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النسخــة الرابـعــة مــن دليــل

كـــجــــــــزء مــــــــــن مــبــــــــــادرة

اختــــر وصفـتــك مــــن:

الطـهـــاة                    المطاعم|

يطلق  دبي"،  من  فخر  "بكل  مبادرة  وضمن  المبارك،  رمضان  شهر  مع  تزامنًا 
"براند دبي"، الذراع اإلبداعي للمكتب اإلعالمي لحكومة دبي، النسخة الرابعة 
وصفة طهي جديدة يقدمها  من دليل "وصفات رمضانية" التفاعلي، يشمل 30

10 طهاة و 10 مطاعم تأسست جميعها في دبي.  

"بكل فخر من دبي"، إحدى مبادرات "براند دبي" الهادفة إلى دعم المواهب 
لها،  ورواد األعمال والشركات الصغيرة والمتوسطة التي تتخذ من دبي مقرًا
وتوفر لهم مجموعة متكاملة من أساليب الدعم بما فيها التغطية اإلعالمية. 
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اختــــر وصفـتــك مــــن



إيــزو آنــــي 
إيزو آني طاٍه ذو شهرة واسعة واألب الروحي للعديد 
فنون  إيزو  أحب  واآلسرة.  المبتكرة  المطاعم  من 
الطهي في لندن واكتسب خبرته في مطاعم حصدت 

نجوم ميشيلن في فرنسا وإسبانيا. 

ومنذ انتقاله إلى دبي في العام 2010 عمل آني على 
تغيير مشهد الطهي في عدد من المطاعم المتنوعة 
التي القت نجاحًا في فروعها المختلفة بأطباقها من 
ال  و  وغايا  أاليا  ذلك مطعم  بما في  البلدان  مختلف 
ميسون آني وكارين وإيزو برغر وكيتش-ان وشينغهاي 
دوحة،  وإيزو  بيتش  ذا  باي  وبياتي  وسكاليني  مي 
إضافة إلى توليه مسؤولية األطعمة والمشروبات في 
فندق حياة سنتريك في منطقة جميرا بمطعمه ايونا 
في  إنزو  كاي  مطعم  الفتتاح  ويستعد  كارين.  باي 

المستقبل القريب. 

يخطط إيزو للتوسع بمطاعمه التي رأت النور في دبي 
وماربيا.  وميامي  لندن  في  العالمي  السوق  ويقتحم 
بينما يخطط الفتتاح ستة مطاعم راقية في دبي خالل 
عام 2023 بالتعاون مع شركة فنتدمنتال هوسبيتالتي 
ستفتح  أخرى  مشاريع  عينه  نصب  واضعًا  للضيافة 

أبوابها خالل السنوات القادمة. 
 
 

 



هريسة الروبيان
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المقادير 

قطع روبيان كاملة 
شرائح الفلفل الحار 

إكليل الجبل 
ثوم 

زيت الزيتون 
ملح 

ليمون 
بذور الكمون المحمصة  

طريقة التحضير 

لتحضير التتبيلة: 
ُتمأل مقالة فرن كبيرة بزيت الزيتون وشرائح الفلفل الحار وإكليل الجبل 1.

والثوم.
ُتنقع قطع الروبيان كاملًة في التتبيلة ثم ُتغطى بغشاء بالستيكي، وُتتَرك 2.

منقوعًة لليلة كاملة.

لتحضير الهريسة: 
ُيقّطع الثوم إلى شرائح رفيعة ثم ُيقّلى في زيت الزيتون، مع الحرص على 1.

بقاء لونه فاتحًا للحصول على أفضل نكهة.
ُيَضاف الثوم المقلي بعد أن ُيبّرد إلى مدقة مع الفلفل الحار، وبذور الكمون 2.

المحمصة، والملح ونصف فص من الثوم النيء، وُتطَحن المكونات معًا.

لتحضير الروبيان: 
 ُتزال قطع الروبيان المتبلة من المقالة وتوضع في صينية عميقة, وُتضاف 1.

طبقة من خليط الهريسة على قطع الروبيان.
ُتطهى على درجة حرارة مرتفعة لمدة 3-4 دقائق.2.
ُتخَرج الصينية من الفرن وُتضاف عصرة ليمون سخية ثم ُينثُر باقي الهريسة 3.

م مع الخبز المحمص وُيسّقى بالصلصة. قبل التقديم. ُيقدَّ



سعود المطروشي 
لتموين  اإلمارات  شركة  في  التنفيذي  الشيف  بصفته 
دوًرا  المطروشي  سعود  يلعب   ،  (EKFC) الطائرات 
للركاب  تقدم  التي  الطعام  قائمة  تطوير  في  محورًيا 
على متن الطائرات، كما أنه مسؤول بشكل مباشر عن 
إعداد جميع األطباق وقوائم الطعام العربية في جميع 
أنحاء الشركة، وباإلضافة إلى تطوير قوائم طعام، يقدم 
الذي  اإلماراتي  المطبخ  لقسم  خبراته  المطروشي 

يترأسه. 

الثقافات  توحيد  على  الطعام  بمقدرة  سعود  يؤمن 
الطائرات  لتموين  اإلمارات  شركة  في  دوره  ،ووصف 

بالحلم الذي تحقق. 

من  مزيدًا  للمطروشي  المهنية   المسيرة  شهدت 
للجولف  دبي  خور  نادي  إلى  انضم  عندما  النجاح 
ومساعد  الطهاة  كبير  مساعد  بصفته  واليخوت 

افتتاح  على  تجربته  وقد شجعته  التنفيذي،  الطاهي 
أوائل  في  فينيو"  ريب  "ذا  شملت  به  خاصة  مطاعم 

العام 2021 و "ذا فود بوكس" في عجمان خالل العام 
سعود  فإن  اإلمارات  في  عمله  جانب  وإلى   ، نفسه 
حظي بأدوار في مطاهم في تايلند والواليات المتحدة.   



المقادير 

½ كغ مكعبات لحم بقري نوع تندرلوين  
2 وعاء متوسط من األرز األبيض المطبوخ 

4 ملعقة كبيرة زيت طهي  
3 ملعقة صغيرة ملح 
½ كوب عدس أصفر  
½ كوب عدس أخضر 
½ كوب عدس أحمر 
½ كوب بازالء خضراء 

1 ملعقة صغيرة زعفران مخفف في 50 مل من ماء الورد 
2 ملعقة كبيرة بزار إماراتي 

1 ملعقة صغيرة مسحوق الهال  
2 ملعقة صغيرة رمان مجفف 

½ كوب بصل مقلي  
½ كوب كزبرة مفرومة 

1 كوب بصل مفروم 
½ كوب زبيب 

½ كوب كاجو  
30 مل دبس التمر 

1 ملعقة كبيرة سمن إماراتي 

طريقة التحضير 

ُتدَهن مقالة ساخنة بزيت الطهي وُتضاف مكعبات اللحم البقري، ثم ُيَرش البزار 1.
ب لمدة 5 دقائق.ُيَرش بهار البزار ونصف كمية دبس  ونصف كمية دبس التمر و ُيقلَّ

ب لمدة 5 دقائق.  التمر ثم ُتقلَّ
ب لمدة دقيقتين ثم ُتضاف الكزبرة وأنواع العدس 2. ُيزال اللحم وُيضاف البصل وُيقلَّ

ب لمدة 4 دقائق. المختلفة وكافة المكونات األخرى وُتقلَّ
  كخطوة نهائية، ُيضاف األرز والقليل من السمن. 3.

 

 

أوزي إماراتي
على طريقة القلي السريع
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شــاهيــن
الشيف شاهين هو مطور أكالت وصانع محتوى 
وصاحب  االجتماعي،  التواصل  وسائل  على 
على  شاهين  حصل  دبي.  في  "يابا"  مطعم 
شهادة بكالوريوس هندسة معمارية من جامعة 
نورثمبراي البريطانية، لكن حبه لعالم الطهي كان 
أكبر وهو ما دفعه لدراسة فنون الطهي والتخرج 

من مدرسة ليثس للطبخ في لندن عام 2018.

بريطانيا  في  شيف"  "ماستر  برنامج  في  شارك 
وتنافس مع أفضل الطاهين وقدم خالله أطباق 
بعدها  مختلفة.  عصرية  بلمسة  وعراقية  عربية 
من  الكثير  في  أكالت  كمطور  شاهين  عمل 
مطعمه  افتتح   2022 العام  وفي  المطاعم. 

أول  وهو  "يابا"  اسم  تحت  دبي  في  الخاص 
يقدم  العالم  في  عصري  عراقي  مطعم 

تقليدية  غير  بطريقة  العراقي  المطبخ 
وبرؤية عصرية. 



طبق اللحم البقري
ستروغونوف
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المقادير 

أرز قصير 
ملح 

فلفل 
2 ملعقة كبيرة زبدة غير مملحة 

مرق لحم بقري 
3 شريحة لحم المتن 

2 بصل
3 فصوص ثوم 

فطر بني 
1 ملعقة كبيرة صلصة ورسيستيرشاير 

كريمة الطبخ 
1 ملعقة كبيرة جبنة كريمية 

ثوم معّمر 

طريقة التحضير 

ل بالملح والفلفل. ثم ُتضاف ملعقة كبيرة من الزبدة 1. ُيوضع األرز القصير في قدر الطهي وُيتبَّ
ثم ُيضاف مرق اللحم إلى المقالة وُتتَرك لتنضج على نار خفيفة. 

ع 3 شرائح من لحم التندرلوين مع الحرص على تقطيع شريحة اللحم عكس اتجاه األلياف 2. ُتقطَّ
العضلية.  

ُيسَكب الزيت النباتي في مقالة ساخنة، ثم ُتضاف شرائح اللحم إلى المقالة وُتطهى حتى 3.
تكتسب لونًا بنيًا (نصف مطبوخ)، ثم ُتخَرج الشرائح من المقالة. 

فــي نفــس المقــالة، ُتضــاف ملعقة كبيرة من الزبدة وُتتَرك لتذوب. يضاف إليها البصل، 4.
والثوم، والفطر. 

ُتضاف ملعقة كبيرة من صلصة "ورسيستيرشاير" ثم ُيسَكب مرق اللحم، وُتضاف كريمة الطبخ، 5.
وتقّلب جميعها معًا.  

ُتضاف شرائح اللحم نصف المطبوخة مرًة أخرى إلى المقالة وُتتَرك لتنضج مع الصلصة على 6.
نـار خفيفة. 

في وعاء فارغ، ُتضاف ملعقة كبيرة من الجبنة الكريمية، ثم ُتضاف 3 مالعق كبيرة من 7.
الصلصة الموجودة في المقالة إلى الوعاء وُتخَلط الصلصة مع الجبنة الكريمية وُتضاف 4/3 

منها إلى المقالة. 
ُيسَكب األرز المطبوخ في طبق التقديم، ثم ُيضاف اللحم البقري ستروغونوف إلى الطبق. 8.
توَضع ملعقة كبيرة من مزيج الجبنة الكريمية والصلصة المتبقي فوق اللحم البقري 9.

ستروغونوف وُيَزّين الطبق بالثوم المعمر المفروم. 

 

 



كريم بورغي
الحلوى  كريم بورغي هو طاهي وفنان متخصص في 
والفطائر وهو شريك مؤسس لمخبز كايو وكاال كافيه. 
باريس عام  بلو في  تخرج كريم من جامعة لي كوردن 
العاصمة  في  المؤسسات  أرقى  في  وتدرب   1999
وتحضير  للتميز  دائمًا  كريم  الشيف  يسعى  الفرنسية. 

ابتكارًا. وقد حصد شعبية  الحلويات وأكثرها  أشهى 
منصات  على  متابع  مليون  نصف  من  ألكثر 

من  يقدمه  ما  بفضل  االجتماعي  التواصل 
أطباق.

شخصي  كمستشار  كريم  الشيف  يعمل 
ومدرب في دورات المحترفين حول العالم 
وذلك بعدما قضى السنوات بين 2010 و 
فيتشون  في  تنفيذي  كطاهي   2013
باريس ولي ميسون دي تشوكلت باريس 
2019. حصد كريم  2013 و  بين عامي 
جائزة باتسيري دان لي موند في العام 
2014. كما افتتح العديد من المقاهي 

في كٍل من دبي والكويت والدوحة. 



المقادير 

سابليه الشوكوالتة بي 125 

165غ من الشوكوالتة نوع (بي 125 كوير دي غويناجا) الفرنسية  
315غ زبدة بنسبة 82% من الدسم 

145غ بيض 
580غ دقيق نوع 55 

220غ سكر بودرة 
50غ مسحوق اللوز  
25غ حبيبات الكاكاو 

5غ ملح  

طريقة التحضير 

سابليه الشوكوالتة بي 125 
ُتمَزج الشوكوالتة المذابة في درجة حرارة 35 مئوية مع الزبدة. ُيَضاف 1.

البيض البارد تدريجيًا.  
ُيخَلط المزيج مع الدقيق والسكر البودرة ودقيق اللوز وحبيبات الكاكاو 2.

المطحونة والملح.  
ب جميع هذه المكونات معًا لفترة وجيزة، ثم تفرد العجينة مباشرًة.  3. ُتقلَّ

كريمة الفالن مع الشوكوالتة بي 125 
ُيخَلط السكر مع نشاء الذرة، ثم ُيَسّخن الحليب والكريمة حتى حرارة 50 1.

درجة مئوية وُيضاف إليه مزيج السكر والنشاء، ثم ُيغلى المزيج على النار.  
ُتذوب الشوكوالتة المذابة، ثم ُيمَزج بسرعة باستخدام خالط يدوي 2.

للحصول على قوام متماسك. 

التقديم 
ز عجينة الشوكوالتة المقرمشة، ثم ُتبَسط بسماكة 3 مم بين لوحين 1. ُتجهَّ

من الرقائق البالستيكية، وُتتَرك لتبرد في درجة حرارة 4 مئوية. 
ُتوَضع الحلقات على لوح السيليكون للخبز، وُتدَهن بالزيت وُترص على 2.

شكل شريط على لوح السيليكون. ثم ترص الحلقات مع العجينة 
المقرمشة. 

ُتخَبز في حرارة 300 درجة مئوية تقريبًا لمدة 18 دقيقة.  3.

غ كمية 320غ في كل حلقة. 4. ز كريمة الفالن وُتفرَّ ُتجهَّ

ُتتَرك لتبرد في درجة حرارة الغرفة لمدة ساعتين. سيمنع ذلك تشقق 5.
وانسكاب كريمة الفالن في الفرن.  

ُتخبز في درجة حرارة 160 مئوية لحوالي 40 دقيقة. 6.

كريمة الفالن مع الشوكوالتة بي 125 

160غ  سكر  
60غ  نشاء الذرة  

740غ  حليب  
740غ  كريمة معالجة حراريًا بنسبة %35 

295غ  من الشوكوالتة نوع
     (بي 125 كوير دي غويناجا) الفرنسية 

فالن الشوكوالتة
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آمنة الهاشمي
الطهي.  بفنون  مهتمة  إمارتية  طاهية  الهاشمي  آمنة 
التغذية  علوم  بدراسة  حلمها  لتحقيق  طريقها  بدأت 
قادها  والمعجنات.  الفطائر  فيها  بما  الطهي  وفنون 
في  الخاص  مطعمها  لالفتتاح  الطهي  بعالم  شغفها 
دبي عام 2016 تحت اسم "متس آند تريز"، لتقدم من 
خالله أطباقها المبتكرة التي تتناسب مع ذائقة زبائنها 

من مختلف الفئات.
وكأم ألربعة أطفال تؤمن آمنة بأهمية جودة المكونات 
واألطعمة، التي تبعث في النفس البهجة وتخلق بيئة 
مالئمة الجتماع أفراد األسرة حول مائدة من األطباق 
في  واإلبداع  لالستكشاف  حبها  ويظهر  الشهية. 
نجاحها في فتح فروع أخرى لمطعمها في المملكة 
هيلز،  دبي  منطقة  في  وحديثًا  السعودية،  العربية 
"أنذر ون  ومردف في دولة اإلمارات تحت مسمى: 

باي متس آند تريز". 
تسهم آمنة من خالل ما تقدمه من أطباق تقليدية 
وتعريف  اإلماراتية  الطهي  ثقافة  نشر  في  إماراتية 
من  اإلماراتي  المطبخ  يحتويه  بما  مطاعمها  رواد 

أطباق ونكهات متعددة.  



