
 

 

 

 
 

 

 عبّاسيّات

 وصفة 20
إعداد 

 أسيمة جابر األيوبي



 

 

 انرافيوني االحًر
 
 

 انًكوناث

 1 وح زل١ك 

  8ث١ضبد 

  ثٕدط احّط ِفطَٚ ثبٌرالط ِٚؼدْٛ 2ػسز 

اٌزّبؼه ثُ ٠فطز فٝ اٌّبو١ٕخ اٌربلخ  حزٝ

  زضخبد7 : 1ِٓ 

 

 انخهطت

 ذطـٛف 

 خجٕخ ض٠ىٛرب 

 ْخجٕخ ثبض١ِعا 

 ٍِح ٚ فٍفً أث١ض 

 

 طريقت انتحضير

  فٟ ِبو١ٕخ اٌىجخرضطة اٌرٍطخ 

 

 (كونتر فورياجي )يقادير انصوص

  14اٌدجٕخ ٔٛع ِٓ أٛاع 

  200ٝٔخُ وط٠ّخ ٌجب 

 ظثسح 

 ٍِح ٚفٍفً أث١ض 
 



 

 

 طريقت عًم انشركسيت
 
 

 انًكوناث

 ز٠ه ضِٚٝ أث١ض 

 ًّػ١ٓ خ 

 ػ١ؿ رٛؼذ 

 ٜؼّٓ ثٍس 

 ِطحٛٔخ وعثطح 

 ُثَٛ ٚ ثمً ِفطَٚ ٔبػ 

 ُطّبط 

 خعض 

 ثمً رطأفبد 

 وطفػ 

 ١ٌّْٛ ثطرمبي ِجفٛض، ثٙبضاد، ظػزط، ١ٌّْٛ، ،ٍِٞح، فٍفً أؼٛز، حجٙبْ، ٚضق ٌٛض ،

 ـٛضثخ فطاخ، أضظ
 

 طريقت انتحضير

 طريقت تسويت انذيك

 َٛٚاٌجٙبضاد ٚ اٌىطفػ ٚ اٌٍّح ٚاٌفٍفً  ٠غؽً اٌس٠ه خ١سا ُ ثُ ٠زجً ثبٌجمً اٌّفطَٚ ٚاٌث

 االؼٛز ٚا١ٌٍّْٛ ٚاٌجطرمبي اٌّجفٛض

 ُرحض١ط إٔبء وج١ط ٚٔضغ ف١ٗ اٌجمً اٌّمطغ رطأفبد ٚاٌطّبطُ ٚاٌدعض ٚاٌجٙبضاد  ٠ز

 أوٛاة ِبء ، ثُ ٔضغ اٌس٠ه ػ١ٍُٙ 8ٚٔض١ف ا١ٌٗ ػسز  ٚاٌفٍفً ٚٚضق اٌٍٛضا، ٚاٌٍّح

 زضخخ ِئ٠ٛخ 350اٌفطْ ٚٔغط١ُٙ ٠ٚزطن اٌس٠ه ٌٍزؽ٠ٛخ فٝ فطْ زضخخ حطاضرٗ  ٚٔسذٍُٙ

 ؼبػبد ٌّسح ثالس

 

  عًم صهصت انجوزطريقت

 ٠فطَ ِمساض ػ١ٓ اٌدًّ خ١سا 

 َاٌؼ١ؿ اٌزٛؼذ خ١سا ٚ ٠رٍظ ِغ ػ١ٓ اٌدًّ اٌّفطَٚ ٠فط 

 ٍِؼمخ ؼّٓ ثٍسٜ 2إٌبػُ ٍِٚؼمخ لغ١طح ِٓ اٌثَٛ ٚ ٠ٛضغ فٝ إٔبء اٌجمً اٌّجفٛض 

 ٍِٚؼمخ وؽجطح ِطحٛٔخ ثُ ٠حّط خ١سا

  زلبئك اٌٝ اْ ٠ٕضح3رضبف اٌفٛضثخ ا١ٌٗ ٠ٚٛضغ ػٍٝ إٌبض ٌّسح  

 

 انتقذيى طريقت

 رمطغ ـطائح ِٓ اٌس٠ه اٌطِٚٝ ٚٔضؼٙب ػٍٝ االضظ ٠ٚمسَ ِؼٙب لٛق اٌدٛظ 
 



 

