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المرأةالرئيسية

طريقة عمل فطیرة الخضراوات االقتصادية

طریقة عمل فطیرة الخضراوات االقتصادیة
األربعاء، 08 أبريل 2015 - 09:14 ص

كتبت رانیا سعد الدین

وتقدم الشھر،  نھایة  للمصروفات خاصة  توفیًرا  اقتصادیة ألسرتھا  تحضیر أكلة  المنزل  ربة  تفضل  أحیاًنا 

اللذیذ بالطعم  تتمتع  التى  االقتصادیة  الخضروات"  فطیرة   " تحضیر  طریقة  الغرباوى"  "سلوى  الشیف 

والمكونات الصحیة.

المكونات:

للعجینة:

1 كوب دقیق

1/2 ملعقة صغیرة ملح

1/3 كوب مكعبات زبدة باردة

2 إلى 3 مالعق ماء بارد

الحشو:

2 حبة بطاطس مكعبات

2 كوسة مقطعة حلقات

1/2 كوب بسلة

حبة جزر مقطعة حلقات

2 عود كرات شرائح

باكیت مشروم طازج شرائح

ملعقة كبیرة زبدة

األكثر قراءة

"الیوم السابع" تطلق مبادرة "حط فلوسك فى البنوك"
لدعم االقتصاد.. المبادرة تھدف للنھوض بالجھاز

المصرفى وحمایة مدخرات المواطنین من النصب باسم
"توظیف األموال".. وورش عمل خالل أیام لتحدید

مالمح الحملة

"األموال العامة" تلقى القبض على "المستریح"
التھامھ بالنصب على المواطنین

طالب یشنق نفسھ داخل حمام فى الدقھلیة أثناء تقلیده
"سبایدر مان"

نساء مبارك على رادار الممنوعین من السفر.. السماح
لخدیجة الجمال بمغادرة البالد مرة واحدة للعالج..
وقضیة القرن والقصور الرئاسیة یعرقالن ترتیبات

سوزان لـ"عمرة" بمرافقة عالء وجمال

"صافیناز" تؤسس شركة إنتاج فنى بمصر للحصول
على اإلقامة

اشتباكات بـ"األحزمة" بین طالب اإلخوان واألمن
اإلدارى بجامعة القاھرة

محمد صبحى: إرھابى أعطانى مرة حزاما ناسفا لتفجیر
نفسى ووعدنى بقصر فى الجنة
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اكل صحىاكالت بسيطةخضراوات

ملح – فلفل أسود- زعتر

ورق لورا

الصوص:

ملعقة كبیرة زبدة

1 1/2 ملعقة كبیرة دقیق

كوب لبن حلیب

ملح- فلفل أسود

طریقة التحضیر:

لتجھیز العجینة:

البارد الماء  من  قطرات  علیھ  ویرش  الزبدة  مكعبات  ثم تضاف علیھ  وعاء  فى  الملح  مع  الدقیق  یخلط   -

ویفرك بالید حتى یصبح الدقیق رطبا وینظف العجین من جوانب الوعاء.

- یجمع العجین بالید ویشكل على ھیئة كرة ویلف بغطاء بالستیك ویوضع فى الثالجة لمدة ساعة.

الحشو:

- تسخن الزبدة فى طاسة على النار ثم یضاف الكرات ویشوح قلیال.

- تضاف البطاطس وباقى الخضراوات تباعا، مع مراعاة أن یضاف المشروم فى النھایة.

- تضاف التوابل وتقلب وتترك على النار حوالى دقیقتین.

لعمل الصوص:

- توضع الزبدة فى وعاء على النار حتى تذوب.

- یضاف الدقیق ویقلب حتى یصبح لونھ ذھبیا.

- یضاف اللبن الحلیب مع التقلیب المستمر ویراعى أال یكون الصوص سمیكا.

- یتبل بالملح والفلفل.

- یسخن الفرن على درجة حرارة 180 درجة، یفرد العجین على سطح مرشوش بالدقیق.

الحواف مع عمل ثقوب فى العجین بالشوكة لمنع انتفاخھا - یفرد جزء من العجینة فى الصینیة ویضغط على 

فى الفرن.

- تخلط الخضراوات مع الصوص وتوضع فوق العجینة وتغطى بباقى العجینة بعد فردھا.

- تخبز فى الفرن حوالى 25 دقیقة حتى یحمر الوجھ.

موضوعات متعلقة:

- طریقة عمل فطیرة البطاطس والدجاج

- طریقة عمل فطیرة الجالش بالرنجة بمناسبة أعیاد شم النسیم

حبس محمد محسوب غیابیا 3 سنوات بتھمة النصب
على مستثمر عربى

نیابة كرداسة تحیل سعید حساسین لمحكمة الجنح
بتھمة الغش التجارى

بالصور.. إلیسا مثیرة بمالبس "شفافة" مع أصدقائھا

األكثر تعليقًا

وكالة فارس: إیران ترسل سفنا حربیة لخلیج عدن
ومضیق باب المندب

تكدس مرورى بـ"طلعت حرب" بالتزامن مع تزاید
أعداد متظاھرى أصحاب المعاشات

المفتى: البد من انفتاح العالم اإلسالمى على الغرب مع
الحفاظ على الثوابت

نسور الـ"F16" یدكون جحور الجرذان.. مقتل 17
إرھابیا وإصابة 5 آخرین فى قصف جوى عنیف لبؤر

تكفیریین بسیناء.. تدمیر 4 مخازن متفجرات و5
مخابئ و17 عشة بالشیخ زوید ورفح.. وتواصل نقل

سكان مناطق العملیات

الحكومة توافق على تخصیص 30 فدانا إلنشاء ملحق
إضافى للكاتدرائیة المرقسیة

تفاصیل قرار النائب العام بإحالة ضابطى األمن الوطنى
المتھمین بقضیة "محامى المطریة" للجنایات..

التحقیقات: التقریر الطبى للمجنى علیھ كشف تعرضھ
للتعذیب حتى الموت بقصد اإلكراه على االعتراف

بانضمامھ لإلخوان

إحالة ضابطى األمن الوطنى المتھمین باختطاف
وتعذیب محامى المطریة للجنایات

بالفیدیو..أصحاب المعاشات یتظاھرون بـ"طلعت حرب"
للمطالبة بتطبیق الحد األدنى

بالصور.. رواد "تویتر" یحیون الذكرى الـ 45 لمذبحة
بحر البقر.. ویؤكدون: دماء أطفالنا لن تذھب سدى..

ویستشھدون بكلمات جاھین: "ایھ رأیك فى البقع
الحمرا یا ضمیر العالم".. ومغرد: جریمة شاھدة على

خسة الیھود

باحثون إسرائیلیون یضعون تفسیرات علمیة
لـ"الضربات العشر" على مصر فى عھد فرعون

موسى.. "الدم فى النیل" نتیجة طحالب حمراء..
"الضفادع" و"القمل" و"الذباب" بسبب موت

األسماك.. و"الجراد" بسبب تغیر المناخ
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