كمية تكفي لعدد 8 أشخاص 

 
المقادير 

حلوى الترايفل 

2 كوب طحين متعدد االستخدامات 
1 رشة زعفران 

1 رشة مسحوق الهال 
50 مل ماء الورد 

1 رشة ملح 
1 كوب فستق أخضر ُمقطع (رقائق الفستق األخضر) 

1 كوب سكر 
225غ سمن (نوع أمول) 
1 رشة مسحوق الكركم 

2 كوب ماء 
½ كوب مسحوق اللوز (دقيق اللوز) 

رقائق اللوز 

طريقة التحضير 

لحلوى الترايفل
باستخدام مقالة ذات قاع سميك، ُيطبخ الدقيق على نار 1.

متوسطة إلى أن يكتسب لونًا ذهبيًا. احذر من حرق الطحين! 
نستمر في التقليب حتى زوال النكهة النيئة. 

ُيسَكب الماء في وعاء آخر ثم يضاف إليه الزعفران والسكر. 2.
ُيغلى المزيج ثم ُينَقع الستخالص النكهة. 

ُيسَكب الماء تدريجيًا على الدقيق مع الخفق المستمر. 3.

ُيضاف ماء الورد ومسحوق الكركم ومسحوق الهال، ثم 4.
يخَلط جيدًا. 

ُيضاف السمن، ورقائق اللوز، ورقائق الفستق األخضر، ثم 5.
تخلط جيدًا إلى أن تتفتت. 

ُتنَقل  إلى صينية حتى تبرد قبل التقديم. 6.

لكريمة الفانيليا الخاصة بحشوة المعجنات
 توضع جميع مكونات حشوة الفانيليا في وعاء. ُتخَفق 1.

جميعها باستخدام مخفقة للحصول على كريمة كثيفة 
القوام (تجنب اإلفراط في الخفق). 

 ُيعّبأ الخليط المخفوق في كيس تزيين الحلويات ثم يوضع 2.
في الثالجة ليبرد. 

 في وعاء الحلوى الزجاجي، ُتشكل طبقات متناوبة من 3.
الخبيصة والكريمة. 

ن بكريمة كوينيل باستخدام ملعقة غرف الكريمة لغرف 4.  ُتزيَّ
الكريمة بشكل بيضاوي. ُيمكن أيضًا إضافة طبقة اختيارية 

م  من الكشمش األحمر والفستق األخضر وسكر البودرة. ُتقدَّ
باردة. 

 

 

حلوى ترايفل الخبيصة
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كريمة الفانيليا الخاصة بحشوة المعجنات

100غ كريمة الخفق 
75غ حليب  

1 ملعقة صغيرة خالصة الفانيليا 
30غ سكر بودرة 

325غ جبنة الماسكربوني 



أروى لوتاه
تنمية  على  عملت  إماراتية  طاهية  هي  لوتاه  أروى 
بدأت  الطهي.  بفنون  الكبير  لشغفها  بنفسها  مهاراتها 
على  بحصولها  اإلبداعي  المجال  في  مسيرتها  أروى 
إن  وما  والتصميم،  الفن  في  البكالوريوس  درجة 
تعليمها  أكملت  الطعام  بفنون  اهتمامها  اكتشفت 
بلو  كوردن  لي  جامعة  في  األغذية  تجارة  بدراسة 

الفرنسية. 
 بدأت أروى رحلتها مع االبتكار في فنون الطهي بمزج 
مختلف المكونات وتجربة النكهات من مطبخ منزلها، 

وما أن طورت أسلوبها في الطهي الذي غلب عليه 
األطباق  تقديم  في  بدأت  اإلماراتي،  الطابع 

ونكهات  عصري  بطابع  التقليدية  اإلماراتية 
عالمية. 

محبي  باهتمام  أروى  حظيت  ما  سرعان 
المبتكرة  انجذبوا ألطباقها  الذين  الطعام 

بعدما شاركت  خاصًة  النكهات،  متعددة 
منصات  على  وأطباقها  وصفاتها 

التواصل االجتماعي. 
عالم  في  موهبتها  أروى  استثمرت 
مقرًا  منزلها  لتحويل  والخبز  الطهي 
اسم  عليه  أطلقت  للطهي  لمختبر 
متخصص  منزلي  مخبز  وهو  "ايوارا" 

في البسكويت (الكوكيز). 



المقادير 

شرائح كيكة الفانيليا الجاهزة (تكفي لـثالث طبقات) 
2 كوب من قطع المانجو 

2 ملعقة كبيرة من جوز الهند المجفف والُمحمص  

صلصة الباشن فروت

1 و½ كوب فاكهة باشن فروت مهروس 
1 كوب سكر 

2 ملعقة كبيرة دقيق الذرة  
50 مل ماء  

طريقة التحضير 

لتحضير شراب الليمون المركز: 
توضع جميع المكونات في قدر حتى يذوب السكر ويصبح 1.

الشراب سميك القوام قليًال. 

لتحضير موس المانجو:  
ُتخفق الكريمة بالسكر حتى تصبح متماسكة القوام.  1.
ُيضاف المانجو المهروس وُيحَفظ المزيج في الثالجة لحين 2.

تحضير الجيالتين.  
في وعاء مخصص للميكروويف، ُيسَكب الماء ويخلط الجيالتين. 3.

ن في الميكروويف لمدة 15 ثانية  ُيتَرك لمدة دقيقة ثم ُيسخَّ
بشكل متكرر إلى أن يذوب.  

ُيتَرك ليبرد قليًال ثم يضاف إلى مزيج المانجو  مع مواصلة 4.
الخفق. ثم يوضع جانبًا. 

لتحضير صلصة الباشن فروت:  
في وعاء، ُيوضع الباشن فروت المهروس والسكر.  1.
ُيخَفق جيدًا إلى أن يذوب السكر. 2.
ُيخلط دقيق الذرة مع الماء حتى يتكون خليط سميك القوام.  3.
ُيضاف الخليطان إلى الباشن فروت مع مواصلة الخفق حتى 4.

يتكاثف، ثم يوضع الخليط جانبًا. 

لتحضير صلصة الساغو بجوز الهند: 
ُيسَكب حليب جوز الهند، وحبيبات الساغو والسكر في وعاء.  1.
ُيخَفق المزيج بشكل متواصل حتى يتكاثف، ثم يوَضع جانبًا. 2.

إعداد الطبق

في طبق الحلوى الزجاجي الُمخصص للترايفل، توضع طبقة من كيكة 1.
الفانيال وُتسقى بشراب الليمون الُمركز. 

توضع فوقها طبقة من خليط الساغو بجوز الهند وقطع المانجو.  2.

تضاف طبقة من موس المانجو.  3.

ر العملية مع إضافة طبقة ثانية من الكيكة. 4. ُتكرَّ

لطبقة الكيكة الثالثة، ُتسقى الكيكة بشراب الليمون المُركز ويضاف 5.
الموس في أعلى الطبقات، وُتزّين بصلصة الباشن فروت وقطع 

المانجو وجوز الهند المجفف والُمحمص. 

حلوى صلصة "ساغو"
بجوز الهند وموس المانجو

وفاكهة باشن فروت 

موس المانجو

1 و½ كوب كريمة دسمة  
3 ملعقة كبيرة سكر بودرة 

2 كوب مانجو مهروس 
1 ملعقة كبيرة جيالتين  

50 مل ماء 

شراب الليمون المركز

½  كوب ماء 
1/3 كوب سكر 
عصير 2 ليمون 

صلصة الساغو بجوز الهند

2 علبة حليب جوز الهند 
½ كوب سكر 

1/2 كوب ساغو
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ميثاء الورشو
ميثاء الورشو هي طاهية إماراتية محبة لفنون الطهي 
العالم. قضت ميثاء ثالثة سنوات  وكل ما يخص هذا 
في  البكالوريوس  درجة  على  للحصول  سويسرا  فــي 
تحقق  إماراتيــة  أول  وتعتبر  والضيافة  الطهـي  فنـون 

هذا النجاح. 

وبتمثيلها  العشرين  سن  في  حققته  بما  فخورة  ميثة 
لدولة اإلمارات في سويسرا، وترى أن نجاحها ال يعد 
نجاحًا شخصيًا فحسب، بل يعكس القدرات والكفاءات 
مستعدة  وهي  المجاالت.  مختلف  في  اإلماراتية 
وإبداعهــا  مهاراتها  وإبراز  الطهــي  عالم  غمـار  لخــوض 

في المجال. 

 
  .

 

 



الكمية: 30 قطعة من معجنات “شو” 

المقادير  

عجينة شو

100غ  ماء  
110غ  حليب  

80غ  زبدة  
10غ  سكر 
1 رشة ملح 

160غ طحين جميع االستخدامات منخول   
230غ  بيض  

طريقة التحضير 

لتحضير عجينة “شو”
ُيوضع الماء والحليب والزبدة والسكر والملح معًا على النار حتى الغليان. 1.
غ الدقيق في السائل الساخن مع التحريك بسرعة للحصول على عجينة لينة. 2. ُيفرَّ
ف عجينة "شو" على النار حتى يزول التصاقها بالمقالة. يجب أن تكتسب العجينة لونًا مصفرًا قليًال لدى جفافها. 3. ُتجفَّ
د لمدة دقيقتين تقريبًا باستخدام ملعقة مسطحة.  4. ُتنَقل عجينة "شو" إلى وعاء الخلط، ثم ُتبرَّ
ُيضاف البيض بالتدريج للحصول على القوام المطلوب، ُيخَتَبر قوام الخليط باستخدام ملعقة مسطحة.  5.
ُيمأل كيس الحلواني بكميات متساوية من عجينة “شو”، ثم ُيفّرغ محتوى الكيس إلى قطع متساوية على صينية الّخبز  6.
ُيدَهن السطح العلوي للقطع بالبيض برفق باستخدام فرشاة. 7.

لتحضير الكراكلين
ُتخَلط جميع المكونات معًا باستخدام خالط يدوي للحصول على عجينة. 1.
ُتبَسط العجينة مباشرًة بين ورقتين للخبز بسماكة 1.5 مم. 2.
د العجينة لمدة 10 دقائق ثم ُتحَفظ في الثالجة. 3. ُتجمَّ
ُتنزع العجينة الباردة عن األوراق وُيَرش الدقيق على الوجهين. 4.
ُتقّطع عجينة الكراكلين إلى أقراص بحجم أكبر من قطر قطعة “شو” بقليل، ثم ُتلَصق أقراص الكراكلين أعلى كل قطعة من 5.

قطع “شو”، وُتضَغط لألسفل برفق.  
ُتخَبز في درجة حرارة 180 درجة مئوية لمدة 30 دقيقة - بدون بخار. تجّنب فتح باب الفرن في أي مرحلة من مراحل الخبز. 6.

ُتتَرك عجينة “شو” لتبرد قبل حشوها.  

لتحضير كريمة الماسكربوني
ُتخفق جبنة الماسكربوني مع كريمة دسمة شديدة البرودة ، مع سكر البودرة المنخول . ُيخَفق المزيج حتى يصبح ناعمًا 1.

ورقيقًا لمدة دقيقتين تقريبًا. تجنب لرتخاء الكريمة. 
ُتمزج ¼ كمية الخليط بالقهوة لالستخدام الحقًا. 2.
ُتمأل معجنات “شو” بالكريمة.  3.
يوَضع المزيج الُمضاف إليه القهوة في كيس التزيين ذو فوهة لتزين معجنات “شو” من األعلى. ُيمكن التزيين بالرقائق 4.

الذهبية أو حبوب القهوة. 
ل تقديمها مباشرًة.  5. ُيفضَّ

 

معجنات شو بالقهوة العربية
� �ء �������� �� ���� �� �� �����

كريمة الماسكاربوني

240غ  كريمة الخفق بنسبة 36% من الدسم  
300غ  جبنة الماسكربوني 

60غ  سكر بودرة  
15غ  قهوة عربية مطحونة 

5غ  هال 

كراكلين

40غ  زبدة  
25غ  سكر  

25غ  سكر أسمر  
45غ  طحين  



محمد البنا
البنا طاهي إماراتي شهير والمؤسس وصاحب  محمد 
مطعم البانوش للمأكوالت البحرية والشعبية ومطبخ 
وشغفه  موهبته  محمد  أظهر  للبانوش.  السيف 
بالطهي في سن العاشرة وأصبح أفراد أسرته ينادونه 

بالطباخ الصغير. 

منذ  يراوده  يصبح طاهيًا محترفًا ظل  بأن  حلم محمد 
حيث  القانون،  كلية  في  جامعيًا  طالبًا  أن  إلى  الصغر 
مطعمه  وافتتح  اإلمارات  في  للطهي  بدروة  التحق 
الخاص بالتعاون مع الجهات الحكومية لدعم مشاريع 

رواد األعمال اإلمارتيين. 

عكست المأكوالت التي يحضرها محمد حسه وذوقه 
المميز في الطهي، واهتمامه بتقديم أطعمة متنوعة 
حول  دولة   60 إلى  رحالته  من  استلهمها  وجديدة 
تجربة  اإلماراتية  أطباقه  متذوقي  يخوض  العالم. 
الطهي  تقنيات  بفضل  مألوفة  غير  ونكهات  جديدة 

المميزة والمكونات الخاصة التي يستخدمها. 

يسعوا  أن  عليهم  الطهاة  بأن  محمد  يؤمن 
تطبيق  عن  يتوانى  وال  زبائنهم  إلسعاد 

العالمية  الفعاليات  جميع  في  فلسفته 
بما في  اإلمارات  بها في  التي شارك 

تقدم  والتي  منها  الخيرية  ذلك 
وجبات مجانية للغير قادرين. 

  .

 

 



المقادير 

1 كيلو لحم ِريش 
½ كيلو بطاطا مكعبات 

4 حبات بصل ُمقطع  
2 حبات كوسا ُمقطعة 

4 حبات لومي أسود  
6 فصوص ثوم مفروم 

مرقة اللحم 
1 ملعقة بهارات عماني مشكل  

100مل سمن  
ملح وفلفل أسود حسب الرغبة 

6 حبات من الهيل 
1 ملعقة صغيرة من الزعفران 

عودان من القرفة 
½ ملعقة صغيرة من الكزبرة 

½ ملعقة صغيرة من الكمون 
خبز الرقاق

ثريد لحم الريش
� �� ����� ����� �� �� �����

طريقة التحضير 

يوضع البصل في قدٍر كبير وُيحمر في الزيت. 1.

 ُيضاف اللحم والثوم, ثم ُتضاف البهارات والقرفة 2.
والفلفل األسود والكمون والكزبرة واللومي األسود. 

 ُيضاف كوبًا من الماء وُيترك الخليط على درجة حرارة 3.
متوسطة لمدة نصف ساعة. 

ُيضاف كوبًا من الماء وُيترك الخليط على درجة حرارة 4.
متوسطة لمدة نصف ساعة. 

