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باذنجان مشوي
المقادير

 1حبة باذنجان كبيرة (مقطعة الى نصفين ومقلية)
 50جرام جبنة فيتا (مقطعة الى مكعبات صغيرة)
 50جرام زبادي بالطحينة
 200جرام صلصة طماطم

صلصة الطماطم

 250جرام طماطم طازج مقطع الى قطع صغيرة
 20جرام بصل أبيض مقطع الى قطع صغيرة

الطريقة

 5جرام ثوم طازج مفروم
 6جرام عسل
 3جرام مسحوق الكمون
 3جرام كزبرة يابسة
 1جرام بابريكا حلوة
 50جرام زيت زيتون
ملح وفلفل حسب الذوق

ضع طنجرة متوسطة الحجم على النار
ضع زيت الزيتون وأضف الثوم والبصل وواصل التقليب حتى يتحول اللون الى
الذهبي.
أضف الكمون والبابريكا والكزبرة وقلبي لدقيقتين
أضف الطماطم وواصل الطبخ حتى النضج.
ضع الباذنجان في صينية فرن متوسطة ثم اضف صلصة الطماطم والجبنة
فوقها.
ضعها في فرن بدرجة حرارة  C180ملدة  7-8دقائق.
أخرج الصينية من الفرن.
رص الباذنجان في صحن التقديم وضع فوقه خليط الزبادي والطحينة.

الزبادي بالطحينة
 25جرام زبادي
 50جرام طحينة
 5جرام عسل
 5جرام عصير برتقال
 2جرام ثوم مفروم
 1جرام مسحوق الكمون
 1جرام كزبرة يابسة
 10جرام عصير ليمون
ملح وفلفل حسب الذوق

الطريقة

اخلط جميع املقادير
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سلطة العدس
والروكا
المقادير

 200جرام عدس مطبوخ
 50جرام جبنة فيتا مبشورة
 20جرام جوز محمص ومبشور
 100جرام جرجير صغير  /روكا
 1حبة ليمون مقطعة الى شرائح

العدس المطبوخ

 200جرام عدس ( ينقع في ماء ملدة
 20دقيقة)
 300جرام ماء

الطريقة

 40جرام جزر مبشور
 20جرام بصل أبيض مبشور
 10جرام كراث مقطع قطع
صغيرة
 10جرام كرفس مقطع قطع
صغيرة
 5جرام ثوم مبشور
 1حبة ورق غار
 20جرام زيت زيتون
ملح وفلفل حسب الرغبة

ضع طنجرة صلصة متوسطة الحجم على النار
ضع زيت الزيتون وأضف الثوم والبصل وواصل التقليب حتى يتحول اللون
الى البني الذهبي.
ثم أضف الجزر والكراث والكرفس وواصل التقليب لبضع دقائق ثم أضف
املاء وورق الغار والعدس ودع القدر يغلي ثم غطه بورق املونيوم
واتركه على نار هادئة لنحو  15الى  20دقيقة أو حتى ينضج العدس
ضع العدس املطبوخ في وعاء التقديم ثم اضف الروكا والجوز املبشور
وجبنة الفيتا.
قم بتقديمه مع قطع الليمون.

شوربة القرع
والكريمة
المقادير

 400جرام شوربة قرع
 20جرام زبادي مع بذور القرع

شوربة القرع

 125جرام قرع مقطع الى
مكعبات
 50جرام جزر مقطع الى مكعبات
 25جرام كراث مقطع الى قطع
صغيرة

 25جرام بصل مقطع الى قطع
صغيرة
 3جرام ثوم مبشور
 80جرام زبدة غير مملحة
 400جرام ماء
 50جرام كريمة
ملح وفلفل حسب الذوق

الطريقة

ضع طنجرة متوسطة الحجم على النار.
أضف الزبدة وحركها حتى تسيح ثم أضف الثوم والبصل وحركهما على نار
هادئة لعدة دقائق.
أضف الجزر والكراث وواصل التحريك لعدة دقائق ثم أضف مكعبات القرع
واملاء واتركه يغلي.
دعه يغلي ملدة  10الى  15دقيقة أو حتى ينضج القرع .
ثم ضعه في الخالط حتى يصبح املزيح ناعم.
أرجع الخليط الى القدر وأضف الكريمة.

الزبادي وبذور القرع

 15جرام زبادي يوناني
 5جرام بذور قرع محمصة ومبشورة
الطريقة
اخلط جميع املقادير
ضع شوربة القرع في وعاء التقديم ثم اضف ملعقة من مزيج الزبادي
وبذور القرع.
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المقادير

 2لتر مرقة العظم من مطعم  HAPIأو مرقة دجاج عادية
مسحوق خلطة بهارات الصالونة
 400جرام بطاطا مقشرة
 100جرام جزر مقشر
 200جرام طماطم
 50جرام بصل أخضر
 25جرام بقدونس طازج
 2ليمون
ملح البحر حسب الرغبة

الطريقة

قطع البطاطا والجزر
أشوي افخاذ الدجاج في الفرن املسخن مسبقا على حرارة  200درجة
مئوية ملدة  20دقيقة.
أزل أفخاذ الدجاج املطبوخة من صينية الشوي واتركها جانبًا  -احتفظ
بالسوائل والدهن صينية الفرن.
ضع مكعبات البطاطا والجزر في صينية الفرن وأخلطها جيدا مع عصائر
الدجاج والدهون
حمصها في الفرن ملدة  10دقائق ،ثم أخرجها من الفرن وقلبها جيدا ثم
أشوها مرة أخرى ملدة  10دقائق أخرى.
أخرج صينية البطاطا والجزر من الفرن ورش عليها ملعقة كبيرة من مزيج
بهارات الصالونة وقلبها جيدا
عندما تبرد الصينية انقل البطاطا والجزر من الصينية وضعها في قدر
كبير
استخدم كمية قليلة من املرقة لكشط البهارات امللتصقة في قعر
صينية الشوي ثم انقلها الى القدر الكبير مع البطاطا والجزر.
أضف ما تبقى من مرقة الدجاج إلى القدر مع البطاطا والجزر ثم ضع القدر
على درجة حرارة عالية ،وعندما تبدأ في الغليان خفف الحرارة ودعها
تنضج على نار هادئة ملدة  30دقيقة.
أضف أفخاذ الدجاج املشوية والطماطم الطازجة إلى القدر وضعه على
درجة حرارة عالية مرة أخرى .عندما تبدأ في الغليان خفف الحرارة ودعها
تنضج على نار هادئة ملدة  15دقيقة أخرى.
قطع البقدونس الطازج والبصل األخضر  ،وقطع الليمون إلى قطع طولية.
عندما تنضج الصالونة أضف امللح حسب الرغبة  -حوالي  2-4مالعق
صغيرة  -واخلط جيدا
عند االنتهاء من تتبيل الصالونة أطفئ النار وأضف البقدونس املفروم
والبصل األخضر املقطع وقلب جيدا وغط القدر.
ق ّدم صالونة الدجاج ساخنة مع شرائح الليمون والخبز الساخن.

