أنت ومطبخك

الشيف محمد حسن السالمي

من مطبخ شيراتون عدن ..
ت��وظ��ف ف��ي ش��ي��رات��ون ع���دن ع���ام 2000م ،بعد
تخرجه من املعهد الفندقي السياحي الذي التحق
بعد الثانوية العامة ،وله خبرة سابقة في أماكن
أخرى ـ قبل الشيراتون ـ لكن أفضل مكان عمل
فيه هو الشيراتون  ،بحسب قوله .
•أنت تعد كل األطباق (الشربة ،السلطة،
الطبق الرئيسي واحللوى أيض ًا ؟!
ـ ال أنا ملم بكل هذه األطباق ،بس املطبخ
عادة يقسم إلى حار وبارد ،وبستري وبيكري
 ،وكل قسم له تخصصه  ،مث ً
ال قسم البارد
تخصصه السلطات ،والساخن تخصصه
اللحوم واألسماك واخلضار ،أما البيستري
فتخصصه احللويات،والبيكري متخصصة
بأصناف الروتي والكرسون وغيره ...
•بالنسبة للطبق الرئيسي هذا (دجاج
مشوي مع البطاط املهروس ) فهل هو
من املطبخ اليمني .؟!
ـ هذا من املطبخ العاملي أي (كونتننتال) وهو
عادت ًا يقدم مع الشبس  ،ولكن اآلن مخصص

مع البطاط املهروسة لهذا هو طبق فرنسي
...
•ه��ل ه��و ال��ط��ب��ق ال��وح��ي��د م��ن املطبخ
الفرنسي والذي يطبخ في الشيراتون؟
ـ ال هناك عدة أطباق أخرى.
•وطبق السلطة هذا ـ من أي مطبخ؟
ـ ه��ذه السلطة تعتبر (كونتنتنال) أوربية
وعربية ومينية  ،لقد أص��ب��ح العالم اليوم
يحب امل��اي��ون��ي��ز أك��ث��ر ،ألن��ه��ا مصنوعة منه
وطبق الشربة؟
ـ هو طبق أيض ًا عاملي (كونتنتنال) الن شربة
الكرمية معروفة في كل الدول .
•كم طبق عاملي يقدم في الشيراتون؟
ـ ال تعد ألنها أطباق يومية نعدها للغذاء ...
•وطبق حلوى املوس ؟
 أيض ًا من املطابخ العاملية ،ألن الشوكوالتهمحبوبة ف��ي ال��ع��ال��م كله ل��ه��ذا يعد ف��ي كل
م��ط��اب��خ ال��ع��ال��م ،وأس����اس ه���ذا ال��ط��ب��ق هو
الشوكوالته ..

شوربة الدجاج بالكريمة
المقادير-:

ربع لتر حليب
 50جرام زبده
 30جرام دقيق
 100جرام دجاج بدون عظم مسلوق
كوب مرقة دجاج  +ملح
الطريقة-:
توضع الزبدة في القدر على نار هادئة مت نقوم بوضع الدقيق على
الزبدة  ،يحمر حتى يصبح ذات لون ذهبي  ،ثم يضاف إليه مرقة
الدجاج واحلليب ومن مت يوضع عليه الدجاج بعد أن يقطع إلى
مكعبات صغيرة ويضاف نصف ملعقة شاهي ملح وتقدم ساخنة.

دجاج مشوي مع البطاط المهروس
سلطة الخضار بالمايونيز
المكونات
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شوربة الدجاج

الطريقة-:
يقطع ك ً
ال من البطاط واجلزر واخليار على شكل مكعبات صغيرة  ،وتخلط هذه
املكونات مع البازال وملعقتان من املايونيز وقليل من امللح وتقدم مع الديكون من
السلط والطماطم .

يتبل الدجاج بامللح والفلفل ويوضع في مقالة مع قليل من الزيت ،
ونستمر في التحريك على نار هادئة حتى يصبح لون الدجاج مائل إلى
الذهبي ملدة  1-دقائق.

طريقة عمل البطاط المهروسة :
يوضع البطاط على النار مع كوبان من املاء ملدة  20دقيقة  ،ثم نضيف
احلليب والزبدة وامللح ونستمر في التحريك حتى يتم هرس البطاطس
ويصبح ناعم ويقدم ساخن ًا.
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العدد  -14-يوليو

العدد  -14-يوليو

حبة بطاط مسلوقة  +بازال مسلوقة  +جزر  +خيار  +مايونيز

المكونات-:
صدر دجاج  +ملح  +فلفل  400 +جرام بطاط مسلوق  +كوب حليب
 50 +جرام زبده  +زيت.