 ُتضاف الخضار إلى القدر ونتركه على النار حتى تنضج 5.
الخضار تمامًا. 

 في وعاء كبير، ُيقّطع الخبز، ثم ُيضاف إليه مرقة اللحم، 6.
حتى يتشرب الخبز المرق وُيضاف اللحم والخضار فوق 

الخبز والمرق.  



سمية عبيد
لتكون  اختيارها  يتم  إماراتية  أول  سمية  تعد 
سفيرة لشركة نستله العالمية، وتعمل سمية مع 
عدة  في  وعالمية  محلية  أخرى  شركات  عدة 
خبرة  تمتد  والمطبخ.   الطبخ  مجال  في  محاور 
سمية إلى تدريب الطهاة على المطبخ اإلماراتي 
بصفاته الغنية بروح التراث. كما تستعين شركات 
مطابخ عالمية بها كمستشارة تصميم للمطابخ 

و كيفية استخدام مساحتها عمليًا. 

المطبخ  مجال  في  الواسعة  خبرتها  إلى  إضافة 
تعتبر سمية ناشطة في مجال العمل التطوعي 
اإلنساني والخيري وتتعاون مع عدة جهات منها 
ألصحاب  راشد  ومركز  االماراتي،  األحمر  الهالل 
على  المحافظة  سمية  اهتمامات  من  الهمم. 
المجال  اقتحمت  كما  التدوير،  وإعادة  البيئة 
على  طبخ  برامج  تقديم  خالل  من  اإلعالمي 
وفتافيت،   ،Mbc والشارقة،  ابوظبي  قنوات 

والبحرين، والكويت. 



دجاج مغربي
بالزيتون والليمون
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 المقادير 

1كغ قطع دجاج  
1كوب كزبرة مفرومة 

1كوب بصل 
1كوب بقدونس مفروم 

1ملعقة كبيرة زنجبيل ومعجون الثوم 
1 رشة زعفران 

ملح وفلفل حسب الرغبة 
مخلل الليمون والزيتون 
1 ملعقة صغيرة كركم 

طريقة التحضير 
ُتخَلط جميع المكونات معًا ما عدا الليمون والزيتون. 1.
ك الدجاج بالمكونات وتوضع بقية المكونات داخل 2. ُيدلَّ

الدجاج. 
ُيطهى في قدر مضاد لاللتصاق على نار هادئة. 3.
ُيطهى في قدر مضاد لاللتصاق على نار هادئة. 4.
ُيَضاف الزيتون والليمون إلى الدجاج عند اقتراب نضجه. 5.

ُيطهى المزيج حتى ينضج الدجاج ويصبح جاهزًا للتقديم. 



عبــدالرحـمـــن و
ميثاء الهاشمي

على  الطهاة  أصغر  بين  من  وميثاء  عبدالرحمن 
مستوى اإلمارات، حيث تخرجا في الثالثة عشر من 
في  الطهي  لفنون  الدولي  المركز  من  عمرهما 
دبي وحصال في سٍن صغيرة على دبلوم الضيافة. 
ترك ميثاء وعبدالرحمن بصمتهما في عالم الطهاة 
أو  الخبز  أو  الطهي  في  سواء  وشغف  بموهبة 
والديهما  وبفضل  والمعجنات.  الحلويات  صناعة 
قوية  أسس  على  التوأمان  استند  وجدتهما، 
المطبخ  من  تقليدية  أطباق  تطوير  على  أعانتهم 
ما  وبسبب  عالمية.  بنكهات  واإلماراتي  العربي 
يتمتعان به من موهبة استحقا التوأم فرصة الظهور 

ليوا  كمهرجان  والفعاليات  البرنامج  العديد  في 
للرطب. وأصبح مطبخهما المبتكر له مكانته 

اإلماراتي  الطهي  مشهد  في  الخاصة 
المطاعم  من  العديد  مع  بتعاونهما 

والطهاة التنفيذين.

 



المقادير 

كرات اللحم بالتمر 

1كغ  لحم نعيمي مفروم  
38غ  بصل 

34غ  ثوم مقطع 
27غ  بقدونس 

10غ  نعناع 
48غ  صنوبر 

18غ  مسحوق البابريكا 
6غ  مسحوق الثوم  

3غ  مسحوق الفلفل األحمر  
3غ  فلفل أسود 

9غ   ملح 
9غ   كمون 

48غ  دبس التمر 
70غ  تمر ُمقطع 

طريقة التحضير 

إعداد خلطة اللبنة
ُتخلط اللبنة مع كريمة الخفق، وُيضاف الثوم المفروم والشبت والبقدونس والنعناع. ُيضاف زيت الزيتون مع 1.

االستمرار بالخلط (يضاف المزيد من الكريمة حسب الحاجة).
 ُتتبل الخلطة بالملح والفلفل. ُيضاف القليل من الليمون لمزيد من النكهة.  2.

إعداد كرات اللحم بالتمر
ُيضاف اللحم في وعاء الخلط، وُيضاف الثوم والبصل المفروم.  1.
 ُيحّمص الصنوبر في مقالة وُيقّطع ناعمًا، ثم ُيترك ليبرد. ُيضاف البقدونس والنعناع والتمر المفروم. ُتضاف كل 2.

التوابل ثم دبس التمر. تخلط جميع المكونات وُتشّكل كرات متساوية من الخليط.
ُتدهن المقالة بالزبدة وتقّلب كرات اللحم حتى يتغير لونها. 3.
ُينقل خليط اللبنة إلى طبق، فهو أساس الطبق. 4.
ُتضاف أوراق الجرجير، والرمان، والصنوبر للتزيين. 5.

خلطة اللبنة 

500غ  لبنة طازجة 
40غ  كريمة ثقيلة 

5غ  ملح
3غ  ثوم مفروم 

6غ  شبت 
20غ  بقدونس 

6غ   نعناع 
35غ  زيت زيتون 

 

للزينة 

رمان 
صنوبر 

أوراق الجرجير الطازجة 

كرات اللحم بالتمر
مع اللبنة باألعشاب
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اختــــر وصفـتــك مــــن



بسبوسة اللوز  و
جوز الهند بالقشدة

الـمقادير

الكعكة

150 غرام سميد
50 غرام مسحوق اللوز

25 غرام مسحوق جوز الهند
100 غرام سكر

10 غرام بيكينغ باودر
3 بيض

1 غرام حبوب الفانيليا
180 غرام لبن زبادي

180 مل زيت الذرة
15 مل ماء

طريقة التحضير

ُتضاف جميع مكونات القطر في إناء وُتغلى حتى يذوب السكر وُتتَرك جانبًا حتى تبرد تمامًا.1.

ُتخَلط جميع مكونات عجين البسبوسة في وعاء منفصل (ما عدا الماء) حتى تتجانس المكونات جيدًا.2.

ُينَقل نصف الخليط إلى صينية فرن وُتخَبز على درجة حرارة 175 درجة مئوية لمدة 20 دقيقة.3.

نباشر بتحضير الكريمة في وعاء، وُتخَلط جميع المكونات معًا وُتغلى حتى تصبح كريمة سميكة القوام.4.

ُتخَرج الكعكة من الفرن وُتسَكب الكريمة ببطء على الكعكة المخبوزة وُتبَسط بالتساوي باستخدام 5.
ملعقة.

ُيضاف الماء إلى نصف الخليط المتبقي وُيسَكب فوق طبقة الكريمة.6.

ُتعاد الكعكة مرة أخرى إلى الفرن وُتخَبز لمدة 35 - 45 دقيقة7.

ُتخَرج الكعكة من الفرن وُيسَكب القطر المصّفى على الكعكة الساخنة ثم ُتتَرك حتى تبرد قبل التقديم.8.

حشوة الكريمة

370 مل كريمة مضاعفة الدسم
    (بنسبة %31)

100 مل كريمة جوز الهند
30 غرام سكر

½ غرام حبوب الفانيليا
60 غرام دقيق الذرة

القطر

200 غرام سكر
180 مل ماء

5 مل عصير الليمون
15 مل عسل

2 عيدان قرفة 



المقادير 

500غ  سكر جاغري النخيل  
8 بيضة كاملة 
4 صفار البيض 

60 مل ماء  
10 حبات هيل 

3غ  مسحوق جوزة الطيب  
2 عيدان قرفة 

500 مل كريمة جوز الهند 

طريقة التحضير 

ُيضاف سكر الجاغري والماء وحبات الهال المسحوقة وجوز الطيب والقرفة في قدر كبير، ويغلى المزيج على 1.
نار متوسطة حتى ذوبان سكر الجاغري بشكل كامل، ثم يوضع جانبًا ليبرد. 

ُيخفق البيض وصفار  البيض معًا في وعاء منفصل حتى يتجانس تمامًا (تجنب الخفق لوقت طويل) وٌتضاف 2.
كريمة جوز الهند إلى مخفوق البيض. 

ُيصّفى وُيسكب مزيج الجاغري المبّرد ببطء على مخفوق البيض وكريمة جوز الهند مع مواصلة الخلط. 3.

ُينَقل المزيج إلى صينية فرن وُتخَبز بالبخار على درجة حرارة 190 درجة مئوية لمدة ساعة. 4.

ل تقديمه باردًا بعد مرور 4 ساعات على األقل. 5. ُيفضَّ

 

كاسترد الهيل
وجوز الهند والجاغيري



تكفي لعدد 4 أشخاص

المقادير

اللحم المفروم

200غ  لحم بقري مفروم 
100غ  بصل أحمر مفروم 

8غ  ملح 
5غ  البهارات السبعة 

100غ  زيت زيتون 

صلصة لبن الفتة

90غ  طحينة 
600غ  لبن زبادي 

8غ  ثوم 
8غ  ملح 

5غ  ملح الليمون 

طريقة التحضير

اللحم المفروم
ن المقالة ويقّلى البصل بزيت الزيتون. ُيضاف اللحم المفروم وُيترك على النار حتى يجف من الماء وينضج جيدًا. 1. ُتسخَّ
يضاف الملح والفلفل ثم يرفع عن النار. 2.

صلصة لبن الفتة 
ُتمَزج جميع المكونات في وعاء معًا. 1.

صلصة الطماطم
ع الطماطم على شكل مكعبات ثم توضع على النار حتى يتبخر 70% من الماء ويصبح قوامها سميكًا قليًال.1. ُتقطَّ
في مقالة جانبية، ُيقّلى الثوم مع زيت الزيتون ثم ُيسَكب فوق الطماطم مع إضافة الملح والفلفل.2.
ُيضاف معجون الطماطم وُيرفع عن النار.3.

إعداد الطبق
ن جيدًا.1. توضع صلصة الطماطم مع اللحم المفروم ومكعبات الباذنجان المقلي في مقالة وُتسخَّ
ُيسكب المزيج في طبق التقديم، ثم ُيغَمر بصلصة لبن الفتة.2.
ُيضاف الخبز اللبناني المقلي فوق اللبن وُيَرش بمسحوق القرفة.3.
ُتنثر المكسرات على الفتة لتصبح جاهزة للتقديم.4.

فتةالباذنجان

صلصة الطماطم

1200غ  طماطم 
7غ  ثوم 
8غ  ملح 

5غ  فلفل أسود 
80غ  زيت زيتون 

الطبق

400غ  مكعبات باذنجان مقلي 
100غ  مكعبات خبز لبناني مقلي 

رشة مسحوق القرفة 
24غ  لوز مقلي 

رشة بقدونس مفروم ناعم للزينة 



تكفي لعدد 4 أشخاص 

المقادير 

عجينة حالوة الجبن 

150غ  سميد 
300غ  جبنة موتزاريال  

50غ  سكر أبيض 
3غ  ماء الورد 

3غ  ماء الزهر بنكهة البرتقال 
240 مل ماء 

طريقة التحضير 

عجينة حالوة الجبن 
ُيغلي الماء مع السكر وماء الزهر وماء الورد.1.
ُيضاف السميد وُيطهى لمدة 3 إلى 4 دقائق.2.
يضاف الجبن مع مواصلة التحريك على النار حتى يذوب الخليط وتحصل على عجينة متجانسة.3.
د على منضدة رخامية كي تبرد. 4. ُترَفع عن النار وُتمدَّ

حشوة القشدة 
ع على شكل مكعبات.1. ع الحواف السمراء من شرائح خبز التوست المحمص وُيتَرك القسم األبيض، ثم ُيقطَّ ُتقطَّ
ُتخَلط جميع المكونات األخرى للحشوة بشكل منفصل ثم تضاف إليها مكعبات الخبز.2.
ُتطهى معًا إلى أن تمتزج جيدًا. 3.

القطر 

ُيغلى الماء والسكر جيدًا إلى أن يكتسب قوامًا سميكًا قليًال.1.

ُيضاف ماء الورد وماء الزهر ثم عصير الليمون وُيرفع عن النار كي يبرد. 2.

طريقة اإلعداد 

ُتفرد العجينة على طاولة رخامية.1.

ع العجينة على شكل مستطيل.2. ُترص كمية مناسبة من حشوة القشدة بشكل طولي على امتداد العجينة ثم ُتقطَّ

ُتَلف العجينة حول الحشوة كي تأخذ شكًال اسطوانيًا ثم ُتقطع إلى قطع.3.

توضع في طبق التقديم وُيسَكب القطر فوقها. 4.

 

 

 

حالوة الجبن

القطر 

500غ  سكر 
250 مل ماء 

8 مل عصير الليمون 
6 مل ماء الورد 

6 مل ماء الزهر بنكهة البرتقال 

للتقديم 

فستق أخضر مطحون (للتزيين) 
مربى زهر البرتقال (للتزيين) 

حشوة القشدة 

270غ  شرائح خبز أبيض 
720 مل حليب سائل كامل الدسم 

240 مل كريمة الطبخ 
15غ  نشاء الذرة 
15غ  سكر أبيض 
35 مل ماء الورد 

35 مل ماء الزهر بنكهة البرتقال 
1غ  مستكة 



كمية تكفي لعدد ـ4 أشخاص 

المقادير 

الكاري

15غ  ثوم طازج مفروم ناعم 
15غ  زنجبيل طازج مفروم ناعم  

80غ  بصل أحمر طازج مقطع على شكل مكعبات 
200غ  طماطم طازجة مفرومة 

25غ  كركم 
5غ  مسحوق الكمون  

5غ  مسحوق الكزبرة 
5غ  بهارات غارام ماساال 
250غ  كريمة جوز الهند 

50 مل مرق الخضار 
5غ  سكر 

15غ  زبدة غير مملحة 
10غ  كزبرة طازجة مفرومة 

3 أوراق غار 
50غ  زيت عباد الشمس 

2غ  نبات الحلبة 
ملح وفلفل حسب الرغبة 

طريقة التحضير

الكاري
ُيسّخن الزيت وتضاف أوراق الغار ويقّلى البصل. 1.
ُتضاف الطماطم وُتطهى حتى الذوبان. 2.
يضاف مزيج المكونات الجافة والمرق. 3.
تضاف كريمة جوز الهند وُتطهى لمدة 5 دقائق. 4.
ُتضاف الحلبة والسكر. 5.
كخطوة أخيرة ُتَضاف الزبدة والكزبرة. 6.
ُيرَفع المزيج عن النار ويخلط حتى يصبح ناعم القوام. 7.
ل حسب الرغبة. 8. ُيتبَّ

الروبيان الُمتبل 
ر الروبيان مع الحفاظ على الرأس. 1. ُيقشَّ
ُتمَزج كافة المكونات األخرى معًا. 2.
ُينَقع الجمبري في الثالجة لمدة 24 ساعة. 3.