صالونة دجاج
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سلطة الشمندر
واللبنة
المقادير

 500جرام شمندر مقشر ومخبوز بالفرن
 200جرام لبنة
 10-20جرام أوراق نعناع طازجة
 5جرام ثوم طازج مفروم
 40جرام رقائق لوز محمص
 10جرام زيت زيتون
ملح بحري
قشر ليمونة مبشورة

الطريقة

قطع الشمندر املقشر املخبوز إلى مكعبات صغيرة
تبل الشمندر بامللح
اخلط نصف كمية الثوم املفروم مع اللبنة وأضف رشة ملح
أفرم أوراق النعناع ناعمًا ثم أضف نصف كمية النعناع املفروم
إلى مزيج اللبنة وأخلط جيدًا
وزع مزيج اللبنة على صحن التقديم
رش القليل من زيت الزيتون على الشمندر املتبل واخلط
ضع طبقات الشمندر فوق خليط اللبنة في وعاء التقديم.
زينة برقائق اللوز وأضف ّ
رشة خفيفة من قشر الليمون املبشور.

8

عصير التمر
المقادير

 4-6تمر منزوع النوى
 4-6مكعبات ثلج
 1موزة ناضجة
 1ملعقة طعام شوفان
 350مل حليب طازج
رشة من مسحوق القرفة
شراب القيقب حسب الرغبة

الطريقة

اخلط املكونات في الخالط
تذوق العصير ثم أضف شراب القيقب ملزيد من
حلوا
الحالوة أو الثلج إذا كان ً

9

كريمة الدجاج بالكاري
المقادير

 200غ تكا دجاج
 150جرام بصل طماطم ماساال
 90جرام لبابدار
 5جرام من الزنجبيل
 40جرام من الفلفل الحلو االحمر
واالخضر
 20جرام كريم
 2جرام من الفلفل الحار الجاف
 3جرام كزبرة مفرومة
 3جرام ملح

الطريقة

 5جرام من عصير الليمون الطازج
 160جرام باراثا
تتبيلة دجاج تكا
 500جرام صدر دجاج
 100جرام زبادي
 40جرام جبن كرافت
 5جرام من مسحوق الكركم
 5جرام بهارات عربية
 5جرام ملح
 60جرام زيت ذرة

في مقالة صغيرة .سخن زيت الذرة وأضف مسحوق الكركم والبهارات العربية وامزجهم
جيدًا
ّ
ضع الدجاج  ،مقطعا إلى مكعبات بحجم  40جرام واخلطها مع الزبادي وجبنة
الكرافت .أضف إليها زيت املساال وامللح.
ضعها في صينية الفرن وقم بشويها ملدة  15دقيقة في  200درجة مئوية
اتركها جانبا لتتماسك
سخن املقالة بالزيت واقلي الزنجبيل والفلفل الحلو
أضف البصل والطماطم ماساال واللبابدار وقم بغلى املزيج
خفف اللهب وأضف الكزبرة املفرومة والقشدة
بمجرد مزجها  ،أضف تكا الدجاج
اطبخ ملدة  5إلى  7دقائق ثم أضف عصير الليمون الطازج
ضعه في طبق وزينه بالفلفل الحار الجاف والزنجبيل  ،وزينه بالكزبرة الطازجة
قدمه ساخنا مع قطعتين من البراثا
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كبسة لحم الغنم
المقادير

 2كجم كتف خروف
 15جرام ليمون جاف
 5جرام من الفلفل األخضر
 3جرام عود من القرفة
 3جرام من الزنجبيل
 50مل زيت ذرة
 5جرام بهارات عربية

الطريقة

 5جرام من الثوم
 50جرام بصل أحمر
 1جرام ورق الغار
 5جرام من مسحوق الكركم
 2جرام فلفل أسود مطحون
 100جرام طماطم
 2جرام هيل

قم بإزالة فخذ الخروف من العبوة .وضعه في املاء الزالة أي بقايا
قم بقلي اللحم حتى يتغير لونه واتركه جانبًا
قم بقلى البصل
ضع البصل املحمر في الخالط وأضف إليه الزبادي واخلط.
ّ
قطع الطماطم واخلطها مع مزيج الزبادي والبصل.
في نفس القدر مرة أخرى  ،ضع فخذ الخروف مع خليط الطماطم والبصل وأضف املاء
أثناء غليان الخليط أضف باقي املكونات
عندما ينضج لحم الضأن  ،أخرجه من القدر وضعه في وعاء الفرن  ،مع الخليط والتوابل ،
أضف املزيد من املاء ،غطه وضعه في الفرن ليشوي ملدة ساعتين
بعد طهي فخذ الخروف  ،أخرجه من الوعاء  ،واحتفظ بخليط الكبسة وضعه في قدر
لتحضير كبسة االرز
طريقة الكبسة
اغلي خليط الكبسة ( 800مل)
اغسل وصفي األرز البسمتي وأضفه إلى قدر الغليان ّ
وغطه واطهه ملدة  15دقيقة
انزع الغطاء واخلط األرز برفق وضعه في وعاء التقديم وضع فخذ الخروف فوقه
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برياني الدجاج
تتبيلة الدجاج

 100جرام زبادي
 10جرام ملح
 5جرام من الفلفل األسود
 20جرام معجون طماطم
 5جرام من الفلفل الحلو املدخن
 5جرام من مسحوق الفلفل الحار
 10جرام زيت ذرة