 

 انريسوتو
 

 

 انًكوناث

 2 وٛة أضظ 

  4وٛة ـٛضثخ 

  50ْخُ خجٕخ ثبض١ِعا 

 ْظػفطا 
 

 طريقت انتحضير

  ْظثسح اضظ ِغ ظػفطاْ ٚخجٕخ ثبض١ِعا

ٍِٚح ٚفٍفً اث١ض ِٚمساض ِٕبؼت ِٓ اٌّبء 

ئخ ٔمف ؼبػخ ػٍٝ ٔبض ٘بز ٌّسح
 

 



 

 

 طبق بظ بصوص انبرتقال
 

 

 انًكوناث

 ثطخ 

 ٔمف ٍِؼمخ ٍِح ٚاذطٜ فٍفً اؼٛز 

 ثمٍخ لغ١طح ِمطؼخ رطأفبد 

  ثطرمبٌخ ِمطؼخ رطأفبد ٚ ٔمف وٛة

 ػم١ط طّبطُ

 2 ٍِؼمخ ظثسح 

 ٌٞٛض ٚضق 

  2ٍِؼمخ ؼىط 

 ًٍِؼمخ ذ 
 

 طريقت انتحضير

 ٞرزجً اٌجطخ فٝ اٌٍّح ٚاٌفٍفً ٚٚضق اٌٍٛض 

 ٝاٌمبج ٚرٛضغ ػ١ٍٙب اٌجطخ ٚرعج فٝ فطْ ـس٠سح  رٛضغ رطأفبد اٌجمً ٚاٌجطرمبي ف

 اٌحطاضح ٌّسح ؼبػخ

 ِٓ وٛة ِبء وج١ط ٚرغطٝ ثٛضق ا١ٌَِٕٛٛ ٚرؼبز اٌٝ 2اٌفطْ ٠ٚضبف ا١ٌٙب  رطفغ اٌجطخ 

 ِغ ِالحظخ اْ رىْٛ اٌفطْ ِزٛؼطخ اٌحطاضح اٌفطْ ٌّسح ؼبػز١ٓ

  ٍِؼمخ ؼىط ٠ٚمٍت اٌر١ٍظ خ١سا ثُ ٠ضبف ٍِؼمخ  2 ٍِؼمخ ظثسح ػٍٝ إٌبض ِغ 2رٛضغ

٠ٚضبف ا١ٌٙب لٛق اٌجظ ِغ اٌزم١ٍت  ؼىط ٍِٚؼمخ ذً ِغ اضبفخ ػم١ط ا١ٌٍّْٛ

 اٌّؽزّط

 ٌٝاٌمٛق ِغ اٌزم١ٍت ٠صاة إٌفب فٝ ِبء ثبضز ٠ٚضبف ا 

 َاٌجظ ِغ ذضبض ؼٛر١ٗ ٚاضظ اث١ض ِغ لٛق اٌجطرمبي٠مس  
 



 

 

 طبق انكفتت انشايي
 
 