األرز 
ُيغلى المرق مع الكركم والملح. 1.
ُيغَسل األرز ويضاف إلى المرق المغلي، وُيطَهى لمدة 10 دقائق على نار خفيفة ثم ُيصّفى. 2.
ب. 3. ُتقّلى الشعيرية في الزبدة ويضاف األرز ثم ُيقلَّ
يرفع عن النار وُيخَلط مع بقية المكونات. 4.

 

 

الروبيان الُمتبل 

50غ  زيت عباد الشمس 
2غ  مسحوق الفلفل الحار  

3غ  ملح 
3غ  فلفل 

عصير الليمون 
3غ  إكليل الجبل 

7غ  ثوم طازج 
12 قطعة روبيان (يو-15) 

األرز 

400 أرز بسمتي 
2 ليتر مرق الدجاج  

22غ  ملح  
1غ  زعفران 
1غ  كركم 

150غ  كاجو محّمص 
100غ  زبيب الكشمش 

100غ  توت بري 
100غ  شعيرية مطبوخة 

50غ  بصل مقلي  
3غ  كزبرة مفرومة طازجة  

3غ  بقدونس مفروم طازج  
25غ  زبدة غير مملحة  

روبيان بالكاري
مع األرز الحلو



كيكة الجزر
 تكفي 10 أشخاص 

المقادير 

كيكة الجزر

325غ  زيت عباد الشمس 
240غ  بيضة كاملة 
175غ  سكر أسمر  
350غ  سكر أبيض 

5غ  قرفة 
340غ  طحين لجميع االستخدامات 

5غ  بيكينغ باودر 
2غ  بيكربونات الصودا 

450غ  جزر مبشور طازج 

التغطية السكرية

250غ  سكر بودرة 
250غ  زبدة غير مملحة 

1 كيلو جبنة كريمية 

طريقة التحضير 

كيكة الجزر
ُيخَفق البيض والسكر األسمر والسكر األبيض حتى يصبح كثيفًا وباهت اللون. 1.
ُيضاف الزيت تدريجيًا. 2.
ُتخَلط المكونات الجافة في وعاء ثم ُتخَلط مع مزيج البيض. 3.
ُيضاف الجزر المبشور إلى المزيج. 4.
ُيخَبز المزيج في درجة حرارة 160 مئوية لمدة ساعة واحدة حسب نوع الطبق. 5.

التغطية السكرية
ُتخَفق الزبدة والسكر البودرة حتى تكتسب لونًا باهتًا. 1.
ُتضاف الجبنة الكريمية وُتخلط حتى تصبح ناعمة. 2.

مسحوق الشوكوالتة
ُتفَرك جميع المكونات معًا. 1.
ُتوّزع داخل صينية فرن وُتخبز على حرارة 160 درجة مئوية لمدة 15 دقيقة. 2.

الجوز الُمكرمل
ُيذاب السكر على نار خفيفة إلى أن يتماسك السائل. 1.
ب. 2. ُيرَفع عن النار ويضاف الجوز ثم ُيقلَّ
ُيبَسط داخل صينية ثم ُيتَرك ليبرد. 3.

يقدم مع 
بوظة الفانيليا 1.
عسل ُمتبل 2.
مسحوق القرفة 3.

مسحوق الشوكوالتة

145غ  سكر 
3غ  ملح بحري 

35غ مسحوق الكاكاو 
115غ  طحين لجميع االستخدامات 

145غ  مسحوق البندق  
105غ  زبدة غير مملحة  

100غ  جزر مبشور 

الجوز الُمكرمل

500غ  جوز ُمحمص  
400غ  سكر 



المقادير

180غ بسكويت دايجستيف (أو بسكويت الشوفان أونستري)
150غ زبدة ُمملحة

85غ عسل األكاسيا (أو أي عسل خفيف النكهة)
160غ من البيض الكامل

50غ حليب 
1 قرن الفانيليا

½ ملعقة صغيرة من خالصة الفانيليا 
200غ ُرطب طازج أو ُمجمد

60غ فستق أخضر ُمحمص وُمقطع

طريقة التحضير

ُيجّهز طبق مقاوم للحرارة متوسط الحجم.1.

ُيخَلط البسكويت حتى يصبح مسحوقًا ناعمًا في خالط لألطعمة. في هذه األثناء، 2.
ُيذاب 50غ من الزبدة.

عند االنتهاء من طحن البسكويت، ُيضاف إلى الزبدة المذابة وُيخَلط حتى يتجانس مع 3.
الزبدة بشكل كامل.

يوَضع خليط البسكويت بالزبدة في طبق وُيضَغط برفق بالتساوي على قاعدة الطبق.4.

ُيوَضع في الثالجة لمدة 45 دقيقة على األقل.5.

في هذه األثناء، ُيخَلط العسل والحليب والبيض وقرن الفانيليا في وعاء كبير.6.

يوَضع الوعاء فوق قدر من الماء المغلي على نار هادئة وُيخَفق المزيج باستمرار حتى يتكاثف. ال 7.
تتوقف عن الخفق وإال ستخاطر بالحصول على خليط بيض غير متماسك.

ُيرفع الوعاء عن النار وُيسكب مباشرًة في إبريق من خالل مصفاة.8.

ُيضاف ما تبقى من الزبدة الطرّية وخالصة الفانيليا بالتناوب تدريجيًا ثم ُتخَلط بخالط يدوي حتى 9.
يصبح المزيج لينًا.

ُيسكب الكاسترد في طبق مّبَرد على طبقة البسكويت ويوضع في الثالجة لمدة 3 ساعات على 10.
األقل أو حتى يتماسك.

ع الُرطب إلى أنصاف وُتزال البذور.11. في هذه األثناء، ُيقطَّ

حين يجهز الكاسترد، يوَضع الُرطب برفق فوق الكاسترد في صفوف مرتبة.12.

ن بالفستق الحلبي المفروم ثم ُيقّدم.13. ُيزيَّ

فطيرةكاســترد الرطــب 
بدون َخبز



المقادير

300غ  لحم ضأن مفروم
1 ملعقة كبيرة زيت زيتون 

1 بصلة مفرومة خشنة
1 فلفل أخضر حار
1 حفنة بقدونس

1 ملعقة صغيرة معجون الهريسة 
1 ملعقة صغيرة ليمون 

1 ملعقة كبيرة دبس رمان 
¼ ملعقة صغيرة ملح 
¼ ملعقة صغيرة ملح 

½ ملعقة صغيرة السبع بهارات
1 رزمة من خبز أونستري المسطح الخالي من الحبوب 

(أو أي نوع من الخبز المسطح الخالي من الغلوتين)

صلصة الطحينة بالزبادي:

1 كوب زبادي
4 ملعقة كبيرة طحينة

1 ملعقة كبيرة عصير ليمون
رشة بابريكا

رشة ملح وفلفل

طريقة التحضير

لتحضير صلصة الطحينة بالزبادي، تخلط جميع المكونات وُتزّين بالسماق1.

 ُيخَلط اللحم المفروم مع البصل والفلفل الحار والبقدونس مع جميع البهارات وزيت الزيتون.2.

  ُتخَلط في خالط لألطعمة حتى تتجانس. 3.

 ُينَقع خليط اللحم في الثالجة لبضع ساعات أو لليلة كاملة.4.

ع الخبز إلى نصفين، ويتم حشوه بحوالي 1.5 إلى 2 ملعقة كبيرة من خليط اللحم. ُيضَغط الرغيف برفق 5.  ُيقطَّ
لتسطيحه وللتأكد من عدم ملئه بشكل زائد.

 ُيدَهن السطح الخارجي للخبز الُمسطح باستخدام فرشاة األطعمة بزيت الزيتون من جميع الجوانب.6.

ُتدَهن شواية حديد بالزيت، ثم ُيشوى الخبز المسطح لمدة دقيقة واحدة لكل جانب على نار متوسطة. ُيقلب 7.
الخبز على جانب اللحم المكشوف وُيشوى أيضًا. يمكن شويه كذلك باستخدام المشواة المكبس!

م العرايس مع صلصة اللبن والطحينة. 8.  ُتقدَّ

عرايس خالية من الغلوتين



المقادير

160غ  فول سوداني 
40غ  تمر 

20غ  جوز الهند 

طريقة التحضير

ُيضاف الفول السودني والتمر في محضرة الطعام حتى تتمازج عجينة متماسكة.1.

ُتشّكل الكرات بحجم  بوصة واحدة.2.

ُتغّلف الكرات بجوز الهند. 3.

توضع الكرات الجاهزة في الثالجة لمدة 15-20 دقيقة. 4.

كرات الفول السوداني بالتمر



المقادير

250 مل شاي الكركديه
25 مل قطر

15 مل شراب التوت المركز
50 غرام مكعبات ثلج

طريقة التحضير

ُيغلى مقدار كوبين من الماء في قدر على نار متوسطة إلى نار مرتفعة.1.

ُتضاف أكياس شاي الكركديه لمدة 30 دقيقة لتنحّل بالماء بشكل مناسب.2.

ُتعَصر أكياس الشاي برفق للتخلص من السوائل الزائدة.3.

د.4. ُيسكب في إبريق وُيبرَّ

ُيضاف السكر و ½ كوب من الماء في قدر آخر لُيغلى المزيج على نار متوسطة إلى نار مرتفعة 5.
لتحضير القطر.

ُيحّرك المزيج حتى يذوب السكر، ثم يوضع جانبًا ليبرد.6.

يوضع 50 غرام من مكعبات الثلج في كوب، و25 مل من القطر، و10 مل من عصير الليمون، 7.
م. و250 مل من شاي الكركديه. يحّرك برفق وُيقدَّ

شاي الكركديه بالتوت



توستادا نباتية 
 

 
تكفي لشخصين 

الـمقادير 

200 غرام فطر 
1 ملعقة صغيرة بابريكا 

80 مل زيت زيتون 
10 غرام ثوم 
3 غرام ملح 

2 غرام فلفل اسود 
2 ليمون حامض 

1 أفوكادو 
6 رغيف خبز التورتيال 

طريقة  التحضير 

ُتوَضع أرغفة التورتيال أوًال في مقالة على نار خفيفة لتحميصها، ثم ُتزال من المقالة وُتحَفظ لوقت الحق. 1.

ز خلطة البابريكا والملح والفلفل وعصير الليمون والثوم المفروم وقسم من الزيت. 2. ُتجهَّ

ل بالخلطة التي تم تجهيزها. 3. ع الفطر إلى قطعتين أو ثالث قطع وُيتبَّ ثم ُيقطَّ

ُيسَكب الزيت في مقالة ساخنة وُيقّلى الفطر المتبل فيها، ثم ُيرَفع عن النار وُيحَفظ جانبًا. 4.

ع األفوكادو، ويوَضع على التورتيال المحمصة ثم ُيَضاف الفطر فوق األفوكادو. 5. ُيقطَّ

ٌيقّدم مع قليل من البقدونس المفروم وشرائح الفجل. 6.

 



 

فاهيتا الدجاج المكسيكي 
 

يكفي لعدد 4 أشخاص 

 

الـمقادير 

4  صدور دجاج 
2 حبة فليفلة خرضاء 
2 حبة فليفلة حمراء  

2 بصل أبيض 
80مل زيت زيتون  

5غ ملح 
2غ فلفل أسود  

100غ صلصة أناتو املكسيكية (تتبيلة أشيوت) 

طريقة التحضري 

ُيقّطع صدر الدجاج إىل أنصاف أفقية رقيقة، ثم ُتقّطع إىل رشائح قبل التتبيل. 1.

ُتمَزج صلصة أناتو املكسيكية بامللح والفلفل يف وعاء مع القليل من عصري الليمون أو املاء، وبعد 2.
مزجها جيداً ُتنَقع فيها رشائح الدجاج وُتحَفظ يف الثالجة. 

ُتق̧طع الفليفلة والبصل على شكل رشائط رفيعة. 3.

ُيسَكب زيت الزيتون يف مقالة ساخنة وُتطهى الخرضاوات فيه، ثم يوضع الدجاج يف املقالة حىت 4.
ينضج. 

ُيق̧دم يف طبق مع خزب التورتيال وصلصة الغواكمويل.  5.



الكمية: 15 إلى 20 قطعة بسكويت 

المقادير 

120غ  لوز مقّشر 
40غ  مسحوق جوز الهند 

160غ  تمر 
3 ملعقة كبيرة زبدة فول سوداني 

 

طريقة التحضير 

ُتطَحن حبوب اللوز في خالط مع مسحوق جوز الهند للحصول على قوام متجانس. 1.

ُيضاف التمر وزبدة الفول السوداني إلى الخليط السابق وُتخلط جميعها في الخالط حتى تكتسب قوامًا لزجًا.  2.

باستخدام قّطاعة للبسكويت من اختيارك، ُتصَنع قطع بسكويت بحوالي 60 غرام  3.

ُتخَبز في فرن مسخن مسبقًا على حرارة 160 درجة مئوية لمدة 8 دقائق تقريبًا.  4.

ُتقّدم باردة. 5.

بسكويت نباتي بالتمر
خاٍل من السكر



المقادير 

1 ليتر كريمة الخفق 
500غ  جبنة ماسكربوني 

4 بيض 
60غ  صفار البيض 

500غ  سكر  
165غ  ماء 

50غ  كريمة الفستق األخضر 
3-2 قطعة بسكويت أصابع 

1 كوب حليب بارد 

طريقة التحضير 

ُيخَفق البيض مع الصفار للحصول على قوام كثيف. 1.

في هذه األثناء ُيغلى الماء والسكر في قدر حتى يصل إلى درجة حرارة 121 مئوية. 2.

حين يصبح السكر جاهزًا، ُيسَكب ببطء في خالط عجين حلزوني بالتناوب مع البيض المخفوق ونواصل الخفق 3.
حتى يبرد الخليط. 

حين يبرد الخليط، ُيخَلط مع جبنة الماسكربوني وأخيرًا ُتضاف الكريمة نصف المخفوقة مع كريمة الفستق 4.
األخضر. 

ُيترك الخليط ليستريح في الثالجة لمدة 30 دقيقة. 5.

أثناء انتظار الخليط ليبرد، ُتسقى أصابع البسكويت في كوب من الحليب البارد لتحضير قاعدة التيرميسو؛ ثم 6.
ُتضاف طبقة من مزيج الماسكربوني فوق طبقة البسكويت. 

ُيزين السطح بقليل من حبات الفستق. 7.

حلوى التيراميسو 
بالفستق األخضر



تكفي لعدد 4 أشخاص 

المقادير 

500غ خس روماني
250غ ملفوف أحمر

300غ صدر دجاج  
50غ كاجو ُمحمص 

2غ مزيج بذور السمسم ُمحمصة 
50غ نودلز األرز المقلية 

20غ معجنات وونتون الصينية المقلية 
1غ ملح 

1غ فلفل أسود مطحون 

طريقة التحضير 

لتحضير صلصة الصويا، ُتخَفق جميع المقادير بالخالط ثم ُتتَرك جانبًا. 1.

ر في مقالة مضادة لاللتصاق. 2. ل بالملح والفلفل، ثم ُيحمَّ ع صدر الدجاج إلى مكعبات، وُيتبَّ ُيقطَّ

ُيضاف القليل من الزيت النباتي ثم ُيطهى الدجاج حتى ينضج جيدًا ويكتسب لونًا بنيًا وذهبيًا، ثم ُيتَرك 3.
ليبرد جانبًا. 

ب مع الخس، ثم ُيضاف الكاجو والسمسم وصلصة الصويا والملح والفلفل. 4. عندما يبرد الدجاج، ُيقلَّ

يوَضع في وعاء للسلطة، وُيَرش عليه الكاجو والسمسم ونودلز األرز ومعجنات وونتون الصينية. 5.

