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 الهّشة البيضاء والسوداء أصابع األرز
 حلويات الوجبة

 أشخاص 8إلى  6الكمية تكفي 
 دقيقة 15 وقت التحضير

دقيقة  20وقت الطهو 
 

المقادير 
 لطبقة الشوكوالتة البيضاء

  ؼرام من حليب نستله المكّثؾ المحلّى 397علبة  

 ملعقة صؽيرة من مسحوق الفانيال  

  ررّ ؼرام من رقاقات ا 50كوبان أو   

  المسحوق" ديجستيؾ"ؼرام من بسكويت  100كوب واحد أو  
 

 لطبقة الشوكوالتة

  ؼرام من حليب نستله المكّثؾ المحلّى 397علبة  

 ملعقة كبيرة من مسحوق الكاكاو  

  ؼرام من اللور المحّمص والمقّطع 140كوب واحد أو  

  ؼرام من رقاقات ا ررّ  50كوبان أو  
 

 التحضيرطريقة 

 سم بالربدة وُيؽلّؾ بورق خبر 22لب مرّبع ُيدهن قا 

 ُيحّرك باستمرار على  .الشوكوالتة البيضاء، ُيسكب حليب نستله المكّثؾ المحلّى في قدر متوّسطة الحجم لتحضير طبقة
 كثيفة دقائق أو حّتى تصبح الصلصة 8و 6نار خفيفة لمّدة تتراوح بين 

 ،ُتخلط. المسحوق" ديجستيؾ"نيال مع رقاقات ا رر وبسكويت وُيضاؾ إليها مسحوق الفا ُترفع القدر عن النار 
 دقائق 10لمّدة  يوضع القالب في البّراد وُيترك. المكّونات جيداًا وُيمّد المريي في القالب المعدّ 

 ُيحّرك . الحجم الشوكوالتة، ُيسكب حليب نستله المكّثؾ المحلّى مع مسحوق الكاكاو في قدر متوّسطة لتحضير طبقة
 حّتى تصبح الصلصة كثيفة دقائق أو 8و 6باستمرار على حرارة خفيفة لمّدة تتراوح بين  المريي

 الطبقة  ُيمّد المريي فوق. المقّطع مع رقاقات ا رر وُتخلط المكّونات جيداًا بعضها مع بعض ُيضاؾ اللور المحّمص
 ترك لمّدة ساعة كاملةووُ  ويوضع القالب في البّراد مّرة أخرى( التي تّم تبريدها من قبل)البيضاء 

 القالب وُينرع ورق الخبر عنه ثم ُيقطع قالب ا رر إلى أصابع صؽيرة ُيرفع المريي من 
 



                                                                                         

 الهند بسكويت بجوز
 حلويات الوجبة

 أشخاص 8إلى  6الكمية تكفي 
 دقيقة 15 وقت التحضير

دقيقة  15إلى  10وقت الطهو 
 

المقادير 

  ½كيلو من جور الهند المجّفؾ  

  ؼرام من حليب نستله المكّثؾ المحلّى 397علبة  

 3 بيضات مخفوقة بشكل خفيؾ  

 ملعقتان صؽيرتان من مسحوق الفانيال  

 برش ليمونة حامضة  

  ¾ ؼرام من الربدة المذّوبة 150كوب أو  
 

 التحضيرطريقة 

 ُتمرج المكّونات  .في وعاء حليب نستله المكّثؾ المحلّى، البيض، الفانيال، الليمون المبشور والربدة ُيمرج جور الهند مع
 جيداًا بعضها مع بعض

 إلى قطع بسكويت صؽيرة يقّرص مريي جور الهند 

 الهند على صينية مؽلّفة بورقة خبر توضع قطع بسكويت جور 

 دقيقة، أو حّتى يصبح لونها بنياًا ذهبياًا  15و 10لمّدة تتراوح بين  ُتخبر في فرن مسّخن 
 

  قطع المريي على شكل أصابع رفيعة أو على شكل كريات أو مربعات صؽيرة متنوعة، يمكن إلعداد أشكال :اقتراح
 



                                                                                         

 مع القشطة والمنغا بودينغ بالسميد
 حلويات الوجبة

 أشخاص 8الكمية تكفي 
 دقيقة 15 وقت التحضير

دقيقة  25وقت الطهو 
 

المقادير 

 ½2  مل من الماء 625أكواب أو  

  ىؼرام من حليب نستله المكّثؾ المحلّ  397علبة  

 ½  ؼرام من السميد الناعم 80كوب أو  

 بيضتان  

 3 مالعق كبيرة من الربيب  

 ½  ؼرام من رقاقات اللور، المحّمص 50كوب أو  

 ملعقة كبيرة من ماء الورد  

 ملعقة كبيرة من ماء الرهر  

  مل من عصير المنؽا المعلّب 500كوبان أو  

 ¼  ؼرام من السكر 50كوب أو  

 3  الذرةمالعق كبيرة من دقيق  
 

 التحضيرطريقة 

 ،تؽلي ُتحّرك المكّونات بين الحين واآلخر حتى. يوضع الماء وحليب نستله المكثؾ المحلّى في قدر متوسطة الحجم 

 بشّدة  ُيضاؾ المريي إلى الحليب المطهي على نار خفيفة مع التحريك. السميد مع البيضتين في وعاء منفصل، ُيخفق
 لمرييدقائق أو حتى يتكاثؾ ا 3لمدة 

 أو في  ُيحّرك المريي وُيسكب في كاسات فردية. ُيضاؾ الربيب، اللور، ماء الورد وماء الرهر ُترفع القدر عن النار؛
 توضع جانباًا لتبرد. طبق كبير للتقديم

 ُيسكب فوق  ُيحّرك المريي باستمرار حتى يؽلي ويتكاثؾ ثمّ . عصير المنؽا، السكر ودقيق الذرة في قدر صؽيرة، يوضع
 تقديمه يي القشطة الباردة وُيترك جانباًا ليبرد ثّم يوضع في البراد إلى حينمر

 
 بالكريمة المخفوقة والمكّسرات ُيرّين الوجه :إقتراح

 



                                                                                         

 اليانسون تارت اليقطين مع
 حلويات الوجبة

 أشخاص 8الكمية تكفي 
 دقيقة 25 وقت التحضير

  دقيقة 50وقت الطهو 
 

المقادير 
 للعجينة

 2½  المفّتت" ديجستيؾ"ؼرام من بسكويت  250كوب أو  

 ½  ؼرام من الربدة المذّوبة 100كوب أو  
 

 للحشوة

 ملعقتان كبيرتان من الربدة ؼير المالحة المذّوبة  

  ؼرام من اليقطين المبشور 300كوبان أو  

 ½  مل من الماء 125كوب أو  

 397 ؼرام أو علبة من حليب نستله المكثؾ المحلّى  

 بيضتان  

 1½ ة صؽيرة من مسحوق اليانسونملعق  

 ملعقة صؽيرة من خالصة الفانيال  

  ؼرام من اللور المطحون 100كوب أو  
 

 التحضيرطريقة 

 للتارت بصحٍن  ُيرّص الخليط في قاعدة قالب. مع الربدة في وعاء، وُتخلط المكّونات لتمترج جّيداًا  ُتمرج فتات البسكويت
 انباًا سم وعلى جوانبه، ويوضع ج 26متحّرك قياس 

 اليقطين  دقائق أو إلى أن يصبح 6إلى  5في ِقدٍر كبيرة وُيحّرك الخليط على ناٍر متوسطة لمّدة  توضع الربدة واليقطين
 النار ويوضع جانباًا إلى أن يبرد ومن ثّم ُيرفع عن. ُيضاؾ الماء وُيترك المريي على النار حّتى يؽلي. طرّياًا 

 اليانسون،  لطعام وُيضاؾ إليه حليب نستله المكثؾ المحلّى، البيضتان، مسحوقالبارد في مفرمة ا ُيوَضع خليط اليقطين
 طرّياًا  ُيفرم المريي لمّدة دقيقتين أو حتى يصبح. الفانيال واللور المطحون

 لمّدة  درجة مئوية 180ُيخبر القالب في فرن محّمى على حرارة . على قالب التورتة المجّهر ُيسكب المريي بالملعقة
 دقيقة أو حتى يشتّد من الوسط 45إلى  40

 ثّم يوضع في البّراد لمّدة ساعتين قبل تقديمه ُيترك القالب ليبرد 
 

 اآليس كريم ُيقّدم مع :نصيحة
 



                                                                                         

 صغيربالفواكه تارت
 حلويات الوجبة

 شخصاًا  12الكمية تكفي 
 دقيقة 25 وقت التحضير

  دقيقة 15وقت الطهو 
 

المقادير 
 مكّونات قاعدة التارت

 3 ؼرام من الدقيق العادو 420أو  أكواب  

  ؼرام من الربدة ؼير المملّحة، الطرية 200كوب أو  

  ؼرام من السكر الناعم 200كوب أو  

 بيضتان 

 ملعقة صؽيرة من بشر الحامض  
 

 مكّونات الحشوة

 ½2  مل من الماء 625كوب أو  

  ؼرام من حليب نستله المكثؾ المحلّى 397علبة  

 4 بيض  

 سحوق الفانيالملعقة صؽيرة من م  

 ½  ؼرام من دقيق الذرة 60كوب أو  

 ملعقة صؽيرة من بشر الحامض  
 

 التحضيرطريقة 

 صؽيرة  ُتقّسم العجينة إلى كرات. العجينة في وعاء وُتفرك بأطراؾ ا صابع حتى ُتشّكل عجينة ُتخلط جميع مكّونات
 تفادو انتفاخ العجينة عند خبرهال بالشوكةُيرّص القعر . وُترّص كل كرة في قعر وجوانب قالب صؽيرلخبر التارت

  دقيقة أو حتى تصبح  13-10درجة مئوية لمدة تتراوح بين  200ُتخبر بعدها العجينة في فرن محّمى على حرارة
 جانباًا لتبرد توضع. صفراء ذهبية اللون

 الماء مع حليب نستله المكثؾ المحلّى في قدر وُيؽلى المريي في أثناء ذلك، ُيمرج 

 المؽلي الفانيال، دقيق الذرة وبشر الحامض في وعاء للمرج، ثّم ُتسكب المكّونات فوق المريي البيض، مسحوق ُيمرج .
بورق بالستيك للحؤول دون تجّفؾ  ُيؽّطى. )يوضع جانباًا ليبرد. ُيؽلى المريي مع التحريك المستمّر حتى يتكاثؾ

 (الحشوة

 التي  ثّم توضع في كيس أنبوبي وُتحشى بها التارت الصؽيرة الباردةبالملعقة حتى تصبح ناعمة  ُتمرج الحشوة الباردة
 تّم إعدادها

