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 أرز بالَكَرْوٌا مع لحم الغنم
 هندي نوع المائدة

 طبق أساسً نوع الوجبة
 أشخاص 6إلى  4 الكمٌة تكفً

 دقٌقة 25 مدة التحضٌر 
 دقٌقة 40و ساعة مدة الطهو

 
 :المقـادٌر

 ًملعقتان كبٌرتان من الزٌت النبات  

 ملعقة صغٌرة من حبوب الَكَرْوٌا  

 150 ومغرام أو حبة متوسطة من البصل المفر  

 ورقة غار  

 8 حبات من كبش القرنفل  

 قرن صغٌر من الفلفل الحار األخضر الطازج والمفروم  

 ملعقة كبٌرة من الثوم المفروم فرًما ناعًما  

 ناعًما ملعقة كبٌرة من الزنجبٌل الطازج والمفروم فرًما  

 350 غرام من لحم الغنم الهبر المقّطع إلى مكّعبات  

 5  ماءمل من ال 1250أكواب أو  

  ½ملعقة صغٌرة من مسحوق الهال  

 ملعقة صغٌرة من مسحوق الفلفل األحمر الحار  

 ملعقة صغٌرة من مسحوق الغارام ماساال  

  ً(الطعم األصٌل)مكّعبان من مرقة بنكهة الخروف ماج 

  غرام من أرز البسمتً 400كوبان أو  
 

 :طرٌقة التحضٌر

 ك لبضع ثواٍن حتى تصدر صوت  ُتضاف .ٌُحّمى الزٌت فً قدر متوسطة الحجم غٌر الصقة حبوب الكروٌا وُتحرَّي
ك. فرقعة ٌُحرَّي ٌُضاف البصل و ُتضاف ورقة . دقائق أو حتى ٌكتسب البصل اللون البنً الذهبً 5باستمرار لمدة  ثم 
ك المزٌي لبضع ثوانٍ  الغار، ٌُحرَّي ت لحم الغنم ُتضاف مكّعبا .كبش القرنفل، الفلفل الحار األخضر، الثوم والزنجبٌل ثّم 

ك المزٌي حتى تكتسب المكّعبات اللون البنً ٌُحرَّي ٌُتَرك المزٌي على النار حتى ٌغلً ٌُضاف. و ٌُطهى . الماء و ٌُغّطى و
 أو حتى تنضي مكّعبات لحم الغنم 1¼على نار خفٌفة لمدة 

 الطعم )ة الخروف ماجً الغارام ماساال ومكّعبان من مرقة بنكه ٌُضاف الهال ومسحوق الفلفل األحمر الحار ومسحوق
ك المزٌي(. األصٌل ٌُطهى على نار خفٌفة لمدة  ٌُحرَّي ك من وقت آلخر حتى ٌغلً. دقائق 5و ٌُحرَّي ٌُضاف ) ٌُضاف األرز و

ٌُطهى على نار خفٌفة لمدة (. الماء بحسب الحاجة   حتى ٌنضي األرز دقٌقة أو 20ٌُغّطى المزٌي و
 

م هذا الطبق مع اللبن القل :نصٌحة  وسلطة الخضار ٌل الدسمٌُقدَّي
 



                                                                                         

ٌّة  برٌانً لحم الغنم على الطرٌقة العمان
 عمانً نوع المائدة
 طبق أساسً نوع الوجبة
أشخاص  6 الكمٌة تكفً

دقٌقة  25 التحضٌر مّدة
 ساعتان مّدة الطهو

 
 :المقـادٌر

 3 مالعق كبٌرة من السمنة  

 250 شرائح غرام أو بصلتان متوسطتا الحجم ومقّطعتان إلى  

 5 فصوص من الثوم المسحوق  

 ملعقة كبٌرة من الزنجبٌل الطازج والمفروم  

  مل من الماء 500كوبان أو  

  مل من اللبن الزبادي 250كوب واحد أو  

 3 ٌّة   مالعق كبٌرة من خلٌط البهارات العمان

 لٌمونة حامضة مجّففة ومقّطعة إلى أنصاف  

 1 كلغ من قطع لحم الغنم مع العظم  

  (الطعم األصٌل)الخروف ماجً مكعبان من مرقة 

 450   والمقّشرة والمقّطعة إلى مكعبات حّبات من الطماطم المتوسطة الحجم 3غرام أو  

 3  والمصّفى غرام من األرز البسمتً المغسول 600أكواب أو  

 5 األسود، والقرفة الهال، وكبش القرنفل، والفلفل: قطع كاملة من كل من  

 ملح بحسب المذاق  

 9 لٌتر من الماء اإلضافً لطهو األرز 2¼ أكواب أو  

 ½ مل من ماء الورد 60كوب أو  ¼ ملعقة صغٌرة من الزعفران المنقوع بـ  
 

 :طرٌقة التحضٌر

  ٌُقلّى إلى أن ٌصبح ( االحتفاظ بملعقة كبٌرة جانباً  مع)ُتحّمى ملعقتان كبٌرتان من السمنة فً وعاٍء كبٌٍر ٌُضاف البصل و و
اً  لونه بّنٌاً  ٌّ ٌُضاف إلٌها الماء واللبن. ذهب ٌّة،  ٌُضاف الثوم والزنجبٌل وُتحّرك المكونات ثم  الزبادي وخلٌط البهارات العمان

ُتغلى . ومكعبات الطماطم( الطعم األصٌل)ومكعبات مرقة الخروف ماجً  واللٌمون الحامض المجّفف، وقطع لحم الغنم،
أو إلى أن ٌنضي  ساعة 1 ½ٍة مع التحرٌك من وقٍت آلخر لمدة التحرٌك ثم ُتغّطى وُتترك على ناٍر خفٌف المكّونات مع

ٌّداً ثم ٌوضع الوعاء جانباً   لحم الغنم ج

 ٌُطهى المزٌي لمدة  فً هذه األثناء، ٌوضع األرز مع التوابل الكاملة دقائق أو  10 - 8والملح فً الماء االضافً المغلً و
ٌُصّفى إلى أن ٌصبح ٌُستخرج و  األرز مطهّواً بشكل شبه كامل، ثم 

  ٌٍّة المتبقٌة من السمنة فً وعاٍء كبٌر ٌُضاف فوقه مزٌي لحم الغنم  ُتذّوب الكم ٌّة األرز المطهو، و وُتضاف إلٌها نصف كم
ٌّة  المتبقٌة من األرز من ثم الكم

 ٌُرش مزٌي الزعفران وماء الورد على وجه األرز  

 ٌُط ٌّداً  25هى األرز على ناٍر خفٌفٍة لمّدة ٌُغّطى الوعاء و   دقٌقة أو إلى أن ٌنضي ج
 



                                                                                         
ٌُستخرج األرز الملّون من على :نصٌحة ٌّة اللحم  لتقدٌم الطبق،  الوجه وٌوضع على طبٍق كبٌٍر للتقدٌم وتوضع فوقه كم

