 -1سلطة بالبطاطس

املقادير:




SIRMA





مشاركة  :مونيتّآ ملبيكآ

2خس عربي كبري مقطّع
3حبات خيار مقطّعة مثلثات
1باقة بقدونس مفرومة
3حبات بطاطس مقطّعة مكعبات
صغرية ،متبّلة ومقلية
1زهرة متبلة ملح وفلفل أسود
ومقلية
2طماط مقطّعة مكعبات صغرية
1علبة محّص حب

الطريقة http://eqla3.com/4/16388 :
 -2سلطة الفتوش

املقادير:
2 خس عربي كبري مقطعة
1 باقة بقدونس كبرية مفرومة
4 حبات خيار مقطع مثلثات
 بصلة بيضا مقطعة شرايح رفيعة
3 أعواد بصل أخضر مقطعة

مطبخ اإلقالع

 حبتني طماط مقطعة مكعبات صغرية
1 علبة محص حب
3 خبز عربي مقطع مكعبات ومقلي

الطريقة http://eqla3.com/4/16387 :

مشاركة  :مونيتّآ ملبيكآ

 -3تبولة الشمندر(البنجر االحمر(

املقادير:
 بقدونس
 طماطم مقطع مكعبات صغرية
 بصل ابيض مفروم

SIRMA

 مشندر

الطريقةhttp://eqla3.com/4/16381 :

مشاركة ~M~M :

 -4سلطه يونانيه

املقادير:
 جنب فيتا مقطع مكعبات
 شرايح زيتون اخضر و اسود
 خيار مقطع
 خس

قناة اإلقالع

 شرايح خبز مقطعه مربعات ومقليه
 تقدرون تضيفون طماط صغار.
 حبه سودا للتزيني..

الطريقة http://eqla3.com/4/16378 :

مشاركة A.G.S.90 :

 -5سلطة الباذنجان بالصوص األخضر

املقادير :








SIRMA

خس
بصل أخضر
بقدونس
باذجنان مقلي
بقدونس مفوم
بصل أخضر
شوية كزبره مفرومه

 ذره (حسب الرغبه(

الطريقة http://eqla3.com/4/16373 :

مشاركة j I N N O :

 -6سلطة الجرجير بالتين المجفف

املقادير:
2 حزمه جرجري
 كوب تقريبا بصل أخضر مشرح
 نصف كوب بقدونس مفروم
 تني جمفف مغسول
 ربع كوب زبيب مغسول

بوابة األنباء

 لوز مقلي

الطريقة http://eqla3.com/4/16372 :

مشاركة j I N N O :

Tandoori Salad -7

املقادير:
 صدور كاملة ( غري مقطعة ) تتبل
بتتبيلة التكا مقادير تتبيلة التكا
(انظري الرابط)

SIRMA

 فلفل بارد
 خيار مقطع حلقات
 خس امريكي

الطريقة http://eqla3.com/4/16369 :

مشاركة *Eme* :

 -8سلطة بتتبيلة الزعتر والشبت

املقادير:
 خس أمريكي او خس عادي مقطع
طوال ..
 زيتون شرايح سواء أخضر او أسود
 خبز مقطع ومشوحينه على النار مع

سوق اإلقالع

زيت الزيتون والزعرت

الطريقةhttp://eqla3.com/4/16242 :

مشاركة  :غرور أنثى

 -9سلطة أكواب البطاطس

املقادير:











SIRMA

بطاطس مسلوق  /احلشوة :..
جنب كريم
جنب موتزريال
ملح وفلفل
هوت دوق مقطع مكعبات
جزر مقطع مكعبات ومسلوق
بازال مسلوقه
مشروم مشوح على النار
زيتون شرايح
ذره

الطريقة http://eqla3.com/4/16243 :

مشاركة  :غرور أنثى

 -10سلطة الخضار المقلية

املقادير:








زهره مقليه
بصل مقلي
بطاطس مقطع شرايح ومقلي
بصل أخضر
خيار
خس أمريكي
فلفل بارد الوان أمحر /أخضر/
أصفر

الطريقة http://eqla3.com/4/16244 :

مطبخ اإلقالع

مشاركة  :غرور أنثى

www.jarir.com

 -1شوربة البروكلي بالكريما

المقادير:
كرات االربع نكهات







دخون نوف

مشاركة  :مـا تهـاب

بروكلي طازج
علبة كبرية جنب تشيدر كرافت ((
نصف العلبة اللي يف الصورة((
مكعبني ماجي
3مالعق زبدة
ملعقتني طحني
كوبني قشطة خفق

