
 حلــــــوة مقاطعــــــــة

مــــــــــــــــــــــس مـــع جينـــــــــــــــواز قاعـــــدة  ال��

�  جــرام 90 ، ب�ضــــــــــــــــــــــــــات 6 :المقــــــــــــــــادير *  ســــــــــكر جـــرام 120 ، دقيـــــــــــــــق 00 جـــرام 60 ، تـــــــــــــــرمس طـــــــــــــح �  4كـــــــــــــــــر ز1تـــــــــــــــــــــــــون ز1ــــــــــــت جـــرام 15 ، حبيـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ,+

 ممتـــــــــــاز

*  :اإلجــــــراء
*  الب�ـــــــــــــــــــــــــــض اخفـــــــــــــــــــــ�6

�: *  المحAـــــــــــــــــب الســــــــــــــــكر مـــع الغرفــــــــــــــــــــــة حــــــرارة درجـة 
�: *  خــــالط   ثــــــــــــــــالث 4مقــــــــــــــــدار حجمهمـــا ز1ــــــــــــادة 4مجــــــــــــــرد ، كـــــــــــــــــــــــــــــوك,+

*  ، مـــرات
��  أضـــــــــــــــــــــــــــــــ�6 مــــــــــــــــــــــــس 00) الـــــــــــــــــــــــــــــــــــدق�ق � إY األســـــــــــــــــــــفل من الخلـــــــــــــط مـــع ، بAــــــــــــــــــــــــطء ملعقـــــــــــــة 4مســـــــــــــــــاعدة الQواPــــــــــــــــــب خــــالط من (وال��  .األســـــــــــــــــــــفل 

ا ، عال�ــــــــــــــــة" Aطن .الـــــــــــــــــــــــــــــــ[1تون ز1ــــــــــــت إضـــــــــــــــافة وأخــــــــــــــ��
ُ
�  صــــــــــــــــــــــــــــ`ن�ة ت سكب ال[cــــــــــــــــــــدة قبـــــــــــــور الــــــــــــــــــــخ�+

ُ
dصـــــــــــــــل حـــــــــــــــــ,�  ف�ـــــــــــــــــــــــــه العجينــــــــــــــــــــــة وg ارتفاعهــــــــــــــــــــــــــــــــا Yإ  

 *Yســــم 1 حـــــــــــــوا.  � *  دقـــــــــــــــائق 5 لمـــــدة تـــــــــــــــــــــــــخ�+
�:  .درجــة 200 حــــــرارة عـــــــــــــk محــــj فــــــــــــــرن 

 الل�مــــــــــــــــــــــون كــــــــــــــ1lم قاعـــــدة

ــــــــــــ من جم 30 ، الل�مـــــــــــــــــــــــون عصــــــــــــــــــ��  من مل 600 :المقــــــــــــــــادير noامـــــــــــــل الل�مـــــــــــــــــــــــون قp1مـــــــــــــــــــــة من مل 600 ، الlQال (دهـــن ٪30 kاألقــــــــــل عـــــــــــــ) ، مل 2400 
*  الســــــــــــــــكر من جم 1200 ، الدســــــــــم لtــــــام الحل�ـــــــــــــــــــــب من �  رقــــــــــــــــــائق جم 00.48 الــــــــــــــــــــدقيق من جم 480 ، الــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــحبي,+  الج�ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالت �

ـــــــــــــ والحل�ـــــــــــــــــــــب (جم 600) الســــــــــــــــكر ونصــــــــــــف ال1lQمـــــــــــــــــــــة ضـــــــــــــــــw*  :الط��قـــــــــــــــــــة noالل�مـــــــــــــــــــــــون وق  *
�: إY ودعيهـــــــــــــــــا القـــــــــــدر  حــــــرارة درجــة  *  .درجــة 80 

�:  
*  (جم 600) الســــــــــــــــكر من اآلخــــــــر والنصـــــــــــــــــــف الــــــــــــــــــــدقيق ضـــــــــــــــــw*  ، األثنـــــــــــــــــــــــاء هــــــــذە