تحضير الدجاج

 400جرام دجاج كامل (نصف)
 90جرام تتبيلة دجاج
 5جرام عود من القرفة
 1جرام ورق الغار
 3جرام يانسون نجمي

مكونات أرز برياني (أرز بالزعفران)
 500جرام أرز بسمتي
 100جرام شريحة بصل
 5جرام عود من القرفة
 2جرام ورق الغار
 3جرام هيل أخضر
 3جرام من بذور الكمون
 50مل ماء الكارى
 2جرام زعفران
 100جرام سمن

طريقة تحضير الدجاج المشوي

ضع الدجاج في وعاء الخلط مع التتبيلة وافركه
ضع الدجاج املتبل في وعاء الفرن وأضف باقي املكونات.
حمص الدجاج على  225درجة مئوية ملدة  20 - 15دقيقة
أخرج الدجاج من الفرن وانقله إلى وعاء فرن مختلف وقم بتغطيته بورق املنيوم.
اشوي الدجاج بالبخار مرة أخرى ملدة  18 - 15دقيقة

طريقة أرز البرياني

انقع األرز ملدة  20دقيقة
قم بتسخين قدر الطهي بالسمن واقلي البصل وجميع البهارات
صب  750مل من املاء في الوعاء مع ماء الكارى واتركيه حتى يغلي
صفي األرز وأضفه إلى القدرُ .يغلى املزيج و ُيغطى و ُيطهى ملدة  15دقيقة
أضف الزعفران املغلي في املاء واتركه يطهى ملدة  5دقائق
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سلطة الكايل والجوز
المكونات

 60جرام كرنب  /كايل
 40جرام جرجير
 20جرام رمان
 20جرام توت
 7قطع جوز
 2قطع زهرة الفيوال الصفراء
 2ملعقة كبيرة عشب الليمون
 1ملعقة كبيرة صلصة مربى التين

 40جرام جبنة الفيتا
 300مل زيت زيتون
 100مل عصير ليمون
 1ملعقة كبيرة خردل ديجون
½ ملعقة صغيرة ثوم
½ ملعقة صغيرة بصل أخضر
½ملعقة صغيرة ملح
½ ملعقة صغيرة فلفل

الخطوات

في وعاء للخلط ،ضع الكيل والجرجير والرمان والتوت البري
أضف تتبيلة عشبة الليمون ومربى التين إلى السلطة واخلطهم جيدًا
ضع السلطة في صحن التقديم ورش فتات جبنة الفيتا والجوز عليها
زينيها بالزهور

تتبيلة اعشاب اليمون

حرك عصير الليمون مع زيت الزيتون
أضف الخردل (ديجون) والثوم وامللح والفلفل
امزج الخليط باستخدام الخالط اليدوي

سمك السي
باس مع
األرز بالبصل

المقادير

 140جرام فيليه سمك سي باس
(قطعتين)
 3جرام ملح
 5مل عصير ليمون طازج
 10مل زيت الزيتون
 2جرام فلفل أسود مطحون
 10جرام بصل مكرمل
 110جرام أرز البصل الكرمل
¼ ليمونة مقطعة الى شرائح
 3جرام ثوم معمر مقطع
 3جرام بذور الصنوبر املحمصة
 3جرام رقائق اللوز املحمص
 1ملعقة كبيرة زبادي بالثوم
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الخطوات

1.رص فيلية السمك في صينية وانقعه بامللح والفلفل وعصير الليمون وزيت
الزيتون.
2.ضع شرائح السمك في شواية مسطحة بحيث يكون جانب الجلد لألسفل
واشويها حتى تتكرمل
3.أقلب الفيليه واشويه حتى يصبح لونه ذهبي فاتح ،ثم انقله إلى الصينية مع
وضع الجلد إلى األعلى وضعه في الفرن ملدة  3دقائق إلنهاء الطهي.
4.أعد تسخين األرز بالبصل املكرمل داخل امليكروويف وانقله إلى طبق التقديم.
5.عند نضج فيليه السمك أخرجه من الفرن وضعه فوق األرز وزينه بالثوم املعمر
والبصل املكرمل وحبوب الصنوبر املحمص واللوز وقدمه ساخنًا مع الزبادي
بالثوم.

صلصة الزبادي بالثوم

 1000جرام زبادي
 60مل زيت الزبدة
 35جرام ثوم مفروم
 4جرام ملح
 4جرام فلفل أسود مجروش
 3جرام سكر

الخطوات

في مقالة ،أضف الزبدة والثوم واقليهم
حتى يصبح لونهم ذهب ًيا ثم أضف الزبادي.
ضع املزيج في وعاء مع املكونات األخرى
جيدا
كلها واخلطها ً
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سمك السي باس مع األرز
بالبصل المكرمل
األرز بالبصل المكرمل

 40مل زيت الزيتون
 40جرام سمن
 3حبات أوراق الغار
 20حبة بذور اليانسون النجمي
 9حبات هيل
 250جرام بصل مقلي
 30جرام بصل مقطع
 5جرام ثوم مقطع
 1ملعقة مسحوق القرفة
 3حبات قرفة

الخطوات

 2ملعة كبيرة مسحوق الكمون املحمص
 35جرام طماطم
 6أكواب مرقة السمك
 2ملعقة كبيرة ملح
 1ملعقة كبيرة فلفل أسود مجروش
 1ملعقة كبيرة سكر بني
 30جرام معجون الطماطم
 3أكواب أرز
 1حبة ليمون
 150مل ماء الورد

1.في قدر ثقيل القاع ،أضف الزيت والزبدة ثم أضف البهارات
2.الجافة وق ّلب.
3.أضف الثوم والبصل املفروم وأقليه حتى يذبل.
4.أضف األرز بعد غسله وتصفيته وحركه
5.أضف مرق السمك الساخن ودعه يغلي
6.أضف املقادير األخرى واضبط التتبيل مع معجون الطماطم.
7.عندما يبدأ املرق في الغليان أضف البصل املكرمل واخلطه مع األرز
8.بعد ان يمتص األرز املاء أضف الطماطم ثم غطي القدر بورق األملنيوم وضعه على
سطح الشواية وواصل الطهي على نار هادئة ملدة  20دقيقة.
9.أرفع القدر عن النار وانقل األرز إلى صينية مسطحة بعد تغطيتها بورق الزبدة واترك
األرز يبرد.
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ريزوتو
الخطوه 1