الطريقة http://eqla3.com/4/16408 :
 -2شوربة الطماطم

المقادير:








كرات االربع نكهات

 3حبات طماطم مقطعة امثان
بصلة متوسطة مقطعة جوانح
فصني ثوم مقطعة شرائح
كرمية خفق
زيت زيتون
ملح حسب الرغبة
فلفل أبيض حسب الرغبة

الطريقة http://eqla3.com/4/16410 :

مطبخ اإلقالع

مشاركة BSMAH :

 -3شوربة البطاطس

دخون نوف

المقادير:
كرات االربع نكهات3 حبات بطاطس متوسطه مقطعه
مكعبات
 علبة قشطه طازجه
 كاس حليب سائل
 ملعقة دقيق
 بصله
 ثوم
 صدر نص دجاجه
 ربع إصبع زبده

الطريقة http://eqla3.com/4/16411 :

مشاركة j I N N O :

 -4شوربة الجريش

المقادير:
كرات االربع نكهات










بيالتني جريش
ليمون اسود
عود قرفه
ملح
طماطم
كمون
حلم غنم
بصل

الطريقة http://eqla3.com/4/16412 :

بوابة األنباء

مشاركة :

يف صميت آلـم

 -5شوربة المشروم

المقادير:
كرات االربع نكهات








دخون نوف

مشاركة  :مـا تهـاب

كوب مشروم جمفف (( اشرتيه من
مطعم نينو )) او طازج
كوب كرميه حفق
مغلف خالصه من ماجي
كاس حليب قابل للزياده
ملح
فلفل اسود

الطريقة http://eqla3.com/4/16405 :
 -6شوربة العدس

المقادير:








الطريقة

كرات االربع نكهات

 1/2كأس عدس اصفر
مكعب ماجي  +ملح  +فلفل +
بهارات
حبتان كوسه
جزرتان
ملعقتان زيت زيتون
بصله مقطعه
طماط مطحون

:

http://eqla3.com/4/16415

سوق اإلقالع

مشاركة _ N O R A_ :

Broccoli & Cheese Soup -7

المقادير:
كرات االربع نكهات








بوابة األنباء

مشاركة Eternal Beauty :

3حبات بطاطس
نص وردة بروكولي
حبتني ماجي
كزبرة ناشفة
كزبرة طازجة
ثوم بودرة
فلفل اسود

الطريقة http://eqla3.com/4/16420 :

 -8شوربة مساال الروبيان

المقادير:







كرات االربع نكهات

روبيان
بصلة مقطع شرائح
أربع فصوص ثوم
حبتني طماطم
ملعقتني صلصة طماطم
فلفل حار

الطريقة http://eqla3.com/4/16419 :

قناة اإلقالع

مشاركة  :كل االمساء حمجوزة

 -9شوربة العدس بالجزر

المقادير:
كرات االربع نكهات









سوق اإلقالع

مشاركة  :مـا تهـاب

كوب عدس اصفر او برتقالي
حبتني جزر متوسطات احلجم
بصل ابيض
حبة طماط صغرية
فصني ثوم مفرومني وكزبرة
مكعبني ماجي
رشة كمون وفلفل اسود
ربع كوب كرمية خفق

الطريقة http://eqla3.com/4/16404 :
 -01شوربة البصل الفرنسية

المقادير:
كرات االربع نكهات









.حبتني بصل مقطع جوانح رفيعة
ربع إصبع زبده
ملعقتني زيت نباتي
مكعب ماجي
رشة بهارات ايطالية
نص ملعقة سكر
ملعقة طحني

الطريقة http://eqla3.com/4/16406 :

مطبخ اإلقالع

مشاركة  :مـا تهـاب

 -1سمبوسة البف
كرات االربع نكهات

المقادير:
 4 كاسات دقيق
 3 م ك مسن أو زيت
 م ص ملح
 م ك كسرت
 بيضة
 كاس موية للعجن
 احلشوة
( حلمة مفرومة – بصل – ملح –
مساق  -لوز شرايح -فلفل أسود -حزمة
بقدونس مفروم)

قناة اإلقالع

الطريقة http://eqla3.com/4/16336 :

