حني

تت�ساءل ��ون ع ��ن �أف�ض ��ل الطه ��اة يف الربتغ ��ال ،ال
داع ��ي لتف ّك ��روا كث�ي�راً فال�شي ��ف ج ��وزي �أفيلي ��ز
ي�س ��رق الأ�ض ��واء ك ّله ��ا من ��ذ �سن ��وات ،خ�صو�ص� �اً بعد �أن ن ��ال �أول
جنم ��ة مي�ش�ل�ان لعمل ��ه املح�ت�رف يف مطع ��م  Tavaresالفاخ ��ر
يف الربتغ ��ال خ�ل�ال �أق� � ّل م ��ن �سن ��ة واح ��دة .ولأنّ موهبت ��ه ال
ميك ��ن ح�صرها يف �أي مكان ،فق ��د بحث �أفيليز عن �آفاق جديدة
مل�سريت ��ه املهني ��ة ،وكان ��ت �ضربت ��ه الأق ��وى يف افتت ��اح جمموعة
م ��ن املطاعم وال�شركات التي حتم ��ل �إ�سمه فحقّق جناحاً مدوياً
خ�ل�ال ف�ت�رة ق�ص�ي�رة ج ��داً .والي ��وم ب ��ات �أفيليز ميل ��ك مطعم
 Belcantoحي ��ث يتح� �دّى نف�سه لتقدمي �أطب ��اق تذهل �ضيوفه
ك ّل م ��رة ،ومطع ��م  Cantinho Do Avillezال ��ذي يفت ��ح �أبوابه
لي�ستقبلك ��م ب�أج ��واء من الغبطة واملرح .ولك ��نّ ك ّل ذلك مل يكن
كافي� �اً بالن�سب ��ة لل�شي ��ف �أفيليز  ،الذي يبلغ م ��ن العمر  28عاماً
فق ��ط ،حي ��ث � ّأ�س� ��س �شرك ��ة خا�ص ��ة لتع ّه ��دات الطع ��ام و�أخ ��رى
لتق ��دمي الإ�ست�شارات لأفخم الفن ��ادق واملطاعم العاملية ،و�صو ًال
�إل ��ى �إ�صدار كتاب�ي�ن ال ميكن الإ�ستغناء عنهما �أبداً يف �أي مطبخ
وهم ��ا « »José Avillez Um Chef Em Sua Casaو»Petiscar
 ،»Com Estiloوالو�صف ��ات مت ّوف ��رة باللغ ��ة الإنكليزي ��ة �أي�ضاً.
ولأنّ جمل ��ة « »8تخت ��ار �أف�ضل الطهاة دائماً ال�ست�ضافتهم على
�صفحاته ��ا ،كان له ��ا اللقاء اخلا�ص م ��ع ال�شيف �أفيليز الذي مل
ين�س �أبداً �إمدادنا بو�صفتني رائعتني للتح�ضري منزلياً.
َ