 انًكوناث

 ػُو١ٍٛخطاَ ٌحّخ ِفطَٚ ٔب 

 ٍِح 

 فٍفً أؼّط 

 ُثمً ِفطَٚ ٔبػ 

 ُثمسٚٔػ ِفطَٚ ٔبػ  

  (ِمطغ حٍمبد)ضثغ و١ٍٛ خطاَ فٍفً أذضط 

  (ِطحٛٔخ )خٛظح اٌط١ت 

  ُ( ِمطؼخ حٍمبد)ضثغ و١ٍٛ خطاَ طّبط
 

 طريقت انتحضير

 َٚ٠ضبف ِمساض اٌجمً اٌّفطَٚ ٚ اٌجمسٚٔػ اٌّفطَٚ اٌٝ ِمساض اٌٍحُ اٌّفط 

 (اٌٍّح ٚاٌفٍفً ٚخٛظح اٌط١ت )اٌٝ اٌر١ٍظ اٌؽبثك و١ّخ اٌزٛاثً  ٠ٚضبف 

 اٌّىٛٔبد خ١ّؼب خ١سا حزٝ رمجح ػد١ٕخ ِزدبٔؽخ رّبِب ررٍظ 

 ػٍٝ ـىً البثغ ِزٛؼطخ اٌحدُ أٚ ػٍٝ ـىً زٚائط ٔجسأ فٝ رمط١غ اٌؼد١ٕخ 

 اٌحس٠س٠خ ٌفٛا٠خ اٌفحُ رطق ألبثغ اٌىفزخ ػٍٝ اٌفجىخ 

 ِٝٚرطق فٛق اٌىفزخ حٍمبد اٌطّبطُ ٚحٍمبد اٌفٍفً اٌط 

 رزطن حزٝ رٕضح ثُ رطفغ ِٓ اٌفٛا٠خ ٚرمسَ فٝ ٚػبء اٌزمس٠ُ اٌّع٠ٓ ثبٌجمسٚٔػ  
 



 

 

 انالزانيا
 
 

 انًكوناث

 ِٓ ْٛػد١ٕخ الظا١ٔب رزى: 

o زل١ك 

o ث١ض 

o ؼجبٔد 

 ِبو١ٕخ اٌالظا١ٔب اٌربلخ ثٙب رفطز اٌؼد١ٕخ فٝ          

 ًٌحُ ِؼمح ثبٌجمً ٚ اٌزٛاث 

  50خٛزح خُ خجٕخ 

  150خُ خجٕخ ِٛرعض٠ال 

  100 ثفب١ًِ خُ لٛق
 

 طريقت انتحضير

 فٝ طبخٓ فربض (ٍِؼمخ وج١طح) اٌجفب٠ً١ِٛضغ ِمساض 

 ُاٌؼمبج ، ِغ خعء ِٓ وال ِٓ اٌدجٕخ اٌّٛرعض٠ال ٚ اٌدجٕخ اٌدٛزح ٠ضبف خعء ِٓ اٌٍح 

 ِٓ 4 أٚ 3، حٛاٌٝ  (اٌؼد١ٕخ اٌّفطٚزح )اٌدجٕخ ٚ اٌؼمبج ٚ اٌالظا١ٔب  ٠ٛضغ طجمبد 

 طجمبد

 ٝٚرسذً اٌفط (اٌدٛزح ٚ اٌّٛرعض٠ال  ) ٚ اٌدجٕخ ثبٌجفب١ًِاٌطبخٓ  ٠غط ْ
 



 

 

 بهح انبحر
 
 

 انًكوناث

 10لطغ ثٍح اٌجحط  

  ٝٔوٛة وط٠ّخ ٌجب

  ٍِٜؼمخ لغ١طح ثَٛ ِفط

  ٍِؼمخ لغ١طح ل٠ٛب لٛق

 5 خطاَ وطفػ 

   ٍِح ٚ فٍفً أث١ض
 

 طريقت انتحضير

  ٝٚرٛضغ ٚػبء٠ٛضغ ل١ًٍ ِٓ اٌع٠ذ ف 

 ػٍٝ إٌبض

  اٌجحطػٕسِب ٠ؽرٓ اٌع٠ذ ،٠ٛضغ اٌثَٛ ِغ اٌىطفػ ثُ ٠ٛضغ ثٍح 

  ٝٔرمٍت اٌّىٛٔبد اٌؽبثمخ ثُ ٠ضبف ا١ٌٙب اٌىط٠ّخ اٌٍجب

  ٠ضبف اٌم٠ٛب ٚ اٌزٛاثً ا١ٌُٙ حزٝ رطثظ اٌىط٠ّخ
 



 

 

 كشرً
 

 

 انًكوناث

 أضظ ِؽٍٛق  

 ِؼىطٚٔخ ِؽٍٛلخ 

 ػسغ 

 رم١ٍخ 

 حّك حت 

 لٍمخ 

 ٗـط 

 ًثم 

 لٍمخ 

 طفخ 

 زلخ 
 

 طريقت انتحضير

 طريقت عًم انصهصت

 ٚ رمفٝرغؽً اٌطّبطُ ثُ رؼمط 

 ٔضؼٙب ػٍٝ إٌبض ِغ ل١ًٍ ِٓ اٌع٠ذ ٌّسح ضثغ ؼبػخ 

 

 طريقت عًم انطشت

 ٠ٛضغ ثؼض اٌثَٛ اٌّفطَٚ فٟ اٌم١ًٍ ِٓ اٌع٠ذ ػٍٝ إٌبض ٌّسح ٔمف ؼبػخ. 