مشاركة  :شفايف توت

 -2بيتزا
كرات االربع نكهات

المقادير:










ثالث اكواب و ربع طحني ابيض
كوب و ربع ماء
نص ملعقة صغرية سكر
ملعقتني صغار مخرية فورية
ملعقتني كبار زيت زيتون بكر
ملعقتني صغار ملح
ملعقة كبرية بودرة ثوم
نص كوب مسيد ناعم
رشة اوريغانو

الطريقة http://eqla3.com/4/16329 :

مطبخ اإلقالع

مشاركة  :بًآسٍنْتٌ

 -3تــارت البيتزا
كرات االربع نكهات

المقادير:
 كوب وربع طحني
 ملعقتني زبادي
 نصف ملعقة صغريةBb
سوق اإلقالع

 رشة فلفل أسود وبودرة بصل
 ربع اصبع زبدة

الطريقة http://eqla3.com/4/16332 :

مشاركة Roodena@ :

 -4حزمة البرقر
كرات االربع نكهات

المقادير:
 حبة بطاطس صغرية مقشره
ومقطعه مكعبات
 55 ج زبدة يعين اكثر من نصف
اصبع الزبدة بشوي
 3 مالعق حليب حليب
 ملعقتني سكر
 ملعقة شاهي ملح
 ملعقة اكل مخرية
 بيضة
 ملعقة صغرية بودرة بصل ورشه فلفل
 5 اكواب طحني
الطريقة http://eqla3.com/4/16337 :

بوابة األنباء

مشاركة  :شارع غطاط

 -5فطيرة القشقوان
كرات االربع نكهات

المقادير:
 أي عجينه فطاير أنيت معتمدتها و
تضبط معك
 مرتدال ديك رومي أو أي مرتدال
تفضلني
دخون نوف

 قشقوان بقري قليل الدسم ( اخذتها
مقطع شرائح من هايرب بنده(


لبنه خملوط معها زيت زيتون و نعناع
و شوي بهارات ايطاليه و اوريغانو
وزعرت.

الطريقة http://eqla3.com/4/16333 :

مشاركة  :خناجر ورد

Spinach & Ricotta Pie -6

املقادير:

كرات االربع نكهات

 عجينة بف باسرتي
 سبآنخ جممده ( نزيل عنه آاملويه
اللي فيها ونفرمهآ )
 جبنة ريكوتآ
 جنب بارميزآن  +جنب موتزريآل

مطبخ اإلقالع

 ملح  +فلفل آسود

الطريقة http://eqla3.com/6/744 :

مشاركة Infinito Amore :

 -7الفطائر والخبز بالزيتون

المقادير:
كرات االربع نكهات
 4 مالعق سكر
 3 مالعق كبرية مخرية فوريه
2 كاس ماء دايف
 ملعقة صغريه ملح
 2 كاس دقيق
 2 ملعقة مايونيز
 - اجملموعة الثانية :
 نصف كاس زيت
 3 كاس دقيق

مطبخ اإلقالع

الطريقة http://eqla3.com/4/16425 :

مشاركة j I N N O :

 -8قوارب الجبنة البيضاء

المقادير:

كرات االربع نكهات

 3 كطحني
 3 مالعق كبرية حليب نيدو
 1 ملعقة كبرية سكر
 رشة ملح
 بيالة شاهي زيت زيتون

قناة اإلقالع

 1 ك مويه دافيه
 ملعقة كبرية مخرية فورية

الطريقة http://eqla3.com/6/745 :

مشاركة Fa$hioNi$ta :

 -9السميت التركي /الكعك بالسمسم

المقادير:
 كاس لنب زبادي
 كاس ماء دافئ
 كاس زيت
 بيضة
 رشة ملح ( 1ملعقة صغرية(
2 ملعقة كبرية سكر
 ملعقة صغرية حملب مطحون(
اختياري(
 ملعقة كبرية مخرية
 6 أكواب دقيق

دخون نوف

الطريقة http://eqla3.com/4/16436 :

مشاركة  :امجل سعوديهـ

 -10فطائر الدجاج بالشواية

المقادير:

كرات االربع نكهات

 4 أكواب دقيق كوييت
 ربع كوب زيت
3 مالعق حليب
 ملعقة bb
 ملعقة مخرية اخلبز

سوق اإلقالع

 ملعقة سكر
 ملعقة ملح

الطريقة http://eqla3.com/6/746 :