أفضل الطهاة في البرتغال
في لقاء خاص مع مجلة “”8

جوزيه أفيليز:
اإلبداع هو وحده
يم ّيز بين شيف وآخر

 nم ��ا ه ��ي املك ّون ��ات الأ�سا�سي ��ة للمطب ��خ الربتغا ّ
يل يف
ر�أيك؟
ّ
���ي ومتن��� ّوع ج���د ًا ،وهناك
ن
غ
���و
ه
يل
���ا
غ
الربت
���خ
املطب
ّ
مك ّونات عدّة �أ�سا�س���ية بالإ�ض���افة الى التوابل ،وعلى �س���بيل
املثال هناك ال�سمك الطازج و�سمك الق ّد املج ّفف ،الأجبان،
النقانق املح�ش���ية ّ
واملدخن ،زيت الزيت���ون ،الثوم ،الكزبرة،
البقدون����س و غريها  ...لكن بالن�س���بة يل ف�إنّ �أهم املك ّونات
ه���ي الأ�س���ماك الطازج���ة واملحار ال���ذي �أح�ص���ل عليه من
ال�ش���واطئ الربتغالي���ة .و�أن���ا �أعتق���د ح ّق��� ًا �أنّ الأ�س���ماك يف
الربتغال هي الأف�ضل يف العامل.
 nكي ��ف تعمل �شخ�صياً عل ��ى حت�سني وتطوير جتربة
تذوّق الطعام الربتغا ّ
يل؟
�أن���ا �ش���غوف بامل�أك���والت الربتغالية و�أنا م���درك للتن ّوع
والغنى احل�ضاريّ للمك ّونات وطرق التح�ضري التي منلكها يف
أحب �أن �أجمع ب�ي�ن املطبخ الربتغا ّيل القدمي
مطبخن���ا .كما � ّ
والتقلي���ديّ م���ن ناحي���ة املك ّون���ات والتقنيات مع الأ�س���اليب
احلديث���ة يف الطب���خ ،وذلك لإ�ض���افة روح مبتك���رة �إلى هذا
املطبخ .يف مطعمي � ،Belcantoأحر�ص على تقدمي الأطباق
الربتغالي���ة التي �أ�ض���يف �إليها �إلهام ًا معا�ص���ر ًا وم�س���توحى
من احلا�ض���ر ،وهذا ما يتمّ �إ�س���تكماله من خ�ل�ال الإعتماد
على �أف�ض���ل املك ّون���ات و�أجودها مع د ّقة التح�ض�ي�ر .وهديف
أ�سا�سي يبقى دائم ًا �أن �أقدّم املزيد من املتعة لل ّنا�س الذين
ال ّ
يتذوّقون �أطباقي.
 nه ��ل حت� �دّد الطب ��خ اجل ّي ��د بالتقني ��ات الت ��ي تتم ّكن
منها �أو ال�شغف الذي ت ّكنه جتاه الطعام؟
ً
الطبخ اجل ّيد يرتبط بهذين العن�صرين معا ،ف�صحيح
�أنّ املطب���خ ّ
واحلب جتاه الطعام،
يتطلب الكثري من ال�ش���غف ّ
ً
لك ّنه يحتاج �أي�ضا الى املعرفة والإبداع والتنظيم .واحلقيقة
�أ ّنني ط ّورت �أ�س���لوبي اخلا�ص يف الطب���خ بالإرتكاز على هذه
العنا�صر املذكورة.
تناف�سي
 nه ��ل تعتق ��د �أ ّن جم ��ال الطعام والطبخ ه ��و
ّ
�أو �أ ّن ل ��ك ّل �شي ��ف �أ�سلوب ��ه اخلا� ��ص ال ��ذي ال ميك ��ن
مناف�سته؟
ّ
�أعتقد �أنّ لكل �شيف �أ�سلوبه اخلا�ص وب�صمته اخلا�صة
التي يطبع به���ا �أطباقه .وميكن للطه���اة �أن ميلكوا املك ّونات
والأغرا�ض نف�س���ها و�أن يتع ّلم���وا التقنيات ذاتها لكنّ الإبداع
ال���ذي ُيع�ّب�رّ عن���ه ك ّل واح���د منهم ه���و ال���ذي مي ّيزهم عن
بع�ضهم بالإ�ضافة �إلى الت�أثريات التي يرتكونها عند ال ّنا�س.
 nم ��ا ال ��ذي تع ّلمت ��ه م ��ن �أه ��م الطه ��اة الذي ��ن عمل ��ت
معه ��م خ�ل�ال م�سريت ��ك املهني ��ة مث ��ل �آالن دوكا� ��س
و�إريك فري�شون؟
لقد تع ّلم���ت الكثري من كبار الطهاة مث���ل �آالن دوكا�س
و�إريك فري�ش���ون ،لكنّ هناك طاهي ا�ستطاع �أن يفتح ذهني