ٌّن بالبصل المقلً والبٌض  واألرز المتبقٌة ٌُز البطاطا  ة وكاملة من، وحّبات صغٌر(المسلوق والمقّشر والمقلً)و
ٌّة)  (المقّشر والمقلً)واللوز ( المسلوقة والمقل

 



                                                                                         

 قبولً مع لحم الغنم
 عمانً نوع المائدة

 طبق أساسًنوع الوجبة 
أشخاص  6الكمٌة تكفً 

دقٌقة  25 التحضٌر مّدة
 ساعتان مّدة الطهو

 
 :المقـادٌر

 1 كلغ من موزات الغنم مع العظم  

 9  ماءلٌترات من ال 2¼أكواب أو  

 3 عٌدان صغٌرة من القرفة  

 القرنفل الكامل، والفلفل األسود الكامل الهال الكامل الحّبة، كبش: ملعقة صغٌرة من كل من  

  ½ مل من الماء اإلضافً 125كوب أو  

 375   إلى شرائح حّبات متوسطة الحجم من البصل المقّطع 3غرام أو  

 4 مالعق كبٌرة من السمنة  

 3 سحوقفصوص من الثوم الم  

 3 مالعق كبٌرة من الزبٌب  

  (المصفاة, حب الحمص" )الدٌنغو"غرام من  400علبة أو  

 4 ٌّة   مالعق كبٌرة من خلٌط البهارات العمان

  ½ملعقة صغٌرة من أوراق الزعفران  

  ½ مل من ماء الورد 125كوب أو  

 3  ً(الطعم األصٌل)مكعبات من مرقة الخروف ماج  

 ½2   والمصّفى األرز البسمتً المغسول غرام من 500أكواب أو  
 

 :طرٌقة التحضٌر

 ضاف عٌدان القرفة والتوابل . إزالة الرغوة التً تظهر على الوجه توضع قطع لحم الغنم والماء فً وعاٍء وُتغلى مع ُُ ُت
توضع فً وعاء ُترفع و ساعة أو إلى أن ٌنضي اللحم ثم 1½ُتغّطى المكونات وُتترك على ناٍر خفٌفٍة لمّدة  .الكاملة كلّها

 ُتصّفى المرقة وتوضع جانباً . جانباً 

 دقائق أو إلى أن ٌتبّخر الماء وٌصبح  5التحرٌك من وقٍت آلخر لمّدة  ٌُطهى البصل مع الماء اإلضافً فً قدٍر كبٌر مع
اً  ٌّ ٌّة  3 لمّدة وُتحّرك المكّونات( مع االحتفاظ بملعقتٌن جانباً )ُتضاف ملعقتان كبٌرتان من السمنة  .البصل طر دقائق إضاف

اً  ٌّ  أو أن ٌصبح لون البصل ذهب

  ٌّة  وملعقة( حمص حب" )الدٌنغو"ٌُضاف الثوم والزبٌب و  3مع االحتفاظ جانباً بمقدار )كبٌرة من خلٌط البهارات العمان
  وأوراق الزعفران، وماء الورد، وُتحّرك لمّدة دقٌقٍة ثم توضع جانباً  ،(مالعق كبٌرة

  ٌُضاف إلٌها المزٌد من الماء إذا لم تكن كمٌة المرقة كافٌة رقة المصفاة فً وعاٍء كبٌرٍ أكواب من الم 4½توضع . و
ٌّة، ومكعبات  الكبٌرتان المتبقٌتان من السمنة والمالعق الثالث الكبٌرة المتبقٌة من خلٌط البهارات ُتضاف الملعقتان العمان

التحرٌك من وقٍت آلخر ثم ُتغّطى وُتطهى على ناٍر  ت معُتغلى المكّونا. واألرز( الطعم األصٌل)مرقة الخروف ماجً 
ًٍّي  دقائق أو إلى أن 10خفٌفٍة لمّدة   ُتضاف قطع لحم الغنم المسلوقة على وجه األرز ثم. ٌصبح األرز مطهّواً بشكٍل نصف

ٌُطهى على ناٍر خفٌفٍة لمّدة  ٌّة أو إلى أن 15إلى  10ٌُغّطى الوعاء و ٌّداً ٌصبح األرز مطهوّ  دقٌقة إضاف  اً ج

 الوجه ٌُقّدم األرز ولحم الغنم فً طبٍق مع مزٌي البصل على 
 إّن قلً قطع الغنم المطهّوة إختٌاريٌّي  :نصٌحة



                                                                                         

 الدجاج مع صلصة البرتقال
فرنسي  نوع المائدة
 ساسيطبق أ نوع الوجبة
أشخاص  6-4 الكمية تكفي

دقيقة  20 مدة التحضير

 دقيقة 30-25 مدة الطهو

 
 :المقـادير

 ملعقتان كبيرتان من الزيت النباتي  

 10  غرام من صدور الدجاج 700قطع أو  

 100غرام أو حبة صغيرة من البصل المفروم فرًما ناعًما  

 صغير من الكرفس المفروم عود  

 ½2 ملعقة كبيرة من الدقيق السادة  

  مل من عصير البرتقال الطازج 250كوب أو  

 ملعقة صغيرة من قشر البرتقال المبشور  

 ½1  مل من الماء 375كوب أو  

 ¼ ملعقة صغيرة من الفلفل األسود المطحون  

 ¼ ملعقة صغيرة من األوريغانو المجفف  

 ½ ملعقة صغيرة من مسحوق الفلفل الحلو األحمر  

 مكعبان من مرقة الدجاج ماجي ملح أقل 
 

 :طريقة التحضير

 الدجاج وتقلى على نار خفيفة حتى تكتسب اللون البني الذهبي ُيحّمى الزيت في قدر كبيرة غير الصقة وُتضاف صدور .
 وَضع جانًباووُ  ُيرَفع الدجاج عن النار

 دقائق أو حتى ينضج البصل ويكتسب اللون البني  5خفيفة لمدة  ُيضاف البصل إلى القدر نفسها وُيقلى قليالً على نار
 والدقيق وُيحَرك المزيج حتى يتغير لون الدقيق إلى اللّون الذهبي الذهبي ثم ُيضاف الكَرفس

 حلو األحمر ومكعبا ود ، األوريغانو ،مسحوق الفلفل ال،الفلفل األس بشور،الماءُيضاف عصير البرتقال ،قشر البرتقال الم
 دقائق 8ُيتَرك المزيج على النار حتى يغلي مع التحريك وُيطهى على نار خفيفة لمدة . ملح أقل مرقة الدجاج ماجي

 القدر نفسها ثم ُيضاف الدجاج الُمحَضر  ُتعاد الصلصة المصفاة إلى .ُتخلَط الصلصة في خالط يدوية كهربائية ثم ُتصّفى
 دقائق أو حتى ينضج الدجاج كلًيا 5خفيفة لمدة  وُيطهى على نار

 المفروم ُيقَدم الطبق وُيزَين بلب البرتقال والبقدونس 
 

 البخار ُيقدم الطبق مع البطاطا الصغيرة المطهّوة على :نصيحة
 



                                                                                         