 من الفواكه الطارجة على الوجه وُتقّدم ُتنّسق شرائح متنّوعة 
 

 التارت، يمكن استخدام شرائح فاكهة الكيوو، المانؽا، الفراولة، العنب، والمشمش لتريين وجه: إقتراح
 



                                                                                         

 السميد كرات
 حلويات الوجبة

 كرة 50الكمية تكفي 
 دقيقة 20 وقت التحضير

  دقائق 10وقت الطهو 
 

المقادير 

 ⅓  ؼرام من الربدة المذّوبة 65كوب أو  

 بيضتان  

 ملعقتان صؽيرتان من مسحوق الفانيال  

  ؼرام من حليب نستله المكّثؾ المحلّى 397علبة واحدة  

 ½1  ؼرام من السميد 240كوب أو  

 ½1  قيق الذاتي الرفخؼرام من الد 210كوب أو  

 ¾  ؼرام من دقيق الذرة 90كوب أو  

 ملعقتان صؽيرتان من البيكينػ باودر  

  ¼ ؼرام من اللور المطحون 25كوب أو  

 ليمونة حامضة متوّسطة الحجم مبشورة  

 كوبان من القطر الجاهر لالستعمال  
 

 التحضيرطريقة 

 بعضها  ُتخفق المكّونات جيداًا حّتى تمترج. لمحلّى في وعاءوالفانيال وحليب نستله المكّثؾ ا ُتمرج الربدة مع البيض
 ببعض

 المريي جيداًا حّتى  ُيخفق. الدقيق الذاتي الرفخ ودقيق الذرة والبيكينػ باودر واللور والليمون المبشور ُيضاؾ السميد مع
 ين ونصؾفي البّراد لمّدة ساعت ُتؽطى العجينة بورق النايلون الالصق وُتترك. تتشّكل عجينة مالسة

 ذهبياًا  درجة مئوية حّتى يصبح لونها بنياًا  170كرات صؽيرة وُتقلى في الريت على حرارة  تقّرص العجينة إلى 

 دقائق، ثم ُترفع وتوضع في طبق للتقديم 3القطر لمّدة تتراوح بين دقيقتين و ُتؽّمس الكرات في 
 

 كرات السميد يكون الريت ساخناًا كثيراًا لتجّنب احتراق يجب أالّ  :نصيحة للطهو
 



                                                                                         

 الفستق كرات البسكويت مع
 حلويات الوجبة

 أشخاص 10إلى  8الكمية تكفي 
 دقيقة 20 وقت التحضير

  (للتبريد)ساعة واحدة وقت الطهو 
 

المقادير 

 ½1  من الفستق، المطحون 225كوب أو  

  ؼرام من البسكويت المسحوق 100كوب واحد أو  

  ½ملعقة كبيرة من ماء الورد  

  ؼرام من حليب نستله المكثؾ المحلّى 397علبة  

  ؼرام من جور الهند المجّفؾ 100كوب واحد أو  
 

 التحضيرطريقة 

 المكونات  مع البسكويت المسحوق و ماء الورد وحليب نستله المكّثؾ المحلّى في وعاٍء وُتخلط يوضع الفستق المطحون
 أن تمترج جّيداًا ببعضها ثم ُتؽّطى وُتبّرد لمّدة ساعة واحدةإلى 

 كرات صؽيرة وُتؽمس ّكل منها في جور الهند ثم توضع في قوالب مؽلّفة بورق خاص وُتبّرد ُيقّرص المريي على شكل 
 وُتقّدم

 
 بالشوكوالتة المذّوبة ُترّين الكرات :نصيحة

 



                                                                                         

 ة وصلصة البرتقالبرقاقات الشوكوالتة مع القهو مثلّجات بارفيه
 حلويات الوجبة

 أشخاص 10الكمية تكفي 
 دقيقة 20 وقت التحضير

  دقائق 10وقت الطهو 
 

المقادير 
 لمثّلجات البارفيه

 ½1  مل من الكريما السائلة الطارجة 375كوب أو  

  ؼرام من حليب نستله المكثؾ المحلّى 397علبة  

 بيضتان  

 ½2 مالعق كبيرة من قهوة نسكافه ؼولد  

 ½  مل من الماء 125كوب أو  

 6  مالعق كبيرة من الشوكوالتة المبشورة  
 

 لصلصة البرتقال

 ½1  مل من عصير البرتقال الطارج 375كوب أو  

  ¼ ؼرام من السكر الناعم 50كوب أو  

 ½1 ملعقة كبيرة من نشاء الذرة  
 

 التحضيرطريقة 

 البّراد إلى أن تشتد الكريما قليالًا ثم توضع في دقائق أو 5إلى  4خالٍط كهربائيٍّ لمّدة  ُتخفق الكريما في 

 مع التحريك  المكثؾ المحلّى مع البيض وقهوة نسكافه ؼولد والماء في قدٍر متوسطٍة ثم ُيؽلى المريي ُيمرج حليب نستله
 الحرارة كي يبرد يوضع جانباًا في مكان معتدل. المستمر إلى أن يصبح المريي سلساًا وسميكاًا 

 المكّونات مخفوقة المحّضرة إلى المريي المبّرد ثم ُتضاؾ الشوكوالتة المبشورة وُتمرج مع باقيال ُتضاؾ الكريما 

 القوالب الفردّية أو في قالب الكعكة المستطيل ويثلّي إلى أن يشتد ُيسكب المريي في 
 

 لتحضير صلصة البرتقال

 عن  ى أن تصبح الصلصة سميكة ثم ُترفعالصلصة في قدٍر صؽير وُتؽلى مع التحريك المستمر إل ُتمرج كّل مكّونات
 النار وتوضع جانباًا كي تبرد

 
 المريد من قهوة نسكافه ؼولد إلى المريي لتعرير حّدة طعم القهوة في المثلّجات يمكن إضافة :نصيحة

 



                                                                                         

 البيضاء موس الشوكوالتة
 حلويات الوجبة

 شخص 2الكمية تكفي 
 ------- وقت التحضير

  دقائق 10وقت الطهو 
 

مقادير ال

 2 ملعقة كبيرة ماء  

 3 مالعق كبيرة جيالتين  

 150غ شوكوالتة بيضاء للطهي  

  ½كوب حليب نستله المكثؾ المحلى  

 2 ملعقة كبيرة سائل نسكافه  

 ½1 كوب كريمة مخفوقة  

  (مبشورة)شوكوالتة للطهي 
 

 صلصة الفراولة
 دقائق 5 مدة التحضير

  دقيقة 25 مدة التبريد
 

 2 كوب فراولة طارجة  

 2 ملعقة كبيرة سكر ناعم  
 

 التحضيرطريقة 

 يسخن فوق. دقائق أو حتى ينتفخ الجيالتين 5يترك لمدة . ؼير عميق ويرش فوقه الجيالتين يوضع الماء في وعاء 
 حرارة عالية حتى يذوب الجيالتين، ويترك ليبرد

 الشوكوالتة  ن النار ويوضع وعاءيؽلى بعض الماء في وعاء للطهي ثم يرفع ع. البيضاء في وعاء توضع الشوكوالتة
 الماء ثم يرفع الوعاء من. فوق وعاء الماء، مع التحريك حتى تذوب الشوكوالتة

 كل )صؽيرة  قوالب 6يسكب الخليط في . المكثؾ المحلى والنسكافه والجيالتين مع الكريمة المخفوقة يخلط حليب نستله
 ، وتثلّي حتى يصبح الموس جامداًا (كوب½ منها سعة 

 ساخن جداًا لبضع ثواٍن ثم يوضع الموس في طبق للتقديم ع القوالب في ماءتوض 

 المبروشة وتسكب حوله صلصة الفراولة يرين بالشوكوالتة 
 

 صلصة الفراولة
 وتقشر تؽسل الفراولة وتصفى 

 الخالط وتخفق حتى تصبح بوريه، ثم تصفى في منخل للتخلص من البذور توضع الفراولة في 

 ثم يجمد الخليط. ويخلط يضاؾ السكر الناعم 
 



                                                                                         

 البيضاء كرات الشوكوالتة
 حلويات الوجبة

 أشخاص 8إلى  6الكمية تكفي 
 دقائق 10 وقت التحضير

  دقائق 5وقت الطهو 
 

المقادير 

 150 ؼرام لوح نستله ميلكي بار الشوكوالتة البيضاء مذّوب  

  ؼرام من حليب نستله المكّثؾ المحلّى 397علبة واحدة  

 5  ؼرام من جور الهند المجّفؾ 500/ أكواب  

 برش برتقالة واحدة صؽيرة  
 

 التحضيرطريقة 

  والكمية  ُتمرج الشوكوالتة المذّوبة مع حليب نستله المكّثؾ المحلّى. كوب من جور الهند جانباًا ½  /ؼرام  50ُيترك
 المتبقية من جور الهند وبرش البرتقال حّتى يتحّول المريي إلى عجينة قاسية

 كرات صؽيرة، وُتؽمس كّل كرة في جور الهند وُتقّدم لعجينة إلىُتقّرص ا 
 



                                                                                         

 بالتوت كعكة الجبنة
 حلويات الوجبة

 أشخاص 8إلى  6الكمية تكفي 
 دقائق 10 وقت التحضير

  دقائق 5وقت الطهو 
 

المقادير 

  ؼرام من البسكويت السادة المفّتت 100كوب أو  

 ملعقتان كبيرتان من الربدة والمذّوبة  

 ة كبيرة من العسلملعق  

 ¾  مل من الكريما السائلة الطارجة والمبّردة 185كوب أو  

 ½1  ؼرام من جبنة الكريما 300كوب أو  

  ؼرام من حليب نستله المكّثؾ المحلّى 397علبة  

  ّملعقة صؽيرة من خالصة الفانيال  

 4 مالعق صؽيرة من مسحوق الجيالتين  

 4 مالعق كبيرة من الماء الساخن  

 150 ام من مربى التوتؼر  
 

 التحضيرطريقة 

 العجينة  مع الربدة والعسل وُتفرك المكّونات جّيداًا ببعضها بواسطة أطراؾ ا صابع، ثم ُترص ُيمرج فتات البسكويت
 سم وذات قاعدٍة مرنةٍ  20على قاعدة قالٍب للكعكة قياس 

 ثم توضع في البّراددقائق أو إلى أن تشتد  6إلى  5الطارجة لمّدة  ُتخفق الكريما السائلة 

 مرناًا ثم  حليب نستله المكّثؾ المحلّى والفانيال في وعاء خالّط كهربائيٍّ إلى أن يصبح المريي ُتخفق جبنة الكريما مع
 خفيفٍة لمرجها جّيداًا  ُتضاؾ الكريما المخفوقة إلى مريي الجبنة وُتخفق كّل المكونات على سرعةٍ 

 يذوب ثم ُيضاؾ إلى مريي جبنة الكريما مع التحريك المستمرالماء الساخن حتى  ُيرش الجيالتين فوق 

