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النســخـــــة الثـــالــثـــــــة مــــــن دليـــــل

وصفــات رمضـانيــة
كــجــــزء مـــــن مــبـــادرة

"بكل فخر من دبـي"، إحدى مبادرات "براند دبـي" الهادفة إىل دعم رواد 
اختيار تعتمد عملية  لها.  اإلمارة مقراً  تتخذ من  اليت  األعمال والرشكات 

اسرتاتيجيات  تمزي  مدى  مقدمتها  يف  يأيت  معايري  عدة  على  الشـركات 
الـمبادرة  توفر  كما  أفراده،  وخدمة  الـمجتمع  تطور  يف  ودورها  العمل 
ـــة مــــن أساليــــــب الدعم بمـا  ــ ـــة متكامـلــ للرشكــــــات الـمختـــــــارة مجمــوعـ
التغطيـــــة  وتوفري  الخارجيــــــة  ـــات  ــ الفعاليــ يف  الـمشاركات  تيسري  يشمـل 

اإلعالميــة الالزمة.



اخــتــــــــر وصفــتـــــــــك مـــــــن

مطعمك الـمفضل



سلطـة التمـر

 

 الـمكونات

تكفي 6 أشخاص
سبانـخ صغيـر 300 جرام  •
جرجيـر البـري 300 جرام  •

جبنة فيتا 250 جرام  •
تمور منـزوعة النوى 200 جرام  •

لوز محمص 70 جرام  •
عسل 60 جرام  •

2 ملعقة طعام زيت الزيتون  •
2 ملعقة طعام خل العنب األحمر  •

التتبيلة

يوضع زيت الزيتون والخل والعسل يف وعاء للخلط ويخفق جيدا.  .1

طريقة التحضري

يقطع التمر بالطول  .1
قم بتنظيف أوراق السلطة جيداً  .2

تفتت جبنة الفيتا  .3

تجميع الـمكونات

توضع أوراق السلطة ونصف التمر يف وعاء التقديم وتقلب مع التتبيلة   .1
زين بالتمر الـمتبقي واللوز الـمحمص وجبنة الفيتا الـمفتتة  .2



مقلوبة بالدجاج
والباذنجان 

الـمكونات

تكفي 8 أشخاص
500 جرام أرز  •

2 ملعقة كبيـرة زيت زيتون  •
500 جرام دجاج  •

البهارات (7 توابل) 1 ملعقة صغيـرة  •
ملح 1 ملعقة صغيـرة  •

فلفل أسود   •
800 جرام مرق دجاج   •

1 بصل كبيـر   •
2 باذنجان كبيـر  •

بذور الصنوبر واللوز الـمحمص  •
بقدونس مفروم للتـزيني  •

األرز والخرضوات

سخن الفرن إىل 180 درجة مئوية / 350 درجة فهرنهايت لتحضيـر للباذنجان.  .1
يشطف األرز ويصفى ويتـرك جانبا  .2

افرم البصل   .3
قطع الباذنجان على شكل مكعبات  .4

(قطع الباذنجان اىل أرباع وبعدها على شكل رشائح)  

تحميص الباذنجان

رتب قطع الباذنجان يف صينية ورش ملعقة واحدة كبرية من زيت الزيتون  .1
قم برش ربع ملعقة صغيـرة من الـملح وبعض الفلفل األسود الـمطحون الطازج ويشوى الباذنجان   .2

لـمدة 20 درجة مئوية عند 180 درجة مئوية / 350 درجة فهرنهايت  
قم بقلب الباذنجان خالل وقت الطهي  .3

الدجاج

يسخن زيت الزيتون فـي مقالة كبرية على نار متوسطة.  .1
يقلى البصل لـمدة 4-3 دقائق ، ثم يضاف الثوم الـمفروم ويقلى لدقيقتني اضافيتني.  .2

يضاف الدجاج والبهارات والـملح وبعض الفلفل ويحرك الـمزيج ويطهى لـمدة 10 دقائق على نار متوسطة.  .3
الهدف هو أن تكون النتيجة النهائية جافة قليال.  

تجميع الـمكونات

يف مقالة منفصلة، يضاف السمن، ثم األرز ويحرك لبضع دقائق حىت يصبح شفافاً.   .1
أضف قليل من الـملح وبعض الفلفل األسود الـمطحون الطازج وجميع التوابل واخلطه مع األرز لـمدة دقيقة أخرى.  .2

يضاف الباذنجان والدجاج إىل األرز.  .3
صب ببطء مرق الدجاج.   .4

ضع الوعاء على الـموقد، وشغل الفرن على درجة حرارة عالية لـمدة 3 دقائق حىت درجة الغليان. عندما ترى الفقاعات   .5
عند الحواف، انتقل إىل الخطوة التالية.  

ضع الغطاء، وشغل الفرن واطهيها لـمدة 30 دقيقة. بعد ذلك، إذا األرز لـم يستوي بعد، دعه يطهى لـ5-10 دقائق.  .6
ارفع القدر عن الـموقد الساخن واترك األرز يرتاح لـمدة 10 دقائق.  .7

خذ طبقا كبيـراً أو طبق تقديم، وضعه فوق الوعاء. امسك الطبق بإحكام على القدر، و هزه بخفة.  .8
ثم قم بتفريغ القدر على الطبق ببطء.  

ضع فوقه الـمكسـرات والبقدونس ورشائح الباذنجان الـمقلي. يقدم مع صلصة الطماطم الطازجة والزبادي الطازج   .9
على الجانب.  



تشيز كيك
بودنغ التمر 

عجينة التمر 

112.5 جرام تمر  •
198.75 مل ماء  •

3 جرام صودا الخزب  •
37.5 جرام زبدة غري مملحة  •

100 جرام سكر  •
1 بيضة كبرية  •

5 جرام فانيليا  •
100 جرام دقيق  •

3 جرام بيكنج باودر  •
3 جرام مسحوق الزنجبيل  •

3 جرام مسحوق القرفة  •
كريمة وموس الجنب  •

750 جرام جبنة كريمية  •
592 جرام حليب مكثف  •

450 جرام من كريمة الخفق  •
3.5 مالعق طعام من مسحوق الجيالتني   •

6 مالعق طعام من الـماء الساخن الـمغلي   •

طريقة التحضري

كيكة التمر

انزع البذور من التمر واغليها بالـماء يف مقالة كبرية على نار هادئة حىت يصبح عجينة سميكة.  .1
ثم تضاف صودا الخزب وتوضع جانبا.  

اخفق الزبدة والسكر حىت تمزتج لـمدة 5 دقائق وأضف البيض واخلط.  .2
انرث الدقيق والفانيليا والبيكنج باودر وبودرة الزنجبيل وقرفة مطحونة.  .3

أضف الـمكونات الجافة، وشيئا فشيئا أضف معجون التمر إىل خليط الزبدة والسكر. قم بوضعها  .4
يف وعاء خزب مستطيلة. تخزب على حرارة 160 درجة مئوية لـمدة 12-15 دقيقة حىت تنضج.  

موس الجنب

ضع بودرة الجيالتني يف وعاء وأضف الـماء الـمغلي إلذابة الجيالتني. يحفظ جانبا.  .1
.ïاخفق كريم الجنب والحليب الـمكثف يف وعاء الخلط. أضف الجيالتني الدا  .2

اخفق كريمة الخفق واخلطها برفق بخليط الجنب.  .3
وزعها على كعكة عجينة التمر الـمربدة. اتركها تربد يف الثالجة لـمدة ساعتني.  .4

صلصة

ضع جميع الـمكونات يف مقالة على نار متوسطة حىت تتصاعد الفقاعات  .1
أبعده عن الحرارة واتركه جانبا  .2

أوراق البقالوة

قطع البقالوة إىل مربعات ورتبها يف صينية خزب.  .1
ادهنها بالزبدة الـمذابة يف األعلى. تخزب على حرارة 160 درجة مئوية لـمدة 10 دقائق أو حىت يصبح لونها   .2

ذهبيا.

تجميع الـمكونات

قطع رشائح التشزي كيك إىل رشائح مستطيلة الشكل بحجم 8×4 سم.  .1
ضع أوراق مربعات البقالوة فوق كل رشيحة.  .2

اسكب الصلصة وزينها بالجوز والتمر وبراعم الورد.  .3

صلصة

250 جرام سكر بنـي  •
125 جرام كريمة الخفق  •

125 جرام زبدة  •

ينة  الز

250 جرام معجنات البقالوة   •
120 جرام زبدة مذابة  •

40 جرام جوز  •
240 جرام تمر  •

20 جرام براعم الورد   •



مهلبية بالرمان
الـمكونات

980 مل حليب   •
75 جرام سكر  •

55 جرام دقيق الذرة  •
15 جرام ماء الورد  •

10 جرام ماء زهر الربتقال  •
236.5 جرام عصري رمان   •

100 جرام سكر  •
6 جرام مسحوق الجيالتني  •

15 جرام رشائح فستق حلبـي  •

طريقة التحضري

سخن نصف الحليب (490 مل) والسكر يف مقالة على نار متوسطة الحرارة.  .1
اخلط يف وعاء ما تبقى من الحليب ودقيق الذرة وماء الورد وماء زهر الربتقال.   .2

يسكب الحليب الساخن يف مقالة ويخفق حىت تظهر الفقاعات وذلك لـمدة 30 ثانية.  .3
قسمها يف أوعية و ضعها يف الثالجة لـمدة 6 ساعات.  .4

لتحضري الجيالتني، سخن عصري الرمان والجيالتني والسكر يف قدر على حرارة متوسطة حىت يذوب الجيالتني والسكر.  .5
يرفع عن النار ويقسم فوق أوعية الـمهلبية الـمربدة. اتركه يربد لـمدة ساعتني.  .6

زينها برشائح الفستق.  .7



حمص غردينيا
الـمكونات

حمص مطبوخ 180 جرام                  •
خضار مشوية 50 جرام  •

بذور رمان 10 جرام  •
زعرت طازج 1 جرام  •

بذور صنوبر 5 جرام  •
زيت زيتون 10 جرام  •
مزيج ساكورا 5 جرام  •

الحمص

حمص مطبوخ 1 كيلو  •
طحينة 300 جرام  •

ملح ليمون 15 جرام  •
زيت عباد شمس 150 جرام        •

ملح  10 جرام  •

الخرضوات 

كوسا خرضاء 50 جرام   •
كوسا صفراء 50 جرام  •

باذنجان 50 جرام  •
بصل 50 جرام  •

فلفل أخرض 50 جرام   •
فلفل أحمر 50 جرام  •

البيستو

صنوبر 100 جرام  •
ريحان طازج 200 جرام   •

جنب بارمزيان مبشور 80 جرام  •
ثوم 10 جرام  •

زيت زيتون 200 جرام            •
ملح 5 جرام  •

طريقة التحضري 

استخدم الخالط لـمزج جميع مكونات الحمص معاً مع القليل من مكعبات الثلج، واستمر يف الخلط حىت   .1
الحصول على خليط متجانس. يحفظ يف الرباد حىت االستخدام.  

قّطع الكوسا الخرضاء والصفراء والباذنجان اىل رشائح وضعها يف وعاء الخلط.  .2
انقع الخضار بالبيستو وضعها يف الثالجة.  .3

قّطع البصل والفلفل األحمر واألخرض إىل مكعبات وضعها يف األسياخ.  .4
انقع اسياخ الخضار بمعجون الريحان واتركها جانباً.  .5

امزج جميع مكونات البيستو معاً باستخدام الخالط للحصول على قوام متناسق.  .6

تجميع الـمكونات

 على شكل هالل.
ٍ
ضع الحمص يف طبق مستو  .1

ضع الخضار الـمشوية على الجانب اآلخر من الطبق.  .2
رش فوق الخضار بعض بذور الساكورا والصنوبر.  .3

رش بعض الزعرت فوق الحمص وحبوب الرمان وزيت الزيتون.  .4
تقدم مع رشائح الخزب.   .5



دجاج بالليمون
الـمكونات

دجاجة كاملة 1100 جرام  •
صلصة الليمون 100 جرام  •
رشائح بطاطس 100 جرام  •

صلصة تزاتزييك 30 جرام  •
رشائح ليمون  •

صلصة الخردل والليمون

ثوم 15 جرام  •
أوريجانو مجفف 1 جرام  •
عصري ليمون 210 جرام  •
زيت الزيتون 250 جرام  •

زعرت طازج 5 جرام  •
عسل 40 جرام  •

خردل ديجون 60 جرام  •
مسحوق مرقة الدجاج 10 جرام  •

صلصة الزتاتزييك

زبادي يوناين 250 جرام   •
أوراق شبت 20 جرام   •
خل أبيض 10 جرام   •
زيت زيتون 50 جرام   •

خيار 130 جرام  •
ملح 4 جرام  •

فلفل أبيض 2 جرام  •
ثوم مفروم 2.5جرام  •

طريقة التحضري

امزج الـمكونات يف وعاء للخلط حىت تحصل على قوام ناعم.  .1
انقع الدجاج بصلصة الليمون والخردل لليلة كاملة.  .2

توضع الدجاجة يف صينية الخبزي وتغطى بورق الزبدة وورق األملنيوم، ثم توضع يف الفرن على درجة حرارة 170   .3
مئوية لـمدة 30 دقيقة.  

اكشف الغطاء عن الدجاج وضعها يف الفرن مرة أخرى لـمدة 20 دقيقة إضافية للحصول على لون بين ذهيب.  .4
يف وعاء خلط كبري، صب الزبادي اليوناين. أضف جميع الـمكونات األخرى لصلصة الزتاتزييك واخلط جيًدا. يحفظ   .5

يف الرباد لحني االستخدام.  
قطع البطاطس إىل رشائح متساوية، وانقعها بصلصة الليمون و اشويها حسب الرغبة.  .6

تجميع الـمكونات

باستخدام طبق عشاء داï، نضع ملعقة مائدة من صلصة الليمون بالخردل.  .1
تضع البطاطس الـمشوية.  .2

تضع فوقها نصف قطع دجاج مشوي.  .3
تقدم مع صلصة الزتاتزييك ورشائح الليمون.  .4



تشيزكيك الـمانجو
الـمكونات

جبنة كريمة مثلجة 1 كيلوجرام  •
سكر 267 جرام  •
فانيال 35 جرام  •

هريس مانجو 300 جرام     •
ورق جيالتني 33 جرام  •

كريمة الخفق 500 جرام  •

مكونات القاعدة

زبدة 30 جرام  •
بسكويت اللوتس 150 جرام  •

طريقة التحضري

امزج مكونات القاعدة لعمل فتات ثم ضعها يف قالب مقاس 9 إنش وأدخلها الفرن لـمدة 5 دقائق.  .1
يف وعاء عميق للخلط، اخفق الـمزيج، أضف، اخفق حىت يصبح الخليط ناعما ثم أضف السكر الـمطحون وهريس   .2

الـمانجو وخالصة الفانيليا.
يف مقالة صغرية، ذوب ورقة الجيالتني وامزج ببطء مع خليط التشزيكيك.  .3

يف وعاء خلط آخر، اخفق الكريمة حىت تتماسك.  .4
يف وعاء كبري، وباستخدام طريقة التقليب الـمستمر، امزج ببطء مع خليط الجنب الكريمي.  .5

يف قالب مقاس 9 بوصات مع فتات البسكويت، صب الخليط وضعه يف الثالجة لتتماسك.  .6

تجميع الـمكونات

على طبق حلوى، تقّطع كعكة الجنب إىل قطعة 150 جرام  .1
تقدم مع مكعبات الـمانجو والتوت األزرق وبذور الفستق وأوراق النعناع.  .2



شوربة الحريرة 
الـمكونات 

250 جرام من لحم البقر او الغنم (مقطع لـمكعبات متوسطة الحجم)  •
6 حبات كبرية من الطماطم الناضجة  •

مقدار قبضة اليد من الحمص الجاف (منقوع ومقرش)  •
مقدار قبضيت يد من العدس الجاف األخرض أو البين   •

•  بصلة كبرية مفرومة
3 مالعق كبرية من الشعريية غري الـمطبوخة (مكرسة)   •

ساق من الكرفس مع الورق، مقطع  •
حزمة صغرية من البقدونس مفرومة فرما ناعما  •

حزمة صغرية من الكزبرة مفرومة فرما ناعما  •
ملعقة كبرية من السمن   •

ملعقة كبرية ملح   •
ملعقة كبرية زنجبيل   •

ملعقة صغرية ونصف فلفل اسود  •
ملعقة صغرية قرفة مطحونة  •

نصف ملعقة صغرية كركم   •
3 مالعق كبرية معجون طماطم  •

يخلط مع كوب او كوبني من الـماء  
كوب من الطحني – يخلط مع كوبني من الـماء   •

ليمون وكزبرة طازجة للزتيني   •

طريقة التحضري
 

انقع الحمص يف الـماء طوال الليل، يصفى ويقرش يف اليوم التايل.  .1
نظف العدس وضعه جانبا لالستخدام الحقا.  .2

قطع الطماطم ألرباع وضعها يف محرض الطعام مع أو بدون القرش، حىت يصبح ناعما.   .3
افرم البصل فرما ناعما او استخدم محرض الطعام.   .4

اغسل الكرفس وقطعه اىل قطع صغرية   .5
اغسل البقدونس والكزبرة وجففه تماما قبل فرمه فرماً ناعماً أو يف محرضة الطعام.   .6

الشوربة

يف قدر كبري، حّمر اللحم على نار متوسطة، أضف الحمص، مهروس الطماطم، البصل الـمفروم، التوابل، السمن،   .1
كواب (710مل) من الـماء. اوصله للغليان، غط القدر واطبخه على نار هادئة لـمدة 50-60 دقيقة. و3 أ  

أضف العدس، خليط معجون الطماطم والـماء، األعشاب الـمفرومة، و8 ونصف كوب ماء (2لرت). أوصله للغليان   .2
وغط القدر.   

اطبخ الشوربة على نار هادئة لـمدة 90 دقيقة.   .3
أضف الشعريية واستمر يف الطبخ على نار هادئة لدقائق حىت تلني الشعريية.   .4

تذوق وقم بتعديل التوابل حسب الذوق، قم بتكثيف الشوربة حىت تصل لقوام كريمي ناعم بإضافة خليط   .5
الطحني والـماء بالتدريج، حرك باستمرار حىت تصل للقوام الـمطلوب وتوقف عن إضافة الخليط.   

