطحهما .ثم
مبربى الورد و�ضعيها
ادهني طبقة العجني الثالثة ّ
فوق الطبقتني ال�سابقتني ،ثم ادهني جانبها الأعلى
وكرري الأمر مع الطبقة الرابعة.
ببع�ض الكرميةّ .
ثم ادهني ما تب ّقى من الكرمية على جوانب القالب،
ّ
ور�شي
وزيني �أطرافه ب�أ�صابع ال�شوكوالته البي�ضاءّ ،
ّ
بتالت الورد على �سطحه.
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كعك ال�شوفان بالتمر
الكمية 16 :قطعة

املقادير:

 200غ من التمر (منزوع النواة)
 285غ من الزبدة
 140غ من قطر ال�سكّر
ملعقتان كبريتان من ال�سكّر الداكن
 285غ من ال�شوفان اخلايل من الغلوتني
 30غ من جوز الهند املجفّف غري املحلّى
 30غ من بذور الكتّان
 30غ من بذور اليقطني
ملعقة �صغرية من خال�صة الفانيليا

للتزيني:
 4ح ّبات من امل�شم�ش املجفّف
ملعقتان كبريتان من العنبية احلمراء املجفّفة
ملعقتان كبريتان من بذور اليقطني

طريقة التح�ضري:

 .1قطّ عي حبات التمر واخلطيها مع الزبدة،
�سخني هذا
والقطر ،وال�سكّر يف قدر كبري .ثم ّ
املزيج على نار خفيفة �إىل �أن تذوب الزبدة
ويتج ّز�أ التمر وي�صبح لديك مزيج لزج .بعدها
�أزيلي القدر عن النار و�أ�ضيفي ال�شوفان ،وجوز
الهند ،والبذور ،وخال�صة الفانيليا واخلطي جيداً.

�صبي
 .2ار�صفي �صينية م�ستطيلة بورق َخبز ثم ّ
تر�صيه كثرياً.
املخي�ض يف داخلها من دون �أن ّ
والآن اخبزي ال�صينية مل ّدة  10دقائق على
حرارة  170درجة مئوية ،ثم �أخرجيها من الفرن
ور�شي عليها امل�شم�ش ،والعنبية ،وبذور اليقطني
ّ
واخبزيها مل ّدة  8 - 5دقائق �إ�ضافية.
� .3ضعي ال�صينية جانب ًا لتربد قلي ًال ثم انزعي
مربعات (حوايل .)16
الكعكة منها وقطّ عيها �إىل ّ
وعندما تربد الكعكات بالكامل وتتما�سك جيداً،
الرباد
ميكنك �أن حتتفظي بها يف وعاء حمكم يف ّ
ملدة ت�صل �إىل �أ�سبوعني.

ّ
امل�سطح بالفانيليا وب�شر الربتقال
الكعك
الكمية 15 :قطعة

املقادير:

 450غ من الطحني
 60غ من ال�سكّر الذهبي الناعم
ن�صف ملعقة �صغرية من امللح
 3مالعق �صغرية من البيكنغ باودر
 100غ من الزبدة
 175مل من احلليب الرائب
 50مل من احلليب
بي�ضة واحدة
ملعقة �صغرية من خال�صة الفانيليا
ب�رش برتقالة واحدة
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طريقة التح�ضري:

 .1اخلطي الطحني مع ال�سكّر ،وامللح ،والبيكنغ
ثم اعجني الزبدة مع هذا
باودر يف وعاء كبريّ .
اخلليط بوا�سطة �أ�صابعك �إىل �أن ي�صبح لديك
مزيج �شبيه بفتات اخلبز.
 .2يف وعاء منف�صل ،امزجي احلليب الرائب مع
احلليب العادي والبي�ض وخال�صة الفانيليا.
ر�شي
 .3ا�صنعي فجوة يف و�سط العجينة ثم ّ
و�صبي خليط احلليب .والآن
فيها ب�رش الربتقال
ّ
اعجني هذا املزيج جيداً �إىل �أن حت�صلي على
عجينة غري ال�صقة لكن غري جافة �أو متفتتة.
 .4اعجني العجينة على �سطح مغطّ ى بالطحني

مرات قبل �أن مت ّديها وفق �سماكة
لثالث �أو �أربع ّ
� 2سم .والآن اقطعي منها دوائر �صغرية (مع
تغمي�س �أداة القطع بالطحني كل مرة كي ال
تلت�صق العجينة بها) و�ضعي هذه الدوائر
على �صينية كبرية .وال ترمي �أطراف العجينة
املتب ّقية ،بل اجمعيها وم ّديها جمدداً لتقطعي
منها املزيد من الدوائر.
 .5اخبزي هذه الدوائر على حرارة  220درجة
مئوية ملدة  12 - 10دقيقة �إىل �أن تنتفخ
وي�صبح لونها ذهبياً.
 .6ميكنك تزيني كعكاتك بالكرميا والتوت.
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