مشاركة Asom :

 -1صينية خضار باللحم المفروم والصلصة
كرات االربع نكهات
املقادير:









قناة اإلقالع



مشاركة  :اشراقة صباح02

(بطاطس  .باذجنان  .كوسة .جزر )
بصل مقطع قطع صغرية
 2فص ثوم مهروسني
بهارات الكاري
مكعب ماجي
الدجاج او اللحم املفروم
الطماطم. /فلفل رومي مقطع/
بقدونس /شبث مفروم  -صلصة
جبنة كرافت او جبنة موزاريلال

الطريقة http://eqla3.com/4/16341 :

 -2صينية البطاطس بالسبانخ وسيزر صوص
اشراقة صباح02

املقادير:






الطريقة

كرات االربع نكهات
اشراقة صباح02

بطاطس مهروسة متبلة ببقدونس
وكزبرة وفلفل اسود
سبانخ حمموس مع بصل و زبدة
وثوم وكرمية خفق
سيزر صوص مضاف له علبة قيمر
 /كتبت الطريقة فٍ طريقة
السيزرساالد
جنب بارميزان مبشور

:

http://eqla3.com/4/16344

مطبخ اإلقالع

مشاركة  :بًآسٍنْتٌ’
MAH

 -3صينية الدجاج بِالكريمة
كرات االربع نكهات
املقادير:










دخون نوف



مشاركة Infinito Amore :

صدور دجاج مقطعه ملكعبات
بصله مفرومه  +ثوم مفروم
فلفل اخضر مقطع مكعبات
جزر مقطع النصاف شرائح
كرمية خفق
جنب موتزريال  +جنب بارميزان بودرة
صويا صوص
ماجي  +فلفل أسود  +بهارات ايطاليه
مشكله  +بابريكا
زبدة

الطريقة http://eqla3.com/4/16346 :
 -4كفته بالطحينيه

املقادير:












الطريقة

كرات االربع نكهات

ربع كيلو حلم مفروم
1بصل  +فص ثوم حسب الرغبه
ربع حزمه بقدونس
م ك بهارات
ملح  +فلفل اسود 1 +م زيت زيتون
صلصله الطحينيه
علبه و  0/1زبادي 3/4 +طحينيه
1/4ك عصري ليمون
1م ص ملح  +2م ص زيت زيتون
1بصل مقطع صغري جدا جدا
2فص ثوم

:

http://eqla3.com/4/16345

مطبخ اإلقالع

مشاركة '' B6 :

 -5الفوتشيني
كرات االربع نكهات
املقادير:

 مكرونة الفوتشيين
 زيت
 ماجي
 بصل
قناة اإلقالع

 صدور دجاج مقطع مكعبات
 فطر  +فلفل رومي
 امللح +الفلفل +البهارات
 كرمية اخلفق

الطريقة http://eqla3.com/4/16361 :

مشاركة  :هنوش8

 -6بآستآ بآلدجاج و الجبنه

املقادير:












كرات االربع نكهات

مكرونه أي نوع
صدور دجاج
زيت زيتون
بصل شرايح وفص ثوم مهروس
فلفل رومي الوان
ملح وفلفل اسود واوريغانوا وبابريكا
بقدونس مفروم خشن
كوبني حليب
ثالث مالعق جبنه سايله
جبنه ساليس

الطريقة http://eqla3.com/4/16362 :

بوابة األنباء

مشاركة  :عيوش آلعسل

-7جريش
كرات االربع نكهات
املقادير:









دخون نوف

مشاركة  :صرب يآ صرب

2كاس جريش منقوع
صدر دجاج
بصلتني كبريه مقطعه ارباع
حبة ثوم كامله
2مكعب ماجي
طماطم
ماء

الطريقة http://eqla3.com/4/16356 :
-8األرز البرياني

املقادير:












كرات االربع نكهات

3حبات بصل
 2علبة زبادي
قطعة صغرية زجنبيل اخضر
ملعقة اكل ثوم مفرم
دجاجة مغسولة ومنزوعة اجللد
ملعقة احلال بهارات
)بهار مشكل _ قرفة مطحونة _ كركم _
كزبرة ناشفه _ كمون _ فلفل اسود _قليل
صبغة الزعفران )
نص كوب كزبرة مفرومة
نص كوب نعناع مفروم
كاستني ونص رز
زعفران مذاب يف نص كوب ماء