�: *  وعـــاء 
�حـــــــــــــــــ,�  واخلـــــــــــــــ~*  الل�مـــــــــــــــــــــــون صـــــــــــــــــ�� ع وأضــــــــــــــــــــــــــــــــ�6  

 *kتحصــــــــــــــــــــــــــــ k1م�ــــــــــــــــــــــة عجينــــــــــــــة عـــــــــــــlوناعمـــــــة ك.  *
�: �  قــــم ، آخر وعـــاء  �  بتــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــلي � *  الج�ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالت �

�:  الحل�ـــــــــــــــــــــب gصــــــــــــــل أن 4مجــــــــــــــرد .الAــــــــــــــــــــــارد المـــــــاء 
Yإ أزل ، الحــــــــــــرارة درجــة  حـــــــــــــــــ,�  واخلـــــــط ، خف�فـــــــــــــــــــــــــــة نــــــار عـــــــــــــk ف�ـــــــــــــــــــــــــه الل�مـــــــــــــــــــــــون وعصـــــــــــــــــــ��  الــــــــــــــــــــدقيق خل�ـــــــــــــــط واســـــــــــكب الل�مـــــــــــــــــــــــون قشـــــــــــور   
ا ، الخل�ـــــــــــــــــــــط يت�ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاثف � �  طAقـــــــــــــــــــات أضـــــف وأخ�� ا المنقوعــــــــــــــــــة الج�ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالت �

�
*  مسAق

�: ء tــــــل امــــ[ج ، وعـ�ـــــــــــــــها المـــــــاء  *
n� ا 

�
 الQــــــــــــــــــــــ1lم واتــــــــــــــــرك ج�د

د  .يــــــــــــــــــــــــــ�+

�  قاعـــــدة� المشـــــــــــــملة ج�ـــــــــــــــ

�  جـــرام 12 :المكونـــــــــــــــات أوراق شــــــــــــ�ل عـــــــــــــk ج�ــــــــــــــــــــــــــــــــــالت � *  أو طـــــــازج Medlar لــــــب جـــرام 500 ، 
�: اب  n�  ماء مل 70 ، مهــــــــروس 

�  تحضــــــــــــــــــــــــــــ��  :اإلجــــــراء �  صـــــــــــــــــــــــــفائح نقــــــــــــــع الج�ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالت � *  الج�ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالت �
�: *  .دقـــــــــــــــائق 5 ةلمـــــد 4ـــــــــــــــارد ماء 

� عـــــــــــــk يوشــــــــــــــك وعنـــــــدما المـــــــاء ســــــــــــــــخ,
ا مضـــــــــــغوطة زجاج�ـــــــــة صـــــــــــــــــــــــــفائح وأضــــــف النــــــــــــار عـــــــــــــk من أخرجـــــــه ، الغل�ـــــــــــــــــــــــــان

�
�  gـــــــــذوب عنــــــدما .ج�د ا الج�ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالت �

�
إY أضـــــــــــــــــــــفه ، ج�د  هــــــــــــــ�lس 

 المشــــــــــــــــملة

انــــــــــــــــــــــــــــغ قاعـــــدة  اإلgطال�ــــــــــــــــــــــــــــــة الم��

*  الســــــــــــــــكر من غـــــرام 200 ، الب`ئـــــــــــــــــــــــــــــــــــة .الب�ــــــــــــــــــــــــــــض ب�ـــــــــــــــــــــاض من غـــــرام 100 :المقــــــــــــــــادير  لمـــــــاءا من مل 30 ، الــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــحبي,+

*  والمــــــــاء الســــــــــــــــكر gُم[ج :الط��قـــــــــــــــــــة
�: �  من التح1lـــــــــــــــــــــــــــك مـــع قــــدر  ــــــــــــــــاب حــــــرارة درجـة تصــــــــــــــــــل عنــــــدما.gـــــــــذوب حـــــــــــــــــ,�  آلخــــــــر حــــــــــ � ـ noال Yإ  درجـة 110 

*  الب�ـــــــــــــــــــــــــــض ب�ـــــــــــــــــــــاض 4خفــــــــــــــــــــــق ا4ـــــــــــدأ ،
�: *  خــــالط  ــــــــــــــــــــــب أو كـــــــــــــــــــــــــــــوك,+ ـ �*  4م�

ــــــــــــــــاب gصـــــــــــــــل عنــــــدما .كهclـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا�� ـ noال Yإ  ، درجـة 121 حــــــرارة درجــة 
*  و�ســــــــــــــــــــــــــتمر ، الب�ـــــــــــــــــــــــــــض ب�ـــــــــــــــــــــاض عـــــــــــــk ُ�سكب

�: ردgـــــــــب حـــــــــــــــــ,�  الخفــــــــــــــــق  ا  إY تحتــــــــــــــــــــــــاج ســــــوف .تمام� 1نـــــــــــــــــــــــــــــــغ عـــــــــــــk الحصـــــــــــــول   أب�ـــــــــــــــــــــض م��
 .والمـــــــــع

 .ال0م�ـــــــــــــــــة هــــــــذە إلنتـــــــــــــــــــاج مصـــــــــــنوعة أعـــــــــــالە المــــــــــــذكورة الجرعــــــــات

 

 4 ارتفــــــــــــــــــــــــــــاع / 16 قطرهــــــــــــــا كع�ــــــــــــــات 4-

 4 ارتفــــــــــــــــــــــــــــاع / 7 قطـــــــــر طبـــــــــــــــق لpـــــــــــــل فردgـــــــــــــــــــــة حصــــة 24-

ة حصـــــص 100-  3 ارتفــــــــــــــــــــــــــــاع / 5 قطـــــــــر للمعجنـــــــــــــــــــــات صـــــــــــــــــــــــغ��

 

 



 تجميع الكيك

للطعام ، ووضع  PVC، يجب تبطينه داخلي�ا بشريط باستخدام قرص صلب للكيك حديث 
سم ، وفي القاعدة ضع قرص قاعدة جينواز  22القرص المبطن على صينية دائرية مقاس 

مع كيس قشدة ، مستويها إلى ) 2(من نفس حجم القرص ، أضيفي كريمة الليمون ) 1(
 .مدة ساعةدعها ترتاح في الثالجة ل). 3(حد الكمال ، فقط أضيفي جيلي المشملة 

، واستكمل حافة الكيك  PVCقم بإزالة الكيك عن طريق إزالة القرص ولفافة 
وأخيرا� كراميله بشعلة طهي ، واستكمل من األعلى ) 4(بإضافة المرينغ اإليطالي 

 )5(بإضافة ورقة ذهبية 

 
 المشروع

ة وهي في الواقع مكونة من مقالة جنواز مصنوع. تقترح الحلوى مكونات تذكر بالنص
من دقيق الترمس ، رمز الفقر ولكن أيض�ا رمز لألمل وروح البقاء ؛ قشدة ليمون 

حامضة مثل لحظات معينة من حياة عائلة توسكانو ، بطل الرواية ، التي تعاني في 
المنزل ": Casa del Nespolo"التاريخ من فقدان ابن ؛ جلي المشملة ، رمز 

لغاية بالنسبة للشخصيات التي حاولت والموقد والمالذ المنزلي ، هو مكان مهم ل
الحفاظ عليها أوال� ثم بعد فقدها ، الستعادة ذلك المنزل المليء بالذكريات ؛ 

مرنغ إيطالي محترق يغلف كل شيء ويحترق مثل حب الوالدين واألطفال ، ويعانق كل 
في الجزء العلوي ورقة من الذهب ، رمز الجشع والقوة التي تتناقض مع . شيء مع�ا

لقاعدة الفقيرة ، لزيادة التأكيد على التفاوت االجتماعي بين األغنياء ا
داخل . والفقراء والرؤية المتشائمة لفيرغا التي تحدث المصائب واحدة تلو األخرى

عائلة توسكانو إلى حد إغراق مصير جميع األعضاء الذين ال يمكنهم فعل أي شيء سوى 
 .معاناتهم من االستقالة

 ع الحلوىالشيف الذي اختر

 

 

 الشيف أندريا فينوشيارو

 سيرة شخصية

https://www.andreafinocchiaro.com/la-mia-storia/  
 
 

 

 
 