يف جم���ال الطعام وهو فريان �آدريا ،فالعمل معه كان جتربة
ا�س���تثنائية وقد غ�ّي�ررّ ت حياتي ك ّله���ا .ففريان �آدري���ا ع ّلمني
كي���ف �أنظر الى البعيد ،وحني غ���ادرت مطعم الـ Bulliالذي
يديره �آدريا وهو من �أف�ض���ل الطه���اة يف العامل ،عرفت �أ ّن ّني
لن �أنظر الى الطعام بالطريقة نف�سها بعد هذه التجربة.
 nما هي امل�شاريع امل�ستقبلية التي ّ
حت�ضر لها يف عامل
الطبخ؟
لديّ الكثري من امل�شاريع يف ذهني ،لك ّنني اليوم م�شغول
ج���د ًا يف مطع���م  Belcantoال���ذي افتتحت���ه يف يناير 2012
حيث �أحر�ص على تقدمي الأطباق الفاخرة وامل�ستوى الراقي
يف الطب���خ ،كما لديّ مطعم  Cantinho Do Avillezوالذي
افتتحته يف �سبتمرب  2011لتقدمي �أطباق ذات م�ستوى عايل

جد ًا ولك ّنها ب�س���يطة يف الوقت نف�س���ه يف �أجواء من الراحة.
وال���ى جانب املطاعم� ،أتر�أ�س �أي�ض��� ًا �ش���ركة �إ�ست�ش���ارات يف
عامل الطب���خ وهي  ،José Avillez Consultoriaبالإ�ض���افة
�إل���ى �ش���ركة تعهّ���د الطع���ام للحف�ل�ات واملنا�س���بات وه���ي
 JoséAvillez Cateringو�صو ًال �إلى خدمة الأطباق ال�سريعة
الت���ي حتمل �إ�س���م  .JA Em Casaو�أنا � ّأتطل���ع دائم ًا لأعرف
�إلى �أين ي�أخذين امل�س���تقبل واخلطوة التالي���ة التي ميكن �أن
�أقوم بها.
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الو�صفة الأولى:

On a beach fire

(سمك البوري األحمر المشوي
مع ميجاس الحبار
مع الحبر وصلصة الكبد)

* المك ّونات وطريقة التحضير
لستة أشخاص:

�أو ًال� :سمك البوري الأحمر امل�شوي:

 -حتتاجون �إلى � 3أ�سماك بوري �أحمر بوزن 300

غرام لك ّل منها.
 �أزيلوا الق�ش����رة عن الأ�سماك و�أغ�سلوها جيّداً،ق�س����موا ال�س����مك �إلى
و�ض����عوا الكب����د جانب ً����ا .ثمّ ّ
�ش����رائح و�أزيل����وا من����ه العظ����م من خ��ل�ال ملقط
�ص����غري ،وبعدها ب ّردوا ال�س����مك .ر�ؤو�س الأ�سماك
والعظم ت�ستخدم لتح�ضري مرق ال�سمك.

ثانياً :م�سحوق الفحم:

 حتتاجون �إلى  100غرام من فتات اخلبز ،حربمن احلبّار ،م�سحوق الدخان.
 ّقطعوا اخلبز �إلى قطع �صغرية وادهنوها بحرب
احلبّار ثم �ضعوا فوقها م�سحوق الدخان.
� -ض����عوا قطع اخلبز يف الف����رن على حرارة 160

درجة ملدّة  7دقائق �أو لت�صبح مقرم�شة.
 اتركوه����ا لت��ب�رد ث����مّ حوّلوه����ا �إل����ى م�س����حوقبا�ستخدام مطحنة القهوة.

ثالثاً :لتح�ضري  250مللرت من مرق
�سمك البوري الأحمر:

 حتتاج����ون �إل����ى العظ����م اخلا�����ص بالأ�س����ماكالثالث����ة و 50غرام من الب�ص����ل ّ
املقطع ك�ش����رائح
بالطول و 50غ����رام من الكراث ّ
املقطع بالطريقة
نف�سها .كما �ست�ستخدمون  40غرام من الطماطم
املق�ش����رة ّ
النا�ض����جة ّ
واملقطعة �إل����ى مكعبّات20 ،
غ����رام من ل����بّ الطماطم 20 ،مللرت من ع�ص��ي�ر
العنب الأبي�ض 50 ،مللرت من زيت الزيتون و300
مللرت من املياه املعدنية.
 ح ّمروا عظام ال�س����مك على اجلهتني يف مقالةحتت����وي عل����ى زي����ت الزيتون ال�س����اخن ج����د ًا ،ثم
�أ�ض����يفوا اخل�ض����ار ودعوها تن�ض����ج ب�شكل خفيف
لت�ض����يفوا بعده����ا ل����بّ الطماطم وع�ص��ي�ر العنب
الأبي�ض ،واتركوا الدخان ليتبّخر.
 �أ�ض����يفوا املياه املعدنية مبق����دار  150مللرت لكلّ 100غ����رام م����ن العظ����ام ،اترك����وا املزي����ج ليغلي
ببطء ملدّة  15دقيقة.

الو�صفة الثانية:

Hen that laid
the golden
eggs garden

ثالثاً :لتح�ضري مرق الفطر:

املقلي مع حرب احلبّار:
خام�ساً :لتح�ضري فتات اخلبز ّ

 �ست�ستخدمون  200غرام من اخلبز الربتغا ّيل التقليديّ  20 ،غرامم����ن ح��ب�ر احلبّار 5 ،غ����رام من املياه ولي��ت�ر واحد من زيت الف�س����تق
للقلي.
 اقل����وا اخلبز يف الزيت امل�س ّ����خن عل����ى حرارة  180درجة لي�ص����بح
ذهبي ً����ا ومقرم� ً
ش����ا ،ث����م انزعوه عن الن����ار واتركوه لين�ش����ف على ورق
خا�ص.
 ذ ّوب����وا ح��ب�ر احلبّار يف املاء وامزج����وه مع اخلبز ث����م انقلوا القطعجم����دد ًا �إلى مقالة غري ال�ص����قة واقلوها لت�ص����بح مقرم�ش����ة جد ًا ثم
انقلوها �إلى كي�س وانزعوا الهواء منه.

 حتتاج����ون �إل����ى  100غرام م����ن الفطر الباري�س ّ����ي 100 ،غرام منفطر املحار 3،ر�ؤو�س مهرو�سة من الثوم ،ب�صلة واحدة 50 ،مللرت من
زي����ت الزيتون 40 ،غرام من الزبدة غري امل ّملحة 50 ،مللرت من املياه
املعدنية و 0.4غرام من الكزانتان لك ّل  100مللرت من املرق.
 اغ�س����لوا الفط����ر ج ّي����د ًا ّوقطع����وه،ويف وعاء �س ّ
����خنوا زي����ت الزيتون
*
و�أ�ض����يفوا الفطر لين�ضج ثم �أ�ض����يفوا الثوم املهرو�س والب�صل املقطعّ
أشخاص:
المك ّونات وطريقة التحضير ألربعة
�إلى جوانح ،وانتظروا لي�ص����بح الب�ص����ل نا�ض����جا ثم �أ�ض����يفوا الزبدة
وامزجوا جيّد ًا ّ
وغطوا املزيج باملياه .اتركوا املزيج ليغلي ملدة �س����اعة
�أو ًال :البي�ض:
واحدة ،ثم م ّرروه يف م�صفاة و �أعيدوه �إلى النار.
 حتتاجون �إلى  4بي�ضات ذات حجم كبري. �أ�ض ��يفوا الكزانت ��ان واخلطوا املزيج يف اخللاّ ط ،ثم �ض ��عوه ًجانبا
حرارة
على
دقيقة
45
ّة
د
مل
 �إغ�سلوا البي�ض بحذر واغلوه يف بان ماريليربد.
�ساد�ساً :لتح�ضري �صل�صلة الدجاج:
ثم
ومن
دقائق
10
ّة
د
مل
البارد
 63.5درجة ،ث ّم انقلوا البي�ض �إلى املاء
 اتركوا القليل من مرق الفطر لقلي فطر ال�شيماجني. حتتاج����ون �إلى  500غرام من جوانح الدجاج 100 ،مللرت من زيت�إلى املاء املث ّلج ملدّة  50دقيقة .ن�ش ّفوا البي�ض و�ضعوه يف ال ّرباد.
الزيتون وليرتين من املياه املعدنية.
 ّنظف����وا جوان����ح الدج����اج ّوقطعوها ،ويف وعاء وا�س����ع �س ّ
����خنوا زيت
رابعاً :ع�صري الكم�أ الأ�سود املر ّكز:
ثانياً :لتح�ضري كرميا جبنة جزيرة :São Jorge
 حتتاجون الى  80مللرت من ع�ص��ي�ر الكم�أ الأ�س����ود و 0.3غرام من الزيتون ّليدخن قلي ًال ثم �أ�ض����يفوا اجلوانح واتركوها لت�صبح نا�ضجة
200
و
São
 حتتاج����ون ال����ى  75غرام من جبنة جزي����رة Jorgeعلى اجلهتني.
الكزانتان.
غرام من الكرميا.
 �أ�ض ��يفوا الكزانت ��ان �إلى ع�ص�ي�ر الكم � ً�ا يف خ�ّل اّ ط كهربائي ح ّتى � -أ�ض����يفوا ثل����ث كمي����ة املي����اه واتركوه����ا لتن�ش����ف يف الوعاء لتن�ض����ج �س ّليذوب.
واتركوه
اجلبنة
ض����يفوا
�
�
أ
و
�صغري
وعاء
يف
����خنوا الكرميا
ً
ي�ص����بح املزيج �سل�سا ومن ثم انزعوا الهواء من خالل نقل املزيج �إلى اجلوان����ح �أكرث ،وك ّرروا هذه العملية مرة جديدة لتختموا ب�إ�ض����افة ما
ً
ّ
خا�صة.
م�صفاة
على
املزيج
روا
ر
م
ثم
وا
ك
وحر
ا
ّد
ي
ج
امزجوا
ّ
ت ّبق����ى من املي����اه واتركوا املزيج ليغلي لدقائق قليلة ثمّ �ص���� ّفوا املرق و
كي�س وا�ستخدام �آلة التفريغ.