ُيقّدم الطبق طازجًا. 6.

سلطة الدجاج المقرمش

صلصة الصويا 

200مل زيت زيتون بكر ممتاز 
30مل صلصة صويا نوع كيكومان 

5غ زيت السمسم 
50مل خل بلسمي 

1غ فلفل أسود مطحون



مدة التحضير: 60 دقيقة (+30 دقيقة للعجينة) 
وصفة تكفي لعدد 4 أشخاص 

المقادير 

سباغيتي آال تشيتارا 

600غ  دقيق السميد (باإلضافة إلى 100غ  للرش) 
300غ  صفار بيض مبستر 

50غ  ماء 
2غ  ملح 

صلصة الطماطم الطازجة 

600غ  طماطم روما مفرومة 
300غ  طماطم داترينو مقطعة إلى أرباع 

2 فص ثوم مقطع ناعم 
50غ  ريحان طازج 

50غ  زيت زيتون بكر ممتاز، ويفضل زيتون نوع "تاغياسكا" 
10غ  ملح صخري نوع "مالدون" 

1غ  مسحوق الفلفل األسود  

طريقة التحضير 

لتحضير المعكرونة، ُتخَلط جميع المقادير الجافة معًا في وعاء وُتصَنع حفرة في منتصف الخليط. ُيسكب فيها صفار البيض والبيض 1.
الكامل والماء وُتخَلط معًا لتشكيل العجينة. 

ُتعَجن العجينة لمدة 10-15 دقيقة حتى تندمج المكونات، ثم ُتشكل العجينة على شكل كرة وُتغّطى بورق بالستيكي وُتتَرك 2.
لتستريح لمدة ساعة. 

في اليوم التالي ُتحّضر الطماطم إلعداد صلصة المعكرونة. ُتحّمى مقالة كبيرة، ثم ُيضاف الزيت والثوم وُيطهى حتى يصبح ذهبي 3.
اللون، ثم ُتضاف الطماطم وتتبل بالملح وتترك لتطهى على نار هادئة لمدة 40 دقيقة مع التقليب ببطء بملعقة خشبية. نتحقق 

من الطعم والتتبيلة إن لزم األمر، ثم ُتضاف أوراق الريحان المهروسة باليد. 
لتحضير المعكرونة، ُتخَرج العجينة من الورق البالستيكي وُتفرد كل قطعة بالتساوي وُتشكل بواسطة آلة المعكرونة أو الشوبك 4.

الخشبي للعجن، ُتخفف السماكة في كل مرة حتى تصبح سماكة العجينة 0.5 سم. 
ُتقّطع العجينة إلى شرائط طويلة من المعكرونة باستخدام قطاعة معكرونة شيتارا أو السكين. ُتَلف الشرائط 5.

على شكل أعشاش فردية تزن كل منها حوالي 180 غرام وُتغَمر برفق بالسميد. 
حين تصبح جاهزًة للتقديم، ُتطهى أعشاش المعكرونة في قدر كبير من الماء المغلي المملح 6.

لمدة 3 دقائق، أو حتى تنضج، وُتصفى جيدًا بمصفاة. 
ن مــقالة صلصــة الطماطــم مجــّددًا علــى نــار متوســطة.  فــي هــذه األثنــاء، ُتســخَّ

ُتضــاف المعكرونــة المطبوخــة مــع الريحــان المفــروم وُيحــّرك المزيــج، ثــم ُتتّبــل 
بسخاء بجبنة البارميزان وزيت الزيتون والملح والفلفل. 

للتقديم:
ُتســكب المعكرونــة فــي الطبــق باســتخدام ملقــط طويــل، وُتقــّدم 

بجبنــة  وُتغطــى  البيســتو  بصلصــة  برفــق  وتــرش  ســاخنة، 
الريحــان  بــأوراق  ــن  وُتزيَّ المجــروش،  الفلفــل  ستراشــياتيال، 

الطرية. 

سباغيتي آال تشيتارا

صلصة البيستو 

20غ  أوراق ريحان طازجة (بدون عيدان) 
10غ  صنوبر 
1 فص ثوم 

50مل زيت الزيتون البكر  
20غ  جبنة البارميزان ، مبشورة 

للتغطية 

500غ  جبنة الستراشياتيال 
200غ  جبنة  البارميجيانو ريجيانو، مبشورة 

100غ  صلصة البيستو 
20غ فلفل حار مجروش 

50غ  أوراق الريحان الطازج 
50غ  زيت الزيتون البكر  

 



سلطة الكينوا
والخضراوات المشوية

المقادير 

سلطة الكينوا 

150غ  كينوا بيضاء  
20غ  جزر أبيض مشوي  

20غ  شمندر  مشوي 
10غ  كاجو محمص (الوصفة أسفل الصفحة) 

20غ  سبانخ صغيرة 
15 مل تتبيلة الليمون  

30غ  أفوكادو  

طريقة التحضير 

سلطة الكينوا 
في وعاء ُيضاف الجزر األبيض المشوي والُمقطع مع الكينوا والتتبيلة.1.
تضاف بعض التوابل ونتأكد من النكهة. 2.
في وعاء منفصل، يوَضع الشمندر والتتبيلة والتوابل. 3.
ترّتب الكينوا والجزر األبيض بالتناوب مع السبانخ الصغيرة الطازجة على شكل طبقات. 4.
أخيرًا ُيضاف الشمندر على السطح مع األفوكادو وجبنة الفيتا وحبات الكاجو االمحمصة. 5.

الكاجو المحمص 
في البداية ُيحّمص الكاجو في المقالة، حتى يصبح لونه ذهبيًا، ُيزال وُيترك ليبرد. 1.
ُتضاف كل التوابل الجافة في المقالة وُتحمص حتى تتصاعد رائحتها. 2.
ُتوضع التوابل في مدقة وُتطحن إلى مسحوق ناعم 3.
ُتعاد المكسرات والبهارات إلى المقالة وُتقلب على نار خفيفة وُيضاف الملح وشراب القيقب 4.

للسماح للتوابل بتغطية المكسرات. 

الكاجو المحمص 

200غ  كاجو  
2غ  ملح صخري نوع مالدون  

2غ   شراب القيقب 
5غ   بذور الكزبرة 

5غ   بذور الكمون 
4غ   مسحوق الكركم 

3غ   رقائق الفلفل الحار 
2غ   خردل نوع ديجون 



 

المقادير  

250غ  بطاطا حلوة مشوية 
250غ  باذنجان مشوي (يفضل استخدام شواية جوسبر) 

40غ  كريمة الطبخ 
50غ  جبنة بارميزان 

2غ ملح 
3غ  ثوم معمر 

3غ  نعناع 
3غ  شبت 

3غ  قشر الليمون 
100غ  مسحوق الخبز 

100غ  دقيق 
100غ  بيض مخفوق 

طريقة التحضير 

تشوى البطاطا الحلوة والباذنجان حتى تنضج تمامًا وتصبح طرية. 1.

عند االنتهاء، ُتزال القشور وُتترك لتبرد. 2.

ُيخَلط الباذنجان مع البطاطا الحلوة وكريمة الطبخ وجبن البارميزان ثم ُتشكل على شكل 3.
أصابع (30 غرام لكل قطعة) 

ُتتَرك في الثالجة لمدة ساعة تقريبًا ثم ُتغّلف بمسحوق الكعك 4.

تقلى وتصبح جاهزة للتقديم. 5.

 

كروكيت الباذنجان الحلو



قرص إماراتي
غير تقليدي

المقادير 

1 كوب دقيق القمح الكامل 
1 كوب دقيق لجميع االستخدامات 

1 ملعقة صغيرة مسحوق الكركم 
1 ملعقة كبيرة من بادئ العجين الُمخمر 

1 رشة زعفران 
2 ملعقة كبيرة شراب التمر 

5 حبات تمر 
2 ملعقة كبيرة سمن عربي 

طريقة التحضير 

ُيسّخن الفرن حتى درجة حرارة 160 درجة مئوية. 1.

ُيمزج دقيق القمح الكامل مع الدقيق لجميع االستخدامات ومسحوق الكركم و بادئ العجين الُمخمر 2.
والزعفران وشراب التمر في خالط يدوي. 

حين تمتزج العجينة، ُتشّكل العجينة على شكل دائرة باستخدام شوبك العجن الخشبي. 3.

ُتوضع العجينة في الفرن لمدة 20 دقيقة أو حتى تصبح حوافها ذهبية اللون. 4.

ُيقطع الخبز إلى قطع صغيرة ويوضع في محّضرة الطعام حتى يتحول إلى فتات. 5.

في وعاء التقديم، ُيمَزج فتات الخبز مع السمن العربي وُيغطى بالتمر المفروم. 6.
 



 

المقادير 

حّمص باألفوكادو

430غ حمص 
2 حبة أفوكادو 

3 ملعقة كبيرة زيت زيتون 
1 ملعقة كبيرة طحينة 

1 حفنة سبانخ 
3 ملعقة كبيرة عصير ليمون طازج 

2 فص ثوم 
½  ملعقة صغيرة ملح 

½  ملعقة صغيرة فلفل 

حّمص باألفوكادو
ُتمَزج جميع المقادير في الخالط حتى تمتزج بسالسة. 1.

جبن فيتا المخفوق
ُتمَزج جميع المكونات في الخالط حتى تصبح ناعمًة وخاليًة من التكتالت. 1.

لبنة الشمندر 
ُتمزج اللبنة ومسحوق البصل والريحان المجفف في وعاء. 1.
ُيضاف الشمندر المبشور حتى يتجانس الخليط. 2.
ُتغطى بزيت الزيتون. 3.
م مع خبز العجين الُمخمر الُمحمص. 4. توضع التغميسات في أوعية صغيرة منفصلة وُتقدَّ

جبن فيتا المخفوق

200غ  جبن فيتا 
2 ملعقة كبيرة زيت زيتون 

½  ملعقة صغيرة من رقائق الفلفل األحمر 
1 ملعقة صغيرة قشر ليمون 

1 ملعقة كبيرة عسل 
3 ملعقة كبيرة لبن زبادي يوناني 

لبنة الشمندر 

500غ  لبنة 
1 حبة شمندر مبشورة 

1 ملعقة صغيرة مسحوق البصل 
2 ملعقة صغيرة ريحان جاف 

3 ملعقة زيت زيتون 

 ٣ تغميسات



R A M A D A N
R E C I P E S

GUIDE AS PART OF

CHOOSE YOUR RECIPE FROM:

THE 4TH EDITION OF

|   CHEFS        RESTAURANTS          

 

Brand Dubai has partnered with 10 Dubai-based chefs and 10 
homegrown restaurants to launch the 4th edition of the Ramadan 
Recipes Guide. Launched as part of the 'Proudly from Dubai' initiative 
to celebrate the start of Ramadan, the guide features 30 delicious, 
simple-to-prepare recipes inspired by Dubai’s diverse food culture.  

The ‘Proudly from Dubai’ is an initiative of Brand Dubai that seeks to 
support innovative homegrown businesses and talents by offering 
them media exposure among local and global audiences. 

 
 



   CHEFS        RESTAURANTS          

CHOOSE YOUR RECIPE FROM

The Chefs

@CHEF.SHAHEEN @KARIM.BOURGI

@UAE_TWIN_CHEFS

@CHEF.SAUD@CHEFIZU

@AMNAALHASHEMI @ARWALOOTAH

@CHEF.MAITHA @CHEF.MA

@SUMAYA_OBAID



I Z U  A N I 
Izu Ani is a renowned chef and mastermind 
behind captivating culinary concepts. His 
philosophy of taste centers on combining quality, 
respect, passion, and innate talent to create 
exceptional dining experiences. He discovered his 
love for cooking in London and gained experience 
in Michelin-starred restaurants across France 
and Spain. 

Since moving to Dubai in 2010, Izu has 
transformed the culinary scene with his diverse 
portfolio of home-grown and franchised 
restaurant concepts, including Alaya, Gaia, La 
Maison Ani, Carine, Izu Burger, Kitch-In, Shanghai 
Me, Scalini, Piatti by the Beach, Izu Doha, as well 
as the entire F&B operations of the Hyatt Centric 
Hotel Jumeirah, including Eunoia by Carine and 
the soon to launch Kai Enzo.  

Izu plans to expand his Dubai-born concepts 
globally into London, Miami, and Marbella. In 
Dubai, he intends to launch six new luxury dining 
and leisure concepts in 2023, with additional 
projects in the works for 2024 and beyond. 

Chef



INGREDIENTS 

Whole Prawns 
Sliced Chilli 
Rosemary 
Raw Garlic 
Olive Oil 
Salt 
Lemon 
Roasted Cumin Seeds 

METHOD 

FOR THE MARINADE: 
1. Fill a large oven pan with olive oil, sliced chilli, 

rosemary and raw garlic.  
2. Place the whole prawns in the marinade and 

cover with clingfilm. Leave to soak overnight. 

FOR THE HARISSA: 
1. Slice the garlic thinly and fry it with olive oil. 

Ensure its color stays light for the best flavor.  
2. Once cooled, add the fried garlic to a pestle 

and mortar with flaked chilli, roasted cumin 
seeds, salt and half a clove of raw garlic, and 
crush together. 

FOR THE PRAWNS: 
1. Remove the marinated prawns from the pan, 
and layer into a deep cooking tray with the Harissa 
mixture
2. Place under a high heat for 3-4 minutes.
3. Remove from the oven and add another 
generous squeeze of lemon and sprinkling of 
Harissa before serving.
4. It is recommended to have a serving of 6 
prawns per person with a good quality olive oil, a 
generous squeeze of lemon and salt. Serve 
alongside crisp toasted bread to soak up the 
juices.

H A R I S S A  P R A W N Sby Chef Izu Ani



S A U D  A L  M A T R O O S H I 
As Executive Chef at Emirates Flight Catering 
(EKFC), Saud Al Matrooshi plays a pivotal role in 
both menu development and in-flight catering for 
the airline. He is directly responsible for creating 
all Arabic dishes and menus across the company, 
as well as developing menu concepts for a 
number of EKFC outlets. In addition, Al Matrooshi 
brings his expertise to the Emirati Kitchen 
Catering division, which he heads.  

His successful career in F&B, which also saw him 
serve in key roles at the Dubai Creek Golf & Yacht 
Club including Group Sous Chef and Assistant 
Executive Chef, encouraged him to take on a new 
challenge to establish himself as a 
restaurateur. He successfully launched his 
first concept, The Rib Venue, in early 2021, 

followed by The Food Box in Ajman later the 
same year.  

Apart from working extensively in the UAE, Al 
Matrooshi has held positions at esteemed 
restaurants in Thailand and the USA.   
   

Chef
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S T I R  F R I E D  S T Y L E
E M I R A T I  O U Z I
by Chef Saud AlMatrooshi
INGREDIENTS 

½kg Beef tenderloin cubes  
2 Medium bowls cooked white rice  
4tbsp Cooking oil  
3tsp Salt  
½cup Yellow lentils 
½cup Green lentils 
½cup Red lentils 
½cup Green peas  
1tsp Saffron diluted in 50ml rose water  
2tbsp Emirati bzar spice  
1tsp Cardamom powder  
2tsp Dried pomegranate  
½cup Fried onion  
¼cup Chopped coriander  
1cup Chopped onion  
¼cup Raisins  
¼cup Cashew nuts  
30ml Date molasses  
1tbsp Emirati Ghee  

METHOD 

1. Coat the hot wok with the cooking oil, then add the beef cubes, add the Bzar spice and 
half of the date molasses and stir for 5 minutes. Add the Bzar spice and half of the date 
molasses and stir for 5 minutes. 