 لدجاج الُمتبَّل بالعسل وخلّ البالزميكا
 فرنسي  نوع المائدة
 طبق أساسي نوع الوجبة
أشخاص  6-4 الكمية تكفي

دقيقة  35 مدة التحضير

دقيقة  20 مدة الطهو

 
 :المقـادير

  :مكّونات صلصة التتبيل

 700 والمقّطعة إلى مكعبات متوسطة  الدجاج المنزوع جلدها غرام من فيليه صدور
  الحجم

 ملعقة كبيرة من زيت الزيتون  

 ملعقة صغيرة من حبوب الَكَرْويا  

 فّصان من الثوم المسحوق  

 3 مالعق كبيرة من الخل البالزميك  

 ملعقتان كبيرتان من الخل األبيض  

 مل من الماء الساخن 60كوب أو  ¼في  مكّعبان من مرقة الدجاج ماجي ملح أقل، مذّوبان  

 ملعقة كبيرة من العسل  

 عود صغير من الكَرفس المقّطع إلى شرائح  

 بصلة صغيرة مقّطعة إلى شرائح  

 رشة صغيرة من مسحوق الفلفل األبيض  
 

  :مكّونات الخضار المشوية

 200 ّول إلى شرائح سميكةالمقّطعة بالط غرام أو حبتان متوسطتا الحجم من الكوسا الصغيرة 

 125 قطع عريضة غرام أو حبة متوسطة الحجم من البصل المقّطع إلى 

 150 الحمراء المنزوعة بذورها والمقّطعة إلى شرائح كبيرة غرام أو حبة متوسطة الحجم من الفليفلة الحلوة 

 150 ها والمقّطعة إلى شرائح كبيرةالخضراء المنزوعة بذور غرام أو حبة متوسطة الحجم من الفليفلة الحلوة 

 150 بذورها والمقّطعة إلى شرائح كبيرالصفراء المنزوعة  غرام أو حبة متوسطة الحجم من الفليفلة الحلوة 

  غرام من الطماطم الصغيرة الكاملة 200كوب أو 
 

 :طريقة التحضير

  ُُيغّطى المزيج وُيتَرك في صلصة التتبيل ويوضع في الثالجة . وعاء خلط جيًدا فيُتمَزج كل مكّونات تتبيلة الدجاج وت
 األقل ساعة على 12لمدة 

 ق الدجاج في أسياخ خشبية  ُينسَّ

 دقائق من كل الجوانب أو حتى تنضج 7إلى  5أسياخ الدجاج على حرارة متوسطة لمدة  تشوى 

 من زيت الزيتون حتى ينضج يرة غير الصقة مدهونة بقليلالخضار في مقالة كب تشوى 

 م ق األسياخ والخضار في طبق ثم ُتقدَّ  ُتنسَّ
 

 ألوريغانوالمجّفف والفلفل األسودبا الخضار، قبل الّشي، يتبل :نصيحة



                                                                                         

 الُمدرَدرة
 لبناني  نوع المائدة
 طبق أساسي نوع الوجبة
أشخاص  8-6 الكمية تكفي

دقيقة  15 مدة التحضير

 دقيقة 40  -35 مدة الطهو

 
 :المقـادير

 6  مل من الماء 1500كوب أو  

 ¼2   والمصّفى غرام من العدس األخضر، المغسول 400كوب أو  

 ملعقتان كبيرتان من زيت الزيتون  

 125 شرائح طة الحجم من البصل، المقطع إلىغرام أو حبة متوس  

 مكعبان من مرقة الدجاج ماجي ملح أقل  

  واحدة والمصّفى غرام من األرز األميركي، المنقوع لساعة 200كوب أو  

 ملعقة صغيرة من مسحوق الكّمون  

 ½ ملعقة صغيرة من مسحوق القرفة  
 

 :طريقة التحضير

 ُيغّطى المزيج وُيطهى على نار . وُيتَرك على النار حتى يغلي ة الحجمُيوَضع الماء والعدس األخضر في قدر متوسط
مرقة  ُتحَفظ)ُيصّفى العدس من الماء وُيوَضع جانًبا على طبق كبير . ينضج العدس جزئياً  دقائق أو 10خفيفة لمدة 

 (العدس جانًبا أيًضا

 ُيضاف مكعبا . دقائق أو حتى يكتسب اللون الذهبي 4البصل لمدة  ُيسّخن زيت الزيتون في قدر متوسطة الحجم وُيقلّى
ك المزيج لبضع ثوانٍن  مرقة الدجاج ماجي ملح مرقة  مل من 625أو  2½ُيضاف . أقل، األرز المنقوع والتوابل وُيحرَّ

 العدس والعدس المسلوق المحفوظان جانًبا

 دقيقة أو  25  -20لمزيج وُيطهى على نار خفيفة لمدة ُيغّطى ا. يغلي ُيتَرك المزيج على النار مع التحريك المستمر حتى
 والعدس كلًيا ويتبّخر الماء تماًما حتى ينضج األرز

 
م هذا الطبق مع اللبن القليل الدسم ومع :نصيحة  سلطة الملفوف،والنعناع والطماطم ُيقدَّ

 



                                                                                         

 والهليون يا مع الذرة الحلوةغراتان الفاصول
 قاري  نوع المائدة
 طبق أساسي نوع الوجبة
أشخاص  6-4 الكمية تكفي

دقيقة  25 مدة التحضير

 دقيقة 35 مدة الطهو

 

 :المقـادير

 100 غرام من الهليون األخضر، الُمقلّم عنقه  

 ملعقتان كبيرتان من الزيت النباتي  

 ملعقة صغيرة من فصوص الثوم، المفروم  

 150 راء، المقطعة إلى شرائح رفيعةالحم غرام أو حبة متوسطة الحجم من الفليفلة الحلوة  

 مكعبان من مرقة الدجاج ماجي ملح أقل  

 رشة صغيرة من الفلفل األبيض  

 ملعقة كبيرة من الدقيق السادة  

 1½  مل من الماء 375كوب أو  

 غرام من خالصة الذرة الحلوة، المطحونة 240 علبة أو  

 ½  شرائح طويلة ىغرام من أوراق البصل األخضر، المقطعة إل 35كوب أو  

 غرام من الفاصوليا الحمراء، المصّفاة 240 علبة أو  

 ½ المبشورة غرام من جبنة الموتزاريال قليلة الدسم، 50كوب أو  

 ½ ملعقة صغيرة من مسحوق الفلفل الحلو األحمر  
 

 :طريقة التحضير

 د ثم ُيوَضع جانًبا ُيصّفى. دقائق 5يون في ماء مغلي لمدة ُيسلَق الهل  وُيبرَّ

 تضاف الفليفلة الحلوة الحمراء، مكّعبا مرقة . قليالً إلى أن تفوح رائحته ُيحّمى الزيت في قدر متوسطة الحجم وُيقلّى الثوم
ك المزيج لمدةملح أقل والفلفل األبيض وُتقلّى لبضع ثوانٍن ثم ُيضاف الدقيق  الدجاج ماجي دقيقتين على نار  وُيحرَّ