 -انزعوا املرق عن النار وب ّردوه ب�سرعة.

رابعاً :لتح�ضري امليجا�س على الفحم:

 -حتتاج����ون �إل����ى  20غ����رام م����ن الث����وم املف����روم،

 �ض����عوا الفح����م يف م�ص����فاة لي�ص���� ّفي م����ن زي����تالزيتون الذي ترتكوه يف قنينة خا�صة.

 100ملل��ت�ر من زيت الزيت����ون 500 ،مللرت من مرق �ساد�ساً :لتح�ضري �شراب �إكليل اجلبل

ال�س����مك 300 ،غرام من خبز الذرّة و  30غرام من
حرب احلبّار بالإ�ضافة �إلى امللح.
قطعوا اخلبز �إلى مكعبّات �صغرية ّ
 ّوغطوها بق�سم
من مرق ال�س����مك .وبعدها ا�ستخدموا مقالة لتقلوا
الثوم مع الزيت الزيتون وت�ض����يفون اخلبز عليهما.
اتركوا املزيج ليُطبخ ومن ثمّ �أ�ض����يفوا املرق واحلرب
وم ّلحوا املزيج ح�سب ذوقكم.
 يكون املزيج قد �أ�ص����بح حا�ضر ًا حني يبد�أ بتكوين�أ�شكال كرات .

خام�ساً :لتح�ضري الفحم بزيت الزيتون

 -ا�س����تخدموا  500ملل��ت�ر م����ن املي����اه املعدنية و70

غرام من �إكليل اجلبل الطازج.
 �ض����عوا �إكليل اجلبل واملياه يف كي�س مقفل ل�ص����نعال�شراب� ،ضعوا الكي�س يف بان ماري ملدّة �ساعة من
الوقت على حرارة  65درجة.