 الجبنة ساعات أو إلى أن يشتد مريي 3القاعدة المجّهرة ويوضع القالب في البّراد لمّدة  ُيسكب مريي الجبنة فوق 
 

 التوت على الوجه أو ُيقّدم جانباًا  ُيمرغ مرّبى :نصيحة
 



                                                                                         

 محشّوة بالكريمة كعكة بالفراولة
 ياتحلو الوجبة

 شخصاًا  12الكمية تكفي 
 دقيقة 25 وقت التحضير

  دقيقة 45  -40وقت الطهو 
 

المقادير 
 مكّونات العجينة

 8 بيض  

 ملعقة صؽيرة من مسحوق الفانيال  

 ملعقة صؽيرة من بشر الحامض  

  ؼرام من السكر الناعم 200كوب أو  

 ¾1  ؼرام من الدقيق العادو 250كوب أو  
 

 مكّونات الحشوة

 ½2  مل من الماء 625أو كواب  

  ؼرام من حليب نستله المكثؾ المحلّى 397علبة  

 4 بيض  

 ملعقة صؽيرة من مسحوق الفانيال  

 ½  ؼرام من دقيق الذرة 60كوب أو  

 ملعقة صؽيرة من بشر الحامض  

  مل من والكريمة السائلة الطارجة المخفوقة 500كوبان أو  
 

 التحضيرطريقة 

 سم بالربدة وُترّش بالطحين 26ُتدهن صينية كعك مستديرة قياس . درجة مئوية 175حرارة  ُيحّمى الفرن على 

 ،حتى  دقائق أو 8-6مسحوق الفانيال وبشر الحامض في وعاء خالطة كهربائية لمدة تتراوح بين  ُيمرج البيض، السكر
 يتكاثؾ المريي

 المريي باستمرار وبروّية بواسطة ملعقة معدنية ُيضاؾ الدقيق مع تحريك 

  ُأو  دقيقة 45-40توضع في الفرن المحّمى لمدة تتراوح بين . صينية الكعك التي تّم إعدادها سكب مريي الكعكة فيو
 ُتخرج من الفرن وتوضع جانباًا لتبرد. حتى يخرج السيخ الذو أُدخل في الوسط ننيفاًا 

 
 طريقة تحضير الحشوة

 ييُيمرج الماء وحليب نستله المكثؾ المحلّى في قدر وُيؽلى المر 

 ُيؽلى  .الفانيال، دقيق الذرة وبشر الحامض في وعاء للمرج ثّم ُيضافوا إلى المريي المؽلي ُيمرج البيض، مسحوق
 (بالستيك حتى ال تجّؾ الحشوة ُيؽّطى بورق. )يوضع جانباًا ليبرد. المريي مع التحريك المستمّر حتى يتكاثؾ

  حتى يصبح  (ُيحتفن بالكوب المتبّقي)ب من الكريمة المخفوقة ُتخلط الحشوة الباردة بكو. طبقات 3ُتقّطع الكعكة إلى
ا ولى، ثّم توضع الطبقة الثانية وُتؽلّؾ  كمية الحشوة فوق الطبقة½ المريي ناعماًا ثّم يوضع في كيس أنبوبي وُيوّرع 

 بالطبقة الثالثة بالكمية المتبقية من الحشوة ثّم ُتؽّطى

 الفستق  ُيرّص باليد بعض من. ة من الكريمة المخفوقة على وجه الكعكة وجوانبهاالكمية المتبقي ُتوّرع: لتريين الكعكة
 المسحوق على الجانبين وُتنّسق شرائح الفراولة على الوجه

 
الفراولة بمرّبى الفراولة الساخن لتجميل الكعكة  يمكن دهن :إقتراح



                                                                                         

 الكاجو كوكيز
 حلويات الوجبة

 أشخاص 10الكمية تكفي 
 دقيقة 30 وقت التحضير

  دقيقة 25  -20وقت الطهو 
 

المقادير 

 ¾ ؼرام من الربدة، الطرية 130كوب أو  

 ½ ؼرام من السكر الناعم 100كوب أو  

 صفار بيضة واحدة  

 ½1 ؼرام من الدقيق، المنخول 210كوب أو  

 ملعقة صؽيرة من البيكينػ باودر  

  ؼرام من حليب نستله المكثؾ المحلّى 397علبة  

 اؼرام  150كوب أو ا ناعمًا   من الكاجو المحّمص، المفروم فرمًا

 ملعقة صؽيرة من خالصة الفانيال  

 ؼرام من جور الهند المجّفؾ 100كوب أو  

 بيضة واحدة  
 

 التحضيرطريقة 

 ا 5الناعم لمدة  ُتخَفق الربدة والسكر  وُيخَفق جيداًا  ثم ُيضاؾ صفار البيض إلى المريي. دقائق حتى يصبح المريي قشدّيًا

 ك جيداًا  قيقُيضاؾ الد بالَخبر ومؽطاة  وترص العجينة في قعر الصينية الخاصة. والبيكينػ باودر إلى المريي وُيَحرَّر
 سم 24× سم  28بورق الخبر قياسها 

 وُيسَكب فوق الصينية  وُيخلَط المريي جيداًا . المكثؾ المحلّى مع الكاجو والفانيال وجور الهند والبيض يوضع حليب نستله
 المعّدة

  ُتنَرع الصينية من الفرن وتوضع. درجة مئوية 180دقيقة في فرن محّمى على حرارة  25-20 المريي لمدةُيخَبر 
 جانباًا حتى تبرد

 ع الحلوى إلى م ُتَقطَّر  قطع صؽيرة وُتَقدَّر
 

 وجه الحلوى سكر بودرة ُيَرّش على :إقتراح
 



                                                                                         

 وجوز الهند بسكويت بالشوفان
 حلويات الوجبة

 شخاصأ 10إلى  8 الكمية تكفي 
 دقائق 10 وقت التحضير

  دقيقة 25  -20وقت الطهو 
 

المقادير 

  ن، الملفوؾؼرام من الشوفا 180كوبان أو  

 ½  ؼرام من جور الهند، المجفؾ 50كوب أو  

 ½  ؼرام من السكر ا سمر 100كوب أو  

 ½  ؼرام من الربدة، المذّوبة 110كوب أو  
 

 للتغليفة

  ؼرام من حليب نستله المكثؾ المحلى 397علبة  

 بيضتان  

 ملعقة صؽيرة من خالصة الفانيال  

 لحة، المذّوبةملعقة كبيرة من الربدة ؼير المم  

 ½ ؼرام من جور الهند المجفؾ 50أو  كوب  
 

 التحضيرطريقة 

 أن تمترج  لربدة المذوبة وُتحّرك المكونات إلىالهند والسكر ا سمر في وعاٍء كبيٍر ثم ُتضاؾ ا ُيمرج الشوفان مع جور
 جيداًا ببعضها

 سم 28مسّطح قياس  ُيسكب المريي فوق قالب x 20 سم ومؽّطى بورق الخبر 

 المكونات جيداًا ثم  المكثؾ المحلى مع البيض والفانيال والربدة وجور الهند المجفؾ في وعاٍء وُتمرج ُيمرج حليب نستله
 عدة المجّهرةُتسكب فوق القا

 ذهبياًا قيقة أو إلى أن يصبح الوجه د 25إلى  20درجة مئوية لمدة  180محمى على حرارة  ُيخبر القالب في فرن 

 ُيستخرج القالب من الفرن ويوضع جانباًا كي يبرد 

 كي يبرد جيداًا ثم ُيقّطع إلى شرائح وُيقّدم يوضع القالب في البراد 
 

 (إختيارو)المجفؾ فوق شرائح الشوفان  ندُيرش جور اله :نصيحة
 



                                                                                         

 النوغا حلوى
 حلويات الوجبة

 شخاصأ 8إلى  6 الكمية تكفي 
 دقيقة 20 وقت التحضير

  دقيقة 20وقت الطهو 
 

المقادير 

 ½ غ حليب نستله المكثؾ المحلى397×  كوب  

 2 ملعقة كبيرة عصير ليمون  

 1  غ بسكويت حلو سادة، مفتت250× باكيت  

 100غ حلوى مارشمالو مقطعة، إلى مكعبات  

 ½ كوب كرر مؽلؾ بالسكر، مقطع  

 ½ كوب جور، مقطع  
 

 التحضيرطريقة 

 جيداًا حتى يصبح الخليط لرجاًا  تخلط جميع المقادير 

 سم 3أجراء، تشكل على هيئة أصابع متوسطة الحجم قطر كل منها  يقسم الخليط إلى أربعة 

 تقطع ا صابع إلى شرائح وتقدم. حتى يتماسك( البراد)وضع في الثالجة بالبالستيك وو يؽلؾ كل إصبع 
 



                                                                                         

 بالتين كعكة
 حلويات الوجبة

 شخاصأ 10 الكمية تكفي 
 دقيقة 15 وقت التحضير

  دقيقة 40  -35وقت الطهو 
 

المقادير 

 ¾  ؼرام من الربدة ؼير المملّحة الطرية 150كوب أو  

 ½ ؼرام من السكر الناعم 100ب أو كو  

 4 بيض  

 ملعقة صؽيرة من خالصة الفانيال  

  ؼرام من حليب نستله المكثؾ المحلّى 397علبة  

 ½1  ؼرام من الدقيق العادو 210كوب أو  

 ½  ؼرام من اللور المطحون 50كوب أو  

 ملعقة صؽيرة من البيكينػ باودر  

  (اختيارو)ملعقة كبيرة من اليانسون المطحون 

 ½1  ؼرام من التين الطارج المفروم 300كوب أو  

 ¼  ؼرام من رقاقات اللور 25كوب أو  
 

 التحضيرطريقة 

 وحليب نستله  ُيضاؾ البيض، الفانيال،. دقائق حتى يختلطا جّيداًا  3-2في وعاء لمدة تتراوح بين  الربدة والسكر ُتمرج
 المكثؾ المحلّى ثّم ُتمرج المكّونات جميعها

 جّيداًا  المطحون، البيكينػ باودر، واليانسون المطحون إلى المريي وُتمرج المكّونات حتى تختلط ُيضاؾ الدقيق، اللور 

 23المريي ويمرج قليال ثم ُيسكب في صينية كعك قياس  ُيضاؾ التين إلى x 28 والدقيق؛ وُترّش  سنتم مدهونة بالربدة
دقيقة أو حتى  40-35مئوية لمدة تتراوح بين  درجة 190رقاقات اللور ثّم ُتخبر الصينية في فرن محّمى على حرارة 

 يخرج السيخ إذا أُدِخل في وسطها ننيفاًا 

 وتوضع جانباًا لتبرد ُتخرج الكعكة من الفرن 
 

 اختيار التين الناضي  ّن طعمه أطيب من المستحسن :إقتراح
 



                                                                                         

