
  بسم 
 الرحمن الرحيم
   من تجميعى الكتاب ھذا 

 
  اختكم فى 

  كوكوكٮكى              

  



  مقب�ت
  طيور

 سمبوسك بالدجاج والخضار •

  شرقي: أسلوب الطبخ •

  ُمَقب��َت: نوع الطبق •

  أشخاص  ١٠: الكمية •
  : درجة الصعوبة •
  رخيص: التكلفة •

  

  المكّونات 

  :للعجينة •

  غ من الدقيق العادي ٤٢٠أكواب أو  ٣ •
  ملعقة طعام من السكر ١ •
  ملعقة صغيرة من الملح ½1 •
  باتيم�عق طعام من الزيت الن ٤ •
  م�عق كبيرة من الماء الفاتر ٤المذوب في  ،ملعقة طعام من مسحوق الخميرة ١ •
  مل من الماء ١٨٥كوب أو  ¾ •

  :للحشوة •

  م�عق طعام من الزيت النباتي ٢ •
  مقطعة إلى مكعبات صغيرة ،غ من البصل ١٠٠حبة صغيرة الحجم أو  ١ •
  المفروم ،غ من الدجاج ٢٥٠ •
  مقطعة إلى قطع صغيرة ،لكوسا الصغيرغ من ا ١٠٠حبة متوسطة الحجم أو  ١ •
  مقطعة إلى قطع صغيرة ،غ من الفليفلة الحلوة الخضراء ١٠٠حبة صغيرة الحجم أو  ١ •
  مقطعة إلى قطع صغيرة ،غ من الباذنجان الصغير ٧٠حبة أو  ١ •
  مقشرة ومفرومة ،غ من الطماطم ١٥٠حبة متوسطة الحجم أو  ١ •
  ملعقة طعام من معجون الطماطم ١ •
  مفتتان ،من مرقة الدجاج ماجي مكعبات ٢ •
  المحمص ،م�عق طعام من الصنوبر ٢ •
  ملعقة صغيرة من الفلفل اBسود المطحون ¼ •
  ملعقة صغيرة من السبع بھارات ½ •



  طريقة التحضير 

يوضع الدقيق في وعاٍء عميٍق وُيضاف إليه السكر، الملح والزيت وُتمزج المكونات جيداً 
  . حول إلى فتاتبواسطة أطراف اBصابع إلى أن تت

ُتُ◌ضاف الخميرة المذوّبة وُتمزج مع الخليط مع إضافة كميات قليلة من الماء تدريجياً إلى أن 
  . دقيقة ٣٠تتكون عجينة، ثم ُيغّطى الوعاء بواسطة قطعة مطبخ ويوضع جانباً لمدة 

ج المفروم في ھذه اBثناء، ُيحّمى الزيت في قدٍر وُيقلّى البصل لمدة دقيقتين ثم ُيضاف الدجا
ُتحّرك المكونات على ناٍر . وُيحّرك إلى أن ينضج ثم ُتضاف إليه الكوسا، الفليلفة والباذنجان

ُتضاف الطماطم ومعجون الطماطم ومكعبا . دقائق أو أن تصبح الخضار طرّية ٥معتدلٍة لمدة 
بح الخضار دقائق أو إلى أن تص ٥مرقة الدجاج ماجي المفّتتان وُتحّرك المكونات وُتطھى لمدة 

ُيضاف حب الصنوبر والبھارات ثم ُتحرك المكونات وُترفع عن . مطھوة جيداً ويتبّخر السائل
  . النار

ملم ثم ُتقّطع دوائر من العجينة بواسطة كوب  ٣ترّق العجينة على شكل عجينة رفيعة بسماكة 
قطعة وُتغلق توضع ملعقة كبيرة من الحشوة في وسط كل . متوسط الحجم أو آلة تقطيع العجينة

  . اBطراف من خ�ل قلب اBطراف أو رّصھا بواسطة شوكة

توضع فطائر السمبوسك المحشوة في صينّية الفرن المدھونة بالزيت أو الزبدة المذوبة مع ترك 
دقيقة أو إلى أن ترتفع عجين السمبوسك  ٣٠سم ما بينھا وتوضع في مكاٍن دافٍئ لمدة  ١مسافة 

  . المحشوة

دقيقة  ١٥إلى  ١٣درجة مئوية لمدة  ٢٥٠لسمبوسك في فرن محمى على حرارة ُتخبز فطائر ا
  . أو إلى أن تصبح بنّية ذھبية ثم ُتستخرج من الفرن وُتقّدم على الفور

   نصائح
   بيانات التوقيت

  البيانات الغذائية

ُيمرغ الجزء العلوي من السمبوسك بالبيض النيء المخفوق  : نصائح الطبخ
  .الخبز لمنحه مظھراً جمي�ً  وُيرش السمسم فوقه قبل

 دقيقة 30 : مدة التحضير

 دقيقة 25 : مدة الطھو

 12.00  : (غ(دھون 

 10.00  : (غ(بروتين 

 37.00  : (غ(كاربوھيدرات 

 301.00  : (سعرات حرارية(طاقة 

 



  لفائف الدجاج

  عالمي: أسلوب الطبخ •

  ُمَقب��َت: نوع الطبق •
  أشخاص  ١٠: الكمية •

  : درجة الصعوبة •
  يصرخ: التكلفة •

  المكّونات 

  من صدور الدجاج منزوعة الجلد والعظم ٨ •
  الطرّية ،غ من الزبدة ١٠٠كوب أو  ½ •
 ،ملعقة طعام من البقدونس الطازج ١ •

  المفروم
  المفرومة ،ملعقة طعام من الكزبرة ½1 •
  حسب الرغبة ،رشة من الملح •
  مغلفات من أسرار خلطة البروست ماجي ٢ •
  مخفوقة ،من البيض ٤ •
  ١٦المقّطعة إلى أصابع صغيرة الحجم عدد  ،لموتزاري�غ من جبنة ا ١٨٠ •
  للقلي ،أكواب من الزيت النباتي ٢ •

  طريقة التحضير 

  . يقطع كّل صدر دجاج إلى شريحتين رقيقتين

تغلّف شريحة الدجاج بالنيلون ال�ّصق وتطرق بمطرقة اللّحم من دون أن تصاب بضرر وتكّرر 
  . العملية على باقي الشرائح

  . دة الطرّية مع البقدونس والكزبرة والملح في وعاءتخلط الزب

  . تسكب خلطة أسرار البروست ماجي في صحن

تؤخذ شريحة دجاج ويمرح عليھا قليل من الزبدة ثّم يوضع إصبع موتزاري�ّ فوق الزبدة، تلّف 
  . الشريحة برفق باستعمال النيلون ال�ّصق وتكّرر العملّية على باقي الشرائح

  . الملفوف في البيض ثّم في خلطة أسرار البروست ماجي ويوضع على صحن يغمس الدجاج

دقائق إلى أن يصبح  ٧و ٥يحّمى الزيت على حرارة متوّسطة وتقلى اBصابع لمّدة تتراوح بين 
  . لونھا بّنياً ذھبّياً 

   نصائح
   بيانات التوقيت

  البيانات الغذائية

  .توضع لفائف الدجاج في البّراد لمّدة ساعة لتسھيل عملّية طليھا : نصائح الطبخ

 دقيقة 20 : مدة التحضير

 دقائق 10 : مدة الطھو



 20.00  : (غ(دھون 

 26.00  : (غ(بروتين 

 12.00  : (غ(كاربوھيدرات 

سعرات (طاقة 
  : (حرارية

337.00 

 

 

   
   

 

•  

 أصابع الدجاج •

  عالمي: أسلوب الطبخ •

  ُمَقب��َت: نوع الطبق •

  أشخاص  ٥: الكمية •
  : بةدرجة الصعو •
  رخيص: التكلفة •

  المكّونات 

كغ من صدور الدجاج منزوعة الجلد  ١ •
  والعظم

  مغلفات من أسرار خلطة البروست ماجي ٢ •
  مخفوق ،من البيض ٣ •
  أكواب من الزيت النباتي ٢ •

  طريقة التحضير 

  . تقّطع شرائح الدجاج إلى أصابع

  . تسكب خلطة أسرار البروست ماجي في صحن

  . البيض ثّم في خلطة أسرار البروست ماجي وتوضع على صحنتغمس أصابع الدجاج في 

دقائق إلى أن يصبح  ٧و ٥يحّمى الزيت على حرارة متوّسطة وتقلّى اBصابع لمّدة تتراوح بين 
  . لونھا بّنياً ذھبّياً 

   نصائح
   بيانات التوقيت

  البيانات الغذائية

تقّدم أصابع الدجاج مع السلطة والبطاطا المقلّية وصلصة  : نصائح التقديم
  .الترتار

 دقائق 10 : لتحضيرمدة ا



 دقائق 7 : مدة الطھو

 15.00  : (غ(دھون 

 53.00  : (غ(بروتين 

  24.00   : (غ(كاربوھيدرات 

  450.00   : (سعرات حرارية(طاقة 

 
  

 

  

   دجاج بوجارسكي

  ىفرنس: أسلوب الطبخ •

  ُمَقب��َت: نوع الطبق •

  أشخاص  ٨: الكمية •

  : درجة الصعوبة •
  رخيص: التكلفة •

  كّونات الم

  المقّطعة إلى مكّعبات ،غ من صدور الدجاج منزوعة الجلد والعظم ٥٠٠ •
  المفروم فرماً ناعماً  ،م�عق طعام من البقدونس الطازج ٢ •
  ملعقة صغيرة من الفلفل اBسود المطحون ¼ •
  ملعقة طعام من الزبدة ½1 •
  مخفوقتان بشكل خفيف ،من البيض ٢ •
  مغلف من أسرار خلطة البروست ماجي ١ •



  كواب من زيت القليأ ٢ •

  :للحشوة •

  أو الحبش ،شرائح صغيرة من مرتدي�ّ الدجاج ٨ •
  المبشورة ،غ من جبنة الموتزاري� ١٠٠كوب أو  ½ •

  طريقة التحضير 

ُتخلط . توضع مكّعبات الدجاج مع البقدونس الطازج المفروم والفلفل اBسود في خ�ّط كھربائي
زبدة وُيخلط المزيج مّرة أخرى لمّدة دقيقة حّتى ُتضاف ال. المكونات حّتى يصبح المزيج بوريه

  . يصبح ناعماً 

ُتسّطح كّل كرة من خ�ل وضعھا بين ورقتين . كرات متساوية الحجم ٨ُيقسم خليط الدجاج إلى 
من النايلون حّتى تصبح بشكل فطيرة مستديرة مسّطحة، ثم ُتنزع الورقة العليا وتوضع شريحة 

  . يل من جبنة الموزاري� المبشورة على الوجهمن مرتدي� الحبش وُيرّش القل

باستعمال ورق النايلون، ُتلّف فطيرة الدجاج مع الضغط على الجوانب حّتى تشّكل مبرومة 
توضع في الث�ّجة لمدة ساعة كاملة . ُتكّرر ھذه الخطوة مع بقية كرات الدجاج. صغيرة مقفلة

  . حّتى تصبح نصف مثلّجة

  . ي البيض ثم في أسرار خلطة البروست ماجيُتغّمس كّل مبرومة دجاج ف

 ٦و ٥درجة مئوية لمّدة تتراوح بين  ١٨٠ُتقلى في كمية كبيرة من الزيت المحمى على حرارة 
  . دقائق أو حّتى يصبح لونھا بنياً ذھبياً 

  . ُتقّدم مع صلصة حسب اختيارك
   بيانات التوقيت

  البيانات الغذائية

 دقيقة 40 : مدة التحضير

 دقائق 6 : مدة الطھو

 16.00  : (غ(دھون 

 23.00  : (غ(بروتين 

 8.70  : (غ(كاربوھيدرات 

 279.00  : (سعرات حرارية(طاقة 

  

 الدجاج المغلف بجوز الھند والزنجبيل •

  عالمي: أسلوب الطبخ •

  ُمَقب��َت: نوع الطبق •

  أشخاص  ٦: الكمية •
  : درجة الصعوبة •
  رخيص: التكلفة •

  المكّونات 



  م�عق طعام من بودرة حليب جوز الھند ماجي ٣ •
  ملعقة صغيرة من الزنجبيل المبشور ١ •
  د المطحونملعقة صغيرة من الفلفل اBسو ¼ •
  من البيض ١ •
  المسحبة والمقّطعة إلى قطع كبيرة ،كغ من أفخاذ الدجاج منزوعة الجلد ½ •
  مغلف من أسرار خلطة البروست ماجي ١ •
  أكواب من زيت القلي ٢ •

  طريقة التحضير 

ُيمزج مسحوق حليب جوز الھند ماجي مع الزنجبيل المبشور، والفلفل اBسود، والبيضة وُتخلط 
  . المكونات جّيداً◌َ 

ُتضاف قطع الدجاج إلى مزيج جوز الھند وُتخلط به جّيداً، ثم ُتغّطى وُتترك لمّدة ساعتين على 
  . اBقل أو حتى صباح اليوم التالي

ُتغّطى قطع الدجاج بمحتويات مغلّف أسرار خلطة البروست ماجي ثم ُتقلى بالزيت المحّمى على 
ُتستخرج من فوق النار . يصبح لونھا بنّياً ذھبّياً  دقائق أو إلى أن ٦إلى  ٥درجة مئوّية لمّدة  ١٧٥

  . وتوضع على فوطة المطبخ التي تمتص الكمّيات الفائضة من الزيت

  . ُتقّدم مع السلطة
   بيانات التوقيت

  البيانات الغذائية

 دقيقة 25 : مدة التحضير

 دقائق 5  : مدة الطھو

 19.00  : (غ(دھون 

 18.00  : (غ(بروتين 

 11.00  : (غ(كاربوھيدرات 

 291.00  : (سعرات حرارية(طاقة 

  

 الدجاج على الطريقة الروسية •

  روسي: أسلوب الطبخ •
  ُمَقب��َت: بقنوع الط •

  أشخاص  ٦: الكمية •
  : درجة الصعوبة •

 رخيص: التكلفة •

•  

  المكّونات  •

مع  ،شرائح من خبز التوست اBبيض ٢ •
  إزالة اBطراف وفرم اللّب فرماً ناعماً 



  م�عق طعام من الكريما السائلة ٤ •
  المفروم ،غ من الدجاج ٥٠٠ •
  مخفوقة بشكل خفيف ،من البيض ١ •
  حملعقة صغيرة من المل ½ •
  ملعقة صغيرة من الفلفل اBسود المطحون ¼ •
  المفروم ،ملعقة طعام من الشبث الطازج ١ •
  الطرية ،م�عق طعام من الزبدة ٢ •
  مغلف من أسرار خلطة البروست ماجي ١ •
  م�عق طعام من الزيت النباتي ٣ •

  طريقة التحضير 

ُيضاف إليه . ا بالكاملُينقع لّب الخبز في وعاء كبير مع الكريما السائلة الطازجة حّتى يمتّصھ
  . الدجاج المفروم والبيضة المخفوقة والملح والفلفل اBسود والشبث المفروم والزبدة الطرية

  . دقيقة حّتى تشتدّ  ٢٠ُيقّرص المزيج إلى قطع بيضاوية الشكل، توضع في الث�ّجة لمّدة حوالي 

ُيحّمى الزيت النباتي على . اجييتّم إخراج القطع من الث�ّجة وُتغّمس بـ أسرار خلطة البروست م
ُتقلى قطع الدجاج حّتى يصبح لونھا بنياً ذھبياً من . حرارة معتدلة في مق�ة كبيرة غير ^صقة

  . دقائق لكّل جھة ٥و ٤الجھتين، لمّدة تتراوح بين 

  . ُتقّدم مع سلطة الخضار المشّكلة
   بيانات التوقيت

  البيانات الغذائية

 دقيقة 20 : مدة التحضير

 دقائق 8 : مدة الطھو

 23.00  : (غ(دھون 

 19.00  : (غ(بروتين 

 16.00  : (غ(كاربوھيدرات 

 341.00  : (ريةسعرات حرا(طاقة 

  

  

 دجاج ُمغلّف بالكعك مع الحامض والخردل •

  فرنسي: أسلوب الطبخ •

  ُمَقب��َت: نوع الطبق •
  أشخاص  ٤: الكمية •

  : درجة الصعوبة •
  رخيص: التكلفة •

  المكّونات 



  ملعقة صغيرة من الحبق المجفف ١ •
  المسحوق ،فصوص من الثوم ٣ •
  حبة واحدة فقط ،من عصير الحامض •
  غيرة من الخردلم�عق ص ٢ •
  ملعقة صغيرة من الفلفل اBسود المطحون ١ •
  ملعقة صغيرة من اBوريغانو المجفف ¼ •
  المقّطعة إلى شرائح ،غ من فيليه صدور الدجاج ٥٠٠ •

  :مكّونات التغليفة •

  مخفوقتان خفقاً خفيفاً  ،من البيض ٢ •
  مغلف من أسرار خلطة البروست ماجي ٢ •
  للقلي ،أكواب من الزيت النباتي ٢ •

  يقة التحضير طر

ُيمزج الحبق المجّفف، والثوم، وعصير الحامض، والخردل، والفلفل اBسود المسحوق، 
  . واBوريغانو في وعاء

  . ُيتّبل الدجاج في المزيج المحّضر ويوضع في البراد لمدة نصف ساعة

يوضع بعدھا . ُتغّمس كّل قطعة من الدجاج في البيض ثّم في أسرار خلطة البروست ماجي
  . جاج في الث�جة لمدة نصف ساعةالد

درجة مئوية، وتوضع في الزيت الُمحّمى كسرة من الخبز للتأّكد  ١٧٥ُيحّمى الزيت على حرارة 
  . من حرارته

دقائق من الجھتين أو حتى تنضج ويتحّول  ٥و ٤ُتقلى صدور الدجاج المغلّفة لمدة تتراوح بين 
  . لونھا ذھبياً 

   نصائح
   بيانات التوقيت

  البيانات الغذائية

Bفضل استعمال مق�ة كبيرة الحجم من أجل تسھيل من ا : نصائح الطبخ
  .جھة إلى أخرى عملية قلب صدور الدجاج من

 دقيقة 20 : مدة التحضير

 دقائق 10 : مدة الطھو

 16.00  : (غ(دھون 

 36.00  : (غ(بروتين 

 34.00  : (غ(كاربوھيدرات 

 424.00  : (سعرات حرارية(طاقة 

  



  لحوم
 لمحشّوة باللحمالبطاطا المقليّة ا •

  سوري: أسلوب الطبخ •

  ُمَقب��َت: نوع الطبق •
  أشخاص  ١٠: الكمية •

  : درجة الصعوبة •
  رخيص: التكلفة •

  المكّونات 

غ من  ١٢٠٠حبات صغيرة الحجم أو  ٨ •
  البطاطا

  م�عق طعام من الزيت النباتي ٢ •
غ من  ١٥٠حبة متوسطة الحجم أو  ١ •

  مفرومة ،البصل
  مفرومغ من لحم البقر ال ٣٠٠ •
  ملعقة صغيرة من الفلفل اBسود المطحون ½ •
  ملعقة صغيرة من الكمون المطحون ١ •
  ملعقة صغيرة من الكزبرة المطحونة ١ •
  المفروم ،م�عق طعام من البقدونس الطازج ٢ •
  مخفوقتان بشكل خفيف ،من البيض ٢ •
  مغلف من أسرار خلطة البروست ماجي ١ •
  أكواب من زيت القلي ٢ •

  طريقة التحضير 

  . ّشر البطاطا وُتجّوف بتأن̀ ُتق

ُيسّخن الزيت النباتي في مق�ة، ثم ُيضاف إليه البصل وُيطھى على نار متوّسطة الحرارة مع 
  . دقائق حّتى يذبل ٥ا^ستمرار في التحريك لمّدة 

ُتضاف إليه التوابل مع . دقائق أو حّتى يصبح لونه بنياً ذھبياً  ١٠ُيضاف اللحم وُيطھى لمّدة 
  . س، وُيتّبل المزيج بالملح حسب المذاق، ثم ُيحّرك لمّدة دقيقة وُيرفع عن النارالبقدون

ُتغّمس كّل حّبة بطاطا في البيض ثم في أسرار خلطة البروست . ُتحشى البطاطا بمزيج اللحم
  . ماجي

 ٨و ٦درجة مئوّية لمّدة تتراوح بين  ١٧٠ُتقلى حّبات البطاطا على حرارة متوّسطة قدرھا 
  . و حّتى تنضج ويصبح لونھا بنياً ذھبياً دقائق أ
   نصائح

  



عند تجويف البطاطا، يجب الحرص على إزالة طبقات رفيعة  : نصائح الطبخ
  .لتجّنب ثقبھا

 دقيقة 20 : مدة التحضير

  دقيقة 25  : مدة الطھو
 

  البيانات الغذائية
  

 (غ(دھون 

  
  
 16.00  

 

 13.00  : (غ(بروتين 

 27.00  : (غ(كاربوھيدرات 

 290.00  : (سعرات حرارية(طاقة 

  

 بوريك بلحم الغنم على الطريقة اليمنيّة •

  يمني: أسلوب الطبخ •
  ُمَقب��َت: نوع الطبق •

  أشخاص  ١٠: الكمية •

  : درجة الصعوبة •
  رخيص: التكلفة •

  المكّونات 

أو  ،م�عق طعام من الزيت النباتي ٢ •
  السمن

غ من  ٣٠٠حبات متوسطة الحجم أو  ٢ •
  مفرومتان فرماً ناعماً  ،البصل

  غ من لحم الغنم المفروم ٣٠٠ •
  مل من الماء ٦٠كوب أو  ¼ •
  مكعب من مرقة الدجاج ماجي ١ •
  ملعقة صغيرة من الفلفل اBسود المطحون ½ •
  مفرومتان ،حبات من البيض المسلوق ٢ •
  المفروم ،غ من البقدونس الطازج ٣٥كوب أو  ¼ •
  رقائق من عجينة الفيلو ١٠ •
  المذّوبة للدھن ،غ من الزبدة ١٠٠كوب أو  ½ •

  طريقة التحضير 

  . دقائق حّتى يذبل ٤ُيسّخن السمن في قدر كبيرة ثم ُيضاف إليه البصل وُيطھى لمّدة 



ُيضاف الماء مع مرقة الدجاج ماجي . ُيضاف اللحم المفروم وُيطھى حّتى يصبح لونه بنياً ذھبياً 
  . دقائق، ثم ُيرفع عن النار ٣والفلفل اBسود، وُيطھى المزيج لمّدة 

  . ُيمزج البيض في وعاء مع البقدونس ومزيج اللحم

ع عليھا رقاقة من العجين، ثم ُتدھن الرقاقة سم بالزبدة، وتوض ٣٠× سم  ٣٥ُتدھن صينية 
  . رقائق ٤بالزبدة وُتكّرر الخطوة نفسھا مع 

  . ُيسكب مزيج اللحم على الرقائق

  . رقائق ٤توضع رقاقة لتغطية الحشوة، ثم ُتدھن بالزبدة وُتكّرر الخطوة نفسھا مع 

رجة مئوّية لمّدة تتراوح د ١٨٥ُيدھن الوجه بالزبدة المذّوبة وُيخبز الطبق في فرن مسّخن على 
  . دقيقة أو حّتى يصبح لون الرقائق بنياً ذھبياً  ٣٠و ٢٥بين 

   بيانات التوقيت
  

 دقيقة 25 : مدة التحضير

 دقيقة 35 : مدة الطھو

  البيانات الغذائية

 19.00  : (غ(دھون 

 11.00  : (غ(بروتين 

 43.00  : (غ(كاربوھيدرات 

 389.00  : (سعرات حرارية(طاقة 

  

 أقراص كبّة اللحم •

  لبناني: أسلوب الطبخ •

  ُمَقب��َت: نوع الطبق •

  شخص  ١٢: الكمية •

  : درجة الصعوبة •
  رخيص: تكلفةال •

  المكّونات 

  الناعم ،غ من البرغل ٣٥٠كوب أو  ¾1 •
  غ من لحم البقر المفروم قليل الدھن ٥٠٠ •
غ من  ١٠٠حبة صغيرة الحجم أو  ١ •

  مفرومة ،البصل
  المفروم ،ملعقة طعام من النعناع الطازج ١ •
  ملعقة صغيرة من الملح ١ •
  ملعقة صغيرة من الفلفل اBسود المطحون ¼ •
  ن القرفة المطحونةملعقة صغيرة م ½ •



  ملعقة صغيرة من الكمون المطحون ١ •

  :للحشوة •

  م�عق طعام من الزيت النباتي ٢ •
  مفرومتان ،غ من البصل ٢٥٠حبات متوسطة الحجم أو  ٢ •
  كغ من لحم الغنم المفروم ½ •
  مفّتتان ،)الطعم اBصيل(مكعبات من مرقة الخروف ماجي  ٢ •
  ملعقة صغيرة من السبع بھارات ½ •
  المحّمص ،م من الصنوبرم�عق طعا ٣ •
  ملعقة صغيرة من النعناع المجفف ١ •
  ملعقة طعام من دبس الرمان ١ •
  للقلي ،غ من الزيت النباتي ٤٤٠أكواب أو  ٢ •

  طريقة التحضير 

  . ُيغَسل البرغل وُيَصفaى ثّم يغطى ويوضع جانباً لمّدة ساعة

. الملح والتوابل في وعاء للخلطُيمَزج البرغل المجّھز مع لحم البقر المفروم، البصل، النعناع، 
يضاف القليل من الماء البارد عند (ُتفَرم المكّونات ث�ث مّرات بواسطة آلة فرم اللحم الكھربائية 

  . ُيغّطى المزيج ويوضع في البّراد). الحاجة للحصول على عجينة ناعمة

غنم المفروم ُيضاف لحم ال. ُيحمى الزيت في قدٍر وُيضاف البصل وُيطھى حتى يصبح طرياً 
ك حتى ينضج ويكتسب اللون البني، ثّم ُيضاف المكّعبان المفتتان من مرقة الخروف ماجي  aوُيَحر

، السبع بھارات العربّية، حبوب الصنوبر، النعناع المجّفف ودبس الرّمان )الطعم اBصيل(
  . ويحّرك المزيج حتى يمتزج جيداً 

ة بواسطة يدين رطبتين وُتصَنع كل حصة على تؤَخذ قطع متوسطة الحجم من مزيج عجينة الكبّ 
  . شكل بيضاوي ويترك فراغ في الوسط بإدخال اbصبع من طرف واحد

  . ُتحشى القطع بالقليل من مزيج لحم الغنم المطبوخ وتغلق بالضغط على طرفھا بإحكام

  . ُتقلى الكبة في الزيت المحّمى حتى تكتسب اللون البني الذھبي

  . ناً مع السلطة الخضراء واللبن الطازجُيقدم ھذا الطبق ساخ
   نصائح

   بيانات التوقيت
  البيانات الغذائية

أشھر ثّم  ٦يمكن تحضير ھذا الطبق وحفظه في الث�جة لمّدة  : نصائح التقديم
  .َقليه قبل تقديمه

 دقيقة 30 : مدة التحضير

 دقيقة 20 : مدة الطھو

 26.00  : (غ(دھون 

 19.00  : (غ(بروتين 

 27.00  : (غ(كاربوھيدرات 



 409.00  : (سعرات حرارية( طاقة

  

  

 كبة البطاطا مع ا:رز •

  كويتي: أسلوب الطبخ •

  ُمَقب��َت: نوع الطبق •

  أشخاص  ١٠: الكمية •
  : درجة الصعوبة •
  رخيص: التكلفة •

  المكّونات 

 ،غ من اBرز البسمتي ٤٠٠أكواب أو  ٢ •
  المغسول

  مل من الماء ٧٥٠أكواب أو  ٣ •
  يض ماجيمكعبات من توابل اBرز اBب ٢ •
غ من  ٥٠٠حبات متوسطة الحجم أو  ٢ •

  مسلوقتان ومقّشرتان ،البطاطا

  :للحشوة •

  م�عق طعام من الزيت النباتي ٢ •
  مفرومتان ،غ من البصل ٢٥٠حبات متوسطة الحجم أو  ٢ •
  كغ من لحم الغنم المفروم ½ •
  ملعقة طعام من مسحوق الكاري ١ •
  تتانمف ،)الطعم اBصيل(مكعبات من مرقة الخروف ماجي  ٢ •
  المحّمص ،م�عق طعام من الصنوبر ٣ •
  م�عق طعام من الزبيب ٢ •
  المفروم فرًما ناعًما ،غ من الشبث الطازج ٢٠كوب أو  ¼ •
  للقلي ،أكواب من الزيت النباتي ٢ •

  طريقة التحضير 

ك المزيج باستمرار . ُيوَضع اBرز، الماء، ومكّعبان من توابل اBرز اBبيض ماجي في قدر aُيحر
ُيرَفع المزيج عن النار وُيوَضع . ي ثم ُيغّطى وُيطھى على نار خفيفة حتى ينضج اBرزحتى يغل

  . جانًبا حتى يبرد

  . ُتھَرس البطاطا واBرز كلًيا ثم ُيغّطى المزيج وُيوَضع جانًبا

. في ھذا الوقت، ُيحّمى الزيت في قدر متوّسطة الحجم ثّم ُيضاف البصل وُيقلّى حتى يصبح لّيًنا
وُيضاف مسحوق الكاري، . حم الغنم المفروم وُيقلّى حتى يكتسب اللون البني الذھبيُيضاف ل

ك المزيج جيًدا )الطعم اBصيل(مكّعبان من مرقة الخروف ماجي  aالصنوبر والزبيب وُيحر ،
ك المزيج وبعدھا ُيترك جانًبا حتى . حتى يتماسك aُترَفع القدر عن النار ثم ُيضاف الّشبث وُيحر

  . يبرد



يدين مبتلّتين، ُتؤَخذ قطع متوسطة الحجم من مزيج البطاطا واBرز وُتحّضر على شكل كريات ب
  . ُتثقب في الوسط من طرف واحد بواسطة اbصبع

ح قلي�ً على شكل  aُتحشى الكريات بمزيج اللحم وُتغلق جّيداً حتى تصبح على شكل طابة ثم ُتسط
  . فطائر صغيرة

  . الزيت المحّمى حتى تكتسب اللون البني الذھبيُتقلّى الكّبة على دفعات في 

م الكبة ساخنة مع السلطة الخضراء واللبن الزبادي aُتقد .  
   نصائح

   بيانات التوقيت
  البيانات الغذائية

ُتغمس الكبة في البيض المخفوق قبل القلي للحصول على  : نصائح الطبخ
  .شكٍل أفضل

 دقيقة 25 : مدة التحضير

 دقيقة 30 : مدة الطھو

 22.00  : (غ(دھون 

 13.00  : (غ(تين برو

 45.00  : (غ(كاربوھيدرات 

 430.00  : (سعرات حرارية(طاقة 

  

  

 لحم البقر المغطّى بالكزبرة المقرمشة •

  شرقي: أسلوب الطبخ •
  ُمَقب��َت: نوع الطبق •

  أشخاص  ٦: الكمية •
  : درجة الصعوبة •
  رخيص: التكلفة •

  المكّونات 

 ،شرائح من خبز التوست اBبيض ٣ •
منه قشرته والمقّطع لّبه إلى  المنزوع

  مكعبات صغيرة
  م�عق طعام من الحليب ٣ •
 ،غ من الجزر ٧٥حبة صغيرة الحجم أو  ١ •

  مفرومة فرماً ناعماً 
  المفروم ،م�عق طعام من البقدونس الطازج ٢ •
  ملعقة صغيرة من اBوريغانو المجفف ½ •
  ملعقة صغيرة من الفلفل اBسود المطحون ¼ •



  البرميزان م�عق طعام من جبنة ٣ •
  غ من لحم البقر المفروم ٣٠٠ •

  :مكّونات خلطة البروست •

  مغلف من أسرار خلطة البروست ماجي ١ •
  مسحوق ،فص من الثوم ١ •
  المفرومة ،م�عق طعام من الكزبرة ٤ •
  مخفوقتان خفًقا خفيًفا ،من البيض ٢ •
  للقلي ،مل من الزيت النباتي ٥٠٠أكواب أو  ٢ •

  طريقة التحضير 

  . لتوست اBبيض مع الحليب وُيھَرسان حتى يصبحان لّينينُيمَزج لّب خبز ا

ُتضاف الجزرة والبقدونس واBوريغانو ومسحوق الفلفل اBسود وجبنة البارميزان واللحم 
  . ُتخلَط حتى تمتزج جيًدا. المفروم

وتوضع ). إصبًعا ١٥حوالى (يقّسم المزيج إلى حصص متساوية على شكل أصابع كبيرة 
وتوضع . دقائق أو حتى تنضج ١٠درجة مئوية لمدة  ٢٠٠محّمى على حرارة اBصابع في فرن 

  . جانًبا حتى تبرد

في ھذا الوقت، توضع أسرار خلطة البروست ماجي مع الثوم والكزبرة في الخ�ّطة وُتخَلط 
  . جميعھا حتى يصبح لون خلطة البروست أخضر

  . روست ماجي التي تّم إعدادھاُيغَمس كل إصبع في البيض ومن ثم في خلطة أسرار خلطة الب

دقائق أو  ٦-٥ُتَقلّى أصابع اللحم المغّطاة لمدة . درجة مئوية ١٩٠ُيَحّمى الزيت على حرارة 
  . حتى تكتسب لوًنا بّنًيا ذھبًيا

م الطبق ساخًنا مع صلصة الطحينة aُيَقد .  
   بيانات التوقيت

 دقيقة 30 : مدة التحضير

 دقيقة 15 : مدة الطھو

  البيانات الغذائية

 19.00  : (غ(دھون 

 21.00  : (غ(بروتين 

 19.00  : (غ(كاربوھيدرات 

 318.00  : (سعرات حرارية(طاقة 

  



 سمبوسك اللحم المقلية •

  شرقي: أسلوب الطبخ •

  ُمَقب��َت: نوع الطبق •

  شخص  ١٢: الكمية •

  : درجة الصعوبة •
  رخيص: التكلفة •

  المكّونات 

  :للعجينة •

  غ من الدقيق العادي ٤٢٠أكواب أو  ٣ •
  ملعقة طعام من السكر ١ •
  ملعقة صغيرة من الملح ½1 •
غ من الزبدة غير  ١١٠كوب أو  ½ •

  المذوبة ،المملحة
  مل من الماء ١٨٥كوب أو  ¾ •

  :للحشوة •

  م�عق طعام من الزيت النباتي ٢ •
  مفرومتان ،غ من البصل ٢٥٠حبات متوسطة الحجم أو  ٢ •
  غ من لحم الغنم المفروم ٥٠٠ •
  مفتتان ،)الطعم اBصيل(مكعبات من مرقة الخروف ماجي  ٢ •
  المحمص ،م�عق طعام من الصنوبر ٢ •
  اBسود المطحونملعقة صغيرة من الفلفل  ¼ •
  ملعقة صغيرة من السبع بھارات ١ •
  ملعقة صغيرة من النعناع المجفف ½ •
  أكواب من زيت القلي ٢ •

  طريقة التحضير 

يوضع الدقيق في وعاٍء عميٍق وُيضاف إليه السكر، الملح والزبدة وُتمزج المكونات جيداً 
  . بواسطة أطراف اBصابع إلى أن تتحول إلى فتات

لة من الماء تدريجياً وُتمزج المكونات إلى أن تتكّون عجينة، ثم ُيغّطى ُتُ◌ضاف كميات قلي
  . دقيقة ٣٠الوعاء بواسطة قطعة مطبخ ويوضع جانباً لمدة 

في ھذه اBثناء، ُيحّمى الزيت النباتي في قدٍر وُيقلى البصل لمدة دقيقتين ثم ُيضاف لحم الغنم 
الطعم (ُتضاف مكعبات مرقة الخروف ماجي . ياً دقائق أو إلى أن يصبح بن ٥المفروم وُيقلى لمدة 

وحب الصنوبر المحمص والبھارات والنعناع المجفف ثم ُتحرك المكونات لبضع ثواٍن ) اBصيل
  . أو إلى أن تمتزج جيداً ببعضھا وُترفع عن النار

ملم ثم ُتقّطع دوائر من العجينة بواسطة كوب  ٣ُيرق المزيج على شكل عجينة رفيعة بسماكة 
توضع ملعقة كبيرة من الحشوة في وسط كل قطعة وُتغلق . وسط الحجم أو آلة تقطيع العجينمت

  . اBطراف من خ�ل قلب اBطراف أو رّصھا بواسطة شوكة



دقائق أو  ٦إلى  ٥درجة مئوية لمدة  ١٩٠ُتقلى فطائر السمبوسك في الزيت المحمى على حرارة 
وضع على ورق المطبخ ^متصاص فائض الزيت إلى تصبح بنية اللون، ثم ُترفع من الزيت وت

  . وُتقّدم
  

إّن إضافة ملعقة كبيرة من اللبنة مع الحشوة يعزز طعم  : نصائح الطبخ
  .السمبوسك

 دقيقة 30 : مدة التحضير

 دقيقة 15 : مدة الطھو

 25.00  : (غ(دھون 

 11.00  : (غ(بروتين 

 30.00  : (غ(كاربوھيدرات 

 394.00  : (ةسعرات حراري(طاقة 

  

 ساتاي لحم الغنم •

  تايلندي: أسلوب الطبخ •
  ُمَقب��َت: نوع الطبق •

  أشخاص  ٧: الكمية •

  : درجة الصعوبة •
  رخيص: التكلفة •

  المكّونات 

الطري والمقّطع إلى  ،غ من لحم الغنم ٧٥٠ •
  سم ٢قطع بحجم 

  ملعقة طعام من الزيت النباتي ١ •
 ،ملعقة طعام من الزنجبيل الطازج ½ •

ً ا   لمفروم فرماً ناعما
  ملعقة صغيرة من الكمون المطحون ½1 •
  مل من الماء ٣٧٥كوب أو  ½1 •
  مكعب من مرقة الدجاج ماجي ١ •
  غ من زبدة الفستق ١٣٠كوب أو  ½ •
  ملعقة طعام من عصير الحامض ١ •
  م�عق طعام من صلصة الفلفل الحلو ٣ •
  المفرومة فرماً ناعماً  ،ملعقة طعام من الكزبرة ½1 •

  ضير طريقة التح

  . ُتشك قطع لحم الغنم في أسياخ وتوضع جانباً 



ُيحّمى الزيت في قدٍر متوسّطة الحجم وُيضاف الزنجبيل والكمون، وُيحّرك المزيج على نار 
  . معتدلة لمدة دقيقة

ُيضاف الماء، ومكعب مرقة الدجاج ماجي، وزبدة الفستق، وعصير الليمون الحامض، وصلصة 
  . دقائق ٥إلى  ٤زيج وُيغّطى وُيترك على النار من دون غطاء لمّدة ثم ُيغلى الم. الفلفل الحلو

  . ُيشوى اللحم المشكوك على اBسياخ حتى ينضج بحسب الرغبة وُيقّدم مع صلصة الساتاي

  

 30 : مدة التحضير
 دقيقة

 

 

 دقائق 10 : مدة الطھو

 30.00  : (غ(دھون 

 24.00  : (غ(بروتين 

 5.20  : (غ(كاربوھيدرات 

 384.00  : (سعرات حرارية(طاقة 

  

•  

 أصابع عجينة الفيلو بلحم الغنم •

  شرقي: أسلوب الطبخ •
  ُمَقب��َت: نوع الطبق •

  أشخاص  ٨: الكمية •

  : درجة الصعوبة •
  رخيص: التكلفة •

  المكّونات 

  م�عق طعام من زيت الزيتون ٢ •
مفرومة  ،غ من البصل ١٥٠حبة أو  ١ •

  فرماً ناعماً 
 ،غ من الصنوبر ١٠عام أو ملعقة ط ١ •

  المحّمص
  غ من لحم الغنم المفروم ٤٠٠ •
  مكعبات من مرقة الدجاج ماجي ملح أقل ٢ •
  مل من الماء ٦٠كوب أو  ¼ •
  المفروم ،كوب من الزبيب ¼ •
  غ من جبنة الموتزاري� قليلة الدسم ١٠٠كوب أو  ½ •
  المفرومة ،م�عق طعام من الكزبرة ٢ •
  المفروم ،م�عق طعام من النعناع الطازج ٢ •
  ملعقة صغيرة من الفلفل اBسود المطحون ١ •
  غ من عجينة الفيلو ٣٧٥علبة أو  ١ •