المقادير

 2كجم أرز األربوريو
 2ملعقة صغيرة ثوم
 2ملعقة صغيرة بصلة
 1باكيت أو  2جرام زعفران
 2ملعقة صغيرة زبدة
 2ملعقة صغيرة ملح
 2ملعقة صغيرة زعتر
 5لتر ماء

الخطوات

في قدر متوسط الحجم ضع املاء الساخن وأضف الزعفران واتركه يغلي ثم
ارفعه عن النار
في قدر كبير اقلي الثوم والبصل والزعتر بزيت الزيتون والزبدة
أضف األرز وقلبه
أضف ماء الزعفران وقلبه وأضف امللح ومسحوق املرقة
واصل في تقليب األرز واتركه يطهى ملدة  30دقيقة
بمجرد أن ينضج األرز ،أخرجه من النار وأنقله إلى صينية خبز
ضع األرز في مستوى على الصينية حتى يبرد بشكل صحيح
يمكن تخرين األزر بالثالجة (الخطوة األولى) وتحضيره قبل تقديمه مباشرة

الخطوه 2

المقادير

 250جرام أرز األربوريو
 60مل كريم الطبخ
 60مل ماء
 25جرام زبدة
 10جرام بصل
 3ثوم
¼ ملعقة ملح
¼ ملعقة فلفل أسود
 30جرام جبنة برميجان
 2جرام ثوم
البرميزان
 10جرام بندورة مجففة
شيبس البارميزان
 15جرام شيبس
 5جرام بارميزان

الخطوات

اقلي الثوم والبصل مع الزبدة  ،ثم أضف أرز أربوريو
بعد قلي األرز أضف املاء
عندما يقل مستوى املاء تضاف الكريمة وامللح والفلفل
بمجرد أن ينضج األرز ،أرفعه عن النار وأضف جبن البارميزان
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وصفة تشيزكيك بالتوت
المكونات

 250جرام بسكويت دايجستف Digestive
 80-100جرام زبدة أو مارجرين

الحشوة

 20جرام من مسحوق الجيالتين
 600جرام جبنة كريم قابلة للدهن

الطريقة

 600جرام كريمه
 200جرام سكر بودرة
 5مل مستخلص الفانيليا
 150جرام مربى التوت املشكل

فتت بالسكويت وأضف  80جرام من الزبدة الذائبة
رص الفتات بقوة في صينية الخبز «سبرينغفورم» قياس  22سم
ّ
اخبز الطبقة األساسية ملدة  10دقائق على  180درجة مئوية
ارفعه من الفرن واتركه جانبا ليبرد
إأذب الجيالتين بماء بارد وضعه جانبًا
ّ
تتشكل قمم لينة ومن ثم أضف مستخلص الفانيليا
اخفق الكريمة وسكر البودرة حتى
أضف الجبنة الكريمية
ذوب الجيالتين على نار هادئة أو في امليكروويف
أضفه إلى الخليط
عندما يصبح الخليط متجانسًا  ،اسكب نصفه على الطبقة األساسية التي خبزتها سابقًا ،ثم ضع
املربى بشكل متناثر وكرر العملية ،ثم استخدم ملعقة لعمل لون رخامي
ضعه في الثالجة ملدة  24ساعة (يمكن االحتفاظ به مجمدًا ملدة أسبوعين)
زين الطبق بالتوت الطازج والكريمة املخفوقة
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بودنغ الموز

إلعداد الطبقة األساسية الطريقة
رام بسكويت لوتس[ 300
رام زبدة[ 50

إلعداد البودنغ
المكونات

فتت بسكويت اللوتس وأضف  50جرام من الزبدة الذائبة ،واخلط جيدا
رصه بقوة في الطبق واخبزه في الفرن ملدة  5دقائق على  180درجة مئوية
ّ
ارفعه من الفرن واتركه جانبا ليبرد
امزج في وعاء صفار البيض والسكر ومستخلص الفانيليا ودقيق الذرة
ضع الحليب والكريمة في وعاء وسخنه على نار هادئة ملدة  5-6دقائق ثم
ارفعه عن النار
اسكب عليه مزيج البيض ومستخلص الفانيليا
أعد الخليط إلى وعاء على نار متوسطة مع التحريك املستمر حتى تصبح
سماكته مثل الكسترد
ارفعه عن النار واتركه جانبًا
بعد أن يبرد إلى درجة حرارة الغرفة ،أضف الزبدة ثم ضعه في الثالجة ملدة
ساعة على األقل ليصبح كعجينة الباستري
قشر املوز وقطعه إلى مكعبات وضعه جانبًا
ضع  500غرام من السكر و 50غرام من املاء في وعاء وحركه على نار
متوسطة
ارفعه عن النار فور تغ ّير لونه ليصبح كالكراميل
أضف  50غرام من الزبدة وحركه إلى أن يصبح لونه ذهبي
أضف مكعبات املوز ثم أعد املزيج إلى نار متوسطة وحرك بلطف ملدة
دقيقتين إلى  4دقائق ارفعه عن النار واتركه ليبرد تمامًا

حبات موز 6
جرام سكر حبيبات 500
جرام ماء 50
جرام كريمه 200
جرام زبدة 50
جرام بسكويت لوتس 400
جرام كريمة مخفوقة 1000
جرام كريمه 250
جرام حليب 750
جرام سكر 125
صفار بيض 5
ملعقة كبيرة مستخلص فانيليا 1
جرام دقيق ذرة  80إلعداد باقي مكونات الوصفة
جرام زبدة  80لعمل الكريمة ،أضف  700جرام من خليط «عجينة الباستري» إلى 1000
جرام من الكريمة املخفوقة وقلب بلطف
استخدم نصف خليط الكريم إلنشاء الطبقة األولى للقاعدة
ضع نصف كمية املوز املكرمل
قم بتكسير  200جرام من بسكويت اللوتس وانثرها على املزيج
ح ّرك املزيج بملعقة مرة واحدة وكرر العملية
أضف خليط الكريم ،وفتات بسكويت اللوتس واملوز املكرمل
بامللعقة رتب الجزء العلوي من املزيج
برد املزيج في الثالجة ملدة  6ساعات ،زين الطبق