ك. متوسطة الحرارة  المزيج باستمرار حتى يغلي ُيضاف الماء والذرة الحلوة المطحونة وُيحرَّ

  ك المزيج ثم ُيرَفع عن النار. األخضر والفاصوليا الحمراء دقائق ثم ُيضاف البصل 5ُيطبخ على نار خفيفة لمدة  ُيحرَّ

 المجّهز فوق الصلصة ثم ُتَرش الجبنة ومسحوق الفلفل الحلو األحمر ُيَصّف الهليون. صة في صينية الفرنُتسَكب الصل 

  دقيقة أو حتى يكتسب سطحه اللون الذهبي 20لمدة  درجة مئوية 220ُيخَبز الطبق في فرن ُمحّمى على حرارة 
 

م مع السلطة الخضراءُيق ُيخَبز هذا الطبق قبل تقديمه مباشرًة ثم :نصيحة  دَّ
 



                                                                                         

 البقر المطحون مع تورتّييا قمحة كاملة البوريّتو بلحم
 مكسيكي  نوع المائدة
 طبق أساسي نوع الوجبة
شخاص أ 8 الكمية تكفي

دقيقة  25 مدة التحضير

 دقيقة 15 مدة الطهو
 

: المقادير

 ملعقة كبيرة من زيت الزيتون  

 125 فرًما ناعًما غرام أو حبة متوسطة الحجم من البصل، المفروم  

 300 غرام من لحم البقر الهبر المفروم  

 300 ،رة والمقّطعة إلى مكعباتالمقشّ  غرام أو حبتان متوسطتا الحجم من الطماطم  

 ملعقتان كبيرتان من معجون الطماطم  

  غرام من الفاصوليا الحمراء، المصّفاة 240علبة أو  

 مكعبان مفتتان من مرقة الدجاج ماجي ملح أقل  

 100 ،المقطعة إلى مكعبات غرام أو حبة صغيرة من الفليفلة الحلوة الحمراء  

 100 المقطعة إلى مكعبات فلة الحلوة الخضراء،غرام أو حبة صغيرة من الفلي  

 ½ ملعقة صغيرة من مسحوق الكمون  

 ½ ملعقة صغيرة من الفلفل األسود  

 ½ ملعقة صغيرة من االوريغانو المجّفف  

 ½ ملعقة صغيرة من مسحوق الفلفل الحلو  

 ½ ملعقة صغيرة من مسحوق الفلفل الحار  

 ½ ملعقة صغيرة من مسحوق الكزبرة  

 8 قاقات تورتيّيا المصنوعة من دقيق القمحة الكاملةر  
 

: طريقة التحضير

  ُُيضاف لحم البقر المفروم . البصل وُيقلّى حتى ُيصبح طرّياً  سّخن زيت الزيتون في قدر كبيرة غير الصقة وُيضافو
 حتى ينضج دقائق أو 5وُيطهى لمدة 

  ك المزيج لمدة دقائق أو حتى تصبح الطماطم طرّية ثم ُتضاف الفاصوليا  3ُتضاف الطماطم ومعجون الطماطم وُيحرَّ
 لتوابلمن مرقة الدجاج ماجي ملح أقل، الفليفلة الحلوة الحمراء ،الخضراء ،األعشاب وا الحمراء، المكعبان المفّتتان

  ك المزيج من وقت آلخر وُيطهى على نار خفيفة لمدة  دقائق ثم ُيرَفع عن النار 5ُيحرَّ

 م ُتوَضع كمية من مزيج لحم البقر فوق كّل رقاقة من  رقاقات تورتيّيا القمحة الكاملة الُمسّخنة ثم ُيقدَّ
 

م اللبنة القليلة الدسم إلى جانب :نصيحة  البوّريتو ُتقدَّ
 



                                                                                         

 الدجاج مع الكاجو والخضار المقلية
 تايالندينوع المائدة 
 طبق أساسينوع الوجبة 
أشخاص  8-6 الكمية تكفي

دقيقة  20 مدة التحضير

 دقيقة 15-10 مدة الطهو

 
 :المقـادير

  :مكّونات الصلصة

 3  من الماء مل 750أكواب أو  

 ملعقتان كبٌرتان من صلصة الصوٌا  

 ملعقة كبٌرة من صلصة الفلفل الحلو والحار  

 ملعقة صؽٌرة من السكر  

 ملعقة صؽٌرة من الزنجبٌل الطازج والمفروم  

 ًمكّعبان من مرقة الدجاج ماج  

 3 مالعق كبٌرة من دقٌق الذرة  
 

 :مكّونات المزيج للقلي

 ٌت للقلًملعقتان كبٌرتان من ز  

 500 ؼرام من صدر الدجاج، المقّطع إلى شرائح  

 ¾  صؽٌرة ؼرام من البروكولً، المقّطع إلى زهٌرات 100كوب أو  

 100 متوسطة الحجم ؼرام أو فلٌفلة صؽٌرة صفراء مقّطعة إلى مكّعبات  

 100 متوسطة الحجم ؼرام أو فلٌفلة صؽٌرة حمراء، مقّطعة إلى مكّعبات  

  أقسام ؼرام من الفطر الطازج، المقّطع إلى أربعة 100كوب أو  

 125 متوّسطة الحجم ؼرام أو بصلة متوسطة الحجم ومقّطعة إلى مكّعبات  

 ½  ؼرام من الكاجو المحّمص 75كوب أو  
 

 :طريقة التحضير

 ؼلً مع التحرٌر المستمر حتى تتكاثؾ ثم توضع وُتترر حتى تَ  ُتجَمع كل مكّونات الصلصة فً مقالة ُتوضع على النار
 جانًبا

 دقائق أو حتى تكتسب  4فً ِقدر وُتقلّى شرائح الدجاج لمدة  ٌُحّمى زٌت للقلً فً مقالة كبٌرة الحجم ؼٌر الصقة أو
ٌَّتٌن ُتضاؾ. اللون البنً الذهبً ر المزٌج لمدة دقٌقَتٌن إضاف ٌُحرَّ  كل الخضار و

 ٌَؽلًُتسَكب ال ٌُتَرر حتى  ٌُطهى على نار خفٌفة لمدة دقٌقة واحدة صلصة المؽلٌة فوق المزٌج و ٌُضاؾ الكاجو . ثم  و
ر المزٌج ٌَُحرَّ  و

 
ٌَّن وجه الطبق بالكاجو والبصل األخضر :إقتراح م الطبق مع األرز األبٌض أو المقلً ٌُز ٌُقدَّ  المفروم و

 



                                                                                         

 فطيرة المعكرونة
 متوسطي، إيطالينوع المائدة 
 طبق أساسينوع الوجبة 
أشخاص  6-4 الكمية تكفي