  طريقة التحضير 

دقائق أو  ٥ُيسخن زيت الزيتون في قدر، وُيطھى فيه البصل والصنوبر على نار متوسطة لمدة 
  . حتى يكتسبا لوناً ذھبياً بنياً 

ُيضاف مكّعبا مرقة . دقائق ٨و ٥راوح بين ُيضاف لحم الغنم وُيطھى على نار متوسطة لمدة تت
ُيرفع عن النار ويوضع . دقائق إضافية ٣ُيطھى المزيج لمدة . الدجاج ماجي ملح أقل والماء

  . جانباً حتى يبرد

ُتخلط . ُيضاف الزبيب، وجبنة الموزاري�، والكزبرة، والنعناع، والفلفل اBسود إلى مزيج اللحم
   .المكّونات حتى تمتزج جّيداً 

ُتضاف ملعقة كبيرة من . شرحات بشكل أصابع ٣ُتقّطع كّل واحدة من رقائق عجينة فيلو إلى 
. ُيطوى الطرفان وُتلّف العجينة حتى تّتخذ شكل اbصبع. مزيج لحم الغنم إلى أحد طرفي الرقيقة

  . ُيدھن الطرفان بالماء وُيطّبقا

درجة مئوية لمدة  ١٩٠رجة توضع اBصابع في صينية وُتخبز في فرن ساخن محّمى على د
  . دقيقة حتى تكتسب لوناً ذھبياً بنياً  ٢٠و ١٥تراوح بين 

  . ًتقّدم مع سلطة خضراء مشّكلة
   بيانات التوقيت

  البيانات الغذائية

 دقيقة 15 : مدة التحضير

 دقيقة 35 : مدة الطھو

 18.00  : (غ(دھون 

 16.00  : (غ(بروتين 

 44.00  : (غ(كاربوھيدرات 

 409.00  : (سعرات حرارية(طاقة 

  

 فطائر باللحم على الطريقة السعودية •

  سعودي: أسلوب الطبخ •
  �َتُمَقب� : نوع الطبق •

  شخص  ١٢: الكمية •

  : درجة الصعوبة •
  رخيص: التكلفة •

  المكّونات 

  غ من الدقيق العادي ٤٢٠أكواب أو  ٣ •
  ملعقة صغيرة من الملح ١ •
  من البيض ١ •
  م�عق طعام من السمن ٣ •



  مل من الماء ١٩٠كوب أو  ¾ •

  :للحشوة •

  غ من لحم البقر المفروم ٧٥٠ •
  فرومتان فرماً ناعماً م ،غ من البصل ٣٠٠حبات متوسطة الحجم أو  ٢ •
  ملعقة صغيرة من الفلفل اBسود المطحون ١ •
  م�عق كبيرة من الماء ٣مذوبان في  ،مكعبات من مرقة الدجاج ماجي ٢ •
  أكواب من زيت القلي ٢ •

  طريقة التحضير 

  . ُتشّكل حفرة في الوسط وُيضاف السمن مع البيضة. ُينخل الدقيق في وعاء كبير

بع مع إضافة القليل من الماء تدريجياً حّتى تمتزج المكّونات بالكامل ُيدعك الدقيق برؤوس اBصا
  . بعضھا مع بعض وتشّكل عجينة متجانسة

  . ُتغّطى وُتترك جانباً لمّدة ساعة كاملة. أجزاء ٤ُتقسم العجينة إلى 

ُتحّرك . ُيخلط اللحم المفروم مع البصل والفلفل اBسود ومكّعبي مرقة الدجاج ماجي المذوبان 
  . المكّونات جيداً بعضھا مع بعض ثم ُتترك جانباً 

توضع ملعقة . ُيرّق كّل جزء من العجينة، ثم ُيقّطع باستخدام كوب إلى قطع مستديرة الشكل
  . كبيرة من مزيج اللحم في وسط كّل قطعة وُتقفل من خ�ل فتل اBطراف

ُتقّدم . لونھا بنياً ذھبياً  درجة مئوية حّتى يصبح ١٨٠ُتقلى الفطائر في زيت محّمى على حرارة 
  . ساخنة

   بيانات التوقيت
  البيانات الغذائية

 دقيقة 30 : مدة التحضير

 دقائق 8 : مدة الطھو

 20.00  : (غ(دھون 

 22.00  : (غ(بروتين 

 30.00  : (غ(كاربوھيدرات 

 366.00  : (سعرات حرارية(طاقة 

  

 أقراص البطاطا واللحم المغلّفة •

  يوناني: أسلوب الطبخ •

  ُمَقب��َت: نوع الطبق •
  أشخاص  ٨: الكمية •

  : درجة الصعوبة •

  رخيص: التكلفة •

  المكّونات 



  غ من البطاطا ٧٥٠وسطة الحجم أو حبات مت ٣ •
  م�عق طعام من الزيت النباتي ٢ •
  مفرومة فرماً ناعماً  ،غ من الجزر ١٠٠حبة أو  ١ •
  غ من لحم البقر المفروم ٢٥٠ •
  ملعقة صغيرة من جوز الطيب المسحوق ¼ •
  ملعقة صغيرة من الحبق المجفف ½ •

  :لخلطة التغليف •

  مخفوقتان بخفّة ،من البيض ٢ •
  خلطة البروست ماجيمغلف من أسرار  ١ •
  للقلي ،أكواب من الزيت النباتي ٢ •

  طريقة التحضير 

  . دقيقة أو إلى أن تنضج، ثم ُتبّرد تحت الماء البارد، وُتقّشر وُتھرس ٢٠ُتسلق البطاطا لمّدة 

 ٥ُيحّمى الزيت في المق�ة وُيذَبل الجزر المفروم لمّدة دقيقتين، ثم ُيضاف اللحم وُيطھى لمّدة 
  . لى أن يصبح اللحم بّني اللوندقائق أو إ

ُيضاف اللحم إلى مزيج البطاطا وُتخلط المكّونات جّيداً ثم ُتتّبل مع جوزة الطيب والحبق 
 ١٥حوالي (ُيقّسم المزيج إلى أقسام متساوية وُيقّرص على شكل فطائر صغيرة . المجّفف
  . ليفدقيقة كي تصبح سھلة التغ ٣٠توضع اBقراص في الث�ّجة لمّدة ). قرص

ُيغمس كل قرص من البطاطا في البيض من ثم في محتوى مغلّف أسرار خلطة البروست 
  . ماجي

درجة مئوّية ويتم إسقاط قطعة صغيرة من الخبز في  ١٧٥ُيحّمى الزيت النباتي على حرارة 
  . الزيت الساخن للتأّكد من حرارة الزيت

  . صبح بّنيًة ذھبّيةً دقائق أو إلى أن ت ٨إلى  ٥ُتقلى أقراص البطاطا لمّدة 

  . ُتقّدم ساخنةً 
   بيانات التوقيت

  البيانات الغذائية

 دقيقة 15 : مدة التحضير

 دقيقة 30 : مدة الطھو

 18.00  : (غ(دھون 

 13.00  : (غ(بروتين 

  24.00   : (غ(كاربوھيدرات 

 298.00  : (سعرات حرارية(طاقة 

  



أقراص العجين المطھّوة عل البخار على  •
 المنتو -الطريقة السعودية 

  سعودي: أسلوب الطبخ •
  ُمَقب��َت: نوع الطبق •

  أشخاص  ٨: الكمية •
  : درجة الصعوبة •
  رخيص: لتكلفةا •

  المكّونات 

  غ من الدقيق العادي ٤٢٠أكواب أو  ٣ •
  ملعقة صغيرة من الملح ١ •
  من البيض ١ •
  مل من الماء ٢٥٠كوب أو  ١ •

  :للحشوة •

  غ من لحم الغنم المفروم ٧٥٠ •
  مفرومتان فرماً ناعماً  ،غ من البصل ٣٠٠حبات متوسطة الحجم أو  ٢ •
  ملعقة صغيرة من الفلفل اBسود المطحون ١ •
  م�عق كبيرة من الماء ٣مذوبان في  ،عبات من مرقة الدجاج ماجيمك ٢ •

  طريقة التحضير 

ُيضاف الماء تدريجياً وُتمزج المكّونات بعضھا . ُيخلط الدقيق في وعاء كبير مع الملح والبيضة
  . يمكن إضافة المزيد من الماء إذا لزم اBمر. مع بعض حّتى تشّكل عجينة متماسكة

ُتغّطى وُتترك . ُيقّرص كّل جزء إلى كرات. أجزاء صغيرة متساوية في الحجمُتقسم العجينة إلى 
  . جانباً لمّدة ساعة كاملة

ُيخلط اللحم المفروم مع البصل والفلفل اBسود ومكّعبي مرقة الدجاج ماجي المذوبان ثم ُيترك 
 ً   . جانبا

ُتكّرر ھذه الخطوة مع بقّية . ُترّق كّل كرة وُتحشى بملعقة صغيرة من مزيج اللحم ثم ُتطوى لُتقفل
  . الكرات

توضع أقراص العجين المحشّوة في سلّة . ُتدھن قدر خاصة لطھو المنتو على البخار بالسمن
  . القدر

ُتغّطى القدر . ُيمf نصف الجزء اBسفل من القدر بالماء الساخن مع إضافة القليل من الملح
  . دقيقة أو حّتى تنضج اBقراص ٥٠ّدة توضع على نار متوّسطة الحرارة لم. وُتقفل بإحكام

  . ُتصّف أقراص المنتو في طبق للتقديم وُتقّدم ساخنة
   بيانات التوقيت

  ت الغذائيةالبيانا

 دقيقة 30 : مدة التحضير

 ساعة : مدة الطھو



 24.00  : (غ(دھون 

 22.00  : (غ(بروتين 

 45.00  : (غ(كاربوھيدرات 

 490.00  : (سعرات حرارية(طاقة 

   

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



  بحريات
 أقراص البطاطا والقريدس •

  شرقي: أسلوب الطبخ •

  ُمَقب��َت: نوع الطبق •
  أشخاص  ٥: الكمية •

  : صعوبةدرجة ال •
  رخيص: التكلفة •

  المكّونات 

  م�عق طعام من الزبدة غير المملحة ٢ •
المنّظف  ،غ من القريدس المقّشر ٢٥٠ •

  والمقّطع إلى مكّعبات صغيرة
غ من  ٥٠٠حبات متوسطة الحجم أو  ٢ •

  مسلوقة، مقّشرة ومھروسة ،البطاطا
 ،م�عق طعام من الفليفلة الحلوة الحمراء ٢ •

  المفرومة
  المفروم فرماً ناعماً  ،م من البقدونس الطازجملعقة طعا ١ •
  المفروم فرماً ناعماً  ،ملعقة طعام من البصل اBخضر ١ •
  ملعقة صغيرة من الكمون المطحون ¼ •
  ملعقة صغيرة من الفلفل اBسود المطحون ¼ •
  رشة من جوز الطيب المسحوق •
  مخفوقتان خفقاً خفيفاً  ،من البيض ٢ •
  يمغلف من أسرار خلطة البروست ماج ١ •
  أكواب من زيت القلي ٢ •

  طريقة التحضير 

ُيرفع . دقائق أو حتى ينضج ٤-٣في قدر متوسطة الحجم، ُتذّوب الزبدة وُيطھى القريدس لمدة 
  . عن النار ويوضع في وعاء

ُتمزج . ُتضاف البطاطا المھروسة، الفليفلة الحلوة الحمراء، البقدونس، البصل اBخضر والتوابل
  . تنخلط جّيداً  المكونات بالملعقة حتى

توضع الكرات على . كرة ١٥-١٢ُيشّكل المزيج إلى كرات متوسطة الحجم ُتقّسم بدورھا إلى 
  . ساعة½ صينية وُتترك في البراد لمدة 

  . ُتغّمس الكرات في البيض ثّم في أسرار خلطة البروست ماجي

أو حتى تكتسب دقائق  ٦-٤درجة مئوية لمدة  ١٩٠ُتقلى الكرات في زيت محّمى على حرارة 
  . لوناً بنياّ ذھبياً ثّم ُتقّدم

   بيانات التوقيت



  البيانات الغذائية

 دقيقة 25 : مدة التحضير

 دقائق 10 : دة الطھوم

 15.00  : (غ(دھون 

 16.00  : (غ(بروتين 

 29.00  : (غ(كاربوھيدرات 

 317.00  : (سعرات حرارية(طاقة 

  

 أقراص الذرة والقريدس المقليّة •

  عالمي: أسلوب الطبخ •

  ُمَقب��َت: نوع الطبق •

  أشخاص  ٥: الكمية •
  : درجة الصعوبة •
  رخيص: التكلفة •

  المكّونات 

  المنّظف ،غ من القريدس المقّشر ٣٥٠ •
غ من الذرة الحلوة المعلّبة  ٢٥٠علبة أو  ١ •

  والمصّفاة
  مسحوقان ،فصوص من الثوم ٢ •
صغير  ،قرن من الفلفل اBخضر الحار ١ •

  الحجم، منزوع البذور والمفروم
  ملعقة صغيرة من الكزبرة المطحونة ١ •
  ملعقة صغيرة من الكمون المطحون ½ •
  لب الخبز الطازج غ من ٣٠كوب أو  ¼ •

  :لخلطة البروست •

  مغلف من أسرار خلطة البروست ماجي ١ •
  مخفوقتان بشكل خفيف ،من البيض ٢ •
  للقلي ،أكواب من الزيت النباتي ٢ •

  طريقة التحضير 

). بوريه(ثانية أو حّتى يصبح مسحوقاً  ٣٠يوضع القريدس في خ�ّط كھربائي وُيخلط لمّدة 
  . ُيسكب في وعاء كبير

  . ه الذرة والثوم والفليفلة الحارة ومسحوق الكزبرة والكمون ولّب الخبزُتضاف إلي

ُيقّرص كّل مقدار . ُتمزج المكّونات جيداً بعضھا ببعض وُيقّسم المزيج إلى مقادير متساوية
  . دقيقة حّتى تصبح سھلة التغليف ٣٠في الث�ّجة لمّدة ) قرصاً  ١٥حوالي (وتوضع اBقراص 



  . بيض ثم في أسرار خلطة البروست ماجيُيغّمس كّل قرص في ال

توضع قطعة صغيرة من الخبز في الزيت (درجة مئوّية  ١٧٥ُيسّخن الزيت النباتي على حرارة 
  ). للتأّكد من درجة حرارته

  . دقائق حّتى يصبح لونھا بنياً ذھبياً  ٥و ٣ُتقلى أقراص القريدس لمّدة تتراوح بين 

  . ُتقّدم ساخنة
   بيانات التوقيت

  البيانات الغذائية

 دقيقة 15 : مدة التحضير

 دقائق 7 : مدة الطھو

 16.00  : (غ(دھون 

 21.00  : (غ(بروتين 

 28.00  : (غ(ربوھيدرات كا

 340.00  : (سعرات حرارية(طاقة 

  

 فطائر الفاصوليا والقريدس المقليّة •

  ھنغاري: أسلوب الطبخ •
  ُمَقب��َت: نوع الطبق •

  أشخاص  ٥: الكمية •

  : درجة الصعوبة •
  رخيص: التكلفة •

  المكّونات 

غ من الفاصوليا الصغيرة  ٩٠كوب أو  ½ •
  المجففة

  المنّظف ،المقّشر غ من القريدس ٣٠٠ •
 ،غ من البصل ٩٠حبة صغيرة الحجم أو  ١ •

  مفرومة
  مفرومان ،فصوص من الثوم ٢ •
  ملعقة صغيرة من الفلفل الحار ¼ •
  المفروم ،م�عق طعام من البقدونس الطازج ٢ •
  مخفوقتان بشكل خفيف ،من البيض ٢ •
  مغلف من أسرار خلطة البروست ماجي ١ •
  أكواب من زيت القلي ٢ •

   طريقة التحضير



ُتصفى ثم ُتفرك وُيزال عنھا . ُتنقع حبوب الفاصوليا المجّففة لمّدة ليلة كاملة في الماء البارد
  . القشر

والبصل المفروم والثوم المسحوق ) الروبيان(ُتخلط الفاصوليا في خ�ّط كھربائي مع القريدس 
ل الخليط بالملح والفلفل ُيتبّ . ومسحوق الفلفل الحار والقدونس المفروم حّتى تشّكل خليطاً متجانساً 

  . حسب المذاق، ثم ُيقّرص إلى كرات بحجم الملعقة الكبيرة

  . توضع الكرات في صينية وُتترك في الث�ّجة لمّدة ساعة كاملة أو حّتى تصبح نصف مثلّجة

  . يتّم إخراج الكرات من الث�ّجة وُتغّمس في البيض ثم في أسرار خلطة البروست ماجي

درجة مئوية  ١٨٠ى مراحل في كمية كبيرة من الزيت المحمى على حرارة ُتقلى الفطائر عل
  . دقائق أو حّتى يصبح لونھا بنياً ذھبياً  ٤و ٣لمّدة تتراوح بين 

   بيانات التوقيت
  البيانات الغذائية

 دقيقة 20 : مدة التحضير

 دقائق 5 : مدة الطھو

 16.00  : (غ(دھون 

 21.00  : (غ(بروتين 

 25.00  : (غ(كاربوھيدرات 

 321.00  : (سعرات حرارية(طاقة 

  

 أصابع السمك •

  عالمي: أسلوب الطبخ •

  ُمَقب��َت: نوع الطبق •
  أشخاص  ١٠: الكمية •

  : درجة الصعوبة •

  معتدل: التكلفة •

  المكّونات 

  كغ من فيليه السمك ١ •
  مغلفات من أسرار خلطة البروست ماجي ٢ •
  مخفوفة ،من البيض ٣ •
  غ من الزيت النباتي ٤٤٠أكواب أو  ٢ •

  طريقة التحضير 

  . تقّطع شرائح السمك إلى أصابع

  . تسكب خلطة اسرار البروست ماجي في صحن

  . غّمس أصابع السمك في البيض ثّم في خلطة أسرار البروست ماجي وتوضع على صحنت



دقائق إلى أن يصبح  ٧و ٥يحّمى الزيت على حرارة متوّسطة وتقلى اBصابع لمّدة تتراوح بين 
  . لونھا بّنياً ذھبّياً 

   ائحنص
   بيانات التوقيت

  البيانات الغذائية

من اBفضل استعمال سمك الھامور أو اللقّز أو سمك موسى  : نصائح الطبخ
  .أو سمك القّد أو السلمون

 دقائق 10 : مدة التحضير

 دقائق 7 : مدة الطھو

 7.10  : (غ(دھون 

 22.00  : (غ(بروتين 

 12.00  : (غ(كاربوھيدرات 

 207.00  : (سعرات حرارية(طاقة 

  

 كروكيت القريدس والبطاطا •

  عالمي: أسلوب الطبخ •
  ُمَقب��َت: نوع الطبق •

   أشخاص ١٠: الكمية •

  : درجة الصعوبة •
  رخيص: التكلفة •

  المكّونات 

  ملعقة طعام من الزبدة ١ •
غ من  ١٥٠حبة متوسطة الحجم أو  ١ •

  مفرومة ،البصل
  مسحوقان ،فصوص من الثوم ٢ •
  ملعقة صغيرة من الفلفل الحار ¼ •
ملعقة صغيرة من الفلفل اBسود  ½ •

  المطحون
  المنّظف ،غ من القريدس المقّشر ٣٠٠ •
  وقة بشكل خفيفمخف ،من البيض ١ •
  مسلوقة ومھروسة ،غ من البطاطا ٣٠٠حبة كبيرة الحجم أو  ١ •
  مفرومة ،م�عق طعام من الكزبرة ٢ •
  أكواب من زيت القلي ٢ •

  :لخلطة البروست •

  مخفوقتان بشكل خفيف ،من البيض ٢ •
  مغلف من أسرار خلطة البروست ماجي ١ •



  طريقة التحضير 

 ٤بصل المفروم وُيطھى على نار متوّسطة الحرارة لمّدة ُتذّوب الزبدة في مق�ة ثم ُيضاف إليھا ال
ُيضاف الثوم المسحوق مع الفلفل الحار والفلفل اBسود وُيطھى المزيج لمّدة . دقائق أو حّتى يذبل

  . ُيرفع عن النار وُيبّرد. دقيقة واحدة

ير ثم يوضع في وعاء كب. يوضع القريدس في خ�ّط كھربائي وُيطحن جيداً حّتى يصبح ناعماً 
ُتضاف إليه البيضة المخفوقة والبطاطا المھروسة والكزبرة الطازجة المفرومة وخليط البصل 

  . وُتمزج المكّونات جيداً بعضھا مع بعض

ُيقّرص خليط القريدس إلى أقراص صغيرة توضع في صينية وُتغلّف بورق نايلون ^صق ثم 
  . ساعة ١½توضع في الث�ّجة لمّدة 

من الث�ّجة وُتغّمس في البيضتين المخفوقتين وُتقلّب في أسرار خلطة  يتّم إخراج اBقراص
  . البروست ماجي

درجة مئوية،  ١٧٥ُتقلى أقراص القريدس في كمية كبيرة من الزيت المتوّسط الحرارة، حوالي 
  . دقائق أو حّتى يصبح لونھا بنياً ذھبياً  ٦لمّدة 

   نصائح
   بيانات التوقيت

  البيانات الغذائية

ريدس قبل قليھا إذا لم تكن سُتستعمل يمكن تثليج أقراص الق : نصائح الطبخ
  .في اليوم نفسه

 دقيقة 20 : مدة التحضير

 دقائق 7 : مدة الطھو

 6.00  : (غ(دھون 

 9.40  : (غ(بروتين 

 13.00  : (غ(كاربوھيدرات 

 144.00  : (سعرات حرارية(طاقة 

  

 الربيان بالكزبرة •

  متوسطي: أسلوب الطبخ •

  تُمَقب��َ : نوع الطبق •

  أشخاص  ٥: الكمية •

  : درجة الصعوبة •
  رخيص: التكلفة •

  المكّونات 

  متوسط الحجم ،كغ من الربيان المقّشر ١ •
  مغلف من أسرار خلطة البروست ماجي ١ •



  مفرومة فرماً ناعماً  ،ملعقة طعام من الكزبرة ½1 •
  بْشر قشر ليمونة حامضة •
  محفوفتان ،من البيض ٢ •
  أكواب من الزيت النباتي ٢ •

  تحضير طريقة ال

  . ُينّظف الربيان، ينزع الرأس ويترك الذنب

  . تخلط أسرار خلطة البروست ماجي مع الكزبرة وبرش الليمون الحامض وتسكب في صحن

  . يغّمس الربيان في البيض ثّم في أسرار خلطة البروست ماجي ويوضع على صحن

دقائق إلى أن يصبح  ٧و ٥يحّمى الزيت على حرارة متوّسطة ويقلى الربيان لمّدة تتراوح بين 
  . يجب عدم اbفراط في طھو الربيان. لونھا بّنياً ذھبّياً 

   نصائح
   بيانات التوقيت

  البيانات الغذائية

  .إّن مزيج برش الليمون والكزبرة يعطي الربيان طعماً رائعاً  : نصائح الطبخ

 دقائق 10 : مدة التحضير

 دقائق 7 : مدة الطھو

 14.00  : (غ(دھون 

 45.00  : (غ(بروتين 

 14.00  : (غ( كاربوھيدرات

 375.00  : (سعرات حرارية(طاقة 

  

 فطائر القريدس والبيض •

  عالمي: أسلوب الطبخ •
  ُمَقب��َت: نوع الطبق •

  أشخاص  ٨: الكمية •
  : درجة الصعوبة •

  رخيص: التكلفة •

  المكّونات 

  المقّشر ،من البيض المسلوق ٨ •
  ملعقة طعام من الزبدة ١ •
غ من  ١٠٠حبة صغيرة الحجم أو  ١ •

  مفرومة فرماً ناعماً  ،البصل
  مسحوق ،فص من الثوم ١ •
  المفرومة ،م�عق طعام من الكزبرة ٢ •



  المنّظف ،غ من القريدس المقّشر ٢٠٠ •
  مخفوقتان قلي�ً  ،من البيض ٢ •
  مغلف من أسرار خلطة البروست ماجي ١ •
  أكواب من زيت القلي ٢ •

  طريقة التحضير 

  . ُيقّشر البيض بتأ̀ن ويوضع جانباً 

 ٤إلى  ٣الزبدة في مق�ة، وُتضاف مكّونات البصل والثوم وُتطھى على ناٍر معتدلٍة لمّدة ُتذّوب 
  . ثم ُترفع عن النار وتوضع جانباً حتى تبرد. دقائق أو إلى تصبح طرّية

يوضع مزيج القريدس والبصل داخل خ�ّط كھربائي وُيخلط لمّدة دقيقة أو إلى أن تحصلي على 
  . عجينة طرّية

ساعة كي ½ بيضة بكمّيٍة من عجينة القريدس ثم توضع على صينّية في الث�ّجة لمّدة  ُتغّطى كلّ 
  . تصبح سھلة التغليف

ُتغمس كل بيضٍة مغّطاة بالقريدس داخل البيض المخفوق ثم ُتغمس داخل أسرار خلطة البروست 
  . ماجي

  . دقائق أو إلى أن يصبح لونھا بّنّياً ذھبّياً  ٥إلى  ٤ُتقلى لمّدة 

  . قّدم مع السلطةتُ 
   بيانات التوقيت

  البيانات الغذائية

 دقيقة 20 : مدة التحضير

 دقائق 10 : مدة الطھو

 14.00  : (غ(دھون 

 14.00  : (غ(بروتين 

 9.70  : (غ(كاربوھيدرات 

 227.00  : (سعرات حرارية(طاقة 

  

 أقراص البطاطا والقريدس المقليّة •

  شرقي: أسلوب الطبخ •

  ُمَقب��َت: نوع الطبق •
  أشخاص  ٥: الكمية •

  : درجة الصعوبة •
  رخيص: التكلفة •

  المكّونات 

  غ من البطاطا ٢٠٠حبة أو  ١ •



  المفروم ،غ من القريدس المقّشر ٢٠٠ •
  المفروم ،م�عق طعام من البقدونس الطازج ٢ •
  ملعقة صغيرة من الفلفل اBسود المطحون ½ •
  ملعقة صغيرة من الكركم المطحون ¾ •
  المفروم ،م�عق طعام من البصل اBخضر ٣ •
  مخفوقتان خفقاً خفيفاً  ،من البيض ٢ •
  مغلف من أسرار خلطة البروست ماجي ١ •
  من زيت القليأكواب  ٢ •

  طريقة التحضير 

ُيضاف القريدس، والبقدونس، . ُتقّشر البطاطا وتبشر. ُتسلق البطاطا حتى تصبح نصف ناضجة
  . والفلفل، والكركم، والبصل اBخضر

ُيشّكل المزيج على شكل أقراص صغيرة، وتوضع اBقراص على صينية وتثلّج لمدة ساعة حتى 
  . يسھل مسكھا

  . س في البيض ثّم تغلّف بـ أسرار خلطة البروست ماجيُتغّمس أقراص القريد

دقائق أو حتى تكتسب  ٥درجة مئوية لمدة  ١٧٥ُتقلى اBقراص في زيت محّمى على حرارة 
  . لوناً بنياّ ذھبياً 

  . تقّدم اBقراص مع السلطة
   لتوقيتبيانات ا

  البيانات الغذائية

 دقيقة 20 : مدة التحضير

 دقائق 5 : مدة الطھو

 15.00  : (غ(دھون 

 13.00  : (غ(بروتين 

 20.00  : (غ(كاربوھيدرات 

 267.00  : (سعرات حرارية(طاقة 

  

 لحبّار المقليّةحلقات ا •

  عالمي: أسلوب الطبخ •

  ُمَقب��َت: نوع الطبق •
  أشخاص  ٤: الكمية •

  : درجة الصعوبة •
  رخيص: التكلفة •

  المكّونات 

  المنّظف ،غ من الحبار ٤٠٠ •



  مخفوقتان بشكل خفيف ،من البيض ٢ •
  السائل ،م�عق طعام من الحليب ٢ •
  مسحوقان ،فصوص من الثوم ٢ •
  مطحونرشة من الفلفل اBسود ال •
  مغلف من أسرار خلطة البروست ماجي ١ •
  أكواب من الزيت النباتي ٢ •

  طريقة التحضير 

  . سم½ ُيقّطع الحّبار إلى حلقات بسماكة 

  . ُتمزج البيضتان المخفوقتان مع الحليب والثوم المسحوق والفلفل اBسود في وعاء

ثم ُتغّمس في أسرار خلطة  ُتغّمس حلقات الحبار في خليط البيض، وُتزال عنھا الكمية الفائضة
  . البروست ماجي

درجة مئوّية لمّدة تتراوح بين  ١٩٠ُتقلى الحلقات في كمية كبيرة من الزيت المحّمى على حرارة 
  . دقائق أو حّتى يصبح لونھا بنياً ذھبياً  ٤و ٣

  . ُتقّدم مع الحامض أو صلصة التارتار
   بيانات التوقيت

  البيانات الغذائية

 دقيقة 20 : مدة التحضير

 دقائق 4 : مدة الطھو

 17.00  : (غ(دھون 

 21.00  : (غ(بروتين 

 19.00  : (غ(كاربوھيدرات 

 315.00  : (عرات حراريةس(طاقة 

  

 أقراص السمك والقريدس المقليّة •

  إسباني: أسلوب الطبخ •

  ُمَقب��َت: نوع الطبق •
  أشخاص  ٦: الكمية •

  : درجة الصعوبة •
  رخيص: التكلفة •

  المكّونات 

  غ من فيليه السمك اBبيض ٣٠٠ •
المنّظف  ،غ من القريدس المقّشر ١٥٠ •

  والمفروم
  محارملعقة طعام من صلصة ال ½ •



  ملعقة طعام من الزنجبيل المبشور ½ •
  ملعقة طعام من دقيق الذرة ½ •
  المفروم فرماً ناعماً  ،م�عق طعام من البقدونس الطازج ٢ •
  ملعقة صغيرة من الفلفل اBسود المطحون ¼ •
  حبة واحدة صغيرة ،من قشر الحامض •
  ملعقة طعام من المايونيز ½ •
  مخفوقتان بشكٍل خفيف ،من البيض ٢ •
  أسرار خلطة البروست ماجي مغلف من ١ •
  أكواب من زيت القلي ٢ •

  طريقة التحضير 

يوضع فيليه السمك في خ�ّط كھربائي وُيخلط لمّدة دقيقتين أو حّتى يصبح مزيجاً ناعماً ثم 
  . ُيسكب في وعاء

ُيضاف إليه القريدس المفروم، وصلصة المحار، والزنجبيل، ودقيق الذرة، والبقدونس، والفلفل 
ًتخلط المكّونات بواسطة اليدين كي تمتزج جيداً . برش الليمون الحامض، والمايونيزاBسود، و

  . بعضھا ببعض

ُيقّرص المزيج وتوضع اBقراص الصغيرة على صينّية مغّطاة بورق رقيق ^صق وُتثلّج لمّدة 
  . ساعة½ 

  . ُيغّمس كّل قرص في البيض ثم في أسرار خلطة البروست ماجي

دقائق  ٦و ٤درجة مئوّية لمّدة تتراوح بين  ١٨٠القلي المحّمى على حرارة  ُتقلى اBقراص بزيت
  . حّتى يصبح لونھا بنياً ذھبياً ثم ُتقّدم

   بيانات التوقيت
  البيانات الغذائية

 دقائق 10 : مدة التحضير

 دقائق 6 : مدة الطھو

 13.00  : (غ(دھون 

 18.00  : (غ(بروتين 

 12.00  : (غ(كاربوھيدرات 

 239.00  : (سعرات حرارية(طاقة 

  

  

  

  



  الخضار
 أصابع الموتزاريG البروست •

  عالمي: أسلوب الطبخ •

  �َتُمَقب� : نوع الطبق •
  أشخاص  ٨: الكمية •

  : درجة الصعوبة •
  رخيص: التكلفة •

  المكّونات 

  كغ من جبنة الموتزاري� ½ •
  مخفوقة بشكل خفيف ،من البيض ٣ •
  ملعقة صغيرة من الفلفل الحار ¼ •
 ،م�عق طعام من البقدونس الطازج ٢ •

  المفروم فرماً ناعماً 
  رشة من جوز الطيب المسحوق •
  روست ماجيمغلفات من أسرار خلطة الب ٢ •
  للقلي ،أكواب من الزيت النباتي ٢ •

  طريقة التحضير 

توضع على صينية مغّطاة بورق نايلون ^صق؛ ُتغطى . ُتقطع الجبنة إلى أصابع صغيرة الحجم
  . ساعات أو حّتى تصبح جامدة ٤أصابع الجبنة وُتترك في الث�ّجة لمّدة 

  . ة الطيبُيمزج البيض في وعاء مع الفلفل الحار والبقدونس وجوز

  . ُتغّمس كّل إصبع مثلّجة في مزيج البيض ثم في أسرار خلطة البروست ماجي

توضع قطعة صغيرة من الخبز في الزيت للتأّكد . درجة مئوّية ١٨٠ُيسّخن الزيت حّتى حرارة 
دقائق أو حّتى  ٥و ٣ُتقلى أصابع الموتزاري� المثلّجة على مراحل لمّدة تتراوح بين . من حرارته

  . لونھا بنياً ذھبياً  يصبح

  . ُتقّدم ساخنة
   نصائح

   بيانات التوقيت
  البيانات الغذائية

يجب أن يكون الزيت ساخناً بشكل كاٍف، ويجب أن تكون  : نصائح الطبخ
ُتحفظ أصابع الموتزاري� في  .اBصابع مثلّجة عند القلي

  .الث�ّجة في حال لم يتّم استعمالھا على الفور

 دقيقة 15 : مدة التحضير



 دقائق 5 : مدة الطھو

 24.00  : (غ(دھون 

 18.00  : (غ(بروتين 

 16.00  : (غ(كاربوھيدرات 

 351.0  : (سعرات حرارية(طاقة 

  

الباذنجان المغلّف باللبن الزبادي المتبّل  •
 بالثوم

  شرقي: أسلوب الطبخ •

  ُمَقب��َت: نوع الطبق •
  أشخاص  ٥: الكمية •

  : درجة الصعوبة •
  رخيص: التكلفة •

  المكّونات 

كغ من  ١متوسطة الحجم أو  حبات ٤ •
  الباذنجان

  أكواب من زيت القلي ٣ •
مذّوب  ،مكعب من مرقة الدجاج ماجي ١ •

  مل من الماء ٢٥٠في كوب أو 
  حسب المذاق ،رشة من الملح •
  حسب المذاق ،رشة من الفلفل المطحون •
  غ من اللبن الزبادي ١٢٥كوب أو  ½ •
  م�عق طعام من الحليب البودرة ٣ •
  سحوقانم ،فصوص من الثوم ٢ •
  المقّطع إلى شرائح رقيقة والمقلي ،غ من البصل ٥٠ •

  طريقة التحضير 

ُيصّفى . ُيجّفف ثّم ُيقلّى بالزيت حتى يكتسب لوناً ذھبياً بنياً . ُيقطع الباذنجان إلى شرائح بالطول
  . من أّي زيت فائض

ُتخبز . ج ماجي فوقهُتسكب مرقة الدجا. ُينّسق الباذنجان في صينية للخبز، وُيتّبل بالملح والفلفل
دقيقة ثّم  ٢٠و ١٥درجة مئوية لمدة تتراوح بين  ١٨٠الصينية في فرن محّمى على حرارة 

  . ُتخرج من الفرن

  . ُيمزج اللبن الزبادي، والحليب، والثوم، ثّم ُيسكب على الباذنجان

  . ُيزّين الطبق بالبصل المقلي ثّم ُيقدم ساخناً 
   نصائح

   بيانات التوقيت



  البيانات الغذائية

  .ا الطبق كإحدى المقّب�ت مع السلطة الخضراءيقّدم ھذ : نصائح التقديم

 دقيقة 20 : مدة التحضير

 دقيقة 30 : مدة الطھو

 33.00  : (غ(دھون 

 4.80  : (غ(بروتين 

 17.00  : (غ(كاربوھيدرات 

 373.00  : (سعرات حرارية(طاقة 

  

 البطاطا المحّمرة في الفرن  •

  شرقي: أسلوب الطبخ •

  تُمَقب��َ : نوع الطبق •
  أشخاص  ٦: الكمية •

  : درجة الصعوبة •
  رخيص: التكلفة •

  المكّونات 

  صغيرة الحجم ،كغ من البطاطا ١ •
  غ من الزبدة ١٥٠كوب أو  ¾ •
  مغلف من أسرار خلطة البروست ماجي ١ •
  ملعقة صغيرة من البابريكا الحاّرة ½1 •
  ملعقة صغيرة من الكركم المطحون ½ •
  ملعقة صغيرة من الملح ١ •
  المفروم ،من البقدونس الطازج م�عق طعام ٢ •

  طريقة التحضير 

  . تغسل حّبات البطاطا وتقّطع إلى جوانح من دون أن تقّشر

  . تذّوب الزبدة في المايكرويف أو في مق�ة

تخلط أسرار خلطة البروست ماجي مع البابريكا الحاّرة والزعفران والملح ثم تضاف إلى الزبدة 
  . ويخلط المزيج إلى أن يتماسك

  . لط جوانح البطاطا مع خلطة البروست في صينّيةتخ

دقيقة  ٤٥و ٤٠درجة مئوية لمّدة تراوح بين  ١٩٠تطھى البطاطا في الفرن على حرارة تبلغ 
إلى أن يصبح لونھا بنّياً ذھبياً ثم يضاف البقدونس ويخلط مع البطاطا أثناء الخمس دقائق 

  . اBخيرة من مّدة الطھي
   نصائح

   بيانات التوقيت



  البيانات الغذائية

تقّدم البطاطا المحّمرة مع شرائح اللّحم أو أصابع السمك  : نصائح التقديم
  .والدجاج أو اbسكالوب

 دقائق 10 : مدة التحضير

 دقيقة 45 : مدة الطھو

 21.00  : (غ(دھون 

 4.50  : (غ(بروتين 

 37.00  : (غ(كاربوھيدرات 

 347.00  : (سعرات حرارية(طاقة 

  

 لفائف سبرنغ رول بالخضار •

  صيني: لطبخأسلوب ا •

  ُمَقب��َت: نوع الطبق •

  أشخاص  ١٠: الكمية •

  : درجة الصعوبة •
  رخيص: التكلفة •

  المكّونات 

  م�عق طعام من الزيت النباتي ٢ •
 ،ملعقة طعام من الزنجبيل الطازج ١ •

  المفروم
  مسحوقان ،فصوص من الثوم ٢ •
غ من  ٢٥٠حبات متوسطة الحجم أو  ٢ •

  مقطعتان إلى شرائح ،البصل
  صغير الحجم، مقّشران ومقّطعان إلى شرائح رفيعة ،ن من الكرفسعيدا ٢ •
  مقطعتان إلى شرائح رفيعة ،غ من الجزر ٣٠٠حبات متوسطة الحجم أو  ٢ •
  مقطعتان إلى شرائح رفيعة ،غ من الكوسا الصغير ٢٠٠حبات متوسطة الحجم أو  ٢ •
  إلى شرائح رفيعة مقطعتان ،غ من الفليفلة الحلوة الخضراء ٣٠٠حبات متوسطة الحجم أو  ٢ •
  المقطع إلى شرائح رفيعة ،غ من الملفوف اBبيض ٢٥٠أكواب أو  ½2 •
  مفّتتان ،مكعبات من مرقة الخضار ماجي ٢ •
  ملعقة صغيرة من الفلفل اBبيض المطحون ¼ •
  )اختياري( ،ملعقة صغيرة من زيت بذور السمسم ½ •
  حجم كبير ،رقاقة من عجينة السبرينغ رول ١٨ •
  قليأكواب من زيت ال ٢ •