 بالفول السوداني والكريمة كعكة اسفنجية
 حلويات الوجبة

 شخاصأ 8 الكمية تكفي 
 دقيقة 30 وقت التحضير

  دقيقة 40  -35وقت الطهو 
 

المقادير 
 مكّونات عجينة الكعكة

 5 بيض  

 ½  ؼرام من السكر الناعم 100كوب أو  

 ملعقة صؽيرة من خالصة الفانيال  

 ملعقة صؽيرة من بشر الحامض  

  ؼرام من الدقيق العادو المنخول 140كوب أو  
 

 مكّونات حشوة القشطة

 ملعقتان كبيرتان من الربدة ؼير المملّحة  

  ؼرام من حليب نستله المكثؾ المحلّى 397علبة  

  ؼرام من قشطة نستله 170علبة  

 ¼  مل من الماء 65كوب أو  

 ½  ة الؽرفةؼرام من ربدة الفول السوداني بحرار 150كوب أو  

 ½  ؼرام من بسكويت الشاو المطحون 50كوب أو  
 

 التحضيرطريقة 

 ،دقائق أو حتى يتكاثؾ المريي 8-6الفانيال وبشر الحامض لمدة تتراوح بين  ُيخفق البيض، السكر 

 ت وُيحّرك المريي بروّية بالملعقة المعدنية لخلطهالبيض على ثالث دفعا ُينخل الدقيق فوق مريي 

 ُتخبر في فرن محّمى على حرارة. سنتم مدهونة بالربدة والدقيق 24كعك مستديرة قياس  ُيسكب المريي في صينية 
 ُتخرج من الفرن. ننيفاًا  دقيقة أو حتى يخرج السيخ الذو أُدخل في الوسط 40-35درجة مئوية لمدة تتراوح بين  175

 وتوضع على شبكة معدنية لتبرد

 على  الربدة في قدر متوسطة ؼير الصقة وُيضاؾ حليب نستله المكثؾ المحلّى، وُيطهى المريي في أثناء ذلك، ُتذّوب
 النار وُتضاؾ قشطة نستله والماء ُيرفع عن. دقائق مع التحريك المستمّر حتى يتكاثؾ 8-6نار خفيفة لمدة تتراوح بين 

 ُتضاؾ ربدة الفول السوداني وُتخلط مع المريي البارد حتى . الؽرفة ريي جانباًا حتى يبرد وُيصبح بحرارةُيترك الم
 يمترجا جّيداًا 

 الكريمة على  توّرع نصؾ الكمية المتبقية من. ُتحشى الكعكة بنصؾ كمية حشوة الكريمة. طبقتين ُتقّطع الكعكة إلى
 وجه الكعكة وجانبيها

 وجانبيها البسكويت المطحون الكعكة ُيرش على وجه 
 

 ربدة الفول السوداني الخشنة بدالًا من الناعمة يمكن استخدام :إقتراح
 



                                                                                         

 ماسكاربوني وتوت العلّيق كعكة بجبنة
 حلويات الوجبة

 شخاصأ 10 الكمية تكفي 
 دقيقة 20 وقت التحضير

  (للتبريد)ساعات على ا قل  3وقت الطهو 
 

المقادير 

 ½1  ؼرام من بسكويت ديجيستيؾ، المفّتت 150كوب أو  

 ¼  ؼرام من الربدة ؼير المملّحة، المذّوبة 50كوب أو  

 ملعقتان كبيرتان من العسل  

  مل من الكريمة الطارجة السائلة 250كوب أو  

  ؼرام من جبنة الكريمة ماسكاربوني 400كوبان أو  

  لمكثؾ المحلّىؼرام من حليب نستله ا 397علبة  

  الماء الساخن مالعق كبيرة من 5ملعقتان كبيرتان من مسحوق الجالتين، مذّوبتان في  

  ؼرام من توت العلّيق، المذّوب والمهروس 200كوب أو  
 

 التحضيرطريقة 

 في قاع صينية  ُترصّ . ُتفرك المكّونات بأطراؾ ا صابع حتى تمترج جّيداًا . المفّتت بالربدة والعسل ُيمرج البسكويت
 سنتم ذات قاعدة متحّركة 24كعك قياس 

 تتراوح بين  تله المكثؾ المحلّى في خفاقة كهربائية لمدةالطارجة، جبنة ماسكاربوني وحليب نس ُتخفق الكريمة السائلة
 دقائق أو حتى يجمد المريي 5-6

 جميع  ُيضاؾ توت العلّيق المهروس ثّم ُتخلط. المذّوب إلى مريي الجبنة مع التحريك المستمرّ  ُيضاؾ الجالتين
 المكّونات ببعضها البعض

 جامداًا  ساعات أو حتى ُيصبي مريي الجبنة 3توضع في البراد لمدة . دادهاالقاعدة التي تّم إع ُيسكب مريي الجبنة في 
 

 بالكريمة وتوت العلّيق الطارج ترّين الكعكة :إقتراح
 



                                                                                                                                                                                    

 حليب جوز الهند جيلي األناناس مع
 حلوٌات الوجبة

 أشخاص 8الكمية تكفي 
 دقٌقة 15 وقت التحضير

 دقائق 10وقت الطهو 
 

المقادير 

  غرام من حلٌب نستله المكثف المحلّى 397علبة أو  

 ½  بة فً كوب 50كوب أو  250أو  غرام من بودرة حلٌب جوز الهند ماجً، ُمَذوَّ
 مل من الماء

 1½ مل من عصٌر األناناس الُمَعلَّب 375كوب أو  

 3  ًالساخن كوب من الماء½ مالعق كبٌرة من مسحوق الجٌالتٌن ، ُمَذّوبة ف  

 مل من الماء البارد 250كوب أو  

  (اختٌاري)قطرتان من الصبغة الصفراء 
 

 التحضيرطريقة 

 بة، فً قدر متوسطة الحجم ٌُمَزج حلٌب نستله وٌوضع المزٌج  المكثف المحلّى مع بودرة حلٌب جوز الهند ماجً الُمَذوَّ
 على النار حتى ٌغلً

 ٌُضاف  لٌه عصٌر األناناس، الجٌالتٌن الُمذَ  ٌُطهى المزٌج على نار ب والماءخفٌفة لمّدة دقٌقتٌن ثّم  ك . البارد وَّ ٌُحرَّ
ٌُسكب فً أكواب صغٌرة توَضع جانباً لتبُرد  المزٌج و

 ًالبّراد  لى أن ٌصبح الجٌلً متماسكاً، ثّم ُتقّدم توضع األكواب ف 
 

ٌّن :نصيحة  الجٌالتٌن الُمبّرد بالكرٌما المخفوقة ومرّبى التوت ٌَُز
 



                                                                                                                                 
واللوز مر أصابع الت

حلوياتالوجبة 
 8الكمية تكفي   أشخاص
 20 وقت التحضير  دقيقة

   دقائق25 - 20وقت الطهو 
  

  المقادير
  لتحضير العجينة

 • غرام من الدقيق العادي350آوب أو  1½  
 • غرام من السميد الناعم330آوبان أو   
ملعقة صغيرة من مسحوق المحلب½    • 

المذوبة غرام من الزبدة 100آوب أو ½    • 
¾ • غرام من السمنة المذوبة150آوب أو    

¾ •   مل من الماء180آوب أو  
ملعقة آبيرة من ماء الورد   • 

ملعقتان آبيرتان من ماء الزهر •   
  

  لحشوةلتحضير ا
غرام من التمر المنزوع منه النوى والمقطع أو المفروم   • 750

 • غرام من الزبدة50آوب أو ¼   
مكثف المحّلى غرام من حليب نستله ال397علبة    • 

ملعقة صغيرة من مسحوق جوزة الطيب½    • 
 •   غرام من اللوز المحمص100آوب واحد أو 

   • غرام من السمسم المحمص50آوب أو ½ 
  

  التحضيرطريقة 
ُتضاف الزبدة مع الزيت؛ ُيدعك المزيج بأطراف األصابع حتى. السميد والمحلب في وعاء  ُيمزج الدقيق مع  تمتزج  •

 ها ببعضالمكونات جيدًا بعض
ُتغطى ُيمزج ماء الورد مع ماء الزهر وُيسكب المزيج على العجينة مع االستمرار بالمزج بواسطة أطراف األصابع . •

 العجينة وُتترك في البراد لمدة ساعة واحدة
ُيمزج التمر مع الزبدة في وعاء، ثم ُيضاف حليب نستله المكثف المحّلى تدريجيًا مع االستمرار بالمزج، ثم   ُتضاف •

 ومتجانس جوزة الطيب مع اللوز والسمسم وُتمزج المكونات جيدًا حتى الحصول على مزيج أملس
20أخرى، ثم ُتقسم إلى مقدارين متساويين وُتدهن صينية  x 30 سنتيمتر بالزبدة  ُتدعك العجينة مرة  • 

ُترّق العجينة األولى  ملم، وتوضع في قعر الصينية3حتى تصبح سماآتها   • 
مر حتىُترّق عجينة الت  سنتيمتر، وتوضع فوق العجينة1تصبح سماآتها   • 

ُترّق العجينة المتبقية وُتغطى بالتمر  • 
ُتخبز في الفرن على  دقيقة أو حتى يصبح لونها بنيًا25 و20 درجة مئوية لمدة تتراوح بين 190حرارة  خفيفًا  • 

عندما تبرد، ُتقطع بواسطة السكين إلى أصابع صغيرة أو حسب الرغبة •  
  



                                                                                                                                 
الحامض ن الليموأصابع 

حلوياتالوجبة 
 6 - 4الكمية تكفي   أشخاص

 20 وقت التحضير  دقيقة
   دقيقة30 - 25وقت الطهو 

  
  المقادير
للعجينة

 • غرام من الدقيق العادي210آوب أو  1½  
 • غرام من السكر البودرة70 أو آوب½   

  ¾ • غرام من الزبدة الطرية150آوب أو  
    

للحشوة
 • نستله المكّثف المحّلى غرام من حليب397علبة   

بيضات    • 3
 • غرام من قشطة نستله170علبة   

برش وعصير ليمونة حامضة متوّسطة الحجم   • 
ملعقة آبيرة من الدقيق العادي   • 

ملعقة صغيرة من البيكنغ باودر   • 
آبيرة من الملحملعقة ¼    • 

)اختياري(نقاط من مستحضر تلوين الطعام باللون األصفر   • 4 
  

  التحضيرطريقة 
زج الدقيق مع السكرُيم في وعاء متوّسط الحجم  • 

تضاف الزبدة إلى مزيج الدقيق حّتى يصبح المزيج محبحبًا  • 
20ُيخبز لمّدة .  سم مع الضغط باّتجاه القعر حّتى منتصف الجوانب26ذي قعر متحّرك  دقيقة  يوضع المزيج في قالب  • 