2. Take out the beef, add the onions and stir for 2 minutes, then add the coriander.  Add 
all the lentil and all the other ingredients then stir for 4 minutes. 

3. Add all the remaining ingredients then stir for 4 minutes. 
4. Add the rice and some ghee at the end.   



S H A H E E N
A recipe developer, social media content 
creator and owner of ‘YABA’ restaurant in Dubai, 
Chef Shaheen is a graduate of the prestigious 
Leiths School of Food & Wine in London.

Despite completing a Bachelor's degree in 
Architectural Engineering from the University 
of Northumbria, UK, Shaheen’s passion for 
cooking led him to pursue a career as a 
professional chef.

Chef Shaheen participated in Master Chef UK, 
crafting Iraqi and Arabic cuisines with a modern 
twist. Later, he worked as a recipe developer 
with many restaurants. In 2022, he opened 
‘YABA’ in Dubai, the world’s first modern Iraqi 
restaurant, offering unique dishes that add a 
'third dimension’ to Iraqi cuisine.

Chef



by Chef Shaheen

 
INGREDIENTS 

Short grain rice 
Salt  
Pepper  
2 tbsp unsalted butter  
Beef stock  
3 Tenderloin steaks 
2 chopped onions 
3 garlic cloves  
Brown mushroom  
1tbsp Worcestershire Sauce 
Cooking cream  
1tbsp cream cheese  
Chives      

METHOD  

1.  Add short-grain rice to the cooking pot. Season with salt and pepper. Then add one 
tablespoon of butter then add beef stock to the pan and let it cook over low heat. 

2. Slice 3 pieces of tenderloin steak. It is important to slice the steak against the 
direction that the muscle fibres run.  

3. Add vegetable oil to a hot pan. Add the steak slices to the pan and let them cook until 
the sides turn brown (half-cooked). Remove the steak from the pan.  

4. In the same pan, add one tablespoon of butter and let it melt.  
5. Add onions, garlic, and mushrooms to the pan. 
6. Add 1 tablespoon of Worcestershire Sauce, beef stock, and cooking cream then stir 

until well combined. 
7.  Add the half-cooked steak back into the pan and let it cook with the sauce over low 

heat.  
8. In an empty bowl, add 1 tablespoon of cream cheese and 3 tablespoons of the steak 

sauce formed in the pan, mix it together and add ¾ of it to the pan.  
9. Add the cooked rice and the beef stroganoff to the serving plate. Add 1 tablespoon of 

the remaining cream cheese mix on top of the beef stroganoff. Garnish with chopped 
chives.  

B E E F  S T R O G A N O F Fby Chef Shaheen



K A R I M  B O U R G I
Karim Bourgi is a Dubai-based artisan pastry 
chef and co-founder of KAYU bakehouse & 
CALLA cafe. Bourgi graduated from Le Cordon 
Bleu Paris in 1999 and trained in Paris’s finest 
establishments. As a member of Les Toques 
Blanches Du Monde and International Cheese 
Guild and brand ambassador for Valrhona and 
Elle & Vire France, Chef Bourgi is always 

striving for excellence and creating unique 
and delicious desserts. His creations have 

earned him over half a million followers 
on social media.

In addition to working as a private 
consultant, Chef Bourgi instructs 
pastry masterclasses worldwide. He 
has held executive pastry chef 

positions at Fauchon Paris 
(2010-2013) and La Maison Du 
Chocolat Paris (2013-2019) and 

placed third in the competition of 
Pâtissier dans le monde in 2014. 
Chef Bourgi has also opened 
multiple bakeshops and cafes in 

Dubai, Kuwait, and Doha. 

 

Chef



INGREDIENTS 

CHOCOLATE P125 SABLÉ 

165g  P125 Coeur de Guanaja 
315g  Butter 82% 
145g  Eggs 
580g  Flour type 55 
220g  Icing sugar 
50g  Almond powder 
25g  Cocoa nibs 
5g  Salt 

 
METHOD 

Chocolate P125 Sablé 
1. Mix the P125 Coeur de Guanaja melted to 95°F (35°C) with the creamed butter.  
2. Add the cold eggs gradually. 
3. Combine the mixture with the flour, confectioner’s sugar, almond flour, cocoa nibs and salt. 
4. Stir all these ingredients together. Spread out immediately. 

Flan Mix P125 
1. Mix the sugar with the corn starch. Heat the milk and cream at 120°F (50°C) then add the 

sugar and starch mix. Bring to a boil. 
2. Melt the chocolate, then mix using an immersion blender immediately until well combined. 

ASSEMBLY 
1. Prepare the chocolate short crust pastry, then spread out to a thickness of 3mm between two 

guitar sheets. Leave to cool at 40°F (4°C).  
2. Place the circles onto a tray lined with a perforated silicone mat. Grease and line the rings 

with a strip of perforated silicone. Then line the rings with the short crust pastry. 
3. Bake at 300°F (150°C) for approximately18 minutes. 
4. Pour 320g of the flan mix into each ring. 
5. Leave to cool at room temperature for two hours. This will prevent the flan’s 

surface from cracking or spilling out in the oven.  
6. Finish by baking at 320°F (160°C) for approximately 40 minutes. 

FLAN MIX P125 

160g Sugar 
60g Corn starch 
740g Milk 
740g Cream UHT 35% 
295g P125 Coeur de Guanaja 

F L A N  C H O C O L A T Eby Chef Karim Bourgi



AMNA AL HASHEMI
Amna Al Hashemi, an Emirati chef and 
restaurant owner in Dubai, is deeply passionate 
about culinary arts, focusing on introducing 
family-friendly wholesome dishes to the table. 
Al Hashemi’s passion for baking and cooking 
led her to open her own restaurant, Mitts & 
Trays, in 2016. She studied pastry cooking and 
baking as well as nutrition at the International 
Centre for Culinary Arts.
 
Being a mother of four, Al Hashemi 
understands the importance of quality 
ingredients, comfort food, and a 
family-friendly atmosphere. Her love for 
exploration and creativity is seen in the 
success of her franchise in Saudi Arabia and 
her new branch in Dubai Hills. It this same 
drive that has led to the creation of a new 
concept set to open soon in Mirdif, UAE called 
‘Another One by Mitts & Trays’.
 
Her work has inspired people to experience 
the true essence of Emirati culture through the 
love and care she puts into her dishes at Mitts 
& Trays.

Chef



Serves 8 

INGREDIENTS 

TRIFLE

2 ½ cups All-purpose flour 
1 pinch Saffron 
1 pinch Cardamom powder 
50ml Rose water 
½ pinch Salt 
¼ cup Slivered pistachio (Pistachio flakes) 
1 cup Sugar 
225g Ghee (Amul brand) 
1 pinch Turmeric powder 
2 cups Water 
½ cup Almond powder (Almond flour) 
Almond flakes 

METHOD 

TRIFLE
1.  Using a heavy bottom pan, cook the flour over 

medium heat until it turns golden in color. Be 
careful not to burn the flour. Keep stirring 
until the raw flavor has been removed. 

2. In another pot, pour the water and add the 
saffron and sugar. Bring to a boil and allow to 
steep to extract the flavor.

3.  Pour the water onto the flour gradually, while 
whisking constantly. 

4.  Add the rose water, turmeric powder, and 
cardamom powder. Mix well. 

5. Finish it off with the ghee, almond flakes, and 
pistachio flakes. Mix well until it is crumbly. 

6. Transfer to a tray to cool for assembly. 

VANILLA PASTRY FILLING
1. Add all the pastry filling ingredients in a bowl. 

Using a whisk, mix until the cream thickens. 
Do not overmix. 

2.  Transfer the mixture to a piping bag and 
place it in the fridge to cool down. 

3.  In a serving glass of your choice, create 
alternating layers of the Khabeesa and the 
cream. 

4. Garnish by forming the quenelle cream using 
a spoon to scoop the cream in an oval shape. 
You can also add optional toppings of red 
currant, pistachio, and sugar dust. Serve cold. 

 

K H A B E E S A  T R I F L Eby Chef Amna Al Hashimi

VANILLA PASTRY FILLING

100g Whipping cream 
75g Milk 
1 ½tsp Vanilla Essence 
30g Caster Sugar  
325g Mascarpone cheese 



Chef
ARWA LOOTAH
Arwa Lootah is a self-taught Emirati chef who 
has honed her culinary skills through extensive 
experimentation and a passion for cooking. She 
started her journey in the creative field by 
earning a degree in art and design. After 
discovering her love for the art of food, she 
pursued an online degree in Food 
Merchandising from Le Cordon Bleu. 

Lootah started experimenting with different 
ingredients and flavors in her home 

kitchen, and soon began to develop her 
own unique style of cooking. Her dishes 

are a blend of traditional Emirati 
cuisine with modern twists and 

international flavors. By sharing 
her recipes and dishes on social 
media, Lootah quickly gained a 
following of food enthusiasts who 
were drawn to her innovative and 
flavourful dishes.

Lootah’s passion for cooking 
and baking led her to start her 
own home-based bake lab 
called ‘iwara’ which 
specializes in hand-crafted 
cookies. 



INGREDIENTS

Vanilla Cake Slices (enough for 3 layers) 
2 Cups of Mango Chunks 
2 tbs Toasted Desiccated Coconut 

PASSIONFRUIT SAUCE

1 1/2 Cup Passionfruit Puree 
1 Cup Sugar 
2 tbs Corn flour  
50ml Water 

 
METHOD 

For the Lemon Syrup: 
1. In a saucepan, add all ingredients until the sugar 

dissolves and it slightly syrupy.  

For the Mango Mousse: 
1. Whip the cream with sugar until soft peaks form.
2. Add the mango puree and place the mixture in the 

fridge until you prepare the gelatin.  
3. In a microwave safe bowl, add water and gelatin. 

Let it sit for one minute.  
4. Microwave for 15 second intervals until it 

dissolves.  
5. Allow it to cool a bit then add it to the mango 

mixture while whisking. Set aside. 

For the Passionfruit Sauce: 
1. In a saucepan, add passionfruit puree and sugar. 
2. Whisk until the sugar dissolves.  
3. Mix the water into the corn flour to make a slurry. 
4. Add the passionfruit while whisking until it thickens. 

Set aside. 

For the Coconut Sago:  
1. In a saucepan, add coconut milk, sago and sugar.  
2. Whisk continuously until it thickens. Set aside. 

ASSEMBLY  

1. In a trifle dish, put a layer of cake and soak it with syrup.                                                                             
2. Top it with a layer of coconut sago and mango chunks.                                                                                    
3. Pipe a layer of mango mousse.
4. Repeat the process for a second layer.  
5. For a third layer, soak the cake with the syrup top with mousse and 

decorate it with passionfruit sauce, mango chunks and toasted coconut.  

COCONUT SAGO

2 Cans Coconut Milk 
1/2 Cup Sugar 
1/2 Cup Sago
 
LEMON SYRUP

1/2 Cup Water 
1/3 Cup Sugar 
Juice of 2 Lemons 

MANGO MOUSSE

1 1/2 Cup Heavy Cream 
3 tbs Icing Sugar 
2 Cups Mango Puree 
1 tbs Gelatin 
50ml Water 

C O C O N U T  S A G O ,
M A N G O  M O U S S E
&  P A S S I O N F R U I T  T R I F L E .  
by Chef Arwa Lootah

ARWA LOOTAH
Arwa Lootah is a self-taught Emirati chef who 
has honed her culinary skills through extensive 
experimentation and a passion for cooking. She 
started her journey in the creative field by 
earning a degree in art and design. After 
discovering her love for the art of food, she 
pursued an online degree in Food 
Merchandising from Le Cordon Bleu. 

Lootah started experimenting with different 
ingredients and flavors in her home 

kitchen, and soon began to develop her 
own unique style of cooking. Her dishes 

are a blend of traditional Emirati 
cuisine with modern twists and 

international flavors. By sharing 
her recipes and dishes on social 
media, Lootah quickly gained a 
following of food enthusiasts who 
were drawn to her innovative and 
flavourful dishes.

Lootah’s passion for cooking 
and baking led her to start her 
own home-based bake lab 
called ‘iwara’ which 
specializes in hand-crafted 
cookies. 



Chef
MAITHA AL WARSHAW
Maitha Al Warshaw is a 20-year-old culinary 
enthusiast with a passion for cooking and 
everything related to it. She spent three years 
living in Switzerland to obtain her bachelor's 
degree in culinary arts and hospitality, 
becoming the first and only Emirati to reach 
this achievement 

Al Warshaw  takes great pride in representing 
her country in Switzerland. She feels that her 
achievement is not just a personal one but one 
that reflects the potential and talent of all 
Emiratis. With her education and experience, 
she is now ready to take on the culinary world 
and showcase her skills and creativity.

 
  .
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Serving: 30 pcs choux 

INGREDIENTS 

CHOUX PASTRY

110g Water  
110g Milk  
80g Butter  
10g Sugar  
1 pinch Salt  
160g Sifted all-purpose flour  
230g Eggs  

METHOD 

CHOUX PASTRY
1. Mix the water, milk, butter, granulated sugar and the salt and bring to a boil. 
2. Pour in the flour into the hot liquid while stirring fast in order to create an emulsion. 
3. Keep the choux paste on the stove until dry and no longer sticks to the pan. The color should be 

slightly yellowish once it is properly dried.  
4. Transfer the choux paste into a mixing bowl. With a spatula, cool it down for around two minutes. 
5. Add the eggs gradually until you obtain the desired consistency.  
6. Fill a piping bag with the choux paste, then pipe equal circles on a baking sheet.  
7. Brush lightly the top surface with whole eggs. 

CRAQUELIN
1. Mix all the ingredients with a hand mixer to form a dough.   
2. Roll out the dough directly in between two baking papers until 1.5 mm thick.  
3. Freeze the dough for 10 minutes and then store it in the fridge.  
4. Detach the cold dough from the papers and spread flour on both sides.  
5. Cut out the dough into disc shapes slightly larger than the choux diameter. Stick the craquelin discs 

on top of the choux, and gently push down.  
6. Bake at 180°C - 30 minutes with no steam. Avoid opening the over door.  
7. Cool down the choux pastry before filling.  

MASCARPONE CREAM  
1. Using a mixing machine, whip mascarpone, very cold heavy cream, and sifted icing sugar until 

smooth and fluffy for 2 minutes. Don’t overmix.  
2. Mix 1/4 of the mixture with the coffee.  
3. Fill the choux pastry from the bottom side using a circle nozzle with the cream. 
4. Fill a piping bag the coffee mixture to design your choux pastry on the top. Garnish with gold leaf or 

coffee beans. 
5. It is best served right after assembling.  

 

 

 

A R A B I C  C O F F E E  C H O U X  P A S T R Yby Chef Maitha AlWarshaw

CRAQUELIN

40g Butter  
25g Sugar  
25g Brown sugar  
45g Flour  

MASCARPONE CREAM

240g Whipping cream 36% fat  
300g Mascarpone  
60g Icing sugar  
15g Arabic coffee powder  
5g Cardamom 



M O H A M M A D  A L  B A N N A
Emirati celebrity chef Mohammad Al Banna is the 
founder and owner of Al Banosh Seafood 
Restaurant and Al Saaf Kitchen by AlBanosh. 
Albanna’s passion for cooking started at the age 
of 10 when family members started calling him 
the ‘family chef’. 

Al Banna started exploring the idea of becoming 
a professional chef when he was pursuing a 
university degree in law. He completed a culinary 
course in Dubai and started his own food 
business with help from government 
programmes for Emirati entrepreneurs.  