  طريقة التحضير 



ُيسّخن الزيت النباتي في مق�ة كبيرة وُيضاف وُيقلى الزنجبيل والثوم إلى أن تفوح من المزيج 
  . رائحة ذكية ثم ُيضاف البصل وُتحّرك المكونات على نار متوسطة الحرارة لمدة دقيقتين

المكونات لبضع  ُتحّرك. ُيضاف عودا الكرفس، الجزر، الكوسا، الفليفلة الخضراء، والملفوف
دقائق أو إلى أن يصبح الخضار طرياً ثم ُيضاف مكعبا مرقة الخضار ماجي، الفلفل اBبيض، 

ُتحّرك المكونات كي تمتزج ببعضھا جيداً ثم ُترفع عن النار وتوضع على طبق . وزيت السمسم
  . كي تبرد في مكان معتدل الحرارة

ع مقدار ملعقتين من مزيج الخضار على ُتقّطع كل ورقة عند النصف على شكل مثلثين ويوض
. ُيمرغ البيض بواسطة فرشاة على اBطراف ثم ُتثنى اBطراف وُتلف بتأ̀ن bغ�قھا. كل ورقة

  . ُتكرر العملية نفسھا مع اBوراق المتبقية

ُتقلى اللفائف قبل التقديم، المجموعة تلو اBخرى، بالزيت الساخن لبضع دقائق أو إلى أن يصبح 
  . بنياً ذھبياً  لونھا

   نصائح
   بيانات التوقيت

  البيانات الغذائية

  .ُتقّدم اللفائف مع صلصة الصويا أو الصلصة الحلوة الحارة : نصائح التقديم

 دقيقة 35 : مدة التحضير

 دقائق 10 : مدة الطھو

 7.60  : (غ(دھون 

 2.60  : (غ(بروتين 

 19.00  : (غ(كاربوھيدرات 

 149.00  : (سعرات حرارية(طاقة 

  

 كوتليت الخضار •

  ھندي: أسلوب الطبخ •

  ُمَقب��َت: نوع الطبق •
  أشخاص  ٦: الكمية •

  : درجة الصعوبة •
  رخيص: التكلفة •

  المكّونات 

غ من  ٥٠٠حبات متوسطة الحجم أو  ٢ •
  مسلوقة ،البطاطا

غ من  ١٥٠حبة متوسطة الحجم أو  ١ •
  مسلوقة ،الجزر

 ،غ من البازي� المثلّجة ٨٠كوب أو  ½ •
  الماءالمذّوبة والمصفّاة من 

  ملعقة صغيرة من الكمون المطحون ½ •



  ملعقة صغيرة من مسحوق الفلفل الحار ½ •
  ملعقة صغيرة من الكزبرة المطحونة ¼ •
  ملعقة صغيرة من الفلفل اBسود المطحون ¼ •
  المفرومة ،م�عق طعام من الكزبرة ٢ •

  :مكّونات خلطة البروست •

  مخفوقتان خفًقا خفيًفا ،من البيض ٢ •
  لطة البروست ماجيمغلفات من أسرار خ ٢ •
  للقلي ،مل من الزيت النباتي ٥٠٠أكواب أو  ٢ •

  طريقة التحضير 

  . ُتَقشaر البطاطا وُتھَرس مع الجزر أو ُتھَرم في آلة الھرم

  . ُتضاف التوابل والكزبرة المفرومة وُتخلَط جّيًدا

م المزيج إلى حصص متساوية ويقرص على شكل فطائر صغيرة  aقرص ١٥حوالى (ُيَقس .(
  . دقيقة كي يسھل تغليفھا ٣٠توضع ا^قراص في البراد لمدة 

  . ُيغَمس كل قرص في البيض ومن ثم في أسرار خلطة البروست ماجي

دقائق أو  ٨- ٥درجة مئوية وُتقلى كوتليت الخضار لمدة  ١٩٠ُيَحّمى الزيت النباتي على حرارة 
  . حتى تكتسب لوناً بنّياً ذھبياً 

م الطبق ساخًنا مع aصلصة الكاري ُيَقد .  
   بيانات التوقيت

  البيانات الغذائية

 دقيقة 30 : مدة التحضير

 دقائق 8 : مدة الطھو

 11.00  : (غ(دھون 

 6.90  : (غ(بروتين 

 38.00  : (غ(كاربوھيدرات 

 272.00  : (سعرات حرارية(طاقة 

  

  

  

  

  

  

  



  

  شوربات
 مرق الدجاج والذرة على الطريقة التايلنديّة •

  تايلندي: أسلوب الطبخ •

  أطباق رئيسية: نوع الطبق •
  أشخاص  ٥: الكمية •

  : درجة الصعوبة •
  رخيص: التكلفة •

  المكّونات 

  مل من الماء ٧٥٠ أكواب أو ٣ •
  مسحوقان ،فصوص من الثوم ٢ •
 ،ملعقة طعام من الزنجبيل الطازج ١ •

  المفروم فرماً ناعماً 
 ،غ من الفطر اBسود ١٥٠كوب أو  ½1 •

  المنقوع والمصفّى
  مكعبات من مرقة الدجاج ماجي ملح أقل ٢ •
  مع حفظ الماء المعلبة به ،غ من الذرة الحلوة الصفراء ٤٥٠علبة أو  ١ •
  المقطعة إلى شرائح رفيعة ،فيليه صدور الدجاجكغ من  ½ •
  م�عق طعام من صلصة الفلفل الحلو ٢ •
  ملعقة طعام من صلصة السمك ١ •
  م�عق كبيرة من الماء ٣المذّوب في  ،ملعقة طعام من دقيق الذرة ¾ •
  المفرومة ،غ من الكزبرة ١٥كوب أو  ½ •
  صغيرة الحجم ،من بْشر قشر ليمونة حامضة •
  صغيرة الحجم ،مضةمن عصير ليمونة حا •
  المقّطع ،غ من البصل اBخضر ٥٠كوب أو  ½ •

  طريقة التحضير 

ُيمزج الماء في قدر كبيرة مع الثوم والزنجبيل والفطر ومرقة الدجاج ماجي ملح أقل والذرة مع 
  . دقائق ٥ُيغلى المزيج وُيترك على نار ھادئة لمّدة . الماء

ُيترك المزيج على نار ھادئة لمّدة . صة السمكُتضاف قطع الدجاج مع صلصة الفلفل الحلو وصل
  . دقائق أو حّتى ينضج الدجاج ٧و ٥تتراوح بين 

  . ُيضاف دقيق الذرة وُيترك المزيج على نار ھادئة لمّدة دقيقتين، ثم ُيرفع عن النار



  . ُتضاف الكزبرة مع الحامض المبشور وعصير الحامض والبصل اBخضر

  . وخُيُ◌قّدم الطبق مع اBرز المطب
   بيانات التوقيت

  البيانات الغذائية

 دقيقة 15 : مدة التحضير

 دقيقة 15 : مدة الطھو

 3.70  : (غ( دھون

 28.00  : (غ(بروتين 

 24.00  : (غ(كاربوھيدرات 

 230.00  : (سعرات حرارية(طاقة 

  

 مرق السمك على الطريقة البنغالية •

  بنغالي: أسلوب الطبخ •

  أطباق رئيسية: نوع الطبق •

  أشخاص  ٦: الكمية •

  : درجة الصعوبة •
  معتدل: التكلفة •

  المكّونات 

  كم المطحونملعقة صغيرة من الكر ١ •
  م�عق طعام من الزيت النباتي ٢ •
  المقطع ،كغ من فيليه السمك اBبيض ١ •
 ،قرون من الفلفل اBخضر الحار ٢ •

  المنزوع البذور والمفروم
  المفروم فرماً ناعماً  ،ملعقة طعام من الزنجبيل الطازج ١ •
  مسحوقة ،فصوص من الثوم ٤ •
  فرماً ناعماً  مفرومتان ،غ من البصل ٣٠٠حبات متوسطة الحجم أو  ٢ •
  مفرومتان فرماً ناعماً  ،غ من الطماطم ٣٠٠حبات متوسطة الحجم أو  ٢ •
  ملعقة صغيرة من الخردل ½1 •
  مل من الماء ٦٢٥أكواب أو  ½2 •
  مكعبات من مرقة الدجاج ماجي ملح أقل ٢ •
  ملعقة طعام من الكزبرة ١ •

  طريقة التحضير 

توضع قطع السمك على صينية . زيجُيمزج مسحوق الكركم والزيت، ثّم ُيتّبل السمك في الم
دقيقة أو حتى ُيصبح  ٢٠درجة مئوية لمدة  ٢٠٠للخبز وُتشوى في فرن محّمى على حرارة 

  . لونھا شبه ذھبي



في أثناء ذلك، يوضع الفلفل اBخضر الحار، والزنجبيل، والثوم، والبصل، والبندورة، والخردل 
  . دقائق أو حتى تصبح معجوناً  ٣و ٢بين  ُتخلط المكّونات لمدة تتراوح. في خ�ّطة الطعام

 ١٠و ٨يوضع المعجون المتّبل في مق�ة غير ^صقة، وُيقلّى من دون زيت لمدة تتراوح بين 

  . دقائق أو حتى ُيصبح لونه شبه بني ذھبي

ُيغلى المزيج وُيترك على نار خفيفة لمدة . ُيضاف الماء، ومكّعبا مرقة الدجاج ماجي ملح أقل
  . دقائق ٧و ٥تتراوح بين

  . دقائق إضافية ١٠ُتسكب الصلصة فوق السمك الموجود في الفرن وُتخبز الصينية لمدة 

  . ُتخرج من الفرن وُتضاف أوراق الكزبرة الطازجة إلى السمك وُيقّدم مع اBرز

   نصائح

   بيانات التوقيت

  البيانات الغذائية

تعمل الكركم ھو نوع من التوابل يّتسم بلون أصفر حاد وُيس : نصائح أخرى
  .الھند وجنوب شرقي آسيا بشكل شائع في مائدتي

 دقيقة 20 : مدة التحضير

 دقيقة 30 : مدة الطھو

 6.30  : (غ(دھون 

 33.00  : (غ(بروتين 

 10.00  : (غ(كاربوھيدرات 

 237.00  : (سعرات حرارية(طاقة 

  



 مرق السمك المتوسطية •

  متوسطي: أسلوب الطبخ •

  يسيةأطباق رئ: نوع الطبق •

  أشخاص  ٦: الكمية •

  : درجة الصعوبة •
  رخيص: التكلفة •

  المكّونات 

  م�عق طعام من زيت الزيتون ٢ •
غ من  ٢٠٠حبات صغيرة الحجم أو  ٢ •

  مفرومتان ،البصل
  مسحوقة ،فصوص من الثوم ٤ •
  ملعقة طعام من الزنجبيل المبشور ١ •
  من ورق الغار ١ •
  ملعقة طعام من معجون الطماطم ١ •
  المفرومة ،من الكزبرة غ ٣٥كوب أو  ½ •
  مفرومة ،غ من الطماطم ٤٥٠حبات متوسطة الحجم أو  ٣ •
  ملعقة صغيرة من الكركم المطحون ١ •
  ملعقة صغيرة من الكمون المطحون ١ •
  ملعقة صغيرة من الكزبرة المطحونة ١ •
  ملعقة صغيرة من الفلفل اBسود المطحون ½ •
  مقّطعة إلى قطع ،مراءغ من الفليفلة الحلوة الح ١٠٠حبة صغيرة الحجم أو  ١ •
  مل من الماء ٥٠٠أكواب أو  ٢ •
  مكعبات من مرقة الدجاج ماجي ملح أقل ٢ •
  المقّطع إلى مكعبات كبيرة ،غ من فيليه السمك اBبيض ٧٥٠ •

  طريقة التحضير 

ُتطھى . ُيحّمى الزيت في قدر كبير، وُيضاف إليه البصل، والثوم، والزنجبيل، وورقة الغار
دقائق أو حتى يصبح لون البصل شبه ذھبي  ٦و ٥توّسطة لمدة تتراوح بين المكّونات على نار م

  . بني

ُتغطى . ُيضاف معجون الطماطم، والكزبرة، والطماطم المفرومة، والتوابل، وقطع الفليفلة
  . دقائق ٦المكّونات وُتطھى لمدة 

 ٥ر خفيفة لمدة ُيترك على نا. ُيضاف الماء ومكّعبا مرقة الدجاج ماجي ملح أقل وُيغلى المزيج
  . دقائق

دقيقة أو  ١٥و ١٠ُتضاف مكّعبات السمك وُتترك على نار خفيفة مع تغطيتھا لمدة تتراوح بين 
  . حتى ينضج السمك

  . ُيقدم الطبق مع اBرز المطبوخ



   بيانات التوقيت

  البيانات الغذائية

 دقيقة 20 : مدة التحضير

 دقيقة 30 : مدة الطھو

 6.30  : (غ(دھون 

 26.00  : (غ(بروتين 

 12.00  : (غ(كاربوھيدرات 

 207.00  : (سعرات حرارية(طاقة 

  

 لفطرمرق السمك وا •

  روسي: أسلوب الطبخ •
  أطباق رئيسية: نوع الطبق •

  أشخاص  ٥: الكمية •

  : درجة الصعوبة •
  رخيص: التكلفة •

  المكّونات 

  ملعقة طعام من الزيت النباتي ١ •
غ من  ١٠٠حبة صغيرة الحجم أو  ١ •

  مفرومة ،البصل
  مسحوقان ،فصوص من الثوم ٢ •
المقّطع  ،غ من الفطر ١٥٠كوب أو  ½1 •

  إلى شرائح
  �عق طعام من الدقيق العاديم ٢ •
  م�عق طعام من معجون الطماطم ٢ •
  مكعبات من مرقة الدجاج ماجي ملح أقل ٢ •
  مل من الماء ٦٢٥أكواب أو  ½2 •
  ملعقة صغيرة من جوز الطيب المسحوق ¼ •
  ملعقة صغيرة من إكليل الجبل المجفف ¼ •
  ملعقة صغيرة من الفلفل اBبيض المطحون ¼ •
  لمكثف قليل الدسمم�عق طعام من الحليب ا ٤ •
  المقّطع إلى مكّعبات ،غ من فيليه السمك اBبيض ٦٠٠ •



منزوعة البذور ومقّطعة إلى  ،غ من الفليفلة الحلوة الخضراء ١٥٠حبة متوسطة الحجم أو  ١ •
  مكعبات

  المفروم للتزيين ،ملعقة طعام من البقدونس الطازج ١ •

  طريقة التحضير 

دقائق أو حتى يذبل ثّم ُيضاف الثوم  ٣صل المفروم لمدة ُيحّمى الزيت في قدر كبيرة وُيقلّى الب
  . ُتحّرك المكّونات لمدة دقيقة واحدة. والفطر

ُيضاف الدقيق وُيحرك ثّم ُيضاف معجون الطماطم، ومكّعبا مرقة الدجاج ماجي ملح أقل، 
والماء، ومسحوق جوزة الطيب، وإكليل الجبل الُمجفف، والفلفل اBبيض، والحليب الُمكثف 

  . ُيغلى المزيج ثّم ُيترك على نار خفيفة. وُتمزج المكّونات جّيداً 

دقائق أو حتى ينضج  ١٠ُتضاف مكّعبات السمك، وُيغّطى المزيج وُيترك على نار خفيفة لمدة 
  . ُتحّرك المكّونات وُتترك على نار خفيفة لمدة دقيقتين إضافيتين. السمك ثّم ُتضاف الفليفلة الحلوة

  . البقدونس المفروم وُيقّدم مع اBرز المطبوخ على البخارُيزّين الطبق ب

   نصائح

   بيانات التوقيت

  البيانات الغذائية

  .ُتحّرك اليخنة برفق أثناء إضافة السمك تفادياً ^نقسامه : نصائح الطبخ

 دقيقة 20 : مدة التحضير

 دقيقة 20 : مدة الطھو

 4.90  : (غ(دھون 

 26.00  : (غ(بروتين 

 11.00  : (غ(كاربوھيدرات 

 195.00  : (حرارية سعرات(طاقة 

  



 مرق اللحم واللبن الزبادي مع القرنبيط •

  شرقي: أسلوب الطبخ •

  أطباق رئيسية: نوع الطبق •

  أشخاص  ٦: الكمية •

  : درجة الصعوبة •
  رخيص: التكلفة •

  المكّونات 

 ،كغ من موزات لحم الغنم قليل الدھن ½ •
  المقّطعة إلى مكّعبات صغيرة

  مل من الماء ٦٢٥واب أو أك ½2 •
  عود من عيدان القرفة ١ •
  ملعقة صغيرة من الفلفل الحلو ½ •
  مكعبات من مرقة الدجاج ماجي ملح أقل ٢ •
  مقّطعة إلى شرحات ،غ من البصل ٢٠٠حبة كبيرة الحجم أو  ١ •
  كغ من اللبن الزبادي قليل الدسم ١أكواب أو  ٤ •
  ملعقة طعام من دقيق الذرة ½1 •
  المقّطع إلى زھيرات صغيرة ،غ من القرنبيط ٥٠٠ •
  مسحوقان ،فصوص من الثوم ٢ •
  المحّمص ،غ من الصنوبر ١٠ملعقة طعام أو  ١ •

  طريقة التحضير 

  . ُيغلى المزيج وُتزال عنه الرغوة عند ظھورھا. يوضع لحم الغنم مع الماء في قدر

ُيغطى المزيج . ُيضاف عود القرفة، والفلفل الحلو، ومكّعبا مرقة الدجاج ماجي ملح أقل، والبصل
. ينبغي توّفر قرابة كوب من مرقة اللحم. وُيترك على نار خفيفة لمدة ساعة أو حتى ينضج اللحم

  . ُيضاف المزيد من الماء إذا ما دعت الحاجة

. ُيمزج اللبن الزبادي ودقيق الذرة وُيضافا إلى مزيج اللحم، ُتغلى المكّونات مع التحريك المستمرّ 

  . دقائق ٣و ٢لمدة تتراوح بين  ُتترك على نار خفيفة

دقائق أو حتى تنضج  ١٠و ٨ُيضاف القرنبيط وُيترك على نار خفيفة لمدة إضافية تتراوح بين 
  . ُيضاف الثوم والصنوبر المحّمص. زھيرات القرنبيط

  . ُيقّدم الطبق مع اBرز المطبوخ

   نصائح

   بيانات التوقيت

  البيانات الغذائية



يب مذاقھا، مفيدة في حا^ت عسر إن القرفة، إضافة إلى ط : نصائح أخرى
واbسھال، كما تعمل على إزالة إحتقان  الھضم، والغازات،

  .اBنف

 دقيقة 20 : مدة التحضير

 ساعة : مدة الطھو

 9.10  : (غ(دھون 

 28.00  : (غ(بروتين 

 23.00  : (غ(كاربوھيدرات 

 287.00  : (سعرات حرارية(طاقة 

  

 مرق الدجاج والخرشوف •

  لبناني: لوب الطبخأس •

  أطباق رئيسية: نوع الطبق •
  أشخاص  ٥: الكمية •

  : درجة الصعوبة •
  رخيص: التكلفة •

  المكّونات 

  م�عق طعام من الزيت النباتي ٢ •
  حبات صغيرة الحجم من البصل ١٠ •
  المسحوق ،فصوص من الثوم ٣ •
  المفرومة ،م�عق طعام من الكزبرة ٣ •
غ من صدور الدجاج منزوعة الجلد  ٥٠٠ •

  المقّطعة إلى مكعبات ،والعظم
  غ من الفطر ١٠٠كوب أو  ١ •
  مقّطعة إلى مكعبات ،غ من الجزر ١٥٠حبة متوسطة الحجم أو  ١ •
  مصفاّة ومقّطعة إلى أرباع ،غ من أكعاب الخرشوف ٤٥٠علبة أو  ١ •
  م�عق طعام من الدقيق العادي ٢ •
  مكعبات من مرقة الدجاج ماجي ملح أقل ٢ •
  لماءمل من ا ٧٥٠أكواب أو  ٣ •
  ملعقة صغيرة من الفلفل اBبيض المطحون ¼ •
  م�عق طعام من عصير الحامض ٣ •



  المفروم للتزيين ،ملعقة طعام من البقدونس الطازج ١ •

  طريقة التحضير 

ُيضاف الثوم، والكزبرة، وصدور الدجاج . دقائق ٣ُيحّمى الزيت في قدر وُيقلّى فيه البصل لمدة 
ُيضاف الفطر، والجزر، وأكعاب الخرشوف، والدقيق . ن إضافيتينثّم ُتقلّى المكّونات لمدة دقيقتي

  . السادة، وُتحّرك

ُيغلى المزيج وُيترك على .ُيضاف مكّعبا مرقة الدجاج ماجي ملح أقل، والماء، والفلفل اBبيض
  . دقيقة أو حتى تنضج كاّفة المكّونات ١٥و ١٠نار خفيفة لمدة تتراوح بين 

  . ُتزّين اليخنة بالبقدونس المفروم. لمكّوناتُيضاف عصير الحامض وُتخلط ا

  . ُيقّدم الطبق مع اBرز المطبوخ

   نصائح

   وقيتبيانات الت

  البيانات الغذائية

غرام من الفطر  ٤٥٠يمكن استبدال الفطر الطازج بعلبة أو  : نصائح الطبخ
  .الكامل المصّفى

 دقيقة 20 : مدة التحضير

 دقيقة 25 : مدة الطھو

 6.70  : (غ(دھون 

 28.00  : (غ(بروتين 

 23.00  : (غ(كاربوھيدرات 

 271.00  : (سعرات حرارية(طاقة 

  



 مرق الفول اBخضر ولحم الغنم •

  لبناني: أسلوب الطبخ •

  أطباق رئيسية: نوع الطبق •

  أشخاص  ٤: الكمية •

  : درجة الصعوبة •
  رخيص: التكلفة •

  المكّونات 

 ،غ من موزات لحم الغنم قليل الدھن ٤٠٠ •
  مقّطع إلى مكّعباتال

  لتر من الماء ١أكواب أو  ٤ •
غ من  ١٥٠حبة متوسطة الحجم أو  ١ •

  مقّطعة إلى مكّعبات ،البصل
  وحدة صغيرة من عيدان القرفة ١ •
  م�عق طعام من زيت الزيتون ٢ •
  مسحوقة ،فصوص من الثوم ٣ •
  المذّوب ،كغ من الفول اBخضر المثلج ½ •
  المفرومة ،غ من الكزبرة ٢٥كوب أو  ½ •
  ملعقة طعام من الدقيق العادي ¾ •
  ملعقة صغيرة من الفلفل اBسود المطحون ¼ •
  مكعبات من مرقة الدجاج ماجي ملح أقل ٢ •

  طريقة التحضير 

. ُيغلى المزيج وُتزال الرغوة عنه عند ظھورھا. توضع قطع لحم الغنم والماء في قدر كبيرة

  . لمّدة ساعة أو حتى ينضج اللحمُتغطى القدر وُتترك على نار خفيفة . ُتضاف القرفة والبصل

. ُيسخن زيت الزيتون في قدر كبيرة وُيضاف إليه الثوم، والفول ا^خضر، والكزبرة، والدقيق

  . ُتطھى المكّونات وُتحّرك لمدة دقيقتين

ُيضاف الفلفل ا^سود، ومكّعبا مرقة الدجاج ماجي ملح أقل، وقطع لحم الغنم المطبوخة مع 
  . دقائق أو حتى ينضج اللحم والفول ١٠من دون تغطية لمدة  ُيطھى المزيج. المرقة

  . ُيقدم الطبق مع اBرز المطبوخ

   نصائح

   بيانات التوقيت

  البيانات الغذائية

الفول اBخضر صحي وھو ُيعتبر مصدراً جيداً للبروتينات  : نصائح أخرى
كما أّنه يحتوي على نسبة قليلة من  .والفيتامينات والمعادن



  .حراريةالدھون والسعرات ال

 دقيقة 15 : مدة التحضير

 دقيقة ٣٠ساعة و  : مدة الطھو

 12.00  : (غ(دھون 

 31.00  : (غ(بروتين 

 33.00  : (غ(كاربوھيدرات 

 364.00  : (سعرات حرارية(طاقة 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



  اطباق جانبية
  

معكرونة نودلز الصينية على طريقة  •
 الھاّكا

 آسيوي: أسلوب الطبخ •

  أطباق رئيسية: لطبقنوع ا •
  أشخاص  ٨: الكمية •

  : درجة الصعوبة •
  رخيص: التكلفة •

  المكّونات 

  ملعقة طعام من زيت الذرة الصفراء ١ •
مقّطعة  ،حبة كبيرة الحجم من البصل ١ •

  بالطول إلى شرائح رفيعة
  مقّطعان ،فصوص من الثوم ٢ •
مفرومان  ،حبات من الزنجبيل الطازج ٢ •

  فرماً ناعماً 
  مقّطعة بالطول إلى شرائح رفيعة ،جزرحبة من ال ١ •
  مقّطعة بالطول إلى شرائح رفيعة ،حبة من الفليفلة الحلوة الحمراء ١ •
  مقّطعة بالطول إلى شرائح رفيعة ،حبة من الفليفلة الحلوة الخضراء ١ •
  م�عق طعام من الخل اBبيض ٢ •
  ملعقة طعام من معجون الفلفل الحار ١ •
  مفتتان ،مكعبات من مرقة الخضار ماجي ٢ •
  م�عق طعام من صلصة الصويا قليلة الملح ٣ •
  م�عق طعام من صلصة المحار ٣ •
  ملعقة طعام من زيت بذور السمسم ١ •
  غ من نودلز البيض ٦٥٠رزمة أو  ½1 •

  طريقة التحضير 

  . يوضع قدٌر من الماء على النار ليغلي



ير ^صقة إذا لم تكن ُيحّمى الزيت في مق�ة صينية مستديرة ذات قاعدة سميكة أو في مق�ة غ
متوفرة، ومن ثّم ُيقلّى البصل، والثوم، والزنجبيل، والجزر، ومزيج الفليفلة الحلوة بشكل سريع 

  . يوصى بعدم طھيھا بشكل زائد لتحافظ على ھشاشتھا. ثانية ٣٠على حرارة عالية لمّدة 

ومكّعبا مرقة الخضار ُيضاف الخّل اBبيض، ويتّم تبخيره، ومن ثّم ُيسكب معجون الفلفل الحار، 
ماجي، وصلصة الصويا، وصلصة المحار، وزيت السمسم؛ ُيحّرك المزيج قلي�ً ومن ثّم يوضع 

 ً   . جانبا

يوصى باتباع (دقائق في الماء المغلي  ٣بالبيض لمّدة " نودلز"ُتطھى المعكرونة الصينية 
  ). أخرىتعليمات الطھو المتوّفرة على العلبة بما أّنھا تختلف من ماركة إلى 

ثواٍن على حرارة عالية، ومن ثّم ُيرفع  ١٠ُتصّفى وُتضاف الخضار إليھا؛ ُيحّرك المزيج لمّدة 
  . عن النار وُيقّدم على الفور

   بيانات التوقيت

  البيانات الغذائية

 دقيقة 20 : مدة التحضير

 دقيقة 15 : مدة الطھو

 8.50  : (غ(دھون 

 13.00  : (غ(بروتين 

 67.00  : (غ(كاربوھيدرات 

 396.00  : (سعرات حرارية(طاقة 

  

 أرز بالكراويا مع لحم الغنم •

  نديھ: أسلوب الطبخ •

  أطباق رئيسية: نوع الطبق •
  أشخاص  ٥: الكمية •

  : درجة الصعوبة •
  رخيص: التكلفة •

  المكّونات 

  م�عق طعام من الزيت النباتي ٢ •



  ملعقة صغيرة من بذور الكراويا ١ •
  المفروم ،غ من البصل ١٥٠حبة متوسطة الحجم أو  ١ •
  من ورق الغار ١ •
  من أكباش القرنفل الكاملة ٨ •
  صغير الحجم، المفروم ،Bخضر الحارقرن من الفلفل ا ١ •
  المفروم فرماً ناعماً  ،ملعقة طعام من الثوم ١ •
  المفروم فرماً ناعماً  ،ملعقة طعام من الزنجبيل الطازج ١ •
  المقّطع إلى مكّعبات ،غ من موزات لحم الغنم قليل الدھن ٣٥٠ •
  مل من الماء ١٢٥٠أكواب أو  ٥ •
  ملعقة صغيرة من الھال المطحون ½ •
  غيرة من مسحوق الفلفل الحارملعقة ص ١ •
  ملعقة صغيرة من مسحوق توابل غرام ماسا^ ١ •
  )الطعم اBصيل(مكعبات من مرقة الخروف ماجي  ٢ •
  غ من اBرز البسمتي ٤٠٠أكواب أو  ٢ •

  طريقة التحضير 

ك لبضع ثواٍن . ُيحّمى الزيت في قدر متوسطة الحجم غير ^صقة aُتضاف حبوب الكرويا وُتحر
ك باستمرار لمدة . فرقعة حتى تصدر صوت aدقائق أو حتى يكتسب  ٥ثم ُيضاف البصل وُيحر

ُتضاف ورقة الغار، كبش القرنفل، الفلفل الحار اBخضر، الثوم . البصل اللون البني الذھبي
ك المزيج لبضع ثوانٍ  aك المزيج حتى تكتسب . والزنجبيل ثّم ُيحر aُتضاف مكّعبات لحم الغنم وُيحر

ُيغّطى وُيطھى على . ُيضاف الماء وُيتَرك المزيج على النار حتى يغلي. ن البنيالمكّعبات اللو
  . نار خفيفة لمدة ساعة وربع أو حتى تنضج مكّعبات لحم الغنم

ُيضاف الھال ومسحوق الفلفل اBحمر الحار ومسحوق الغارام ماسا^ ومكّعبان من مرقة 
ك المزيج وُيط). الطعم اBصيل(الخروف ماجي  aُيضاف . دقائق ٥ھى على نار خفيفة لمدة ُيحر

ك من وقت jخر حتى يغلي  aرز وُيحرBُيغّطى المزيج وُيطھى ). ُيضاف الماء بحسب الحاجة(ا
  . دقيقة أو حتى ينضج اBرز ٢٠على نار خفيفة لمدة 

   نصائح

   بيانات التوقيت

  البيانات الغذائية

م ھذا الطبق مع اللبن قليل الدسم وس : نصائح التقديم aلطة الخضارُيقد.  

 دقيقة 25 : مدة التحضير

 دقيقة ٤٠ساعة و  : مدة الطھو



 10.00  : (غ(دھون 

 22.00  : (غ(بروتين 

 72.00  : (غ(كاربوھيدرات 

 469.00  : (سعرات حرارية(طاقة 

  

 معكرونة بكرات الدجاج •

  عالمي: أسلوب الطبخ •
  أطباق رئيسية: نوع الطبق •

  أشخاص  ٦: الكمية •
  : الصعوبة درجة •
  رخيص: التكلفة •

  

  المكّونات 

  المفروم ،كغ من الدجاج ½ •
ملعقة صغيرة من الفلفل اBسود  ¾ •

  المطحون
  ملعقة صغيرة من الكزبرة المطحونة ½1 •
  مسحوقان ،فصوص من الثوم ٢ •
  ملعقة طعام من الكعك المطحون ١ •
  ملعقة طعام من زيت الزيتون ١ •
  مفرومة ،غ من البصل ٢٠٠حبة كبيرة الحجم أو  ١ •
  مقّشرة ومفرومة ،غ من الطماطم ٦٠٠حبات متوسطة الحجم أو  ٤ •
  مكعبات من مرقة الدجاج ماجي ملح أقل ٢ •
  مل من الماء ٣٧٥كوب أو  ½1 •
  ملعقة طعام من اBوريغانو المجفف ١ •
  المفروم ،ملعقة طعام من البقدونس الطازج ١ •
  المطبوخة، أي نوع من اختيارك ،غ من المعكرونة السادة ٥٠٠ •

  طريقة التحضير 

ُيخلط الدجاج المفروم مع الفلفل اBسود ومسحوق الكزبرة والثوم والكعك المطحون حّتى يصبح 
  . ُيقّرص كّل مقدار إلى كرة صغيرة. ُيقسم الخليط إلى مقادير متساوية. المزيج متجانساً 



لمّدة  ُيسّخن زيت الزيتون في مق�ة كبيرة غير ^صقة وُتطھى كرات الدجاج على مراحل
  . دقائق، أو حّتى يصبح لونھا بنياً ذھبياً ثم ُترفع من المق�ة ٧و ٥تتراوح بين 

ُتضاف الطماطم مع مكّعبي مرقة . دقائق أو حّتى يذبل ٥ُيضاف البصل إلى المق�ة وُيطھى لمّدة 
  . الدجاج ماجي ملح أقل والماء واBوريغانو المجفف 

ُيغلى المزيج ثم ُيغطى وُيترك على نار ھادئة . مق�ةُيعاد وضع كرات الدجاج من جديد في ال
  . دقيقة ٢٠و ١٥لمّدة تتراوح بين 

  . ُيرّش البقدونس المفروم على الوجه

  . ُيقّدم الطبق مع المعكرونة المطبوخة

   بيانات التوقيت

  البيانات الغذائية

 دقيقة 20 : مدة التحضير

 دقيقة 20 : مدة الطھو

 18.00  : (غ(دھون 

 27.00  : (غ(بروتين 

 57.00  : (غ(كاربوھيدرات 

 497.00  : (سعرات حرارية(طاقة 

  

  

  

• Bرز مع كرات لحم الغنمنودلز ا 

  اندونيسي: أسلوب الطبخ •

  أطباق رئيسية: نوع الطبق •

  أشخاص  ٦: الكمية •
  : درجة الصعوبة •
  رخيص: التكلفة •

  المكّونات 



  غ من نودلز اBرز ٢٥٠ •
  غ من لحم الغنم المفروم قليل الدھن ٢٥٠ •
  ملعقة صغيرة من مسحوق الكاري ١ •
  م�عق طعام من الزيت النباتي ٢ •
  المقّطع الى شرائح ،صغيرة من الزنجبيل الطازج ملعقة ١ •
  المفروم ،ملعقة صغيرة من الثوم ١ •
  المفروم ،ملعقة صغيرة من الفلفل اBخضر الحار ١ •
  المقّطع إلى أرباع ،غ من الفطر البني ١٠٠كوب أو  ١ •
  مقّشرتان ومقّطعتان إلى قطع عريضة ،غ من الطماطم ٣٠٠حبات متوسطة الحجم أو  ٢ •
  )الطعم اBصيل(ن مرقة الخروف ماجي مكعبات م ٢ •
  م�عق طعام من صلصة الّصويا الحلوة ٢ •
  ملعقة صغيرة من الفلفل اBسود المطحون ¼ •
  مل من الماء ٢٥٠كوب أو  ١ •
  المقّطعة إلى أنصاف ،غ من البازي� الخضراء ٨٠كوب أو  ١ •
  سم ٣المقّطع بطول  ،غ من البصل اBخضر ١٠٠كوب أو  ١ •

  طريقة التحضير 

ثّم ُتبّرد . َقع نودلز اBرز بالماء الّساخن لمّدة أربع إلى خمس دقائق أو حتى تصبح طرّيةُتن
  . وُتصّفى وُتوضع جانباً 

  . ُيمزج لحم الغنم مع مسحوق الكاري وُيخلط جيداً، ثّم ُتصَنع منه كرات صغيرة وتوضع جانباً 

الغنم وُيحرك المزيج برفق  ُيحّمى الّزيت في قدر كبيرة غير ^صقة ثم ُتضاف إليه كرات لحم
عندئٍذ، ُيضاف . لمّدة أربع دقائق أو حّتى تكتسب الكرات لوناً بنياً وتكاد تصبح ناضجة

  . الّزنجبيل، والّثوم، والفلفل الحار وُيحّرك المزيج حّتى تفوح رائحتھم

وف ماجي ثّم ُيضاف مكّعبا مرقة الخر. ُيضاف الفطر والّطماطم وُيحّرك المزيج لمّدة دقيقَتين
  . ، وصلصة الصويا الحلوة، الفلفل اBسود، البازي� الخضراء، والماء)الطعم اBصيل(

ُيغلى المزيج وُيطھى على نار خفيفة لمّدة دقيقَتين ثم ُيضاف البصل اBخضر والنودلز 
  . ُيحّرك المزيج وُيطھى على نار خفيفة لمّدة ث�ث دقائق قبل أن ُيقّدم. المحضرة

   نصائح

   بيانات التوقيت

  البيانات الغذائية

  .ُيَزيaن الّطبق بالبصل اBخضر : نصائح التقديم

 دقيقة 35 : مدة التحضير



 دقيقة 15 : مدة الطھو

 7.10  : (غ(دھون 

 12.00  : (غ(بروتين 

 42.00  : (غ(كاربوھيدرات 

 281.00  : (سعرات حرارية(طاقة 

  

 اBرز بنكھة الكاري مع الدجاج واBناناس •

  عالمي: لوب الطبخأس •

  أطباق رئيسية: نوع الطبق •
  أشخاص  ٥: الكمية •

  : درجة الصعوبة •
  رخيص: التكلفة •

  المكّونات 

  م�عق طعام من زيت الزيتون ٢ •
غ من  ١٢٥حبة متوسطة الحجم أو  ١ •

  مفرومة ،البصل
 ،غ من صدور الدجاج منزوعة الجلد ٣٠٠ •

  مقّطعة إلى مكعبات كبيرة
  المفرومة ،رةم�عق طعام من الكزب ٢ •
  مقّشرة ومقطعة إلى مكعبات ،غ من الطماطم ١٥٠حبة متوسطة الحجم أو  ١ •
  ملعقة طعام من مسحوق الكاري ½1 •
  ملعقة طعام من الزبيب ١ •
  المقّطع إلى مكّعبات ،غ من اBناناس ٢٠٠كوب أو  ١ •
  مكعبات من مرقة الدجاج ماجي ملح أقل ٢ •
  ول والمصّفىالمغس ،غ من اBرز البسمتي ٤٠٠أكواب أو  ٢ •
  مل من الماء ٨٧٥أكواب أو  ½3 •

  طريقة التحضير 

 ٣ُيسّخن زيت الزيتون في قدر كبيرة، ُيضاف البصل ويقلّى على نار متوسطة الحرارة لمدة 
  . دقائق أو حتى يتغير لونه ٥ُيضاف الدجاج وُيطھى لمدة . دقائق أو حتى يصبح البصل طرّياً 

ري، الزبيب، اBناناس ومكعبا مرقة الدجاج ماجي ملح ُتضاف الكزبرة، الطماطم، مسحوق الكا
ك المزيج حتى تصبح الطماطم لّينة aأقل وُيحر .  



ك المزيج حتى يغلي aرز والماء ويحرBُيغّطى المزيج وُيطھى على نار خفيفة لمدة . ُيضاف ا
  . دقيقة أو حتى ينضج اBرز ٢٠-١٥

   نصائح

   بيانات التوقيت

  البيانات الغذائية

م مع السلطة  : نصائح التقديم aن الطبق بأوراق الكزبرة الطازجة وُيقدaُيزي
  .الخضراء

 دقيقة 25 : مدة التحضير

 دقيقة 30 : مدة الطھو

 10.00  : (غ(دھون 

 19.00  : (غ(بروتين 

 77.00  : (غ(كاربوھيدرات 

 476.00  : (سعرات حرارية(طاقة 

  

 برغل مع الدجاج والطماطم •

  انيلبن: أسلوب الطبخ •

  أطباق رئيسية: نوع الطبق •
  أشخاص  ٥: الكمية •

  : درجة الصعوبة •
  رخيص: التكلفة •

  

  المكّونات 

  ملعقة طعام من زيت الزيتون ٢ •
غ من  ١٥٠حبة متوسطة الحجم أو  ١ •

  مفرومة ،البصل
  مقّطعة إلى مكّعبات كبيرة ،غ من صدور الدجاج منزوعة الجلد ٣٥٠ •
  مقّشرة ومفرومة ،الطماطمغ من  ٣٠٠حبات متوسطة الحجم أو  ٢ •



  م�عق طعام من معجون الطماطم ٤ •
  مكعبات من مرقة الدجاج ماجي ملح أقل ٢ •
  مل من الماء ٧٥٠أكواب أو  ٣ •
  ملعقة صغيرة من السبع بھارات ½1 •
  المغسول والمصّفى ،غ من البرغل ٣٢٠أكواب أو  ٢ •

  طريقة التحضير 

دقائق أو حتى ينضج  ٣لبصل قلي�ً لمدة ُيسخن زيت الزيتون في قدر متوسطة الحجم وُيقلّى ا
ك لمدة . البصل aدقائق أو حتى يتغّير لونه ثم ُتضاف الطماطم ومعجون  ٥ُيضاف الدجاج وُيحر

ك المزيج لمدة  aدقائق ٥الطماطم وُيحر .  