ط آهربائي حّتى يصبح المزيج مزبدًاالمكّثف المحّلى مع البيض في وعاء آبير لخّال  ُيخفق حليب نستله  • 
ُتضاف قشطة نستله مع برش وعصير الليمون الحامض، الدقيق، البيكنغ باودر، الملح ومستحضر تلوين الطعام  •

وُتخفق المكّونات جيدًا حّتى تمتزج مع بعضها البعض 
ُيسكب المزيج فوق العجينة  • 

ى تشتّد الحشوة ويصبح لون العجينة بنيًا ذهبيًا دقيقة أو حّت25 و20تتراوح بين   ُيخبز في الفرن لمّدة  • 
ُيرفع القالب عن النار وُيترك على الرّف ليبرد  • 

يوضع في البّراد لمّدة ساعتين  • 
ُيقّطع إلى أصابع وُترّش األصابع بالسّكر البودرة •  

  



                                                                                                                                 
  اإليكلير بالفانيّال

حلوياتالوجبة 
  الكمية تكفي 
   وقت التحضير

  وقت الطهو 
  

  المقادير
يكليرّونات لصنع عجينة اإلالمك

غرام طحين   • 125
مل ماء    • 250

ملعقة صغيرة ملح    • ¾
نصف ملعقة آبيرة سّكر   • 
غرام زبدة مقّطعة   • 100

بيضات    • 4
بيضة مخفوقة للدهن •  

  
ات لصنع آريم باتيسيار بالفانيّالالمكّون

مل حليب    • 500
غرام397علبة حليب نستله المكثف المحّلى وزن    • 

سحوق الفانيّالملعقتان صغيرتان م   • 
 • بيضات6صفار   
ملعقة آبيرة سّكر   • 

غرام طحين  • 40  
  

  التحضيرطريقة 
لتحضير عجينة اإليكلير

ينخل الطحين في وعاء  • 
يسّخن الماء مع الملح والسّكر والزبدة في قدر إلى أن يغلي ثم يرفع عن النار  • 

يضاف الطحين دفعة واحدة ويخلط المزيج جّيدًا بواسطة ملعقة خشبية  •
لط المزيج إلى أنيخ  ثانية ثم يرفع عن النار30يصبح متماسكًا على نار خفيفة لمدة   • 

تضاف بيضتان، يخفق المزيج جيّدًا، تضاف البيضتان المتبقّيتان واحدة تلو األخرى و يخفق المزيج جّيدًا  بعد آل  •
 إضافة

يضغط على آيس التزيين  وتطلى قطع اإلآلير. بالزبدةبحيث يخرج المزيج على شكل أصابع على صينّية مدهونة  • 
  دقيقة30 و25 درجة مئوية لمّدة تتراوح بين 170بالبيض ثم تخبز على حرارة تبلغ 

  
نيّالبالفا لتحضير آريم باتيسيار

يخلط الحليب مع حليب نستله المكثف المحّلى ومسحوق الفانيال في وعاء على النار إلى أن يغلي  •
أثناء هذا الوقت يخفق  دقائق ثّم يخلط مع الطحين5 السّكر حتى يتكاثف المزيج لمّدة صفار البيض مع  • 

يضاف الحليب الساخن إلى مزيج صفار البيض ويخلط بالخّالطة إلى أن يصبح متماسكًا وخاٍل من الكتل  • 
ديترك ليبر  • يعاد المزيج إلى الوعاء ويغلى على نار خفيفة ويحّرك بشكل مستّمر إلى أن يتكاثف لمّدة ثالث دقائق ثّم 

يرفع الوعاء عن النار ويوضع جانبًا  • 



                                                                                                                                 
تدهن أصابع االآلير بالبيض وتخبز في فرن . يصب المزيج على شكل أصابع في صينية باستخدام آيس ذو فوهة، •

  دقيقة30 – 25درجة لمدة  175 حرارته
  

اإليكلير لتحضير
  أفقيًا و يزال منها أي عجين طري و تحشى بكريم باتيسيار تقطع أصابع االيكلير •

 
يرش السكر الناعم على اإليكلير للتزيين لطبقنصيحة لتقديم ا

  



                                                                                                                                 
البسكويت المحشو بقمر الدين والفستق

حلوياتالوجبة 
   أشخاص6 - 4الكمية تكفي 
   دقيقة20 وقت التحضير

   دقيقة15 إلى 10وقت الطهو 
  

  المقادير
  للعجينة

 • غرام من الزبدة الطرية400آوبان أو   
من الدقيق العادي غرام 700أآواب أو 5 •  

ملعقتان صغيرتان من مسحوق الفانيال   • 
 • غرام من السكر الناعم200آوب واحد أو   

   • بيضات4صفار 
  

  للحشوة
غرام من قمر الدين المفروم   • 400

¾ • مل من ماء الورد190آوب أو    
 •   غرام من مسحوق الفستق100آوب واحد أو 

ملعقتان آبيرتان من السكر البودرة   • 
رام من قشطة نستله غ175علبة  •   

  
  التحضيرطريقة 

ُتمزج الزبدة الطرية مع الدقيق بواسطة اليدين حتى يصبح المزيج متجانسًا  • 
ُتشّكل حفرة في وسط المزيج الجاف وُتضاف الفانيال مع السكر وصفار البيض، وُتمزج آافة المكّونات بواسطة  • 

أطراف اإلصابع 
ُتقّرص العجينة على  ُتغطى. ك بشكل خفيف مع الضغط بواسطة اليدين حتى تصبح ناعمةشكل آرة آبيرة ثم ُتدع • 

وُتترك في البراد لمدة ساعة على األقل حتى تشتد 
في هذه األثناء، يوضع  قمر الدين في قدر مع ماء الورد، وُيحرك المزيج جيدًا على حرارة خفيفة حتى يذوب قمر • 

ُيرفع المزيج عن النار. الدين 
سكر و قشطة نستله وُتمزج آافة المكونات جيدًا بعضها مع بعضال  ُيضاف إليه الفستق مع  • 

ُترش العجينة بكمية آبيرة من الدقيق وتوضع بين رقاقتين من الورق المشّمع وترّق بتأّن حتى تصبح سماآتها 3 ملم  • 
1قوالب خاصة للبسكويت، وتوضع القطع على ورق خبز مدهون بالزبدة مع ترك مسافة   ُتقطع العجينة بواسطة  • 

 دقيقة، حتى 12 و10بين  درجة مئوية لمدة تتراوح200ُتخبز في الفرن على حرارة . سنتيمتر بين القطعة واألخرى 
 يصبح لونها بنيًا خفيفًا

ُترفع قطع البسكويت عن النار وتوضع على الرف لتبرد  • 
متبقيةالحشوة على سطح نصف آمية البسكويت، ثم ُتغطى بقطع البسكويت ال  • ُتوزع ملعقة صغيرة من 

ُترش القطع بالسكر الناعم •  
  

  نصائح
ُيسخن الفرن حتى بلوغ الحرارة المناسبة قبل الخبز، وتوضع الصينية في وسط الفرن  •

في حال تغير لون العجينة آثيرًا من األسفل، ُتستعمل صينيتان، الواحدة فوق األخرى •  
  



                                                                                                                                 
بالتمر حلو السمبوسك ال

حلوياتالوجبة 
   أشخاص6 الكمية تكفي

30  التحضيروقت   دقيقة
5 إلى 7   دقيقةوقت الطهو 

  
  المقادير
  للعجينة

غ من الدقيق العادي250آوب أو  1½   • 
ملعقة آبيرة من السكر   • 

ملعقة صغيرة من الملح   • 
ملعقة صغيرة من المحلب المطحون    • ½

غ من الزبدة الخالية من الملح والمذوبة100آوب أو     • ½
  ½ • مل من الماء125آوب أو  

  
  ةللحشو

غ من قشطه نستله97علبة    • 
غ من عجينة التمر200آوب واحد أو    • 

ملعقة صغيرة من مسحوق الهال    • ¾
ملعقة آبيرة من ماء الورد   • 

آوب من شراب القطر الجاهز 1½ •   
 

  التحضيرطريقة 
ثم ُتضاف الزبدة. عميق وُيضاف إليه السكر والملح والمحلب وُتخلط المكونات جيدًا  ُيوضع الدقيق في وعاء  ُتفرك و •

 بأطراف األصابع إلى أن تصبح آفتات الخبز
ُيغطى. ماء الورد تدريجيًا وُتمزج مع المكونات جيدًا إلى أن يصبح لدينا عجينة  ُتضاف آميات صغيرة من  المزيج  •

 بقطعة قماش وُيترك جانبًا لمدة ساعة من الوقت
  

لتحضير الحشوة
ُتمزج المكونات آلها جيدًا. لورد اقشطه نستله مع عجينة التمر ومسحوق الهال وماء  ُتمزج  • 

توضع. ثم ُتقطع العجينة إلى دوائر بواسطة آوب متوسط الحجم.  ملم3سميكة وقطرها   ُتلف العجينة حتى تصبح  • 
ملعقة صغيرة آاملة من مزيج التمر في وسط آل قطعة مدورة وُتثنى األطراف إلغالق الفطائر 

ُتقلى فطائر السمبوسك  دقائق أو إلى أن يصبح لونها7 إلى 5 درجة مئوية لمدة 180 على بالتمر بالزيت المحمى  بنيًا  •
 الفور وُتقدم باردة يتم إخراج فطائر السمبوسك بالتمر من الزيت بتأن وُتغمس في القطر على. ذهبيًا

يمكن: إقتراح للطهي  ح دقيقة أو إلى أن يصب20 إلى 15 درجة مئوية لمدة 190خبز السمبوسك في فرن محمى على  • 
  لونها بنيًا ذهبيًا ثم ُتغمس في الشراب

  



                                                                                                                                 
العثملّية بالقشدة مع الفراولة

حلوياتالوجبة 
   أشخاص10 الكمية تكفي

   دقيقة20 وقت التحضير
   ساعة1½وقت الطهو 

  
  المقادير

المحّضرة) شعيرات(غرام من عجينة العثملية    • 250
  ½ • مل من السمن، المذّوب125آوب أو

  
مكّونات الحشو

 • غرام من قشطة نستله170علبة   
مل أو آوبان من الحليب السائل   • 500
40 • آوب من دقيق الذرة1/3غرام أو  

ملعقة آبيرة من ماء الزهر   • 
 • غرام من الفراولة الطازجة، المقّطعة إلى شرائح200آوب أو   

   • مل من القطر250آوب أو 
  

  التحضيرطريقة 
ُتسَكب نصف آمية السمن المذّوب.  سم25تديرة للَخبز قطرها العثملية في قعر صينية مس  ُتَمّد نصف آمية عجينة  فوق  •

 40-35 درجة مئوية لمدة 200حرارة  وُتخَبز في فرن محّمى على) ُتحَفظ الكمية المتبقية من السمن المذّوب(العجينة 
خّفة وتوضع على صحن ُتنَزع من الفرن وُترَفع العجينة المحّمصة ب .دقيقة أو حتى تكتسب العجينة لونًا بنيًا ذهبيًا