دقيقة  65  -60 مدة التحضير

 دقيقة 70  -65 مدة الطهو

 
 :المقـادير

 370غ عجٌنة شورت كرست جاهزة  

 ½ (ةمبشور)كوب جبنة تشٌدر  
 

 :مقادير الحشـو

 3 مالعق كبٌرة زبدة  

 1  (مقطعة)بصلة 

 ½  (مفروم ناعما)كلػ لحم 

 1 كوب معجون الطماطم  

 1 ًمكعب مرقة دجاج ماج  

 1  (مقطع لشرائح)كوب فطر 
 

 مقادير حشو المعكرونة

 3 مالعق كبٌرة زبدة  

 2  (طحٌن)ملعقة كبٌرة دقٌق أبٌض 

 1  ً(مذوب فً كوب ماء ساخن)مكعب مرقة دجاج ماج 

 185 (مسلوقة)غ معكرونة اسطوانة 

 1  (طازج مقطع)ملعقة كبٌرة بقدونس 

 1  (طازج مطحون)ملعقة صؽٌرة فلفل أسود 
 

 :طريقة التحضير

 تفرد العجٌنة فً طبق قابل للحرارة ذي جوانب عمٌقة  

  دقٌقة ثم تترر جانباً لتبرد 15-10تخبز العجٌنة لمدة  
 

 :التحضير الحشو

  ًدقائق 3–2 وعاء طهً عمٌق وٌقلب فٌها البصل لمدةتذوب الزبدة ف  

  ًالطماطم ومكعب مرقة دجاج ماجً والفطر مع التحرٌر ٌضاؾ معجون. ٌضاؾ اللحم وٌطهى حتى ٌكتسب لوناً بنٌا  

  دقٌقة 20ٌترر الخلٌط على نار هادئة لمدة  
 

 :التحضير حشو المعكرونة

 التحرٌر لمدة دقٌقة م ٌضاؾ إلٌها الدقٌق معتذوب الزبدة فً وعاء طهً ث  

  ًدقائق حتى ٌتكاثؾ الخلٌط 5-4لمدة  تدرٌجٌاً ثم ٌطهى( المذوب)ٌضاؾ مكعب مرقة دجاج ماج  



                                                                                         
 والبقدونس مع التحرٌر ٌرفع الخلٌط عن النار وتضاؾ إلٌه المعكرونة المسلوقة  

 تضاؾ كمٌة من الفلفل األسود حسب الرؼبة  

 فوقه حشو المعكرونة ثم ترش الجبنة المبشورة ٌوزع خلٌط اللحم والفطر على العجٌنة المخبوزة ثم ٌوضع  

  درجة مئوٌة حتى ٌصبح لونها ذهبٌاً  180دقٌقة فً فرن حرارته  30–25تخبز الفطٌرة لمدة  
 



                                                                                         

 معكرونة الحلزون المقرمشة
متوسطي نوع المائدة 
 طبق أساسينوع الوجبة 
أشخاص  6-4 الكمية تكفي

دقيقة  20  -15 مدة التحضير

 دقيقة 40  -30 مدة الطهو

 
 :المقـادير

 :مقادير الصلصة البيضاء

 2 كوب حلٌب  

 2  (طحٌن)ملعقة كبٌرة دقٌق أبٌض 

 2 ًمكعب مرقة دجاج ماج  

 1  (مبشورة طازجة)كوب جبنة تشٌدر 
 

 :بقية المقادير

 2  (مسلوقة ومصفاة)كوب معكرونة حلزونٌة الشكل 

  (حسب الحاجة)دقٌق أبٌض 

 2  (مخفوقة قلٌالً )بٌضة 

  (حسب الحاجة)بقسماط 

  ً(حسب الحاجة)زٌت ذرة للقل 
 

 :طريقة التحضير
 :تحضير الصلصة البيضاء

 ًعلى نار متوسطة باستمرار حتى ٌتكاثؾ المزٌج ٌحرر الحلٌب والدقٌق األبٌض ومكعبا مرقة دجاج ماج  

 دقائق 3لمزٌج لمدة تخفؾ النار وتضاؾ الجبنة وٌترر ا  

 المعكرونة المقرمشة ٌرفع المزٌج عن النار وٌترر جانباً لٌقدم مع  
 

 :تحضير المعكرونة

 األبٌض ثم تصفى من الدقٌق المتبقً تصفى المعكرونة من الماء وتقلب قلٌالً فً الدقٌق  

  ّفً البقسماط بؼمسً المعكرونة فً البٌض المخفوق بشكل جٌد ثم تقل  

  ًذهبٌاً وتصبح مقرمشة تقلى المعكرونة فً الزٌت الحار حتى تكتسب لونا  

 ترفع المعكرونة وتترر جانباً حتى تصفى  

 تقدم مع الصلصة البٌضاء كطبق مقبالت  
 



                                                                                         

 والطماطم مع الخضار" نوكي"كرات عجينة البطاطا 
 إيطالينوع المائدة 
 طبق أساسينوع الوجبة 
أشخاص  8-6 الكمية تكفي

دقيقة  20 مدة التحضير

 دقيقة 20-15 مدة الطهو

 
 :المقـادير

 700  الجاهزة"نوكً"غرام من كرات عجٌنة البطاطا ،  

 ملعقتان كبٌرتان من زٌت الزٌتون  

 المسحوقفصان من الثوم ،  

 300  المقطعة إلى مكعبات متوسطة حبوب متوسطة الحجم من الكوسا الصغٌرة، 3غرام أو  

 150 مكعبات متوسطة غرام أو حبة متوسطة الحجم من الجزر المقطع إلى  

  غرام من الفطر المقّطع إلى أربعة أقسام 100كوب أو  

 ًمغلّف من أسرار خلطة المكرونة بولونٌز ماج  

 2  مل من الماء 500كوب أو  

 ملعقة كبٌرة من البقدونس، المفروم فرًما ناعًما  
 

 :طريقة التحضير

  د وُتصّفى وُتوَضع جانًبا بحسب التعلٌمات" نوكً"ُتطهى كرات عجٌنة البطاطا  الواردة على الغالف ثم ُتبرَّ

 ٌُقلّى حتى تفوح ٌسّخن زٌت الزٌتون فً قدر متوسطة الحجم غٌر الصقة ٌُضاف الثوم و وُتضاف الكوسا . رائحته و
ك المزٌج باستمرار لمدة  الصغٌرة، الجزر والفطر ٌُحرَّ  دقائق 3و

 ٌُتَرك المزٌج على النار مع التحرٌك المستمر حتى ٌغلً ٌُضاف مغلّف أسرار خلطة المكرونة بولونٌز ماجً والماء . و
 دقائق أو حتى تنضج الخضار 10 ٌُطهى على نار خفٌفة لمدة

  م المطهوة والبقدونس" نوكً"ُتضاف كرات عجٌنة البطاطا ٌُقدَّ ك المزٌج برفق ثم  ٌُحرَّ  و
 

ٌَّن الطبق بالفلفل األسود المفّتت :نصيحة  والبقدونس ورقاقات جبنة البارمٌزان ٌز
 



                                                                                         

 بالبازيال الخرشوف المحشو
 متوسطينوع المائدة 
 طبق أساسينوع الوجبة 
أشخاص  6-4 الكمية تكفي