ُيتَرك المزيج على النار حتى . ُيضاف مكعبا مرقة الدجاج ماجي ملح أقل والماء والسبع بھارات
ك من وقت jخر لمدة يغلي ثم  aدقائق ٥ُيطھى على نار خفيفة وُيحر .  

ك المزيج حتى يغلي aدقيقة أو حتى  ١٥ُيغّطى وُيطھى على نار خفيفة لمدة . ُيضاف البرغل وُيحر
م الطبق مباشرةً  aينضج البرغل كلًيا ثم ُيقد .  

   نصائح

   بيانات التوقيت

  البيانات الغذائية

م اللبن قليل ا : نصائح التقديم aلدسم مع ھذا الطبقُيقد.  

 دقيقة 20 : مدة التحضير

 دقيقة 35 : مدة الطھو

 11.00  : (غ(دھون 

 22.00  : (غ(بروتين 

 57.00  : (غ(كاربوھيدرات 

 404.00  : (سعرات حرارية(طاقة 

  

  

  



  

مع الخضار " نوكي"كرات عجينة البطاطا  •
 والطماطم

  إيطالي: أسلوب الطبخ •

  ئيسيةأطباق ر: نوع الطبق •

  أشخاص  ٧: الكمية •
  : درجة الصعوبة •
  رخيص: التكلفة •

  المكّونات 

 ،غ من كرات عجينة البطاطا نوكي ٧٠٠ •
  الجاھزة

  م�عق طعام من زيت الزيتون ٢ •
  مسحوقان ،فصوص من الثوم ٢ •
  مقطعة إلى مكعبات متوسطة ،غ من الكوسا الصغير ٣٠٠حبات متوسطة الحجم أو  ٣ •
  مقطعة إلى مكعبات متوسطة ،غ من الجزر ١٥٠حبة متوسطة الحجم أو  ١ •
  المقّطع إلى أرباع ،غ من الفطر ١٠٠كوب أو  ١ •
  مغلف من أسرار خلطة المعكرونة بولونيز ماجي ١ •
  مل من الماء ٥٠٠أكواب أو  ٢ •
  المفروم فرًما ناعًما ،ملعقة طعام من البقدونس الطازج ١ •

  طريقة التحضير 

د وُتصفّى بح" نوكي"ُتطھى كرات عجينة البطاطا  aسب التعليمات الواردة على الغ�ف ثم ُتبر
  . وُتوَضع جانًبا

يسّخن زيت الزيتون في قدر متوسطة الحجم غير ^صقة وُيضاف الثوم وُيقلّى حتى تفوح 
ك المزيج باستمرار لمدة . رائحته aدقائق ٣وُتضاف الكوسا الصغيرة، الجزر والفطر وُيحر .  

عكرونة بولونيز ماجي والماء وُيتَرك المزيج على النار مع ُيضاف مغلّف أسرار خلطة الم
  . دقائق أو حتى تنضج الخضار ١٠ُيطھى على نار خفيفة لمدة . التحريك المستمر حتى يغلي

م" نوكي"ُتضاف كرات عجينة البطاطا  aك المزيج برفق ثم ُيقد aالمطھوة والبقدونس وُيحر .  

   نصائح

   بيانات التوقيت

  البيانات الغذائية

ُيزيaن الطبق بالفلفل اBسود المفّتت والبقدونس ورقاقات جبنة  : التقديم نصائح



  .البارميزان

 دقيقة 20 : مدة التحضير

 دقيقة 20 : مدة الطھو

 7.20  : (غ(دھون 

 7.40  : (غ(بروتين 

 46.00  : (غ(كاربوھيدرات 

 276.00  : (سعرات حرارية(طاقة 

  

لمون • aمعكرونة البّنه مع الس 

  عربي: أسلوب الطبخ •
  أطباق رئيسية: نوع الطبق •

  أشخاص  ٥: الكمية •

  : درجة الصعوبة •
  معتدل: التكلفة •

  المكّونات 

  غ من معكرونة البّنه القمحة الكاملة ٣٠٠ •
  م�عق طعام من زيت الزيتون ٢ •
غ من  ١٢٥حبة متوسطة الحجم أو  ١ •

  مقّطعة إلى شرائح ،البصل
من  غ ١٥٠حبة متوسطة الحجم أو  ١ •

مقّطعة إلى  ،الفليفلة الحلوة الخضراء
  مكّعبات

  مقّشرة ومقّطعة إلى مكّعبات ،غ من الطماطم ٣٠٠حبات متوسطة الحجم أو  ٢ •
  ملعقة صغيرة من مسحوق الفلفل الحار ١ •
  رشة من الفلفل اBسود المطحون •
  ملعقة صغيرة من الكمون المطحون ½ •
  م�عق طعام من معجون الطماطم ٢ •
  ار خلطة المعكرونة بولونيز ماجيمغلف من أسر ١ •
  مل من الماء ٥٠٠أكواب أو  ٢ •
  المقّطع إلى مكّعبات متوسطة الحجم ،غ من فيليه السلمون ٢٥٠ •
  المفروم فرًما ناعًما ،م�عق طعام من البقدونس الطازج ٢ •



  المفرومة فرًما ناعًما ،م�عق طعام من الكزبرة ٢ •

  طريقة التحضير 

  . كاملة بحسب اbرشادات على الغ�ف ثم ُتوَضع جانًبا ُتطھى معكرونة البّنه قمحة

. ُيضاف البصل وُيقلّى لمدة دقيقَتين أو حتى ينضج. ُيسخن زيت الزيتون في قدر متوسطة الحجم

ثم ُتضاف الفليفلة الحلوة، الطماطم، مسحوق الفلفل الحار، الفلفل اBسود ،مسحوق الكّمون 
ك المزيج لمد aدقائق ٥ة ومعجون الطماطم وُيحر .  

ُيتَرك على النار حتى . ُيضاف مغلّف أسرار خلطة المعكرونة بولونيز ماجي والماء إلى المزيج
 ٥ثم ُيضاف الّسلمون وُيطھى على نار خفيفة لمدة . دقائق ٥يغلي ثم ُيطھى على نار خفيفة لمدة 

ة والبقدونس وُتضاف معكرونة البّنه قمحة كاملة المُ . دقائق إضافية أو حتى ينضج السلمون aعد
م الطبق. والكزبرة aك المزيج وُيطھى على نار خفيفة لبضع دقائق ثم ُيقد aُيحر .  

   نصائح

   بيانات التوقيت

  البيانات الغذائية

ك المزيج برفق بعد إضافة الّسلمون للمحافظة على  : نصائح الطبخ aُيحر
  .شكله

 دقيقة 20 : مدة التحضير

 دقيقة 25 : مدة الطھو

 12.00  : (غ(دھون 

 21.00  : (غ(بروتين 

 62.00  : (غ(كاربوھيدرات 

 433.00  : (سعرات حرارية(طاقة 

  



 الُمدرَدرة •

  لبناني: أسلوب الطبخ •

  أطباق رئيسية: نوع الطبق •

  أشخاص  ٧: الكمية •

  : درجة الصعوبة •
  رخيص: التكلفة •

  المكّونات 

  مل من الماء ١٥٠٠أكواب أو  ٦ •
العدس غ من  ٤٠٠أكواب أو  ¼2 •

  المغسول والمصّفى ،اBخضر
  م�عق طعام من زيت الزيتون ٢ •
غ من  ١٢٥حبة متوسطة الحجم أو  ١ •

  مقطعة إلى شرائح ،البصل
  مكعبات من مرقة الخضار ماجي ٢ •
  المنقوع لساعة واحدة والمصفّى ،غ من اBرز اBميركي ٢٠٠كوب أو  ١ •
  غ من الكمون المطحون ٢٠٠ملعقة صغيرة أو  ١ •
  يرة من القرفة المطحونةملعقة صغ ½ •

  طريقة التحضير 

ُيغّطى . ُيوَضع الماء والعدس اBخضر في قدر متوسطة الحجم وُيتَرك على النار حتى يغلي
ُيصّفى العدس من الماء . دقائق أو ينضج العدس جزئياً  ١٠المزيج وُيطھى على نار خفيفة لمدة 

  ). ًبا أيًضاُتحَفظ مرقة العدس جان(وُيوَضع جانًبا على طبق كبير 

دقائق أو حتى يكتسب اللون  ٤ُيسّخن زيت الزيتون في قدر متوسطة الحجم وُيقلّى البصل لمدة 
ك المزيج لبضع . الذھبي aرز المنقوع والتوابل وُيحرBُيضاف مكعبا مرقة الخضار ماجي، ا

  . مل من مرقة العدس والعدس المسلوق المحفوظان جانًبا ٦٢٥أو  ٢½ُيضاف . ثوانٍ 

ُيغّطى المزيج وُيطھى على نار خفيفة . تَرك المزيج على النار مع التحريك المستمر حتى يغلييُ 
  . دقيقة أو حتى ينضج اBرز والعدس كلًيا ويتبّخر الماء تماًما ٢٥- ٢٠لمدة 

   نصائح

   بيانات التوقيت

  البيانات الغذائية

م ھذا الطبق مع اللبن قليل الدسم ومع سلطة  : نصائح التقديم aُيقد
  .وف،والنعناع والطماطمالملف



 دقيقة 15 : مدة التحضير

 دقيقة 40 : مدة الطھو

 5.10  : (غ(دھون 

 16.00  : (غ(بروتين 

 53.00  : (غ(كاربوھيدرات 

 319.00  : (سعرات حرارية(طاقة 

  

  

 نودلز الشاي اBخضر مع الخضار •

  ياباني: أسلوب الطبخ •

  أطباق رئيسية: نوع الطبق •
  أشخاص  ٥: الكمية •

  : درجة الصعوبة •

  رخيص: التكلفة •

  المكّونات 

  غ من نودلز الشاي اBخضر ٢٥٠ •
  م�عق طعام من الزيت النباتي ٢ •
 ،ملعقة صغيرة من الزنجبيل الطازج ١ •

  المقّطع إلى شرائح رفيعة
  المفروم ،ملعقة صغيرة من الثوم ١ •
غ من  ١٢٥حبة متوسطة الحجم أو  ١ •

  مقّطعة إلى شرائح ،البصل
  المقّطع إلى زھيرات صغيرة ،غ من البروكولي ١٥٠كوب أو  ١ •
  المقّطعة إلى نصَفين ،غ من البازي� الخضراء ٨٠كوب أو  ١ •
  مقّطعة إلى شرائح رقيقة ،غ من الجزر ١٠٠حبة صغيرة الحجم أو  ١ •
  مقّطعة إلى شرائح ،غ من الفليفلة الحلوة الخضراء ١٠٠حبة صغيرة الحجم أو  ١ •
  مقّطعة إلى شرائح ،غ من الفليفلة الحلوة الحمراء ١٠٠أو  حبة صغيرة الحجم ١ •
  مفّتتان ،مكعبات من مرقة الدجاج ماجي ملح أقل ٢ •
  ملعقة طعام من صلصة الصويا قليلة الملح ١ •
  ملعقة طعام من صلصة المحار ١ •
  ملعقة صغيرة من الفلفل اBسود المطحون ¼ •
  إختياري ،ملعقة صغيرة من زيت بذور السمسم ١ •



  مل من الماء ٢٥٠أو كوب  ١ •

  طريقة التحضير 

ثم ُتَبّرد وُتصفى وتوضع . دقائق أو حتى تصبح طريةً  ٥إلى  ٤ُتنَقع النودلز في ماء ساخن لمّدة 
 ً   . جانبا

في ھذه اBثناء، يحّمى الزيت في مق�ة كبيرة، وُيضاف الزنجبيل والثوم ويطھيان إلى أن تفوح 
وُيحّركان لمدة دقيقَتين وُيضاف الخضارالمتبّقي  ثم ُيضاف البصل واَلبروكولي. رائحتھما

  . وُيحرك المزيج لمدة دقيقَتين إضافّيَتَ◌ين

ُيضاف المكّعبان المفّتتان من مرقة الدجاج ماجي ملح أقّل، صلصة الصويا قليلة الملح، صلصة 
ك المزيج لبضع ثوان ويضاف الماء والنودلز. المحار، الفلفل اBسود وزيت السمسم aُيَحر 

  . وُيطھى على نار خفيفة مع التحريك لمدة دقيقَتين قبل أن ُيقّدم. المجّھزة

   نصائح

   تبيانات التوقي

  البيانات الغذائية

ُتَرّش ملعقة صغيرة من حبوب السمسم المحّمصة لتزيين  : نصائح التقديم
  .الطبق

 دقيقة 35 : مدة التحضير

 دقائق 10 : مدة الطھو

 6.80  : (غ(دھون 

 4.30  : (غ(بروتين 

 53.00  : (غ(كاربوھيدرات 

 292.00  : (سعرات حرارية(طاقة 

  

  



 الفريكة مع مرق السمك •

  لبناني: أسلوب الطبخ •

  أطباق رئيسية: نوع الطبق •

  أشخاص  ٥: الكمية •

  : درجة الصعوبة •
  رخيص: التكلفة •

  المكّونات 

  م�عق طعام من الزيت النباتي ٢ •
 غ من ١٠٠حبة صغيرة الحجم أو  ١ •

  مفرومة ،البصل
  المفرومة ،م�عق طعام من الكزبرة ٣ •
المغسولة  ،غ من الفريكة ٨٠كوب أو  ½ •

  والمصّفاة
  مقّشرة ومقطعة إلى مكعبات ،غ من الطماطم ١٥٠حبة متوسطة الحجم أو  ١ •
  م�عق طعام من معجون الطماطم ٣ •
  مل من الماء ١٠٠٠أكواب أو  ٤ •
  مكعبات من مرقة الدجاج ماجي ملح أقل ٢ •
  مقطعة إلى مكعبات متوسطة ،غ من الجزر ١٥٠حبة متوسطة الحجم أو  ١ •
  مصفاة ومقطعة إلى أرباع ،غ من أكعاب الخرشوف ٢٤٠علبة أو  ١ •
  المقطع إلى مكعبات كبيرة ،غ من فيليه السمك اBبيض ٣٥٠ •
  ملعقة صغيرة من السبع بھارات ¼ •

  طريقة التحضير 

ك . دقائق أو حتى يصبح طرياً  ٣ُيحّمى الزيت في قدر وُيقلّى البصل لمدة  aُتضاف الكزبرة وُيحر
  . المزيج لبضع ثوان

ك المزيج لمدة  aدقائق أو حتى تصبح  ٣ُتضاف الفريكة، الطماطم ومعجون الطماطم وُيحر
  . الطماطم طرية

ُيتَرك المزيج على النار حتى يغلي وُيطھى . ُيضاف الماء ومكعبا مرقة الدجاج ماجي ملح أقل
  . دقائق ١٠يفة لمدة على نار خف

ُيتَرك المزيج على النار حتى يغلي وُيطھى على نار خفيفة . ُيضاف الجزر واكعاب الخرشوف
دقائق أو حتى تنضج المكونات  ٦دقائق ثم ُتضاف مكعبات السمك وُيطھى المزيج لمدة  ١٠لمدة 
  . كافة

م aك برفق ثم ُيقد aل المزيج بالتوابل وُيحرaُيتب .  

   نصائح

   بيانات التوقيت



  البيانات الغذائية

  .ُيضاف الماء إلى المرق عند الحاجة : نصائح الطبخ

 دقيقة 25 : مدة التحضير

 دقيقة 35 : مدة الطھو

 6.40  : (غ(دھون 

 17.00  : (غ(بروتين 

 23.00  : (غ(كاربوھيدرات 

 221.00  : (سعرات حرارية(طاقة 

  

  

 ريسوتو الفطر واليقطين •

  يإيطال: أسلوب الطبخ •

  أطباق رئيسية: نوع الطبق •

  أشخاص  ٥: الكمية •

  : درجة الصعوبة •
  رخيص: التكلفة •

  المكّونات 

  م�عق طعام من زيت الزيتون ٢ •
 ،غ من البصل ٢٠٠حبة كبيرة الحجم أو  ١ •

  مفرومة
  مسحوقان ،فصوص من الثوم ٢ •
  المقّطع إلى أرباع ،غ من الفطر ٣٠٠ •
  صغيرة المقّطع إلى مكّعبات ،غ من اليقطين ٢٠٠ •
  ملعقة صغيرة من الفلفل اBسود المطحون ½ •
  غ من أرز أربوريو ٣٠٠كوب أو  ½1 •
  مل من الماء ١٢٥٠أكواب أو  ٥ •
  مكعبات من مرقة الدجاج ماجي ملح أقل ٢ •
  المفروم ،كوب من البصل اBخضر ¼ •
  المبشورة ،غ من جبنة البرميزان ٢٥كوب أو  ¼ •
  المفروم ،ملعقة طعام من البقدونس الطازج ١ •



  طريقة التحضير 

ُيضاف البصل مع الثوم والفطر واليقطين وُتطھى المكّونات . ُيسّخن زيت الزيتون في قدر كبيرة
  . دقائق ٤بتأ̀ن على نار متوّسطة الحرارة لمّدة 

ُيضاف مسحوق الفلفل اBسود مع اBرز وُيطھى المزيج مع ا^ستمرار في التحريك لمّدة دقيقة 
  . واحدة

ُيضاف كوب واحد من . مكّعبي مرقة الدجاج ماجي ملح أقل في قدر أخرى ُيغلى الماء مع
المرقة إلى اBرز وُيترك المزيج على نار ھادئة مع التحريك بشكل متكّرر حّتى يتّم امتصاص 

  . المرقة

ُتسكب الكمية المتبقية من المرقة تدريجياً، من خ�ل إضافة كوب في كّل مّرة مع ا^نتظار حّتى 
عند امتصاص المرقة بكاملھا، يصبح اBرز ناضجاً لكن . مرقة بين الكوب واjخرامتصاص ال

  . يبقى ھّشاً عند تناوله

  . ُيضاف البصل اBخضر مع جبنة البارميزان مع البقدونس المفروم وُتخلط المكّونات بتأن̀ 

  . ُيقّدم الريسوتو فور ا^نتھاء من تحضيره

   بيانات التوقيت

  البيانات الغذائية

 دقيقة 20 : مدة التحضير

 دقيقة 30 : مدة الطھو

 7.10  : (غ(دھون 

 8.90  : (غ(بروتين 

 59.00  : (غ(يدرات كاربوھ

 332.00  : (سعرات حرارية(طاقة 

  



 ريسوتو الدجاج •

  إيطالي: أسلوب الطبخ •

  أطباق رئيسية: نوع الطبق •

  أشخاص  ٥: الكمية •

  : درجة الصعوبة •
  رخيص: التكلفة •

  المكّونات 

  م�عق طعام من زيت الزيتون ٢ •
 ،غ من البصل ٢٠٠حبة كبيرة الحجم أو  ١ •

  مفرومة
  مسحوق ،لثومفص من ا ١ •
 ،غ من الجزر ٦٠حبة صغيرة الحجم أو  ١ •

  مقّطعة إلى مكّعبات صغيرة
غ من صدور الدجاج منزوعة الجلد  ٥٠٠ •

  المقطعة الى مكعبات ،والعظم
  ملعقة صغيرة من الفلفل اBسود المطحون ½ •
  غ من أرز أربوريو ٣٠٠كوب أو  ½1 •
  مل من الماء ١٢٥٠أكواب أو  ٥ •
  ماجي ملح أقلمكعبات من مرقة الدجاج  ٢ •
  غ من جبنة البرميزان المبشورة ٢٥كوب أو  ¼ •
  المفروم ،ملعقة طعام من البقدونس الطازج ١ •

  طريقة التحضير 

 ٤ُيقلى البصل والثوم بتأ̀ن على نار متوّسطة الحرارة لمّدة . ُيسّخن زيت الزيتون في قدر كبيرة
  . دقائق مع ا^ستمرار في التحريك

ُيتابع التحريك على نار متوّسطة . دجاج وُتتّبل بمسحوق الفلفل اBسودُتضاف مكّعبات الجزر وال
ُيضاف اBرز وُتحّرك المكّونات لمّدة . دقائق أو حّتى يتغّير لون مكعبات الدجاج ٥الحرارة لمّدة 

  . دقيقة واحدة

 ُيضاف كوب واحد من المرقة. ُيغلى الماء مع مكّعبي مرقة الدجاج ماجي ملح أقّل في قدر آخر

  . إلى اBرز وُيترك المزيج على نار ھادئة مع التحريك بشكل متكّرر حّتى يتّم امتصاص المرقة

ُتسكب الكمية المتبقية من المرقة تدريجياً، من خ�ل إضافة كوب في كّل مّرة مع ا^نتظار حّتى 
ن عند امتصاص المرقة بكاملھا، يصبح اBرز ناضجاً لك. امتصاص المرقة بين الكوب واjخر

  . يبقى ھّشاً عند تناوله

  . ُتضاف جبنة البارميزان مع البقدونس وُتخلط المكّونات بتأن̀ 

  . ُيقّدم الريسوتو فور ا^نتھاء من تحضيره



   بيانات التوقيت

  البيانات الغذائية

 دقيقة 20 : مدة التحضير

 دقيقة 30 : مدة الطھو

 8.20  : (غ(دھون 

 30.00  : (غ(بروتين 

 55.00  : (غ(كاربوھيدرات 

 422.00  : (سعرات حرارية(طاقة 

  

 ريشتا بالعدس •

  لبناني: أسلوب الطبخ •
  أطباق رئيسية: لطبقنوع ا •

  أشخاص  ٥: الكمية •

  : درجة الصعوبة •
  رخيص: التكلفة •

  المكّونات 

  غ من المعكرونة ٧٥كوب أو  ½ •
  ملعقة طعام من زيت الزيتون ١ •
غ من  ١٥٠حبة متوسطة الحجم أو  ١ •

  مفرومة ،البصل
  مفرومة فرماً ناعماً  ،فصوص من الثوم ٤ •
 ،غ من العدس اBخضر ١٨٠كوب أو  ١ •

  جيداً  المغسول
  لتر من الماء ½1أكواب أو  ٦ •
  مكعبات من مرقة الدجاج ماجي ملح أقل ٣ •
  المفرومة ،غ من الكزبرة ٧٥كوب أو  ١ •

  طريقة التحضير 

  . ُتترك حتى تبرد وُتصفّى ثّم توضع جانباً . دقائق ١٠ُتسلق المعكرونة في الماء المملّح لمدة 

  . دقائق ٤ُتطھى المكونات لمدة . وميسخن زيت الزيتون في قدر وُيضاف إليه البصل والث



  . ُيضاف العدس اBخضر، والماء، ومكعبات مرقة الدجاج ماجي ملح أقل

  . دقيقة ٤٥ُيطھى المزيج على نار خفيفة مّدة ُتقارب ال 

ُتترك . ُيحتفظ بملعقة كبيرة من الكزبرة لتزيين الطبق. ُتضاف المعكرونة والكزبرة المفرومة
  . دقائق ٥يفة لمدة المكّونات على نار خف

  . ُيرفع الطبق عن النار، وُيزّين بالكزبرة وُيقّدم

   نصائح

   بيانات التوقيت

  البيانات الغذائية

  .ُيقّدم الطبق مع قطع الحامض : نصائح التقديم

 دقيقة 15 : مدة التحضير

 دقيقة 55 : مدة الطھو

 4.80  : (غ(دھون 

 12.00  : (غ(بروتين 

 35.00  : (غ(كاربوھيدرات 

 225.00  : (سعرات حرارية(طاقة 

  

 الكانيلوني المحشو بالخضار •

  إيطالي: أسلوب الطبخ •

  أطباق رئيسية: نوع الطبق •

  أشخاص  ٥: الكمية •
  : درجة الصعوبة •
  رخيص: التكلفة •

  المكّونات 

  ملعقة طعام من زيت الزيتون ١ •
غ من  ١٢٥حبة متوسطة الحجم أو  ١ •

  مقّطعة إلى شرائح ،البصل



  مقّطعة إلى شرائح رفيعة وقصيرة ،غ من الجزر ١٥٠متوسطة الحجم أو حبة  ١ •
  المقّطع إلى شرائح رفيعة وقصيرة ،غ من الملفوف اBبيض ١٥٠كوب أو  ½1 •
  المقّطع إلى شرائح ،غ من الفطر ٢٠٠أكواب أو  ٢ •
  ملعقة طعام من اBوريغانو المجفف ١ •
  ملعقة صغيرة من الفلفل اBسود المطحون ½ •
  الكانيلوني قطعة من ١٦ •
  مغلف من أسرار خلطة المعكرونة بولونيز ماجي ١ •
  مل من الماء ٥٠٠أكواب أو  ٢ •

  :لتحضير صلصة البشاميل •

  لتر من الحليب الخالي من الدسم ١أكواب أو  ٤ •
  مغلف من أسرار خلطة البشاميل ماجي ١ •
  غ من جبنة البرميزان المبشورة ٣٠كوب أو  ¼ •

  طريقة التحضير 

دقائق أو إلى  ٥في مق�ة وُيقلى البصل والجزر والملفوف والفطر لمّدة  ُيسخن زيت الزيتون
  . ُيضاف إليھا اBوريغانو والفلفل اBسود ثم ُترفع عن النار وتوضع جانباً . تصبح الخضار طرّيةً 

  . ُتحشى أنابيب الكانيلوني بالخضار بشكٍل كامٍل ثم توضع جانباً 

ة بولونيز ماجي مع الماء في قدٍر وُيغلى المزيج مع ُيمزج محتوى مغلّف أسرار خلطة المعكرون
. دقائق وُيسكب في طبٍق كبيٍر للفرن ٧إلى  ٦التحريك المستمر ثم ُيترك على ناٍر خفيفٍة لمّدة 

  . ُتوّزع أنابيب الكانيلوني المحشّوة على الوجه ثم يوضع الطبق جانباً 

لطة البشاميل ماجي في قدٍر وُيغلى ُيمزج الحليب الخالي من الدسم مع محتوى مغلّف أسرار خ
  . المزيج وُيترك على ناٍر خفيفٍة لمّدة دقيقتين إلى أن تصبح الصلصة سميكة

ُتسكب صلصة البشاميل فوق أنابيب الكانيلوني حتى تغمرھا ثم ُترش جبنة البرميزان المبشورة 
  . على الوجه

دقيقة أو إلى أن  ٣٥إلى  ٣٠ة درجة مئوّية لمدّ  ١٨٠ُيخبز الطبق في فرٍن محّمى على حرارة 
  . تنضج الكانيلوني وتصبح الجبنة ذھبّية اللون

   بيانات التوقيت

  انات الغذائيةالبي

 دقيقة 25 : مدة التحضير

 دقيقة 35 : مدة الطھو

 8.70  : (غ(دھون 



 18.00  : (غ(بروتين 

 65.00  : (غ(كاربوھيدرات 

 406.00  : (سعرات حرارية(طاقة 

  

 كانيلوني بصلصة البولونيز •

  إيطالي: أسلوب الطبخ •

  أطباق رئيسية: نوع الطبق •

  أشخاص  ٦: الكمية •
  : ة الصعوبةدرج •
  رخيص: التكلفة •

  المكّونات 

  م�عق طعام من الزيت النباتي ٢ •
مفرومتان  ،غ من البصل ٣٠٠حبات أو  ٢ •

  فرماً ناعماً 
  مسحوقان ،فصوص من الثوم ٢ •
  المفروم ،غ من لحم البقر قليل الدھن ٤٠٠ •
  ملعقة طعام من معجون الطماطم ١ •
  مل من الماء ٢٥٠كوب أو  ١ •
  المفروم ،دونس الطازجم�عق طعام من البق ٢ •
  ملعقة طعام من الزعتر المجفف المسحوق ½ •
  ملعقة صغيرة من الفلفل اBسود المطحون ١ •
  مكعبات من مرقة الدجاج ماجي ملح أقل ٢ •
  من رقائق ال�زانيا المجففة ١٢ •

  :مكّونات الصلصة •

  المبشورة ،غ من الطماطم ٤٥٠حبات متوسطة الحجم أو  ٣ •
  مل من الماء ٢٥٠كوب أو  ١ •
  مكعب من مرقة الدجاج ماجي ملح أقل ١ •
  المبشورة ،غ من جبنة الموتزاري� قليلة الدسم ٧٥كوب أو  ¾ •

  طريقة التحضير 

. ُيحّمى الزيت في قدر كبيرة، وُيضاف إليه البصل والثوم وُيطھيا على نار متوّسطة حتى يذب�

  . ُيضاف اللحم وُيطھى حتى يكتسب لوناً بنياً ذھبياً 



لبندورة، والماء، والبقدونس، والصعتر المجّفف، والفلفل اBسود ومكّعبا مرقة ُيضاف معجون ا
ُيرفع . دقائق ٧و ٥ُيطھى المزيج على نار متوّسطة لمدة تتراوح بين . الدجاج ماجي ملح أقل

  . عن النار وُيترك جانباً حتى يبرد

ُترفع عن النار، . ُتسلق رقائق ال�زانيا في مقدار وافر من الماء حتى تصبح شبه ناضجة
  . دقائق ثّم ُتصّفى ٥وتوضع في الماء البارد لمدة 

توضع ملعقة ونصف من الحشوة على كل من رقائق ال�زانيا، وُتلّف الرقائق وتوضع على 
  . صينية للخبز

  . دقائق ٤ُتمزج البندورة مع الماء في قدر، ُيغلى المزيج وُيترك على نار خفيفة لمدة 

ُتخبز في فرن محّمى على حرارة . فوق الكانيلوني ثّم ُترّش عليھا الجبنة ُتسكب صلصة البندورة
  . دقيقة أو حتى يصبح لون الجبنة ذھبياً  ١٥و ١٠درجة مئوية لمدة تتراوح بين  ٢٠٠

   نصائح

   بيانات التوقيت

  البيانات الغذائية

حتى تصبح شبه  al dente ينبغي طھو المعكرونة - : نصائح الطبخ
ُينصح باختيار  - .طعم وشكلناضجة للحصول على أفضل 

أنواع المعكرونة الكاملة القمح غالباً لما تحتوي عليه من 
  .غذائية ألياف

 دقيقة 20 : مدة التحضير

 دقيقة 30 : مدة الطھو

 18.00  : (غ(دھون 

 22.00  : (غ(بروتين 

 37.00  : (غ(كاربوھيدرات 

  : (سعرات حرارية(طاقة 
 

  



 انأرز إسطنبولي بالربي •

  تركي: أسلوب الطبخ •

  أطباق رئيسية: نوع الطبق •

  أشخاص  ٦: الكمية •

  : درجة الصعوبة •
  رخيص: التكلفة •

  المكّونات 

  م�عق طعام من الزيت النباتي ٢ •
غ من  ١٥٠حبة متوسطة الحجم أو  ١ •

  مقّطعة إلى شرائح ،البصل
  المنّظف ،غ من الربيان المقّشر ٣٥٠ •
ن غ م ١٥٠حبة متوسطة الحجم أو  ١ •

  مقّطعة إلى شرائح ،الفليفلة الحلوة الخضراء
  مقّطعة إلى شرائح ،غ من الفليفلة الحلوة الصفراء ١٥٠حبة متوسطة الحجم أو  ١ •
  مقّطعة إلى شرائح ،غ من الفليفلة الحلوة الحمراء ١٥٠حبة متوسطة الحجم أو  ١ •
  مقّطعة إلى شرائح رقيقة ،غ من الجزر ١٥٠حبة متوسطة الحجم أو  ١ •
  المصّفاة ،غ من البازي� المعلبة ٤٥٠ة أو علب ١ •
  من َورق الغار ٢ •
  مكعبات من مرقة الدجاج ماجي ملح أقل ٣ •
  مل من الماء ٨٧٥أكواب أو  ½3 •
  غ من اBرز البسمتي ٤٠٠أكواب أو  ٢ •

  طريقة التحضير 

ُيضاف . دقائق أو حتى تذبل ٣ُيحّمى الزيت النباتي في قدر وُتقلّى فيه شرائح البصل لمدة 
  . دقائق إضافية ٣لربيان وُيقلّى لمدة ا

ُتحّرك . ُتضاف الفليفلة الحلوة الخضراء، والفليفلة الحلوة الصفراء، والفليفلة الحلوة الحمراء
المكّونات ثّم ُتضاف شرائح الجزر، والبازي�، وورقتا الغار، ومكّعبات مرقة الدجاج ماجي ملح 

  . ُيغلى المزيج. أقل، والماء

 ٢٥و ٢٠ُيحّرك ثّم ُيغّطى وُيترك حتى يطھو على ناٍر خفيفة لمدة تتراوح بين ُيضاف اBرز و

  . دقيقة أو حتى ينضج

   نصائح

   بيانات التوقيت

  البيانات الغذائية

  .ُيقّدم الطبق مع السلطة الخضراء : نصائح التقديم



 دقيقة 15 : مدة التحضير

 دقيقة 30 : مدة الطھو

 6.70  : (غ(دھون 

 22.00  : (غ(بروتين 

 74.00  : (غ(كاربوھيدرات 

 442.00  : (سعرات حرارية(طاقة 

  

 أرز بالدجاج والخضار •

  تركي: أسلوب الطبخ •

  أطباق رئيسية: نوع الطبق •
  أشخاص  ٥: الكمية •

  : درجة الصعوبة •

  رخيص: التكلفة •

  المكّونات 

  غ من اBرز البري ٥٠كوب أو  ¼ •
  ملعقة طعام من الزيت النباتي ١ •
غ من  ١٠٠رة الحجم أو حبة صغي ١ •

  مفرومة ،البصل
غ من صدور الدجاج منزوعة الجلد  ٣٥٠ •

  المقّطعة إلى مكّعبات ،والعظم
  المسحوق ،فصوص من الثوم ٢ •
  المقّطع إلى شرائح ،غ من الكرفس ٣٠عود أو  ١ •
  مقّطعة إلى مكّعبات ،غ من الجزر ١٠٠حبة متوسطة الحجم أو  ١ •
  المقّطع إلى شرائح ،كوساغ من ال ١٠٠حبة متوسطة الحجم أو  ١ •
  المنزوعة البذور والمقّطعة إلى مكّعبات صغيرة ،غ من الطماطم ٣٠٠حبات أو  ٢ •
  مكعبات من مرقة الدجاج ماجي ملح أقل ٢ •
  ملعقة صغيرة من الھال المطحون ¼ •
  ملعقة صغيرة من القرفة المطحونة ¼ •
  ملعقة صغيرة من الفلفل اBبيض المطحون ¼ •
  ركم المطحونملعقة صغيرة من الك ¼ •
  ملعقة صغيرة من الكزبرة المطحونة ¼ •
  مل من الماء ٧٥٠أكواب أو  ٣ •
  غ من اBرز البسمتي ٣٠٠كوب أو  ½1 •



  طريقة التحضير 

  . دقيقة، ثّم ُيصفّى وُيترك ليبرد ٤٠ُيسلق اBرز البري بالماء لمدة 

بات الدجاج، والثوم، ُتضاف مكعّ . أثناء ذلك، ُيحّمى الزيت وُيقلّى البصل المفروم لمدة دقيقتين
ُتضاف مكّعبات الطماطم، . دقائق ٥والكرفس، ومكّعبات الجزر، وشرائح الكوسا وُتحّرك لمدة 

 ٥ُتحّرك المكونات وُتترك على نار خفيفة لمدة . ومكّعبا مرقة الدجاج ماجي ملح أقّل، والتوابل
  . دقائق إضافية

ُيغّطى اBرز وُيترك . اjخر حتى يغليُيضاف أرز البسمتي والماء مع التحريك بين الحين و
ُيمزج أرز الباسماتي مع اBرز . دقيقة أو حتى ينضج ٢٥و٢٠على نار خفيفة لمدة تتراوح بين 

  . اBسود وُيقّدم

   نصائح

   بيانات التوقيت

  البيانات الغذائية

  .ُيقّشر الكرفس لنزع القشرة القاسية قبل تقطيعه : نصائح الطبخ

 دقيقة 25 : مدة التحضير

 دقيقة 40 : ة الطھومد

 4.80  : (غ(دھون 

 24.00  : (غ(بروتين 

 65.00  : (غ(كاربوھيدرات 

 400.00  : (سعرات حرارية(طاقة 

  



 معكرونة بلحم الغنم والكاري •

  خليجي: أسلوب الطبخ •

  أطباق رئيسية: نوع الطبق •

  أشخاص  ٦: الكمية •

  : درجة الصعوبة •
  رخيص: التكلفة •

  

  المكّونات 

  �عق طعام من الزيت النباتيم ٢ •
غ من  ١٠٠حبة صغيرة الحجم أو  ١ •

  مفرومة فرماً ناعماً  ،البصل
  مسحوقان ،فصوص من الثوم ٢ •
  المفروم ،ملعقة طعام من الزنجبيل الطازج ١ •
  مفرومة فرماً ناعماً  ،غ من الجزر ٧٥حبة صغيرة الحجم أو  ١ •
  غ من لحم الغنم المفروم قليل الدھن ٣٠٠ •
  ة من الكركم المطحونملعقة صغير ١ •
  أو حسب المذاق ،ملعقة طعام من مسحوق الكاري ½ •
  ملعقة طعام من الدقيق العادي ½ •
  مفرومة فرماً ناعماً  ،غ من الطماطم ٦٠٠حبات متوسطة الحجم أو  ٤ •
  مل من الماء ٢٥٠كوب أو  ١ •
  مكعبات من مرقة الدجاج ماجي ملح أقل ٢ •
  أي نوع معكرونة من اختياركم مطبوخة، أو ،غ من معكرونة الفتوتشيني ٥٠٠ •

  طريقة التحضير 

دقائق، ُيضاف الثوم،  ٥و ٤ُيحّمى الزيت في قدر كبيرة، وُيقلّى فيه البصل لمدة تتراوح بين 
 ٨ُيضاف إليھا اللحم المفروم وُيطھى لمدة . ُتقلّى المكّونات لمدة دقيقتين. والزنجبيل، والجزر

  . دقائق أو حتى يكتسب لوناً بنياً ذھبياً 

  . دقائق ٣و ٢ُيضاف الكركم، ومسحوق الكاري، والدقيق وُتحّرك المكّونات لمدة تتراوح بين 

ُيغلى المزيج وُيترك على نار . ُتضاف الطماطم، والماء ومكّعبا مرقة الدجاج ماجي ملح أقل
  . دقيقة ١٥و ١٠خفيفة لمدة تتراوح بين 

  . ُيقّدم الطبق مع المعكرونة المطبوخة

   نصائح

   بيانات التوقيت

  بيانات الغذائيةال



يكُثر استعماله في . يتكّون الكاري من مزيج من التوابل : نصائح أخرى
جنوبي شرقي آسيا، وھو ُيضفي لوناً  المائدة الھندية ومائدة

  .ونكھة حاّدين على أطباق عديدة

 دقيقة 25 : مدة التحضير

 دقيقة 25 : مدة الطھو

 8.80  : (غ(دھون 

 22.00  : (غ(بروتين 

 74.00  : (غ(كاربوھيدرات 

 464.00  : (سعرات حرارية(طاقة 

  