  اٌىّْٛ، وعثطح ٔففخ، )رضبف اٌطفخ ػٍٝ اٌمٍمخ ثُ ٠ضبف اٌّع٠ح ِٓ اٌجٙبضاد

 (خٛظح اٌط١ت، فٍفً أث١ض ٚٚضق اٌٍٛضٜ
  

 طريقت عًم انذقت

  وعثطح فٝ ذً أث١ض+ ثَٛ ِٙطٚغ 

 ٟٙررٍظ وً اٌّىٛٔبد ٠ٚمجح ٌس٠ٕب طجك ِٓ اٌىفطٞ اٌف 
 



 

 

 طبق غابوٌ ستيك
 

 

 انًكوناث

  250ٞخُ ضٍغ ثمط 

 ٍِؼمخ لغ١طح ظثسح 

 ٍِؼمخ لغ١طح ِؽزطزح 

 ٍِؼمخ لغ١طح فٍفً اؼٛز ٔمف 

 ُحجخ طّبط 

 ٔمف ثمٍخ 

 ًظثسح ِزطزٚر١ 
 

 طريقت انتحضير

 ٜ٠زجً اٌضٍغ اٌجمط (T-Bone Steak ) 

 ٠ٚٛضغ فٝ اٌع٠ذ ٚاٌفٍفً ٚ اٌّؽزطزح

  زل١مخ٠25ٛضغ ػٍٝ اٌفٛا٠خ ِغ ٔمف اٌجمٍخ ٚٔمف اٌطّبطُ ٌّسح  

 ٍٝإٌبض ٠ٚٛضغ فٝ طجك ٠طفغ ِٓ ػ 

 ًٚرضبف ا١ٌٗ اٌعثسح اٌّزطزٚر١ 

 ؼٛر١ٗ ٚثطبطػ ِحّطح ٠ٚٛضغ فٝ طجك اٌزمس٠ُ ِغ ذضبض 
 



 

 

 انًوزة بانفتت
 
 

 انًكوناث

 ِْٛظح ضأ 

 أضظ 

 ٜؼّٕخ ثٍس 

 ٍِح 

 فٍفً أؼٛز 

 ْ(١ً٘) حجٙب 

 خٛظح اٌط١ت 

 ًثم 

 خعض 

 َٛ  ث

 ُطّبط 

 ػ١ؿ 

 ًذ 

 ُـٛضثخ ٌح 

 لٍمخ 

 ٞٚضق ٌٛض 

 ثٙبضاد 

 4وٛة ِبء  

 

 عًم انصهصت يقادير

 َٚثمً ِفط 

 خعض ِجفٛض 

  ½ُوح ػم١ط طّبط 

  3ِالػك لٍمخ 

 ً(ثٙبضاد– حجٙبْ – فٍفً – ٍِح ) رٛاث 

  3وٛة ِبء 
 
 

 طريقت انتحضير

 طريقت تسويت انًوزة

 اٌّمبز٠ط فٝ ل١ٕ١خ ٠مطغ اٌجمً ٚاٌدعض ٚ اٌطّبطُ رطأفبد ٚرٛضغ 

 ٚاٌثَٛ ٚٔض١ف ٌُٙ اٌّبء ٠زُ إضبفخ اٌٍّح ٚاٌفٍفً ٚاٌحجٙبْ ٚاٌٍٛضا ٚ اٌجٙبضاد 

 ٝ350اٌفطْ ثسضخخ حطاضح  رٛضغ اٌّٛظح فٛق اٌر١ٍظ اٌؽبثك ، ثُ رٛضغ اٌم١ٕ١خ ف 

  ؼبػخ ، حزٝ ٠زُ ٔضدٙب2 ؼبػخ اٌٝ 1½زضخخ ِئ٠ٛخ ،ٚرزطن ِٓ 

 

 

 



 

 