With a passion for culinary creations, Al Banna’s 
gastronomic repertoire draws from the diverse 
dishes he was introduced to during his travel to 
60 countries across the world. His dishes fuse 
Emirati cuisine with exotic ingredients and 
cooking techniques from around the world. 

Al Banna has taken part in several international 
culinary events including charity events held 

in the UAE to provide meals free of 
charge to the disadvantaged sections 

of society.  

 

Chef
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INGREDIENTS 

1kg of Lamb Rib Chops 
½kg of cubed potatoes 
1 Onion chopped into 4 pieces 
2 Marrow  
4 Black lime 
6 cloves of garlic  
Meat broth  
1tsp of mixed Omani spices 
100ml of ghee 
Salt and black pepper to taste 
6 Cardamom  
1 tsp of saffron 
2 Cinnamon sticks 
½tsp Coriander 
½tsp Cumin  
Rigag bread 

T H A R E E D  L A M B  R I B  C H O P Sby Chef Mohammad AlBanna

METHOD 

1. Add oil to a large saucepan and sauté the onions. 
2. Add the meat and garlic. Then add the spices: Cumin, 

coriander, black lime, black pepper, and cinnamon. 
3.  Add a cup of water and cook the mixture for 30 minutes 

over medium heat. 
4. Add the vegetables to the saucepan and simmer the 

mixture over high heat until the vegetables are fully 
tender. 

5. Cut the bread into tiny cubes and put them in a large 
bowl. Pour meat broth over the bread for it to soak. Then 
add the cooked meat and vegetables over the soaked 
bread.  



SUMAYA OBAID
Chef Sumaya Obaid is a celebrated Emirati chef 
known for her dedication to promoting and 
preserving the authentic flavours of the Emirati 
cuisine. As the first Emirati chef to be chosen as 
a Nestlé ambassador, Sumaya’s expertise has 
reached far beyond the borders of the UAE.  

Sumaya is a self-taught professional cook who 
generously shares her knowledge and passion 
by training other chefs. She has also worked as 
a kitchen consultant for international 
companies. 

Sumaya’s versatility and expertise have also 
made her a sought-after culinary critic, 
exploring hotels and restaurants worldwide 
and reviewing dishes based on their flavours. 
She has even ventured into the world of 
television as a cooking show host on various 
channels. 

Chef



 

INGREDIENTS 

1kg cubed chicken  
1cup chopped Coriander leaves 
1cup chopped onion 
1cup chopped parsley 
1tbsp ginger and garlic paste 
1pinch of saffron 
Salt and pepper to taste 
Pickled lemon and olives 
1tsp Turmeric  
 

METHOD 

1. Mix all the ingredients together except for the lemon and the olives. 
2. Massage the chicken with the mixture. Put the remaining mixture inside the chicken. 
3. Cook the chicken in a non-stick casserole over low heat. 
4. Once the chicken is almost cooked, add the olives and the lemon on top. Cook it until the chicken is 

tender and serve.   

 

M O R O C C A N  C H I C K E N  O L I V E S
W I T H  L E M O Nby Chef Sumaya Obaid



A B D U L R A H M A N  & 
M A I T H A  A L  H A S H I M I
Abdulrahman and Maitha Al Hashmi, better 
known as ‘The Twin Emirati Chefs’, are the 
youngest qualified national chefs in the UAE. 
Graduating at the remarkable age of 13 from 
the International Centre for Culinary Arts, 
Dubai with a Diploma in Hospitality, they have 
made their mark on the culinary industry with 
their talents and passion for cookery, breads 
and pastries. With a strong foundation provided 
by their parents and grandmother, they have 
developed fusion-style dishes that infuse 
Arabic and Emirati flavours into traditional 
dishes from around the world, resulting in new 

and exciting creations. Their skills and 
creativity have earned them appearances on 

TV cooking shows and impressive events, 
such as the Liwa Dates Festival. 

Collaborating with executive chefs 
and restaurants, their innovative 

kitchen has established them 
as pioneers of the UAE 
culinary scene.  

 

Chefs



INGREDIENTS 

MEAT MAKING

1kg Minced Nuaimi lamb  
38g Onion  
34g Chopped garlic  
27g Parsley  
10g Mint  
48g Pine nuts  
18g Paprika powder  
6g Garlic powder  
3g Cayenne pepper powder  
3g Black pepper  
9g Salt  
9g Cumin  
48g Date molasses  
70g Chopped dates   

METHOD 

LABNEH
1. Mix the labneh and heavy cream. Add chopped garlic, dill, parsley, and mint. Add olive 

oil then mix (Add more cream if needed). 
2. Season with salt and pepper. Add a squeeze of lemon for more flavor.  

MEAT-MAKING
1. Add the lamb to a mixing bowl. Then add garlic and onion and mix.  
2. Toast pine nuts in a pan and chop it finely, then set it aside to cool down. 
3. Add parsley, mint and the chopped dates. Add all the spices. Add the date molasses to 

the mix. 
4. Mix all the ingredients until well combined.   
5. Form equal balls from the minced lamb.  
6. Butter a frying pan and stir fry the meatballs until the color changes. 
7. Transfer the labneh mixture to a plate. Make it the base of the dish.  
8. Garnish with pomegranate  arils, pine nuts, and fresh rocket leaves.   

  

 

 

 

 

LABNEH MIXTURE

500g Fresh labneh  
40g Heavy cream  
5g Salt 
3g Minced Garlic  
6g Dill 
20g Parsley  
6g Mint  
35g Olive oil   

FOR GARNISH 

Pomegranate arils 
Pine nuts 
Fresh rocket leaves 

D A T E  M E A T B A L L
W I T H  H E R B A L  L A B N E Hby Chefs Abdulrahman
and Maitha AlHashimi



CHOOSE YOUR RECIPE FROM YOUR FAVORITE

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

INGREDIENTS 

Short grain rice 
Salt  
Pepper  
2 tbsp unsalted butter  
Beef stock  
3 Tenderloin steaks 
2 chopped onions 
3 garlic cloves  
Brown mushroom  
1tbsp Worcestershire Sauce 
Cooking cream  
1tbsp cream cheese  
Chives      

METHOD  

1.  Add short-grain rice to the cooking pot. Season with salt and pepper. Then add one 
tablespoon of butter then add beef stock to the pan and let it cook over low heat.

2. Slice 3 pieces of tenderloin steak. It is important to slice the steak against the 
direction that the muscle fibres run.

3. Add vegetable oil to a hot pan. Add the steak slices to the pan and let them cook until 
the sides turn brown (half-cooked). Remove the steak from the pan.

4. In the same pan, add one tablespoon of butter and let it melt.
5. Add onions, garlic, and mushrooms to the pan.
6. Add 1 tablespoon of Worcestershire Sauce, beef stock, and cooking cream then stir 

until well combined.
7.  Add the half-cooked steak back into the pan and let it cook with the sauce over low 

heat.
8. In an empty bowl, add 1 tablespoon of cream cheese and 3 tablespoons of the steak 

sauce formed in the pan, mix it together and add ¾ of it to the pan.
9. Add the cooked rice and the beef stroganoff to the serving plate. Add 1 tablespoon of 

the remaining cream cheese mix on top of the beef stroganoff. Garnish with chopped 
chives.



A L M O N D  C O C O N U T  
B A S B O U S A  W I T H  C R E A M
INGREDIENTS

CAKE

150g Semolina Flour 
50g Almond Powder  
25g Coconut Powder
100g Sugar  
10g Baking Powder
3 Eggs
1g Vanilla Beans 
180g Plain Yoghurt 
180ml Corn Oil  
15ml Water 

METHOD

1. In a saucepan, mix all the syrup’s ingredients and boil the mixture until the sugar dissolves. Put 
it aside to cool

2. In a separate bowl, mix all the cake’s ingredients (except for the water) until they are 
well-combined.

3. Transfer half of the batter into a baking pan and bake the mixture at 175c for 20 minutes.
4. In a saucepan, mix all the filling’s ingredients and boil the mixture until the cream thickens.
5. Remove the cake from the oven, slowly pour the cream on the cake and use a spatula to level it.
6. Add the water to the remaining batter and pour the mixture over the cream.
7. Bake the cake again for 35 - 45 minutes.
8. Remove the cake from the oven. Pour the strained syrup on the cake while it is still hot. Put the 

cake aside to cool it down before serving it.

CREAM FILLING

370ml Double Cream (31%)
100ml Coconut Cream 
30g Sugar 
0.5g Vanilla Beans 
60g Corn Flour 

SYRUP

200g Sugar  
180ml Water 
5ml Lemon Juice 
15ml Honey 
2 Cinnamon Sticks



INGREDIENTS

500g Palm Jaggery 
8 Whole Eggs 
4 Egg Yolk 
60ml Water 
10 Cardamom Pods 
3g Nutmeg Powder 
2 Cinnamon Sticks 
500ml Coconut Cream 

METHOD

1. In a large saucepan, add the palm jaggery, water, crushed cardamom pods, nutmeg and 
cinnamon. Boil the mixture over medium heat until the palm jaggery dissolves. Set it aside to 
cool down.

2. In a separate bowl, whisk the eggs (whites and yolks). Avoid mixing the eggs for too long, then 
add coconut cream to the mixture.

3. Strain and pour the cooled palm jaggery mixture slowly over the egg and coconut cream 
mixture. Keep on mixing during the process.

4. Transfer the mixture to a baking tray and steam bake it at 190c for 1 hour.
5. The dish is best served after it has been chilled for at least 4 hours.

C A R D A M O M  C O C O N U T 
J A G G E R Y  C U S T A R D 



Serves 4 

INGREDIENTS 

MINCED MEAT 

200 g topside beef mince 
100 g finely chopped red onions 
8 g salt 
5 g seven spices 
100 g olive oil 

FATTAH YOGURT SAUCE 

90 g tahini 
600 g yogurt 
8 g garlic 
8 g salt 
5 g lemon salt  

METHOD 

MINCED MEAT 
1. Fry the onions with olive oil, add the minced meat and cook it through until it is well done.Make 

sure the water has evaporated.
2. Add salt and pepper, then set it aside. 

FATTAH YOGURT SAUCE 
1. Mix all the ingredients in a bowl.
 
TOMATO SAUCE 
1. Chop tomato into cubes and cook them until 70% of the water evaporates and the formed 

tomato sauce thickens a bit. 
2. In a separate frying pan, fry garlic with olive oil and add it over the tomato sauce.
3. Add salt and pepper, and tomato paste, then set it aside. 

ASSEMBLY 
1. In a frying pan, add the tomato sauce, the minced meat and the fried eggplant cubes then reheat 

the mixture. 
2. Pour the mixture onto a serving plate then add the yogurt sauce.
3. Spread the fried Lebanese bread crisps over the yogurt, and drizzle cinnamon powder.
4. Add the fried nuts. The dish is ready to serve.

 

TOMATO SAUCE 

1200 g tomatoes 
7 g garlic 
8 g salt 
5 g black pepper 
80 g olive oil 

FOR SERVING 

400 g fried eggplant cubes 
100 g fried Lebanese bread crisps 
1 pinch cinnamon powder 
24 g fried sliced almonds 
1 pinch of finely chopped parsley
    (for garnish)

E G G P L A N T  F A T T A H



Serves 4 

INGREDIENTS 

HALAWET EL JIBN DOUGH 

150g Semolina 
300g Mozzarella cheese 
50g White sugar 
3g Rose water 
3g Orange blossom water 
240ml Water 

 

METHOD 

HALAWET EL JIBN DOUGH 
1. Boil water with sugar, orange blossom water and rose water.
2. Add the semolina and cook the mixture for 3 to 4 minutes.
3. Add cheese and mix it until it melts and becomes well-combined.
4. Remove the mixture, set it aside and spread it out on a marble table to cool down. 

ASHTA STUFFING 
1. Remove the edges of the sliced toasted bread. Cut the toast into smaller cubes.
2. Mix all the other ingredients in a separate bowl, then add the bread cubes to the mixture.
3. Cook the mixture until it is well-combined. 

SUGAR SYRUP 
1. Boil water and sugar until the mixture is a bit thicker.
2. Add orange blossom water and rose water then lemon juice and remove the mixture from the 

stove to cool down. 

ASSEMBLY 
1. Spread the dough on the marble table.
2. Add the Ashta stuffing then cut the dough and roll it over the stuffing to form a long roll then cut 

it into smaller rolls.
3. Place the pieces of Halawet El Jibn on a serving plate and pour syrup on top.  

 
 

H A L A W E T  E L  J I B N
ASHTA STUFFING 

275g White sliced bread 
720ml Milk liquid full fat 
240ml Cooking cream  
15g Corn starch 
15g White sugar 
35ml Rose water 
35ml Orange blossom water 
1g Mistika 

SUGAR SYRUP 

500g Sugar  
250ml Water 
8ml Lemon juice  
6ml Rose water 
6ml Orange blossom water 

SERVING 

Grinded pistachio (Garnish) 
Orange blossom jam (Garnish) 



Serves 4 

 
INGREDIENTS  

CURRY  

15g finely chopped fresh garlic 
15g finely chopped fresh ginger 
80g diced fresh red onions  
200g chopped fresh tomatoes 
25g turmeric 
5g cumin powder 
5g coriander powder 
5g  garam masala  
250g coconut cream 
50ml vegetable stock 
5g sugar 
15g unsalted butter 
10g chopped fresh coriander leaves  
3 bay leaves 
50ml sunflower oil 
2g kasturimethi 
salt and pepper to taste 

METHOD 

CURRY  
Heat the oil, add the bay leaves and sauté the onions.  
Add the tomatoes and cook them till they dissolve. 
Add all the dry ingredients, mix them, and then add the vegetable stock. 
Add the coconut cream and cook for 5 minutes. 
Add the kasturimethi and the sugar. 
Add the butter and the coriander. 
Remove the mixture from the stove and blend it until it gets smooth. 
Season to taste. 

MARINATED SHRIMP 
Peel the shrimps. Make sure to keep the heads. 
Blend all other ingredients together. 
Marinate the shrimps in the chiller for 24 hours. 

RICE 
Boil the chicken stock with turmeric and salt. 
Wash the rice and add it to the boiling stock. 
Cook the rice for 10 minutes on low heat and strain it. 
Sauté the vermicelli in butter; add the rice, then toss it around. 
Remove it from heat, then add the rest of the ingredients. 

S H R I M P  C U R R Y
W I T H  S W E E T  R I C E

MARINATED SHRIMP 

50g sunflower oil 
2g chilli powder 
3g salt 
3g pepper 
Lemon juice 
3g rosemary 
7g fresh garlic 
12 pieces of shrimp (U15) 

RICE 

400g Basmati rice 
2L chicken stock 
22g salt 
1g saffron 
1g turmeric 
150g roast cashew nuts 
100g sultana 
100g cranberry 
100g cooked vermicelli 
50g fried onions 
3g fresh chopped coriander 
3g chopped parsley 
25g unsalted butter 



Serves 10 

INGREDIENTS  

CARROT CAKE

325g Sunflower oil 
240g Whole eggs 
175g Brown sugar 
350g white sugar 
5g Cinnamon 
340g All-purpose flour 
5g Baking powder 
2g Baking soda 
450g freshly grated carrots 

FROSTING

250g icing sugar 
250g unsalted butter 
1kg cream cheese 

METHOD 

CARROT CAKE
1. Beat the eggs, cook the eggs with all the brown and white sugar until it becomes 

fluffy and pale. 
2. Add the oil gradually. 
3. Mix the dry ingredients in a bowl then add them to the eggs. 
4. Add the grated carrots. 
5. Bake the mixture at 160c for about 1 hour (Note: Time and temperature may vary 

depending on your dish). 