كوسكوس الدجاج على الطريقة المغربية  •
 التقليدية

  مغربي: أسلوب الطبخ •

  أطباق رئيسية: نوع الطبق •
  أشخاص  ٦: الكمية •

  : درجة الصعوبة •
  رخيص: التكلفة •

  المكّونات 

  م�عق طعام من زيت الزيتون ٢ •
 ،غ من البصل ٢٠٠أو حبة كبيرة الحجم  ١ •

  مفرومة
  غ من صدور الدجاج منزوعة الجلد ٥٠٠ •
  مسحوقة ،فصوص من الثوم ٣ •
  المفروم ،غ من البقدونس الطازج ٣٥كوب أو  ½ •
  ملعقة صغيرة من الھال المطحون ¾ •
  ملعقة صغيرة من الكزبرة المطحونة ¾ •
  ملعقة صغيرة من مسحوق الزنجبيل المجفف ¾ •
• ¾ Bسود المطحونملعقة صغيرة من الفلفل ا  
  ملعقة صغيرة من خيوط الزعفران ¼ •
  مقّطعة إلى مربعات ،غ من الطماطم ٤٥٠حبات متوسطة الحجم أو  ٣ •
  مقّطعتان إلى مكعبات ،غ من الجزر ٢٠٠حبات متوسطة الحجم أو  ٢ •



  وحدة صغيرة من عيدان القرفة ١ •
  مل من الماء ٢٥٠كوب أو  ١ •
  مكعبات من مرقة الدجاج ماجي ملح أقل ٢ •
  المصّفى ،غ من الحّمص المعلّب ٤٠٠لبة أو ع ١ •
  مقّطعتان إلى مكعبات ،غ من الكوسا ٢٠٠حبات متوسطة الحجم أو  ٢ •

  طريقة التحضير 

دقائق أو  ٤و ٣ُيسخن الزيت في قدر كبيرة وُيقلّى البصل على نار متوّسطة لمدة تتراوح بين 
ُتطھى المكّونات لمدة . والزعفران ُيضاف الدجاج، والثوم، والبقدونس، وكافة التوابل. حتى يذبل

  . دقائق ٥و ٤تتراوح بين 

ُيغلى المزيج، . ُتضاف الطماطم، والجزر، والقرفة، والماء، ومكّعبا مرقة الدجاج ماجي ملح أقل
  . دقيقة أو حتى ُيصبح الدجاج شبه ناضج ٢٠وُيغّطى وُيترك على نار خفيفة لمدة 

  . دقائق أو حتى ينضجا ١٠ُيضاف الحّمص والكوسا وُيطھيا لمدة 

  . ُيقّدم الطبق مع الكوسكوس المطبوخ

   نصائح

   بيانات التوقيت

  البيانات الغذائية

 .A ُيعتبر الجزر من أغنى أنواع المأكو^ت بالفيتامين : نصائح أخرى

مقاومة لfكسدة لذا فھو ُيعتبر مرّكباً  ھو مادة A الفيتامين
  .فّعا^ً في مقاومة اBمراض السرطانّية

 دقيقة 15 : رمدة التحضي

 دقيقة 35 : مدة الطھو

 11.00  : (غ(دھون 

 22.00  : (غ(بروتين 

 29.00  : (غ(كاربوھيدرات 

 303.00  : (سعرات حرارية(طاقة 

  



 الكُوسكُوس بالزبدة والحامض •

  متوسطي: أسلوب الطبخ •

  أطباق رئيسية: نوع الطبق •

  أشخاص  ٥: الكمية •

  : درجة الصعوبة •
  خيصر: التكلفة •

  المكّونات 

  مل من الماء ٧٥٠أكواب أو  ٣ •
  مكعبات من مرقة الدجاج ماجي ٢ •
غ من الكوسكوس  ٥٠٠أكواب أو  ٣ •

  الجاھز لkستعمال
  م�عق طعام من الزبدة ½2 •
  حبة واحدة فقط ،من بْشر قشر الحامض •
  المحّمص ،كوب من الصنوبر ¼ •
  المقّطع إلى شرائح ،كوب من اللوز المحّمص ¼ •

   طريقة التحضير

  . ُيغلى الماء مع مكّعبي مرقة الدجاج ماجي في قدر

 ٤ُيرفع المزيج عن النار، وُيضاف إليه الكُوسُكوس ويحّرك بالشوكة ثم ُيغّطى وُيترك لمّدة 
  . دقائق

ُتضاف الزبدة، بشر الحامض، الصنوبر واللوز، ويحّرك المزيج بالشوكة حّتى تختلط المكّونات 
  . بعضھا مع بعض بشكل جيد

   نصائح

   بيانات التوقيت

  البيانات الغذائية

  .يمكن تقديمه كما ھو أو إلى جانب طبق رئيسي : نصائح التقديم

 دقائق 10 : مدة التحضير

 دقائق 10 : مدة الطھو

 15.00  : (غ(دھون 



 7.20  : (غ(بروتين 

 27.00  : (غ(كاربوھيدرات 

 268.00  : (سعرات حرارية(طاقة 

  

 برياني الخضار •

  ھندي: خأسلوب الطب •

  أطباق رئيسية: نوع الطبق •

  أشخاص  ٥: الكمية •
  : درجة الصعوبة •
  رخيص: التكلفة •

  المكّونات 

  :لتحضير ا!رز •

  مل من الماء ٦٢٥أكواب أو  ½2 •
  مكعبات من توابل اBرز اBبيض ماجي ٢ •
  غ من اBرز البسمتي ٤٠٠أكواب أو  ٢ •

  :لتحضير الخضار •

  م�عق طعام من الزيت النباتي ٢ •
  قة صغيرة من بذور الكراوياملع ١ •
  مقطعتان إلى شرائح ،غ من البصل ٢٥٠حبات متوسطة الحجم أو  ٢ •
  المفروم فرًما ناعًما ،ملعقة طعام من الثوم ١ •
  المفروم فرًما ناعًما ،ملعقة طعام من الزنجبيل الطازج ١ •
  مقطعة إلى مكعبات متوسطة الحجم ،غ من الجزر ٢٠٠حبة كبيرة الحجم أو  ١ •
  المذوبة ،غ من البازي� المثلّجة ٨٠ كوب أو ½ •
  المذوبة والمقطعة ،غ من الفاصوليا الخضراء المثلّجة ١٦٠كوب أو  ١ •
  مل من الماء ١٨٥كوب أو  ¾ •
مقطعة إلى مكعبات متوسطة  ،غ من الفليفلة الحلوة الخضراء ١٥٠حبة متوسطة الحجم أو  ١ •

  الحجم
  ملعقة صغيرة من مسحوق الفلفل الحار ١ •
  يرة من الكركم المطحونملعقة صغ ١ •
  مقطعتان إلى مكعبات ،غ من الطماطم ٣٠٠حبات متوسطة الحجم أو  ٢ •
  المفروم ،م�عق طعام من النعناع الطازج ٣ •
  المفرومة ،م�عق طعام من الكزبرة ٢ •

  طريقة التحضير 



. ُيوَضع الماء ومكعبا توابل اBرز اBبيض ماجي واBرز على النار في القدر متوسطة الحجم

ك المزيج من وقت jخر حتى يغلي ثم ُيغّطى وُيطھى على نار خفيفة لمدة يُ  aدقيقة أو  ١٥حر
  . ُينَزع اBرز المطھو من القدر وُيوَضع جانًبا في طبق كبير. حتى يكاد اBرز ينضج

ك  aفي ھذا الوقت، ُيحّمى الزيت في قدر أخر متوسطة الحجم، وُتضاف حبوب الَكَرْويا وُتحر
ك حتى يكتسب اللون الذھبي. حتى تصدر صوت فرقعة لبضع ثوانٍ  aثم ُيضاف البصل وُيحر .  

ك المزيج لبضع ثواٍن ثم ُيضاف الجزر والبازي� الخضراء  aُيضاف الثوم والزنجبيل وُيحر
ك المزيج لمدة  aُيغّطى المزيج وُيطھى على . دقائق ثّم ُيضاف الماء ٣والفاصوليا الخضراء وُيحر

  . تنضج الخضار تقريًبا ويتبّخر الماءنار خفيفة حتى 

ك المزيج  aحمر،الكركم والطماطم وُيحرBتضاف الفليفلة الحلوة الخضراء ،مسحوق الفلفل الحار ا
  . ُيضاف النعناع والكزبرة وُيمزجان مع خليط الخضار. دقائق ١٠من وقت jخر لمدة 

يج في قِدر نظيفة وُيغّطى بورق ثّم ُيوَضع المز. ُيمزج اBرز المطبوخ مع خليط الخضار برفق
م الطبق ٣٠اBلومنيوم وبغطاء ُيحَكم إغ�قه وُيوَضع على نار خفيفة جًدا لمدة  aدقيقة ثم ُيقد .  

   نصائح

   بيانات التوقيت

  البيانات الغذائية

ُتَرش ملعقة كبيرة من ماء الورد فوق اBرز وخليط الخضار  : نصائح الطبخ
  .الطھو في المرحلة اBخيرة من

م الطبق مع سلطة اللبن قليلة الدسم  : ح التقديمنصائ aسلطة رايتا (ُيُ◌قد
  .(الھندية

 دقيقة 35 : مدة التحضير

 دقيقة 35 : مدة الطھو

 6.30  : (غ(دھون 

 9.80  : (غ(بروتين 

 84.00  : (غ(كاربوھيدرات 

 428.00  : (سعرات حرارية(طاقة 

  



 برياني الدجاج على الطريقة الكويتية •

  كويتي: أسلوب الطبخ •

  أطباق رئيسية: نوع الطبق •

  أشخاص  ٦: الكمية •

  : درجة الصعوبة •
  رخيص: التكلفة •

  المكّونات 

  :ل"رز •

 ،غ من اBرز البسمتي ٤٠٠أكواب أو  ½2 •
  المغسول

  مل من الماء ٨٧٥أكواب أو  ½3 •
  مكعبات من توابل اBرز اBبيض ماجي ٢ •

  :للدجاج •

  م�عق طعام من السمن ٣ •
  مقّطعة إلى شرائح ،غ من البصل ١٢٥متوسطة الحجم أو  حبة ١ •
  مسحوقان ،فصوص من الثوم ٢ •
  ملعقة صغيرة من الزنجبيل المبشور ١ •
  غ من فيليه صدر الدجاج ٥٠٠ •
  مكعبات من مرقة الدجاج ماجي ٢ •
  مقّشرتان ومھروستان ،غ من الطماطم ٣٠٠حبات متوسطة الحجم أو  ٢ •
  مل من اللبن الزبادي ١٢٥كوب أو  ½ •
  ملعقة صغيرة من عصير الحامض ١ •
  م�عق طعام من معجون الطماطم ٢ •
  ملعقة طعام من مسحوق توابل غرام ماسا^ ½1 •
  ملعقة صغيرة من الكركم المطحون ½ •
  المفرومة ،م�عق طعام من الكزبرة ٢ •
  المفروم ،م�عق طعام من النعناع الطازج ٢ •
  من الماءمل  ٦٠كوب أو ¼ المنقوعة في  ،رشة من خيوط الزعفران •

  طريقة التحضير 

ُيوَضع اBرز مع الماء ومكّعبي توابل اBرز اBبيض ماجي في قدر متوسطة الحجم وُتطھى 
ك حتى تغلي aدقيقة أو حتى ينضج  ١٥ُتغّطى وُتطھى على نار خفيفة لمدة . المكّونات وُتحر

  . ُيرَفع المزيج عن النار ثم ُيسَكب في طبق كبير ليبرد قلي�ً . اBرز

ك لمدة ف aثناء، ُيحّمى السمن في قدر كبيرة الحجم وُيقلّى البصل وُيحرBدقائق أو  ٥- ٤ي ھذه ا
ك المزيج حتى تبرز رائحته. حتى يكتسب اللون الذھبي البني aثّم ُيضاف الثوم والزنجبيل وُيحر .

ك حتى ينضج aُيضاف الدجاج وُيحر .  



اللبن، عصير اللّيمون الحامض، معجون ُيضاف مكّعبان من مرقة الدجاج ماجي مع الطماطم، 
ثّم . دقائق ١٠ُيتَرك المزيج على النار حتى يغلي وُيطھى على نار خفيفة لمدة . الطماطم والتوابل

  . ُيرَفع عن النار وُيوَضع جانًبا

ُتَرّش الكزبرة . ُتوَضع نصف كمية اBرز الُمجّھز وفوقھا مزيج الدجاج في قدر متوسطة الحجم
  . مفرومين فوق مزيج الدجاج ثم ُيغّطى الوجه بالكمية المتبّقية من اBرزوالنعناع ال

 ٣٠ُتغّطى القدر بإحكام وُيطھى المزيج على نار خفيفة لمدة . ُيسَكب ماء الزعفران على الوجه

  . دقيقة أو حتى ينضج اBرز تماًما

   نصائح

   بيانات التوقيت

  البيانات الغذائية

  .رز أثناء طھوهُتَرّش كمية من ماء الورد على اB : نصائح الطبخ

 ُيزيaن طبق البرياني بالبصل المقلي والفستق والزبيب : نصائح التقديم

  

  

غراتان الدجاج والبروكولي مع معكرونة  •
 الفتوتشيني

  إيطالي: أسلوب الطبخ •

  أطباق رئيسية: نوع الطبق •
  أشخاص  ٦: الكمية •

  : درجة الصعوبة •
  رخيص: التكلفة •

  أضف إلى قائمتي المفضلة

  المكّونات 

المقّطع  ،غ من البروكولي ١٥٠كوب أو  ١ •
  إلى زھيرات

  غ من معكرونة الفتوتشيني ٢٥٠ •
  م�عق طعام من الزيت النباتي ٢ •
  مسحوق ،فص من الثوم ١ •
  رائحالمقّطع إلى ش ،غ من فيليه صدر الدجاج ٣٠٠ •
  مل من الحليب ١٢٥٠أكواب أو  ٥ •



  مغلف من أسرار خلطة البشاميل ماجي ١ •
  المفرومة ،م�عق طعام من الفليفلة الحلوة الحمراء ٢ •
  المفروم ،م�عق طعام من الحبق الطازج ٢ •
  ملعقة طعام من الفلفل اBسود المطحون ½ •
  المبشورة ،غ من جبنة الموتزاري� ١٥٠كوب أو  ½1 •

  طريقة التحضير 

د بماء بارد ثّم توَضع في مصفاة . دقائق ٤ُتسَلق زھيرات البروكولي في الماء المغلية لمدة  aوُتَبر
  . جانًبا

ل أن تبقى المعكرونة  aُتسلَق المعكرونة الطويلة بحسب التعليمات الواردة على الغ�ف وُيَفض
)Al-dente .( ًثّم تصفّى وتبّرد بالماء الباردة وتوضع جانبا .  

ُتضاف شرائح الدجاج . الزيت في مق�ة كبيرة الحجم وُيقلى الثوم بشكل خفيف لبضع ثوان ُيَحّمى
. دقائق أو حتى تنضج ومن ثّم ُيضاف الحليب وأسرار خلطة البشاميل ماجي ٥وُتطھى لمدة 

ك المزيج باستمرار حتى يغلي ثّم ُيتَرك على نار خفيفة لمدة  aدقائق أو حتى تتكاثف  ٣-٢وُيَحر
  . الصلصة

ُتضاف الفليفلة الحمراء والحبق والفلفل اBسود، والبروكولي المسلوق والمعكرونة الطويلة 
ك المزيج برفق لكي يمتزج جيًدا. المسلوقة إلى الصلصة التي تّم إعدادھا aُيضاف . (ومن ثّم ُيَحر

  ). الملح بحسب المذاق

  . � على وجه الطبقُيسَكب المزيج في صينية كبيرة الحجم وُتَرّش جبنة الموتزاري

دقيقة أو حتى يصبح  ١٥- ١٠درجة مئوية لمدة  ٢٥٠ُيخَبز الطبق في فرن ُمحمaى على حرارة 
  . الوجه ذھبي اللون

   بيانات التوقيت

  البيانات الغذائية

 دقيقة 25 : مدة التحضير

 دقيقة 40 : مدة الطھو

 19.00  : (غ(دھون 

 30.00  : (غ(بروتين 

 54.00  : (غ(كاربوھيدرات 



 511.00  : (سعرات حرارية(طاقة 

  

 ريغاتوني بالدجاج المشوي والبيبروني •

  اليإيط: أسلوب الطبخ •

  أطباق رئيسية: نوع الطبق •

  أشخاص  ٦: الكمية •

  : درجة الصعوبة •
  رخيص: التكلفة •

  المكّونات 

  :لتحضير المعكرونة •

  كغ من معكرونة الريغاتوني ½ •
  لتر من الماء ٢أكواب أو  ٨ •

  :لتحضير الحشوة •

  م�عق طعام من الزيت النباتي ٣ •
كغ من صدور الدجاج منزوعة الجلد  ½ •

  والعظم
  غ من الفطر ١٠٠كوب أو  ١ •
  غ من بيبروني البقر ١٠٠ •
  المفروم ،غ من البصل اBخضر ٥٠كوب أو  ½ •
  غ من الذرة المعلّبة والمصفّاة ٢٥٠علبة أو  ١ •
  بحسب الرغبة ،رشة من الملح •
  بحسب الرغبة ،رشة من الفلفل اBسود المطحون •

  :لتحضير صلصة البشاميل •

  لتر من الحليب ١أكواب أو  ٤ •
  ة البشاميل ماجيمغلف من أسرار خلط ١ •
  المبشورة ،غ من جبنة الموتزاري� ١٠٠كوب أو  ١ •

  طريقة التحضير 

دقائق إلى أن تصبح طرّية، ثّم ترفع  ١٠يغلى الماء المالح في قدر كبيرة وتسلق المعكرونة لمّدة 
  . عن النار وتغسل بماء بارد وتترك جانباً 

قّطع إلى شرائح رقيقة بالطول وتترك تحّمى ملعقة طعام من الزيت وتقلّى صدور الدجاج ثّم ت
 ً   . جانبا

  . يحّمى الزيت المتبقّي في مق�ة، يقلّى الفطر ويترك جانباً 

تمزج أسرار خلطة البشاميل ماجي مع الحليب في قدر ويغلى المزيج ويترك على النار لمّدة 
  . دقيقتين إلى أن تتكاثف الصلصة



والفطر وشرائح البيبروني والبصل اBخضر تمزج معكرونة الريغاتوني في وعاء مع الدجاج 
  . والذرة الحلوة والملح والفلفل اBسود

  . يسكب مزيج المعكرونة في صينّية، تسكب فوقه صلصة البشاميل وتغّطى بالجبنة

  . دقيقة ٢٥و ٢٠درجة مئوّية لمّدة تتراوح بين  ١٨٥تطھى في الفرن على حرارة تبلغ 

   بيانات التوقيت

  البيانات الغذائية

 دقيقة 25 : مدة التحضير

 دقيقة 25 : مدة الطھو

 26.00  : (غ(دھون 

 46.00  : (غ(بروتين 

 90.00  : (غ(يدرات كاربوھ

 784.00  : (سعرات حرارية(طاقة 

  

 غراتان الدجاج والمعكرونة •

  فرنسي: أسلوب الطبخ •
  أطباق رئيسية: نوع الطبق •

  أشخاص  ٦: الكمية •
  : درجة الصعوبة •
  رخيص: التكلفة •

  المكّونات ا •

  كغ من الدجاج الكامل ١ •
غ من المعكرونة  ١٥٠كوب أو  ½1 •

  بية الشكلأو اللول ،اBنبوبية
  لتر من الحليب ١أكواب أو  ٤ •
  مغلف من أسرار خلطة البشاميل ماجي ١ •
  الطازج أو المعلّب المفروم ،غ من الفطر ١٥٠كوب أو  ½1 •
  أو شرائح مرتدي�ّ الحبش المقّطعة إلى قطع رفيعة وطويلة ،غ من مرتدي�ّ الدجاج ٢٠٠ •
  المبشورة ،غ من جبنة الموتزاري� ٢٠٠أكواب أو  ٢ •



  التحضير  طريقة

ُينزع عنه الجلد وُيسحب منه العظم ثم ُيفسخ إلى . دقيقة أو حّتى ينضج ٤٠يسلق الدجاج لمّدة 
  . قطع صغيرة وُيترك جانباً 

ُتصفى وُتترك . al-denteُتسلق المعكرونة وفق اbرشادات الواردة على العلبة، من المفّضل 
 ً   . جانبا

ُتغلى الصلصة مع . ل ماجي في قدر كبيرةُيسكب الحليب مع مغلّف أسرار خلطة البشامي
دقائق أو حّتى  ٣ا^ستمرار في التحريك ثم ُتترك على نار ھادئة لمّدة تتراوح بين دقيقتين و

  . تصبح كثيفة

  . ُتسكب كمية من صلصة البشاميل في قعر طبق للخبز، وُتوّزع نصف كمية المعكرونة فوقھا

ُيوّزع المزيج فوق المعكرونة في . لدجاج المسلوقُيمزج الفطر المفروم مع مرتدي� الحبش وا
  . الطبق

ُيغّطى مزيج الدجاج بالكمية المتبقية من المعكرونة وُتسكب الكمية المتبقية من صلصة البشاميل 
  . فوقھا وُيرّش الوجه بجبنة الموزاري� المبشورة

ة أو حّتى يصبح لون دقيق ١٥درجة مئوية لمّدة  ١٩٠ُيخبز الغراتان في فرن محّمى على حرارة 
  . الوجه بنياً ذھبياً 

   بيانات التوقيت

  البيانات الغذائية

 دقيقة 30 : مدة التحضير

 دقيقة 40 : مدة الطھو

 40.00  : (غ(دھون 

 51.00  : (غ(بروتين 

 38.00  : (غ(كاربوھيدرات 

 721.00  : (سعرات حرارية(طاقة 

  



 ھريش مع الدجاج •

  يمني: أسلوب الطبخ •

  أطباق رئيسية: نوع الطبق •

  أشخاص  ٨: الكمية •

  : درجة الصعوبة •
  رخيص: التكلفة •

  المكّونات 

  لترات من الماء ٤كوب أو  ١٦ •
  من الدجاج الكامل ١ •
  رشة من الملح •
  الھال اBخضرحبة من  ١٢ •
  من عيدان القرفة ٢ •
 ،غ من الھريش ٧٠٠أكواب أو  ½3 •

  المغسول والمصفى
  مكعبات من مرقة الدجاج ماجي ٢ •
  م�عق طعام من السمن ٢ •

  طريقة التحضير 

يوضع الماء مع الدجاج في وعاٍء كبيٍر وُتغلى المكونات مع إزالة الرغوة التي تظھر على 
  . الوجه

دقيقة أو إلى أن يصبح  ٤٥وعيدان القرفة، وُيطھى المزيج لمّدة ُيضاف الملح وحبات الھال 
. ُيستخرج الدجاج من المرقة ويوضع جانباً كي يبرد ثم ُتسّحب منه العظام. الدجاج مطھّواً جيداً 

  . ُتصّفى المرقة وتوضع جانباً 

. ناتيوضع الھريش، ومكعبات مرقة الدجاج ماجي، والمرقة في وعاٍء كبيٍر آخر وُتغلى المكوّ 

ُيغّطى الوعاء وُيطھى على ناٍر خفيفٍة مع التحريك من وقٍت jخر لمّدة ساعة ونصف أو إلى أن 
  . ُيضاف المزيد من الماء بحسب الحاجة. يصبح الھريش مطھّواً بالكامل وشبه جاف

  . ُيضاف الدجاج المطھو والسمن وُيخلط المزيج مع الھريش وُيقّدم

   نصائح

   بيانات التوقيت

  البيانات الغذائية

  .يجب أن تكون نتيجة الطبق النھائي طرّيًة و^صقة : الطبخنصائح 



 دقيقة 20 : مدة التحضير

 دقيقة ١٥ساعتان و  : مدة الطھو

 24.00  : (غ(دھون 

 34.00  : (غ(بروتين 

 69.00  : (غ(كاربوھيدرات 

 607.00  : (سعرات حرارية(طاقة 

  

 غراتان الكوسا •

  شرقي: أسلوب الطبخ •

  أطباق رئيسية: نوع الطبق •

  أشخاص  ٥: الكمية •
  : درجة الصعوبة •

  رخيص: التكلفة •

  المكّونات 

 ،مل من الزيت النباتي ٧٥٠أكواب أو  ٣ •
  للقلي

المقّطعة إلى مكّعبات  ،كغ من الكوسا ½1 •
  كبيرة

المقّطع إلى مكّعبات  ،كغ من الباذنجان ١ •
  كبيرة

  المقّشر والمقّطع إلى مكّعبات كبيرة ،كغ من البصل ½ •
  مقّطعة إلى شرائح رقيقة ،كغ من فيليه صدور الدجاج ½ •
  ملعقة صغيرة من الھال المطحون ½ •
  ملعقة صغيرة من الكزبرة المطحونة ½ •
  ملعقة صغيرة من الفلفل اBسود المطحون ½ •
  المفروم ،م�عق طعام من البقدونس الطازج ٣ •

  :لتحضير صلصة البشاميل •

  لتر من الحليب ١أكواب أو  ٤ •
  سرار خلطة البشاميل ماجيمغلف من أ ١ •
  المبروشة ،غ من جبنة الموتزاري� ١٥٠كوب أو  ½1 •
  غ من الكعك المطحون ٢٥كوب أو  ¼ •



  طريقة التحضير 

يحّمى الزيت في مق�ة عميقة، تقلّى قطع الكوسا والباذنجان إلى أن يصبح لونھا ذھبّياً، توضع 
  . على ورق خاص يمتّص الزيت الزائد

دقائق حّتى يذبل، يضاف الدجاج و يتبل  ٣- ٢قدر ويقلّى البصل لمدة  تحّمى ملعقتا زيت في
 ٤- ٣يطھى الخليط مع التحريك المستمر لمدة . بمسحوق الھال، مسحوق الكزبرة والفلفل اBسود

  . يرفع القدر عن النار. يضاف البقدونس المفروم ويتبل بالملح حسب الرغبة. دقائق

الحليب في قدر كبيرة ويترك المزيج على النار لمّدة تمزج أسرار خلطة البشاميل ماجي مع 
  . دقيقتين حّتى تتكاثف الصلصة

تسكب ملعقتان من صلصة البشاميل في قعر صينية وتصف فوقھا قطع الكوسا والباذنجان 
  . ويضاف فوقھا مزيج الدجاج

  . السطحتمزج الجبنة مع الكعك وترّش على . يسكب ما تبقى من البشاميل فوق الخضار والدجاج

دقيقة حّتى  ٢٥و ٢٠درجة مئوّية لمّدة تتراوح بين  ١٨٠تطھى في الفرن على حرارة تبلغ 
  . يصبح لونھا ذھبّياً 

   بيانات التوقيت

  البيانات الغذائية

 دقيقة 25 : مدة التحضير

 دقيقة 35 : مدة الطھو

 33.00  : (غ(دھون 

 44.00  : (غ(بروتين 

 56.00  : (غ(كاربوھيدرات 

 680.00  : (سعرات حرارية(طاقة 

  



 غراتان النوي •

  فرنسي: أسلوب الطبخ •

  أطباق رئيسية: نوع الطبق •

  أشخاص  ٦: يةالكم •

  : درجة الصعوبة •
  رخيص: التكلفة •

  المكّونات 

غ من معكرونة  ٢٠٠كوب أو  ½1 •
أو أي نوع من المعكرونة  ،التاغلياتيل

  المفضلة
  لتر من الحليب ١أكواب أو  ٤ •
  مغلف من أسرار خلطة البشاميل ماجي ١ •
 ،غ من الفطر المعلّب ٤٠٠علبة أو  ١ •

  المفروم
  المقّطعة إلى شرائح رقيقة بالطول ،غ من مرتدي�ّ الدجاج ٢٥٠ •
  المبشورة ،غ من جبنة القشقوان ١٥٠كوب أو  ½1 •

  طريقة التحضير 

  . ُتصّفى وتوضع جانباً . ُتسلق المعكرونة وفق تعليمات العلبة

ُيغلى المزيج وُيترك على . ُيضاف الحليب ومغلّف أسرار خلطة البشاميل ماجي إلى قدر كبيرة
  . دقائق حتى تصبح الصلصة كثيفة ٤و ٣دة تتراوح بين نار خفيفة مع التحريك لم

توضع المعكرونة فوق . ُيسكب بعض من صلصة البشاميل بالملعقة في قعر طبق للخبز
ُتضاف بقية صلصة البشاميل إلى الدجاج ثّم . الصلصة، ثّم ُيضاف إليھا الفطر ومرتدي�ّ الدجاج

  . ُيزين الطبق بجبنة القشقوان

دقيقة أو حتى يصبح لون  ١٥درجة مئوية لمدة  ١٩٠ن محّمى على حرارة ُيخبز الطبق في فر
  . الوجه بنياً ذھبياً 

   بيانات التوقيت

  البيانات الغذائية

 دقيقة 20 : مدة التحضير

 دقيقة 25 : مدة الطھو

 20.00  : (غ(دھون 



 25.00  : (غ(بروتين 

 46.00  : (غ(كاربوھيدرات 

 467.00  : (سعرات حرارية(طاقة 

  

 الكانيلوني بالدجاج •

  متوسطي: أسلوب الطبخ •

  أطباق رئيسية: نوع الطبق •

  أشخاص  ٥: الكمية •
  : الصعوبة درجة •
  رخيص: التكلفة •

  المكّونات 

  لترات من الماء ٣كوب أو  ١٢ •
  من رقائق ال�زانيا ١٨ •
  ملعقة طعام من الزيت النباتي ١ •
المقّطعة  ،كغ من فيليه صدور الدجاج ½ •

  إلى شرائح طويلة
مقّشرة  ،حبات متوسطة الحجم من الجزر ٢ •

  ومقّطعة إلى شرائح طويلة
ً ا ،ملعقة طعام من الكزبرة ١ •   لمفرومة فرماً ناعما
  ملعقة صغيرة من الكزبرة المجففة ١ •
  ملعقة صغيرة من الكركم المطحون ½ •
  ملعقة صغيرة من القرفة المطحونة ½ •
  حبة صغيرة فقط½  ،من بشر قشر البرتقال •
  كوب من الماء½ مذّوب في  ،مكعب من مرقة الدجاج ماجي ١ •
  قة بحجم اbصبعشريحة رقي ١٨المقّطعة إلى  ،غ من جبنة التشيدر ١٥٠ •
  مفرومة ،حبات متوسطة الحجم من الطماطم ٣ •

  :لتحضير صلصة البشاميل •

  لتر من الحليب ١أكواب أو  ٤ •
  مغلف من أسرار خلطة البشاميل ماجي ١ •
  المبروشة ،كوب من جبنة الموتزاري� ١ •

  طريقة التحضير 

كّل مّرة ثّم ترفع عن رقائق في  ٩دقائق،  ١٠يغلى الماء في قدر كبيرة وتسلق ال�زانيا لمّدة 
تكّرر . النار وتسكب في وعاء من الماء البارد ثّم تصّف في صينّية وتغّطى بالنيلون ال�ّصق

  . العملية مع رقائق ال�زانيا المتبّقية



دقائق، يضاف الجزر والكّراث والكزبرة  ٦يحّمى الزيت في قدر ويضاف الدجاج ويطھى لمدة 
رفة و مكّعب مرقة الدجاج من ماجي وبرش البرتقال ويطھى الطازجة والمجففة والكركم والق

  . دقائق ثّم يرفع عن النار ويترك جانباً  ٣المزيج لمّدة 

تؤخذ رقاقة من ال�زانيا، تسكب عليھا ملعقة من صلصة الدجاج، تضاف شريحة من جبنة 
  . متبّقيةالتشيدر، تلّف وتوضع على صينّية كبيرة و تكرر العملية مع رقائق ال�زانيا ال

  . تسكب الطماطم المفرومة فوق لفائف ال�زانيا

يخلط الحليب مع أسرار خلطة البشاميل ماجي في قدر إلى أن يغلي ويطھى لمّدة دقيقتين حّتى 
  . تتكاثف الصلصة

  . تسكب صلصة البشاميل فوق رقائق ال�زانيا و ترّش فوقھا جبنة الموتزاري�ّ 

دقيقة حّتى يصبح  ٣٥إلى  ٣٠جة مئوية لمّدة تتراوح بين در ١٨٠تطھى في الفرن على حرارة 
  . لونھا ذھبّياً 

   بيانات التوقيت

  يةالبيانات الغذائ

 دقيقة 25 : مدة التحضير

 دقيقة 35 : مدة الطھو

 28.00  : (غ(دھون 

 52.00  : (غ(بروتين 

 78.00  : (غ(كاربوھيدرات 

 777.00  : (سعرات حرارية(طاقة 

  

 ^زانيا بالدجاج والفطر •

  إيطالي: أسلوب الطبخ •

  أطباق رئيسية: نوع الطبق •

  أشخاص  ٥: الكمية •

  : درجة الصعوبة •
  رخيص: التكلفة •

  المكّونات 



  م�عق طعام من الزيت النباتي ٣ •
  مفرومة ،غ من البصل ١٠٠حبة صغيرة الحجم أو  ١ •
  المفروم ،غ من الدجاج ٥٠٠ •
  المقّطع إلى شرائح ،غ من الفطر ١٠٠كوب أو  ١ •
  مغلف من أسرار خلطة المعكرونة بولونيز ماجي ١ •
  مل من الماء ٦٢٥أكواب أو  ½2 •
  انيا المجففةمن رقائق ال�ز ٩ •

  :مكّونات صلصة البشاميل •

  السائل ،لتر من الحليب ١أكواب أو  ٤ •
  مغلف من أسرار خلطة البشاميل ماجي ١ •
  المبشورة ،غ من جبنة الموتزاري� ١٠٠كوب أو  ١ •

  طريقة التحضير 

  . ُيحّمى الزيت في قدر، وُيقلّى البصل المفروم لمدة دقيقتين أو حتى يذبل

ُتضاف شرائح الفطر وُتقلّى لمدة . دقائق أو حتى ينضج ٥ُويقلّى لمدة  ُيضاف الدجاج المفروم
ُيغلى المزيج مع . ُيضاف مغلف أسرار خلطة المعكرونة بولونيز ماجي، والماء. دقيقتين

  . يوضع جانباً . دقائق ١٠التحريك المستمّر ثّم ُيترك على نار خفيفة لمدة 

ُيغلى المزيج مع التحريك المستمّر ثّم ُيترك على  .ُيمزج الحليب مع أسرار خلطة البشاميل ماجي
  . يوضع جانباً . نار خفيفة لمدة دقيقتين أو حتى تتكاثف الصلصة

توضع أّو^ً طبقة : سم، تتعاقب الطبقات وفق التسلسل التالي ٢٤× سم  ٣٠في طبق للفرن قياس 
ن مزيج الدجاج بصلصلة ُيضاف نصف الكمية المتبقية م. من البشاميل تليھا طبقة من ال�زانيا

ُتضاف الكمية المتبقية من مزيج الدجاج بصلصة . البولونيز ثّم توضع مجدداً طبقة من ال�زانيا
أخيراً، يوضع على الوجه طبقة من صلصة البشاميل، وُترّش . البولونيز يليھا طبقة من ال�زانيا

  . جبنة الموتزاري� على الوجه

دقيقة أو  ٣٠و ٢٥درجة مئوية لمدة تتراوح بين  ١٨٠حرارة ُيخبز الطبق في فرن ُمحّمى على 
  . حتى يكتسب الوجه لوناً ذھبياً 

   نصائح

   لتوقيتبيانات ا

  البيانات الغذائية

  .يمكن استعمال رقائق ال�زانيا بالسبانخ من باب التنويع : نصائح الطبخ

 دقيقة 20 : مدة التحضير



 دقيقة 45 : مدة الطھو

 36.00  : (غ(دھون 

 37.00  : (غ(بروتين 

 56.00  : (غ(كاربوھيدرات 

 703.00  : (سعرات حرارية(طاقة 

  

 اBرز على الطريقة اليمنّية •

  يمني: أسلوب الطبخ •

  أطباق رئيسية: نوع الطبق •
  أشخاص  ٥: الكمية •

  : درجة الصعوبة •
  رخيص: التكلفة •

  المكّونات 

  م�عق طعام من السمن ٢ •
غ من  ٣٠٠حبات متوسطة الحجم أو  ٢ •

  مفرومتان ،لالبص
  ملعقة طعام من معجون الطماطم ½1 •
 ،غ من اBرز اBبيض ٤٠٠أكواب أو  ٢ •

  المغسول
  مل من الماء ٧٥٠أكواب أو  ٣ •
  مكعب من مرقة الدجاج ماجي ١ •
  ملعقة صغيرة من الھال المطحون ¼ •
  ملعقة صغيرة من الكمون المطحون ¼ •
  ملعقة صغيرة من القرفة المطحونة ¼ •
  مسحوق ،فص من الثوم ١ •

  طريقة التحضير 

  . دقائق حّتى يذبل ٤ُتسّخن السمنة في قدر كبيرة ثم ُيضاف إليھا البصل وُيطھى لمّدة 

 ٥ُيطھى على نار متوّسطة الحرارة لمّدة . ُيضاف معجون الطماطم مع اBرز وُيحّرك المزيج
  . دقائق

  . ج جيداً ُيضاف الماء مع مكّعب مرقة الدجاج ماجي والتوابل والثوم ثم ُيحّرك المزي



  . دقيقة أو حّتى ينضج اBرز ٢٥و ٢٠ُيغّطى المزيج وُيطھى على نار خفيفة لمّدة تتراوح بين 

   بيانات التوقيت

  البيانات الغذائية

 دقائق 10 : مدة التحضير

 دقيقة 30 : مدة الطھو

 5.10  : (غ(دھون 

 5.80  : (غ(بروتين 

 70.00  : (غ(كاربوھيدرات 

 347.00  : (سعرات حرارية(طاقة 

  

 أرز على الطريقة المكسيكّية •

  مكسيكي: أسلوب الطبخ •

  أطباق رئيسية: نوع الطبق •

  أشخاص  ٦: يةالكم •
  : درجة الصعوبة •
  رخيص: التكلفة •

  المكّونات 

  م�عق طعام من زيت الزيتون ٣ •
غ من  ١٢٥حبة متوسطة الحجم أو  ١ •

  مقطعة إلى مكعبات صغيرة ،البصل
غ من  ١٥٠حبة متوسطة الحجم أو  ١ •

  مقطعة إلى مكعبات صغيرة ،الجزر
 ،غ من البازي� المثلّجة ٨٠كوب أو  ½ •

  المذّوبة
  المذّوبة ،غ من الذرة الحلوة المثلّجة ٨٠أو  كوب ½ •
  مقطعة إلى مكعبات صغيرة ،غ من الطماطم ١٥٠حبة متوسطة الحجم أو  ١ •
  مكعبات من مرقة الدجاج ماجي ٢ •
  م�عق طعام من معجون الطماطم ٤ •
  رشة من الفلفل اBسود المطحون •
  ملعقة صغيرة من الكمون المطحون ½ •



  حونةملعقة صغيرة من الكزبرة المط ½ •
  ملعقة صغيرة من مسحوق الفلفل الحار ½ •
  ملعقة صغيرة من مسحوق الفلفل الحلو ١ •
منزوعة البذور ومقطعة إلى  ،غ من الفليفلة الحلوة الخضراء ١٥٠حبة متوسطة الحجم أو  ١ •

  شرائح
  مل من الماء ١١٢٥أكواب أو  ½4 •
  والمصّفى المنقوع في الماء لمدة ساعة ،غ من اBرز اBميركي ٥٠٠أكواب أو  ½2 •

  طريقة التحضير 

أو حتى  ٣-٢ُيسّخن زيت الزيتون في قدر كبيرة غير ^صقة وُيقلّى البصل لمدة تتراوح بين 
  . يذبل ثم يضاف الجزر، البازي� الخضراء والذرة مع التحريك المستمّر لمدة دقيقتين