 طريقت تسويت االرز

  ثُ ٠زُ غؽٍٗ ثبٌّبء اٌجبضز ،  زل١مخ٠15ٛضغ األضظ فٝ ِبء زافٝء ٍِٚح ٌّسح 

 ٍٝإٌبض، ٚثّدطز أْ ٠ؽرٓ ،ٔض١ف ا١ٌٗ  ٠ٛضغ ِمساض ِٓ اٌؽّٓ فٝ اٌم١ٕ١خ ٠ٚٛضغ ػ

 األضظ ِغ اٌزم١ٍت حزٝ ٠زُ رح١ّطٖ

 ػ١ٍٗ اٌفٛضثٗ ٠ٚٛضغ فٝ اٌفطْ حزٝ ٠ٕضح رٛضغ 

 

 طريقت عًم انصهصت

 ٍُِٙؼمخ وج١طح ؼّٓ ثٍسٜ  ٠ٛضغ اٌجمً اٌّفطَٚ ٚاٌدعض اٌّفطَٚ فٝ إٔبء ٚٔضغ ػ١ٍ

 ػٍٝ إٌبض حزٝ ٠زُ اٌزح١ّط

 ُاٌّمفٝ ٚوصٌه اٌمٍمخ ٚاٌزٛاثً ٠ضبف ا١ٌُٙ ػم١ط اٌطّبط 

 ُاٌزؽج١ه اٌد١س ٌُٙ ٠زُ إضبفخ اٌّبء اٌٝ اٌر١ٍظ ٚٔزطوُٙ حزٝ ٠ز 

 

 طريقت عًم انخبس

 ٍِح ٚ فٍفً ٚ حجٙبْ ٚخٛظح اٌط١ت ٚ )ػ١ٍٗ اٌزٛاثً  ٠حّط اٌرجع فٝ اٌؽّٓ ٚرٛضغ

 (ٌٞٛض

 ِٓ ًاٌمٍمخ ٚاٌفٛضثخ ٚٔزطوٗ حزٝ ٠ططٜ اٌرجع ثُ ٔضغ ػ١ٍُٙ ل١ٍ 

 

 طريقت انتقذيى

 األضظ اٌّطٙٝ ػٍٝ ػ١ؿ اٌفزخ ُثُ رٛضغ ػ١ٍُٙ اٌّٛظح ؼ١ٍّخ أٚ ِمطؼخ حؽت  ٠ٛضغ

 اٌطٍت

 َٛاٌّفطَٚ  رٛضغ ٍِؼمز١ٓ وج١طر١ٓ ِٓ اٌؽّٓ ػٍٝ طبؼخ ػٍٝ إٌبض ثُ ٔض١ف ا١ٌٙب اٌث

 حزٝ ٠زُ اٌزح١ّط ،ثُ ٔضغ ػ١ٍٙب اٌرً ٚاٌمٍمخ

 ُٚرمسَ ؼبذٕخ رعٚق ثٙب طجك اٌزمس٠ 
 



 

 

 انيوكي
 

 

 انًكوناث

 1وح ثطبطػ ِؽٍٛق 

  ½وح زل١ك 

  3لفبض ث١ضخ 

 ًٍِح ٚفٍف 

  2ثٕدط ِؽٍٛقحجخ  

  ½وح ؼجبٔد ِؽٍٛق 

 ¼ وح خعض ِؽٍٛق  

 ثبضا١ِزعاْ خجٕخ 

 خٛظح اٌط١ت 
 

 طريقت انتحضير

  لفبض ث١ضخ ثُ ٠ضبف اٌسل١ك ٚاٌٍّح ٚاٌفٍفً 3رٙطغ اٌجطبطػ ثُ ٠ٛضغ ػ١ٍٙب ػسز 

 اٌط١ت ٚرؼدٓ اٌّمبز٠ط ٚخٛظح

  فٝ اٌىجخ  (اٌجٕدط  – اٌؽجبٔد– اٌدعض  )فٟ ِبو١ٕخ اٌىجخ رضطة اٌرضطٚاد اٌّؽٍٛلخ

 خ١سا
 



 

 

 أرز الكازيتا
 
 

 انًكوناث

 ؼّه لطؾ 

 ٜخّجط (fresh) ِمفط 

 وبالِبض٠ب (fresh) ِؽٍٛلخ 

 ½ ثمٍخ 

 َٛ  ث

 ثّطح فٍفً ضِٚٝ ِمطؼخ وبضٚ٘بد 

 