دقيقة  20 حضيرمدة الت

 دقيقة 45 مدة الطهو

 
 :المقـادير

 ملعقتان كبٌرتان من زٌت الطهو  

 150 غرام أو بصلة متوسطة الحجم ومفرومة  

 3 فصوص من الثوم المسحوق  

 300 المقّشرة والمقّطعة إلى مكّعبات غرام أو حّبتان متوسطتا الحجم من الطماطم  

  ّماجً خلطة البولونٌز ف من أسرارمغل  

 ½2   مل من الماء 625أكواب أو  

 ملعقتان كبٌرتان من الزبدة  

  المصفاة)غرام من البازٌالّ  450علبة واحدة أو(  

 ملعقة صغٌرة من األورٌغانو المجّفف  

 ملعقة صغٌرة من الملح  

 ½ صغٌرة من الفلفل األسود ملعقة  

 المصفاة)غرام  900أو علبتان قلوب الخرشوف(  

  غرام من جبنة الموزارٌال المبشورة 100كوب واحد أو  
 

 :طريقة التحضير

 ٌّة البصل معٌُح ٌّة ّمى الزٌت فً قدٍر وُتقلى نصف كم ُتضاف مكعبات الطماطم . الثوم لمّدة دقٌقتٌن أو إلى أن تصبح طر
ٌُضاف محتوى مغلّف أسرار خلطة البولونٌز ماجً والماء، وُتغلى وُتذَبل لمّدة ٌٍّة، ثم  المكّونات على ناٍر  دقٌقٍة إضاف
 دقائق ثم توضع جانباً  10خفٌفٍة لمّدة 

 ٌّة ٌّة، ثم ُتضاف الب ُتذّوب الزبدة فً قدٍر أخرى وُتذَبل الكم ٌّة من البصل لمّدة دقٌقتٌن أو إلى أن تصبح طر  ازٌالّ المتبق
ٌّة 4وُتذَبل على نار ٍخفٌفٍة لمّدة   المجّفف والملح والفلفل األسود ُتتّبل المكّونات باألورٌغانو. دقائق إضاف

 بحشوة البازٌالّ وُترر الجبنة على وجه كّل قطعٍة منفردةٍ  تنزع بعض االورق الداخلٌة لقلوب الخرشوف و ُتحشى 

 سم 30الصلصة فً طبٍق من الخبز قٌاس  ُتسكب x 24 وٌوضع الخرشوف على الوجه سم 

  ٍة لمّدة  جةٍ در 180ٌُخبز الطبق فً فرٍن محّمى على حرارة ٌّ اً  25مئو ٌّ  دقٌقة أو إلى أن ٌصبح لون الجبنة ذهب
 

 الطماطم ممكن اضافة رشة من النعناع المجفف الى صلصة :نصائح
 



                                                                                         

 السباغيتي مع صلصة البولونييز بنكهة الكاري معكرونة
 قارينوع المائدة 
 طبق أساسينوع الوجبة 
أشخاص  6-4 الكمية تكفي

دقيقة  25 حضيرمدة الت

 دقيقة 20 مدة الطهو

 
 :المقـادير

 250 ًغرام من معكرونة السباغٌت  

 4 ًمالعق كبٌرة من الزٌت النبات  

 300 غرام من لحم البقر المفروم  

 100 غرام من نقانق البقر، المقّطعة إلى شرائح  

  أقسام 4ن الفطر الطازج، المقّطع إلى غرام م 100كوب أو  

 ½1 ملعقة كبٌرة من مسحوق الكاري  

 ½ ملعقة صغٌرة من الفلفل األسود المسحوق  

 ماجً خلطة البولونٌز مغلّف من أسرار  

 3  مل من الماء 750أكواب أو  

 4 مالعق كبٌرة من معجون الطماطم  
 

 :طريقة التحضير

  ح مغلً وُتغلى لمدة ّّ د بالماء البارد وُتصّفى ثم ُتوضع 10ُتوضع السباغٌتً فً ماء ممّل  جانًبا دقائق، ثم ُتبرَّ

 ٌُحّمى الزٌت النباتً فً قدر كبٌرة ٌُضاف لحم البقر المف فً هذا الوقت،  ٌُقالحجم ثم  اروم و ًٌ ا ذهب ًٌ  لّى حتى ٌصبح لونه بن

 ٌُقلّى لمدة  وُتضاف ٌُضاف الفطر و ك المزٌج ثم  ٌُحرَّ ٌُضاف مسحوق 3النقانق و ك  دقائق ثم  ٌُحرَّ الكاري والفلفل األسود و
 المزٌج

 ٌُطهى . ومعجون الطماطم ٌُضاف مغلّف من أسرار خلطة البولونٌز ماجً والماء ٌَغلً و ٌُترك المزٌج على النار حتى  و
ك ٌَُحرَّ  (وقٌُضاف الملح بحسب الذ)دقائق  10بٌن الحٌن واآلخر لمدة  على نار خفٌفة و

 ك ثم م الطبق 4-3ُتطهى على نار خفٌفة لمدة  ُتضاف المعكرونة المسلوقة إلى الصلصة وُتحرَّ ٌُقدَّ  دقائق ثم 
 

م جبنة البارمٌزان ا :إقتراح  هذا الطبق لطازجة المبشورة معُتقدَّ



                                                                                         

 كانيلوني الدجاج
 متوسطينوع المائدة 
 طبق أساسينوع الوجبة 
أشخاص  6-4 الكمية تكفي

دقيقة  25 مدة التحضير

 دقيقة 35-30 مدة الطهو

 
 :المقـادير

 18 ورقة الزانيا  

 3 لترات ماء  

 1 ملعقة كبيرة زيت نباتي  

 ½  (منزوع الجلد والعظم)كلػ فيليه دجاج 

 2  (رة ومقطعة لشرائح رفيعةمقش)حبة جزر متوسطة 

 200  (مقطع لشرائح رفيعة)غ كراث 

 1  (مقطعة نااماًا )ملعقة كبيرة كزبرة طازجة 

 1  (مطحونة)ملعقة صؽيرة كزبرة جافة 

 ¼ ملعقة صؽيرة كركم  

 ¼ ملعقة صؽيرة قرفة  

 حبة برتقال صؽيرة ½ قشر  

 ملح وفلفل حسب الرؼبة  

 150 شريحة بحجم اإلصبع 18لـ غ جبنة تشيدار مقطعة  

 3  (مقطعة)حبات طماطم متوسطة 

 1  ( مبشورة)كوب جبنة موزاريال
 

  :لصلصة البشاميل

 1 مؽلؾ ماجي أسرار خلطة البشاميل  

 1 لتر حليب  
 

 :طريقة التحضير

 دقائق ثم توضع في وااء من الماء  10لمدة ( شرائح كل مرة 9) الزانيايؽلى الماء في وااء كبير وتطهى فيه أوراق ال
 تكرر العملية مع الدفعة الثانية من أوراق الالزانيا. في صينية وتؽطى بورق نايلون ترفع منه وتوضع. المجلد