الكمون، الكزبرة، ُتضاف الطماطم، مكعبا مرقة الدجاج ماجي، معجون الطماطم، الفلفل اBسود، 
  . الفلفل الحار والفلفل الحلو ثم ُتحّرك المكّونات لدقيقتين إضافّيتين

ُيضاف اBرز وُيحرك باستمرار حتى يغلي، ثم . ُتضاف الفليفلة الخضراء والماء ثّم ُيغلى المزيج
  . دقيقة أو حتى ينضج ٢٠ُيغّطى وُيترك على نار خفيفة لمدة 

   نصائح

   بيانات التوقيت

  البيانات الغذائية

ملعقة كبيرة من تابل  ١½يمكن استبدال كافة التوابل بـ  : ح الطبخنصائ
  .كاجون في حال توّفره

 دقيقة 20 : مدة التحضير

 دقيقة 30 : مدة الطھو

 7.10  : (غ(دھون 

 8.60  : (غ(بروتين 

 80.00  : (غ(كاربوھيدرات 

 421.00  : (سعرات حرارية(طاقة 

  



 فّتة بالمرق •

  يمني: أسلوب الطبخ •

  أطباق رئيسية: نوع الطبق •

  أشخاص  ٦: الكمية •

  : درجة الصعوبة •
  رخيص: التكلفة •

  المكّونات 

  لتر من الماء ½1أكواب أو  ٦ •
ملعقة صغيرة من الفلفل اBسود  ½ •

  المطحون
  ملعقة صغيرة من الكمون المطحون ½ •
  ملعقة صغيرة من الھال المطحون ½ •
  ملعقة صغيرة من القرفة المطحونة ½ •
غ من  ١٥٠بة متوسطة الحجم أو ح ١ •

  المقّشرة والمفرومة ،الطماطم
  مكعبات من مرقة الدجاج ماجي ٢ •
  م�عق طعام من السمن ٢ •
  مقّطعة إلى أجزاء متوسطة الحجم ،أرغفة من خبز لحوح ٣ •
  مسحوق الفلفل اBحمر الحار ،ملعقة صغيرة من البسباس الحبشي ١ •

  طريقة التحضير 

مع التوابل، والطماطم، ومكعبات مرقة الدجاج ماجي، والسمن، ثم  يوضع الماء في قدٍر كبيرةٍ 
  . دقيقة ١٥ُتغلى المكّونات وُتترك على ناٍر خفيفٍة لمّدة 

ُيضاف إليه الخبز وُتسكب . يوضع المقلى اليمني الصخري على ناٍر قوّيٍة إلى أن يسخن كثيراً 
  . متص كمّية وافرة منھاُيحّرك الخبز مع المرقة إلى أن ي. فوقه المرقة المجّھزة

  . ُيرش مسحوق البسباس اBحمر الحار على الوجه وُيقّدم الطبق على الفور

   بيانات التوقيت

  البيانات الغذائية

 دقيقة 20 : مدة التحضير

 دقيقة 15 : مدة الطھو

 5.00  : (غ(دھون 



 4.50  : (غ(بروتين 

 26.00  : (غ(كاربوھيدرات 

 167.00  : (سعرات حرارية(طاقة 

  

 معكرونة البّنه الصقلّية •

  أوروبي: أسلوب الطبخ •

  أطباق رئيسية: نوع الطبق •

  خاص أش ٥: الكمية •
  : درجة الصعوبة •
  رخيص: التكلفة •

  المكّونات 

  غ من معكرونة البّنه ٣٥٠ •
  م�عق طعام من الزيت النباتي ٨ •
غ من  ١٥٠حبة متوسطة الحجم أو  ١ •

  مقّطعة إلى شرائح ،البصل
غ من  ١٥٠حبة متوسطة الحجم أو  ١ •

المقّطعة إلى  ،الفليفلة الحلوة الخضراء
  شرائح

  المقّطعة إلى شرائح ،غ من الفليفلة الحلوة الحمراء ١٥٠حبة متوسطة الحجم أو  ١ •
  المقّشرة والمقّطعة إلى شرائح ،غ من الطماطم ٤٥٠حبات أو  ٣ •
  ملعقة صغيرة من مسحوق الفلفل الحار ١ •
  م�عق صغيرة من معجون الطماطم ٢ •
  ملعقة صغيرة من مسحوق الكاري ١ •
  مغلف من أسرار خلطة المعكرونة بولونيز ماجي ١ •
  لتر من الماء ١أو  أكواب ٤ •
  بحسب الذوق ،رشة من الملح •

  طريقة التحضير 

 ١٠م�عق كبيرة من زيت الطھو لمّدة  ٣ُتسلق معكرونة البّنه في الماء المغلي المملّح مع 

  . ُتبّرد المعكرونة بالماء البارد ثم توضع جانباً في المصفاة. دقائق

  . صل لمّدة دقيقتين أو إلى أن يصبح طرّياً ُتحّمى كمّية الزيت اbضافّية في قدٍر وُيقلى الب

توضع شرائح الفليفلة الحلوة والطماطم وُتحّرك لمّدة دقيقتين، ثم ُيضاف مسحوق الفلفل الحار، 
. ومعجون الطماطم، ومسحوق الكاري، ومغلّف أسرار خلطة المعكرونة بولونيز ماجي، والماء



ُيترك المزيج . رونة البّنه وُتخلط مع المزيجدقائق، ثم ُتضاف معك ٦إلى  ٥ُيغلى المزيج لمّدة 
  . دقائق ثم ُيقّدم ٣على ناٍر متوسطة الحرارة لمّدة 

   بيانات التوقيت

  البيانات الغذائية

 دقيقة 20 : مدة التحضير

 دقيقة 30 : مدة الطھو

 19.00  : (غ(دھون 

 13.00  : (غ(بروتين 

 74.00  : (غ(كاربوھيدرات 

 513.0  : (سعرات حرارية(طاقة 

  

 معكرونة بصلصة الطماطم •

  إيطالي: أسلوب الطبخ •

  أطباق رئيسية: نوع الطبق •
  شخاص أ ٥: الكمية •

  : درجة الصعوبة •
  رخيص: التكلفة •

  المكّونات 

  :للصلصة •

مقّشرة ومقّطعة إلى  ،كغ من الطماطم ١ •
  مكّعبات

  مل من الماء ١٢٥كوب أو  ½ •
  ملعقة صغيرة من السكر ١ •
مغلف من أسرار خلطة المعكرونة  ١ •

  بولونيز ماجي
  ملعقة صغيرة من زيت الزيتون ١ •
  فملعقة صغيرة من اBوريغانو المجف ½1 •
  المفروم ،ملعقة طعام من البقدونس الطازج ١ •
  ملعقة صغيرة من الحبق المجفف ½1 •
  حسب المذاق ،رشة من الملح •
  حسب المذاق ،رشة من الفلفل اBسود المطحون •



  :للمعكرونة •

  لتر من الماء ٢أكواب أو  ٤ •
  كغ من السباغيتي ½ •
  ملعقة صغيرة من الملح ½ •
  غ من جبنة البرميزان المبشورة ٥٠ •

  التحضير طريقة 

  . توضع الطماطم في الخ�ّط الكھربائي وُتھرس حّتى تصبح بوريه

ُتسكب الطماطم في قدر، وُيضاف الماء، السكر، أسرار خلطة المعكرونة بولونيز ماجي، زيت 
  . الزيتون، اBوريغانو المجفف، البقدونس الطازج، الحبق المجفف، الملح والفلفل حسب المذاق

  . دقيقة ١٥و ١٠لى نار منخفضة لمّدة تتراوح بين ُتطھى صلصة الطماطم ع

في ھذه اBثناء، ُيغلى الماء مع الملح في قدر كبيرة، وُتضاف المعكرونة وُتترك على نار ھادئة 
  . دقيقة حّتى تنضج المعكرونة ١٢و ١٠لمّدة تتراوح بين 

  . ُتصفى المعكرونة وتوضع في طبق

  . جبنة البارميزان فوقھا ُتسكب صلصة الطماطم فوق المعكرونة وُترش

   بيانات التوقيت

  البيانات الغذائية

 دقائق 10 : مدة التحضير

 دقيقة 20 : مدة الطھو

 7.40  : (غ(دھون 

 21.00  : (غ(بروتين 

 97.00  : (غ(كاربوھيدرات 

 533.00  : (سعرات حرارية(طاقة 

  



 أرز بالطماطم •

  خليجي: أسلوب الطبخ •

  أطباق رئيسية: نوع الطبق •

  أشخاص  ٦: الكمية •

  : درجة الصعوبة •
  رخيص: التكلفة •

  المكّونات 

أو  ،م�عق طعام من الزيت النباتي ٢ •
  السمن

غ من  ٣٠٠حبات متوسطة الحجم أو  ٢ •
  مفرومتان فرماً ناعماً  ،البصل

غ من  ٤٠٠حبات صغيرة الحجم أو  ٤ •
  مقّشرة ومفرومة ،الطماطم

  ملعقة صغيرة من الكركم المطحون ١ •
  من ورق الغار ١ •
  حبات من الھال اBخضر ٤ •
  المجففة ،ملعقة صغيرة من حبوب الكزبرة الكاملة ١ •
  ة من الفلفل اBسود المطحونملعقة صغير ½ •
  المقشر ،فصوص من الثوم ٢ •
  مكعبات من مرقة الدجاج ماجي ٤ •
  غ من اBرز البسمتي ٦٠٠أكواب أو  ٣ •
  مل من الماء ١٢٥٠أكواب أو  ٥ •

  طريقة التحضير 

  . دقائق ٦ُيسّخن الزيت في قدر ويقلى البصل لمّدة 

ال، الكزبرة، الفلفل اBسود، فّصي ُتضاف الطماطم مع مسحوق الكركم، ورق الغار، حّبات الھ
ُتمزج المكّونات جيداً وُتترك على النار . الثوم، مكّعبات مرقة الدجاج ماجي، واBرز البسمتي

  . دقائق ٣لمّدة 

  . دقيقة أو حّتى ينضج جيداً  ٢٠ُيطھى اBرز لمّدة . ُيسكب الماء وُتغطى القدر

   نصائح

   بيانات التوقيت

  البيانات الغذائية

  .اBرز مع السمك، الدجاج أو اللحم المشويُيقّدم  : نصائح التقديم



 دقيقة 15 : مدة التحضير

 دقيقة 25 : مدة الطھو

 6.10  : (غ(دھون 

 9.30  : (غ(بروتين 

 92.00  : (غ(كاربوھيدرات 

 457.00  : (سعرات حرارية(طاقة 

  

 أرز مقلي مع الكزبرة والخيار •

  صيني: أسلوب الطبخ •

  يةأطباق رئيس: نوع الطبق •
  أشخاص  ٥: الكمية •

  : درجة الصعوبة •

  رخيص: التكلفة •

  المكّونات 

  غ من اBرز ٥٠٠أكواب أو  ٢ •
  مل من الماء ٧٥٠أكواب أو  ٣ •
  مكعبات من مرقة الدجاج ماجي ٢ •
  مخفوقة بشكل خفيف ،من البيض ٣ •
  ملعقة طعام من الزيت النباتي ١ •
  رةمقّطعة إلى مكّعبات صغي ،حبة متوسطة الحجم من البصل ١ •
  ملعقة طعام من الزنجبيل المبشور ١ •
  م�عق طعام من صلصة الصويا ٣ •
  المفرومة ،م�عق طعام من الكزبرة ٣ •
  المفروم فرماً ناعماً  ،كوب من الخيار ¾حبات متوسطة الحجم أو  ٢ •

  طريقة التحضير 

 ُيغّطى المزيج وُيطھى على نار. ُيمزج اBرز مع الماء ومكّعبي مرقة الدجاج ماجي في قدر

  . دقيقة أو حّتى ينضج اBرز ٢٥و  ٢٠منخفضة لمّدة تتراوح بين 

  . ُتحّضر عّجة بالبيض، وُتلّف ثم ُتقّطع إلى شرائح طويلة ورفيعة



ُيسّخن الزيت في مق�ة، وُيضاف البصل والزنجبيل ويقلى المزيج على نار متوّسطة لمّدة 
  . دقائق ٥و  ٤تتراوح بين 

ُتمزج . لطازجة، الخيار، شرائح العّجة واBرز المطبوخُتضاف صلصة الصويا، الكزبرة ا
  . المكّونات بشكل جيد وُترفع عن النار

  . يوضع اBرز المقلي على طبق التقديم، وُيقّدم إلى جانب السمك، اللحم أو الدجاج المشوي

   التوقيت بيانات

  البيانات الغذائية

 دقيقة 15 : مدة التحضير

 دقيقة 25 : مدة الطھو

 6.70  : (غ(دھون 

 11.00  : (غ(بروتين 

 84.00  : (غ(كاربوھيدرات 

 442.00  : (سعرات حرارية(طاقة 

  

 معكرونة البّنه أرابياتا •

  إيطالي: أسلوب الطبخ •

  أطباق رئيسية: نوع الطبق •

  أشخاص  ٥: الكمية •
  : درجة الصعوبة •
  رخيص: التكلفة •

  المكّونات 

  مقطعة إلى مكعبات ،كغ من الطماطم ١ •
  م�عق طعام من زيت الزيتون ٣ •
  المسحوق ،فصوص من الثوم ٣ •
صغير  ،قرون من الفلفل اBخضر الحار ٤ •

  حجم، المفرومال
  مل من الماء ١٢٥كوب أو  ½ •
  ملعقة صغيرة من السكر ½ •



  مغلف من أسرار خلطة المعكرونة بولونيز ماجي ١ •
  ملعقة صغيرة من اBوريغانو المجفف ١ •
  حسب المذاق ،رشة من الملح •
  حسب المذاق ،رشة من الفلفل اBسود المطحون •
  المفروم ،ملعقة طعام من البقدونس الطازج ١ •

  :معكرونةلتحضير ال •

  لتر من الماء ٢أكواب أو  ٨ •
  غ من معكرونة البّنه ٥٠٠ •
  ملعقة صغيرة من الملح ½ •
  المبروشة ،غ من جبنة البرميزان ٥٠ •

  طريقة التحضير 

  . تخلط الطماطم في خ�ط إلى أن تشّكل مزيجاً 

يحّمى الزيت في قدر ويضاف الثوم والفلفل اBخضر ويقلّى لمّدة دقيقة ثّم يضاف الطماطم 
الماء والسّكر وأسرار خلطة المعكرونة بولونيز ماجي واBوريغانو المجفف والملح والفلفل و

  . اBسود المطحون

دقيقة ويضاف البقدونس في  ١٥و ١٠تطھى صلصة الطماطم على نار خفيفة لمّدة تتراوح بين 
  . الدقيقة اBخيرة

 ١٠بّنه وتطھى لمّدة تتراوح بين أثناء ھذا الوقت يغلى الماء مع الملح وتضاف إليھا معكرونة ال

  . دقيقة إلى أن تطرى المعكرونة ١٢و

  . تصّفى معكرونة البّنه وتسكب على طبق حامٍ 

  . تسكب صلصة الطماطم فوق معكرونة البّنه وترّش جبنة البرميزان

   قيتبيانات التو

  البيانات الغذائية

 دقائق 10 : مدة التحضير

 دقيقة 20 : مدة الطھو

 12.00  : (غ(دھون 

 21.00  : (غ(بروتين 

 96.00  : (غ(كاربوھيدرات 



 572.00  : (سعرات حرارية(طاقة 

  

 نة بأنواع الفطر المشّكلةمعكرو •

  فرنسي: أسلوب الطبخ •

  أطباق رئيسية: نوع الطبق •

  أشخاص  ٥: الكمية •

  : درجة الصعوبة •
 رخيص: التكلفة •
•  
  المكّونات  •

  غ من معكرونة البّنه ٣٠٠ •
  م�عق طعام من الزبدة ٢ •
غ من  ١٥٠حبة متوسطة الحجم أو  ١ •

  مقّطعة إلى شرائح رفيعة ،البصل
المقّطع  ،غ من الفطر ٢٥٠أكواب أو  ½2 •

  إلى أرباع
  المقّطع إلى شرائح ،غ من الفطر البني الرأس شيتاكي الطازج ١٠٠ •
  المقّطع إلى شرائح ،غ من الفطر اBسود ١٠٠ •
  مسحوقان ،فصوص من الثوم ٢ •
  مل من الحليب ١٢٥٠أكواب أو  ٥ •
  مغلف من أسرار خلطة البشاميل ماجي ١ •
  فرومالم ،م�عق طعام من البقدونس الطازج ٣ •
  المقّطع إلى شرائح ،غ من البصل اBخضر ١٠٠كوب أو  ١ •
  ملعقة صغيرة من الفلفل اBسود المطحون ¼ •
  م�عق طعام من الكعك المطحون ٤ •
  المبشورة ،غ من جبنة التشيدر ١٥٠كوب أو  ½1 •

  طريقة التحضير 

  . ُترفع عن النار وُتصفى. ُتسلق المعكرونة وفق اbرشادات الواردة على علبتھا

دقائق أو  ٣ذّوب الزبدة في قدر كبيرة، وُتقلى شرائح البصل على نار متوّسطة الحرارة لمّدة تُ 
  . حّتى تذبل

ُيضاف كل أنواع الفطر مع الثوم وتقلب المكّونات على نار متوّسطة الحرارة لمّدة تتراوح بين 
يج مع ُيضاف الحليب مع مغلّف أسرار خلطة البشاميل ماجي وُيغلى المز. دقائق ٥و ٤

دقائق أو حّتى  ٣ا^ستمرار في التحريك ثم ُيترك على نار ھادئة لمّدة تتراوح بين دقيقتين و
ُيضاف البقدونس مع البصل اBخضر وُتتّبل الصلصة بالفلفل اBسود، ثم . تصبح الصلصة كثيفة

  . ُترفع عن النار



داً حّتى تمتزج بعضھا ُتضاف المعكرونة المسلوقة إلى صلصة البشاميل وُتحّرك المكّونات جي
  . مع بعض ثم ُيسكب خليط المعكرونة في قالب للفرن

ُيخبز القالب في فرن . ُيمزج الكعك المطحون مع الجبنة المبشورة وُيرّش الخليط فوق المعكرونة
  . دقيقة أو حّتى يصبح لون الوجه بنياً ذھبياً  ١٥درجة مئوية لمّدة  ١٩٠مسّخن على حرارة 

   بيانات التوقيت

  البيانات الغذائية

 دقيقة 25 : مدة التحضير

 دقيقة 35 : مدة الطھو

 25.00  : (غ(دھون 

 28.00  : (غ(بروتين 

 81.00  : (غ(كاربوھيدرات 

 654.00  : (سعرات حرارية(طاقة 

  

 اBرز اBبيض على الطريقة العربّية •

  خليجي: أسلوب الطبخ •
  أطباق رئيسية: نوع الطبق •

  أشخاص  ٥: الكمية •

  : درجة الصعوبة •
  رخيص: التكلفة •

  المكّونات 

  مل من الماء ١٧٥٠أكواب أو  ٧ •
  جاج ماجيمكعبات من مرقة الد ٤ •
  اBبيض ،م�عق طعام من الخل ٢ •
  غ من اBرز البسمتي ٦٠٠أكواب أو  ٣ •
  غ من الزبدة ١٠٠كوب أو  ½ •
  ملعقة صغيرة من الكركم المطحون ½1 •
  المقّطعة إلى شرائح ،حبة متوسطة الحجم من الفليفلة الحلوة الخضراء ١ •

  طريقة التحضير 



  . في قدر كبيرة وُيغلى المزيج ُيسكب الماء مع مكّعبات مرقة الدجاج ماجي والخلّ 

ُيصفى في . دقائق أو حّتى يوشك اBرز أن يصبح ناضجاً  ١٠ُيضاف اBرز وُيطھى لمّدة 
  . المصفاة

ُتسّخن نصف كمية الزبدة في قدر كبيرة، ثم ُيضاف الكركم والفليفلة الحلوة وُيطھى المزيج لمّدة 
  . دقائق ٣تتراوح بين دقيقتين و

  . و وُتوّزع الكمّية المتبّقية من الزبدة على وجه اBرز من دون تحريكُيضاف اBرز المطھ

  . ُيغّطى المزيج وُيطھى على نار خفيفة للغاية لمّدة ساعة كاملة أو حّتى ينضج اBرز

  . ُيحّرك اBرز باستخدام شوكة خشبّية

  . ُيقّدم في طبق كبير مع وضع طبقة اBرز الذھبي الھّش على الوجه

   بيانات التوقيت

  البيانات الغذائية

 دقائق 10 : مدة التحضير

 ساعة : مدة الطھو

 19.00  : (غ(دھون 

 9.70  : (غ(بروتين 

 98.00  : (غ(كاربوھيدرات 

 607.00  : (سعرات حرارية(طاقة 

  

 معكرونة البّنه مع سمك اBنشوفة والزيتون •

  إيطالي: أسلوب الطبخ •

  أطباق رئيسية: نوع الطبق •

  أشخاص  ٥: الكمية •

  : درجة الصعوبة •
  رخيص: التكلفة •

  المكّونات 

  :لتحضير الصلصة •



  ة إلى مكعباتمقشرة ومقطع ،كغ من الطماطم ١ •
  م�عق طعام من زيت الزيتون ٣ •
  المسحوق ،فصوص من الثوم ٢ •
  والمقّطع ،غ من الزيتون اBخضر المحشوّ  ١٠٠ •
  مقطع ،غ من سمك اBنشوفة المعلّب بالزيت والمصّفى ٥٠ •
  المفروم ،ملعقة طعام من الحبق الطازج ١ •
  المفروم ،ملعقة طعام من البقدونس الطازج ½1 •
  مسحوق الفلفل الحارملعقة صغيرة من  ½ •
  ملعقة صغيرة من السكر ١ •
  مل من الماء ١٢٥كوب أو  ½ •
  مغلف من أسرار خلطة المعكرونة بولونيز ماجي ١ •
  حسب المذاق ،رشة من الملح •
  حسب المذاق ،رشة من الفلفل اBسود المطحون •

  :لتحضير المعكرونة •

  لتر من الماء ٢أكواب أو  ٨ •
  غ من معكرونة البّنه ٥٠٠ •
  رة من الملحملعقة صغي ½ •

  طريقة التحضير 

  . تخلط الطماطم في خ�ّطة إلى أن تشّكل مزيجاً 

يحّمى الزيت في قدر كبيرة ويضاف الثوم ويقلّى لمّدة دقيقة ثّم يضاف مزيج الطماطم والزيتون 
وشرائح اBنشوفة والحبق والبقدونس ومسحوق الفلفل والسّكر والماء وأسرار خلطة المعكرونة 

تطھى صلصة الطماطم على نار خفيفة لمّدة . والملح والفلفل اBسود المطحونبولونيز ماجي 
  . دقيقة ١٥و ١٠تتراوح بين 

 ١٢و ١٠أثناء ھذا الوقت يغلى الماء مع الملح وتضاف معكرونة البّنه وتطھى لمّدة تتراوح بين 

  . دقيقة إلى أن تطرى المعكرونة

  . تصّفى معكرونة البّنه وتسكب على طبق حامٍ 

  . كب صلصة الطماطم فوق معكرونة البّنه ويقّدم الطبقتس

   بيانات التوقيت

  البيانات الغذائية

 دقائق 10 : مدة التحضير

 دقيقة 20 : مدة الطھو



 13.00  : (غ(دھون 

 20.00  : (غ(بروتين 

 96.00  : (غ(كاربوھيدرات 

 579.00  : (سعرات حرارية(طاقة 

 

 أرز الخلطة •

  مصري: أسلوب الطبخ •

  أطباق رئيسية: نوع الطبق •

  أشخاص  ٦: الكمية •

  : درجة الصعوبة •
  رخيص: التكلفة •

  المكّونات 

  ق طعام من الزيت النباتيم�ع ٣ •
 ،غ من البصل ٢٠٠حبة كبيرة الحجم أو  ١ •

  مقّطعة إلى شرائح
  مسحوقان ،فصوص من الثوم ٢ •
المقّطع إلى مكعبات  ،غ من كبد الغنم ٥٠٠ •

  صغيرة
  م�عق طعام من الزبيب ٢ •
  المقّشر ،غ من اللوز المحّمص ٥٠كوب أو  ¼ •
  ملعقة صغيرة من القرفة المطحونة ١ •
  )الطعم اBصيل(مرقة الخروف ماجي مكعبات من  ٣ •
  المغسول والمصّفى ،غ من اBرز المصري ٥٠٠أكواب أو  ½2 •
  مل من الماء ١١٢٥أكواب أو  ½4 •

  طريقة التحضير 

 ٧و ٦ُيحّمى الزيت النباتي في قدٍر كبيرٍة ثم ُيقلّى فيه البصل على ناٍر معتدلٍة لمّدة تتراوح بين 
ُيضاف إليه الثوم وكبد لحم الغنم وُتطھى المكّونات مع . دقائق أو إلى أن يصبح لونه بّنّياً 

  . دقائق إضافّية أو إلى أن يصبح الكبد مطھّواً جّيداً  ٥التحريك من وقٍت jخر لمّدة 

ُيضاف الزبيب المجّفف، واللوز المقّشر والمقلي، ومسحوق القرفة، ومكّعبات مرقة الخروف 
ُيغلى . كّونات لمّدة دقيقٍة واحدٍة ثم ُيضاف الماءُتحّرك الم. ، واBرز)الطعم اBصيل(ماجي 

المزيج مع التحريك من وقٍت jخر ثم ُتخّفف النار وُتغّطى المكّونات وُتترك على ناٍر خفيفٍة لمّدة 
  . دقيقة أو إلى أن يصبح اBرز مطھّواً جيداً  ٢٥و ٢٠تتراوح بين 



   نصائح

   بيانات التوقيت

  البيانات الغذائية

قع اللوز في الماء المغلي لمّدة دقيقتين لتسھيل قبل التقشير، ُين : نصائح الطبخ
  .وتسريعھا عملية التقشير

 دقيقة 25 : مدة التحضير

 دقيقة 35 : مدة الطھو

 16.00  : (غ(دھون 

 25.00  : (غ(بروتين 

 76.00  : (غ(كاربوھيدرات 

 542.00  : (سعرات حرارية(طاقة 

  

 برياني على الطريقة العراقية •

  عراقي: بخأسلوب الط •
  أطباق رئيسية: نوع الطبق •

  أشخاص  ٧: الكمية •
  : درجة الصعوبة •
  رخيص: التكلفة •

  المكّونات 

  غ من لحم الغنم المفروم ٢٥٠ •
 ،م�عق طعام من البقدونس الطازج ٢ •

  المفروم فرًما ناعًما
المفروم فرًما  ،م�عق طعام من البصل ٢ •

  ناعًما
  قليلل ،غ من الزيت النباتي ٢٢٠كوب أو  ١ •
  مقّطعة إلى مكّعبات متوسطة ،غ من البطاطا ١٥٠حبة متوسطة الحجم أو  ١ •
  مقّطعة إلى مكّعبات متوسطة ،غ من الجزر ١٥٠حبة متوسطة الحجم أو  ١ •
  مقّطعة إلى شرائح ،غ من البصل ١٢٥حبة متوسطة الحجم أو  ١ •
  المذّوبة ،غ من البازي� المثلّجة ٨٠كوب أو  ½ •



  مطھّوة، مسّحبة من العظام ومقّطعة بالطول ،غ من الدجاج ٨٠٠أو  ١ •
  م�عق طعام من الزبيب ٢ •
  ملعقة صغيرة من الفلفل اBسود المطحون ¼ •
  رشة من خيوط الزعفران •
  المقّشر والمحّمص ،غ من اللوز ٧٥كوب أو  ½ •
  م�عق طعام من السمن ٢ •
  غ من الشعيرية ٧٥كوب أو  ¾ •
  المغسول ،غ من اBرز ٤٠٠أكواب أو  ٢ •
  من مرقة الدجاج ماجيمكعبات  ٢ •
  ملعقة صغيرة من خلطة التوابل العربية ½1 •
  مل من الماء ١٠٠٠أكواب أو  ٤ •

  طريقة التحضير 

ر . في وعاء الخلط) ُيتبaل بالملح والفلفل(ُيمَزج لحم الغنم المفروم مع البصل والبقدونس  aُيحض
محّمى على حرارة مزيج اللحم على شكل كريات صغيرة ُتوَضع على صينية الَخبز في فرن 

دقائق أو حتى تنضج ثم ُتنَزع من الفرن  ١٠ُتخَبز كريات اللحم لمدة . درجة مئوية ٢٠٠
  . وُتوَضع جانًبا

توضع ملعقتان كبيرتان من الزيت (في ھذا الوقت، ُتقلّى البطاطا والجزر في الزيت الساخن 
 ً   . ة من الزيتوُتوَضع جانًبا على محارم ورقية ^متصاص الكمية الفائض) جانبا

ُيحّمى الزيت المتبقي في مق�ة متوسطة الحجم، وُيقلّى البصل قلي�ً حتى يصبح ليًنا ثم ُتضاف 
البازي�، الدجاج المقّطع بالطول، الزبيب، مسحوق الفلفل اBسود، أوراق الزعفران، اللوز، 

ك المزيج جيًدا حتى يتماسك. كريات اللحم المجّھزة، البطاطا والجزر aثم ُيوَضع جانًبا  ُيحر
  ). ُيضاف الملح بحسب الذوق(

ك حتى يتغّير لونھا وتكتسب  aب السمن في قدر متوسطة الحجم، وُتضاف الشعيرية وُتحر aُيذو
ُيضاف الملح عند (ُيضاف اBرز، مكّعبا مرقة الدجاج ماجي والتوابل . اللون البني الذھبي

ك المزيج لبضع ثواٍن ثم ُيضاف ). الحاجة aك باستمرار حتى يغليُيحر aُيغّطى المزيج . الماء وُيحر
  . دقيقة أو حتى ينضج اBرز ٢٠وُيطھى على نار خفيفة لمدة 

. ُتضاف كريات اللحم المجّھزة ومزيج الخضار فوق اBرز وُيمَزجان سوًيا برفق مع اBرز

م الطبق ٥ُيغّطى المزيج وُيطھى لمدة  aدقائق إضافية ثم ُيقد .  

   نصائح

   بيانات التوقيت

  الغذائيةالبيانات 

م الطبق مع السلطة الخضراء وشراب اللبن : نصائح التقديم aُيقد.  



 دقيقة 35 : مدة التحضير

 دقيقة 45 : مدة الطھو

 40.00  : (غ(دھون 

 36.00  : (غ(بروتين 

 68.00  : (غ(كاربوھيدرات 

 774.00  : (سعرات حرارية(طاقة 

 غراتان الكانيلوني مع صلصة البولونيز •

  إيطالي: سلوب الطبخأ •
  أطباق رئيسية: نوع الطبق •

  أشخاص  ٦: الكمية •
  : درجة الصعوبة •
  رخيص: التكلفة •

  المكّونات 

  م�عق طعام من الزيت النباتي ٢ •
  غ من لحم البقر المفروم ٥٠٠ •
  مقّشرة ومفرومة ،غ من الطماطم ١٥٠حبة متوسطة الحجم أو  ١ •



  ماجيمغلف من أسرار خلطة المعكرونة بولونيز  ١ •
  مل من الماء ٥٠٠أكواب أو  ٢ •
  المقّطع الى شرائح ،م�عق طعام من الزيتون اBسود ٣ •
  قطعة من الكانيلوني ١٦ •

  :لصلصة البشاميل •

  مل من الحليب ١٥٠٠أكواب أو  ٥ •
  مغلف من أسرار خلطة البشاميل ماجي ١ •
  المبروشة ،غ من جبنة الموتزاري� ١٥٠كوب أو  ½1 •

  طريقة التحضير 

دقائق أو  ٥يت في مق�ة متوسطة الحجم غير ^صقة، وُيطھى لحم البقر المفروم لمدة ُيَحّمى الز
ك المزيج لمدة دقيقَتين. حتى ينضج aُتضاف أسرار خلطة المعكرونة . ُتضاف البندورة وُيَحر

 ١٠بولونيز ماجي والماء إلى المزيج وُيتَرك على نار خفيفة مع الَتحريك من وقت إلى آخر لمدة 

ك المزيج ومن ثّم يوضع جانًبا حتى يبرد وتصبح . دقائق aع وُيَحر aسود الُمَقطBُيضاف الزيتون ا
  . حرارته عادية

  . ُتحشى أنابيب المعكرونة اBسطوانية بصلصة البولونيز المبّردة وتوضع جانًبا

 في قدر صغيرة، ُيخَلط الحليب مع أسرار خلطة البشاميل ماجي وُيحَرك المزيج باستمرار حتى

  . يغلي ثم ُيترك على نار خفيفة لمدة دقيقَتين حتى تتكاثف الصلصة

وتوضع المعكرونة . ُيسَكب بعض من صلصة البشاميل في صينية الَخبز الكبيرة الحجم
اBسطوانية المحشّوة فوق الصلصة ومن ثم تسكب صلصة البشاميل المتبّقية حتى تغمر 

  . المعكرونة اBسطوانية

-٢٠درجة مئوية لمدة  ٢٢٠ويخبز في فرن محّمى على حرارة . ه الطبقتَرّش الجبنة على وج

  . دقيقة أو حتى تكتسب الجبنة لوناً ذھبياً  ٢٥

   نصائح

   بيانات التوقيت

  البيانات الغذائية

م ھذا الطبق مع السلطة : نصائح التقديم aُيقد.  

 دقيقة 15 : مدة التحضير

 دقيقة 40 : مدة الطھو

 34.00  : (غ(دھون 



 43.00  : (غ(بروتين 

 51.00  : (غ(كاربوھيدرات 

 650.00  : (سعرات حرارية(طاقة 

  

 باغا^ بولو مع الموزات •

  إيراني: أسلوب الطبخ •

  أطباق رئيسية: نوع الطبق •

  أشخاص  ٨: الكمية •
  : درجة الصعوبة •
  رخيص: التكلفة •

  المكّونات 

  م�عق طعام من الزيت النباتي ٢ •
 ،بصلغ من ال ٢٠٠حبة كبيرة الحجم أو  ١ •

  مقّطعة إلى شرائح
  مع العظم ،كغ من موزات لحم الغنم ½1 •
  لتر من الماء ½2أكواب أو  ١٠ •
  حسب المذاق ،رشة من الملح •
  رشة من الزعفران المطحون •

  :مكّونات ا!رز •

  لتر من الماء ½2أكواب أو  ١٠ •
  المنقوع لمدة ساعة والمصفّى ،غ من اBرز البسمتي ٥٠٠أكواب أو  ½2 •
  المفروم ،من الشبث الطازج غ ٢٢٥أكواب أو  ٣ •
  المقّشر والمقسوم ،غ من الفول العريض المثلج ٣٢٠أكواب أو  ٢ •
  المذّوبة ،م�عق طعام من الزبدة ٢ •
  م�عق طعام من الزيت النباتي ٢ •
مل من  ١٢٥كوب أو ½ مذّوبان في  ،)الطعم اBصيل(مكعبات من مرقة الخروف ماجي  ٢ •

  الماء الساخن

  طريقة التحضير 

دقيقة أو حتى تصبح  ٣- ٢كبيرة الحجم، ُيحمaى الزيت النباتي وُتقلّى شرائح البصل لمدة  في قدر
ك المزيج لمدة . صفراء اللون aدقائق أو حتى َيتغّير لون الموزات ٤ُتضاف موزات الغنم وُيحر .  

 ثم ُيغّطى المزيج. ُيضاف الماء والملح والزعفران إلى المزيج وُيتَرك على النار حتى يغلي

  . وُيطھى على نار خفيفة لمدة ساعَتين أو حتى تنضج موزات الغنم



في ھذا الوقت، ُيوضع قدر آخر كبير الحجم على النار وُيغلى ماء اBرز ثم ُيضاف اBرز 
ك المزيج برفق وُيتَرك . دقائق ٥وُيطھى على نار خفيفة لمدة  aبث والفول وُيحرaثم ُيضاف الش

  . ُيرَفع المزيج عن النار ثّم ُيصّفى في المصفاة. ثانية ١٥ مجّدًدا على نار خفيفة لمدة

ف وُيوضع اBرز الذي تّم إعداده فوقھا aوُيمَزج . ُتسَكب الزبدة المذّوبة في الوعاء الكبير المنظ
في وعاء صغير ) الطعم اBصيل(الزيت النباتي مع المكّعبين المذّوبين من مرقة الخروف ماجي 

  . وُيسكبان فوق اBرز

ُيتَرك المزيج على نار خفيفة . ُيغّطى القدر بإحكام بورق اBلمينيوم وُيوضع فوقه غطاء القدر
  . دقيقة أو حتى ينضج اBرز كلّياً  ٤٥لمدة 

م اBرز على طبق كبير الحجم وتوضع موزات الغنم فوقه aُيَقد .  

   نصائح

   بيانات التوقيت

  البيانات الغذائية

  .لزعفران وُيزيaن الطبقُتخلط كّمية من اBرز مع ماء ا : نصائح التقديم

 دقيقة 25 : مدة التحضير

 ساعتان : مدة الطھو

 25.00  : (غ(دھون 

 32.00  : (غ(بروتين 

 63.00  : (غ(كاربوھيدرات 

 613.00  : (سعرات حرارية(طاقة 

  



 بصلّية مع العدس •

  سوري: أسلوب الطبخ •

  أطباق رئيسية: نوع الطبق •

  أشخاص  ٥: الكمية •

  : صعوبةدرجة ال •
  رخيص: التكلفة •

  المكّونات 

  م�عق طعام من الزيت النباتي ٢ •
أو لحم البقر المقطع  ،غ من لحم الغنم ٤٠٠ •

  إلى مكعبات متوسطة الحجم
غ من  ٢٥٠حبات متوسطة الحجم أو  ٢ •

  مقّطعتان إلى شرائح ،البصل
 ،غ من العدس اBخضر ١٨٠كوب أو  ١ •

  المغسول
  مقشرة ومقطعة إلى مكعبات ،ن الطماطمغ م ١٥٠حبة متوسطة الحجم أو  ١ •
  المصّفى ،علبة من الحّمص المعلّب ١ •
  مل من الماء ١٦٢٥أكواب أو  ½6 •
  مكعبات من مرقة ماجي بنكھة لحم الخروف ٢ •
  م�عق طعام من معجون الطماطم ٢ •
  ملعقة صغيرة من معجون الفلفل الحار ½ •
  ملعقة صغيرة من السبع بھارات ¼ •
  المطحونة ملعقة صغيرة من القرفة ¼ •

  طريقة التحضير 

دقائق أو إلى أن يصبح بنياً ثم  ٤ُيحّمى الزيت في وعاٍء كبيٍر وُيضاف إليه اللحم وُيطھى لمدة 
  . ُيضاف إليه البصل وُيقلى إلى أن يصبح طرّياً 

ُيضاف العدس، الطماطم، حب الحمص، الماء ومكعبات مرقة ماجي بنكھة لحم الخروف ثم 
دقيقة أو إلى أن يكتمل  ٤٠ك القدر من دون تغطية على ناٍر خفيفٍة لمدة ُتغلى المكونات وُتتر

  . طھو العدس واللحم جيداً 

ثم ُتترك ) مع إضافة الملح بحسب الحاجة(ُيضاف معجون الطماطم ومعجون الفلفل الحار 
ا ُترفع القدر بعدھ. دقائق إضافّية مع التحريك من وقت jخر ٥المكونات على ناٍر خفيفٍة لمدة 

  . عن النار وُيقّدم الطبق

   نصائح

   بيانات التوقيت

  البيانات الغذائية



  .ُيقّدم ھذا الطبق مع اBرز بالشعيرية : نصائح التقديم

 دقيقة 25 : مدة التحضير

 دقيقة 50 : مدة الطھو

 21.00  : (غ(دھون 

 28.00  : (غ(بروتين 

 43.00  : (غ(كاربوھيدرات 

 466.00  : (سعرات حرارية(طاقة 

  

ة السباغيتي مع صلصة البولونيز معكرون •
 بنكھة الكاري

  عالمي: أسلوب الطبخ •
  أطباق رئيسية: نوع الطبق •

  أشخاص  ٥: الكمية •
  : درجة الصعوبة •
  رخيص: التكلفة •

  المكّونات 

  غ من السباغيتي ٢٥٠ •
  م�عق طعام من الزيت النباتي ٤ •
  غ من لحم البقر المفروم ٣٠٠ •
عة إلى المقطّ  ،غ من نقانق لحم البقر ١٠٠ •

  شرائح
  المقّطع إلى أرباع ،غ من الفطر ١٠٠كوب أو  ١ •
  ملعقة طعام من مسحوق الكاري ½1 •
  ملعقة صغيرة من الفلفل اBسود المطحون ½ •
  مغلف من أسرار خلطة المعكرونة بولونيز ماجي ١ •
  مل من الماء ٧٥٠أكواب أو  ٣ •
  م�عق طعام من معجون الطماطم ٤ •

  طريقة التحضير 

د بالماء البارد وُتصّفى ثم  ١٠ي في ماء ممّلّ◌ح مغلي وُتغلى لمدة ُتوضع السباغيت aدقائق، ثم ُتبر
  . ُتوضع جانًبا



في ھذا الوقت، ُيحّمى الزيت النباتي في قدر كبيرة الحجم ثم ُيضاف لحم البقر المفروم وُيقلّى 
ك المزيج ثم ُيضاف الفطر. حتى يصبح لونه بنًيا ذھبًيا a٣وُيقلّى لمدة  وُتضاف النقانق وُيحر 

ك المزيج aسود وُيحرBدقائق ثم ُيضاف مسحوق الكاري والفلفل ا .  