�سابعاً :لتح�ضري مرنغ �إكليل اجلبل

 حتتاج����ون �إل����ى � 8أوراق جيالتني 470 ،مللرت من�شراب �إكليل اجلبل 2.5 ،غرام من مثيل ال�سلليلوز،
 8غرام من امللح و 5غرام من حرب احلبّار.
 ليّنوا �أوراق اجليالت��ي�ن يف املياه الباردة وذوّبوهايف مق��ل�اة عل����ى ن����ار خفيف����ة .ث����م امزج����وا مثي����ل
ال�س����لليلوز م����ع �ش����راب �إكليل اجليل وح��ب�ر احلبّار.
م ّلحوا املزيج وحر ّكوا.
ّ
 �أ�ض����يفوا اجليالتني امل����ذوّب وحر ّكوا ،ث����مّ غطوااملزيج واتركوه ليربد يف ال ّرباد.

 حتتاج����ون �إلى  100غرام من الفحم و 200مللرتمن زيت الزيتون.
 يف مق��ل�اة حديدية وعلى نار قويّة� ،ض����عوا الفحملي�صبح جمر ًا ومن ثم اتركوه ليربد و�ضعوه يف وعاء
و �أ�ض����يفوا زي����ت الزيتون ،ث����مّ ّ
غطوا اجلم����ر بورق
معد ّين واتركوه ليربد ملدّة � 24ساعة يف مكان جاف
قبل ا�ستخدامه.
ثامناً :لتح�ضري الأغ�صان القابلة للأكل:

 حتتاج����ون �إلى  96غ����رام من الطح��ي�ن 3 ،غرامم����ن اخلم��ي�رة 1.5 ،غرام من املل����ح 57 ،غرام من
احلليب وحرب احلبّار.
 امزج����وا املكوّنات ك ّلها با�س����تثناء امللح ،واتركوهالتمت ��زج يف خلاّ ط كهربائي على �س ��رعة متو�س ��طة
ملدّة  4دقائق ،ثم �أ�ض����يفوا امللح وحر ّكوا ملدة دقيقة
واحدة.
 ّح�ض����روا العجين����ة با�س����تخدام �أيديك����م مل����دّة 5
دقائق ،ول ّفوها مبن�ش����فة رطبة و�ض����عوها يف ال ّرباد
لتربد ملدّة � 3ساعات قبل الإ�ستخدام.
 خ����ذوا قطع ً����ا م����ن العجين����ة وحوّلوها �إلى �ش����كل�أغ�ص����ان ث����م �أنقلوها �إلى الفرن مل����دة  7دقائق على
حرارة  160درجة.

تا�سعاً :ل�صل�صة الكبد:

 حتتاجون �إلى كبد �س����مكتني بوري 100 ،مللرت منمرق ال�س����مك 10 ،غرام من الب�صل 10 ،مللرت من
زيت الزيتون 15 ،غرام من الزبدة ،ع�صري الليمون
والقليل من ملح البحر.
 اقلوا الب�صل مع زيت الزيتون دون �أن يتحوّل لونهالبني ،ومن ثمّ �أ�ض����يفوا الكبدين واهر�س����وهما
�إلى ّ
بوا�سطة �شوكة واتركوهما لين�ضجا ب�شكل خفيف.

 �أ�ض����يفوا م����رق ال�س����مك واترك����وا املزي����ج ليغل����يوحر ّك����وا ،ث����م م���� ّرروا املزي����ج يف م�ص����فاة ناعم����ة
و�أعيدوا املزيج �إلى النار اخلفيفة واتركوها لت�صبح
متما�سكة ،ثم �أ�ضيفوا امللح وع�صري الليمون وقطعة
�صغرية من الزبدة.