الطريقة http://eqla3.com/4/16657 :

مطبخ اإلقالع

مشاركة  :همسات غروب

 -9كفتة المعكرونة
كرات االربع نكهات
املقادير:





سوق اإلقالع


مشاركة  :فاطمة وخلود

باكيت معكرونة طويلة.
دجاج أو حلم مفروم
بقدونس مفروم – بصل
بشاميل :
( 2كوب ماء  4 +مالعق حليب
بودرة  6+مالعق دقيق(
التغطية:
( 1كوب دقيق  4 +بيضات
خمفوقة 1 +كوب بقسماط)

الطريقة http://eqla3.com/4/16368 :

 -10فيليه السمك بالشوفان وصوص الترتار

املقادير:








كرات االربع نكهات

فيليه مسك
شوفان
طحني
بيض
فلفل اسود
ملح
كزبرة مفرومة

الطريقة http://eqla3.com/4/16366 :

قناة اإلقالع

مشاركة  :بًآسٍنْتٌ’

 -1كرات األربع نكهات
كرات االربع نكهات

املقادير:
 كرتون كيك جاهز (بييت
كروكر(
 ملعقة كبريه قرفه ناعمه
1/2 اىل ...4/3ك شوفان

حلويات اضياف

 شوكالته بيضاء ساحيه
 شوكالته باحلليب ساحيه..

الطريقة http://eqla3.com/4/16231 :

مشاركة j I N N O :

 -2شوكو الجوزاء

املقادير:
 تارت للحلويات
 علبة بسكويت اجلوزاء مطحون
خشن
 علبة قشطه

مطبخ اإلقالع

 ربع كاس تويف (..أي نوع تفضلني(
 شوكالته ...للتغطيه

الطريقة http://eqla3.com/4/16230 :

مشاركة j I N N O :

 -3زنود الست
كرات االربع نكهات

المقادير:
 جالش
 زبده
 قشطه

حلويات اضياف

مشاركة j I N N O :

الطريقة http://eqla3.com/4/16229 :
 -4مراوح السنبون

المقادير:










 ¾ 2كوب دقيق(ممكن حنتاج زياده
 1م ك دقيق(
¼ كوب سكر بودر
 1م ك غري ممتلئه مخريه فوريه
رشة ملح
4م ك زبده
⅓ كوب حليب سائل
¼ كوب ماء
 1م ص فانيال
 2بيضه كبريه

الطريقة http://eqla3.com/6/747 :

حلويات اضياف

مشاركة  :غاال

 -5ميني روالت بالقشطة
كرات االربع نكهات

المقادير:
 شرائح سويتز
 1 قشطة قيمر احلجم الكبري
 6 مالعق حليب باودر
 3 ملعقة أكل طحني
 6 حبات جنب كريي
 1/2 1 كاس ماء
 3 1/2 ملعقة أكل نشا
 3 ملعقة أكل سكر
 1 ملعقة أكل ماء زهر (حسب
الرغبة (

حلويات اضياف

الطريقة http://eqla3.com/4/16314 :

مشاركة  :شفايف توت

 -6المعمول

المقادير:
 قالب زبده 100جم
 8 حبات جنب مثلثات
 ملعقه وسط فانيال سائله
 ملعقه طعام بيكنج باودر
 3 مالعق حليب بودرة

حلويات اضياف

 رشة ملح
 ملعقة طعام سكر
 كأس دقيق "طحني "
الطريقة http://eqla3.com/4/16317 :

مشاركة  :لندن~

 -7تارت التمر والجوز
كرات االربع نكهات

المقادير:
 اصبع زبدة

5 حبات جنب كريي

حلويات اضياف








ربع كوب سكر بودرة
كوب وربع دقيق
متر منزوع النوى
جوز
للصوص :
نستله

 جنب كريي
الطريقة http://eqla3.com/4/16323 :

مشاركة iBerryki :

 -8بسبوسة الفناجيل المحشية

المقادير:
2 كوب مسيد علبة زبادي
 علبة قشطة
 كوب حليب بودرة
 كوب زيت

مطبخ اإلقالع

 كوب سكر
 ربع كوب ماء
 ملعقة كبرية بيكنج بودر
 للحشوة قشطة قيمر
الطريقة http://eqla3.com/4/16442 :