وُيترك . ُيضاف مغلّف من أسرار خلطة المعكرونة بولونيز ماجي والماء ومعجون الطماطم
ك بين الحين واjخر لمدة  aدقائق  ١٠المزيج على النار حتى َيغلي وُيطھى على نار خفيفة وُيَحر

  ). ح بحسب الذوقُيضاف المل(

ك ثم ُتطھى على نار خفيفة لمدة  aدقائق ثم  ٤-٣ُتضاف المعكرونة المسلوقة إلى الصلصة وُتحر
م الطبق aُيقد .  

   نصائح

   بيانات التوقيت

  البيانات الغذائية

م جبنة البارميزان الطازجة المبشورة مع ھذا الطبق : نصائح التقديم aُتقد.  

 دقيقة 25 : مدة التحضير

 ةدقيق 20 : مدة الطھو

 27.00  : (غ(دھون 

 29.00  : (غ(بروتين 

 52.00  : (غ(كاربوھيدرات 

 518.0  : (سعرات حرارية(طاقة 

  

 اBرز البخاري باللحم •

  سعودي: أسلوب الطبخ •
  أطباق رئيسية: نوع الطبق •

  أشخاص  ٦: الكمية •

  : درجة الصعوبة •
  رخيص: التكلفة •

  المكّونات 



  م�عق طعام من السمن ٣ •
  من لحم الغنم مع العظم غ ٧٥٠ •
  مفرومة ،غ من البصل ٤٥٠حبات متوسطة الحجم أو  ٣ •
  لتر من الماء ٢أكواب أو  ٨ •
  )الطعم اBصيل(مكعبات من مرقة الخروف ماجي  ٢ •
  ملعقة صغيرة من الفلفل اBسود المطحون ¾ •
  ملعقة صغيرة من الكمون المطحون ¾ •
  ملعقة صغيرة من الھال المطحون ¾ •
  مھروسة ،غ من الطماطم ٤٥٠لحجم أو حبات متوسطة ا ٣ •
  المغسول والُمصّفى ،غ من اBرز ٥٠٠أكواب أو  ½2 •
  مقّطعتان إلى شرائح رقيقة ومسلوقتان ،غ من الجزر ١٥٠حبات متوسطة الحجم أو  ٢ •
  غ من المكّسرات الُمشّكلة المقلية ١٥٠كوب أو  ١ •

  طريقة التحضير 

لغنم وُتطھى حتى تكتسب لوناً بنياً ذھبياً ثم ُيحّمى السمن في قدر كبير، وُتضاف قطع لحم ا
  . ُيضاف البصل وُيحرك من حيٍن إلى آخر حتى يكتسب لوناً ذھبياً 

. ، وكاّفة التوابل، وعصير الطماطم)الطعم اBصيل(ُيضاف الماء، ومكّعبا مرقة الخروف ماجي 

  . ساعة أو حتى ينضج اللحم ١½يغّطى القدر ويترك على ناٍر خفيفة لمدة 

أكواب أو  ٤ندما ينضج اللحم، ُيضاف اBرز إلى مرقة اللحم التي ينبغي أن تكون بمقدار ع
دقيقة أو حتى ينضج  ٢٥مل ثم يغّطى القدر، وُتطھى المكّونات على ناٍر خفيفة لمدة  ١٠٠٠
  . اBرز

ُينّسق اBرز في طبٍق كبير للتقديم وُتوضع قطع اللحم على وجھه ثّم ُيضاف الجزر المسلوق 
  . لى اللحم وُيزّين الطبق بالمكّسرات المقلية أو مع الجزر المبروش و الزبيبع

   بيانات التوقيت

  لغذائيةالبيانات ا

 دقيقة 25 : مدة التحضير

 ساعتان : مدة الطھو

 45.00  : (غ(دھون 

 39.00  : (غ(بروتين 

 84.00  : (غ(كاربوھيدرات 



 866.00  : (سعرات حرارية(طاقة 

  

 معكرونة بصلصة البشاميل •

  عربي: أسلوب الطبخ •

  أطباق رئيسية: نوع الطبق •

  أشخاص  ٦: الكمية •

  : درجة الصعوبة •
  رخيص: التكلفة •

  المكّونات 

غ من المعكرونة  ٣٧٥أكواب أو  ½2 •
  اBنبوبية الصغيرة

  م�عق طعام من الزيت النباتي ٢ •
 ،غ من البصل ٢٠٠حبة كبيرة الحجم أو  ١ •

  مفرومة
  غ من لحم البقر المفروم ٣٠٠ •
  ملعقة صغيرة من الملح ½ •
  ملعقة صغيرة من الفلفل اBسود المطحون ¼ •
  ل من الحليبم ١٢٥٠أكواب أو  ٥ •
  مغلف من أسرار خلطة البشاميل ماجي ١ •
  المبشورة ،غ من جبنة الموتزاري� ١٠٠كوب أو  ١ •

  طريقة التحضير 

-Alُتسلق المعكرونة اBنبوبّية وفق اbرشادات الواردة على علبتھا وبحسب نسبة الطھو المثالّية 

dente ًثم ُتصّفى وُتبّرد تحت الماء البارد وتوضع جانبا ، .  

 ٥حّمى الزيت في قدٍر ويقُلّى البصل لمّدة دقيقتين ثم ُيضاف إليه اللحم المفروم وُيقلّى لمّدة يُ 
ُتتّبل المكّونات بالملح والفلفل اBسود ثم ُتحّرك وتوضع . دقائق إلى أن يصبح اللحم بني اللون

 ً   . جانبا

المزيج مع التحريك يوضع الحليب ومغلّف أسرار خلطة البشاميل ماجي في قدٍر كبيرةٍ وُيغلى 
دقائق أو إلى أن تصبح الصلصة  ٣و ٢المستمر ثم ُيترك على ناٍر خفيفٍة لمدٍة تتراوح بين 

  . سميكةً 

ُيسكب معّدل ثلثي صلصة البشاميل فوق المعكرونة المسلوقة في وعاء للخلط حيث ُتخلط 
  . ة طبق للفرنُتوّزع نصف كمّية مزيج المعكرونة فوق قاعد. المعكرونة مع الصلصة جّيداً 

ُيسكب مزيج اللحم المجّھز فوق المعكرونة في الطبق نفسه ثم ُتسكب فوقه الكمّية المتبقية من 
  . مزيج المعكرونة



ُتسكب الكمّية المتبقية من صلصة البشاميل فوق المعكرونة وترش جبنة الموتزاري� المبشورة 
  . على الوجه

دقيقة أو  ٢٠و ١٥رجة مئوّية لمّدة تتراوح بين د ١٩٠ُيخبز الطبق في فرٍن محّمى على حرارة 
  . إلى أن يصبح لون الوجه ذھبّياً 

   نصائح

   بيانات التوقيت

  البيانات الغذائية

  .يمكن اختيار أي نوع آخر من المعكرونة : نصائح الطبخ

 دقيقة 25 : مدة التحضير

 دقيقة 45 : مدة الطھو

 24.00  : (غ(دھون 

 34.00  : (غ(بروتين 

 69.00  : (غ(كاربوھيدرات 

 615.00  : (سعرات حرارية(طاقة 

  

اBرز مع لحم الغنم والبطاطا على الطريقة  •
 السعودية

  سعودي: أسلوب الطبخ •
  أطباق رئيسية: نوع الطبق •

  أشخاص  ٥: الكمية •

  : درجة الصعوبة •
  رخيص: التكلفة •

  المكّونات 

  للقلي ،أكواب من الزيت النباتي ٢ •
من  غ ٥٠٠حبات متوسطة الحجم أو  ٢ •

  مقّطعتان إلى مكعّبات متوسطة ،البطاطا
غ من  ١٢٥حبة متوسطة الحجم أو  ١ •



  مفرومة ،البصل
  مسحوقان ،فصوص من الثوم ٢ •
  غ من لحم الغنم المفروم ٢٥٠ •
  مقّطعة إلى أنصاف ،حبات من ال�يم المجّفف ٢ •
  ملعقة صغيرة من الكمون المطحون ¼ •
  ملعقة صغيرة من القرفة المطحونة ¼ •
  يرة من الھال المطحونملعقة صغ ¼ •
  ملعقة صغيرة من الفلفل اBسود المطحون ¼ •
  ملعقة صغيرة من خيوط الزعفران ¼ •
  )الطعم اBصيل(مكعبات من مرقة الخروف ماجي  ٣ •
  ملعقة طعام من معجون الطماطم ١ •
  أكواب من الماء ½4 •
  المغسول والمصّفى ،غ من اBرز البسمتي ٥٠٠أكواب أو  ½2 •

  طريقة التحضير 

وُتقلى مكّعبات البطاطا ) م�عق كبيرة ^ستعماٍل ^حقٍ  ٣مع استخراج (ى الزيت في قدٍر ُيحمّ 
  . إلى أن تصبح ذھبّية اللون وطرّيًة ثم توضع جانباً 

 ٤و ٣ُتحّمى الم�عق الث�ث المتبقّية من الزيت في وعاٍء كبيٍر وُيقلّى البصل لمّدة تتراوح بين 
  . ثم ُيضاف إليه الثوم وُتحّرك المكّونات لدقيقٍة إضافّيةٍ  دقائق أو إلى أن يصبح لونه ذھبّياً 

ُيضاف ال�يم المجّفف، . دقائق أو إلى أن يصبح لونه بنّياً  ٥ُيضاف لحم الغنم المفروم وُيقلى لمّدة 
، ومعجون الطماطم، وُتحّرك )الطعم اBصيل(والتوابل، ومكعبات مرقة الخروف ماجي 

  . م ُيضاف الماء وُتغلى المكّوناتالمكّونات لمّدة دقيقٍة من ث

ُيضاف اBرز والبطاطا المقلّية وُتغلى المكّونات مع التحريك من وقٍت jخر، ثم ُتغّطى وُتترك 
  . دقيقٍة أو إلى أن يصبح اBرز مطھّواً جّيداً  ٢٥و ٢٠على ناٍر خفيفٍة لمّدٍة تتراوح بين 

   نصائح

   بيانات التوقيت

  البيانات الغذائية

  .الطبق مع اللبن الزبادي يمكن تقديم : نصائح التقديم

 دقيقة 20 : مدة التحضير

 دقيقة 45 : مدة الطھو

 24.00  : (غ(دھون 



 18.00  : (غ(بروتين 

 100.00  : (غ(كاربوھيدرات 

 697.00  : (سعرات حرارية(طاقة 

  

 اBرز مع لحم الغنم والطماطم والبازي� •

  سعودي: أسلوب الطبخ •

  أطباق رئيسية: نوع الطبق •

  أشخاص  ٦: الكمية •
  : درجة الصعوبة •
  رخيص: التكلفة •

  المكّونات 

المقّطع إلى أجزاء  ،غ من لحم الغنم ٧٥٠ •
  كبيرة

  لتر من الماء ٢أكواب أو  ٨ •
  م�عق طعام من الزيت النباتي ٣ •
غ من  ١٢٥حبة متوسطة الحجم أو  ١ •

  مفرومة ،البصل
  ملعقة صغيرة من الھال المطحون ½ •
  لقرفة المطحونةملعقة صغيرة من ا ½ •
  ملعقة صغيرة من الكركم المطحون ½ •
  ملعقة صغيرة من الكزبرة المطحونة ½ •
  ملعقة صغيرة من جوز الطيب المسحوق ½ •
  مقّشرة ومقّطعة إلى مكّعبات ،غ من الطماطم ٣٠٠حبات متوسطة الحجم أو  ٢ •
  المصفاّة ،غ من البازي� المعلبة ٤٠٠علبة أو  ١ •
  اطمم�عق طعام من معجون الطم ٢ •
  مكعبات من مرقة الدجاج ماجي ٣ •
  المغسول والمصّفى ،غ من اBرز البسمتي ٥٠٠أكواب أو  ½2 •

  طريقة التحضير 

توضع قطع لحم الغنم مع الماء داخل وعاٍء كبيٍر وُتغلى المكّونات مع إزالة الرغوة التي تظھر 
  . حم الغنمعلى الوجه ثم ُتترك على ناٍر خفيفٍة لمّدة ساعة ونصف أو إلى أن ينضج ل

ُيحّمى الزيت النباتي في قدٍر كبيرٍة وُيضاف إليه البصل وُيطھى على ناٍر معتدلٍة لمّدٍة تتراوح 
ُتضاف التوابل والطماطم والبازي�ّ ومعجون . دقائق أو إلى أن يصبح لونه بنّياً ذھبّياً  ٦و ٥بين 

قتين ثم ُيضاف إليھا لحم الغنم ُتحّرك المكّونات لمّدة دقي. الطماطم ومكعبات مرقة الدجاج ماجي 



في حال لم تكن مرقة الغنم المطھو كافيًة، . أكواب من مرقة الغنم المطھو ٤½المطھو مع 
  . ُتضاف الكمّية المتبقية ال�زمة من الماء العاديّ 

ُيضاف اBرز وُيحّرك من وقٍت jخر، ثم ُتغلى المكّونات وُتخفّف النار تحتھا وُتغّطى وُتترك 
  . دقيقٍة أو إلى أن يصبح اBرز مطھّواً جّيداً  ٢٥خفيفٍة لمّدة  على نارٍ 

   نصائح

   بيانات التوقيت

  البيانات الغذائية

  .يمكن تقديم الطبق مع اللبن الزبادي والسلطة الشرقّية : نصائح التقديم

 دقيقة 25 : مدة التحضير

 دقيقة ٤٠ساعة و  : مدة الطھو

 29.00  : (غ(دھون 

 33.00  : (غ(بروتين 

 82.00  : (غ(درات كاربوھي

 719.00  : (سعرات حرارية(طاقة 

  

معكرونة مع صلصة البشاميل على الطريقة  •
 الُعمانّية

  عماني: أسلوب الطبخ •
  أطباق رئيسية: نوع الطبق •
  أشخاص  ٦: الكمية •
  : درجة الصعوبة •
  معتدل: التكلفة •

  المكّونات 

غ من المعكرونة  ٣٧٥أكواب أو  ½2 •
  اBنبوبية الصغيرة

  :لخليط البولونيز •

  م�عق طعام من الزيت النباتي ٢ •



  غ من لحم الغنم المفروم ٣٥٠ •
  مغلف من أسرار خلطة المعكرونة بولونيز ماجي ١ •
  ملعقة طعام من خلطة البھارات الُعمانية ١ •
  المفرومة ،م�عق طعام من الكزبرة ٢ •
  مل من الماء ٥٠٠أكواب أو  ٢ •

  :لصلصة البيشاميل •

  ن الحليبمل م ١٠٠٠أكواب أو  ٤ •
  مغلف من أسرار خلطة البشاميل ماجي ١ •
  المبشورة ،غ من جبنة الموتزاري� ١٠٠كوب أو  ١ •

  طريقة التحضير 

-Alُتسلق المعكرونة اBنبوبّية وفق اbرشادات الواردة على علبتھا وبحسب نسبة الطھو المثالّية 

dente ًثم ُتصّفى وُتبّرد تحت الماء البارد وتوضع جانبا ، .  

ُيضاف . دقائق إلى أن يصبح بني اللون ٥ى الزيت في قدٍر وُيقلّى لحم الغنم المفروم لمّدة ُيحمّ 
مغلّف أسرار خلطة المعكرونة بولونيز ماجي وخلطة البھارات العمانّية والكزبرة الطازجة 

دقائق وتوضع  ١٠والماء وُتغلى المكّونات مع التحريك المستمر ثم ُتترك على ناٍر خفيفٍة لمّدة 
 ً   . جانبا

يوضع الحليب ومغلّف أسرار خلطة البشاميل ماجي في قدٍر كبيرٍة وُيغلى المزيج مع التحريك 
دقائق أو إلى أن تصبح الصلصة  ٣و ٢المستمر ثم ُيترك على ناٍر خفيفٍة لمدٍة تتراوح بين 

  . سميكةً 

يث ُتخلط من صلصة البشاميل فوق المعكرونة المسلوقة في وعاء للخلط ح ٣/٢ُيسكب معّدل 
  . ُتوّزع نصف كمّية مزيج المعكرونة فوق قاعدة طبق كبير للخبز. المعكرونة مع الصلصة جّيداً 

ُتسكب صلصة البولونيز فوق المعكرونة في الطبق الكبير للخبز ثم ُتسكب فوقه الكمّية المتبقية 
  . من مزيج المعكرونة

ة وترش جبنة الموزاري� المبشورة ُتسكب الكمّية المتبقية من صلصة البشاميل فوق المعكرون
  . على الوجه

دقيقة أو  ٢٠و ١٥درجة مئوّية لمّدة تتراوح بين  ١٩٠ُيخبز الطبق في فرٍن محّمى على حرارة 
  . إلى أن يصبح لون الوجه ذھبّياً 

   بيانات التوقيت

  البيانات الغذائية

 دقيقة 25 : مدة التحضير



 دقيقة 45 : مدة الطھو

 30.00  : (غ(دھون 

 29.00  : (غ(بروتين 

 74.00  : (غ(كاربوھيدرات 

 690.00  : (سعرات حرارية(طاقة 

  

 لوة على الطريقة السعوديةالھريسة الح •

  سعودي: أسلوب الطبخ •

  أطباق رئيسية: نوع الطبق •
  أشخاص  ٧: الكمية •

  : درجة الصعوبة •
  رخيص: التكلفة •

  المكّونات 

  غ من القمح الكامل ٤٠٠أكواب أو  ٢ •
  لتر من الماء ٣كوب أو  ١٢ •
  المقّطع ،كغ من فيليه الغنم ½ •
  مكعبات من مرقة الدجاج ماجي ٢ •
  الھال اBخضر حبات من ٦ •
  من عيدان القرفة ٢ •
  ملعقة صغيرة من حّب الفلفل اBسود ١ •
  المذّوبة ،غ من الزبدة غير المملحة ١٠٠كوب أو  ½ •
  غ من السكر ١٠٠كوب أو  ½ •

  طريقة التحضير 

  . ُيغسل القمح الكامل وُينقع لليلة كاملة

غوة كلّما ظھرت على توضع قطع اللحم مع الماء في قدر كبيرة وُيغلى المزيج مع إزالة الر
  . الوجه

ُتغّطى . ُيضاف القمح مع مكّعبي مرقة الدجاج ماجي وحّبات الھال وعودي القرفة والفلفل اBسود
يمكن . القدر وُتترك على نار ھادئة لمّدة ساعتين أو حّتى ينضج اللحم مع القمح بشكل كامل

  . إضافة المزيد من الماء المغلي إذا لزم اBمر



  . ة خشبّية أو خ�ّط لھرس اللحم والقمح أثناء التحريكُتستعمل ملعق

  . ُتسكب الزبدة المذّوبة على الوجه وُترّش الھريسة بالسكر ثم ُتقّدم

   بيانات التوقيت

  البيانات الغذائية

 دقيقة 20 : مدة التحضير

 ساعتان : مدة الطھو

 19.00  : (غ(دھون 

 19.00  : (غ(بروتين 

 60.00  : (غ(كاربوھيدرات 

 479.00  : (سعرات حرارية(طاقة 

  

 فطيرة اللحم بالعجين على الطريقة السعودية •

  عوديس: أسلوب الطبخ •

  أطباق رئيسية: نوع الطبق •
  أشخاص  ٥: الكمية •

  : درجة الصعوبة •
  رخيص: التكلفة •

  المكّونات 

  غ من الدقيق العادي ٣٥٠أكواب أو  ½2 •
  مخفوقة بشكل خفيف ،من البيض ١ •
غ من حليب مجفف كامل  ٢٥كوب أو  ¼ •

  الدسم نيدو
  مل من الزيت النباتي ١٢٥كوب أو  ½ •
  ملعقة صغيرة من الملح ١ •
  مل من الماء ١٢٥كوب أو  ½ •

  :للحشوة •

  غ من لحم الغنم المفروم ٢٥٠ •
  مفرومة فرماً ناعماً  ،غ من البصل ١٥٠حبة متوسطة الحجم أو  ١ •
  مفرومة فرماً ناعماً  ،غ من الطماطم ١٠٠حبة صغيرة الحجم أو  ١ •



  ملعقة صغيرة من الفلفل اBسود المطحون ½ •
  ين كبيرتين من الماءمذّوب في ملعقت ،مكعب من مرقة الدجاج ماجي ١ •
  إضافية مخفوقة بشكل خفيف ،من البيض ١ •

  طريقة التحضير 

ُتدعك المكّونات . ُيخلط الدقيق في وعاء كبير مع البيضة وحليب نيدو والزيت النباتي والملح
ُيضاف الماء تدريجياً وُيمزج مع . باستخدام أطراف اBصابع حّتى تصبح أشبه بالكعك المطحون

  . حّتى تتشّكل عجينة طرية المكّونات جيداً 

  . ُتغّطى وُتترك جانباً لمّدة ساعة كاملة. ُتقسم العجينة إلى جزئين متساويين في الحجم

ُتحّرك . ُيخلط اللحم المفروم مع البصل والطماطم والفلفل اBسود ومكّعب مرقة الدجاج ماجي
  . المكّونات جيداً بعضھا مع بعض ثم ُتترك جانباً 

Bُتدعك العجينة وُترّق في . ّول من العجينة على سطح بعد رّشه بالقليل من الدقيقيوضع الجزء ا
  . سم مدھونة بالزبدة ٣٢صينية مستديرة 

  . ُيوّزع مزيج اللحم بتأ̀ن فوق العجينة

ُتقفل اBطراف بإحكام وُيدھن الوجه بالبيضة اbضافية . ُيرّق الجزء الثاني ويوضع فوق اللحم
  . المخفوقة

دقيقة أو  ٤٠و ٣٥درجة مئوية لمّدة تتراوح بين  ١٧٠لفطيرة في فرن محّمى على حرارة ُتخبز ا
  . حّتى يصبح لون الوجه ذھبياً وينضج اللحم

   بيانات التوقيت

  البيانات الغذائية

 دقيقة 30 : مدة التحضير

 دقيقة 45 : مدة الطھو

 41.00  : (غ(دھون 

 20.00  : (غ(بروتين 

 60.00  : (غ(كاربوھيدرات 

 699.00  : (سعرات حرارية(طاقة 

  



 كانيلوني تيكس ميكس •

  إيطالي: أسلوب الطبخ •

  طباق رئيسيةأ: نوع الطبق •

  أشخاص  ٥: الكمية •

  : درجة الصعوبة •
  رخيص: التكلفة •

  المكّونات 

  م�عق طعام من الزيت النباتي ٢ •
مقّطعة  ،حبة متوسطة الحجم من البصل ١ •

  إلى شرائح
  كغ من لحم البقر المفروم ½ •
  مسحوقان ،فصوص من الثوم ٢ •
حبة صغيرة الحجم من الفليفلة الحلوة  ١ •

  شرائح رقيقة بالطول مقّطعة إلى ،الخضراء
  مقّطعة إلى شرائح رقيقة بالطول ،حبة صغيرة الحجم من الفليفلة الحلوة الحمراء ١ •
  مغلف من أسرار خلطة المعكرونة بولونيز ماجي ١ •
  مل من الماء ٦٠٠ •
  أو أكثر حسب الرغبة ،ملعقة صغيرة من مسحوق الفلفل الحار ½ •
  ملعقة صغيرة من القرفة المطحونة ½ •
  المفرومة ،م من الكزبرةم�عق طعا ٢ •
  رقاقة من رقائق ال�زانيا ١٨ •

  :لتحضير صلصة البشاميل •

  مغلف من أسرار خلطة البشاميل ماجي ١ •
  لتر من الحليب ١أكواب أو  ٤ •
  المبشورة ،كوب من جبنة الموتزاري� ¾ •
  المبشورة والممزوجة مع الموتزاري� ،كوب من جبنة التشيدر ¾ •

  طريقة التحضير 

دقائق، ثم يضاف اللحم  ٥ي مق�ة كبيرة للصلصة ويضاف البصل ويقلّى لمّدة يحّمى الزيت ف
  . دقائق إضافية ٣ويقلّى، ثم يضاف الثوم والفليفلة ويقلّى المزيج لـ 

يضاف مغلّف أسرار خلطة المعكرونة بولونيز ماجي والماء والفلفل الحار والقرفة والكزبرة 
  . ائقدق ١٠وتترك الصلصة على نار خفيفة لمّدة 

تصّف . رقائق في كّل مرة ٦في تلك اBثناء، يغلى الماء في وعاء كبير، وتسلق فيه ال�زانيا، 
رقائق ال�زانيا المسلوقة في صينية وتفصل عن بعضھا بواسطة النيلون ال�صق حّتى ^ تلتصق 

  . الواحدة باBخرى

ب ويغلى المزيج ويترك لتحضير صلصة البشاميل، تمزج أسرار خلطة البشاميل ماجي مع الحلي
  . ترفع عن النار وتترك جانباً . على النار لمّدة دقيقتين حّتى تتكاثف الصلصة



تؤخذ رقاقة من ال�زانيا، تسكب عليھا ملعقة من صلصة البولونيز، تلّف وتوضع على صينية 
  . للفرن مع باقي رقاقات ال�زانيا

ترّش الجبنة وتطھى في الفرن على  تسكب صلصة البشاميل من ماجي فوق لفائف ال�زانيا،
  . دقيقة ٣٠و ٢٥درجة مئوية لمّدة تتراوح بين  ١٨٠درجة عالية 

   بيانات التوقيت

  البيانات الغذائية

 دقيقة 20 : مدة التحضير

 دقيقة 30 : مدة الطھو

 39.00  : (غ(دھون 

 53.00  : (غ(بروتين 

 83.00  : (غ(كاربوھيدرات 

 857.00  : (سعرات حرارية(طاقة 

  

 زربيان لحم البقر •

  يمني: أسلوب الطبخ •
  أطباق رئيسية: نوع الطبق •
  أشخاص  ٨: الكمية •
  : جة الصعوبةدر •
  رخيص: التكلفة •

  المكّونات 

  لتر من الماء ٤كوب أو  ١٦ •
 ،غ من قطعة كاملة من لحم البقر ٨٠٠ •

  مقطعة إلى مكعبات
  م�عق طعام من الزيت النباتي ٦ •
غ من  ٣٧٥حبات متوسطة الحجم أو  ٣ •

  مقطعة إلى شرائح ،البصل
  المقشرة ،حبات صغيرة الحجم من البطاطا ٨ •
  الفلفل اBسود المطحون ملعقة صغيرة من ½ •
  ملعقة صغيرة من الكمون المطحون ½ •



  ملعقة صغيرة من القرفة المطحونة ½ •
  ملعقة صغيرة من الھال المطحون ½ •
  مكعبات من مرقة الدجاج ماجي ٢ •
  حسب الذوق ،رشة من الملح •
  المغسول والمصّفى ،غ من اBرز البسمتي ٨٠٠أكواب أو  ٤ •
  مل من الماء المغلي ٦٠كوب أو ¼  المنقوع في ،رشة من خيوط الزعفران •

  طريقة التحضير 

مع ا^حتفاظ (أكواب أو ليتر واحٍد من الماء مع مكعبات لحم البقر في قدٍر كبيرٍة  ٤توضع 
ُتغلى المكّونات وُترفع الرغوة التي تظھر على الوجه ثم ). كوٍب من الماء جانباً  ١٢بمقدار 

لمّدة ساعة ونصف أو إلى أن يصبح اللحم مطھّواً بشكٍل ُتغّطى المكونات وُتترك على ناٍر خفيفٍة 
  . شبه كامٍل ويوضع جانباً 

 ٥إلى  ٤وُيطھى البصل لمّدة ) مع ا^حتفاظ بملعقتين كبيرتين(ُيحّمى الزيت في وعاٍء كبيٍر 
مل  ٢٥٠ُيضاف لحم البقر المطھو مع مقدار كوٍب واحٍد أو . دقائق أو إلى أن يصبح لونه أصفر

حم البقر، والبطاطا الصغيرة الكاملة والمقشرة، والتوابل، ومكعبات مرقة الدجاج من مرقة ل
ساعة أو إلى أن ينضج لحم البقر ½ ُتغّطى المكّونات وُتترك على ناٍر خفيفٍة لمّدة . ماجي

  . والبطاطا جيداً، ثم توضع جانباً 

. الملح في وعاٍء كبير آخرٍ مع ) كوب ١٢مقدار (في ھذه اBثناء، توضع الكمية المتبقية من الماء 

دقائق أو إلى  ١٠إلى  ٨ُتغلى المكونات وُيضاف اBرز وُيطھى على ناٍر متوسطة الحرارة لمّدة 
  . ُيرفع اBرز عن النار وُيصّفى). استواء¾ (أن يصبح اBرز مطھواً بشكل شبه كامٍل 

اBرز المسلوق وُيسكب توضع الكمية المتبقية من الزيت في وعاٍء كبيٍر ثم ُتضاف نصف كمّية 
  . مزيج لحم البقر وُيغّطى بالكمّية المتبقية من اBرز

دقيقة أو إلى  ٢٠ُيرش ماء الزعفران على الوجه ثم ُيغّطى المزيج وُيطھى على ناٍر خفيفٍة لمّدة 
  . ان ينضج اBرز جيداً 

  . ُيقلب اBرز على طبٍق كبيٍر للتقديم وُيقّدم

   نصائح

   بيانات التوقيت

  البيانات الغذائية

إّن تلوين  -. ُيزّين الطبق بالبصل المقلي والمكّسرات المقلّية - : ح التقديمنصائ
  .البرتقالي أمٌر اختياريm  اBرز باللون

 دقيقة 25 : مدة التحضير



 دقيقة ٣٠ساعتان و  : مدة الطھو

 26.00  : (غ(دھون 

 29.00  : (غ(بروتين 

 106.00  : (غ(كاربوھيدرات 

 792.00  : (سعرات حرارية(طاقة 

  

 الفريكة مع كرات اللحم •

  لبناني: أسلوب الطبخ •

  أطباق رئيسية: نوع الطبق •
  أشخاص  ٥: الكمية •

  : درجة الصعوبة •
  رخيص: التكلفة •

  المكّونات 

  غ من لحم الغنم المفروم قليل الدھن ٤٥٠ •
ملعقة صغيرة من الفلفل اBسود  ½ •

  المطحون
  م�عق طعام من الزيت النباتي ٢ •
غ من  ١٥٠متوسطة الحجم أو  حبة ١ •

  مفرومة ،البصل
  المغسولة والمصفاة ،غ من الفريكة ٣٢٠أكواب أو  ٢ •
  مكعبات من مرقة الدجاج ماجي ملح أقل ٢ •
  ملعقة صغيرة من القرفة المطحونة ١ •
  ملعقة صغيرة من الفلفل اBبيض المطحون ¼ •
  لتر من الماء ١أكواب أو  ٤ •
  المحّمص ،ملعقة طعام من الصنوبر ١ •

  ريقة التحضير ط

. كرة لحم ٢٠ُيقّسم المزيج إلى . ُيمزج لحم الغنم المفروم مع الفلفل اBسود في وعاء للمزج

ُتنّسق كرات اللحم في صينية مقاومة لحرارة الفرن غير ^صقة وُتخبز في فرن ُمحّمى على 
  . دقيقة أو حتى تنضج كرات اللحم ١٥و ١٢درجة مئوية لمدة تتراوح بين  ١٨٠حرارة 



ُتضاف الفريكة وُتحّرك . دقائق أو حتى يذبل ٣ُيحّمى الزيت في قدر وُيقلّى البصل المفروم لمدة 
ثّم ُيضاف مكّعبا مرقة الدجاج ماجي ملح أقّل، ومسحوق القرفة، والفلفل اBبيض، وكرات اللحم 

  . الُمحّضرة والماء

على نار خفيفة لمدة تتراوح ُيغلى المزيج مع التحريك بين الحين واjخر ثّم ُيغّطى وُيترك 
  . دقيقة أو حتى تنضج الفريكة ٣٥و ٣٠بين

  . ُيقّدم في طبق التقديم وُيزين بالصنوبر المحّمص

   نصائح

   بيانات التوقيت

  البيانات الغذائية

  .ُيقدم ھذا الطبق مع اللبن الزبادي القليل الدسم : نصائح التقديم

 دقيقة 20 : مدة التحضير

 دقيقة 50 : مدة الطھو

 12.00  : (غ(دھون 

 27.00  : (غ(بروتين 

 54.00  : (غ(كاربوھيدرات 

 421.00  : (سعرات حرارية(طاقة 

  

 رقائق محشوة باBرز على الطريقة الشرقية •

  سوري: أسلوب الطبخ •

  أطباق رئيسية: نوع الطبق •
  أشخاص  ٦: الكمية •

  : درجة الصعوبة •
  رخيص: التكلفة •

  المكّونات 

  لنباتيم�عق طعام من الزيت ا ٢ •



  مفرومة ،غ من البصل ١٥٠حبة متوسطة الحجم أو  ١ •
  مفرومة فرماً ناعماً  ،غ من الجزر ١٠٠حبة متوسطة الحجم أو  ١ •
  غ من لحم الغنم المفروم ٢٥٠ •
  ملعقة صغيرة من الفلفل اBسود المطحون ½ •
  ملعقة صغيرة من القرفة المطحونة ½ •
  مل من الماء ٣٧٥كوب أو  ½1 •
  اج ماجيمكعبات من مرقة الدج ٢ •
  غ من اBرز البسمتي ٢٠٠كوب أو  ١ •
  المذّوبة ،غ من البازي� المثلّجة ١١٠كوب أو  ¾ •
  المحّمص ،غ من الصنوبر ٤٠كوب أو  ¼ •
  المحّمص ،غ من الفستق ٤٠كوب أو  ¼ •
  حجم كبير ،رقائق من عجينة السبرينغ رول ٧ •

  طريقة التحضير 

دقائق، ثم  ٥إلى  ٤على ناٍر معتدلٍة لمّدة  ُيحّمى الزيت في مق�ة كبيرة، وُيضاف البصل وُيطھى
 ٥إلى  ٤ُترش التوابل فوق المزيج وُتطھى المكّونات لمّدة . ُيضاف الجزر ولحم الغنم المفروم

  . دقائق أو إلى أن يصبح لون اللحم بنّياً ذھبياً 

� ثم ُيضاف إليه اBرز والبازي. ًيضاف الماء ومكعّبات مرقة الدجاج ماجي وُيغلى المزيج
. دقيقٍة أو حتى يصبح اBرز مطھّواً جّيداً  ٢٠وُتغّطى المكّونات وُتطھى على ناٍر خفيفٍة لمّدة 

  . ُيرفع المزيج عن النار ويوضع جانباً كي يبرد قلي�ً 

يوضع مقدار ملعقتين كبيرتين من مزيج اBرز على ورقة . ُتقّطع كل ورقة بالطول وإلى نصفين
ُتكّرر الخطوات نفسھا مع . نة بالبيض ثم ُتثنى وُتلف بتأ̀ن وُتغلقالعجين، وُتدھن أطراف العجي

  . بقّية اBوراق

قبل التقديم، توضع الفطائر الملفوفة على صينّية كبيرة للخبز وُتخبز في فرن محّمى على حرارة 
  . دقائق أو إلى أن يصبح لونھا بنّياً ذھبّياً  ٨درجة مئوّية لمّدة  ٢٠٠

  . لبن الطازجُتقّدم مع السلطة وال

   بيانات التوقيت

  البيانات الغذائية

 دقيقة 25 : مدة التحضير

 دقيقة 40 : مدة الطھو

 22.00  : (غ(ون دھ



 15.00  : (غ(بروتين 

 53.00  : (غ(كاربوھيدرات 

 466.00  : (سعرات حرارية(طاقة 

  

أرز باللحم والحّمص على الطريقة  •
 السعودية

  سعودي: أسلوب الطبخ •
  أطباق رئيسية: نوع الطبق •
  أشخاص  ٦: الكمية •
  : درجة الصعوبة •
  معتدل: التكلفة •

  المكّونات 

  الغنم مع العظم غ من لحم ٧٥٠ •
  لتر من الماء ٢أكواب أو  ٨ •
  حبات من ال�يم المجّفف ٢ •
  صغيرة الحجم ،من عيدان القرفة ٣ •
  من أكباش القرنفل الكاملة ٥ •
  حبات من الھال اBخضر ١٠ •
  ملعقة طعام من الكمون المطحون ½ •
  ملعقة صغيرة من الفلفل اBسود المطحون ½ •
  م�عق طعام من السمن ٢ •
  مفرومة ،غ من البصل ٥٠٠لحجم أو حبات متوسطة ا ٣ •
  مسحوقة ،فصوص من الثوم ٣ •
  والمصفّى ،غ من الحّمص المعلّب ٤٥٠علبة أو  ١ •
  )الطعم اBصيل(مكعبات من مرقة الخروف ماجي  ٢ •
  المغسول والمصّفى ،غ من اBرز البسمتي ٥٠٠أكواب أو  ½2 •

  طريقة التحضير 

ُيضاف . المزيج وُتزال الرغوة عند ظھورھا يوضع الماء وقطع لحم الغنم في قدر كبير، وُيغلى
ساعة أو  ١½ُيغّطى القدر وُتترك على ناٍر خفيفة لمدة . ال�يم الُمجّفف، والقرفة وكافة التوابل

  . ُتخرج قطع اللحم من القدر وتوضع جانباً . حتى ينضج اللحم



دقائق  ٧و ٥بين ُيحّمى السمن في قدر كبير، وُيضاف البصل وُيطھى مع التحريك لمدة تتراوح 
  . ُيضاف الثوم وُيحرك لمدة دقيقة. أو حتى يكتسب لوناً بنياً ذھبياً 

، وقطع اللحم المطبوخة مع )الطعم اBصيل(ُيضاف الحّمص، ومكّعبا مرقة الخروف ماجي 
ُيضاف المزيد من الماء إذا ما . مل ١٠٠٠أكواب أو  ٤يجب أن تكون المرقة بمقدار . المرقة

  . دعت الحاجة

دقيقة أو حتى ينضج  ٣٠و ٢٥غطى المكّونات باBرز وُتطھى على ناٍر خفيفة لمدة تتراوح بين تُ 
  . اBرز

   بيانات التوقيت

  البيانات الغذائية

 دقيقة 20 : مدة التحضير

 دقيقة ٣٠ساعة و  : مدة الطھو

 28.00  : (غ(دھون 

 34.00  : (غ(بروتين 

 97.00  : (غ(كاربوھيدرات 

 773.00  : (سعرات حرارية(طاقة 

  