مهلبية بماء الورد
المكونات

إلعداد الطبقة األساسية:
 200جرام سكر خشن
 200جرام ماء
 100جرام ماء الورد
 4-6شرائح الخبز األبيض
 2جرام من أملون الطعام (أحمر)

إلعداد كريمة المهلبية
 1لتر حليب كامل الدسم
 1لتر كريمة
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 300جرام سكر حبيبات
 200جرام ماء الورد
 2جرام من ملون لطعام (أحمر)
 100جرام دقيق الذرة

للتزيين

فتات بسكويت لوتس
بتالت الورد املجفف
رقائق اللوز
ّ
املشكل
التوت

الطريقة
األساس

 .1أزل حواف شرائح الخبز األبيض
 .2قم بتحميص شرائح الخبز األبيض في الفرن
 .3أضف السكر واملاء وماء الورد إلى وعاء ،ودع املزيج يغلي ملدة  5دقائق
ملون الطعام ومن ثم اتركه ليبرد (يجب أن يصبح
 .4ارفع املزيج عن النار ،وأضف ّ
كثيف بعض الشيئ)

كريم المهلبية

 .1ضع الكريمة والحليب والسكر في وعاء
 .2اترك املزيج على نار متوسطة
 .3في وعاء ،اخلط دقيق الذرة مع ماء الورد  15مل
 .4أضفه إلى خليط الكريمة بعد أن يغلي
 .5حرك باستمرار حتى يصبح متوسط السماكة
 .6أضف ماء الورد عند االنتهاء

الطبق النهائي

 .1ضع شرائح الخبز املحمص في صينية كبيرة أو طبق
 .2اسكب شراب السكر املبرد فوق الخبز
ملون
 .3بمجرد أن يصبح كريم املهلبية جاهزا ،ضع  500مل منه جانبًا بعد إضافة ّ

الطعام
امللون) في الطبق
 .4اسكب مزيج الكريم (غير
ّ
ملون الطعام بالتدريج
له
أضفت
الذي
الكريم
اسكب
رخامي،
 .5للحصول على لون
ّ
وحرك بشكل دائري
 .6ضعه في الثالجة ملدة  24ساعة
 .7زين الطبق ببسكويت اللوتس وبتالت الورد املجفف ورقائق اللوز والتوت
الطازج
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أورنج بلوسم كريم
المكونات

 1لتر كريمة الطبخ
 2قرن الفانيليا
 15مل ماء زهرة البرتقال
 210جرام صفار البيض

الخطوات

 100جرام سكر مطحون
السكر بطعم البرتقال:
برتقالة طازجة
 50جرام سكر ناعم

سخن الفرن إلى  130درجة مئوية .ضع قوالب الخبز الصغيرة في صينية فرن
عميقة بعمق  5سم أو أكثر.
ضع الكريمة في قدر ،ثم شق قرن الفانيليا بالطول باستخدام طرف السكين
وأكشط بذور الفانيليا ثم أضفها إلى الكريمة مع قرن الفانيليا
قلب الكريمة على نار هادئة حتى تقترب من الغليان ثم أضف ماء زهرة
البرتقال واترك املزيج يرتاح  15دقيقة.
أخلط صفار البيض مع السكر في الخالط حتى يتغير لونه
أسكب مزيج الكريما فوق مزيج صفار البيض ببطء مع الخفق باستمرار.
صفي الخليط باستخدام املصفاة وتخلص من أي رغوة متبقية فوق سطح
الخليط.
ضع الخليط في قوالب الخبز الصغيرة
صب ماء ساخن في صينية الفرن بحيث تغطي نحو  1.5سم من قوالب الخبز.
أخبز في الفرن ملدة  35دقيقة حتى ينضج سطح الخليط.
سخن الفرن الى درجة حرارة  80درجة مئوية
قشر البرتقالة وضع القشرة في الفرن ملدة ساعتين حتى تجف تماما.
اخلط قشرة البرتقال الجافة مع السكر
رش سكر البرتقال على سطح خليط الكريمه ثم احرقه باملشعل حتى يصبح
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الدجاج بالزبدة
المكونات

 2ملعقة كبيرة سمن
 1بصلة كبيرة مفرومة
 1/2 1ملعقة كبيرة ثوم مفروم
 1ملعقة كبيرة معجون الزنجبيل
 1/2 1ملعقة صغيرة كمون مطحون
 1/2 1ملعقة صغيرة جارام ماساال
 1ملعقة صغيرة كزبرة مطحونة
 600جرام طماطم مقطعة
 1ملعقة صغيرة من مسحوق الفلفل الحار األحمر
 1 4/1ملعقة صغيرة ملح
 2كوب قشدة كثيفة أو سميكة
 1ملعقة كبيرة سكر
 1/2ملعقة صغيرة كاسوري ميثي (أوراق الحلبة)
 2/1كوب كاجو

الخطوات

لتحضير تتبيلة الدجاج

 800جرام أفخاذ أو صدور الدجاج منزوعة
ّ
مقطعة إلى قطع صغيرة
العظم والجلد
 1/2كوب زبادي
 1/2 1ملعقة كبيرة ثوم مفروم
 1ملعقة كبيرة معجون الزنجبيل
 2مالعق صغيرة جارام ماساال
 1ملعقة صغيرة كركم
 1ملعقة صغيرة كمون مطحون
 1ملعقة صغيرة مسحوق الفلفل الحار
األحمر
 1ملعقة صغيرة ملح
لتحضير الصلصة
 2ملعقة كبيرة زيت