اطبخ الشوربة على نار هادئة لـمدة 5-10 دقائق إضافية وتخلص من أي رغوة تتكون على السطح.  .6
قدم الشوربة وزينها بالليمون والكزبرة الطازجة.   .7



كسكسي بموزات اللحم
الـمكونات

ربع كوب زيت زيتون   •
4 موزات لحم   •

ملح وفلفل حسب الرغبة  •
بصلة كبرية مفرومة  •

2 جزر مقطع   •
فصني ثوم مفرومات   •

ملعقة صغرية كمون مطحون   •
نصف ملعقة صغرية كزبرة مطحونة   •
نصف ملعقة صغرية قرفة مطحونة  •
ربع ملعقة صغرية بهار حلو مطحون  •

ربع ملعقة صغرية جوزة الطيب مبشور طازج  •
ملعقتني كبار صلصة الطماطم   •

ملعقة صغرية هريسة (أو أي نوع معجون الفلفل الحار)  •
علبة طماطم مقرشة جاهزة، مصفى ومقطع  •

كواب مرقة دجاج (أو مرقة دجاج جاهزة قليلة الـملح) ثالثة أ  •
ربع كوب رشائح اللوز  •

2 ملعقة كبرية نعناع طازج مفروم   •
2 ملعقة كبرية كزبرة طازجة مفرومة  •

2 ملعقة كبرية زبدة غري مملحة  •
1 بصل الشالوت، مفروم   •

علبة واحدة من الكسكيس (كوب وربع كسكيس)  •
كوب ماء   •

ربع كوب كشمش مجفف  •

طريقة التحضري

موزات اللحم

سخن الفرن لدرجة حرارة 325درجة فهرنهايت / 165 درجة سيلزيية. يف مقالة كبرية ذات قاع ثقيلة سخن ملعقتني   .1
للمقالة (2 يف كل مرة) وقلبهم على  بالـملح والفلفل األسود، اضفهم  اللحم  تبل موزات  الزيتون.  كبريتني من زيت   
نار متوسطة حىت تتحمر من كل الجهات، تقريبا 12دقيقة. انقل الـموزات من الـمقالة إىل طبق آخر وامسح الـمقالة.   
أضف ملعقتني كبريتني من زيت الزيتون إىل نفس الـمقالة، أضف البصل، الجزر والثوم واطبخهم على نار متوسطة   .2
الطبخ  كمل  وأ الطيب  الحلو، وجوزة  البهار  القرفة،  الـمطحونة،  الكزبرة  الكمون،  تقريبا 5 دقائق. أضف  تتحمر،  حىت   
التحريك  الطبخ على حرارة متوسطة إىل عالية مع  كمل  الطماطم والهريسة وأ لـمدة دقيقة واحدة. أضف صلصة   
دقائق.   4 تقريبا  الـمزيج،  ويثخن  بالغليان  يبدأ  حىت  الدجاج  مرقة  من  فقط  واحد  كوب  أضف  دقيقتني.  لـمدة   
أضف علبة الطماطم الـمقطعة وكوب واحد فقط من مرقة الدجاج يف الـمقالة، تبل بالـملح والفلفل األسود حسب   .3
ثالث  لـمدة  الفرن  وأدخلها  جيداً  الـمقالة  غط  بالسائل).  بالكامل  مغطى  اللحم  بأن  كد  (تأ بالغليان  وابدأ  الذوق   
جيداً،  بتغطيته  وقم  آخر  طبق  يف  والخرضوات  اللحم  موزات  ضع  العظم.  عن  بالتساقط  اللحم  يبدأ  حىت  ساعات   

احتفظ بالسائل الستخدامه الحقاً.   
قم بتصفية السائل جيدا من الخرضوات، أرجعه إىل الـمقالة وقم بطبخه على درجة حرارة عالية حىت يتكثف السائل   .4
جانباً.  وضعه  السائل  مع  للمقالة  والخرضوات  اللحم  أعد  دقائق).   10 (تقريبا  فقط،  واحد  موب  كمية  إىل  ويصل   

 
خليط اللوز واألعشاب

انرث رشائح اللوز يف مقالة وحمصه لـمدة 10 دقائق.   .1
يف طبق صغري اخلط اللوز، النعناع والكزبرة وتبلهم بالـملح والفلفل األسود وضعهم جانبا لالستخدام الحقاً.   .2

الكسكيس

أذب الزبدة يف قدر متوسط الحجم، أضف بصل الشالوت واطبخه على درجة حرارة متوسطة إىل عالية حىت يلني،   .1
تقريباً دقيقتني. أضف الكسكيس وقلبه حىت يتحّمر قليًال، 2-3 دقائق.   

أضف كوب مرقة الدجاج الـمتبقي على الكسكيس، كوب الـماء، وربع ملعقة صغرية من الـملح وأوصله لدرجة الغليان.   .2
أبعده عن النار وأضف الكشمش الـمجفف. قم بتغطيته وتركه لـمدة 10 دقائق. حركه بالشوكة واخلط معه نصف   .3

كمية خليط اللوز واألعشاب.   

تجميع الـمكونات

ضع الكسكيس يف وسط طبق الطاجني للتقديم  .1
قم بصف موزات اللحم حول الكسكيس  .2

اسكب السائل فوق اللحم. قم بزتيني الطبق ببايق خليط اللوز واألعشاب  .3



سلطة التين بالجرجير
الـمكونات

4 حبات تني كبري  •
أوراق الجرجري  •

جنب ماعز مفتت  •
ربع كوب رمان  •

نصف كوب جوز  •
أوراق النعناع  •

 
التتبيلة

ملح الكورش  •
فلفل أسود مطحون  •

خل البلسمي  •
عصري ليمون  •
زيت الزيتون  •

 
طريقة التحضري

قم بتحمري الجوز يف الفرن لـمدة 5 دقائق.  .1
قطع التني إىل أربعة.  .2

اخلط التتبيلة يف وعاء صغري وأضفها إىل السلطة.  .3
قلب أوراق الجرجري مع الجوز والنعناع والرمان ونصف التتبيلة.  .4

يضاف التني وبايق التتبيلة  .5
رش جنب الـماعز الـمفتت  .6



:الدجاج الـمتبل
:مكونات
صدر دجاج - 200 جرام -
زبادي قليل الدسم - 5 جرام -
خردل ديجون 3- جرام -
خردل أصفر - 5 جرام -
عصري ليمون 2- مل -
زيت زيتون 5- مل -
ثوم 2- جرام -
اوريجانو - 2 جرام -
ملح صدف - 3 جرام -
 فلفل أسود 2- جرام -

 :طريقة التحضري
.تخلط جميع الـمكونات الـمذكورة أعاله مع صدور الدجاج وتوضع يف الـمربد لـمدة 3 ساعات -
.اشوي الدجاج الـمتبل -

فريكة مطبوخة
 :مكونات 
فريكة منظفة 100 جرام -
زيت زيتون - 5 مل -
بصل مقطع - 20 جرام -
ثوم مفروم - 5 جرام -
عود قرفة - 1 قطعة -
قرفة مطحونة - 2 جرام -
(ماء مرق نبايت - 250 مل (يف إناء يضاف الجزر والكرفس والبصل مع 250 مل من ماء الرشب على نار خفيفة -
ملح بحر - 3 جرام -
 فلفل أسود - 2 جرام -

 :كيف تصنع
.ُيسخن قدر الطهي ويضاف زيت الزيتون ويضاف البصل والثوم ويقلى جيداً -
.نضيف عود القرفة ومسحوق القرفة إىل الـمزيج -
.نضيف الفريكة للخلط ونقلب لـمدة 3 دقائق، ثم نضيف مرقة الخضار والـملح والفلفل -
.ُيطهى مزيج الفريكة على نار بطيئة حىت يقل الـماء -
.تحرك عن النار وقم بتغطيته جيداً واتركه لـمدة 20 دقيقة حىت يستقر -
.ُيقّدم الفريكة يف الطبق وُيضاف الدجاج الـمشوي فوقه -

:زبادي تزاتزييك قليل الدسم
 :مكونات
زبادي يوناين قليل الدسم 50 جرام -
نعناع مفروم 3 جرام -
ثوم مفروم 5 جرام -
 قرش خيار 10 جرام -

 :طريقة التحضري
اخلطي جميع الـمكونات مًعا يف وعاء -
.قّدميها يف وعاء مع الفريكة -

الـمكونات
جرام شكوالته داكنة بنسبة %70 من الكاكاو خاصة بالخزب 300
جرام سكر ابيض 230
جرام طحني 150
بيضات 3
جرام زبدة غري مملحة 155

:طريقة التحضري
.(قم بتسخني الفرن إىل 135 درجة مئوية (275 فهرنهايت
 يف وعاء كبري نمزج البيض والسكر. نخفق الـمزيج لغاية الحصول على خليط مرن وذلك باستخدام الخالط او خالط
.يدوي وبعدها نضع الخليط جانبا
 يف وعاء يمكن تسخينه يف الـميكروويف قم بتقطيع الشكوالتة الداكنة اليت تحتوي على %70 من الكاكاو على شكل
 رقائق صغرية واتركيها تذوب يف الـميكرويف مع الحرص على تحريك الشكوالتة بملعقة مطاطية كل عرش ثوان لتجنب
.احرتاقها. أضف الزبدة حىت يذوب تماما
 ضف خليط البيض والسكر إىل الشوكوالتة الـمذابة والزبدة. امزجهم مًعا واضف الطحني وقم بتقليب الخليط
.باستخدام ملعقة مسطحة كبرية حىت يصبح الـمزيج متناسقا

.صب الخليط يف قالب مدهون وضعها يف الفرن لـمدة 35 دقيقة

كد من ان الخليط الذي وضعته يف الفرن جاهز وقد نضج، ويتم اخراجه من الفرن .استخدم عود االسنان للتأ

.دعها تربد يف درجة حرارة الغرفة لبضع ساعات
 .قم بإزالة الكعكة من القالب وقطعها بشكل مكعبات
 .مقالة وتقطيعها إىل مربعات
.يمكن اضافة ملعقة من االيسكريم للربواين الـمحرض مرنليا من اجل االستمتاع

فطر الدجاج بالكريمة
بعجينة الفولفون

الـمكونات

1 بصلة مفرومة ناعماً  •
2 فص ثوم  •

250 جرام صدر دجاج مقطع إىل مكعبات  •
30 جرام ثوم معمر (بقل) مفرومة ناعماً  •

15 جرام زبدة  •
15 جرام زيت  •

كريم سميك 100 مل  •
1 بيضة مخفوقة  •

200 جرام فطر نظيف ومقطع إىل رشائح  •
50 جرام جنب بارمزيان مبشور  •

 
طريقة التحضري

 
سخن الفرن إىل 180 درجة مئوية.  .1

قم بتغطية صينية الخزب بورق خزب غري الصق ودهن عجينة الفولفون بالبيض ووضعها يف الفرن.  .2
ضعها يف الفرن لـمدة 10-15 دقيقة أو حىت تتحول إىل اللون الذهيب.  .3

يف هذه األثناء، اقلي البصل والثوم على نار متوسطة مع الزيت والزبدة لـمدة 2-3 دقائق حىت يذبلوا.  .4
ارفع درجة الحرارة ونضيف الدجاج. يطبخ الدجاج حىت ينضج بالكامل.  .5

يضاف الفطر ويطهى لـمدة 3 دقائق أخرى.  .6
أضيف الكريمة والـملح والفلفل واتركه على نار هادئة.  .7

قم بملىء علب الفطائر بخليط الدجاج ورشها بالثوم الـمعمر والبارمزيان.  .8



فريكة دجاج 
فريكة مطبوخة

فريكة منظفة 100 جرام  •
زيت زيتون - 5 مل  •

بصل مقطع - 20 جرام  •
ثوم مفروم - 5 جرام  •
عود قرفة - 1 قطعة  •

قرفة مطحونة - 2 جرام  •
ماء مرق نبايت - 250 مل (يف إناء يضاف الجزر والكرفس  •

والبصل مع 250 مل من ماء الرشب على نار خفيفة)  
ملح بحر - 3 جرام  •

فلفل أسود - 2 جرام   •

الـمكونات

الدجاج الـمتبل

صدر دجاج 200 جرام  •
زبادي قليل الدسم  5 جرام  •

خردل ديجون 3 جرام  •
خردل أصفر  5 جرام  •
عصري ليمون 2 مل  •

زيت زيتون 5 مل  •
ثوم 2 جرام  •

اوريجانو 2 جرام  •
ملح صدف 3 جرام  •
فلفل أسود 2 جرام  •

زبادي تزاتزييك قليل الدسم

زبادي يوناين قليل الدسم 50 جرام  •
نعناع مفروم 3 جرام  •

ثوم مفروم 5 جرام  •
قرش خيار 10 جرام   •

طريقة التحضري

الدجاج الـمتبل

تخلط جميع املكونات املذكورة أعاله مع صدور الدجاج وتوضع يف املربد ملدة 3 ساعات.  .1
اشوي الدجاج الـمتبل.  .2

فريكة مطبوخة

ُيسخن قدر الطهي ويضاف زيت الزيتون ويضاف البصل والثوم ويقلى جيداً.  .1
نضيف عود القرفة ومسحوق القرفة إىل املزيج.  .2

نضيف الفريكة للخلط ونقلب ملدة 3 دقائق، ثم نضيف مرقة الخضار وامللح والفلفل.  .3
ُيطهى مزيج الفريكة على نار بطيئة حىت يقل املاء.  .4

تحرك عن النار وقم بتغطيته جيداً واتركه ملدة 20 دقيقة حىت يستقر.  .5
ُيقّدم الفريكة يف الطبق وُيضاف الدجاج املشوي فوقه.  .6

زبادي تزاتزييك قليل الدسم

اخلط جميع املكونات مًعا يف وعاء  .1
قّدمها يف وعاء مع الفريكة.  .2



دجاج تكا مع أرز بالزعفران 
الـمكونات

صلصة تكا
 

رشائح بصل أحمر 50 جرام  •
طماطم طازجة ناضجة 75 جرام  •

كاجو 10 جرام  •
هيل 5 قطع  •

مسحوق كزبرة 3 جرام  •
زنجبيل 3 جرام  •

ثوم 5 جرام  •
مسحوق الفلفل الحار 1 جرام  •

زيت زيتون 5 مل  •
ملح بحر 3 جرام  •

عصري ليمون طازج 15 مل  •

أرز بالزعفران 

أرز طويل الحبة 75 جرام  •
(يغسل وينقع يف ماء بارد لـمدة 30 دقيقة)  

بصل مقطع 15 جرام  •
ثوم طازج مفروم 5 جرام  •

كركم 2 جرام  •
زعفران 1 جرام  •

عصري ليمون طازج 5 مل  •
زيت زيتون 5 مل  •

كزبرة طازجة مفرومة 5 جرام  •
ماء 50 مل   •

طريقة التحضري

صلصة تكا

سخن زيت الزيتون يف مقالة، ضع الهيل ورشائح البصل األحمر ، قّلب حىت يتحول لونها إىل اللون البين الذهيب.  .1
يهرس الزنجبيل والثوم ويضاف للخليط ويطهى الـمزيج على نار متوسطة الحرارة لبضع دقائق.  .2

يضاف مسحوق الكزبرة ومسحوق الفلفل الحار إىل القلي ويقلب الـمزيج لـمدة دقيقة.  .3
تضاف الطماطم الطازجة الـمفرومة ويطهى لـمدة 7 دقائق.  .4

ُيطحن معجون الكاجو، ثم ُيضاف إىل الـمزيج وُيحّرك جيداً لبضع دقائق  .5
يضاف الـملح والفلفل وعصري الليمون الطازج حسب الرغبة.  .6

اطهي الصلصة حىت تنضج جميع الخضار.  .7
نخلط الصلصة ونصفيها.  .8

دجاج تكا

تخلط جميع الـمكونات وتتبل بالدجاج وتوضع يف الثالجة لـمدة 3 ساعات.  .1
اشوي الدجاج الـمتبل  .2

يف وعاء طبخ، نخلط مع صوص تكا مع دجاج تكا على نار هادئة لـمدة 15 دقيقة.  .3
ننتهي بأوراق الكزبرة الطازجة الـمفرومة.  .4

أرز بالزعفران 

سخن الـمقالة وأضيفي زيت الزيتون ثم أضف البصل والثوم واقلي الـمزيج حىت يتحول لون الـمزيج إىل البين   .1
الذهيب.

نضيف الزعفران ومسحوق الكركم إىل الـمزيج.  .2
نضع الـمزيج يف إناء ونضيف الـماء وعصري الليمون واألرز على نار عالية.  .3

عندما يبدأ الـماء يف الغليان يصفى األرز ويتبل ويضاف إليه الكزبرة الطازجة.  .4
ُيطهى األرز على نار بطيئة حىت ينخفض الـماء يف القدر.  .5

يرفع األرز عن النار، يغطى بإحكام ويرتك لـمدة 20 دقيقة حىت يستقر.  .6
افتح الغطاء األرز جاهز للتقديم.  .7

دجاج تكا

صدر دجاج مقطع مكعبات 200 جرام  •
زنجبيل 3 جرام  •

ثوم 5 جرام  •
زبادي قليل الدسم 30 جرام  •

عصري ليمون طازج 5 مل  •
مسحوق الكركم 2 جرام  •

مسحوق الفلفل الحار 1 جرام  •
كزبرة طازجة 3 جرام   •



شكوالتة ساخنة
الـمكونات

لألطفال: 30 جرام من الشكوالتة الساخنة من مرزام أو من الشكوالتة الداكنة  •
للكبار: 40 جرام من الشكوالتة الساخنة من مرزام أو من الشكوالتة الداكنة  

120 مل من حليبك الـمفضل او بديل للحليب  •

التجهزيات

وعاء لتغليه الحليب  •
آلة رغوة الحليب او ميكروويف  •

كأس للقهوة  •

طريقة التحضري 

ضع مسحوق الشوكوالتة و٪80 من الحليب الـمطلوب يف إبريق البخار  .1
قلب برفق لبضع ثوان حىت تطفو الشوكوالتة بحرية  .2

ضع الحليب يف كأس وضعه يف الـميكرويف لـمدة خمس دقائق، وبعدها ضف الشكوالتة الساخنة وقم بالخلط  .3
حىت تمزتج الشوكوالتة تماماً.   

يجب أن يكون لديك إبريق من الشوكوالتة الداكنة الناعمة الساخنة مع عدم وجود "قطع" من الشوكوالتة.   .4
يضاف الحليب الـمتبقي اوال ٪20 الـمتبقية ويحرك حىت يمزتج وذلك لخفض درجة الحرارة. إذا كنت تقدم  .5

الـمرشوب لطفل فاألفضل إضافة الـمزيد من الحليب الـمربد يف النهاية  
صب الـمرشوب يف فنجان القهوة الخاص بك ورش مع بعض الشوكوالته لزتيني.  .6



براونيز الشوكوالتة الداكنة
الـمكونات

300 غرام شكوالته داكنة بنسبة %70 من الكاكاو خاصة بالخزب  •
230 غرام سكر ابيض  •

150 غرام طحني  •
3 بيضات  •

155 غرام زبدة غري مملحة  •

طريقة التحضري

قم بتسخني الفرن إىل 135 درجة مئوية (275 فهرنهايت).  .1
يف وعاء كبري نمزج البيض والسكر. نخفق املزيج لغاية الحصول على خليط مرن وذلك باستخدام الخالط أو   .2

خالط يدوي وبعدها نضع الخليط جانبا.  
يف وعاء يمكن تسخينه يف امليكروويف قم بتقطيع الشكوالتة الداكنة اليت تحتوي على %70 من الكاكاو على   .3

شكل رقائق صغرية واتركيها تذوب يف امليكرويف مع الحرص على تحريك الشكوالتة بملعقة مطاطية كل عرش   
ثوان لتجنب احرتاقها. أضف الزبدة حىت يذوب تماما.  