 مسّطح
توضع الكمية الباقية من العجينة في قعر صينية الخبز نفسها، وُتسَكب الكمية المتبقية من السمن المذّوب  وُتخَبز الطبق  •

 صحن مسّطح آخر ُتنَزع الصينية من الفرن وتوضع على. من جديد في الفرن بالطريقة ذاتها
يوضع المزيج على النارمع. ودقيق الذرة إلى قدر آبير الحجمقشطة نستله والحليب   في هذا الوقت، تضاف  التحريك  •

المزيج عن النار وُيضاف إليه ماء الزهر  ُيرَفع.  دقيقة أو حتى يتكاثف2-1حتى يغلي ثم ُيتَرك على نار خفيفة لمدة 
 )يغّطى بورق الصق حتى ال يجّف الوجه (وُيَحرَّك ثم ُيتَرك جانبًا حتى يبرد

وُيمد القسم األول من العجينة المخبوزة بمزيج. المبّردة جيدًا حتى تصبح ناعمة جدًا  • ُتَصّف . الكريماريماُتَحرَّك الك 
 العجينة المخبوزة على الوجه الفراولة المقطعة على وجه الكريما ومن ثم يوضع القسم الثاني من

ُتَقطَّع الحلوى وُتَقدَّم مع القطر •  
  

كريما المخفوقة والفستق المسحوق والفراولةالحلوى بالُيَزيَّن وجه: إقتراح  
  



                                                                                                                                 
والسميد ا بودنغ بالكريم

حلوياتالوجبة 
   أشخاص8 الكمية تكفي

  دقائق 10 وقت التحضير
   دقائق10وقت الطهو 

  
  المقادير

ملعقتان آبيرتان من السمن   • 
 • غرام من السميد160آوب أو   

5 • مل من الحليب1250 أو  أآواب  
السكر غرام من 300آوب أو     • 1½
 • غرام من قشطة نستله340علبتان   

ملعقتان آبيرتان من ماء الورد •   
  

  التحضيرطريقة 
ُيذّوب السمن في قدٍر  دقائق على نار متوسطة8 إلى 6آبيرٍة وُيضاف إليه السميد ثم ُتحّرك المكونات لمدة   أو إلى أن  •

 يتغير لون المزيج قليًال
ه ثم ُتغلى المكّونات وُتترك على ناٍر خفيفٍة مع التحريكمع السكر وقشطة نستل  ُيضاف الحليب السائل  المستمر لبعض  •

 دقائق أو إلى أن يسمك المزيج
يوضع المزيج. وُتحّرك المكونات ثم ُترفع عن النار وُتسكب فوق طبق آبير أو في أآواب  ُيضاف ماء الورد  جانبًا آي  •

 يبرد ثم يوضع في البراد إلى أن يحين وقت التقديم
 
 تزّين البودنغ باللوز المحمص المفروم، السكر البودرة والقليل من مسحوق القرفة قبل التقديم:نصيحة

  



                                                                                                                                 
تارت الشوآوالتة والبرتقال 

حلوياتالوجبة 
   أشخاص10 الكمية تكفي

   دقيقة20 وقت التحضير
  )تبريد( ساعات 3وقت الطهو 

  
  المقادير

ة، المسحوق غرام من بسكويت الكوآيز بالشوآوالت250آوب أو     • 2½
½ • غرام من الزبدة غير المالحة، المذّوبة100آوب أو    

غرام أو علبتان من قشطة نستله    • 340
 • غرام من الشوآوالتة بالحليب، المذّوبة300آوبان أو   

½ • مل من عصير البرتقال الطازج125آوب أو    
ملعقة صغيرة من قشر البرتقال، المبشور   • 

ن، المذّوب في ملعقتين آبيرتين منملعقة آبيرة من مسحوق الجيالتي الماء الّساخن •   
  

  التحضيرطريقة 
ُيرّص مزيج آوآيز الشوآوالتة. الشوآوالتة جيدًا مع الزبدة المذّوبة في وعاٍء للخلط  ُيمزج آوآيز  في قاعدة وجوانب  •

 10 دقائق  سم ، ثم يوضع في البّراد لمّدة26قالب للتارت بصحٍن متحّرك قياس 
تله،ُتمزج قشطة نس الشوآوالتة المذّوبة، عصير البرتقال وقشر البرتقال المبشور في وعاٍء متوّسط الحجم . ُيضاف  •

 القاعدة المجّهزة الجيالتين المذّوب فوق المزيج وُيحّرك باستمرار ثّم ُيسكب بشكٍل متساٍو على
في وعاٍء متوّسط الحجمالشوآوالتة المذّوبة، عصير البرتقال وقشر البرتقال المبشور  . ُتمزج قشطة نستله،  ُيضاف  •

  القاعدة المجّهزةالجيالتين المذّوب فوق المزيج وُيحّرك باستمرار ثّم ُيسكب بشكٍل متساٍو على
  

 التارت ببرش الشوآوالتة بالحليبُيرّش سطح :نصيحة
  



                                                                                                                                 
ترافيل بالفس والتمر تق

حلوياتالوجبة 
   أشخاص10 الكمية تكفي

  دقائق 10 وقت التحضير
  )تبريد( ساعة 1هو وقت الط

  
  المقادير

1½ • غرام من معجون التمر300آوب أو    
2½ • غرام من اللوز المطحون250آوب أو    

 • غرام من قشطة نستله170علبة   
   • غرام من الفستق المطحون100آوب أو 

  
  التحضيرطريقة 

في وعاء آبير، ُيخلط معجون التمر، اللوز المطحون وقشطة نستله  • 
ُيغّطى المزيج ويوضع في البراد لمدة ساعة أو حتى. جّيدًا حتى ُتشّكل عجينة ناعمة  اتُتمزج آافة المكّون  ُيشّكل . يجمد •

 المزيج إلى آرات صغيرة
  • الكرات بالفستقُتغلف المطحون وُتقّدم

  

 ملعقة صغيرة من مسحوق الفانيال إلى المزيجيمكن إضافة :إقتراح
  



                                                                                                                                 
ترفل بالشوآوالتة

حلوياتالوجبة 
   أشخاص6 كفيالكمية ت

   دقيقة15 وقت التحضير
  -وقت الطهو 

  
  المقادير

غ من الشوآوالتة المرة المفرومة   • 100 
غ من قشطة نستله170علبة واحدة    • 

غ من شرائح الخبزالطري بالحليب المفتت150أآواب أو     • 3
غ من بسكويت الشاي المفتت100آوب أو ½    • 

غ من اللوز المطحون100آوب واحد أو    • 
غ من الزبدة الطرية50آوب أو ¼    • 

و للتزيينامسحوق الكاآ •   
  

  التحضيرطريقة 
تذّوب الشوآوالتة في وعاء فوق الماء الساخن، ثم ُترفع عن النار وُتترك جانبًا  • 

ُتخلط قشطة نستله في وعاء مع الخبز الطري بالحليب المفتت وبسكويت الشاي واللوز المطحون والزبدة  • 
ُتمزج  بعضالمكونات جيدًا بعضها مع  • 

ُتضاف إليه الشوآوالتة المذوبة وُتخلط جيدًا معه  • 
ُيقرص المزيج إلى آرات صغيرة  • 

ُتغمس الكرات في مسحوق الكاآاو ثم ُتقدم •  
  



                                                                                                                                 
بالقشدة ي قطايف عصافير

حلوياتالوجبة 
   أشخاص10 الكمية تكفي

   دقيقة15 وقت التحضير
   دقائق10وقت الطهو 

  
  المقادير

 •  ه غرام من قشطة نستل170علبة 
 •   مل من الحليب السائل500آوبان أو

½ •   غرام من دقيق الذرة60آوب أو 
 •  ملعقة آبيرة من ماء الزهر

40 •  شريحة صغيرة من القطايف الجاهزة 
½ •   غرام من الفستق المطحون للزينة50آوب أو 

  • مل من القطر500آوبان أو
  

  التحضيرطريقة 
ُتمَزج قشطة نستله مع  يوضع المزيج على النار حتى يغلي ويتكاثف مع.الحليب السائل ودقيق الذرة في قدر  التحريك  •

 ُيضاف إليه ماء الزهر وُيَحرَّك ثم يوضع جانبًا حتى يبرد. المستمر
ُتحشى آل دائرة من القطائف بملعقة صغيرة آاملة من القشدة المحّضرة والمبّردة وُيلَصق طرفا القطائف  بإحكام من  •

 نيةجهة واحدة فتظهر القشدة من الجهة الثا
ُتغَمس آل قطعة من القطائف من الجهة غير الملصقة في الفستق المطحون  • 

 ُتَصّف القطائف على صحن آبير وُتَقدَّم مع القطر
 

• 

   القطائف بمعقود زهر البرتقال مع القطرُتَزيَّن :إقتراح



                                                                                                                                 
فطيرة جوز الهند  بالكراميل 

حلوياتالوجبة 
   أشخاص6 - 8 الكمية تكفي

   دقيقة25 - 20 وقت التحضير
   دقيقة40 -  35وقت الطهو 

  
  المقادير

1 •  رقاقة عجينة البف بستري 
 •  حبوب أرز

 •  )غ397(علبة حليب نستله المكثف المحلى ½ 
1 •  ملعقة آبيرة شراب ذهبي 
1 •  )مذوبة(ملعقة آبيرة زبدة  

 •  )مذوبة(آوب شوآوالتة بيضاء للطهي ½ 
 •  آوب حليب جوز الهند من ماجي 1½

 •  سكر بودرة
  

  التحضيرطريقة 
فرد العجينة وتوضع فيت   صينية فطائر • 

تغطى الصينية بورق   األلومينيوم وتوضع فوقه حبوب األرز • 
توضع الصينية في فرن    دقيقة أو حتى تصبح العجينة ذهبية15 - 10ساخن لمدة  • 

تزال حبوب األرز و ورق   األلومينيوم وتترك الصينية لتبرد • 
لزبدة، شوآوالتة الطهي البيضاء وحليب جوز الهند منالمكثف المحلى، الشراب الذهبي، ا  يمزج حليب نستله  ماجي  •

  جيدًا، ثم تصب فوق البف بيستري
تخبز في فرن درجة    دقيقة أو حتى تصبح ذهبية40 - 35درجة مئوية لمدة ) 180(حرارته  • 