 صوص بسك

 ( ٚ َٛٔربع اٌدّجطٜ ٚ ثمً ٚ خعض ٚ ث

ثُ ٠ٛضغ ػٍٝ إٌبض ِغ  (وطفػ

 لٍمخ اٌطّبطُ ثُ ٠مفٝ اٌمٛق ثؼس إٌضح ػم١طاٌطّبطُ ٚل١ًٍ ِٓ

  لٍٟظ٠ذ 

 ٍِؼمخ ظثسح 
 

 طريقت انتحضير

 رٛضغ طبؼخ ثٙب ل١ًٍ ِٓ اٌع٠ذ ػٍٝ إٌبض 

 ٚ ٜاٌىبالِبض٠ب ٚاٌثَٛ ٚاٌجؽه رضبف اٌعثسح ٚ اٌؽّه ٚاٌدّجط 

 ٝثؼس ٔضح اٌحفٛ ،٠ٛضغ ف bowel ُاٌزمس٠ 

 االضظ االث١ض فٝ اٌطبؼخ ػٍٝ إٌبض ثُ ٠طفغ ٠ٚغطٝ ثٗ اٌحفٛ ثُ ٠ٛضغ 
 



 

 

 بيكاتا يشروو عهي طريقت ابو شقرة
 

 

 انًكوناث

 180ُخُ ٌحّخ ثزٍٛ ٔبػ  

  ًِفطَٚ – ِؽزطزح – فٍفً اؼٛز – ثم

   زل١ك 

   ظثسح لفطاء

  ّْٛظ٠ذ – ػم١ط ١ٌ

 200 خُ ِىطٚٔخ Noodles 
 

 طريقت انتحضير

  رزجً اٌٍحُ اٌجزٍٛ ثبٌٍّح ٚاٌفٍفً ٚ اٌّؽزطزح

 ٚػم١ط ا١ٌٍّْٛ

  رٛضغ اٌٍحّخ فٝ ِمالح ثٙب ظثسح ٚظ٠ذ ٌّسح زل١مز١ٓ ثُ ٠ٛضغ ػ١ٍٙب اٌّفطَٚ اٌفط٠ؿ 

..  ٍِؼمخ وط٠ّخ فطٔؽبٜٚ ٚرزطن ٌّسح زل١مخ اذط2ٌّٜسح زل١مخ ٚاحسح ثُ ٠ٛضغ ػ١ٍٙب 

 رمسَ ِغ اٌّىطٚٔخ اي noodles ُٚردًّ ثم١ًٍ ِٓ اٌجمسٚٔػ اٌّفطَٚ إٌبػ 
 



 

 

 يكس جريم ابو شقرة
 

 

 انًكوناث

 200ٝٔخُ وفزخ ضب  

 100 خُ فطاخ ـ١ؿ ربٚٚن 

 150 خُ وجبة ضبٔٝ ض٠ؿ 

  ٜٛ(فٍفً – طّبطُ - ثمً )خبض١١ٔٗ ِف 

  فٍفً – ٍِح ) طبٚٚقرٛاثً ٌٍف١ؿ –

 (ظثبزٜ– ثمً ِجفٛض – ِؽزطزح 

 

 يهحوظت

  رٛضغ خ١ّغ اٌزٛاثً ػٍٝ اٌىجبة ٚ اٌىفزخ

ِبػسا اٌعثبزٜ ٚاٌّؽزطزح  
 

 طريقت انتحضير

 رزجً اٌىفزخ ثبٌجمً ٚاٌٍّح ٚاٌفٍفً ثُ رٛضغ ػٍٝ االؼ١بخ 

  ُرزجً لطغ اٌفطاخ ثبٌٍّح ٚاٌجمً ٚاٌفٍفً ٚاٌعثبزٜ ٚاٌّؽزطزح ٚرزطن ٌّسح ؼبػخ ث

رٛضغ ػٍٝ االؼ١بخ 

  ُرزجً اٌٍحّخ اٌضبٔٝ ٚاٌط٠ؿ ثبٌٍّح ٚاٌفٍفً ٚاٌّؽزطزح ٚاٌجمً ٚرزطن ٌّسح ؼبػخ ث

رٛضغ فٝ االؼ١بخ 

  ُ٠ٛضغ اٌجمً ٚاٌفٍفً ٚاٌطّبطُ فٝ االؼ١بخ ثُ رؽٜٛ خ١ّغ االؼ١بخ حزٝ رّبَ إٌضح ث

رمسَ ؼبذٕخ ٚـ١ٙخ ٚرعٚق ثم١ًٍ ِٓ اٌجمسٚٔػ اٌّفطَٚ 
 



 