ضف خليط البيض والسكر إىل الشوكوالتة املذابة والزبدة. امزجهم مًعا واضف الطحني وقم بتقليب الخليط   .4
باستخدام ملعقة مسطحة كبرية حىت يصبح املزيج متناسقا.  

صب الخليط يف قالب مدهون وضعها يف الفرن ملدة 35 دقيقة.  .5
كد من ان الخليط الذي وضعته يف الفرن جاهز وقد نضج، ويتم اخراجه من الفرن. استخدم عود االسنان للتأ  .6

دعها تربد يف درجة حرارة الغرفة لبضع ساعات.  .7
قم بإزالة الكعكة من القالب وقطعها بشكل مكعبات.   .8

مقالة وتقطيعها إىل مربعات.   .9
يمكن اضافة ملعقة من االيسكريم للربواين املحرض مرنليا من اجل االستمتاع.  .10



دجاج بانكوس داهي
الـمكونات 

سمن 10 مل  •
هيل أخرض وبنـي 5 جرام  •

10 جرام معجون الزنجبيل بالثوم   •
الفلفل والقرنفل 5 جرام  •

رقائق الفلفل الحار 2 جرام  •
بصل 200 جرام  •
زبادي 200 جرام  •

مسحوق الكركم 10 جرام  •
مسحوق الكزبرة 40 جرام  •

ملح  5 جرام  •
أفخاذ دجاج كاملة 1 قطعة  •

طريقة التحضري

يسخن السمن يف مقالة ويضاف إليها كل البهارات.  .1
يضاف البصل الـمقطع إىل رشائح ويطهى حىت يصبح لونه بنيا ذهبيا.  .2

يضاف معجون الثوم بالزنجبيل ويحرك الـمزيج ويضاف إليه رقائق الفلفل ومسحوق الكركم ومسحوق الكزبرة   .3
ويطهى الـمزيج حىت تطلق جميع الـمكونات نكهاتها.  

أضف القليل من الـماء من أجل تليني البصل وهرسه بمساعدة الـملعقة.  .4
قلل اللهب وأضف الزبادي الـمخفوق واطبخه حىت تطلق جميع الـمكونات نكهاتها. أضف فخذ الدجاج كاملة   .5

وقلبها واطبخها حىت تنضج.   



أفوكادو بابدي شات
الـمكونات 

بابدي 5 قطعات  •
صلصة التمر الهندي 30 جرام  •

صلصة النعناع 20 جرام  •
Sev شعريية 20 جرام  •

رمان 50 جرام  •

خليط األفوكادو 

األفوكادو  250 جرام  •
بصل 30 جرام  •

طماطم 30 جرام  •
ليمون 50 جرام  •

مسحوق الكمون 10 جرام  •
شات ماساال 10 جرام  •

نعناع 10 جرام  •
كزبرة 30 جرام  •

ملح  5 جرام  •

طريقة التحضري

ضع صلصة التمر الهندي والنعناع على البابدي.  .1
ضع خليط األفوكادو فوقه (افرم جميع الـمكونات فرماً ناعماً، واهرس األفوكادو واخلطهم معاً)  .2

رش كل الصلصات.   .3
.Sev ضع فوقه الرمان وشعريية  .4



:الدجاج الـمتبل
:مكونات
صدر دجاج - 200 جرام -
زبادي قليل الدسم - 5 جرام -
خردل ديجون 3- جرام -
خردل أصفر - 5 جرام -
عصري ليمون 2- مل -
زيت زيتون 5- مل -
ثوم 2- جرام -
اوريجانو - 2 جرام -
ملح صدف - 3 جرام -
 فلفل أسود 2- جرام -

 :طريقة التحضري
.تخلط جميع الـمكونات الـمذكورة أعاله مع صدور الدجاج وتوضع يف الـمربد لـمدة 3 ساعات -
.اشوي الدجاج الـمتبل -

فريكة مطبوخة
 :مكونات 
فريكة منظفة 100 جرام -
زيت زيتون - 5 مل -
بصل مقطع - 20 جرام -
ثوم مفروم - 5 جرام -
عود قرفة - 1 قطعة -
قرفة مطحونة - 2 جرام -
(ماء مرق نبايت - 250 مل (يف إناء يضاف الجزر والكرفس والبصل مع 250 مل من ماء الرشب على نار خفيفة -
ملح بحر - 3 جرام -
 فلفل أسود - 2 جرام -

 :كيف تصنع
.ُيسخن قدر الطهي ويضاف زيت الزيتون ويضاف البصل والثوم ويقلى جيداً -
.نضيف عود القرفة ومسحوق القرفة إىل الـمزيج -
.نضيف الفريكة للخلط ونقلب لـمدة 3 دقائق، ثم نضيف مرقة الخضار والـملح والفلفل -
.ُيطهى مزيج الفريكة على نار بطيئة حىت يقل الـماء -
.تحرك عن النار وقم بتغطيته جيداً واتركه لـمدة 20 دقيقة حىت يستقر -
.ُيقّدم الفريكة يف الطبق وُيضاف الدجاج الـمشوي فوقه -

:زبادي تزاتزييك قليل الدسم
 :مكونات
زبادي يوناين قليل الدسم 50 جرام -
نعناع مفروم 3 جرام -
ثوم مفروم 5 جرام -
 قرش خيار 10 جرام -

 :طريقة التحضري
اخلطي جميع الـمكونات مًعا يف وعاء -
.قّدميها يف وعاء مع الفريكة -

الـمكونات
جرام شكوالته داكنة بنسبة %70 من الكاكاو خاصة بالخزب 300
جرام سكر ابيض 230
جرام طحني 150
بيضات 3
جرام زبدة غري مملحة 155

:طريقة التحضري
.(قم بتسخني الفرن إىل 135 درجة مئوية (275 فهرنهايت
 يف وعاء كبري نمزج البيض والسكر. نخفق الـمزيج لغاية الحصول على خليط مرن وذلك باستخدام الخالط او خالط
.يدوي وبعدها نضع الخليط جانبا
 يف وعاء يمكن تسخينه يف الـميكروويف قم بتقطيع الشكوالتة الداكنة اليت تحتوي على %70 من الكاكاو على شكل
 رقائق صغرية واتركيها تذوب يف الـميكرويف مع الحرص على تحريك الشكوالتة بملعقة مطاطية كل عرش ثوان لتجنب
.احرتاقها. أضف الزبدة حىت يذوب تماما
 ضف خليط البيض والسكر إىل الشوكوالتة الـمذابة والزبدة. امزجهم مًعا واضف الطحني وقم بتقليب الخليط
.باستخدام ملعقة مسطحة كبرية حىت يصبح الـمزيج متناسقا

.صب الخليط يف قالب مدهون وضعها يف الفرن لـمدة 35 دقيقة

كد من ان الخليط الذي وضعته يف الفرن جاهز وقد نضج، ويتم اخراجه من الفرن .استخدم عود االسنان للتأ

.دعها تربد يف درجة حرارة الغرفة لبضع ساعات
 .قم بإزالة الكعكة من القالب وقطعها بشكل مكعبات
 .مقالة وتقطيعها إىل مربعات
.يمكن اضافة ملعقة من االيسكريم للربواين الـمحرض مرنليا من اجل االستمتاع

مشروب كازابالنكا
الـمكونات 

330 ملل حجم الحصة: 
تمر بال بذور 100 جرام  •

عسل 20 مل  •
كركم 3 جرام  •

مسحوق القرفة 3 جرام  •
10 مل عصري الليمون   •

ماء 150 مل  •
ثلج مسحوق 45 جرام  •

طريقة التحضري

اغسل ونقع البذور مع كمية أقل من التمر يف الـماء الفاتر.  .1
أضف جميع الـمكونات يف الخالط.  .2

امزجه مع مكعبات الثلج.  .3
يسكب الـمرشوب يف كوب طويل ويرفعه بالثلج الـمسحوق.  .4

يزين الطبق بالنعناع والتمر والليمون.  .5



سلطة الكينوا والكسكس
الـمكونات

كينوا سوداء 60 جرام  •
كينوا بيضاء 60 جرام  •

أرز الكسكس 100 جرام   •
رشائح التمر 40 جرام  •
جرجريصغري 15 جرام  •

أفوكادو 100  جرام  •
طماطم الكرز 60 جرام  •
جوز محمص 30 جرام  •

(للتحميص، ضع الجوز يف الفرن لـمدة 5-8 دقائق على درجة 160 درجة مئوية)  
زبيب أسود 10 جرام  •

تتبيلة الربتقال (80 مل)

عصري برتقال طازج 500 مل  •
خل بلسمي أبيض 100 مل  •

زيت الزيتون 250 مل  •
ملح البحر 6 جرام  •

فلفل أسود 1 جرام  •

طريقة التحضري

تطهى الكينوا البيضاء والسوداء مع أرز الكسكس حىت تصبح طرية بشكل منفصل.  .1
يقطع األفوكادو إىل مكعبات. قطعي الطماطم الكرزية والتمر. ضع كل يشء إىل وعاء واحد.  .2

يغلى عصري الربتقال الطازج حىت ينخفض إىل 100 مل، و دعه يربد.  .3
يضاف الخل البلسمي األبيض وزيت الزيتون والـملح والفلفل حسب الذوق ويخلط معاً.  .4

أضف تتبيلة الربتقال للسلطة واخلطها وقدمها.  .5



سمك السلمون الـمشوي 
مع الشمر الـمتبل

الـمكونات

سمك السلمون 180 جرام  •
شمر 120 جرام  •

حمص 100 جرام  •
ليمون 60 جرام  •

زيت الزيتون 50 مل  •
ملح البحر 10 جرام  •

فلفل أسود 2 غ  •
الثوم الـمعمر (بقل) 1غ  •

حمص

250 جرام حمص مطبوخ  •
25 مل عصري ليمون  •

60 جرام طحينة  •
1 فص ثوم صغري مفروم  •

40 مل زيت زيتون  •
2/1 ملعقة صغرية كمون  •

30-40 جرام مكعبات ثلج  •
ملح حسب الذوق  •

الفلفل الحلو أو السماق للتقديم.  •

طريقة التحضري

السلمون

قم بتتبيل السمك السلمون باستخدام الـملح والفلفل.  .1
سخن زيت الزيتون يف مقالة فوقه نار بني متوسطة اىل ساخنة.  .2

ضع جلد السلمون جانبا واطهيه لـمدة 7-9 دقائق حىت يطهى جيدا.  .3
يوضع فوقه رشائح رقيقة من الشمر الـممزوج بالثوم الـمعمر الـمفروم ويتبل بعصري الليمون.  .4

يقدم مع الحمص على الجانب.  .5

حمص

انقع الحمص طوال الليل يف الـماء. شطف وجفف الحمص، وينقل إىل وعاء من الـماء البارد ويغلي  .1
بمجرد الغليان، اخفض درجة الحرارة إىل حرارة منخفضة أو متوسطة ويطهى على نار خفيفة لـمدة 45 دقيقة إىل ساعة.  .2

بمجرد أن يصبح الحمص طريا، يصفى ويضاف إىل الخالط. يضاف عصري الليمون والطحينة والثوم والكمون   .3
ويخلط مع الثلج حىت يصبح قوامه متساويا وكريمي.  

ضع فوقه الفلفل الحلو أو السماق ورش زيت الزيتون قبل التقديم.  .4



معمول مع
التفاح والقشطة

الـمكونات

تكفي لـ6 أشخاص
الكراميل

160 جرام سكر  •
40 جرام ماء  •

45 جرام جلوكوز  •

القطر والتفاح

150 جرام من الزبدة الـمغالة حىت يصبح لونها بين  •
400 جرام ماء  •

500 جرام سكر  •
1 ملعقة كبرية عصري ليمون  •

1 رشة ملح  •
بذور قرن فانيليا  •

6 حبات تفاح جولدن كبرية  •
 

عجينة الـمعمول

210 جرام طحني  •
240 جرام سميد ناعم  •

210 جرام سمنة، طرية  •
1 علبة حليب نستله الـمكثف الـمحلى  •

1 ملعقة كبرية ماء زهر  •

التقديم

1 كوب قشطة  •
ورد جوري يابس  •

بودرة القرفة  •

طريقة التحضري

الكراميل

يف قدر، يسخن الـماء والسكر والجلوكوز على حرارة منخفضة حىت يتحول إىل كراميل فاتح.  .1
ثم يصب الكراميل يف القطر الـمذكور تالياً.  .2

القطر والتفاح

يف قدر، يغلى الـماء والسكر وعصري الليمون وبذور الفانيليا، والـملح، والبحري والزبدة.  .1
يصب الكراميل الساخن بحذر على القطر.  .2

يحفر التفاح إلخراج اللب ويصف يف القالب ثم يرش القطر عليه ويخزب لـ 1 ساعة.  .3
يخرج من الفرن ويربد ليصبح بحرارة الغرفة.  .4

عجينة الـمعمول

يخلط الطحني العادي والسميد الناعم والسمنة يف وعاء، ثم تضاف حليب نستله الـمكثف وماء الزهر ويخلط جيداً.  .1
تصب العجينة يف صينية فرن حىت تصبح بسماكة 4 سنتيمرت وتوضع يف فرن مسخن مسبقاً على حرارة 150 درجة   .2

مئوية لـ 20 دقيقة أو حىت تصبح العجينة جافة. تحرك العجينة كل 5-6 دقائق لتصبح فتات.  
تخرج العجينة من الفرن وتوضع جانباً لتربد لتصبح بحرارة الغرفة.  .3

تخلط العجينة يف خالط حىت تصبح ناعمة.  .4
يرش الخليط على الوجه ويضغط جيداً حىت يصبح الخليط مسطحاً بشكل متساوي يف كل الصينية.  .5

يخزب يف فرن مسخن مسبقاً على حرارة 200 درجة مئوية لـ 20 دقيقة مع تدوير الصينية من وقت إىل آخر حىت تصبح   .6
كل الحواف ذهبية اللون. تخرج وتوضع جانباً.  



فريكة ريزوتو
الـمكونات

تكفي لـ4 أشخاص 
لحم الرقبة الـمدمسة

2 كيلو جرام لحم رقبة الحمل  •
ملح وفلفل أسود   •

3 ملعقة كبرية زيت بذور العنب   •
8 عود زعرت أخرض   •

4 ورقة غار   •
4 حبة قرنفل   •

4 حبة هال   •
1 عود قرفة   •

8 كوب مرق لحم بقر أو لحم حمل  •

الـملوخية

850 جرام مرق لحم بقر بين   •
7 جرام رشاب الجلوكوز   •

4 جرام ملح   •
5 جرام فطر بورتشيين الـمجفف   •

½ ملعقة صغرية زبدة   •
2 فص ثوم   •

¼ ملعقة صغرية كزبرة حب  •
5 جرام أوراق ملوخية يابسة   •

يزوتو الفريكة ر

100 جرام زبدة   •
½ كوب بصل، مفروم   •

2 كوب فريكة   •
8 كوب مرق لحم الحمل   •

150 جرام جبنة بارمزيان، مبشورة   •
ملح للتبيل   •

¼ كوب عصري عنب أبيض  •

للتقديم

صنوبر ولوز وكاجو محمص  •
بصل مقلي ومقرمش   •

طريقة التحضري

الـملوخية

تحضري مرق اللحم. يمكن تحضري الـمرق مسبقاً بأسابيع.  .1
يف وعاء متوسط يجرامع الـمرق والجلوكوز والفطر، يغلى الـمزيج على حرارة متوسطة إىل خفيفة حىت يصبح كثيفاً ومركزاً، تزال الرغوة   .2

كل فرتة.
تسخن الزبدة يف مقالة للقلي ويشوح الثوم والـملوخية والكزبرة الحب لـمدة 1 دقيقة.  .3

تضاف جميع الـمكونات للمرق وتطهى لـمدة 1 دقيقة وترتك حىت تترشب جميع النكهات، تصفى قبل التقديم  .4

لحم الرقبة الـمدمسة

يسخن الزيت يف مقالة للشوي ويحّمر اللحم حىت يصبح بنياً.  .1
يضاف الزعرت وورق الغار والقرنفل والكزبرة وعود القرفة والـمرق، يوضع الغطاء.  .2

تطهى يف الفرن على حرارة 90 درجة مئوية لـمدة 4 ساعات وتتبل حسب الرغبة.  .3
يفتت اللحم ويفصل عن العظم ويوضع جانباً.  .4

الفريكة

تسخن الزبدة يف قدر الضغط حىت تحمر.  .1
يضاف البصل ويشوح حىت يصبح شفافاً، ثم تضاف الفريكة وتطهى لـمدة 2 دقيقة.  .2

يضاف الـمرق وتتبل بالـملح والفلفل.  .3
تطهى الفريكة بالضغط لـمدة 15 دقيقة.  .4

ترش بالجبنة وعصري العنب األبيض ويعدل التتبيل.  .5
يوضع اللحم على وجه الريزوتو، وترش بالـمكرسات والبصل الـمقلي قبل التقديم.  .6



كارباتشيو  رمضان
طحينة وموس جنب بروفوال مدخن

30 مل طحينة  •
130 مل كريم ثقيل  •

75جرام جنب بروفوال مدخن  •
3 قطع صفائح الجيالتني  •

ملح وفلفل  •

الـمكونات

حبتان باذنجان مشوي كبري  •
12/2 جرام فصوص ثوم مهروسة ومبشورة  •

16ml/1 ملعقة كبرية عصري ليمون  •
ملح وفلفل حسب الرغبة  •

بيستو بالثوم الربي الرشق أوسطي

100 جرام ثوم بري  •
50 جرام جنب بارمزيان (مبشور)  •

50 جرام كاجو (محمص)  •
85 مل من زيت الزيتون  •

32 مل من عصري الليمون  •
3 جرام مسحوق كزبرة  •

3 جرام مسحوق كمون  •
ملح وفلفل  •

دبس التمر

100 مل رشاب التمر  •
55 جرام سكر بين  •

55 مل دبس السكر  •

تتبيلة ليفانت فوركايك

15 جرام سماق  •
5 جرام بتالت الورد  •

5 جرام ملح دبس لبناين  •
15 جرام بذور السمسم  •
5 جرام مسحوق الزعرت  •

طريقة التحضري

ضع الباذنجان على اسخن بقعة على الشواية، مع التقليب حسب الحاجة،  .1
حىت يتفحم وينضج تقريبا من 12 إىل 15 دقيقة. انقله إىل لوح التقطيع واتركه يربد.

بمجرد أن يربد، قرش الباذنجان واتركه. ضعها فوق مصفاة حىت تقطر وتجف وتربد تماما.  .2
خذ الباذنجان الـمشوي وباستخدام شوكة قم بهرسها قليًال.  .3
يضاف الثوم وعصري الليمون. اضف الـملح والفلفل للمذاق.  .4

انرث الباذنجان الـمتفحم يف الطبق واتركه جانباً يف الثالجة.  .5

بيستو بالثوم الربي الرشق أوسطي

اغسل الثوم الربي جيًدا وضعه يف محرض الطعام، واتركه حىت يتكرس جيًدا.  .1
أضف جنب البارمزيان الـمبشور ، وامزج بشدة لتفتيت أوراق الثوم.  .2

أضف الكاجو والتوابل ، وضع زيت الزيتون على أهبة االستعداد وشغل محرض الطعام. أضف زيت الزيتون اىل الخليط حىت يصل البيستو إىل   .3
القوام الـمطلوب. أضف الـملح والفلفل وعصري الليمون إليه.