في وعاء كبير اخلط قطع الدجاج مع كل مكونات تتبيلة الدجاج ،واتركها منقوعة ملدة  30دقيقة أو ساعة (أو طوال الليل إذا أمكن).
سخن الزيت في مقالة كبيرة على نار متوسطة ،وعندما يسخن الزيت أضف قطع الدجاج على دفعات.
قلي قطع الدجاج حتى تحمر وملدة ال تزيد عن  3دقائق على كل جانب ،ثم ضعها جانبا
سخن السمن في نفس املقالة واقلي البصل ،مع كشط أي قطع بنية ملتصقة في قاع املقالة.
أضف الثوم والزنجبيل واقليهم ملدة دقيقة ،ثم أضف الكزبرة املطحونة والكمون والجارام ماساال وواصل القلي ملدة  20ثانية مع التقليب.
أضف الطماطم والكاجو ومسحوق الفلفل الحار وامللح .اتركه ينضج ملدة  10-15دقيقة مع التحريك حتى تتكاثف الصلصة ويصبح لونها بني.
أرفع القدر من النار وضع املزيج في الخالط واخلطه حتى يصبح ناعمًا .قد تحتاج إلى إضافة بضع مالعق كبيرة من املاء للمساعدة في مزج املكونات.
أرجع الصلصة املهروسة مرة أخرى الى املقالة وأضف الكريمة والسكر والكاسوري ميثي (أوراق الحلبة) الى الصلصة .أضف الدجاج مع العصائر والدهون إلى املقالة وواصل
الطهي ملدة  8-10دقائق حتى ينضج الدجاج وتصبح الصلصة كثيفة.
زينه بالكزبرة املفرومة.
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الزانيا باللحم
صلصة اللحم

 1ملعقة زيت زيتون
 1بصلة مفرومة ناعمًا
 1جزرة مفرومة ناعمًا
 4فصوص ثوم مفروم
 700جرام لحم بقري مفروم
 700جرام طماطم معلبة
 410جرام طماطم مقطعة
 1ملعقة صغيرة من كل من الزعتر املجفف
والريحان
 2/1ملعقة صغيرة سكر
ملح وفلفل حسب الذوق

الصلصة البيضاء (صلصة البشاميل)

 50جرام زبدة
 50جرام دقيق لجميع االستخدامات أو سادة
 3 2/1كوب حليب
 1كوب جبن بارميزان مبشور طازج
الالزانيا
 325جرام شرائح الالزانيا
 500جرام جبن موزاريال طازج مبشور
 2ملعقة كبيرة من البقدونس املفروم ناعمًا

الخطوات

صلصة اللحم
سخن الزيت في قدر كبير على نار متوسطة ،ثم أضف البصل والجزر واقليها ملدة 8-10
دقائق ،أو حتى تنضج .أضف الثوم وحرك ملدة دقيقة أخرى
قم بإضافة اللحم البقري واطهه حتى يتغير لونه إلى البني.
أضف الطماطم املعلبة والطماطم املفرومة واألعشاب املجففة ،واخلطهم جيدًا
واتركهم على نار هادئة .تبل اللحم والطماطم بامللح والفلفل السكر وغط املزيج
واتركه يطهو على النار ملدة  20-30دقيقة ،مع بعض التحريك حتى تتكاثف الصلصة
قلي ًال ويصبح اللحم طرًيا.
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الزانيا باللحم ( تكملة )
إلعداد الصلصة البيضاء بجبن البارميزان

ذوب الزبدة على نار متوسطة في قدر كبير ثم أبعد القدر عن النار وأضف الدقيق على دفعات مع
مواصلة الخفق حتى يمتزج تماما.
أرجع القدر مرة أخرى الى النار واخفض الحرارة وأضف كوب من الحليب ببطء مع مواصلة الخفق حتى
تمتزج املكونات .أضف الحليب املتبقي بالتدريج وواصل الخلط حتى تصبح الصلصة خالية من الكتل.
أرفع الحرارة إلى درجة متوسطة واستمر في طهي الصلصة مع التقليب املستمر (حوالي  6-7دقائق)
أضف جبنة البارميزان وانزل القدر عن النار ثم أضف امللح والفلفل وحرك حتى يذوب الجبن تماما.
سخن الفرن على درجة حرارة  175درجة مئوية
ضع حوالي كوب من صلصة اللحم في قاعدة صينية فرن ،ثم غطها بشرائح الالزانيا.
ضع  2كوب من صلصة اللحم (أو ما يكفي لتغطية شرائح الالزانيا) وغطها بكوب من الصلصة البيضاء
ونصف كمية جبنة املوزاريال.
كرر الطبقات واحتفظ بالجبن املتبقي لوجه الصينية
اسكب الكمية املتبقية من صلصة اللحم والصلصة البيضاء فوق الطبقة األخيرة من شرائح الالزانيا ثم
ضع فوقها جبنة املوتزاريال املتبقية.
اخبزها ملدة  25دقيقة أو حتى تصبح ذهبية اللون وتغلي.
زين الالزانيا بالبقدونس واتركها تبرد قليال قبل التقديم.
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حلوى «أم علي» بالفستق
				المكونات الخطوات

					جرام سكر 300
			جرام عيدان قرفة 25
				جرام هيل مطحون 2
				جرام فستق مطحون 10
				حبات كرواسون 3
		لتر حليب كامل الدسم 2
			لتر كريمة الخفق 1
			جرام مكسرات مشكلة 50
قطعة واحدة عجينة «باف بيستري» مجمدة

حمص العجينة (الباف باستري) و «الكرواسان»
في الفرن
حمص املكسرات
حضر خلطة الحليب بحسب الوصفة
افرد عجينة «الباف باسترى» كطبقة أولى،
ثم ضع طبقة من املكسرات والزبيب ،ثم
الكرواسون املفتت وأخيرا خلطة الحليب
اخبز ملدة  10أو  15دقيقة على حرارة 160
درجة مئوية
قم بإضافة الكريمة املخفوقة
اخبز ملدة  10دقائق على حرارة  170درجة
مئوية
دع الطبق يبرد وزينه باملكسرات والزبيب
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زبادي الفاكهة
المكونات الخطوات

 25جرام التوت األحمر
 25جرام الفراولة
 25جرام توت «بلوبيري»
 10جرام ليمون
 5جرام جاالنجال
 5جرام عشب الليمون
 10جرام الزنجبيل الطازج
 10جرام السكر
الزبادي اليوناني
 50جرام غرانوال
 50جرام العسل
				