مشاركة  :يكفيين وجودك

 -9جبنية البف
كرات االربع نكهات

المقادير:
 كاسني دقيق
 ذرة ملح
 ثالث أرباع الكأس ماء

حلويات اضياف

 ملعقتني زيت كبريه

الطريقة http://eqla3.com/4/16445 :

مشاركة  :عُهود مُحمْد

 -10قطائف بالقشطة

المقادير:
 نص كوب طحني كوييت
 ملعقة كبريه حليب نيدو
 نص ملعقة صغريه ملح
 نص كوب ماء

حلويات اضياف

 علبة قشطه الطازجة (املراعي )
 فستق

الطريقة http://eqla3.com/4/16446 :

مشاركة  :مسيتك غالي_h

SIRMA

 -1عصير المانجو والتوت

املقادير:

كرات االربع نكهات






مشاركة iBerryki :

ربع ماجنو مثلجه مقطعه قطع
متوسطة
نص كوب توت
 4برتقاالت معصورة تساوي 350
مل عصري برتقال
نص فنجان سكر
نص كوب موية

الطريقة http://eqla3.com/4/16710 :
 -2هوت تشوكلت

املقادير:






2م ص شوكالتة بودرة
3م ص سكر
2م ص ماء أو حسب رغبتك
ثالث أرباع الكوب حليب وادي
فاطمة أو لونا
مارمشيلو

كرات االربع نكهات

الطريقة http://eqla3.com/4/16278 :

مطبخ اإلقالع

مشاركة  :الشيـ كله ـن

 -3موكا بارد

املقادير:
كرات االربع نكهات







SIRMA

مشاركة WAQS :

ملعقه كبريه سكر..
ملعقه كبريه نسكافيه..
ملعقه كبريه كاكاو بودره ..
نص ظرف دريم ويب..
كاس حليب بارد ..

الطريقة http://eqla3.com/6/748 :
 -4مآنجو سموثي

املقادير:





ماجنو مثلج
آيس كريم فانيالا
حليب سائل
مكعبات ثلج

كرات االربع نكهات

SIRMA

الطريقة http://eqla3.com/6/749 :

مشاركة  :بًآسٍنْتٌ’

 -5قهوة المالتيزر
كرات االربع نكهات
املقادير:

 كوبني حليب
 2 م ص نسكافيه
 4 م ص سكر
SIRMA

 كيس مالتيزر

الطريقة http://eqla3.com/4/16708 :

مشاركة  :كنوده11

 -6عصير أفوكادو

املقادير:






كرات االربع نكهات

حبه افوكادو
2حبتني موز
كاس حليب سائل
ملعقه عسل
كاس ثلج جمروش

الطريقة http://eqla3.com/6/750 :

SIRMA

مشاركة Najdiah :

 -7القهوه التركية

املقادير:
كرات االربع نكهات

 كوب ماء بدرجة حرارة
 ملعقة ونص من القهوة الرتكية (
قهوة تركية مطحونة باهليل )
 سكر على حسب الرغبة

SIRMA

الطريقة http://eqla3.com/4/16713 :

مشاركة S E B O N Y :

 -8بمبكن سبايس التيه

املقادير:












كرات االربع نكهات

ملعقتني يقطني معلب
ملعقة من بهارات فطرية اليقطني
ملعقه ونص كبرية قرفة
ملعقه كبرية زجنبيل
ملعقة صغرية جوزة الطيب
نص ملعقة صغرية قرنفل
ملعقتني سكر بين
ملعتني فانيال سايله
كوبني حليب سايل
ربع كوب اسربسو
ويبنق كريم

الطريقة http://eqla3.com/4/16712 :

SIRMA

مشاركة iBerryki :

 -9سموثي الفراولة

املقادير:
 كيس صغري فراولة جممدة

كرات االربع نكهات

10 حبات فراولة طازجة
1 حليب ابوقوس
SIRMA

 كوب حليب موز
 ملعقتني كبرية عسل
 علبتني صغار ايس كريم فراولة
الطريقة http://eqla3.com/4/16716 :

مشاركة  :يكفيين وجودك

 -10عصير بيناكوالدا

املقادير:
 ملعقتني شرايح اناناس معلبه

كرات االربع نكهات

 فنجان موية االناناس
2 فنجان حليب بارد
SIRMA

الطريقة http://eqla3.com/4/16719 :

مشاركة  :شهوودهـ