طحينة وموس جنب بروفوال مدخن

نقع رقائق الجيالتني يف الـماء البارد ، اعرصها باستخدام يديك.  .1
صفي الـماء الزائد وأضف األوراق إىل الكريمة الثقيلة لتذوب يف درجة حرارة متوسطة.  .2

نضيف خليط الجيالتني الكريمي إىل الخالط مع الطحينة والجنب. نمزج على رسعة عالية، ثم يصفى من خالل منخل ناعم ويوضع يف الـمربد   .3
لـمدة ساعتني.

انقل الـمزيج إىل وعاء الخلط واخفق باستخدام مرضب يدوي حىت يتضاعف حجمه.  .4
ضعها يف كيس حلواين لزتيني الحلوى واتركه جانًبا.  .5

دبس التمر

امزج جميع الـمكونات يف وعاء الخلط، واخفق حىت تمزتج جميع الـمكونات جيًدا. ضعه يف وعاء صغري.  .1
يطهى ببطء على نار متوسطة ويطهى حىت ينخفض بمقدار النصف حوايل 15-25 دقيقة. ضعه يف الثالجة لـمدة 15 دقيقة ثم نرتكه جانبا.  .2

تتبيلة ليفانت فوركايك

 .1
 يتم تخزين الـمحتوى يف وعاء محكم الغلق وبعيدا عن الرطوبة2. 

اخلط جميع الـمكونات يف الوعاء جيداً



رامن رمضان
الـمكونات

مرق الدجاج ولحم الضأن (مرق البيتان) 

300 غرام كراث (بما يف ذلك الجزء األخرض الداكن)  •
مقطع إىل رشائح رفيعة جًدا (مغسولة)

6 فصوص ثوم متوسطة / 35 جرام ثوم مفروم  •
100 غرام من البصل األخرض  •
15 غرام من الزنجبيل املفروم  •

800 جرام من نخاع عظم الضأن  •
800 جرام من عظام الدجاج  •

1.5 لرت ماء مصفى  •

خزب شويو 

(يمكن أيضا استخدام صلصة الصويا أو تماري.)
1.5 كيلوجرام خزب قديم  •

3.23 لرت ماء  •
350 غرام من الشعري العضوي  •

 Barley kojiأو ما يعرف بـ
350 غرام ملح  •

بيض طائرة السمان

4 قطع بيض السمان  •
40 مل من صلصة الصويا أو خزب شويو  •

طريقة التحضري

مرق الدجاج ولحم الضأن (مرق البيتان) 

كد من عدم تجاوز الحد األقىص لـملئ  ضع عظام لحم الضأن والدجاج يف قدر الضغط وغّطه بـ (1.5 لرت) من املاء. (تأ  .1
القدر.) قم بطهيه عند اقىص درجات الضغط وذلك ملدة ساعة و 20 دقيقة. اسمح للضغط أن يتحرر بشكل طبيعي.

بعد الطهي يف قدر الضغط ، انقل العظام (أزل نخاع عظم الضأن وتخلص منها) مع السائل يف إناء الطهي. أضف   .2
الخضار واطبخ من لساعة أخرى على نار خفيفة.  

باستخدام ملعقة خشبية أو هراسة البطاطس، حاول تفتيت وسحق عظام الدجاج يف القدر إىل قطع صغرية، يوضع   .3
الخليط على نار عالية مع التحريك بشكل دوري لـمدة 30 دقيقة حىت يستحلب الـمرق.  

على دفعات، صب الخليط من خالل مصفاة شبكية دقيقة مبارشة يف وعاء الخلط. اضغط بقوة على الـمواد الصلبة   .4
كرب قدر ممكن من السوائل. تخلص من الدجاج والخرضوات الـمصفاه. الستخراج أ

انقل الـمرق إىل حاوية محكمة اإلغالق وضعها جانًبا بينما نصنع بايق العنارص.  .2

النودلز الـمزنلية

(يمكن استبدالها بنودلز أودون املتوفرة يف املتاجر)
200 غرام دقيق لجميع األغراض  •

90 غرام من املاء املصفى  •
10 غرام ملح  •

كوزي لحم خروف امارايت

1 قطعة / 500 جرام لحم رقبة خروف  •
15 غرام بذور كزبرة  •

15 غرام بذور كمون  •
15 غرام بذور الشمر  •
15 غرام بذور الحلبة  •

2 فلفل أحمر مجفف (اختياري)  •
1 قطعة قرفة (صغرية)  •

15 غرام من مسحوق الكركم  •
80 مل زيت زيتون  •



رامن رمضان
خزب شويو 

اطحن الخزب القديم إىل فتات ثم انرشها يف صينية تحميص مبطنة بحصرية خزب بسمك 0.5 بوصة (6 مم) .  .1
تحميص الفتات على حرارة 163 درجة مئوية لـمدة 45 إىل 50 دقيقة أو حىت يصبح لونها بين غامق. وضع فتات الخزب   .2

ليربد يف درجة حرارة الغرفة ثم نقوم بدمجها مع بقية مكونات.
استخدم كيس وافرغه من الهواء وضع الفتات واتركه يرتاح ملدة 4 إىل 6 أشهر أو بدًال من ذلك يمكن وضعه يف وعاء وضع   .3

فوقه وزن الفخار.
درجة الحرارة يف هذه الـمرحلة مهمة: اترك املحتوى يف مكان مظلم داï حيث درجة الحرارة  .4

يجب أن تكون حوايل 24 درجة مئوية إىل 31 درجة مئوية ، كما أن الرطوبة تلعب دوًرا كبًريا هنا (يفضل وضعها بالقرب   .5
من فرن الخزب الذي ينتج عنه رطوبة عالية).

ساللة واالستخدام.  .6
* قد تستغرق عملية التخمري ما يصل إىل 2 إىل 4 أسابيع ، ويجب مراقبتها بحًثا عن تشكل اي عفن. العملية تزيد الحموضة. 
يتم تكسري محتويات الربوتني والكربوهيدرات يف العجني املخمر ببطء، مما يؤدي اىل خلق الطعم اللذيذ او ما يعرف باالومامي 

او يف عمق الطبقات، يف حني أن الحالوة املزتايدة تدور حول املرارة ونكهة الكراميل للخزب. والنتيجة هي صلصة غنية جيدة 
يمكن استهالكها كما هي أو استخدامها لتحسني األطباق مع املكونات األخرى.

النودلز الـمزنلية

اصنع العجينة عن طريق مزج جميع املكونات مًعا، واتركها لرتتاح ملدة 30 دقيقة.  .1
اعجن العجينة على شكل كرة كبرية الحجم، حىت تحصل العجينة على نسيج مرن  .2

اتركه يرتاح ملدة ساعتني إضافيتني يف درجة حرارة الغرفة  .3
افردي العجينة إىل طبقة رقيقة ومسطحة.  .4

قم بطي وتقطيع العجني إىل خيوط رفيعة (النودلز) باستخدام سكني حاد.  .5

كوزي لحم خروف امارايت

للزبر (خلطة التوابل): سخن الفرن على حرارة 180 درجة مئوية، اخلط جميع البذور مع القرفة والفلفل ما عدا مسحوق   .1
الكركم ويوزع على الصينية، ُيحّمى لـمدة 6 إىل 7 دقائق ليك تمزتج النكهات. ما ان يربد الخليط، يطحن بسالسة 

باستخدام مطحنة التوابل، يضاف مسحوق الكركم ويطوى وتخلط بلطف.  
بالنسبة للحم الخروف: سخن الفرن على 160 درجة مئوية. ضع اللحم على سطح مستو كبري وافرك نصف الكمية   .2

بزيت الزيتون، نضيف الزبر ونفرك اللحم كله مع لـمسة ملح ونلفه لتشكيل اسطوانة طويلة الشكل.
سخن الزيت الـمتبقي يف مقالة كبرية على نار عالية. ُيضاف لحم الضأن إىل الـمقالة وُيطهى اللحم حىت يصبح بين ذهيب،   .3

مع الخرص على تقليبه من حني آلخر (3 دقائق لكل جانب). انقل اللحم إىل طاجني فخاري ويضاف 400 مل من 
الـماء، يغطى بالغطاء ويوضع يف الفرن ليطهى ملدة ساعة.  

انزع الغطاء واقلب اللحم، وأعد الطاجني إىل الفرن، واطبخه آلخر 30 دقيقة. نخرج الطاجني فخاري من الفرن ونرفع   .1
اللحم إىل صحن ونرتكه يرتاح يف مكان داï حىت يربد.

ضعه يف الـمربد ليربد لـمدة ساعة.  .4
قّطع إىل رشائح رفيعة.  .5

بيض طائرة السمان

للحصول على بياض وصفار البيض مطهو جيًدا:
احرص على ان يغلي الـماء مع الـملح جيدا، ضع بيض السمان لـمدة 2 دقيقة و 30 ثانية  .1

قرش وشطف بالـماء البارد  .2
اضفها إىل صلصة الصويا أو خزب شويو مزنيل الصنع وضعها يف الـمربد ملدة ساعة.  .3

تجميع الـمكونات

يف وعاء كبري، أضيف 10 مل من صلصة الصويا أو خزبشويو.  سخن مرق الدجاج ولحم الضأن حىت الغليان. يف غضون   .1
ذلك ، اسلق نودلز األودون ملدة دقيقتني يف املاء املغلي.  

أضيف النودلز يف الوعاء واخلطيهم جيًدا مع فول الصويا أو خزب شويو حىت تنغس النودلز يف الصلصة. ُيسكب مرق   .2
البيتان وُيضاف رشائح لحم الضأن املقطعة فوقها.  

ُيزين بأوراق الكزبرة (اختياري) وأنصاف بيض السمان. أضـــف-3. 



لفائف القرفة
الـمكونات

تكفي 8 أشخاص
8 رشائح خزب الحليب األبيض  •

90 جرام خلطة قرفة   •
65 جرام من خليط العجني السائل  •

1 ملعقة كبرية زبدة غري مملحة  •
105 جرام خليط سكر  •

105 جرام سكر ناعم جدا   •

خلطة القرفة  

60 جرام سكر بين  •
25 جرام زبدة غري مملحة  •

2 ملعقة كبرية من مسحوق القرفة  •

خليط العجني السائل

60 مل حليب  •
1 بيضة كاملة  •

1 ملعقة كبرية من خالصة الفانيليا  •

مزيج السكر

100 جرام سكر أبيض   •
2 ملعقة كبرية من مسحوق القرفة  •

كريمة مخفوقة

20 جرام زبدة غري مملحة  •
25 جرام سكر ناعم جداً  •

60 جرام جبنة كريمية  •

طريقة التحضري

لف الخزب باستخدام مرقاق العجني حىت يصبح مسطحاً ورقيقاً  .1
لصق مزيج القرفة فوق رشائح الخزب الـمسطحة  .2

لف قطع الخزب على شكل مائل  .3
اغمس الخزب يف مزيج العجني السائل  .4

قم بتسخني الـمقالة  .5
توضع الزبدة يف مقالة وتوضع لفائف قطع الخزب يف الـمقالة، وتطهى حىت يصبح لونها بنيا ذهبيا   .6

بمجرد أن يصبح لونها بنيا ذهبيا، أزيلي اللفائف وضعيها يف وعاء الخلط  .7
غطي اللفائف بمزيج السكر حىت تغلف بالتساوي  .8

ضع الكريمة فوق اللفائف  .9



كوسة فريتيس
الـمكونات

120 جرام كوسة مقطعة رشائح  •
60 جرام دقيق  •

2 بيضة مخفوقة  •
فتات الخزب بانكو 60 جرام  •

25 جرام جبنة بارمزيان  •
1 ملعقة صغرية بقدونس مفروم  •

1 ملعقة صغرية ليمون، وقرش الليمون  •
1 ليمون (4/1 إسفني)  •

صلصة الرانش

2/3 كوب مايونزي  •
1 كوب زبادي  •

3/2 كوب كريمة حامضة  •
1 ملعقة صغرية من مسحوق الثوم  •

1 ملعقة صغرية من مسحوق البصل  •
2 ملعقة صغرية ثوم معمر طازج مفروم  •

2 ملعقة صغرية شبت طازج مفروم  •
1 ملعقة صغرية ملح  •

1 ملعقة صغرية فلفل أسود مطحون  •

طريقة التحضري

قم بتقطيع الكوسة اىل رشائح رقيقة (حوايل 15 قطعة)  .1
قم بتتبل رشائح الكوسة بالـملح والفلفل  .2

قم بتغميس كل رشيحة من رشائح الكوسة يف الدقيق والبيض الـمخفوق ثم تغطى بفتات الخزب  .3
يطهى يف مقالة لـمدة 2 دقيقة (عند حوايل 170 درجة مئوية)، حىت تصبح رشائح الكوسة بنية ذهبية.   .4

ضع الرشائح يف وعاء الخلط لتجفيف الكوسة الـمقلية من الزيت.  .5
ينقل إىل طبق مبطن بالورق.  .6

يزين الطبق بجبنة البارمزيان والبقدونس.  .7
رشها بنكهة الليمون.  .8

يقدم مع قطع الليمون وصلصة الرانش على الجانب.  .9



برجر مهروس تويستر
الـمكونات   

10“ دقيق تورتيال    •
2 مالعق كبرية صلصة توايس  •

100 جرام بايت لحم   •
15 جرام ملفوف أحمر مبشور  •

30 جرام خس الجبل الجليدي مبشور  •
5 رشائح من مخلل الخيار  •

2 رشيحة جبنة شيدر  •

صلصة توايس

1 كوب مايونزي   •
4/1 كوب كاتشب طماطم   •

4/1 كوب مخلل الخيار - قطع صغرية  •
1 ملعقة كبرية خردل فرنيس   •

2 ملعقة كبرية مسحوق البصل   •
2 ملعقة كبرية خل  •

طريقة التحضري

ضع بايت اللحم على صينية واضغط عليها باستخدام ملعقة معدنية عريضة او غطيها بورقة من ورق الزبدة   .1
وبالضغط عليها لتصبح رقيقة

ضع الجنب يف األعلى حىت تذوب  .2
قم بتسخني التورتيال، حىت تصبح دافئة ومرنة (حوايل 15 ثانية)  .3

بمجرد أن تصبح ساخنة، قم بتوزيع صلصة توايس بالتساوي على سطح التورتيال، مع ترك 1 بوصة على كل حافة  .4
ضع الخس والـملفوف الـممزق والـمخلالت بالتساوي فوق صلصة توايس  .5

ضع بايت اللحم على األعلى   .6
ضع جبنة الشيدر فوق بايت اللحم  .7

لف التورتيال بأسلوب "بوريتو"   .8
ضعي التورتيال مرة أخرى على صينية الشواية حىت يصبح لونها بنيا ذهبيا  .9

يقطع قطريا للتقديم ضــــــع-10. 



برجر دجاج مقرمش
الـمكونات

6 أونصة صدر دجاج  •
3 بيضات، مخفوقة  •

60 مل، الدقيق ذايت التخمر  •
60 جرام فتات الخزب   •

خزب البطاطس الخاص بالربجر  •
صلصة باما توايس  •

2 رشيحة جبنة شيدر  •
15 جرام خس الجبل جليدي مبشور  •

15 جرام مخلل شبت  •
15 جرام حلقة بصل  •

2 رشيحة طماطم  •

صلصة باما 

2 كوب مايونزي   •
4/1 خل التفاح  •

2 ملعقة كبرية عصري ليمون  •
1 ملعقة كبرية صلصة ورسرتشاير  •

1 ملعقة صغرية فلفل أسود مطحون  •
1 ملعقة صغرية ملح  •

1 ملعقة صغرية فلفل حريف  •
1 ملعقة كبرية سكر أبيض   •

طريقة التحضري

اغمس صدر الدجاج يف الدقيق الدوار لتغطية كل فيليه بالتساوي يف الخليط  .1
يؤخذ الدجاج الـمغلف بالدقيق ويغمس يف البيض الـمخفوق ويغطى أخريا بفتات الخزب  .2

يطهى الدجاج الـمخبوز يف مقالة على حرارة 175 درجة مئوية لـمدة 5-6 دقائق  .3
يصفى جيدا ويوضع على طبق مبطن بالـمنشفة   .4

ضعي الكعكة (الجانب الـمقطع متجها لألسفل) فوق صينية الشواء حىت يصبح لونها بنيا ذهبيا  .5
قم بتوزيع صلصة باما بالتساوي على الكعكة العلوية والسفلية  .6

قم بتجهزي الربغر بهذا الرتتيب: الـمخلالت والدجاج والجنب والخس والطماطم والبصل)  .7
يقدم مع صلصة باما إضافية  .8

ضــــــع-



فالفل مع صلصة
الطحينة بالشمندر

*خالية من الغلوتين ومنتجات الحليب
الـمكونات

فالفل

2 كوب حمص مجفف (غري معلب)  •
نصف كوب بصل ابيض مفروم  •

4 فصوص ثوم   •
3/1 كوب بقدونس مفروم  •

3/1 كوب كزبرة مفرومة   •
2 ملعقة صغرية قرش ليمون طازج  •

2 ملعقة صغرية سمسم أبيض  •
1 ملعقة صغرية كمون مطحون  •
1 ملعقة صغرية كزبرة مطحونة  •

1 ملعقة صغرية ملح بحر  •
3/1 ملعقة صغرية ببيكربونات الصودا  •

2/1 ملعقة صغرية فلفل أسود مطحون  •
زيت نبايت للقلي  •

صلصة الطحينة بالشمندر

4 فصوص ثوم مفروم  •
4/1 كوب عصري ليمون  •

2/1 كوب طحينة ممتازة  •
2/1 ملعقة صغرية ملح بحر   •

رشة كمون مطحون  •
4 مالعق كبرية ماء بارد مثلج  •
1 ملعقة كبرية عصري شمندر  •

1 ملعقة صغرية زبدة نباتية مذابة (اختياري)  •

طريقة التحضري

فالفل

أن  يجب  تقريبا.  ساعة   18 لـمدة  ينقع  حىت  الـماء  من  بوصات   3 ب  ويغطى  وعاء  يف  الـمجفف  الحمص  يوضع   .1
كافية سوف  لفرتة  الحمص  نقع  يتم  مل  إذا  مالحظة:  كواب.  أ  5 حوايل  إىل  الـماء  يف  نقعه  بعد  الحمص  يتوسع حجم   

تكون الفالفل متفتته وتنهار. قم بتشطيف وتصفية الحمص.