  فع من الوااء ير. دقائق الى كل جانب حتى ينضج 3  -2يسخن الزيت في وااء ويضاؾ إليه الدجاج ويطهى لمدة
 ويقطع لشرائح رفيعة

 يرفع . الكزبرة الطازجة والجافة والكركم والقرفة وقشر البرتقال في نفس الوااء يقلى بسراة الجزر والكراث ثم تضاؾ
 ويخلط مع الدجاج والملح والفلفل الخليط من الوااء

 الجبن ثم تلّؾ ورقة الالزانيا لتصبح الى شكل  شريحة من يوضع بعض من خليط الدجاج فوق ورقة الزانيا وتضاؾ
 الالزانيا المتبقية تكرر العملية مع أوراق. أنبوب

 الطماطم فوقها توضع لفافات الالزانيا في صينية فرن كبيرة وتضاؾ 



                                                                                         
 حتى تتكاثؾ  البشاميل وتؽلى جميعها ثم تطهى لمدة دقيقتين وفي هذه األثناء يخلط الحليب مع ماجي أسرار خلطة

 وتوضع جانباًا  ترفع من النار. الصلصة

 جبنة الموزاريال تسكب صلصة البشاميل فوق لفافات الالزانيا وتضاؾ إليها 

  دقيقة حتى تصبح ذهبية اللون 35  -30مئوية لمدة  180تطهى في الفرن الى حرارة 
 



                                                                                         

 الشهّية شوربة خالصة الدجاج مع قطع الدجاج
 قارينوع المائدة 
 شوربةنوع الوجبة 
أشخاص  6-4 الكمية تكفي

 دقائق 10 مدة التحضير

 دقيقة 15-10 مدة الطهو

 
 :المقـادير

 ًملعقة كبٌرة زٌت نباتً للطه  

 250 غرام أو قطعتٌن من صدور الدجاج، مقطع إلى مكعبات  

 ½ ة المعلّبةكوب من الذرة الحلو  

 4 أكواب أو لتر ماء  

 ًمغلف شوربة خالصة الدجاج ماج  
 

 :طريقة التحضير

 دقائق 5 –4لمدة ٌحّمى الزٌت فً قدر وتقلى قطع الدجاج على نار متوسطة 

 ٌغلى الخلٌط مع االستمرار فً التحرٌك .يتضاف كمٌة الذرة والماء وشوربة خالصة الدجاج ماج 

  دقائق أو حتى ٌصبح الدجاج طري 10-5ٌغطى القدر وَتغلى الشوربة على نار هادئة لمدة 

  تقدم الشوربة فوراًا 
 



                                                                                         

 شوربة الذرة والكريما
 فرنسينوع المائدة 
 شوربةنوع الوجبة 
أشخاص  6-5 الكمية تكفي

 دقيقة 15 مدة التحضير

 دقيقة 12 - 10 مدة الطهو

 
 :المقـادير

 5  مل ماء 1250كوب أو  

 1 ًمغلف شوربة خالصة الدجاج ماج  

 1  غ ذرة حلوة، مصّفاة400علبة أو  

 4/1  مل كرٌما سائلة طازجة 60كوب أو  

 1 ملعقة كبٌرة بقدونس، مفروم للتزٌٌن  
 

 :طريقة التحضير

 الحلوة فً قدٍر كبٌر وُتغلى المكونات مع التحرٌك المستمر وربة خالصة الدجاج ماجً والذرةٌوضع الماء، مغلّف ش 

  محموٍل  دقائق ثم 10ُتترك المكونات على ناٍر خفٌفٍة لمدة ًٍّ تطحن الشوربة حتى تصبح ناعمة بواسطة خالٍط كهربائ
ٌُصّفى المزٌج بالٌد أو داخل وعاء  الخالط الكهربائً و

 ُتضاف إلٌها الكرٌما ُتعاد الشوربة المصّفاة إلى القدر وُتغلى المكونات ثم 

 ٌّن الشوربة بالبقدونس المفروم وُتقّدم  ُتز
 

الشوربة لتعزٌز المذاق  ٌمكن إضافة رّشة من مسحوق الفلفل األبٌض إلى :نصيحة



                                                                                         

 حساء القريدس وخالصة الفطر
 قارينوع المائدة 
 شوربةنوع الوجبة 
أشخاص  6-4 الكمية تكفي

دقيقة  15 مدة التحضير

 دقيقة 15 مدة الطهو

 
 :المقـادير

 2/1 4  مل ماء 1125كوب أو  

 1 ًمغلف شوربة الفطر ماج  

 300غ قرٌدس، مقّشر ومقّطع إلى مكّعبات صغٌرة  

 1 فّص ثوم، مسحوق  

 100 حّبة طماطم، مقشرة ومفرومة فرماًا  ااماًا  1غ أو  

 100 ججر صغٌر، مفرومة فرماًا  ااماًا  1غ أو  

 1  (اختٌاري)رّشة فلفل حار 
 

 :طريقة التحضير

 ٌُغلى  المجٌي مع التحرٌي المستمرّ  ٌوضع الماء مع شوربة الفطر ماجً فً قدر كبٌر و

 ٌُتري المجٌي الى  ار هادئة لمّدة  ُتخّفف. ٌُضاف القرٌدس مع الثوم، الطماطم والججر  دقٌقة 15الحرارة و

  (ٌارياخت)ٌُضاف الفلفل الحار حسب المذاق 

 ٌُقّدم الحساء مع مكّعبات الخبج المحّمص باألاشاب 
 



                                                                                         

 شوربة غوالش الدجاج
 هنغارينوع المائدة 
 شوربةنوع الوجبة 
أشخاص  6 الكمية تكفي

دقيقة  20 مدة التحضير

 دقيقة 20 مدة الطهو

 
 :المقـادير

 ملعقة كبٌرة من زٌت الزٌتون  

 150مكعبات صغٌرة ، المنزوع جلدها والمقطعة إلىغرام من صدور الدجاج  

 150والمقطعة إلى مكعبات غرام أو حبة متوسطة الحجم من الطماطم، المقشرة  

 100صغٌرة غرام أو حبة صغٌرة من الجزر، المقّطع إلى مكعبات  

 100مكعبات صغٌرة غرام أو حبة صغٌرة من البطاطا، المقّطعة إلى  

 5 ن الماءمل م 1250أكواب أو  

 ملعقة كبٌرة من معجون الطماطم  

 ½ملعقة صغٌرة من مسحوق الفلفل الحلو األحمر  

 ًمغلّف من شوربة الدجاج بالشعٌرٌة ماج  

 100،المقطعة إلى مكعبات صغٌرة غرام أو حبة صغٌرة من الفلٌفلة الحلوة الخضراء  

 ملعقة كبٌرة من البقدونس، المفروم فرًما ناعًما  
 

 :طريقة التحضير

 ٌّر لونه .ٌُسّخن زٌت الزٌتون فً قدر متوسطة الحجم غٌر الصقة ٌُطهى حتى ٌتغ ُتضاف الطماطم، . ٌُضاف الدجاج و
 دقائق 5 الجزر والبطاطا وُتقلّى لمدة