قشر الزنجبيل الجاالنجال ،وقطعه قطعًا كبيرة
قشر الطبقة األولى من عشب الليمون واضغط
عليه بالجزء الخلفي من السكين لتحطيمه
لصنع الكمبوت نظف التوت ،وأزل أوراق الفراولة،
وضعه في قدر صغير على النار مع عصير
الليمون والسكر والزنجبيل والجاالنجال وعشب
الليمون ،إلى أن تغلي ثم ارفعه عن النار وغطه
واتركه ليبرد
ضع الزبادي اليوناني في وعاء ،وأضف كومبوت
التوت فوقه ،وأضف بعض العسل والجرانوال
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شكشوكة للسحور
المكونات الخطوات

 50جرام بصل
 100جرام طماطم
 50جرام فلفل حلو
 10جرام ثوم
 100جرام صلصة الطماطم
 5جرام بقدونس
 5جرام كزبرة
 5جرام بهارات عربية مشكلة
 5جرام كمون
 5جرام بابريكا
 5لتر زيت الزيتون
 2بيض
 50جرام جبنة فيتا
 25جرام كوسا
 25جرام بصل
 25جرام باذنجان
شريحتان من الخبز

افرم البصل والطماطم والفلفل والثوم
قلبه فوق النار في مقالة مع زيت الزيتون ،وأضيف
الطماطم املعلبة ،ورش القليل من الكمون ومزيج
البهارات العربية والفلفل الحلو
استمر بتقليبها فوق النار حتى تنضج
ً أضف بعض البقدونس املفروم والكزبرة
قم بقلي الكوسا والبصل والباذنجان ووأضفها إلى
مزيج الشكشوكة
ّ
سخن الشكشوكة في مقالة ،واكسر فوها البيض،
واطهها على النار مع تغطيتها أو دون غطاء في
الفرن حتى يستوي البيض
أضف بعض قطع جبنة الفيتا فوقها
قم بتحميص شريحتي خبز
زينها باألعشاب
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دجاج مشوي
بالفرن تاكو
المكونات

 500جرام أفخاذ أو صدور دجاج
 2مالعق كبيرة زيت زيتون أو زيت نباتي
 1ملعقة صغيرة ملح
نصف ملعقة صغيرة فلفل أسود
 1/3ملعقة صغيرة كمون
 1/2ملعقة صغيرة زعتر
 1/2ملعقة صغيرة بابريكا مدخنة
 1/2ملعقة صغيرة بابريكا
 2ثوم مفروم
 1ملعقة صغيرة معجون الطماطم
تورتيال الدقيق أو الذرة

الطريقة

أضف كل املكوناتك إلى الدجاج ،قم بتوزيعها بالتساوي لتتبيل الدجاج بالكامل
انقع الدجاج طوال الليل ،أو على األقل ملدة ساعتين
ضعها في طبق فرن وغطها بورق قصدير واخبزها على حرارة  105Cملدة  1.5ساعة أو
حتى يقرأ مقياس الحرارة 80C
عند االنتهاء ،افرم الدجاج واخلطه في الصلصة التي تكونت خالل الطهي
سخن خبز التورتيال ملدة  20ثانية على نار عالية على كل جانب
ضع الدجاج فوق خبز التورتيال الدافئ
أضف ملعقة واحدة من الصلصة وملعقة من الجواكامولي وزينيه بالكزبرة وقطع
الليمون.
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جواكامولي
المكونات الخطوات

 4حبات من األفوكادو الناضج
حبة طماطم حمراء
نصف حبة بصل أبيض كبير
ملعقتان كبيرتان من الكزبرة الطازجة
املفرومة
ملح وفلفل
حبة ليمون أخضر

اهرس األفوكادو أو ًال بالشوكة حتى
ناعما
يصبح
ً
اخلط مكعبات الطماطم مع البصل
املقطع ومكعبات الكزبرة
اخلط امللح والليمون األخضر
قدمها فوق التاكو أو مع بعض رقائق
التورتيال كطبق جانبي

بيكو دي غالو
			المكونات الخطوات

 2حبة طماطم حمراء كبيرة الحجم
 1بصلة بيضاء كبيرة مقطعة إلى
مكعبات صغيرة وناعمة
 3.5ملعقة طعام كزبرة مفرومة
طازجة
حبة ونصف ليمون أخضر
ملح

قطع الطماطم والبصل إلى مكعبات
جدا
ناعمة ً
اخلط الكزبرة املفرومة وامللح
والليمون األخضر
ُيقدم كصلصة على أي تاكو أو أطباق
أخرى ،أو مع رقائق التورتيال كطبق
جانبي.
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تاكو السمك
المكونات

 120جرام جشيد (سمك قرش
صغير) أو كينج فيش
 25جرام جواكامولي
 15جرام صلصة طماطم
 5جرام بصل أبيض
 5جرام ملفوف أحمر
 5جرام ملفوف أبيض
 5جرام طماطم
(جرام فلفل حار (جاالبينوس
 4قطع تورتيال

الجواكامولي

 1000جرام أفوكادو
 50جرام فلفل حار
 30جرام كزبرة
 20جرام عصير ليمون

الخطوات

 120جرام طماطم
 120جرام بصل
صلصة الطماطم
 2000جرام طماطم
 300جرام بصل
 50جرام عصير ليمون
 20جرام كزبرة طازجة
 10جرام كمون
 25جرام فلفل أخضر
 5جرام ملح
 5حبات فلفل
 1000جرام سمك كينج فيش أو

جشيد مسلوق

 250جرام بصل
 50جرام ثوم
 20جرام بهارات كاجون

إسلق سمك الجشيد أو الكنج فيش مع البصل والثوم وبهارات الكاجون ملدة  10الى  12دقيقة حتى
يتماسك لحم السمك واتركيه ليبرد ملدة  10دقائق.
فتت السمك إلى قطع صغيرة.
في مقالة ساخنة ،حمر البصل والثوم والفاصوليا الحمراء (املعلبة) والسمك.
أضف رشة من عصير الليمون وتوابل الكاجون ثم اضف الكزبرة الطازجة.
ثوان على كل جانب.
سخن خبز التورتيال ملدة ٍ 5
ضع طبقة من الجواكامولي ثم اضف السمك وشرائح البصل وشرائح الطماطم وصلصة الطماطم.
أضف امللفوف والفلفل الحار (الجالبينو) في األعلى مع الكريمة الحامضة وقليل من توابل الكاجون.
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بامية بلحم الضأن
المكونات