الحصول  لحني  الخلط  ويتم  الكهربايئ  الخالط  يف  الصودا)  وبيكربونات  السمسم  (باستثناء  الـمكونات  جميع  ضع   .2
إىل  مما سيؤدي  العجينة  لتنعيم  الطعام سيؤدى  تشغيل محرض  اإلفراط يف  متسقة. مالحظة:  عجينة  على  لتحصل   

تفتت الفالفل. توضع يف الثالجة لـمدة ساعة واحدة.  
بذور  ترش  الفالفل.  فطائر  تشكيل  يف  وابدأ  الفالفل  خليط  إىل  الصودا  بيكربونات  أضف  جاهزة،  تصبح  أن  بمجرد   .3

السمسم األبيض حول فطائر الفالفل وتربت بلطف.  
بمجرد  القلي.  أجل  من  الغليان  لدرجة  ليصل  النار  على  واتركه  النبايت،  الزيت  من  بوصات   4-3 بحوايل  الـمقالة  امأل   .4

االنتهاء من ذلك، انقل فطائر الفالفل ببطء إىل الزيت دون ملىء الـمقالة لـمدة 2-3 دقائق على كل جانب.

صلصة الطحينة بالشمندر

الوقت  الثوم  إلعطاء  وذلك  دقائق،   10 لـمدة  يرتاح  الخليط  اترك  الليمون.  وعصري  الثوم  يمزج  متوسط،  وعاء  يف   .1
ليمزتج مع عصري الليمون.  

بهدف  وذلك  بملعقة  الثوم  على  اضغط  آخر.  متوسط  وعاء  يف  ناعم  شبيك  غربال  خالل  من  الخليط  يسكب   .2
كرب قدر ممكن من السوائل. تخلص من قطع الثوم. استخراج أ

تضاف الطحينة والـملح والكمون إىل وعاء. اخفق حىت يمزتج الخليط جيدا  .3
بعد  الخفق  مع  الـمذابة  النباتية  والزبدة  الشمندر،  عصري  أضف  ثم  واحدة،  مرة  الـماء  من  كبريتني  ملعقتني  أضف   .4

كل إضافة حىت تصبح ناعمة.



دجاج بالفستق مع أرز جوز الهند
زعرت تساتزييك

2 كوب خيار مبشور   •
1 2/1 كوب زبادي يوناين  •
2 ملعقة كبرية زيت زيتون  •

2 ملعقة كبرية زعرت طازج مفروم  •
1 ملعقة كبرية عصري ليمون  •

2/1 ملعقة صغرية ملح البحر   •

الـمكونات

دجاج بالفستق 

4 مالعق كبرية زيت زيتون  •
2 صدر دجاج طازج متبل  •

2 كوب مسحوق فستق حليب  •
2/1 كوب شوفان مطحون  •

4/1 ملعقة صغرية ملح البحر  •
4/1 ملعقة صغرية بابريكا  •

أرز جوز الهند

1 2/1 ملعقة كبرية زيت زيتون  •
4/1 كوب جوز الهند الـمحمص  •

1 كوب أرز مرصي (أرز قصري الحبة)  •
4/1 كوب جوز الهند الـمبشور  •

ملح حسب الذوق  •
1 4/3 كوب ماء  •

تتبيلة الدجاج

2/1 كوب زبادي  •
4/1 كوب عصري ليمون  •

4/1 كوب زيت زيتون  •
6 فصوص ثوم مفرومة  •

1 ملعقة كبرية معجون طماطم  •
1 ملعقة صغرية بابريكا  •

2/1 ملعقة صغرية قرفة  •
2/1 ملعقة صغرية ملح البحر  •

4/1 ملعقة صغرية فلفل أسود   •

طريقة التحضري

دجاج بالفستق

قم بتسطيح الدجاج من الوسط عن طريق لفه يف ورق تغليف بالستييك والربت عليه بمطرقة.  .1
تمزج جميع مكونات التتبيل يف وعاء ويرتك الدجاج ينقع لـمدة 24 ساعة او 48 ساعة كاقىص حد.  .2

يمزج مسحوق الفستق الحليب مع الشوفان الـمسحوق وملح البحر والفلفل الحلو البابريكا. قم بوضع الدجاج يف   .3
الـمسحوق وتغطيته بلطف من كال الجانبني.

يسخن الزيت يف مقالة (لدرجة 180 درجة) ، ويقلى من كال الجانبني حىت يصبح لونه بنيا فاتحا وينضج.  .4

أرز جوز الهند

يسخن الزيت يف قدر على نار متوسطة. أضف جوز الهند الـمبشور. يطهى مع التحريك الـمستمر حىت يصبح لونه بنيا   .1
ذهبيا من 3 إىل 5 دقائق. يرفع عن النار. صب يف األرز والـملح يف نفس الـمقالة. يحرك الـمزيج حىت يغطى بالزيت.

خفض درجة الحرارة. يطهى خليط األرز مع التحريك الـمستمر حىت يتحول األرز إىل اللون األبيض الفاتح وذلك لـمدة 3   .2
إىل 5 دقائق.

يغلى الـماء يف قدر منفصلة.  .3
قم بمزج الـماء الـمغلي مع خليط األرز مع التحريك، ويغطي; يطهى حىت يمتص معظم الـماء وذلك لـمدة 10 إىل 15   .4

دقيقة. أطفئ الحرارة. اتركه حىت يتم امتصاص الـماء الـمتبقي وذلك حوايل 5 دقائق. قم تقليب االرز الـموجود يف القدر   
من االعلى بلطف باستخدام شوكة.

زعرت تساتزييك

اضغط برفق على السائل من الخيار الـمبشور بني راحة يدك إلزالة السوائل الزائدة. ينقل إىل وعاء التقديم.  .1
قم باضافة الزبادي وزيت الزيتون والزعرت الطازج وعصري الليمون والثوم والـملح إىل الوعاء وحركها معا. اترك الخليط   .2

يرتاح لـمدة 5 دقائق للسماح للنكهات باالختالط. 
اختياري: زعرت طازج مفروم إضايف للزتيني.  .3

تجميع الـمكونات

أضف أرز جوز الهند على قاعدة الطبق  .1
يقطع صدر الدجاج إىل رشائح رقيقة، ويوضع فوق األرز  .2

ضع زعرت تزاتزييك على األعلى ويقدم الطبق  .3

*خالية من الغلوتين



بانا كارا مع صلصة الزعفران

الـمكونات

بانا

2 كوب  كريمة الخفق  •
1 ملعقة كبرية جيالتني  •

2 ملعقة كبرية حليب كامل الدسم  •
6 مالعق كبرية سكر   •

1 2/1 ملعقة صغرية من خالصة الفانيليا  •

كارا

2/1 كوب سكر  •
1 ملعقة صغرية ماء زهر   •

صلصة الزعفران

2/1 كوب حليب  •
2/1 كوب كريمة الخفق  •

5-6 خيوط الزعفران  •
4 صفار بيض كبري  •

1 ملعقة صغرية من خالصة الفانيليا  •
3 مالعق كبرية سكر  •

1 ملعقة كبرية زبدة مذابة (%80 دهن)  •

طريقة التحضري

بانا

الكريمة  تبدأ  حىت  منخفضة  إىل  متوسطة  نار  على  وحركيه  والسكر،  الخفق  كريمة  أضيف  الحجم  متوسط  وعاء  يف   .1
يف الغليان، ثم قم بإزالة الوعاء على الفور من الحرارة.

يف وعاء صغري آخر، أضف 2 ملعقة كبرية من الحليب ورش الجيالتني يف األعلى، واتركه لـمدة دقيقة واحدة  .2
ضع الوعاء على نار خفيفة وحرك حىت يذوب الجيالتني (1-2 دقيقة) ثم يرفع فورا عن النار. مالحظة: ال تقم بالغلي.  .3

يضاف خليط الجيالتني ومستخلص الفانيليا إىل خليط الكريمة، ويمزج جيدا مع الخفق.  .4
ضع "كارا" على قاعدة قالب سعة 300 مل، ثم اسكب خليط بانا، واترك الخليط يربد ي درجة حرارة الغرفة ثم توضع   .5

يف الثالجة لـمدة 5 ساعات على األقل أو طوال الليل حىت تصبح متماسكة.

كارا

قم بتذويب 2/1 كوب من السكر يف مقالة. استمر يف التحريك حىت يصبح رشابا.  .1
يضاف ماء زهر يف الرشاب، ويخلط جيدا.  .2

صب 4/1 من خليط الرشاب على قاعدة قالب 300 مل.   .3

صلصة الزعفران

يضاف الحليب والكريمة إىل وعاء، مع خيوط الزعفران، ويرتك الـمزيج على نار خفيفة. يرفع عن النار.  .1
اخفق صفار البيض والسكر معا يف وعاء متوسط. صب خليط الحليب الداï ببطء يف دفعات صغرية يف خليط صفار   .2
البيض مع الخفق بقوة. مالحظة: إضافة الحليب بالكامل يف مرة واحدة سوف يؤدي اىل طهي صفار البيض وتتسبب   

يف تخرث الصلصة.  
تتكاثف  حىت  منخفضة  إىل  متوسطة  درجة  على  وسخنه  الـمذابة  الزبدة  أضيف  ثم  القدر،  يف  أخرى  مرة  الخليط  ضع   .3
الصلصة وتغطي الجزء الخلفي من الـملعقة وذلك لحوايل 5 إىل 6 دقائق. يرفع عن النار ويضاف مستخلص الفانيليا   

بمجرد أن يربد.  
يقدم دافئا أو باردا يف الثالجة.  .4

تجميع الـمكونات

أخرج بانا كارا من القالب على طبق.  .1
اسكب صلصة الزعفران يف األعلى، وقدمها مع التوت الطازج   .2

أو أي من الزينة الـمفضلة لديك.

*خالية من الغلوتين

خزب شويو 

اطحن الخزب القديم إىل فتات ثم انرشها يف صينية تحميص مبطنة بحصرية خزب بسمك 0.5 بوصة (6 مم) . .1
تحميص الفتات على حرارة 163 درجة مئوية لـمدة 45 إىل 50 دقيقة أو حىت يصبح لونها بين غامق. وضع فتات الخزب  .2

ليربد يف درجة حرارة الغرفة ثم نقوم بدمجها مع بقية مكونات.
استخدم كيس وافرغه من الهواء وضع الفتات واتركه يرتاح ملدة 4 إىل 6 أشهر أو بدًال من ذلك يمكن وضعه يف وعاء وضع  .3

فوقه وزن الفخار.
درجة الحرارة يف هذه الـمرحلة مهمة: اترك املحتوى يف مكان مظلم داï حيث درجة الحرارة .4

يجب أن تكون حوايل 24 درجة مئوية إىل 31 درجة مئوية ، كما أن الرطوبة تلعب دوًرا كبًريا هنا (يفضل وضعها بالقرب  .5
من فرن الخزب الذي ينتج عنه رطوبة عالية).

ساللة واالستخدام.  .6
* قد تستغرق عملية التخمري ما يصل إىل 2 إىل 4 أسابيع ، ويجب مراقبتها بحًثا عن تشكل اي عفن. العملية تزيد الحموضة. 
يتم تكسري محتويات الربوتني والكربوهيدرات يف العجني املخمر ببطء، مما يؤدي اىل خلق الطعم اللذيذ او ما يعرف باالومامي 

او يف عمق الطبقات، يف حني أن الحالوة املزتايدة تدور حول املرارة ونكهة الكراميل للخزب. والنتيجة هي صلصة غنية جيدة 
يمكن استهالكها كما هي أو استخدامها لتحسني األطباق مع املكونات األخرى.

النودلز الـمزنلية

اصنع العجينة عن طريق مزج جميع املكونات مًعا، واتركها لرتتاح ملدة 30 دقيقة. .1
اعجن العجينة على شكل كرة كبرية الحجم، حىت تحصل العجينة على نسيج مرن .2

اتركه يرتاح ملدة ساعتني إضافيتني يف درجة حرارة الغرفة .3
افردي العجينة إىل طبقة رقيقة ومسطحة. .4

قم بطي وتقطيع العجني إىل خيوط رفيعة (النودلز) باستخدام سكني حاد. .5

كوزي لحم خروف امارايت

للزبر (خلطة التوابل): سخن الفرن على حرارة 180 درجة مئوية، اخلط جميع البذور مع القرفة والفلفل ما عدا مسحوق  .1
الكركم ويوزع على الصينية، ُيحّمى لـمدة 6 إىل 7 دقائق ليك تمزتج النكهات. ما ان يربد الخليط، يطحن بسالسة 

باستخدام مطحنة التوابل، يضاف مسحوق الكركم ويطوى وتخلط بلطف.
بالنسبة للحم الخروف: سخن الفرن على 160 درجة مئوية. ضع اللحم على سطح مستو كبري وافرك نصف الكمية  .2

بزيت الزيتون، نضيف الزبر ونفرك اللحم كله مع لـمسة ملح ونلفه لتشكيل اسطوانة طويلة الشكل.
سخن الزيت الـمتبقي يف مقالة كبرية على نار عالية. ُيضاف لحم الضأن إىل الـمقالة وُيطهى اللحم حىت يصبح بين ذهيب،  .3

مع الخرص على تقليبه من حني آلخر (3 دقائق لكل جانب). انقل اللحم إىل طاجني فخاري ويضاف 400 مل من 
الـماء، يغطى بالغطاء ويوضع يف الفرن ليطهى ملدة ساعة.

انزع الغطاء واقلب اللحم، وأعد الطاجني إىل الفرن، واطبخه آلخر 30 دقيقة. نخرج الطاجني فخاري من الفرن ونرفع  .1
اللحم إىل صحن ونرتكه يرتاح يف مكان داï حىت يربد.

ضعه يف الـمربد ليربد لـمدة ساعة. .4
قّطع إىل رشائح رفيعة. .5

بيض طائرة السمان

للحصول على بياض وصفار البيض مطهو جيًدا:
احرص على ان يغلي الـماء مع الـملح جيدا، ضع بيض السمان لـمدة 2 دقيقة و 30 ثانية .1

قرش وشطف بالـماء البارد .2
اضفها إىل صلصة الصويا أو خزب شويو مزنيل الصنع وضعها يف الـمربد ملدة ساعة. .3

تجميع الـمكونات

يف وعاء كبري، أضيف 10 مل من صلصة الصويا أو خزبشويو.  سخن مرق الدجاج ولحم الضأن حىت الغليان. يف غضون  .1
ذلك ، اسلق نودلز األودون ملدة دقيقتني يف املاء املغلي.

أضيف النودلز يف الوعاء واخلطيهم جيًدا مع فول الصويا أو خزب شويو حىت تنغس النودلز يف الصلصة. ُيسكب مرق  .2
البيتان وُيضاف رشائح لحم الضأن املقطعة فوقها.

ُيزين بأوراق الكزبرة (اختياري) وأنصاف بيض السمان. .3



شاي أخضر مثلج بالروز
*خالي من السكر

الـمكونات

1 لرت ماء  •
2 ملعقة كبرية شاي أخرض  •

2 ملعقة كبرية شاي الورد الـمجفف  •
2 ملعقة كبرية ماء ورد  •

محلي الفاكهة (حسب الذوق)  •
3 مالعق كبرية عصري ليمون  •

الكثري من الثلج  •

طريقة التحضري

يغلى الـماء يف إناء  .1
ضع الشاي األخرض وشاي الورد الـمجفف وتحلية الفاكهة  .2

يحرك الـمزيج حىت يذوب السكر، ويرفع من الحرارة  .3
يرتك مغطى لـمدة 30 دقيقة على األقل لـمدة وذلك للحصول مرشوب قوي.  .4

صف الشاي، وصب ماء الورد وعصري الليمون  .5
اتركه يف الـمربد لـمدة 3 ساعات على األقل قبل التقديم مع الثلج.   .6
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CHOOSE YOUR RECIPE FROM YOUR FAVORITE

R E S T A U R A N T  /  C A F E



D A T E  S A L A D
INGREDIENTS

SERVES 6
• Baby spinach 300g
• Wild rucola 300g
• Feta cheese 250g
• Dates Pitted 200g
• Roasted almonds 70g
• Honey 60g
• 2 tablespoon olive oil 
• 2 tablespoon red grape vinegar

DRESSING

Place the olive oil, vinegar, and honey in a mixing bowl and whisk well.

PREPARATION

1. Chop dates lengthwise
2. Clean salad leaves thoroughly
3. Crumble feta cheese

ASSEMBLY

1. In a serving bowl, place salad leaves and half of the dates, toss with dressing
2. Garnish with the remaining dates, roasted almonds, and last with crumbled feta



C H I C K E N  &  E G G P L A N T
M A K L O U B A

INGREDIENTS

SERVES 8
• Rice 500g
• Olive oil 2 tablespoon
• Chicken 500g
• Allspice (7 spices) 1 teaspoon
• Salt 1 teaspoon
• Black pepper
• Chicken stock 800g 
• Onion 1 large
• Eggplant 2 large
• Pine seeds & almonds roasted
• Chopped parsley for garnish

RICE & VEGETABLES

1. Preheat the oven to 180°C/350°F, for the eggplant.
2. Rinse and drain the rice and set aside.
3. Dice the onion 
4. Chop up the eggplant into rough cube shapes.
 (quarter the eggplant, then slice)

EGGPLANT ROASTING

1. Arrange the eggplant pieces on a baking sheet 
2. Drizzle 1 Tbsp of olive oil all over
3. Sprinkle ¼ tsp of salt and some freshly ground black pepper 
4. Roast for about 20 at 180˚C/350˚F
5. Flip halfway through the cooking time

CHICKEN

1. Heat the olive oil in a large frying pan over medium heat.
2. Sauté the onions for about 3-4 minutes, then add the chopped garlic for more 2 minutes.
3. Add the chicken, allspice, salt, and some pepper, stir all over and cook for 10 minutes on 
 medium heat. You want the result to be a little on the dry side, but not too dry.

INSTRUCTIONS

1. In a separate pan, add the ghee, then the rice, and stir for a few minutes until it becomes
 translucent.
2. Add a pinch of salt, some freshly ground black pepper, and all spices and mix it with the rice 
 for one more minute.
3. Add the eggplants and the chicken to the rice.
4. Slowly pour the chicken stock in. 
5. Place the pot on the stovetop, turn the heat on high for 3 minutes to bring everything up to a
 simmering point although you'll probably only see the edges bubbling. When you see the
 bubbles at the edges, move on to the next step.
6. Put the lid on, turn the heat right down and cook for 30 minutes. After that time, if you think
 the rice isn't done, another 5-10 minutes should suffice.
7. Take the saucepan off the hot hob and leave the rice to rest for 10 minutes before unveiling.
8. Take a large plate or serving platter, place it over the pot. Holding the plate tightly against the 
 saucepan, give it a gentle shake. Then slowly, ease the saucepan off the plate. 
9. Top with the nuts, parsley, sliced fried eggplants. Serve it with fresh tomato sauce, and fresh 
 yogurt on the side.