 

 Sea Food كااليارى يحشي بال
 

 

 انًكوناث

  ٜ(ِؽٍٛق )ٔمف وح وبالِبض 

 200 ٜ(ِفطَٚ ) خُ ٌحُ اٌدّجط  

 200 َٚخُ وبالِبضٜ ِفط 

 2 ٍَِٚؼمخ ثمً ِفط 

 2 ، َٚفمٛق 4 ٍِؼمخ فٍفً ضِٚٝ ِفط 

 ٍِؼمخ لٍمخ ،ٍِح ٚفٍفً 2ثَٛ ، 

  ٍِؼمخ ثمسٚٔػ ٍِٚؼمخ ـجذ

 

 طريقت انتحضير

  ٜٔرٍظ اٌدّجطٜ اٌّفطَٚ ِغ اٌىبالِبض

 اٌّفطَٚ

  ٔض١ف اٌجمً ٚاٌثَٛ ٚاٌفٍفً ٚاٌزٛاثً ٚاٌمٍمخ

   ٔحفٝ اٌىبالِبضٜ ثبٌرٍطخ اٌؽبثمخ ٚٔسذٍٗ اٌفطْ حزٝ ٠زُ اٌزح١ّط

  ٠رطج ِٓ اٌفطْ ٠ٚمطغ حٍمبد ٠ٚمسَ ثدٛاض ثطبطػ ِحّطح أٚ أضظ

 
 



 

 

( تورتت سنجارى)سًك قاروص 
 

 

 انًكوناث

 ؼّىخ ؼٕدبضٜ ِر١ٍخ ِٓ اٌفٛن 

  ً(ٍِح – ثَٛ – وّْٛ – فٍفً – ٍِح  )رٛاث 

  ِب١ٔٛ٠ع

  ½ وح ظ٠ذ شضح

 

 طريقت انتحضير

 رزجً اٌؽّىخ ثبٌزٛاثً اٌؽبثمخ 

  ٠ضبف طجمخ ِب١ٔٛ٠ع ػ١ٍٙب

 رعٚق ثجؼض ايSea Food  ( ٜخّجط

ٚ اٌرضبض اٌّؽٍٛق  (ِرٍٝ ٚؼج١ظ
 

 



 

 

 انًسقعت
 

 

 انًكوناث

 ْثبشٔدب 

 َٚض٠حبْ ِفط 

 ُلٍمخ طّبط 

  فٍفً– ٍِح – ظػزط 

 ًثفب١ِ 

 خجٕخ ـ١سض 

 ٕٗثَٛ – ظػزط – ظ٠ذ ظ٠زْٛ ) ِبض٠ –

( فٍفً– ٍِح – ِفطَٚ  ض٠حبْ

 

 طريقت انتحضير

 ٠س٘ٓ اٌجبشٔدبْ ثبٌّبض٠ٕٗ ثفطـبح ٠ٚٛضغ ػٍٝ اٌدط٠ً حزٝ ٠ٕضح 

 ثع٠ذ اٌع٠زْٛ ثُ ٠ٛضغ طجمخ ِٓ اٌجبشٔدبْ ثُ رطؾ ثبٌط٠حبْ اٌّفطَٚ  رس٘ٓ ل١ٕ١خ

ظػزط  ) ثُ ٠ضبف ا١ٌٙب ِدّٛػخ اٌزٛاثً اٌجفب١ًِاٌطّبطُ ٚل١ًٍ ِٓ  ٚل١ًٍ ِٓ لٍمخ

 (فٍفً– ٍِح – 

 ِٓ اٌجفب١ًِثُ رضبف طجمخ ثب١ٔخ ِٓ اٌجبشٔدبْ حزٝ رىزًّ اٌم١ٕ١خ ثُ رٛضغ طجمخ  

 ٠ٚٛضغ ػ١ٍٙب اٌدجٕخ اٌف١سض اٌّجفٛضح ثُ رٛضغ فٝ اٌفطْ

 
 