FROSTING
1. Whisk the butter and icing sugar until it becomes pale. 
2. Add the cream cheese and mix it until it becomes smooth. 

CHOCOLATE SOIL
1. Rub all ingredients together using your hands. 
2. Spread the mixture on a baking tray and bake it at 160c for 15 minutes 

CARAMELIZED WALNUTS
1. Melt the sugar on low heat until it turns into caramel syrup. 
2. Remove it from the heat, add the walnuts, and toss them around 
3. Spread the combination on a tray and leave it to cool down. 

SERVE IT WITH:  
1. Vanilla Ice Cream 
2. Spiced Honey 
3. Cinnamon Powder 

 

 

CHOCOLATE SOIL

145g sugar 
3g sea salt 
35g cocoa powder 
115g all-purpose flour 
145g hazelnut powder 
105g unsalted butter 
100g grated carrot 

CARAMELIZED WALNUTS

500g roasted walnuts 
400g sugar 

C A R R O T  C A K E



N O - B A K E
R U T A B  C U S T A R D 
C A S S E R O L E 
INGREDIENTS
 
180g digestive biscuits or Honestry’s oaties
    or biscuits of your choice
150g softened salted butter
85g Acacia honey (or any light flavored honey)
160g whole eggs
50g milk 
1 vanilla pod
1/2tsp vanilla extract
200g fresh or frozen rutab dates
60g chopped toasted pistachios

METHOD

1. Prepare a medium-sized Pyrex or a baking dish.
2. In a food processor, crush the biscuits to get a fine powder. Meanwhile, melt 50g 

of the butter.
3. Once the biscuits are crushed, add the melted butter into the processor and mix until 

it becomes well-combined.
4. Place the mixture in the tray and gently press it evenly over the base. 
5. Place it in the fridge to set for at least 45 minutes. 
6. Meanwhile, in a large bowl, mix the honey, milk, eggs, and vanilla beans.
7. Place the bowl over a pot of water to gently simmer over low heat and whisk the mixture 

constantly until it thickens. Don't stop whisking or you will risk scrambling the eggs. 
8. Remove the mixture from heat and pour it through a strainer into a jug.
9. Add the remaining softened butter and vanilla extract, a few chunks at a time, and blend 

with a hand blender until smooth.
10. Pour the custard into a chilled dish with the biscuit base and refrigerate it for at least 3 

hours or until it sets. 
11. Meanwhile, chop the Rutab dates in halves and remove the pits. 
12. Once the custard is set, place the Rutab dates gently over the custard in neat rows.
13. Garnish with the chopped pistachios and serve. 



YOGURT TAHINI SAUCE:

1 cup Yogurt 
4 tbsp cup tahini 
1 tbsp lemon juice 
A pinch of paprika 
A pinch of salt and pepper 

METHOD

1. To prepare the Yogurt Tahini Sauce, Mix all the ingredients and garnish with Sumac.
2. Mix the minced lamb with the onions, chili, parsley, all the spices, and the olive oil. 
3. Mix in a food processor until well- combined. 
4. Marinate the meat mixture in the fridge for a few hours or overnight.
5. Cut the pieces of flat bread in halves, stuff them with about 1.5 to 2 tbsp of the meat 

mixture. Press them down to flatten them and ensure not to overfill them.
6. Brush the flatbreads with olive oil from all sides.
7. Brush a cast iron grill with oil, then sear the flatbreads for 1 minute on each side, on 

medium high heat. Flip onto the exposed meat side and sear as well. You may cook it by 
using a panini press!

8. Serve with yogurt tahini sauce.

INGREDIENTS 

300g minced lamb 
1 tbsp olive oil  
1 onion, roughly chopped  
1 green chili  
1 handful parsley  
1 tsp harissa paste or red pepper paste 
1 tsp lemon 
1 tbsp pomegranate molasses 
1/2 tsp salt 
1/2 tsp seven spices  
1 pack of Honestry grain-free flatbread
    (or any gluten free flatbread of your choice) 

G L U T E N - F R E E  A R A Y E S 



P E A N U T  D A T E  B I T E S
INGREDIENTS

100g peanuts
40g dates
20g coconut for coating
     
       
METHOD

1. Place the peanuts and dates in a food processor and pulse until smooth. 
2. Roll the dough out into one-inch sized balls. 
3. Coat the balls with the coconut flakes. 
4. Place the energy balls in the refrigerator for 15-20 minutes. 



INGREDIENTS

250ml Hibiscus Tea
25ml Sugar Syrup
15ml Rasberry Syrup
50g ice cubes

METHOD

1. In a saucepan, boil 2 cups of water over medium to high heat. 
2. Add hibiscus tea bags for 30 minutes to allow proper infusion.
3. Squeeze the tea bags gently to release any excess liquid and discard.
4. Pour the liquid into a pitcher and refrigerate.
5. In another saucepan, add sugar and 1/2 cup of water to simmer over medium to 

high heat to make the sugar syrup.
6. Stir until the sugar dissolves. Set aside to cool down. 
7. Add 50g of ice cubes in a glass, 25ml sugar syrup, 10ml lemon juice and 250ml 

hibiscus tea.
8. Stir gently and serve.

H I B I S C U S  T E A
W I T H  R A S B E R R Y



V E G A N  T O S T A D A S 
Portions: 2 
Preparation time: 20 minutes  

INGREDIENTS 

200g Mushrooms  
1tbs Paprika  
80ml Olive oil  
10g Garlic 
3g Salt  
2g Black pepper  
2 Lime  
1 Avocado  
6 Tortilla  

METHOD

1. Toast the tortillas in a pan over low heat, remove and set aside.  
2. Mix paprika, salt, pepper, lime juice, chopped garlic and some of the oil to create a 

marinade sauce.  
3. Slice the mushrooms into two or three pieces and marinate them in the sauce. 
4. Add oil in a hot frying pan and sauté the marinated mushrooms. Remove from the 

heat and set aside 
5. Slice the avocado and put it on the toasted tortillas. Add the mushrooms on top of 

the avocados. 
6. Garnish with chopped fresh parsley and radish slices. 

 



M E X I C A N  C H I C K E N 
F A J I T A S 
4 portions 

INGREDIENTS 

4 Chicken breast  
2 Green capsicum  
2 Red capsicum  
2 White onion  
80ml Olive oil  
5g Salt  
2g Black pepper  
100g Anato paste (achiote marination)  

METHOD

1. Slice the chicken breast into thin strips.  
2. In a bowl, mix the Anato paste with salt, pepper, and a squeeze of lime juice.
3. Marinate the chicken strips with the sauce and place them in the fridge. 
4. Slice the capsicum and onion in strips.   
5. Add olive oil to a hot pan and cook the vegetables, then grill the chicken strips in the 

pan until it is cooked through.  
6. Serve with tortilla chips and guacamole.  

 



Serves 15 -20 cookies

INGREDIENTS 

120g Blanched almonds 
40g Coconut powder 
160g Dates 
3 tbsp Peanut butter 

METHOD
 
1. Grind the almonds in a mixer with the coconut flour until well-combined. 
2. Add the dates and the peanut butter and mix well until the mixture is consistent and 

sticky.  
3. With a cookie cutter of your choice, create biscuits of about 60g each.  
4. Bake the cookies in a preheated oven at 160C for about 8 minutes.  
5. Serve cold. 

V E G A N  & S U G A R - F R E E
D A T E S  C O O K I E S



INGREDIENTS

1L Whipping cream 
500g Mascarpone cheese 
4 Eggs  
60g Egg yolks  
500g Sugar 
165g Water 
50g Pistachio creme  
2-3 Ladyfinger biscuits 
1 cup of cold milk 

METHOD

1. Whip the eggs with the egg yolks until well-combined. 
2.  In the meantime, boil water with sugar in a saucepan until it reaches 121 

degrees. 
3. Once the sugar is cooked, add it slowly to the planetary mixer along with the 

beaten eggs. Continue to mix until the container cools down. 
4. Once cool, mix the eggs with mascarpone cheese. Add the semi-whipped cream 

and the pistachio creme. 
5. Let the mixture rest in the fridge for 30 minutes. 
6. Meanwhile, dip the ladyfingers in a cup of cold milk and create a base for the 

tiramisu; then add the mascarpone mixture to form the dessert. 
7. Decorate it with some pistachio nuts. 
 

P I S T A C H I O  T I R A M I S U



C R I S P Y  C H I C K E N  S A L A DC R I S P Y  C H I C K E N  S A L A D
Serves 4 
 

INGREDIENTS

500g Thinly sliced Romaine lettuce 
250g Thinly sliced Radicchio or red cabbage
300g Chicken breast
50g Toasted cashew nuts 
2g toasted sesame seeds mix
50g Fried rice noodles
20g Fried wonton
1g Salt 
1g Crushed black pepper

METHOD

1. To prepare the Soya dressing, whisk all the ingredients together then set aside. 
2. Cut the chicken breasts in cubes, season them with salt and pepper, sear them in a non-stick 

pan in a bit of vegetable oil, cook the chicken cubes until they are well-done and golden 
brown in color, and set aside to cool down.  

3. Once they cool down, toss the chicken with the lettuce, add cashew nuts, sesame, soya 
dressing, salt and pepper. 

4. Place everything in a salad bowl, topped with more cashew nuts, sesame, rice noodles and 
wonton. 

5. Serve immediately 

 

SOYA DRESSING 

200ml Extra virgin olive oil 
30ml Soy sauce Kikkoman 
5g Sesame oil 
50ml Balsamic vinegar 
1g Crushed black pepper  



Serves 4 

INGREDIENTS

SPAGHETTI ALLA CHITARRA 

600g of semolina flour (plus 100 g for dusting) 
300g of pasteurized egg yolk 
50g of water 
2g salt 

FRESH TOMATO SAUCE 

600g Chopped plum tomatoes 
300g Datterino tomatoes, cut in quarters
2 Cloves garlic, finely sliced 
50g Fresh basil 
50g Extra virgin olive oil 
10g Maldon salt 
1g Freshly crushed black pepper  

METHOD

1. To prepare the pasta, combine all the dry ingredients together in a bowl and make a well in the 
center. Pour in the egg yolks, whole eggs and water and mix to form a dough.  

2. Knead the dough for 10–15 minutes until smooth. Shape it into a ball, cover it with plastic foil and 
leave to rest for one hour. 

3. The next day prepare the tomatoes for the pasta sauce. Heat a large sauté pan, add the oil and 
garlic cook until golden color. Add the tomatoes, season with salt and leave them to slow cook on 
fire for around 40 minutes while slowly stirring with a wooden spoon. Check the taste and season if 
needed, add the basil leaves (crushed by hand).     

4. Remove the dough from the plastic and flatten it slightly. Roll it evenly through a pasta machine or a 
rolling pin reducing the thickness setting each time until the dough is 0.5cm thick. 

5. Cut the dough into long strands of spaghetti. Twirl the strands into individual nests weighing 
approximately 180g each and dust lightly with semolina. 

6. When ready to serve, cook the pasta nests in a large pan of boiling salted water for 3 
minutes, or until al dente, and drain.  

7. Meanwhile, reheat the tomato sauce pan over medium heat. Add in the cooked 
pasta along with the chopped basil and stir, then season generously 
with parmigiano cheese, extra virgin olive oil, salt and pepper. 

FOR PLATING: 
1. Roll the pasta with a long tweezers tong, serve on a hot 

plate, drizzle gently with pesto sauce, top with 
stracciatella cheese, chili flakes and decorate with 
tender basil leaves. 

 

S P A G E T T I  A L L A  C H I T A R R A



INGREDIENTS 

QUINOA SALAD 

150 g white Quinoa  
20 g roasted sliced parsnip  
20 g roasted beetroot  
10 g roasted cashew nuts (See Recipe below) 
20 g baby spinach  
15 ml squeezed lemon  
30 g avocado 

METHOD

QUINOA SALAD 
1. In a bowl, mix the parsnip, quinoa and lemon.  
2. Season it to your taste 
3. In a separate bowl, place the beetroot and season it.  
4. Place the quinoa and parsnip on a serving plate and arrange the fresh baby spinach 

leaves on top. 
5. Add the beetroot, avocado, feta cheese and roasted cashew nuts. 

ROASTED CASHEW NUTS 
1. Roast the cashew nuts in a pan until golden in color, remove it and allow it to cool down. 
2. Toast all the dry spices in a pan, until you smell a rich fragrance. 
3. Grind the spices in a mortar and pestle into a fine powder.  
4. Return the nuts and spices to the pan on low heat, add salt and syrup, and allow the 

spices to coat the nuts.  

Q U I N O A  &  R O A S T E D
V E G E T A B L E  S A L A D

ROASTED CASHEW NUTS 

200 g cashew nuts  
2 g maldon salt  
2 g maple syrup  
5 g coriander seeds  
5 g cumin seeds  
4 g turmeric powder  
3 g chili flakes  
2 g black mustard seeds 



 

INGREDIENTS 

250g sweet potatoes 
250g eggplant  
40g cooking cream 
50g parmesan  
2g salt  
2g pepper  
3g chives  
3g mint  
3g dill  
3g lemon zest 
100g breadcrumbs   
100g flour  
100g Whisked eggs 

METHOD  

1. Roast the sweet potatoes and the eggplant until completely cooked and tender. 
2. Remove the skin and allow it to cool down.  
3. Combine the eggplant, sweet potatoes, cooking cream and parmesan cheese 

and shape the mixture into small balls or croquets (30 g per piece).  
4. Set it in the fridge for one hour, coat it with the breadcrumbs  
5. Fry it and it’s ready to serve! 

 

 

 

 

S W E E T  E G G P L A N T
C R O Q U E T S



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

1 cup wholewheat flour 
1 cup all-purpose flour 
1 tsp turmeric powder 
1 tbsp sourdough starter 
A pinch of saffron 
2 tbsp date syrup 
5 dates 
2 tbsp of Arabic ghee 

METHOD

1. Pre-heat the oven to 160 degrees. 
2. Using a hand mixer, combine the wholewheat flour, all-purpose flour, turmeric 

powder, sourdough starter, saffron and date syrup in a hand mixer. 
3. Once combined, and a dough is formed, shape the dough into a circle with a 

rolling pin.  
4. Bake the dough in the oven for 20 minutes, or until the edges are golden brown 
5. Break the bread into small pieces and place them in a food processor until it is 

broken down to crumbs. 
6. In a serving bowl, combine the bread crumbs with the Arabic ghee and top it with 

chopped dates.  



INGREDIENTS

AVOCADO HUMMUS

430g chickpeas 
2 avocados 
3tbsp olive oil 
1tbsp tahini 
1 handful spinach 
3tbsp fresh lime juice 
2 garlic cloves 
½tsp salt  
½tsp pepper 

METHOD 

AVOCADO HUMMUS
1. Combine all the ingredients in a blender until it’s blended smoothly.

WHIPPED FETA CHEESE
1. Combine all the ingredients in a blender until it’s smooth with no lumps. 

BEETROOT LABNEH
1. Combine labneh, onion powder and dried basil in a bowl 
2. Add the shredded beetroot and mix until its combined 
3. Add olive oil 
4. Place all the dips in separate small bowls and serve them with toasted 

sourdough bread 

 

WHIPPED FETA CHEESE

200g Feta cheese 
2tbsp Olive oil 
½tsp Chili flakes 
1tsp Lemon zest 
1tbsp Honey 
3tbsp Greek yogurt 

BEETROOT LABNEH

500g labneh 
1 Shredded beetroot  
1tsp Onion powder 
2tsp Dried basil 
3tsp Olive oil  

٣  D I P S