تبّرد ويرش فوقها السكر البودرة قبل التقديم •  
  



                                                                                                                                 
سندويشات الشوآوالتة

حلوياتالوجبة 
   أشخاص8 - 6 الكمية تكفي

40 وقت التحضير   دقيقة  - 35
20وقت الطهو   دقيقة15 - 

  
  المقادير

x397غ حليب نستله المكثف المحلى   1 • علبة
آوب ماء 1½  • 

مالعق آبيرة آسترد   • 3
مالعق صغيرة نسكويك   • 3

غ جبنة ماسكربون  • 500
)مذوبة(غ شوآوالتة سوداء للطهي   • 250

بسكويت الشاي متنوع األحجام  • 
آوب حليب بارد¼   • 

)إضافية(غ شوآوالتة سوداء للطهي  • 250 
 

  التحضيرطريقة 
يخلط حليب نستله المكثف المحلى مع الماء والكسترد والنسكويك حتى يصبح لدينا مزيج متجانس  • 

يحرك المزيج باستمرار  على نار هادئة حتى يبدأ الغليان ويصبح آثيفا، يرفع عن النار ويسكب في طبق زجاجي • 
ئق حتى يبرد دقا10ويترك جانبا لمدة  

تمزج جبنة ماسكربون بشكل جيد مع مزيج الكسترد، ثم تضاف شوآوالتة الطهي السوداء المذوبة وتخلط جيدا مع  • 
 دقائق حتى يبرد5المزيج، يترك المزيج بالثالجة لمدة  

او افرآي الجانب األعلى منها بالحليب البارد ومن ثم ضعة طبقة من الكاسترد عليه . خذي قطعة من البسكويت  اآلن  •
فوق قطعة البسكويت األولى  خذي قطعة أخرى من البسكويت وافرآي جانبها العلى في الحالب البارد ومن ثم ضعيها

 المغطاة بكريما الكاسترد
يدهن الجانب األعلى  للبسكويت بالحليب البارد ثم توضع فوقه طبقة من آريمة الكسترد وتغطى بقطعة بسكويت • 

هي الكميةأخرى، تكرر العملية حتى تنت 
يغطى البسكويت المحشي  دقائق حتى5بكريمة الكسترد بالشوآوالتة اإلضافية المذوبة ويترك بالثالجة لمدة  يبرد  • 

 يقدم سندويش البسكويت مع الشاي أو القهوة •
  



                                                                                                                                 
ترفل   الهند جوز

حلوياتالوجبة 
   أشخاص8 - 6 الكمية تكفي

   دقائق10 وقت التحضير
)تبريد( ساعة 1وقت الطهو 

  
  لمقاديرا

3 •   غرام من جوز الهند المجّفف300أآواب أو  
 •  ملعقة صغيرة من مسحوق الفانيال

 •   غرام من حليب نستله المكّثف المحّلى397علبة واحدة 
 •  ملعقة آبيرة من الزبدة 1½
 •  ملعقة آبيرة من مسحوق الكاآاو 1½

  
  التحضيرطريقة 

ُتمزج آافة المكّونات   ةفي وعاء آبير حّتى تشّكل عجينة طرّي • 
ُتقّرص عجينة جوز الهند إلى آرات صغيرة، وُتصّف آرات جوز الهند في صينية آبيرة ثم توضع في البّراد  لمّدة  •

  ساعة حّتى تشتّد
ُتدهن الكرات بمسحوق الكاآاو ثم ُتقّدم •  

  



                                                                                                                                 
بالقشطة ت وربا

حلوياتالوجبة 
12 قطعة الكمية تكفي

   دقيقة30 - 25 وقت التحضير
 دقيقة15وقت الطهو 

  
  مقاديرال

12 •  )على شكل مربعات(رقيقة عجينة البقالوة  
2 •  غ قشطة نستله، مطبوخة170× علبة  
 •  أآواب سمنة مذوبة 3½
3 •  أآواب قطر 
 •   أآواب فستق مكسر خشن 3½

  

  التحضيرطريقة 
توزع في آل رقيقة من   رقائق العجين ملعقة آبيرة من قشطة نستله المطبوخة • 

وتغّلف على شكل مثّلثأخرى من العجين   توضع فوق القشطة طبقة  • 
يوضع السمن المذّو ب في صينية عالية الجوانب ومن ثّم تصف فيها رقائق العجين  • 

توضع الصينية في فرن  دقيقة تقريبًا حتى ينضج العجين ويصبح لونه15لمدة )  درجة مئوية200(حرارته عالية   • 
ذهبيًا 

تخرج الصينية من الفرن  عليها القطر وتزّين بالفستق وزهر الليمونوتصفى القطع من السمن جيدًا ثم يسكب  • 
تباع رقائق: مالحظة عجينة البقالوة في محالت السوبرمارآت والحلويات •  

  
 )شيرة( القطر تحضير طريقة

 دقائق10: مدة التحضير  
   أآواب3: الكمية

  

 • آوب من2 ½يذّوب    آوب من الماء ويوضع على نار متوسطة من دون تحريكه1½السكر في 
ة حرارةترفع درج   المزيج لدرجة الغليان • 

بعد الغليان، تضاف   ملعقة صغيرة من عصير الليمون الحامض ويترك المزيج حتى يغلي ببطء ويتكاثف •
تضاف ملعقة صغيرة من   يترك المزيج على النار لبضع دقائق ثم يترك ليبرد. آل من ماء الورد وماء الزهر • 

    
  نستله المطبوخة قشطة طريقة تحضير
   دقيقة15: يرمدة التحض

  

 • أآواب من حليب3تمزج    منخل) طحين(آوب دقيق أبيض ¼ نيدو المحّضر مع 
يوضع المزيج على نار   متوسطة مع التحريك المستمر • 

عندما يغلي المزيج،    دقائق ثم يسكب وهو ساخن في طبق حتى يبرد5يترك على نار هادئة لمدة  • 
غ170×  علبة 2تمزج    لتصبح جاهزة لالستعمالقشطة نستله مع الخليط السابق  • 



                                                                                                                                 
مو  س المانغو  آعكة الشوفان مع

حلوياتالوجبة 
 أشخاص10 الكمية تكفي

   دقيقة25 وقت التحضير
   ساعات تبريد على األقل3وقت الطهو 

  
  المقادير
  للعجينة

 •   غرام من الشوفان الملفوف100آوب أو 
½ •   غرام من الزبدة غير المملحة والمذوّبة110آوب أو 

  رام من السكر الناعم غ50آوب أو ¼ •
  

  لحشوة الجبنة
½1 •   مل من الكريمة السائلة الطازجة375آوب أو 
¼ •   غرام من السكر الناعم50آوب أو 

 •   غرام من قشطة نستله170علبة 
 500 •  غرام أو حبتان متوسطتان من المانغو المقشرة والمهروسة

 • مالعق آبيرة من4ملعقتان آبيرتان من مسحوق الجيالتين المذّوب في    الماء الساخن
  

  لتحضيراطريقة 
يمّد. مع الشوفان الملفوف، الزبدة والسكر ثم ُتفرك المكونات بواسطة أطراف األصابع  ُيمزج فتات البسكويت  مزيج  •

 170فرن محّمى على حرارة   سم وذي قاعدة مرنة ويوضع القالب في24البسكويت على قاعدة قالب للكعكة قياس 
   جانبًا آي يبرد الى حرارة معتدلة ُيستخرج من الفرن ويوضع دقيقة ثم15درجة مئوية لمدة 

ُتخفق الكريما السائلة    دقائق أو إلى أن يتماسك المزيج قليًال5 إلى 4مع السكر وقشطة نستله لمدة  • 
ُتضاف المانغو المهروسة والجيالتين المذّوب فوق المزيج مع التحريك المستمر إلى أن تمتزج المكونات  جيدًا ببعضها  •

 ساعات أو إلى أن يشتد مزيج 3في البراد لمدة  يوضع. ثم ُيسكب المزيج فوق القاعدة المجهزة والمبّردة وُيمّدد بتجانس
  المانغو ويصبح سهل التقطيع

  
   )إختياري(القطرات من خالصة المانغو إلى مزيج المانغو يمكن إضافة بعض :نصيحة



                                                                                                                                 
ا  لشوآوالتة  آعكة مع موس

  
حلوياتالوجبة 
 شخص12 – 10 ة تكفيالكمي

   دقيقة20 وقت التحضير
   دقيقة15وقت الطهو 

  
  المقادير
  للكعكة

5 •  بيضات 
½ •   غرام من السكر الناعم100آوب أو  

 •  ملعقة صغيرة من خالصة الفانيال
3 •  مالعق آبيرة من مسحوق الكاآاو، المنخول 

 •   غرام من الدقيق العادي المنخول140آوب واحد أو 
½ •  لزبدة غير المملحة، المذوبة غرام من ا110آوب أو  

  

  لموس الشوآوالتة
½ 2 •   مل من الكريما السائلة الطازجة625آوب أو  

  • غرام من قشطة نستله170علبة أو 
  

  طريقة التحضير
ُيخفق البيض مع السكر    دقائق أو إلى أن يسمك المزيج ثم تُُضاف إليه خالصة الفانيال8 إلى 6الناعم لمدة  • 

ُتستخدم ملعقة معدنية.  الدقيق ثم ُينخل المزيج فوق خليط البيض على ثالث مراحلمع  ُيمزج مسحوق الكاآاو  لخلط  •
  المكونات جيدًا ببعضها

ُيوّزع المزيج بتجانٍس  سم ذي القاعدة المرنة والمدهون بالزبدة أو الزيت30فوق قالب الكعكة المستدير قياس   • 
 دقيقة أو إلى 20إلى  درجة مئوية وُيخبز لمدة180ة يوضع القالب في فرن محّمى على حرار. والمغّطى بالدقيق 15 

   الفرن ويوضع جانبًا آي يبردُيستخرج القالب من. أن تبدو الكعكة شديدة عند لمسها بخفٍة
توضع الكريما السائلة  المكونات بواسطة خالٍط آهربائيٍُّتمزجشطة نستله في وعاٍء آبيٍر والطازجة مع ق  يدويٍّ لمدة  •

  ق أو إلى أن تشتد الكريما قليًال دقائ6 إلى 5
ُتضاف الشوآوالتة المذّوبة ببطٍء فوق مزيج الكريما المخفوقة مع التحريك المستمر إلى أن يصبح المزيج  متماسكًا ثم  •

   حتى يشتد ويصبح سهل التقطيعُيسكب بتجانٍس فوق الكعكة االسفنجية المبّردة ويوضع القالب في البراد
  

   اآاو على الوجه بواسطة منخل ضّيق الثقوبالكُيرش مسحوق :نصيحة
ش عجينة          ُتر   الكعكة االسفنجية بعد تبريدها بالقطر الخفيف لمنح عجينة الكعكة طراوًة



                                                                                                                                 
بالفانيال مع اللوز المغّط  ى بالكراميل  سويسرول

  
حلوياتالوجبة 

 أشخاص10 الكمية تكفي
   دقيقة30 وقت التحضير

   دقيقة40 - 35وقت الطهو 
  

  المقادير
  لّلوز المغّطى بالكراميل

 •   غرام من السكر الناعم100آوب أو ½ 
 •  ملعقة آبيرة من الزبدة غير الممّلحة

 •   غرام من اللوز المفروم والمحّمص100آوب أو ½ 
  

  للكعكة االسفنجّية
 •  بيضات 6

 •   غرام من السكر الناعم150آوب أو ¾ 
 •  ملعقة صغيرة من خالصة الفانيال

 •  شر الحامض المبشور ناعماملعقة صغيرة من ق½ 
 •   غرام من الدقيق العادي المنخول175آوب أو  1¼