S T I C K Y  D A T E  P U D D I N G 
C H E E S E C A K E

DATE SPONGE 

• 112.5g Dates
• 198.75 ml Water
• 3g Baking soda
• 37.5g Regular unsalted butter
• 100g Sugar
• 1 Large egg
• 5g Vanilla
• 100g Flour
• 3g Baking powder
• 3g Ginger powder
• 3g Cinnamon powder
• Cream cheese mousse
• 750g Cream cheese
• 592g Condensed milk
• 450g Whipping cream
• 3.5 tablespoons gelatin powder 
• 6 tablespoons boiling hot water 

INSTRUCTIONS

DATE SPONGE

1. Remove the seeds from the dates and boil with water in a large saucepan in 
 low heat until it becomes a thick paste. Then add baking soda and set aside.
2. Beat Butter and Sugar until blended for 5 minutes and add egg and mix.
3. Sift flour, vanilla, baking powder, ginger powder, and cinnamon powder.
4. Add the dry ingredients, alternatively with the date paste mixture to the 
 butter mixture. Fold lightly and spread in a rectangle baking pan. Bake at 
 160˚C for 12-15 min until it's done.

SAUCE

• 250g Brown sugar
• 125g Whipping cream
• 125g Butter

GARNISH 

• 250g Baklava pastry 
• 120g Melted butter
• 40g Walnuts
• 240g Dates
• 20g Rose buds 

CHEESE MOUSSE

1. Place the gelatin powder in a bowl and add the boiling water to dissolve the gelatin. Keep aside.
2. Beat cream cheese and condensed milk in a mixing bowl with the pedal. Add the warm gelatin.
3. Whip the whipping cream and fold with the cheese mixture.
4. Spread on the cooled Date sponge cake. Chill in the fridge for 2 hours.

SAUCE

1. Put all ingredients in a saucepan on medium-high heat until it bubbles.
2. Remove from heat and keep aside.

BAKLAVA SHEETS

1. Cut the baklava into squares and arrange it in a baking tray.
2. Brush with melted butter on top. Bake at 160 degrees for 10 mins or until golden brown color.

ASSEMBLY

1. Cut the cheesecake slices into 8 cm by 4 cm rectangular slices.
2. Place the baklava squares sheets on top of each slice.
3. Drizzle with sauce and garnish with walnuts, dates, and rosebuds.



P O M E G R A N A T E 
M U H A L A B I Y E H
INGREDIENTS

• 980ml milk 
• 75g sugar
• 55g cornflour
• 15g rosewater
• 10g orange blossom water
• 236.5g pomegranate juice 
• 100g sugar
• 6g gelatin powder
• 15g pistachio slices

INSTRUCTIONS

1. Heat half the milk (490 ml) and sugar in a saucepan on medium-high heat.
2. Blend in a bowl the remaining milk, cornflour, rose water, and orange blossom water. 
3. Pour over the hot milk in a saucepan and whisk until it starts bubbling for 30 seconds.
4. Divide into bowls and keep in the chiller for 6 hours.
5. To prepare the gelatin, heat the pomegranate juice, gelatin, and sugar in a saucepan on 
 medium heat until the gelatin and dissolve dissolves.
6. Remove from heat and divide on top of chilled muhalabiyeh bowls. Let it cool for 2 hours.
7. Garnish with pistachio slices.



H U M M U S  G A R D E N I A 
INGREDIENTS

• Hummus 180g
• Grilled vegetables 50g
• Pomegranate seeds 10g
• Fresh thyme 1g
• Pine seeds 5g
• Olive oil 10g
• Sakura mix 5g

HUMMUS 

• Cooked chickpeas for
 hummus 1000g
• Tahini paste 300g
• Lemon salt 15g
• Sunflower 150g
• Salt 10g

VEGETABLES

• Green zucchini 50g
• Yellow zucchini 50g
• Eggplant 50g
• Onion 50g
• Green bell pepper 50g
• Red bell pepper 50g

PESTO

• Pine nuts 100g
• Fresh basil 200g
• Grated parmesan cheese 80g
• Garlic 10g
• Olive oil 200g
• Salt 5g

PREPARATION 

1. In an electronic mixer combine all the hummus ingredients together with a bit of ice cube 
 and blend to a smooth consistency. Keep in the chiller until use
2. Cut the green, yellow zucchini, and eggplant into slices and place them in a mixing bowl.
3. Marinate the vegetable with basil pesto and set it in the fridge.
4. Cut the onions, red and green bell peppers into cubes and make skewers 
5. Marinate the vegetable skewers with basil paste as well and set aside.
6. In a food processor, combine all the ingredients together and blend into a smooth consistency 

ASSEMBLY

1. Using a shallow salad plate, place the hummus into a half-moon shape.
2. Place the grilled vegetables on the opposite side of the plate.
3. Sprinkle over the vegetables some Sakura, pine seeds 
4. Sprinkle some zaatar over the Hummus and the pomegranate seeds and olive oil
5. Serve with slices of sourdough bread.



L E M O N  C H I C K E N 
INGREDIENTS 

• Whole chicken 1100g
• Lemon marinade 100g
• Potatoes (slices) 100g
• Tzatziki 30g 
• Lemon wedge 

LEMON MUSTARD SAUCE

• Garlic 15g
• Oregano dry 1g
• Lemon juice 210g
• Olive oil 250g
• Thyme fresh 5g
• Honey 40g
• Dijon mustard 60g
• Chicken stock powder
 10g

TZATZIKI

• Greek yogurt 250g
• Dill leaves 20g
• White vinegar 10g
• Olive oil 50g
• Cucumber 130g
• Salt 4g
• White pepper 2g
• Garlic chopped 2.5g

INSTRUCTIONS 

1. In a mixing bowl, combine all the ingredients together and blend to a smooth consistency.
2. Marinate the chicken with lemon mustard sauce overnight.
3. Placing the chicken in a baking tray, cover it with butter paper and aluminum foil, and bake at 
 170 for 30 minutes
4. Uncover the chicken and finish roasting for an additional 20 mins for a golden-brown color.
5. In a large mixing bowl, pour in the Greek yogurt.
6. Add in all the other tzatziki ingredients and mix well.
7. Store tzatziki in the chiller till use
8. Slice the potatoes into even thin slices and marinate with the lemon dressing. And grill to order.

ASSEMBLY

1. Using a warm dinner plate, place a tablespoon of the lemon mustard sauce
2. Place the grilled potatoes
3. Top with the half-cut roasted chicken 
4. Serve with a side of Tzatziki and lemon wedge.



M A N G O  C H E E S E C A K E
INGREDIENTS 

• Cream cheese 1000g
• Icing sugar 267g
• Vanilla extract 35g
• Mango puree 300g
• Gelatin sheets 33g
• Whipping cream 500g

BASE CRUMBLE

• Lotus biscuit 150g
• Butter 30g

INSTRUCTIONS

1. Combine Base Crumble ingredients to make a crumble and then place onto a 9’ inch pan 
 and bake for 5mins. 
2. In a stand mixing bowl, whisk attachment, put together the cream cheese, beat until 
 smooth then add the icing sugar, mango puree, and vanilla extract. 
3. In a small pan, melt the gelatin sheet and slowly combine it into the above mixture 
4. In another mixing bowl, whisk the whipping cream until before the soft peak.
5. In a large bowl, using a folding technique, slowly combine the cream cheese mixture 
 with the whipped cream.
6. In a 9’ inch pan with the biscuit crumble, pour the mixture and put in the chiller to set.

ASSEMBLY

1. On a dessert plate, slice the cheesecake into a 150g piece
2. Serve garnishing with mango cubes, blueberries, pistachio seeds, and mint leaves.



HARIRA
INGREDIENTS

• 250g meat diced in medium size cubes (beef or lamb) 
• 6 large tomatoes, soft and ripe
• 1 handful dry chickpeas, soaked and peeled
• 2 handfuls dry green or brown lentils
• 1 large onion, grated
• 1 stalk celery (with leaves), chopped
• 1 small bunch flat leaf parsley,
 finely chopped
• 1 small bunch cilantro,
 finely chopped
• 1 tablespoon smen 
• 1 tablespoon  salt
• 1 tablespoon  ginger
• 1.5 teaspoon black pepper
• 1 tsp ground cinnamon
• 12/ teaspoon  turmeric
• 3 tablespoon  tomato paste
 combined with 1 or 2 cups water
• 3 tablespoon  uncooked broken vermicelli 
• 1 cup flour - combined with 2 cups water (tedouira) 
• lemon wedges and cilantro (optional) - for garnish

INSTRUCTIONS

Ahead of Time – Prep Ingredients
1. Soak the chickpeas overnight. The next day, drain and peel them. 
2. Pick through the lentils to remove any stones and debris; set aside until ready to use. 
3. Cut the tomatoes into quarters and process them, with or without skin, in a food 
 processor until smooth. 
4. Grate the onion or process it in a food processor. 
5. Wash the celery and finely chop it. 
6. Wash the parsley and cilantro and leave to drain thoroughly before chopping finely by 
 hand or in a food processor.

SOUP

1. In a large pot, brown the meat in the oil over medium heat. Add peeled chickpeas, 
 pureed tomatoes, grated onion, spices, smen, and 3 cups (710 ml) of water. Bring to a 
 boil, cover and simmer for 50 to 60 minutes.
2. Add the lentils, tomato paste mixture, chopped herbs and  8.5 cups (2 liters) of water. 
 Bring to a boil and cover.
3. Simmer the soup for 90 minutes. 
4. Add broken vermicelli, continue simmering for a few minutes until the vermicelli is 
 tender.
5. Taste and adjust seasoning. Thicken the soup to a silky, cream-like consistency by 
 gradually adding the tedouira (flour and water mixture), stirring constantly to ensure that 
 it’s well blended. Use only as much as is needed to make the soup as thick as you like. 
6. Simmer the soup for another 5 to 10 minutes, stirring occasionally and skimming off any 
 foam that forms on the surface. 
7. Remove from the heat and serve, garnish with fresh cilantro and lemon wedges. 



L A M B  S H A N K 
C O U S C O U S

INGREDIENTS

• 1/4 cup extra-virgin olive oil 
• 4 meaty lamb shanks
• Salt and freshly ground pepper 
• 1 large onion, finely chopped 
• 2 carrots, finely chopped 
• 2 large garlic cloves, minced 
• 1 teaspoon ground cumin 
• 1/2 teaspoon ground coriander 
• 1/2 teaspoon ground cinnamon 
• 1/4 teaspoon ground allspice 
• 1/4 teaspoon freshly grated nutmeg 
• 2 tablespoons tomato paste 
• 2 tablespoons chopped cilantro 
• 2 tablespoons unsalted butter 
• 1 large shallot, minced 
• One 10-ounce box instant couscous (1 ¼ cup) 
• 1 cup water 
• 1/4 cup dried currants 
• 1 teaspoon harissa or other chilli paste (Shatta)
• 1 can whole peeled tomato, drained and coarsely chopped 
• 3 cups chicken stock or canned low-sodium broth 
• 1/4 cup slivered almonds, chopped 
• 2 tablespoons finely chopped mint 

INSTRUCTIONS 

LAMB SHANK 

1. Preheat the oven to 325°F / 165°C. In a large cast-iron casserole or heavy bottom pan, heat 2 
 tablespoons of the oil. Season the shanks with salt and pepper. Add them to the casserole or pan, 2 
 at a time, and cook over moderately high heat until browned all over, about 12 minutes. Transfer to a 
 plate and wipe out the casserole.
2. Heat the remaining 2 tablespoons of oil in the same casserole or pan. Add the onion, carrots and 
 garlic and cook over moderate heat, stirring, until lightly browned, about 5 minutes. Add the cumin, 
 coriander, cinnamon, allspice, and nutmeg and cook, stirring until lightly toasted, about 1 minute. Add 
 the tomato paste and harissa and cook over moderately high heat, stirring, until lightly browned, 
 about 2 minutes. Stir in 1 cup only of the chicken stock and boil until reduced to a thick syrup, about 4 
 minutes.
3. Add the tomatoes and 1 cup only of the chicken stock to the casserole or pan. Season with salt and 
 pepper and bring to a boil. Make sure the lamb shanks are covered with the liquid. Cover tightly and 
 braise in the oven for about 3 hours, basting occasionally, until the meat is almost falling off the bone. 
 Transfer the shanks and vegetables to a platter and cover with foil, save the sauce as you will use it 
 later. Leave the oven on.
4. Strain the sauce from the lamb shank pan into a bowl, pressing on the vegetables; skim any fat. 
5. Return the sauce to the casserole and boil over high heat until reduced to 1 cup, about 10 minutes.
6. Return the vegetables and lamb to the sauce and keep warm.

HERBS-ALMOND MIXTURE 

1. Spread the almonds in a pan in an even layer and toast for about 10 minutes, or until golden.
2. In a small bowl, mix the mint with the cilantro and almonds and season lightly with salt and pepper.

COUSCOUS

1. Melt the butter in a medium saucepan. Add the shallot and cook over moderately high heat until 
 softened, about 2 minutes. Stir in the couscous and cook until lightly browned, 2 to 3 minutes.
2. Add the remaining 1 cup of chicken stock, the water and 1/4 teaspoon of salt and bring to a boil. 
3. Remove from the heat and add the currants. Cover and let stand for 10 minutes. Fluff with a fork and 
 stir in half of the herb-almond mixture.

ASSEMBLY

1. Mound the couscous in the center of the tagine.
2. Arrange the lamb shanks around the couscous and spoon the sauce on top
3. Sprinkle with the remaining herb-almond mixture and serve.



R O C K E T  F I G  S A L A D
INGREDIENTS

• 4 Large Ripe figs
• Rocket leaves
• Crumbled goat's cheese 
• ¼ cup Pomegranate 
• ½ cup Walnuts 
• Mint leaves
 
DRESSING

• Kosher salt
• Crushed black pepper
• Balsamic vinegar
• Lemon juice
• Olive oil

PREPARATION

1. Toast the walnuts in an oven for 5 min.
2. Cut the figs into four.
3. Mix the dressing in a small bowl.
4. Toss the rocket leaves with the walnuts, mint, pomegranate, and half of the dressing.
5. Add the figs and the rest of the dressing
6. Sprinkle with the crumbled goat cheese.



C R E A M Y  C H I C K E N 
M U S H R O O M  V O L  A U
V E N T
INGREDIENTS 

• One finely chopped onion
• Two garlic cloves
• 250g chicken breast diced
• 30g finely chopped chives
• 15g cooking butter
• 15g oil
• 100ml thick cream
• One egg whisked
• 200g mushroom, clean and sliced
• 50g grated Parmesan.

INSTRUCTIONS

1. Preheat the oven to 180C.
2. Line a baking tray with non-stick baking paper and place the vol au vent pastry cases to

bake after egg washing them.
3. Bake them for 10-15 min or until they turn golden.
4. Meanwhile fry the onion and garlic over medium heat with the oil and the butter for 23

minutes until softened.
5. Increase the heat and add the chicken. Cook until the chicken is fully cooked.
6. Add the mushroom and cook for 3 more minutes.
7. Add the cream, salt, and pepper and bring to a simmer.
8. Fill the pastry cases with the chicken mixture and sprinkle with chives and parmesan.



C H I C K E N  F R E E K E H
COOKED FREEKEH 
 
• Freekeh - raw cleaned 100g
• Olive oil 5 ml
• Onion chopped 20g
• Garlic chopped 5g
• Cinnamon stick 1 pc
• Cinnamon powder - 2g
• Vegetable stock water 250ml (in a pot add carrots and
 celery and onions with 250 ml of water on a low heat)
• Sea salt 3g
• Black pepper 2g
     

INGREDIENTS

MARINATED CHICKEN 

• Chicken breast 200g
• Low fat yoghurt 5g
• Dijon Mustard 3g
• Yellow Mustard 5g
• Lemon juice 2ml
• Olive oil 5ml
• Garlic 2g
• Oregano 2g
• Sea salt 3g
• Black pepper 2g

LOW FAT TZATZIKI YOGURT

• Low fat Greek yogurt 50g
• Mint chopped 3g 
• Garlic chopped 5g 
• Cucumber skin 10g 

INSTRUCTIONS

MARINATED CHICKEN 

1. Mix all the above ingredients along with the chicken breast and keep in the chiller for 3 hours.
2. Grill the marinated chicken breast until perfectly cooked.

COOKED FREEKEH 

1. Heat the cooking pot, add the olive oil, add the onion and garlic, sauté well.
2. Add the cinnamon stick, cinnamon powder to the mix.
3. Add the freekeh to the mix and stir for 3 minutes, then add vegetable stock, salt, and pepper.
4. Cook the Freekeh mix in slow heat until the water reduces.
5. Move from heat cover it well and keep it for 20 minutes to settle.
6. Serve the Freekeh in the plate and add the chicken on top.

LOW FAT TZATZIKI YOGURT

1. Mix all the ingredients in a bowl
2. Serve it in a bowl with the Freekeh.



C H I C K E N  T I K K A 
W I T H  S A F F R O N  R I C E

TIKKA CHICKEN 

• Chicken breast cut into cubes 200g
• Ginger 3g
• Garlic 5g
• Low fat yoghurt 30g
• Fresh lemon juice 5ml
• Turmeric powder 2g
• Chili powder 1g
• Fresh coriander 3g

INGREDIENTS

TIKKA SAUCE

• Red onion sliced 50g
• Fresh ripe tomatoes 75g
• Cashew nuts 10g
• Cardamom 5 pieces
• Coriander powder 3g
• Ginger 3g 
• Garlic 5g
• Chili powder 1g
• Olive oil 5 ml
• Sea salt 3g
• Fresh lemon juice 15 ml

SAFFRON RICE 

• Rice long grain 75g (washed and
 soaked in cold water for 30 mins)
• Onion chopped 15g
• Fresh garlic chopped 5g
• Turmeric 2g
• Saffron 1g
• Fresh lemon juice 5ml
• Olive oil 5ml
• Fresh coriander chopped 5g
• Water 50 ml

INSTRUCTIONS

TIKKA SAUCE
  
1. Heat the olive oil in the sauté pan, put the cardamom and sliced red onion, sauté well 
 until the color turns golden brown.
2. Smash the ginger and garlic and add them to the saute, cook the mix in medium heat for 
 a few minutes.
3. Add coriander powder and the chili powder to the sauté and stir the mix for 1 minute.
4. Add fresh chopped tomato and cook for 7 minutes.
5. Grind the cashew paste, then add it to the mix and stir well for a few minutes 
6. Add salt, pepper, and fresh lemon juice to taste.
7. Cook the sauce until all the vegetables get soft.
8. Blend the sauce and strain it.

TIKKA CHICKEN 

1. Mix all the ingredients, marinate with chicken, and keep in the chiller for 3 hours.
2. Grill the marinated chicken 
3. In a cooking pot mix the Tikka sauce with the chicken tikka on low heat for 15 minutes.
4. Finish with chopped fresh coriander leaves.

SAFFRON RICE 

1. Heat the pan, add the olive oil, onions, and garlic, and sauté until it’s golden brown.
2. Add saffron and turmeric powder to the mix.
3. Place the mix in a cooking pot and add the water, lemon juice, and rice on high heat.
4. When the water starts to boil, strain the rice, put the season, and add the fresh coriander.
5. Cook the rice in slow heat until the water is reduced in the pot.
6. Take the rice out of the heat, cover it tightly, and keep it for 20
 minutes to settle. 
7. Open the cover, the rice is ready to be served.