 ٌُتَرك شوربة الدجاج بالشعٌرٌة ماجً والفلٌفلة ال ٌُضاف الماء، معجون الطماطم، الفلفل الحلو، مغلّف حلوة الخضراء و
 الخضار دقائق أو حتى تنضج 10ٌُطهى على نار خفٌفة مع التحرٌك من وقت آلخر لمدة . حتى ٌغلً المزٌج على النار

 م ٌُقدَّ ٌُضاف إلٌه البقدونس ثم  ك المزٌج و  ٌُحرَّ
 

 إلى الشوربة ٌمكن إضافة رشة من مسحوق الفلفل األحمر الحار :نصيحة
 



                                                                                         

 شوربة حب الحمص والشعيرّية
 متوسطينوع المائدة 
 شوربةنوع الوجبة 
أشخاص  6  -4 الكمية تكفي

دقيقة  15 مدة التحضير

 دقيقة 15 مدة الطهو

 
 :المقـادير

 1 ًملعقة كبٌرة زٌت نبات  

 70 بصلة صغٌرة، مفرومة ناعماً  1غ أو  

 3 ملعقة كبٌرة بقدونس طازج، مفروم  

 3 ملعقة كبٌرة كزبرة طازجة، مفرومة  

 150 إلى مكّعبات قّطعةحّبة طماطم متوسطة الحجم، مقّشرة وم 1غ أو  

 1 ملعقة كبٌرة معجون الطماطم  

 5  مل ماء 1250كوب أو  

 400 علبة حب حمص، مصّفى 1غ أو  

 1 ًمغلف شوربة الدجاج بالشعٌرٌة ماج  

 ¼ مطحون ملعقة صغٌرة كمون مطحون، مسحوق الكركم وفلفل أسود  
 

 :طريقة التحضير

  ٌُذبل البصل لمّدة ٌُضاف البقدونس والكزبرة،  3 إلى 2ٌُحّمى الزٌت فً قدٍر كبٌر و دقائق أو إلى أن ٌصبح طرٌاً ثم 
 وُتحّرك المكونات

 ُتنّكه المكونات بالتوابل . وشوربة الدجاج بالشعٌرٌة ماجً ُتضاف الطماطم، معجون الطماطم، الماء، حب الحمص
 دقائق وُتقّدم الشوربة 10خفٌفٍة من دون أن ُتغّطى مع التحرٌك من وقٍت آلخر لمّدة  ُتترك على نارٍ وُتغلى ثم 

 
 ملعقة صغٌرة من خٌوط الزعفران ¼ صغٌرة من مسحوق الكركم بـ ملعقة ¼لمحّبً الزعفران، ٌمكن استبدال  :نصيحة

 



                                                                                         

 شوربة الحريرة
 مغربينوع المائدة 
 شوربةنوع الوجبة 
أشخاص  8  -6 الكمية تكفي

دقيقة  15 مدة التحضير

 دقيقة 25 مدة الطهو

 
 :المقـادير

 ًملعقة كبٌرة من زٌت القل  

 150غرام من لحم الغنم المقّطع إلى مكعبات صغٌرة  

 3 مالعق كبٌرة من البقدونس الطازج المفروم  

 3 ةمالعق كبٌرة من الكزبرة الطازجة المفروم  

 رّشة صغٌرة واحدة من أوراق الزعفران  

 150والمقطعة إلى مكعبات صغٌرة غرام أو حبة متوسطة الحجم من البندورة المقشرة  

 ½1 ملعقة كبٌرة من معجون البندورة  

 6  مل من الماء 1500أكواب أو  

 ًمغلّف من شوربة الدجاج بالشعٌرٌة ماج  

 ½  لمسلوق والمصّفىغرام من العدس األخضر ا 90كوب أو  

  غرام من الحّمص المعلّب 180كوب أو  

 ¼ ملعقة صغٌرة من مسحوق الكمون  
 

 :طريقة التحضير

 ٌُطهى لمدة تتراوح بٌن  ٌُضاف لحم. ٌُحّمى الزٌت فً قدر كبٌرة غٌر الصقة ب لوناً بنٌاً دقائق أو حتى ٌكتس 3-2الغنم و
 البقدونس والكزبرة فُتحرك المكّونات ثّم ٌضاف

 ٌُترك على نار خفٌفة مع التحرٌك بٌن الحٌن  .ٌضاف الزعفران، البندورة، معجون البندورة والماء ٌُغلى المزٌج و
 حتى ٌنضج لحم الغنم دقائق أو 10واآلخر لمدة 

 ٌُترك على نار خفٌفة . المطبوخ، الحمص والكمون ي، العدسٌُضاف مغلّف شوربة الدجاج بالشعٌرٌة ماج ٌُغلى المزٌج و
 دقائق ثّم ُتقدم الشوربة 10التحرٌك بٌن الحٌن واآلخر لمدة  من دون تغطٌة مع

 
 (اختٌاري)القرفة  ُتعّزز نكهة الشوربة برشة صغٌرة من مسحوق :إقتراح



                                                                                         

 شوربة الشعيرية بالذرة والفطر
 سيويآنوع المائدة 
 شوربةنوع الوجبة 
أشخاص  6 الكمية تكفي

 قائقد 10 مدة التحضير

 دقيقة 15 مدة الطهو

 
 :المقـادير

 ًملعقة كبٌرة من الزٌت النبات  

  غرام من الفطر الطازج المقّطع إلى أرباع 100كوب أو  

 فّص من الثوم المسحوق  

 رفٌعة زج المقطع إلى شرحاتملعقة كبٌرة من الزنجبٌل الطا  

 ًمغلّف من شوربة الدجاج بالشعٌرٌة ماج  

 5  مل من الماء 1250أكواب أو  

 ملعقة كبٌرة من صلصة المحار  

  غرام من الذرة الصفراء، المصّفاة 340علبة  

 150مستدٌرة و رقٌقة غرام أو جزرة متوسطة الحجم مقّطعة إلى شرائح  

 ٌٌنأوراق كزبرة طازجة للتز  
 

 :طريقة التحضير

 ٌُقلّى الفطر  على نار خفٌفة لمدة دقٌقتٌن ٌُحّمى الزٌت فً قدر متوسطة غٌر الصقة، و

 ٌُحّركا لمدة دقٌقة أو حتى  تفوح رائحتهما ٌُضاف الثوم والزنجبٌل و

 ٌُترك على نار . صلصة المحار و الذرة الصفراء جاج بالشعٌرٌة ماجً، الماء،ٌُضاف مغلّف شوربة الد ٌُغلى المزٌج و
 التحرٌك بٌن الحٌن واآلخر دقائق مع 7خفٌفة لمدة 

 ٌُترك المزٌج على نار خفٌفة لمدة ٌّن الشوربة بأوراق الكزبرة وُتقّدم. دقائق 3 ُتضاف شرائح الجزر و  ُتز
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