 30جرام بامية
 10جرام فلفل أخضر
 10جرام فلفل أحمر
 10جرام كوسة
 80جرام صلصة صالونة
 120جرام أرز أبيض
 120جرام لحم ضأن

صلصة الصالونة
 30جرام ثوم
 150جرام بصل

الخطوات

 80جرام معجون طماطم
 20جرام كزبرة طازجة
 40جرام بهارات عربية
 250جرام طماطم طازجة
 20جرام مرق خضار
 10جرام مسحوق الكمون
 10جرام مسحوق الكزبرة

اللحمة

 250جرام لحم ضأن (فخذ)
 10جرام قرفة
 10جرام هيل
 10جرام ورق الغار

اسلق اللحم ملدة  5-8دقائق.
صفي املاء وانقل اللحم إلى قدر آخر واغليه مرة أخرى.
أضف القرفة والهيل وأوراق الغار.
ضع اللحم في املاء املغلي وانتظر حتى ينضج اللحم ثم صف املاء وضع اللحم جان ًبا.
حمر الثوم والبصل والطماطم حتى تذوب الطماطم.
أضف املكونات الجافة واألعشاب واستمر في التقليب ملدة  3دقائق.
أضف مرق الخضار ودعه يغلي على نار هادئة حتى يصبح كثيف.
أضف اللحم والبامية واتركه على نار هادئة ملدة  5دقائق ثم أضف الكزبرة الطازجة.
يقدم مع أرز أبيض.

بسبوسة
المكونات

 5جرام فانيليا
 150جرام سكر
 75مل زيت
 5جرام قشرة الليمون
 180جرام زبادي
 10جرام حليب بودرة
 180جرام دقيق سامولينا
 180جرام جوز هند مجفف
 10جرام بيكنج بودر
 4بيضات

الخطوات

قشطة البسبوسة

قطر (شيرة)

 1جرام ملح ليمون
 500جرام سكر
 2مل ماء ورد

كريما البسبوسة

 250جرام حليب
 100جرام نشاء الذرة
 5غرام ماء ورد
 80غرام سكر ناعم

سخن الفرن الى درجة حرارة  150درجة مئوية
اخلط جميع املكونات الجافة في وعاء كبير
ضع البيض والزيت والفانيليا وكريمة نستلة والزبادي بنفس هذا الترتيب في وعاء
آخر واخلطها جيدا.
أضف املكونات السائلة الى املكونات الجافة واخلطها جيدا حتى تصبح متماسكة
وناعمة.
ضع الخليط في الثالجة ملدة  10دقائق ثم اقسميه على صينيتي فرن.
اضبط الفرن على  200درجة مئوية واخبز البسبوسة ملدة  10دقائق.
أزل كلتا الكعكتين وأضف القشطة فوقها وهي ساخنة ،ووزع القشطة وافردها
على سطح الكعكة.
أرجع الكعكتين الى الفرن ملدة  30دقيقة على  200درجة مئوية.
بمجرد أن تصبح الكعكة جاهزة قم بتسخين القطر (الشيرة) واسكبه على سطح
الكعكة وهي ساخنة.
اترك الكعك يبرد يمكنك تزيينها بالفستق أوالقشطة.
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سلطة التمر

المكونات

 1كوب جرجير
½ كوب مكعبات خيار
½ كوب نعناع طازج (مقطع)
¾ كوب بذور رمان
 15حبة تمر مجدول (مقطع شرائح)
 1ملعقة كبيرة بذور اليقطين

للصلصة

 50مل عصير ليمون
 50مل زيت زيتون
 1ملعقة كبيرة شراب التمر
½ ملعقة صغيرة زعتر جاف
½ ملعقة صغيرة زعتر جاف
امللح والفلفل حسب الذوق

الخطوات

أضف جميع مكونات التتبيلة واخلطها جيدا.
معا ،أضف الصلصة وقلب برفق
في وعاء آخر  ،ضع أوراق الجرجير والخيار ً
أضف باقي املكونات .بذور الرمان ،تمر مدجول ،بذور اليقطين وزين بأوراق
النعناع املفرومة.
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برجر لحم
بصلصة التمر
المكونات
صلصة التمر

 1كوب مايونيز
نصف كوب كاتشب
 3مالعق كبيرة شراب التمر
½ ملعقة صغيرة فلفل
نصف ملعقة صغيرة فلفل أسود
 1ملعقة كبيرة مخلل خيار

الخطوات

البرجر

 500جرام لحم بقري مفروم
 4خبز برجر
 4شرائح جبن أمريكي
 16مخلل خيار
صلصة التمر بحسب الوصفة
امللح والفلفل حسب الذوق

إصنع  4كرات لحم  ،كل منها  125حرام  ،واضغطها بشكل مسطح لتشكل
قطعة برجر بسماكة  1سم.
ضع شطيرة اللحم في مقالة ساخنة واطهها ملدة دقيقة و  30ثانية  ،أو
حتى تتحول حواف الشطيرة إلى اللون البني .رشها بامللح والفلفل.
اقلب الشطيرة وأضف شريحة من الجبن األمريكي .قم بطهيها ملدة دقيقة
أخرى.
ّ
قطع خبز البرجر إلى نصفين وادهنه بالزبدة
ضع قطعة البرجر املطبوخة على الخبز
ضع عليها  4مخلالت خيار و  2ملعقة كبيرة من صلصة التمر محلية الصنع.

33

حلوى سيناداتس
المكونات

 1خبز برجر
 50جرام شراب التمر
 150جرام بوظة فانيليا
 1ملعقة كبيرة قرفة مطحونة
 4مالعق كبيرة سكر بني
زيت للقلي

الخطوات

اخلط مسحوق القرفة مع السكر البني.
قطع خبز البرجر إلى مكعبات متوسطة الحجم
اقلي املكعبات في زيت ساخن بدرجة حرارة  170درجة مئوية ملدة
 30ثانية.
رش ملعقة كبيرة من مزيج القرفة والسكر وقلبهما برفق.
ضع مكعبات الخبز املقلي في طبق التقديم.
ضع عليها ملعقة من آيس كريم الفانيليا ورش عليها شراب التمر.