M I R Z A M  H O T 
C H O C O L A T E
INGREDIENTS

• 30g (for children) 40g (adults) of Specialty Mirzam Hot Chocolate
 or India Single Origin dark chocolate
• 120ml of your preferred milk/milk alternative

EQUIPMENT

• Steaming Jug
• Milk Steaming Wand or a microwave
• Latte Cup

PREPARATION

1. Pop the chocolate powder and 80% of the milk needed into the steaming jug
2. Stir gently for a couple of seconds until the chocolate is floating around freely 
3. Place the milk in a mug and heat it in the microwave for about 5 minutes then add the hot 
 chocolate, stir until it completely dissolves, or cool the milk in a pot then add the chocolate 
 then stir.
4. You should have a jug of smooth, shiny, dark hot chocolate with no 'bits' of chocolate. 
5. Add the remaining 20% milk and stir to combine, to bring the temperature down. If serving 
 to a child - you might prefer to add more chilled milk at the end. 
6. Pour into your coffee cup and sprinkle with some chocolate to decorate.



٧ ٠% D A R K
C H O C O L A T E  B R O W N I E S 

INGREDIENTS 

• 300g Bakers Block 70% Dark Chocolate or single-origin India dark chocolate
• 230g white sugar
• 105g all-purpose flour
• 3 large eggs
• 155g of unsalted butter

INSTRUCTIONS

1. Preheat the oven to 135 C (275F).
2. In a large bowl combine the eggs and sugar. Whisk until obtaining a floppy texture using a stand 
 mixer or a hand whisk, then set the obtain mixture aside.
3. In a microwavable bowl, chop in small chips of 70% Dark Chocolate Bakers Block and melt 
 them in the microwave. Make sure to stir the chocolate with a rubber spatula every 10 seconds 
 to avoid burning it. Add butter and stir until it is completely melted.
4. Add the eggs & sugar mixture to the melted chocolate & butter.
5. Mix them together with a spatula, add the flour, and stir until obtaining a homogeneous mixture.
6. Pour the concoction into a greased or lined 9x13 pan, and bake it for 35 minutes.
7. Use a toothpick to check if it's ready: when the toothpick comes out almost clean, it's time to 
 remove your dish from the oven!
8. Let it cool down at room temperature for a few hours.
9. Remove the biscuit from the pan and cut it into squares.
10. Enjoy your delicious homemade brownie snack. or like a dessert with a scoop of gelato.



P A N C H O S  D A H I
C H I C K E N

INGREDIENTS 

• Ghee 10 ml
• Green and brown cardamon 5g
• Garlic ginger paste 10g
• Peppercorn, cloves 5g
• Chilly flakes 2g
• Onion 200g
• Yogurt 200g
• Turmeric powder 10g
• Coriander powder 40g
• Salt 5g
• Chicken leg whole 1 pc

INSTRUCTIONS

1. Heat ghee in a heavy bottom pan and add the whole spices.
2. Add sliced onions and cook till golden brown.
3. Add ginger garlic paste and stir add chili flakes, turmeric powder, and coriander powder

and cook until oil separates.
4. Add little water to soften onions and mash them with the help of the spoon to break

them down.
5. Reduce the flame, add the whisked yogurt, and cook until oil separates. Add the whole

chicken leg stir and cook until done.



A V O C A D O  P A P D I 
C H A A T

INGREDIENTS 

• Papdi 5 pcs
• Tamarind chutney 30g
• Mint chutney 20g
• Sev 20g
• Pomegranate 50g

AVOCADO MIXTURE 

• Avocado 250g
• Onion 30g
• Tomato 30g
• Lemon  50g
• Cumin powder 10g
• Chaat masala 10g
• Mint 10g
• Coriander 30g
• Salt 5g

INSTRUCTIONS

1. Apply tamarind and mint chutney on the papdi.
2. Top it up with avocado mixture
 (finely chop all the ingredients, mash the avocado, and mix)
3. Drizzle both the chutneys. 
4. Top it up with pomegranate and nylon sev.



C A S A B L A N C A
INGREDIENTS 

Portion size: 330 ml
• Dates seedless 100g
• Honey 20 ml
• Turmeric 3g
• Cinnamon powder 3g
• Lime juice 10 ml
• Water 150 ml
• Crushed ice 45 g

INSTRUCTIONS

1. Wash and soak the seedless dates in Lukewarm water.
2. Add all the ingredients to a blender.
3. Blend it with ice cubes.
4. Pour the drink into a tall glass and top up with crushed ice.
5. Garnish with mint leave bud, date, and lime twist.



Q U I N O A  &
C O U S C O U S  S A L A D

INGREDIENTS

• Black quinoa 60g
• White quinoa 60g
• Couscous rice 100g
• Sliced dates 40 g
• Baby rocket 15g
• Avocado 100g
• Cherry tomato 60g
• Roasted walnuts 30g

(To roast the walnuts, put them in the oven for 5-8 minutes at 160 °C)
• Black raisins 10 g

ORANGE DRESSING (80ML)

• Fresh orange juice 500ml
• White balsamic vinegar 100ml
• Olive oil 250ml
• Sea salt 6g
• Black pepper 1g

INSTRUCTIONS

1. Cook black and white quinoa and couscous rice until soft, separately.
2. Chop one whole avocado into cubes. Slice cherry tomatoes and dates. Add everything

into one bowl
3. Squeeze the juice from the orange then boil it until it is reduced to 100ml (let it cool).
4. Add the orange juice, white balsamic vinegar, olive oil, salt, and pepper to taste and mix.
5. Add orange dressing to the salad, mix and serve.



G R I L L E D  S A L M O N 
W I T H  M A R I N A T E D
F E N N E L
INGREDIENTS

• Salmon 180g
• Fennel 120g
• Hummus 100g
• Lemon 60g
• Olive oil 50ml
• Sea salt 10g
• Black pepper 2g
• Chive 1g

HUMMUS

• 250g cooked chickpeas
• 25ml lemon juice
• 60g tahini
• 1 small garlic clove minced
• 40ml olive oil
• 1/2 teaspoon cumin
• 30-40 g ice cubes
• Salt to taste
• Paprika or sumac for serving.

INSTRUCTIONS

SALMON

1. Prepare the salmon by seasoning it with salt and pepper.
2. Heat the olive oil on a pan.
3. Medium-high heat until hot. Place the salmon skin-side down and cook for 7-9 minutes,

until well done.
4. Top with thinly sliced fennel mixed with chopped chives and season with lemon juice.
5. Serve with hummus on the side.

HUMMUS

1. Soak chickpeas overnight in water. Rinse and drain chickpeas, transfer to a pot with cold
water and bring to a boil.

2. Once boiling, lower the temperature to low - medium heat and simmer for 45 minutes to
an hour.

3. Once the chickpeas are soft, drain and add to a mixer. Add lemon juice, tahini, garlic and
cumin and blend together with ice until an even and creamy texture.

4. Top with paprika or sumac and a sprinkle of olive oil before serving.



A P P L E  M A ’M O U L
W I T H  K A S H T A

INGREDIENTS

Serve for 6 
CARAMEL

• 160g sugar
• 40g water
• 45g glucose

APPLE & SYRUP

• 400g water
• 500g sugar
• 150g butter cooked until brown
• 2 tablespoons lemon juice
• 1 pinch of salt
• 2 vanilla pods
• 6 larges golden apples

MA’MOUL DOUGH

• 105g flour
• 105g fine semolina
• 105g ghee, softened
• ½ tin Nestle sweetened condensed milk
• 1 tablespoon orange blossom water

TO SERVE

• 1 cup Kashta
• Dried damask rose
• Cinnamon powder

INSTRUCTIONS

CARAMEL

1. In a saucepan, heat the water, sugar, and glucose over low heat, until it transforms into a
light caramel.

2. Then pour the caramel into the syrup below.

APPLE & SYRUP

1. In a saucepan bring to boil the water and sugar, lemon juice, vanilla seeds, sea salt, and butter.
2. Carefully pour the hot caramel over the syrup.
3. Core the apples and then Arrange the apple in the mold, then Drizzle t the syrup then bakes for

1 hour at 85˚C.
4. Remove from oven and let cool to room temperature.
5. Before the serving time return the apple to the oven to warm it up for about 3-4 minutes.

MA’MOUL DOUGH

1. In a bowl, mix plain flour, fine semolina and ghee then add condensed milk and blossom water
and mix well.

2. Pour the dough into an oven tray until it is 4 cm thick and put it in a 150°C preheated oven for
20 minutes or until the dough is dry.

3. Stir the dough every 5-6 minutes to crumble.
4. Remove the dough from the oven and set it aside to cool to room temperature.
5. Blend the crumble in a blender for a few seconds.



K O F T A  B ’S I N I Y A H
O R F  S T Y L E 

INGREDIENTS

Serve for 4 
KOFTA
• 450g lamb meat 
• 1 small onion, finely chopped
• 30g parsley, chopped
• 1 ½ teaspoon Aleppo dakka
 or 7 spices 
• 1 teaspoon Aleppo pepper 
• ½ teaspoon freshly ground
 black pepper
• 1 teaspoon salt

TOMATOES CONFITE

• 10 ripe big red tomatoes
• 2 cloves garlic, thinly sliced
• ¼ bunch thyme
• ¼ cup virgin olive oil
• salt and pepper to taste

BURNT ONION

• 6 small yellow onion, halved  
• 2 tablespoons butter 
• Salt & black pepper to taste
• 1 cups beef stock 

SERVING

• 1 cup tomato sauce 
• 2 pc jalapeño, sliced 
• Freshly ground black pepper
• Micro parsley

INSTRUCTIONS

KOFTA

1. Put all the kofta ingredients in a bowl and use your hands to mix everything together 
 well. Shape into disk, roughly 4 cm long about 60g each.

TOMATOES CONFITE

1. Cut the tomatoes into halves; season the tomato with salt and black pepper, put 1 slice 
 of garlic in each halved, sprinkle the thyme and olive oil.
2. Arrange them well in a tray with space each other and keep in oven for 6 hours at 60˚.

BURNT ONION

1. Cut the onion in half and sear the onion with butter until caramelized.
2. Add the beef stock and simmer for 20 minutes until the stock gets reduced and glazed.

ASSEMBLY

1. In baking tray add the tomato sauce to cover the bottom of the tray
2. Arrange the tomato confite on the tray followed with kofta petti, jalapeno and then with 
 onion and back in the oven at 200 for 7 minutes.
3. Served immediately with grilled pepper.



كفتة بالصينية 
الـمكونات

تكفي لـ4 أشخاص 
كفتة

1 ½ ملعقة صغرية بهار الدقة الحلبية أو السبع بهارات  •
450 جرام لحم حمل   •

1 حبة بصل صغرية، مقطعة ناعم   •
30 جرام بقدونس، مفروم   •

1 ملعقة صغرية فلفل أحمر حليب   •
½ ملعقة صغرية فلفل أسود مطحون طازج   •

1 ملعقة صغرية ملح   •

طماطم مشوية

10 حبة طماطم حمراء طازجة   •
2 فص ثوم، مقطع رشائح رفيعة   •

¼ حزمة زعرت   •
¼ كوب زيت زيتون بكر   •

ملح وفلفل حسب الرغبة   •

بصل محروق

6 حبة بصل أصفر صغري الحجم، مقسوم بالنصف   •
2 ملعقة كبرية زبدة   •

ملح وفلفل أسود حسب الرغبة  •
1 كوب مرق لحم بقر  •

للتقديم

1 كوب صلصة الطماطم   •
2 حبة فلفل هالبينو، مقطع رشائح  •

فلفل أسود مطحون طازج   •
بقدونس صغري  •

طريقة التحضري

كفتة

توضع جميع مكونات الكفتة يف وعاء وتخلط الـمكونات باليدين حىت تدمج، تشكّل كقرص بطول 4 سنتمرت ووزن 60   .1
جرام لكل قطعة

طماطم مشوية

تقسم الطماطم ألنصاف وتتبل بالـملح والفلفل األسود، توضع رشيحة من الثوم على كل نصف وترش بالزعرت     .1
وزيت الزيتون  

تصف الطماطم يف صينية مع ترك مسافة بينها، تشوى يف الفرن لـمدة 6 ساعات على حرارة 60 درجة مئوية   .2

بصل محروق

يقطع البصل ألنصاف ويحمر البصل مع الزبدة حىت يتكرمل   .1
يضاف مرق اللحم ويطهى لـمدة 20 دقيقة حىت تسمك الصلصة وتصبح المعة   .2

تجميع الـمكونات

توضع صلصة الطماطم يف صينية للشوي حىت يغطي القاعدة   .1
تصف قطع الطماطم الـمشوية يف الصينية وتتبع بأقراص الكفتة والهالبينو ثم البصل، تعاد إىل الفرن وتشوى لـمدة   .2

7 دقائق على حرارة 200 درجة مئوية 
تقدم فوراً مع الفلفل الـمشوي.  .3



F R E E K E H  W I T H 
B R A I S E D  L A M B  N E C K  

INGREDIENTS

Serve for 4
BRAISED LAMB NECK

• 2 kilograms lamb neck
• Salt & black pepper 
• 3 tablespoons canola oil
• 8 thyme sprigs 
• 4 pcs bay leaves
• 4 pcs cloves
• 4 pcs cardamom
• 1 cinnamon sticks
• 8 cups beef stock or lamb stock 

MULUKHIYAH GLACE

• 850g brown beef stock
• 7g glucose syrup
• 4g salt
• 5g dried porcini mushroom  
• ½ teaspoon butter 
• 2 cloves of garlic
• ¼ teaspoon coriander seeds
• 5g dried Mulukhiyah leaves

FREEKEH RISOTTO

• 100g butter
• ½ cup onion, chopped 
• 2 cups Freekeh 
• 8 cups lamb stock 
• 150g parmesan cheese, grated
• Salt to taste
• ¼ cup white grape juice 

FOR SERVING

• Toasted pine nuts, almond, and cashew nuts
• Crispy fried onion 

INSTRUCTIONS

MULUKHIYAH GLACE

1. Prepare Beef Stock. Stock can be made weeks in advance.
2. In a medium pot combine the beef stock, glucose, and mushrooms and reduce over medium-high 
 heat until concentrated and thick, and skim foam occasionally
3. In pan-fry heat the butter and sauté the garlic, mulukhiyah, and coriander seeds for 1 minute.
4. Add all to the stock and cook for 1 minute and let to infuse all the flavor, strain before the serves.

BRAISED LAMB NECK

1. Heat oil in a grill pan-seared meat until browned
2. Add the thyme, bay leaves, cloves, cardamom, and cinnamon sticks and stock, lid on.
3. Cook in the oven at 90�C for 4 hours and adjust the season.
4. Shredded the meat from the bone then set it aside.

FREEKEH RISOTTO
 
1. Heat the butter in a pressure cooker until become brown.
2. Add the onion and sauté until translucent, then Freekeh and sauté for 2 minutes.
3. Add the stocks and season with salt and pepper.
4. Pressure –cook the freekeh for 15 minutes.
5. Sprinkle cheese and white grape juice and adjust the seasoning.
6. Put the meat on top of the risotto, sprinkle the nuts, and fried onion. 



RAMADAN  CARPACCIO
TAHINI & SMOKED PROVOLA MOUSSE

• 30ml of Tahini
• 130ml Heavy Cream
• 75g Smoke Provola Cheese
• 3pcs Gelatin Sheets
• Salt & Pepper

INGREDIENTS 

• 2 large pcs roasted Eggplants
• 2/12g garlic cloves, crushed & grated
• 1/16ml tablespoon Lemon juice
• Salt & pepper to taste

MIDDLE EASTERN GREEN WILD GARLIC PESTO

• 100g Wild Garlic
• 50g Parmesan Cheese (grated)
• 50g Cashew (roasted)
• 85ml Olive Oil
• 32ml Lemon Juice
• 3g Coriander Powder
• 3g Cumin Powder
• Salt and Pepper

DATE MOLASSES

• 100ml Date Syrup
• 55g Brown Sugar
• 55ml Molasses

LEVANT FURIKAKE

• 15g Sumac
• 5g Rose Petals
• 5g Lebanese Molasses Salt
• 15g Sesame Seeds
• 5g Zaatar Powder

INSTRUCTIONS

1. Place the eggplants on the hottest spot on the grill,
 turning as needed, until charred and tender, for 12 to 15 minutes.
 Transfer to a cutting board to cool.
2. Peel the eggplants. Place over a sieve or colander to drain while they cool completely.
3. Scoop out the roasted eggplant and mix it with a fork to mash slightly.
4. Add garlic and lemon juice. Season with salt and pepper to taste.
5. Spread the charred eggplant on a plate and keep it aside in the chiller.

MIDDLE EASTERN GREEN WILD GARLIC PESTO

1. Wash wild garlic thoroughly and place in a food processor, blitz until well broken up.
2. Add grated Parmesan cheese, and blitz more to break down the garlic leaves.
3. Add cashew & spices, have olive oil on standby and turn on the food processor. Add olive oil to the mixture until the 
 pesto reaches desired consistency. Add salt, pepper, and lemon juice to taste.

TAHINI & SMOKED PROVOLA MOUSSE

1. Soak the gelatin sheets in the cold water, squeeze the gelatin sheets using your hands.
2. Drain excess water and add the sheets to the heavy cream, dissolve in medium heat.
3. Add the cream gelatin mixture into the blender with tahini and cheese. Blend on high speed, then strain thru a fine 
 sieve and set in the chiller for 2 hours.
4. Transfer to the mixing bowl, whisk using a hand mixer until it doubles in size. Add to the piping bag and set aside.

DATE MOLASSES

1. Combine all ingredients in the mixing bowl, whisk until all ingredients are well combined. Add to a small pot.
2. Cook slowly on medium heat and cook until reduced by half around 15-25 minutes. Transfer in the chiller for 15 
 minutes then set aside, to use in the dish.

LEVANT FURIKAKE

1. Mix all ingredients in the bowl very thoroughly
2. Store in the airtight container and keep away from the moisture



R A M A D A N  R A M E N
INGREDIENTS

CHICKEN & LAMB PAITAN BROTH

• 300g Leeks (including dark green part)
sliced crosswise very thinly (washed)

• 6 medium / 35grm of cloves Garlic, minced
• 100g of Spring onion
• 15g of Ginger, minced
• 800g of Lamb bone marrow
• 800g of Chicken bones
• 1.5L filtered Water

EMIRATES QUZI LAMB NECK CHASHU

• 1pcs/500g Lamb Neck
• 15g Coriander seeds
• 15g Cumin seeds
• 15g Fennel seeds
• 15g Fenugreek seeds
• 2 dried Red Chili (optional)
• 1pc Cinnamon (small)
• 15g Turmeric powder
• 80ml Olive Oil

INSTRUCTIONS

CHICKEN & LAMB PAITAN BROTH

1. Place the lamb & chicken bones in a pressure cooker and cover with (1.5L) water. (make
sure not to exceed the max-fill line of your cooker.) Bring to high pressure and cook
for 1 hour and 20 minutes. Allow pressure to release naturally.