 

 

 انريش انضاني وانفهتو
 

 

 انًكوناث

 ٍِح 

 ًفٍف 

 ُثمً ِفطَٚ ٔبػ 

 طّبطُ ِفطِٚخ 

 ظ٠ذ 

 خٛظح اٌط١ت 

 

 طريقت انتحضير

  ٠رٍظ اٌجمً ِغ اٌطّبطُ اٌّفطِٚخ ِغ

إضبفخ اٌٍّح ٚاٌفٍفً ٚ خٛظح اٌط١ت ٚل١ًٍ 

 اٌع٠ذ ِٓ

 ٖاٌززج١ٍخ اٌٍحُ رّبِب رضبف ٘صٖ اٌززج١ٍخ اٌٝ اٌط٠ؿ ٚ اٌفٍزٛ ِغ اٌزأوس أْ رغطٝ ٘ص 

 ُرأذص ٚ رطق ثزٕبؼك زاذً  رٛضغ اٌّىٛٔبد اٌؽبثمخ فٝ اٌثالخخ ٌّسح ٔمف ؼبػخ ث

 رؽ٠ٛزٙب اٌفجىخ اٌحس٠س٠خ ٌٍفٛا٠خ ثُ رٛضغ ػً اٌفحُ حزٝ رٕضح ٠ٚزُ
 

 



 

 

 كابريس انالكريى
 

 

 انًكوناث

 200 ٝٔخُ وط٠ّخ ٌجب 

  100 َٚ(ػ١ؿ اٌغطاة)خُ ِفط 

  100ِؽٍٛلخ خُ فطاخ 

  100خُ خجٕخ خٛزح رٛضغ ػٍٝ إٌبض 
 

 طريقت انتحضير

  رٛضغ اٌىط٠ّخ ػٍٝ إٌبض فٝ اٌطبؼخ

  ا١ٌٙب اٌفطاخ ٚ اٌّفطَٚ ٚاٌزٛاثًٚرضبف،

  ٔض١ف اٌٝ اٌر١ٍظ اٌؽبثك اٌّىطٚٔخ ٚاٌدجٕخ

 اٌدٛزح ٠ٚمٍت خ١سا ػٍٝ إٌبض
 

 



 

 

 االوسوبوكو
 

 

 انًكوناث

 ٍٛلطغ ِٓ اٌّٛظح اٌجز 

 ظ٠ذ ٌٍزح١ّط 

  ًثمسٚٔػ  – طّبطُ – ٌٞٛض– ظػزط - ثم

 ثَٛ ِفطَٚ– لفط ١ٌّْٛ – 
 

 طريقت انتحضير

  ٝرزجً اٌٍحّخ ثبٌٍّح ٚاٌفٍفً ثُ رٛضغ ف

 زل١ك

 ٗاٌٍحُ اٌّزجً  ٠ؽرٓ اٌع٠ذ ثُ ٠ٛضغ ف١

 حزٝ ٠زٍْٛ ثبٌٍْٛ اٌص٘جٝ

 

 طريقت عًم انصوص

 اٌزح١ّط خعض ِجفٛض ِغ ثمً ِفطٜ ٚثمسٚٔػ ٚثَٛ ٚلفط ١ٌّْٛ ٠ٛضغ فٝ طبؼخ 

 زلبئك ػٍٝ ٔبض ٘بزئخ10ٍِٚؼمخ لٛق ٠ٚزطن ٌّسح  رٛضغ طّبطُ وطٚ٘بد  

 ٠ٚٛضغ فٛلٗ اٌمٛق ٠ٚسذً اٌفطْ ٌّسح ؼبػخ ٚٔمف ٠ٛضغ اٌٍحُ اٌّحّط فٝ ل١ٕ١خ 

 

 انتقذيى

 َِٛفطٜ ٚلفط ١ٌّْٛ ػٍٝ اٌٛؾ ٠ٛضغ ثمسٚٔػ ِفطٜ ٚث 
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