  

  للكريما
 •   غرام من حليب نستله المكثف المحّلى397علبة 
 •   غرام من الزبدة غير الممّلحة100آوب أو ½ 

 •   غرام من قشطة نستله170علبتان 
ملعقة صغيرة من خالصة الفانيال •  

  
  طريقة التحضير

ييوضع السكر والزبدة ف  قدٍر صغير غيرالصق وُتحّرك المكّونات باستمرار على ناٍر متوسطة إلى أن يصبح لون • 
وُيترك جانبًا في مكان معتدل ُيضاف اللوز المفروم وُيحّرك ثم ُيسكب المزيج وُيمّدد فوق صينية الخبز. السكر بنيًا 

ى فتاتإلى أن تتحول إل  ُيرفع المزيج عن صينية الخبز وتسحق. الحرارة حّتى يبرد  
ُيخفق البيض مع السكر  دقائق أو إلى أن يسمك8-6الناعم والفانيال وبرش الحامض لمّدة   • 

ُينخل الدقيق فوق مزيج البيض على ثالث مراحل وُتستعمل ملعقة معدنّية لمزج المكّونات ببعضها  • 
40 × 30في قالٍب خاص للسويسرول قياس  م يوضع القالب في فرٍنسم ومغّطى بورق الخبز ث ُيوّزع المزيج بتجانٍس  • 

الكعكة عند لمسها بخّفة، فُتستخرج  دقيقة أو إلى أن ترتّد15ُيخبز القالب لمّدة .  درجة مئوّية190محّمى على حرارة  
 من الفرن وتوضع جانبًا آي تبرد

علىحليب نستله المكّثف المحّلى والزبدة في قدٍر متوسط وغير الصق وُيخبز المزيج   في هذه األثناء، يوضع  ناٍر  •
. وُيضاف إليه قشطة نستله والفانيال ُيرفع المزيج عن النار.  دقائق مع التحريك المستمر إلى أن يسمك8خفيفٍة لمّدة 

توضع قطعة من ورق الخبز على الطاولة وتقلب آعكة السويسرول  ُيترك جانبًا في مكان معتدل الحرارة آي يبرد ثم
كعكةالملتصقة بال .فوقها ثم ُتستخرج الورقة  

ُتلف الكعكة من مزيج¾ ُيوّزع  الحشوة فوق الكعكة وُيرش على الوجه القليل من اللوز المكّسر المغّطى بالكراميل ثم  •
 وتوضع في الثّالجة إلى أن تشتد .ُتغّلف الكعكة بشّدٍة بورق الخبز نفسه. من الطرف الطويل وُترص بشّدٍة

ُتستخرج من الثّالجة  ُتوّزع الكمّية المتبقية من الحشوة على السويسرول وُيمّددوُينزع عنها ورق الخبز ثم  اللوز  •
 أن يحين وقت التقديم المغّطى بالكراميل على الطاولة وُتلف الكعكة فوقه ثم يوضع البّراد مجّددا إلى



                                                                                                                                 
االسفنجّية بالورق البالستيكي الشفاف قبل لّفه لتجّنب جفاف الكعكة ُتغّطى الكعكة: نصيحة

  الّلوز، ينبغي وضعه في آيس بالستيكي مزّود بزمام وطحنه بشوبك خشبي ملفر          



                                                                                                                                 
الشوآو  الته بالزبدة  آعك رقاق

  
حلوياتالوجبة 

 أشخاص8 - 6 الكمية تكفي
   دقيقة 40 وقت التحضير

   دقيقة15وقت الطهو 
  

  المقادير
½ •  آوب من الزبدة 
 •  آوب من السكر ⅓

  علبة حليب نستله المكثف المحلى ½ •
 •  من الدقيق الذاتي النفخآوب  1½

 •  غرام من قطع الشوآوالته السوداء الصغيرة 150
 •  غرام من قطع الشوآوالته البيضاء الصغيرة 150

  
  طريقة التحضير

تخفق الزبدة مع السكر   حتى تصبح مقشدة • 
يخفق معها حليب نستله   المكثف المحلى • 
يضاف الدقيق، ويحّرك   داء والبيضاء وتخلط جيدًاتضاف قطع الشوآوالته السو. حتى يمتزج جيدًا • 

تدحرج مالعق صغيرة من   المزيج لتكوين آرات، ثم توضع في صواني الفرن المدهونة بالزبدة • 
180تخبز على حرارة     دقيقة، حتى تصبح ذهبية اللون15درجة مئوية لمدة  • 



                                                                                                                                 
آ  محالة عكة

  
حلوياتالوجبة 

 أشخاص6 - 4 الكمية تكفي
   دقيقة 20 وقت التحضير

  -----وقت الطهو 
  

  المقادير
 •  علبة من حليب نستله المكثف المحلى

 •  علبتان من قشطة نستله
  آوب من الكريما المخفوقة 1½ •

 •  غ بسكويت500
 •  ملعقة آبيرة نسكافه مذوبة في ملعقتين ماء

 •  آوب من اللوز، محمص
  

  طريقة التحضير
ُيمزج حليب نستله   نبًاالمكثف المحلى مع قشطة نستله والكريما المخفوقة؛ ُيتَرك جا • 

تغمس آل قطعة بسكويت   في النسكافه قبل وضعها في قعر طبق بيرآس حتى تشكل قاعدة سميكة • 
ُيسكب فوقها مزيج الكريما o   تزيَّن باللوز وتقدَّم باردة • 



                                                                                                                                 
موس الشوآوال  المثلجة تة

  
حلوياتالوجبة 

 أشخاص8 - 6 الكمية تكفي
   دقيقة 20 وقت التحضير

  -----وقت الطهو 
  

  المقادير
  ينةللعج

 •  غ من بسكويت الشاي المفتت200آوبان أو 
 •  غ من الزبدة المذوبة100آوب أو ½ 

 •  ملعقة آبيرة من مسحوق الكاآاو
  

  للحشوة
400 •  غ من الشوآوالتة المرة المفرومة

 •  ملعقة آبيرة من قهوة نسكافه السريعة التحضير
3 •  بيضات مع فصل الزالل عن الصفار 

 •  ملعقة صغيرة من مسحوق الفانيال
 •  غ من قشطة نستله170علبتان 

 •  ملعقة آبيرة من السكر الناعم
  

  طريقة التحضير
ُيمزج البسكويت المسحوق مع الزبدة في وعاء، ثم ُيمد المزيج مع الضغط قليًال في قعر صينية مستديرة  ذات جوانب  •

   سنتيمتر24متحرآة قطرها 
افه السريعة التحضير وُيحركالمرة في وعاء فوق الماء الساخن، ثم ُتضاف قهوة نسك  ُتذوب الشوآوالتة  المزيج جيدًا  •

  ثم ُيرفع عن النار
ُيضاف إليه صفار البيض   مع مسحوق الفانيال وُتخلط المكونات جيدًا بعضها مع بعض • 

ُتضاف قشطة نستله،   وُتحرك المكونات بلطف حتى تختلط جيدًا بعضها مع بعض • 
ُيخفق زالل البيض حتى   ُيسكب المزيج فوق خليط الشوآوالتة. لناعمثم ُيضاف إليه السكر ا. تظهر الرغوة •

ُيسكب مزيج الموس في    ساعة12الصينية، ُيغطى بورق ألمنيوم وُيثلج لمدة  • 
  

   الموس على طبق خاص وُيزال عنها الورقُتقلب :عند التقديم



                                                                                                                                 
حلوى الترف  بالفستق ل

  
حلوياتالوجبة 

 أشخاص10 - 8 الكمية تكفي
   دقيقة 20 وقت التحضير

  -----و وقت الطه
  

  المقادير
3 •   غرام من الفستق المقشر390أآواب أو  

شريحة من التوست األبيض المنزوع منه القشر والمقطع إلى قطع    صغيرة • 12
  ملعقة آبيرة من ماء الورد½  •

 •   غرام من حليب نستله المكثف المحّلى397علبة 
 •  ملعقتان صغيرتان من مسحوق الفانيال

 •  المبشور غرام من الفستق 100آوب واحد أو 
  

  طريقة التحضير
يوضع الفستق مع التوست   في الخالط الكهربائي، وُيخلط المزيج جيدًا • 

ف ماء الورد، حليبيضا   نستله المكثف المحّلى ومسحوق الفانيال، وُتمزج آافة المكونات جيدُا بعضها مع بعض • 
يوضع المزيج في وعاء،   ُيغطى وُيترك في البراد لمدة ساعة واحدة • 

يج على شكلُيقّرص المز   آرات صغيرة، ثم ُتغمس الكرات في الفستق المبشور وُتغطى وُتترك في البراد • 
ُتقدم مع القهوة   الساخنة بعد الإلفطار • 


	Nestle
	حليب نستله المكثف المحلى
	أصابع الأرز الهشة
	بسكويت بجوز الهند
	بودينغ بالسميد مع القشطة
	تارت اليقطين مع اليانسون
	تارت صغير بالفواكه
	كرات السميد
	كرات البسكويت مع الفستق
	مثلجات بارفيه
	موس الشوكولا البيضاء
	كرات الشوكولا البيضاء
	كعكة الجبنة بالتوت
	كعكة بالفراولة
	كوكيز الكاجو
	بسكويت بالشوفان وجوز الهند
	حلوى النوغا
	كعكة بالتين
	كعكة اسفنجية بالفول السوداني
	كعكة بجبنة ماسكاربوني
	جيلي الأناناس مع حليب جوز الهند

	قشطة نستله
	أصابع التمر واللوز
	أصابع الليمون الحامض
	الإيكلير بالفانيلّا
	البسكويت المحشو بقمر الدين والفستق
	السمبوسك الحلو بالتمر
	العثمليّة بالقشدة مع الفراولة
	بودنغ بالكريما والسميد
	تارت الشوكولا والبرتقال
	ترافيل بالفستق والتمر
	ترفل بالشوكولا
	قطايف عصافيري بالقشدة
	فطيرة جوز الهند بالكراميل
	سندويشات الشوكولا
	ترفل جوز الهند
	وربات بالقشطة
	كعكة الشوفان مع موس المانغو
	كعكة مع موس الشوكولا
	سويسرول بالفانيلا مع اللوز المغطى بالكراميل
	كعك رقاق الشوكولا بالزبدة
	كعكة محلاة
	موس الشوكولا المثلجة
	حلوى الترفل بالفستق



		2010-08-16T00:22:17+0300
	Osaima Jaber Alayoubi