2. After cooking in the pressure cooker, transfer the bones (remove lamb bone marrow) with
liquid into the cooking pot. Add the vegetables and cook for another 1 hour on low heat.

3. Using a wooden spoon or potato masher, try to break up and crush the chicken bones in the
pot into small pieces, bring mixture over high heat, stirring periodically, for 30 minutes to
emulsify the broth.

4. In batches pour mixture through a fine mesh strainer directly into mixing bowl. Press firmly
on solids to extract as much liquid as possible. Discard strained chicken solids and
vegetables. Transfer broth into airtight container set aside while we make rest of the items.

BREAD SHOYU

(Alternatives: soy sauce or tamari)
• 1.5kg Stale bread
• 3.23L Water
• 350g Barley koji
• 350g Salt

HOMEMADE NOODLE

(Alternative: Udon Noodles)
• 200g All-purpose flour
• 90g filtered water
• 10g Salt

QUAIL EGGS

• 4 pcs Quail Eggs
• 40ml of Soy Sauce or Bread Shoyu



R A M A D A N  R A M E N
BREAD SHOYU

1. Grind the stale bread into crumbs and then spread them onto a roasting tray lined with a Silpat
about 0.5 inch (6mm) thick.

2. Roast the crumbs at 163°C for 45 to 50 minutes or until they are dark brown color. Allow the
breadcrumbs to cool to room temperature and then combine them with the rest of the
ingredients.

3. Vacuum pack and let it rest for 4 to 6 months or alternatively keep in a jar under a crock
weight.

4. The temperature at this stage is important: keep in the warm dark place where temperature
should be around 24°C to 31°C, also humidity plays a big role here (we usually keep near the
bread oven which creates a high humidity).

5. Strain and use.
*The fermentation process can take up to 2 to 4 weeks, must be monitored for any molds. The
process increases acidity. Protein and carbohydrate contents of sourdough are slowly broken
down, creating umami presence in layered depth, while increased sweetness rounds bitterness &
the caramelized flavor of the bread. The result is a rich sauce that is good on its own or is used to
enhance dishes in combination with other ingredients.

EMIRATES QUZI LAMB NECK CHASHU

1. For Bzar (spice blend): Preheat the oven to 180°C, mix all the seeds with cinnamon & chilis
except turmeric powder, and spread on the tray, roast for 6 to 7 minutes to release the aroma.
Once the mixture cools down, grind smooth using a spice grinder, add the turmeric powder,
and fold & mix gently.

2. For the Lamb: Preheat oven to 160°C. Place the lamb on a large, flat surface, rub half of the
olive oil, add spice Bzar and rub all over the lamb, with a touch of salt, roll to form a long
cylinder shape, secure with the kitchen string

3. Heat the remaining oil in a large frying pan over high heat. Add lamb to the pan, cook the lamb
until golden brown, while turning occasionally (3 minutes on each side). Transfer lamb neck to
a casserole and add 400ml of water, cover with lid, and put in the oven to cook for 1 hour.
Remove the lid and turn the neck over, and return the casserole to the oven, cook for another
30 minutes. Remove the casserole from the oven, remove the lamb to a plate and let it rest in
a warm place until it cools.

4. Place in the chiller to cool down for 1 hour.
5. Slice into thin slices.

HOMEMADE NOODLE

1. Make the dough by combining all ingredients together, let it rest for 30 minutes.
2. Knead the dough into large size ball, until the dough achieves the bouncy texture
3. Let it rest for 2 more hours at room temperature
4. Roll out the dough into a thin, flat layer.
5. Fold and cut into thin strings (noodles) using a sharp knife.

QUAIL EGGS

For perfectly cooked whites and runny yolks:
1. Bring salted water to boil, place the quail eggs for exactly 2minutes 30 seconds
2. Peel and rinse in cold water
3. Add to the soy sauce or homemade bread shoyu and keep in the chiller for 1 hour.

ASSEMBLY

1. In a large bowl, add 10ml of soy sauce or bread shuyu. Heat the piatan broth until boil,
meanwhile blanch the udon noodles for 2 minutes in boiling water.

2. Add noodles to the bowl and mix well with soy or bread shoyu until the sauce costs the noodle.
Pour the paitan broth, add sliced lamb neck slices on top.

3. Garnish with coriander leaves (optional) and halved quail eggs.



C I N N A M O N  R O L L S
INGREDIENTS

8 Servings
• 8 slices of white milk bread
• 90g cinnamon mix
• 65g batter
• 1 tbs unsalted butter
• 105g sugar mix
• 105g icing sugar

CINNAMON MIX 

• 60g brown sugar
• 25g unsalted butter
• 2 tablespoons cinnamon powder

BATTER MIX

• 60ml milk
• 1 whole egg
• 1 tablespoons vanilla extract

SUGAR MIX

• 100g white sugar
• 2 tablespoons cinnamon powder

ICING CREAM 

• 20g unsalted butter
• 25g icing sugar
• 60g cream cheese

INSTRUCTIONS

1. Roll bread using a rolling pin until flat and thin
2. Paste cinnamon mix on top of flattened bread slices
3. Roll bread pieces into a flute
4. Dip bread into the batter mix
5. Preheat pan to medium
6. Place butter in a pan and place the flutes onto the pan, cook until golden brown
7. Once golden brown, remove rolls and place into mixing bowl
8. Coat the rolls with sugar mix until evenly coated
9. Drizzle icing cream on top of the rolls



Z U C C H I N I  F R I T T I S
INGREDIENTS

• 120g zucchini slice
• 60g flour
• 2 eggs, beaten
• 60g Panko breadcrumbs
• 25g parmesan cheese
• 1 teaspoon chopped parsley
• 1 teaspoon lemon, zest
• 1 lime (¼ wedge)

RANCH DRESSING

• 2/3 cups mayonnaise
• 1 cup yogurt
• 2/3 cup sour cream
• 1 teaspoon garlic powder
• 1 teaspoon onion powder
• 2 teaspoon chopped fresh chives
• 2 teaspoon chopped fresh dill
• 1 teaspoon salt
• 1 teaspoon black pepper crushed

INSTRUCTIONS

1. Thinly slice 120g of zucchini (approximately 15pcs)
2. Season zucchini slices with salt and pepper
3. Dip each slice into flour, whisked egg, and then cover with breadcrumbs
4. Cook in a fryer for 2 minutes (at approx 170°c). Cook until Zucchini slices

are golden brown.
5. Place slices into a mixing bowl to drain any excess oil.
6. Transfer onto a paper-lined plate.
7. Garnish with parmesan cheese and parsley.
8. Finally, sprinkle it with lemon zest.
9. Serve with a lime wedge and ranch dressing on the side.



S M A S H E D  B U R G E R
T W I S T E R
INGREDIENTS 

• 10” flour tortilla
• 2 tablespoon Twice Sauce
• 100g beef patty
• 15g red cabbage, shredded
• 30g iceberg lettuce, shredded
• 5 slices of cucumber pickles
• 2 slices of cheddar cheese

TWICE SAUCE

• 1 cup mayonnaise
• ¼ cup tomato ketchup
• ¼ cup pickled cucumber, finely chopped
• 1 tablespoon French mustard
• 2 tablespoon onion powder
• 2 tablespoon vinegar

INSTRUCTIONS

1. Place beef patty on the griddle and press down with a wide metal spatula or cover each
piece with a sheet of parchment paper and “smash” into a thin patty

2. Place cheese on top to melt
3. Heat the tortilla on the girdle, until warm and flexible (approximately 15s)
4. Once warm, spread your Twice sauce evenly across the surface of the tortilla, leaving 1”

on each edge
5. Place the lettuce, red cabbage, and pickles evenly on top of the Twice Sauce
6. Place beef patty on top
7. Place cheddar cheese on top of the patty
8. Wrap the tortilla "burrito" style
9. Place tortilla back onto the griddle until crisp and

golden brown
10. Cut diagonally to serve



C R I S P Y  C H I C K E N
B U R G E R

INGREDIENTS 

• 6oz chicken breast
• 3 eggs, beaten
• 60ml self-rising flour
• 60g breadcrumbs
• Potato bun
• Twice Bama sauce
• 2 cheddar cheese slices
• 15g iceberg lettuce, shredded
• 15g dill pickle
• 15g onion ring
• 2 tomato slices

BAMA SAUCE

• 2 cups mayonnaise
• ¼ apple cider vinegar
• 2 tablespoon lemon juice
• 1 tablespoon Worcestershire sauce
• 1 teaspoon ground black pepper
• 1 teaspoon salt
• 1 teaspoon cayenne pepper
• 1 teaspoon white sugar

INSTRUCTIONS

1. Dip chicken breast into flour rotating to evenly coat each fillet in the mixture
2. Taken flour coated chicken and dip it into the beaten eggs and lastly cover with breadcrumbs
3. Cook breaded chicken in a fryer at 175 c for 5-6 minutes
4. Drain well and place on a towel-lined plate
5. Place bun (cut side facing down) on top of the griddle until golden brown
6. Evenly spread Bama sauce on the top and bottom bun
7. Build burger in this order: pickles, chicken, cheese, lettuce, tomato, onion
8. Serve with extra Bama sauce



F A L A F E L  W I T H 
B E E T R O O T  T A H I N I
*  G L U T E N  F R E E  &  D A I R Y  F R E  E

INGREDIENTS

FALAFEL

• 2 cups dried chickpeas (not canned)
• 1/2 cup chopped white onion
• 4 cloves garlic, minced
• 1/3 cup chopped parsley
• 1/3 cup chopped cilantro
• 2 tsp fresh lemon zest
• 2 tsp white sesame
• 1 tsp ground cumin
• 1 tsp ground coriander
• 1 tsp sea salt
• 1/3 tsp baking soda
• 1/2 tsp ground black pepper
• Vegetable oil for frying

BEETROOT TAHINI SAUCE

• 4 cloves garlic, minced
• 1/4 cup lemon juice
• 1/2 cup premium tahini
• 1/2 tsp sea salt
• Pinch of ground cumin
• 4 tbsp iced cold water
• 1 tbsp freshly squeezed beetroot juice
• 1 tbsp melted vegan butter (optional)

INSTRUCTIONS

FALAFEL

1. Place dried chickpeas in a bowl & cover with 3 inches of water to be soaked for around
18 hours. The chickpeas should expand to about 5 cups. Note: If they don't soak long
enough the falafel will be crumbly and fall apart. Rinse and drain.

2. Place all the ingredients (except the sesame & baking soda) in a large food processor
and pulse to a chunky consistency. Note: over-pulsing it to smooth paste will cause the
falafel to fall apart. Refrigerate for one hour.

3. Once ready, add the baking soda to the falafel mixture and start to form the falafel
patties. Sprinkle white sesame seeds around the falafel patties and gently pat.

4. Fill a deep-frying skillet with around 3-4 inches of vegetable oil, and bring the oil to a
frying temperature 180 °C. Once done, slowly transfer the falafel patties into the oil
without overcrowding it. Fry for around 2-3 minutes on each side.

BEETROOT TAHINI SAUCE

1. In a medium bowl, combine the garlic and lemon juice. Let the mixture rest for 10
minutes, to give the garlic time to infuse the lemon juice.

2. Pour the mixture through a fine-mesh sieve into another medium bowl. Press the garlic
with a spatula to extract as much liquid as possible. Discard the garlic bits.

3. Add tahini, salt, and cumin to a bowl. Whisk until the mixture is thoroughly blended
4. Add 2 tbsp of water at a time, then add the beetroot juice, and melted vegan butter

whisking after each addition until smooth. - Your perfectly creamy and smooth, beetroot
tahini sauce is ready to serve



Pدجاج بالفستق مع أرز جوز الهند I S T A C H I O  C H I C K E N 
W I T H  C O C O N U T  R I C E

INGREDIENTS

PISTACHIO CHICKEN 

• 4 tbsp olive oil
• 2 marinated fresh chicken breast
• 2 cup pistachio powder
• 1/2 cup crushed oats
• 1/4 tsp sea salt
• 1/4 tsp paprika

CHICKEN MARINATION

• 1 /2 cup yogurt
• 1/4 cup lemon juice
• 1/4 cup olive oil
• 6 garlic cloves, minced
• 1 tbsp tomato paste
• 1 tsp paprika
• 1/2 tsp cinnamon
• 1/2 tsp sea salt
• 1/4 tsp black pepper 

COCONUT RICE

• 1 ½ tbsp olive oil
• 1/4 cup roasted coconut
• 1 cup Egyptian rice (short-grain rice)
• 1/4 cup shredded coconut
• Salt to taste
• 1 ¾ cups of water

DIRECTIONS

PISTACHIO CHICKEN

1. Flatten the chicken from the center by wrapping it in cling film and patting it with a hammer.
2. Combine all the marination ingredients in a bowl and let the chicken marinate for at least 24 hours 
 minimum, 48 hours maximum.
3. Combine pistachio powder with crushed oats, sea salt, and paprika. Gently bread the chicken from both 
 sides.
4. Heat oil in a skillet (heat temperature 180 °C), and pan-fry it from both sides until light brown and cooked 
 through.

COCONUT RICE

1. Heat oil in a saucepan over medium heat. Add shredded coconut; cook, stirring constantly, until golden 
 brown, 3-5 minutes. Remove from heat. Pour in rice and salt in the same pan. Stir until coated with oil.
2. Reduce heat to low. Cook the rice, stirring constantly, until rice turns pasty white, 3-5 minutes.
3. Bring water to a boil in a separate saucepan.
4. Stir boiling water into the rice mixture. Cover: cook until most of the water is absorbed, 10-15 minutes. 
 Turn off heat; let sit until the remaining water is absorbed, about 5 minutes. Fluff rice with a fork.

ZAATAR TZATZIKI

1. Lightly squeeze liquid from the grated cucumber between your palms to remove excess moisture. Transfer 
 to a serving bowl.
2. Add the yogurt, olive oil, fresh zaatar, lemon juice, garlic, and salt to the bowl, and stir all together. Let the 
 mixture rest for 5 minutes to allow the flavors to meld. Optional additional chopped fresh zaatar to garnish.

ASSEMBLY

1. Add coconut rice to the base of a plate
2. Cut the chicken breast into thin slices, and place on top of the rice
3. Dollop zaatar tzatziki on top and serve 

ZAATAR TZATZIKI

• 2 cups grated cucumber with skin
• 1 ½ cups Greek yogurt
• 2 tbsp extra-virgin olive oil
• 2 tbsp chopped fresh zaatar
• 1 tbsp lemon juice
• ½ tsp sea salt 

*GLUTEN -FREE

INGREDIENTS

CHICKEN & LAMB PAITAN BROTH

• 300g Leeks (including dark green part)
 sliced crosswise very thinly (washed)
• 6 medium / 35grm of cloves Garlic, minced
• 100g of Spring onion
• 15g of Ginger, minced
• 800g of Lamb bone marrow
• 800g of Chicken bones
• 1.5L filtered Water

EMIRATES QUZI LAMB NECK CHASHU

• 1pcs/500g Lamb Neck
• 15g Coriander seeds
• 15g Cumin seeds
• 15g Fennel seeds
• 15g Fenugreek seeds
• 2 dried Red Chili (optional)
• 1pc Cinnamon (small)
• 15g Turmeric powder
• 80ml Olive Oil

INSTRUCTIONS

CHICKEN & LAMB PAITAN BROTH

1. Place the lamb & chicken bones in a pressure cooker and cover with (1.5L) water. (make 
 sure not to exceed the max-fill line of your cooker.) Bring to high pressure and cook
 for 1 hour and 20 minutes. Allow pressure to release naturally.
2. After cooking in the pressure cooker, transfer the bones (remove lamb bone marrow) with 
 liquid into the cooking pot. Add the vegetables and cook for another 1 hour on low heat.
3. Using a wooden spoon or potato masher, try to break up and crush the chicken bones in the 
 pot into small pieces, bring mixture over high heat, stirring periodically, for 30 minutes to 
 emulsify the broth.
4. In batches pour mixture through a fine mesh strainer directly into mixing bowl. Press firmly 
 on solids to extract as much liquid as possible. Discard strained chicken solids and 
 vegetables. Transfer broth into airtight container set aside while we make rest of the items.



P A N N A  C A R A  W I T H
S A F F R O N  S A U C E

INGREDIENTS

PANNA

• 2 cups whipping cream
• 1 tablespoon gelatin 
• 2 tablespoon full-fat milk
• 6 tablespoon granulated sugar
• 1 1/2 teaspoon vanilla extract

CARA

• ½ cup of sugar
• 1 teaspoon orange blossom water

SAFFRON SAUCE

• ½ cup milk
• ½ cup whipping cream
• 5-6 saffron strands
• 4 large egg yolks
• 1 teaspoon vanilla extract
• 3 tablespoon sugar
• 1 tablespoon melted butter (80% fat)

DIRECTIONS

PANNA

1. In a medium pot add whipping cream and sugar, stir on medium-low heat just until the cream 
 starts to boil, then immediately remove the pot from the heat.
2. In another small pot add 2 tbsp of milk and sprinkle the gelatin on top, let for one minute, then 
 place the pot on low heat and stir just until the gelatin has dissolved (1-2 minutes) then 
 immediately remove from heat. (Do not boil)
3. Add the gelatin mixture and vanilla extract to the cream mixture, combine well with a whisk.
4. Put 'Cara' on the base of a 300 ML mold, then pour the Panna mixture in, let the mixture cool
 at room temperature then refrigerate for at least 5 hours or overnight until firm.

CARA

1. Melt ½ cup sugar in a pan. Keep on stirring until it becomes a syrup.
2. Add orange blossom water to the syrup, mix well.
3. Pour 1/4 of the syrup mixture on the base of a 300ml mold. 

SAFFRON SAUCE

1. Add the milk and cream to a pot, along with saffron strands, and bring to a slight simmer.
 Remove from heat.
2. Whisk egg yolks and sugar together in a medium bowl. Slowly pour the warm milk mixture in 
 small batches into the egg yolk mixture while whisking vigorously. Note: Adding the milk all at
 once will cook the egg yolks and cause the sauce to curdle.
3. Place the mixture back into the pot, add in melted butter, and heat over medium-low until the
 sauce thickens and coats the back of a spoon, about 5 to 6 minutes. Remove from heat, add
 the vanilla extract once it cools.
4. Serve warm or chill in the refrigerator.

PLATING

1. Take out the Panna Cara from the mold on a plate.
2. Pour saffron sauce on top and serve with fresh raspberries
 or any of your favorite garnish.

*GLUTEN -FREE



I C E D  R O S E  G R E E N  T E A
*SUGAR-FREE
INGREDIENTS

• 1 liter water
• 2 tablespoon green tea
• 2 tablespoon dried rose tea
• 2 tablespoon rose water
• Fruit sweetener (as per taste)
• 3 tablespoon lemon juice
• Lots of ice

INSTRUCTIONS

1. Boil water in a saucepan
2. Put the green tea, dried rose tea, and fruit sweetener
3. Stir until sugar is dissolved, take off from heat
4. Let it rest covered for at least 30 minutes for a strong brew.
5. Strain the tea, pour rose water and lemon juice
6. Let it sit in the chiller for at least 3 hours before serving with ice