عا�شراً :للتقدمي:

 تبّلوا ال�س����مك بب����ودرة امللح الأ�س����ود والقليل منزيت الزيتون ،وا�ش����ووها يف الفرن لت�ص����بح مطهوة
لكن لي�س ب�شكل كامل.
 حر ّك����وا مرينغ �إكلي����ل اجلبل يف �آل����ة اخللط على�أعلى �س����رعة خالل �أول دقيقة ومن ثم �أنهوا اخللط
على �سرعة متو�سطة.
 �ض����عوا بودرة الفحم ،امليجا�س ،ال�سمك ،مورينغ�إكليل اجلبل والأغ�ضان القابلة لالكل يف طبق.
 عل����ى وجه الطبق �ض����عوا امللح الأ�س����ود� ،صل�ص����ةالكب����د وقب����ل التق����دمي بدقائ����ق �ض����عوا القلي����ل من
حلوي����ات  Fizzy Pop Rocksالت����ي �ست�ش����عرون
بتحر ّكها يف فمكم ً
حتما ،وهذه احللويات �س����تتحوّل
ب�سبب ال�سخونة �إلى كتل ذات لون مائل �إلى الأ�صفر
ما يذ ّكرنا باجلمر حتت النار.

تا�سعاً :مكوّنات التقدمي النهائي وطريقة التح�ضري:

 للتقدمي النهائي �ست�ستخدمون  20غرام من املاء ّاملقطر� 4 ،شرائح
من اللحم املقدّد الربتغا ّيل من منطقة �ألنتيجو الربتغالية 40 ،غرام
من الزبدة 4 ،حبّات من البندق املق�س����ومة �إلى ن�صفني واملنقوعة يف
زيت البندق 4 ،براعم من نبتة ال�شي�سو بنف�سجية اللون 4 ،براعم من
نبتة ال�شي�سو خ�ضراء اللون� 4 ،أوراق من الذهب ،دقيق امللح (Fleur
 )De Selبح�سب الرغبة وفلفل �أ�سود مطحون بح�سب الذوق.
 �س ّ����خنوا البي�ض يف بان ماري ملدّة  20دقيقة على حرارة  54درجة،
ثم اقلوا فطر ال�ش����يماجني مع زيت الزيتون امل�س ّ
����خن والثوم والزعرت
وامللح والفلفل ،وبعدها �أ�ضيفوا مرق الفطر والزبدة.
 �س ّ����خنوا كرميا من جبنة جزيرة  ،São Jorgeمرق الفطر وع�صري
ّ
الكم�أ .ثم �سخنوا �صل�صة الدجاج و�أ�ضيفوا �إليها الزيدة الباردة.
 يف �أ�سفل ك ّل طبق� ،ضعوا كرميا جبنة جزيرة  ،São Jorgeع�صريالكم�����أ ،امل����اء ّ
املقط����ر ومرق الفطر .ثم �أ�ض����يفوا فت����ات اخلبز ليكون
�أعيدوه �إلى النار ثم ب ّردوه و�ضعوه ً
�أقرب الى الكراميل ثم اتركوه لين�شف على ورق خا�ص و�أ�ضيفوا امللح.
جانبا.
م�س����ند ًا للبي�ض .على جانبي الطبق �ض����عوا اللحم املقدّد والبندق ثم
�ضعوا البي�ض ّ
وغطوه بورقة ذهب.
ثامناً :مكوّنات فطر ال�شيماجني املقلي:
�سابعاً :لتح�ضري �شرائح الكراث:
املقطع بالط����ول (اجلزء  -حتتاج����ون �إل����ى  12حبّة من فطر ال�ش����يماجني 20 ،مللرت من زيت  -و ّزع����وا فت����ات اخلب����ز حول البي�����ض و�أ�ض����يفوا دقيق املل����ح والفلفل
 حتتاج����ون �إل����ى  100غ����رام من الك����راث ّالأبي�ض فقط 0.5 ،لرت من زيت الف�ستق للقلي وامللح بح�سب الرغبة .الزيتون ،غ�ص����ن من الزعرت ،ر�أ�س مهرو�س من الثوم 10 ،غرام من الأ�سود ثم الفطر و�صل�صة الدجاج.
 على وجه البي�ض و ّزعوا �شرائح الكراث املكرملة و�ضعوا براعم نبتة �س ّ����خنوا الزيت على حرارة  140درجة واقلوا الكراث لي�ص����بح لون الزبدة غري امل ّملحة و 50مللرت من مرق الفطر.
ال�شي�سو على جانبي الطبق وقدّموه فور ًا.
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