 -أرز بلحم الغنم على الطريقة السعودية  •
 أرز كابلي

  سعودي: أسلوب الطبخ •
  أطباق رئيسية: الطبقنوع  •
  أشخاص  ٦: الكمية •
  : درجة الصعوبة •
  رخيص: التكلفة •

  المكّونات 



  المقطع إلى مكّعبات مع العظم ،كغ من لحم الغنم ١ •
  مل من الماء ٢٠٠٠أكواب أو  ٨ •
  حبات من ال�يم المجّفف ٢ •
  مكعبات من مرقة الدجاج ماجي ٢ •
  ملعقة صغيرة من الفلفل اBسود المطحون ¾ •
  صغيرة من الكمون المطحون ملعقة ¾ •
  ملعقة صغيرة من الكزبرة المطحونة ¾ •
  ملعقة صغيرة من الكركم المطحون ¾ •
  ملعقة صغيرة من الھال المطحون ¾ •
  م�عق صغيرة من القرفة المطحونة ¾ •
  المغسول والمصّفى ،غ من اBرز البسمتي ٥٠٠أكواب أو  ½2 •
  م�عق طعام من السمن ٢ •
  مقّطعة إلى شرائح ،غ من البصل ٤٥٠حبات متوسطة الحجم أو  ٣ •
  الطازج ،غ من اللبن الزبادي ٢٥٠كوب أو  ١ •
  مسحوقة ،فصوص من الثوم ٣ •
  مل من ماء كادي ٦٠كوب أو ¼ المنقوع في  ،ملعقة صغيرة من الزعفران المطحون ١ •

  طريقة التحضير 

كلّما ظھرت  توضع مكّعبات لحم الغنم مع الماء في قدر كبيرة وُيغلى المزيج مع إزالة الرغوة
ُتغّطى القدر وُتترك على نار . ُيضاف ال�يم المجّفف مع مكّعبي مرقة الدجاج ماجي. على الوجه

  . دقيقة أو حّتى ينضج اللحم ٤٠و ٣٠ھادئة لمّدة تتراوح بين 

ُترفع مكّعبات لحم الغنم من المرقة، ثم ُيضاف اBرز إلى مرقة اللحم التي يجب أن تبلغ كميتھا 
ُيصفى اBرز . دقائق أو حّتى يصبح شبه ناضج ١٠مل وُيغلى لمّدة  ١٥٠٠واب أو أك ٦حوالي 

  . وُيترك جانباً 

ُيحّمى السمن في قدر كبيرة وُيضاف إليه البصل وُيطھى مع التحريك من حين jخر لمّدة 
ُتضاف مكّعبات اللحم الناضجة إلى . دقائق أو حّتى يصبح لونه بنياً ذھبياً  ٧و ٥تتراوح بين 

  . بصل وُتحّرك حّتى تمتزج معهال

ُتضاف نصف . ُيخلط اللبن الزبادي مع التوابل والثوم وُيسكب الخليط فوق مكّعبات لحم الغنم
  . كمية اBرّز المطبوخ حّتى تغمر اللحم في القدر

ُتضاف الكمية المتبقية من اBرز ثم ُتسكب الكمية . ُتسكب نصف كمية ماء الزعفران فوق اBرز
  . من ماء الزعفرانالمتبقية 

  . دقيقة أو حّتى ينضج اBرز ٣٠و ٢٥ُتغطى القدر وُتترك على نار خفيفة لمّدة تتراوح بين 

  . ُيقّدم في طبق كبير وُيزّين بمكّسرات مقلّية



   بيانات التوقيت

  البيانات الغذائية

 دقيقة 20 : مدة التحضير

 دقيقة ٣٠ساعة و  : مدة الطھو

 35.00  : (غ(دھون 

 39.00  : (غ(بروتين 

 80.00  : (غ(كاربوھيدرات 

 796.00  : (سعرات حرارية(طاقة 

  

 مأرز مع الفول واللح •

  متوسطي: أسلوب الطبخ •
  أطباق رئيسية: نوع الطبق •
  أشخاص  ٨: الكمية •
  : درجة الصعوبة •
  رخيص: التكلفة •

  المكّونات 

أو  ،م�عق طعام من الزيت النباتي ٢ •
  السمن

  كغ من موزات لحم الغنم ½1 •
  من ورق الغار ١ •
  صغير الحجم ،من عيدان القرفة ١ •
  ملعقة صغيرة من حّب الفلفل اBسود ½ •
  لتر من الماء ½1أكواب أو  ٦ •

  :ل"رز •

  أو السمن ،م�عق طعام من الزيت النباتي ٣ •
  مفرومتان فرماً ناعماً  ،غ من البصل ٣٠٠حبات متوسطة الحجم أو  ٢ •



  أو الطازج، المقّشر ،غ من الفول العريض المثلج ٢٠٠كوب أو  ١ •
  غ من اBرز البسمتي ٦٠٠أكواب أو  ٣ •
  المفروم ،كوب من الشبث الطازج ½ •
  مكعبات من مرقة الدجاج ماجي ٣ •
  حبات من الھال اBخضر ٤ •
  ملعقة صغيرة من الفلفل اBسود المطحون ½ •

  طريقة التحضير 

ُيضاف إليه ورق الغار، . ُيسّخن الزيت أو السمن في قدر ويقلى اللحم حّتى يصبح لونه بنياً ذھبياً 
ر وُتترك المرقة على نار ھادئة ُيضاف الماء، وُتغّطى القد. عود القرفة وحّبات الفلفل اBسود

عندما ينضج اللحم، ُترفع القدر عن النار وُتترك . لمّدة ساعتين مع إزالة الرغوة كلّما ظھرت
 ً   . جانبا

م�عق كبيرة من الزيت أو السمن في قدر أخرى، وُيضاف البصل المفروم ويقلى لمّدة  ٣ُتسّخن 
  . قيقتين إضافيتينُيضاف الفول إلى البصل وُيقلى لمّدة د. دقائق ٦

ُيضاف اBرز، الشبث المفروم، مكّعبات مرقة الدجاج ماجي، حّبات الھال والفلفل اBسود، 
  . وُتمزج المكّونات بشكل جيد

من مرقة اللحم إلى مزيج اBرز، وُيترك المزيج على نار ) مل ١١٢٥أو (أكواب  ٤½ُتضاف 
  . دقيقة أو حّتى ينضج اBرز ٢٠خفيفة لمّدة 

  . اBرز في طبق كبير للتقديم، ثم ُيسكب اللحم فوقه وُيقّدمُيسكب 

   بيانات التوقيت

  البيانات الغذائية

 دقيقة 20 : لتحضيرمدة ا

 ساعتان : مدة الطھو

 33.00  : (غ(دھون 

 43.00  : (غ(بروتين 



 71.00  : (غ(كاربوھيدرات 

 765.00  : (سعرات حرارية(طاقة 

  

 كبسة بلحم الغنم والجريش •

  خليجي: أسلوب الطبخ •
  أطباق رئيسية: نوع الطبق •
  أشخاص  ٥: الكمية •
  : درجة الصعوبة •
  صرخي: التكلفة •

  المكّونات 

  مل من الماء ١٢٥٠أكواب أو  ٥ •
المقطعة إلى  ،كغ من موزات لحم الغنم ١ •

  مكّعبات متوّسطة الحجم
  م�عق طعام من الزيت النباتي ٣ •
غ من  ٣٠٠حبات متوسطة الحجم أو  ٢ •

  مقطعتان إلى شرائح رفيعة ،البصل
  المقّشرة والمفرومة ،غ من الطماطم ٣٠٠حبات متوسطة الحجم أو  ٢ •
  رن من الفلفل اBخضر الحارق ١ •
  م�عق صغيرة من الكمون المطحون ٢ •
  حبات من الھال اBخضر ٤ •
  ملعقة صغيرة من الفلفل اBسود المطحون ¾ •
  من عود القرفة ١ •
  ملعقة طعام من معجون الطماطم ١ •
  مكعبات من مرقة الدجاج ماجي ٢ •
  المغسول والمصّفى ،غ من الجريش ٣٦٠أكواب أو  ٢ •

  طريقة التحضير 

ُيغلى المزيج مع إزالة الرغوة كلّما . سكب الماء في قدر كبيرة وُتضاف إليه مكّعبات لحم الغنميُ 
  . ساعة أو حّتى ينضج اللحم ١½ُيغّطى وُيترك على نار ھادئة لمّدة . ظھرت على الوجه

ُيحمى الزيت في قدر متوسطة الحجم، ثم ُتضاف إليه شرائح البصل وُتطھى على نار متوّسطة 
ُتضاف الطماطم المفرومة مع قرن الفلفل اBخضر الحار . دقائق ٦و ٥رة لمّدة تتراوح بين الحرا



ومسحوق الكمون وحّبات الھال والفلفل اBسود وعود القرفة ومعجون الطماطم و مكّعبي مرقة 
  . دقائق ٤و ٣ُتطھى المكّونات مع ا^ستمرار في التحريك لمّدة تتراوح بين . الدجاج ماجي

أكواب  ٣ّعبات اللحم الناضجة مع مرقتھا إلى القدر بحيث تكون كمية المرقة حوالي ُتضاف مك
  . ُيضاف المزيد من الماء إذا كانت كمية المرقة غير كافية. مل ٧٥٠أو 

 ٣٥و ٣٠ُتغطى القدر وُتترك على نار خفيفة لمّدة تتراوح بين . ُيغّطى المزيج بالجريش، وُيغلى

   .دقيقة أو حّتى ينضج الجريش

  . ُتقلب الكبسة فوق طبق كبير للتقديم وُتزّين باللوز المقشر والزبيب والصنوبر المقلي

   بيانات التوقيت

  البيانات الغذائية

 دقيقة 20 : مدة التحضير

 ساعتان : مدة الطھو

 36.00  : (غ(دھون 

 47.00  : (غ(بروتين 

 67.00  : (غ(كاربوھيدرات 

 767.00  : (سعرات حرارية(طاقة 

  

 كبسة على الطريقة السعودية •

  سعودي: أسلوب الطبخ •
  أطباق رئيسية: نوع الطبق •
  أشخاص  ٧: الكمية •
  : درجة الصعوبة •
  رخيص: التكلفة •

  المكّونات 



  مل من الماء ١٢٥٠أكواب أو  ٥ •
  أو لحم البقر المقطع إلى مكّعبات ،كغ من لحم الغنم ١ •
  م�عق طعام من الزيت النباتي ٣ •
  مقطعتان إلى شرائح رفيعة ،غ من البصل ٣٠٠حبات متوسطة الحجم أو  ٢ •
  قّشرة ومفرومةم ،غ من الطماطم ٣٠٠حبات متوسطة الحجم أو  ٢ •
  قرن من الفلفل اBخضر الحار ١ •
  م�عق صغيرة من الكمون المطحون ٢ •
  حبات من الھال اBخضر ٤ •
  ملعقة صغيرة من الفلفل اBسود المطحون ¾ •
  من عود القرفة ١ •
  ملعقة طعام من معجون الطماطم ١ •
  مكعبات من مرقة الدجاج ماجي ٢ •
  غ من اBرز البسمتي ٥٠٠أكواب أو  ½2 •

  حضير طريقة الت

ُيغلى المزيج مع إزالة الرغوة كلّما . ُيسكب الماء في قدر كبيرة وُتضاف إليه مكّعبات لحم الغنم
  . ُيغّطى وُيترك على نار ھادئة لمّدة ساعة كاملة أو حّتى ينضج اللحم. ظھرت على الوجه

نار  ُيحمى الزيت النباتي في قدر متوسطة الحجم، ثم ُتضاف إليه شرائح البصل وُتطھى على
ُتضاف الطماطم المفرومة مع قرن الفلفل الحار . دقائق ٦و ٥متوّسطة الحرارة لمّدة تتراوح بين 

اBخضر ومسحوق الكمون وحّبات الھال والفلفل اBسود والقرفة ومعجون الطماطم و مكّعبي 
  . ائقدق ٤و ٣ُتطھى المكّونات مع ا^ستمرار في التحريك لمّدة تتراوح بين . مرقة الدجاج ماجي

أكواب  ٣ُتضاف مكّعبات اللحم الناضجة مع مرقتھا إلى القدر بحيث تكون كمية المرقة حوالي 
  . ُيضاف المزيد من الماء إذا كانت كمية المرقة غير كافية. مل ٧٥٠أو 

دقيقة أو حّتى ينضج  ٢٠ُتغطى القدر وُتترك على نار خفيفة لمّدة . ُيغّطى المزيج باBرّز وُيغلى
  . اBرز

  . قلب الكبسة فوق طبق كبير للتقديم وُتزّين باللوز المقشر والزبيب والصنوبر المقليتُ 

   بيانات التوقيت

  بيانات الغذائيةال

 دقيقة 20 : مدة التحضير

 دقيقة ٣٠ساعة و  : مدة الطھو



 30.00  : (غ(دھون 

 32.00  : (غ(بروتين 

 65.00  : (غ(كاربوھيدرات 

 668.00  : (سعرات حرارية(طاقة 

 معكرونة بصلصة البولونيز •

  إيطالي: أسلوب الطبخ •
  أطباق رئيسية: نوع الطبق •
  ص أشخا ٥: الكمية •
  : درجة الصعوبة •
  رخيص: التكلفة •

  المكّونات 

  م�عق طعام من الزيت النباتي ٤ •
  كغ من لحم البقر المفروم ½ •
  مغلف من أسرار خلطة المعكرونة بولونيز ماجي ١ •
  مل من الماء ٦٢٥أكواب أو  ½2 •



  غ من السباغيتي ٥٠٠كغ أو  ½ •
  لسلق المعكرونة ،لتر من الماء ٢أكواب أو  ٨ •
  من الملح ملعقة صغيرة ١ •

  طريقة التحضير 

تحّمى ملعقتا الزيت في قدر ويقلّى اللحم المفروم إلى أن يصبح لونه بنّياً ذھبّياً ثّم يضاف مغلّف 
  . دقائق تقريباً  ١٠أسرار خلطة المعكرونة بولونيز ماجي والماء، يغلى المزيج ويطھى لمّدة 

تضاف المعكرونة . ام المتبّقيتان من الزيتفي ھذه اBثناء يغلى لترا الماء مع الملح وملعقتا الطع
  . دقيقة أو إلى أن تصبح المعكرونة طرّية ١٢و ١٠وتطھى لمّدة تتراوح بين 

  . ترفع المعكرونة عن النار، تصّفى من الماء وتقّدم ساخنًة مع صلصة البولونيز

   بيانات التوقيت

  البيانات الغذائية

 دقائق 5 : مدة التحضير

 دقيقة 15 : مدة الطھو

 26.00  : (غ(دھون 

 43.00  : (غ(بروتين 

 85.00  : (غ(كاربوھيدرات 

 718.00  : (سعرات حرارية(طاقة 

  



 -اBرز باللحم على الطريقة السعودية  •
 زربيان اللحم

  سعودي: أسلوب الطبخ •
  أطباق رئيسية: نوع الطبق •
  أشخاص  ٦: الكمية •
  : درجة الصعوبة •
  رخيص: التكلفة •

  المكّونات 

  قطع مع العظم ،كغ من لحم الغنم ١ •
  مل من الماء ٢٠٠٠أكواب أو  ٨ •
  مكعبات من مرقة الدجاج ماجي ٢ •
 ،غ من اBرز البسمتي ٥٠٠أكواب أو  ½2 •

  المغسول والمصفّى
  م�عق طعام من السمن ٢ •
  مفرومة فرماً ناعماً  ،غ من البصل ٥٠٠حبات متوسطة الحجم أو  ٣ •
  غ من اللبن الزبادي ٢٥٠كوب أو  ١ •
  مفرومتان فرماً ناعماً  ،غ من الطماطم ٣٠٠حبات متوسطة الحجم أو  ٢ •
  ض المطحونملعقة صغيرة من الفلفل اBبي ¾ •
  ملعقة صغيرة من الكمون المطحون ¾ •
  ملعقة صغيرة من الكزبرة المطحونة ¾ •
  ملعقة صغيرة من الكركم المطحون ¾ •
  ملعقة صغيرة من الھال المطحون ¾ •
  مسحوقة ،فصوص من الثوم ٣ •

  طريقة التحضير 

ھرت على توضع قطع لحم الغنم مع الماء في قدر كبيرة وُيغلى المزيج مع إزالة الرغوة كلّما ظ
ُيضاف مكّعبا مرقة الدجاج ماجي وُتغّطى القدر وُتترك على نار ھادئة لمّدة ساعة . الوجه

  . ونصف أو حّتى تنضج قطع لحم الغنم

أكواب أو  ٦ُترفع قطع لحم الغنم وُيضاف اBرز إلى المرقة التي يجب أن تبلغ كميتھا حوالي 
  . ُيصفى وُيترك جانباً . ضج تقريباً دقائق أو حّتى ين ١٠ُيغلى اBرز لمّدة . مل ١٥٠٠

 ٧و ٥ُيحّمى السمن في قدر كبيرة وُيضاف إليه البصل وُيطھى مع التحريك لمّدة تتراوح بين 
  . ُتضاف قطع اللحم الناضجة إلى البصل وُتحّرك معه بتأن̀ . دقائق أو حّتى يصبح لونه بنياً ذھبياً 

ابل والثوم المسحوق وُتسكب المكّونات فوق ُيخلط اللبن الزبادي مع الطماطم المفرومة والتو
  . قطع اللحم



ُيضاف اBرز المسلوق فوق مزيج اللحم، ثم ُتغطى القدر وُتترك على نار خفيفة لمّدة تتراوح بين 
  . دقيقة أو حّتى ينضج اBرز ٣٠و ٢٥

  . ُيسكب اBرز في طبق كبير للتقديم وُيزّين بالمكّسرات المقلّية

   بيانات التوقيت

  البيانات الغذائية

 دقيقة 20 : مدة التحضير

 ساعتان : مدة الطھو

 35.00  : (غ(دھون 

 39.00  : (غ(بروتين 

 82.00  : (غ(كاربوھيدرات 

 804.00  : (سعرات حرارية(طاقة 

  

 معكرونة باللحم والخضار •

  شرقي: أسلوب الطبخ •
  أطباق رئيسية: نوع الطبق •

  أشخاص  ٥: الكمية •

  : درجة الصعوبة •
  رخيص: التكلفة •

  المكّونات 

  م�عق طعام من زيت الزيتون ٢ •
  مفرومتان فرماً ناعماً  ،غ من البصل ٣٠٠حبات متوسطة الحجم أو  ٢ •
  كغ من لحم الغنم المفروم قليل الدھن ½ •



  مفرومة فرماً ناعماً  ،فصوص من الثوم ٣ •
  مفرومتان فرماً ناعماً  ،غ من الجزر ٢٠٠حبات متوسطة الحجم أو  ٢ •
  المقّطع إلى أرباع ،غ من الفطر ٢٠٠أكواب أو  ٢ •
  مفرومة ،اءغ من الفليفلة الحلوة الحمر ١٥٠حبة متوسطة الحجم أو  ١ •
  م�عق صغيرة من الدقيق العادي ٢ •
  مقّشرة ومفرومة ،غ من الطماطم ٦٠٠حبات متوسطة الحجم أو  ٤ •
  مكعبات من مرقة الدجاج ماجي ملح أقل ٢ •
  م�عق طعام من معجون الطماطم ٢ •
  مل من الماء ٢٥٠كوب أو  ١ •
  المفروم ،م�عق طعام من البقدونس الطازج ٢ •
  Bسود المطحونملعقة صغيرة من الفلفل ا ¾ •
  مسلوقة ،كغ من السباغيتي ½ •

  طريقة التحضير 

ُيسّخن زيت الزيتون في قدر كبيرة ثم ُيضاف إليه البصل وُيطھى على نار متوّسطة الحرارة 
  . دقائق أو حّتى يذبل ٤لمّدة 

 ٧ُتحّرك المكونات على نار متوّسطة الحرارة لمّدة . ُيضاف اللحم المفروم مع الثوم والجزر
  . ق أو حّتى يصبح لون اللحم بنياً ذھبياً دقائ

  . ُيضاف الفطر مع الفليفلة الحلوة والدقيق، وُيطھى المزيج لمّدة دقيقتين إضافيتين

ُيغلى المزيج . ُتضاف الطماطم مع مكّعبي مرقة الدجاج ماجي ملح أقل ومعجون الطماطم والماء
  . دقيقة ٢٠وُيترك على نار ھادئة لمّدة 

  . وُيتّبل المزيج بالفلفل اBسود ُيضاف البقدونس

  . ُتقّدم الصلصة مع المعكرونة المسلوقة

   بيانات التوقيت

  ذائيةالبيانات الغ

 دقيقة 20 : مدة التحضير

 دقيقة 35 : مدة الطھو



  12.00  : (غ(دھون 

 38.00  : (غ(بروتين 

 97.00  : (غ(كاربوھيدرات 

 651.00  : (سعرات حرارية(طاقة 

  

 معكرونة موسوليني •

  إيطالي: أسلوب الطبخ •
  أطباق رئيسية: نوع الطبق •
  أشخاص  ٥: الكمية •
  : درجة الصعوبة •
  رخيص: تكلفةال •

  المكّونات 

  غ من السباغيتي ٢٥٠ •
  للقلي ،أكواب من الزيت النباتي ٢ •
غ من  ٣٠٠حبة متوسطة الحجم أو  ١ •

مقّشرة ومقّطعة إلى مكعبات  ،الباذنجان
  كبيرة

  المقطع إلى مكعبات ،غ من كبد الدجاج ٣٥٠ •
  غ من لحم البقر المفروم ٢٥٠ •
  يمغلف من أسرار خلطة المعكرونة بولونيز ماج ١ •
  مل من الماء ٧٥٠أكواب أو  ٣ •
  م�عق طعام من معجون الطماطم ٢ •
  المبشورة ،غ من جبنة الموتزاري� ١٠٠كوب أو  ١ •

  طريقة التحضير 

دقائق وُتبّرد تحت الماء البارد ثم ُتصّفى  ١٠ُتسلق المعكرونة في الماء المملّح المغلي لمّدة 
  . وتوضع جانباً 

ُتقلّى قطع الباذنجان . نباً وُتحّمى الكمّية المتبقية في مق�ةتوضع ملعقتان كبيرتان من الزيت جا
  . من ثم كبد الدجاج ووضع جانباً على ورق المطبخ في طبق ^متصاص الزيت



ُتحّمى ملعقتان كبيرتان من الزيت النباتي في وعاٍء كبيٍر وُيقلّى اللحم المفروم إلى أن يصبح لونه 
خلطة المعكرونة بولونيز ماجي والماء ومعجون الطماطم ثم ُيضاف مغلّف أسرار . بنّياً ذھبّياً 

ُيضاف . دقائق ١٠ُتغلى المكونات وُتطھى على ناٍر خفيفٍة مع التحريك من وقٍت jخر لمدة 
الباذنجان المقلي وكبد الدجاج المقلي والمعكرونة المسلوقة وُتحّرك المكونات جّيداً مع الصلصة 

  . متساوٍ ثم ُتسكب في صينّية للفرن بشكل 

  . ُيرش الوجه بجبنة الموتزاري� المبشورة

دقيقة أو  ٢٥و ٢٠درجة مئوية لمّدة تتراوح بين  ٢٠٠ُيطھى الطبق في فرن محّمى على حرارة 
  . إلى أن يصبح لون الجبنة ذھبّياً 

   تبيانات التوقي

  البيانات الغذائية

 دقيقة 30 : مدة التحضير

 دقيقة 50 : مدة الطھو

 28.00  : (غ(دھون 

 40.00  : (غ(بروتين 

 52.00  : (غ(كاربوھيدرات 

 600.0  : (سعرات حرارية(طاقة 

  

 السباغيتي مع كرات اللحممعكرونة  •

  عالمي: أسلوب الطبخ •
  أطباق رئيسية: نوع الطبق •
  أشخاص  ٤: الكمية •
  : درجة الصعوبة •
  رخيص: التكلفة •

  المكّونات 



  غ من لحم البقر المفروم قليل الدھن ٣٥٠ •
  مسحوقان ،فصوص من الثوم ٢ •
  ملعقة صغيرة من الفلفل اBسود المطحون ½ •
  لجبل المجففملعقة صغيرة من إكليل ا ١ •
  المطبوخة ،غ من السباغيتي ٤٠٠ •

  :مقادير الصلصة •

  م�عق طعام من الزيت النباتي ٢ •
  مفرومتان فرماً ناعماً  ،غ من البصل ٣٠٠حبات متوسطة الحجم أو  ٢ •
  مفرومة فرماً ناعماً  ،غ من الجزر ١٠٠حبة صغيرة الحجم أو  ١ •
  ومة فرماً ناعماً مقّشرة ومفر ،غ من الطماطم ٦٠٠حبات متوسطة الحجم أو  ٤ •
  مقّطعة إلى مكّعبات ،غ من الكوسا ٧٥حبة متوسطة الحجم أو  ١ •
  مكعبات من مرقة الدجاج ماجي ملح أقل ٢ •
  مل من الماء ٣٧٥كوب أو  ½1 •
  المفروم ،م�عق طعام من البقدونس الطازج ٢ •

  طريقة التحضير 

الجبل المجفّف، وُيشّكل  ُيمزج في وعاء لحم البقر المفروم، والثوم، والفلفل اBسود، وإكليل
  . المزيج إلى كرات صغيرة

درجة مئوية حتى تكتسب لوناً بنياً  ٢٠٠ُتخبز كرات اللحم في فرن ساخن محّمى على حرارة 
  . ُتخرج من الفرن وتوضع جانباً . ذھبياً 

خ�ل ھذه الفترة، ُيحّمى الزيت في قدر كبيرة، وُيضاف إليه البصل والجزر وُيطھيا على نار 
  . دقائق ٥و ٤ّسطة لمدة تتراوح بين متو

ُتضاف الطماطم، والكوسى، ومكّعبا مرقة الدجاج ماجي ملح أقل، والماء، وكرات اللحم 
  . دقيقة ١٥و ١٠ُيغلى المزيج وُيترك على نار خفيفة لمدة تتراوح بين . المطبوخة

  . ُيرّش البقدونس على الصلصة وُتقّدم مع السباغيتي المطبوخة

   نصائح

   بيانات التوقيت

  الغذائية البيانات

تستخدم عشبة إكليل الجبل المعّطرة بشذا الصنوبر bضفاء  : نصائح أخرى
الضأن، والبقر، والسمك، كما ُتضاف  النكھة على أطباق لحم



  .مميزاً  إلى الشوربات والسلطات لتمنحھا طعماً قوياً 

 دقيقة 25 : مدة التحضير

 دقيقة 25 : مدة الطھو

 22.00  : (غ(دھون 

 33.00  : (غ(بروتين 

 95.00  : (غ(كاربوھيدرات 

 713.00  : (سعرات حرارية(طاقة 

  

 معكرونة البّنه بصلصة البولونيز والبشاميل •

  عالمي: أسلوب الطبخ •
  أطباق رئيسية: نوع الطبق •
  أشخاص  ٦: الكمية •
  : درجة الصعوبة •
  رخيص: التكلفة •

  المكّونات 

  م�عق طعام من الزيت النباتي ٤ •
  ن لحم البقر المفرومكغ م ½ •
مغلف من أسرار خلطة المعكرونة  ١ •

  بولونيز ماجي
  مل من الماء ٦٢٥أكواب أو  ½2 •
  غ من معكرونة البّنه ٥٠٠ •
  لتر من الماء ٢أكواب أو  ٨ •
  ملعقة صغيرة من الملح ١ •

  :لتحضير صلصة البشاميل •

  لتر من الحليب ١أكواب أو  ٤ •



  مغلف من أسرار خلطة البشاميل ماجي ١ •
  المبروشة ،غ من جبنة الموتزاري� ١٠٠و كوب أ ١ •

  طريقة التحضير 

تحّمى ملعقتان من الزيت في قدر ويقلّى اللحم المفروم إلى أن يصبح لونه بنّياً ذھبّياً ثّم يضاف 
أكواب من الماء، يغلى المزيج ويطھى  ٢½مغلّف أسرار خلطة المعكرونة بولونيز ماجي والـ 

  . دقائق تقريباً  ١٠لمّدة 

تضاف المعكرونة . ذه اBثناء يغلى ليترا الماء مع الملح وملعقتا الطعام المتبّقيتان من الزيتفي ھ
  . دقيقة إلى أن تصبح المعكرونة طرّية ١٢و ١٠وتطھى لمّدة تتراوح بين 

  . ترفع المعكرونة عن النار وتصّفى من الماء

ونيز، ثم ُتمزج ببعضھا توضع المعكرونة في وعاٍء واسع للَخبز وُتسكب عليھا صلصة البول
  . البعض

يخلط الحليب مع أسرار خلطة البشاميل ماجي في قدر إلى أن يغلي ويطھى لمّدة دقيقتين حّتى 
  . تتكاثف الصلصة

  . تسكب صلصة البشاميل فوق المعكرونة و ترّش فوقھا جبنة الموتزاري�ّ 

دقيقة حّتى  ٢٠إلى  ١٥ درجة مئوية لمّدة تتراوح بين ١٩٠تطھى في فرٍن محّمى على حرارة 
  . يصبح لونھا ذھبّياً 

   بيانات التوقيت

  البيانات الغذائية

 يقةدق 15 : مدة التحضير

 دقيقة 35 : مدة الطھو

 33.00  : (غ(دھون 

 46.00  : (غ(بروتين 



 88.00  : (غ(كاربوھيدرات 

 805.00  : (سعرات حرارية(طاقة 

  

 برياني لحم الغنم على الطريقة الُعمانّية •

  عماني: أسلوب الطبخ •
  أطباق رئيسية: نوع الطبق •
  أشخاص  ٨: الكمية •
  : درجة الصعوبة •
  رخيص :التكلفة •

  المكّونات 

  م�عق طعام من السمن ٣ •
غ من  ٢٥٠حبات متوسطة الحجم أو  ٢ •

  مقّطعتان إلى شرائح ،البصل
  مسحوقة ،فصوص من الثوم ٥ •
 ،ملعقة طعام من الزنجبيل الطازج ١ •

  المفروم
  مل من الماء ٥٠٠أكواب أو  ٢ •
  مل من اللبن الزبادي ٢٥٠كوب أو  ١ •
  مانيةم�عق طعام من خلطة البھارات العُ  ٣ •
  مقّطعة إلى أنصاف ،حبة من ال�يم المجّفف ١ •
  مقطع ،كغ من لحم الغنم مع العظم ١ •
  )الطعم اBصيل(مكعبات من مرقة الخروف ماجي  ٢ •
  مقّشرة ومقّطعة إلى مكعبات ،غ من الطماطم ٤٥٠حبات متوسطة الحجم أو  ٣ •
  مغسول ومصفّى ،غ من اBرز البسمتي ٦٠٠أكواب أو  ٣ •
  اBخضرحبات من الھال  ٥ •
  من أكباش القرنفل الكاملة ٥ •
  من حّب الفلفل اBسود ٥ •
  من عيدان القرفة ٥ •
  حسب المذاق ،رشة من الملح •
  كمية إضافية لطھو اBرز ،لتر من الماء ¼2أكواب أو  ٩ •
  مل من ماء الورد ٦٠كوب أو ¼ المنقوعة بـ  ،ملعقة صغيرة من خيوط الزعفران ½ •

  طريقة التحضير 



وُيضاف ) مع ا^حتفاظ بملعقة كبيرة جانباً (رتان من السمنة في وعاٍء كبيٍر ُتحّمى ملعقتان كبي
ُيضاف الثوم والزنجبيل وُتحّرك المكونات ثم . البصل وُيقلّى إلى أن يصبح لونه بّنياً ذھبّياً 

ُيضاف إليھا الماء واللبن الزبادي وخليط البھارات العمانّية، وال�يم المجّفف، وقطع لحم الغنم، 
ُتغلى المكّونات مع التحريك . بات مرقة الخروف الطعم اBصيل ماجي ومكعبات الطماطمومكع

ثم ُتغّطى وُتترك على ناٍر خفيفٍة مع التحريك من وقٍت jخر لمدة ساعة ونصف أو إلى أن 
  . ينضج لحم الغنم جّيداً ثم يوضع الوعاء جانباً 

لح في الماء ا^ضافي المغلي وُيطھى في ھذه اBثناء، يوضع اBرز مع التوابل الكاملة والم
  . دقائق أو إلى أن يصبح اBرز مطھّواً بشكل شبه كامل، ثم ُيستخرج وُيصّفى ٨-١٠المزيج لمدة 

ُتذّوب الكمّية المتبقية من السمنة في وعاٍء كبيٍر وُتضاف إليھا نصف كمّية اBرز المطھو، 
  . ة من اBرزوُيضاف فوقه مزيج لحم الغنم من ثم الكمّية المتبقي

  . ُيرش مزيج الزعفران وماء الورد على وجه اBرز

  . دقيقة أو إلى أن ينضج جّيداً  ٢٥ُيغّطى الوعاء وُيطھى اBرز على ناٍر خفيفٍة لمّدة 

   نصائح

   بيانات التوقيت

  البيانات الغذائية

لتقديم الطبق، ُيستخرج اBرز الملّون من على الوجه ويوضع  : نصائح التقديم
وتوضع فوقه كمّية اللحم واBرز  للتقديم على طبٍق كبيرٍ 

المسلوق والمقّشر ) المتبقية وُيزّين بالبصل المقلي والبيض
المسلوقة (، وحّبات صغيرة وكاملة من البطاطا )والمقلي
  .(المقّشر والمقلي(واللوز  (والمقلّية

 دقيقة 25 : مدة التحضير

 ساعتان : مدة الطھو

 28.00  : (غ(دھون 

 31.00  : (غ(بروتين 



 75.00  : (غ(كاربوھيدرات 

 677.0  : (سعرات حرارية(طاقة 

  

 فريكة بلحم الغنم على الطريقة الخليجّية •

  خليجي: أسلوب الطبخ •
  أطباق رئيسية: نوع الطبق •
  أشخاص  ٨: الكمية •
  : درجة الصعوبة •
  رخيص: التكلفة •

  المكّونات ا •

مع العظم، مقّطع  ،كغ من لحم الغنم ½1 •
  وّسطة الحجمإلى قطع مت

  ملعقة صغيرة من الكزبرة المطحونة ١ •
  ملعقة صغيرة من الكمون المطحون ١ •
  ملعقة صغيرة من الكركم المطحون ١ •
  ملعقة صغيرة من الفلفل اBسود المطحون ١ •
  م�عق طعام من الزيت النباتي ٣ •
  مل من الماء ١٦٢٥أكواب أو  ½6 •
  مكعبات من مرقة الدجاج ماجي ٣ •
  حوق الزنجبيل المجففملعقة صغيرة من مس ¼ •
  مفتوحة جزئياً  ،من الھال اBخضر ٤ •
  من عود القرفة ١ •
  م�عق طعام من الزبدة ٣ •
  مقّطعتان إلى مكّعبات صغيرة ،غ من البصل ٣٠٠حبات متوسطة الحجم أو  ٢ •
  مغسولة جيداً  ،غ من الفريكة ٥٠٠أكواب أو  ٣ •

  طريقة التحضير 

  . ساعة½ دة ُتمزج قطع لحم الغنم مع التوابل وُتتّبل لم

ُيحّمى الزيت في مق�ة مانعة ل�لتصاق وُتقلى قطع اللحم من كافّة جوانبھا حّتى يصبح لونھا بنياً 
  . ذھبياً ثم ُيضاف الماء إليھا

ُيغّطى المزيج وُيترك . ُتضاف مكعبات مرقة الدجاج ماجي مع الزنجبيل، الھال وعود القرفة
  . ضج اللحمساعة أو حّتى ين ١½على نار خفيفة لمّدة 



  . ُيحفظ اللحم ساخناً . ُيرفع اللحم والعظم عن النار وُتترك المرقة جانباً 

  . دقائق أو حّتى يذبل ٥و ٤ُتذّوب الزبدة في المق�ة وُيقلب معھا البصل لمّدة تتراوح بين 

ُيضاف المزيد من الماء (مل من مرقة اللحم إلى الفريكة،  ١٣٧٥أكواب أو  ٥½ُتضاف حوالي 
  . وُيغلى المزيج) لم تكن كمية المرقة كافية في حال

دقيقة، أو حّتى  ٣٠و ٢٥ُتخّفف النار، ُيغّطى المزيج وُيطھى على نار خفيفة لمّدة تتراوح بين 
  . يتّم امتصاص كافة السوائل وتنضج الفريكة

  . ُينزع العظم عن اللحم ثم ُتقّدم الفريكة في طبق بيضاوي الشكل وُتسكب قطع اللحم فوقھا

   نصائح

   بيانات التوقيت

  البيانات الغذائية

ُيستعمل اللوز والفستق والصنوبر المقلي مع الزبيب لتزيين  : نصائح التقديم
  .الطبق

 دقيقة 25 : مدة التحضير

 دقيقة ٣٠ساعتان و  : مدة الطھو

 41.00  : (غ(دھون 

 42.00  : (غ(بروتين 

 54.00  : (غ(كاربوھيدرات 

 744.00  : (سعرات حرارية(طاقة 

  



 معكرونة بالكريما وصلصة البولونيز •

  فرنسي: أسلوب الطبخ •
  أطباق رئيسية: نوع الطبق •
  أشخاص  ٥: الكمية •
  : درجة الصعوبة •
  رخيص: التكلفة •

  المكّونات 

  م�عق طعام من زيت الزيتون ٢ •
  كغ من لحم البقر المفروم ½ •
  مسحوق ،فص من الثوم ١ •
مغلف من أسرار خلطة المعكرونة  ١ •

  جيبولونيز ما
  مل من الماء ٦٢٥أكواب أو  ½2 •
  مل من الكريما السائلة ١٢٥كوب أو  ½ •
  المفروم ،ملعقة طعام من الحبق الطازج ١ •
  حسب المذاق ،رشة من الفلفل اBسود المطحون •
  غ من السباغيتي ٥٠٠رزمة أو  ١ •

  طريقة التحضير 

ّتى يصبح لونه بنياً ُيسّخن الزيت في مق�ة ثم ُيضاف إليه اللحم مع الثوم، وُيطھى المزيج ح
  . ذھبياً 

 ١٠ُيترك المزيج على نار ھادئة لمّدة . ُتضاف أسرار خلطة المعكرونة بولونيز ماجي مع الماء

  . دقائق

  . دقائق إضافّية ٣ُتضاف الكريما السائلة إلى المزيج وُيترك على نار ھادئة لمّدة دقيقتين أو 

  . ُيضاف الحبق وُيتّبل المزيج بالفلفل اBسود

  . ُتطھى المعكرونة وفق التعليمات على العلبة، وُتقّدم ساخنة مع صلصة البولونيز

   نصائح

   بيانات التوقيت

  البيانات الغذائية



  .ُيقّدم طبق المعكرونة مع جبنة بارميزان المبشورة : نصائح التقديم

 دقائق 10 : مدة التحضير

 دقيقة 15 : مدة الطھو

 27.00  : (غ(دھون 

 44.00  : (غ(بروتين 

 91.00  : (غ(ھيدرات كاربو

 732.00  : (سعرات حرارية(طاقة 

 الكُوسكُوس بلحم الغنم على الطريقة الليبّية •

  ليبي: أسلوب الطبخ •
  أطباق رئيسية: نوع الطبق •
  أشخاص  ٨: الكمية •
  : درجة الصعوبة •



  رخيص: التكلفة •

  المكّونات 

  م�عق طعام من زيت الزيتون ٣ •
  م، مقّطع إلى قطع متوّسطة الحجممع العظ ،كغ من لحم الغنم ½1 •
  مفرومتان ،غ من البصل ٣٠٠حبات متوسطة الحجم أو  ٢ •
  ملعقة صغيرة من الفلفل اBسود المطحون ½ •
  ملعقة صغيرة من الفلفل الحريف ١ •
  ملعقة صغيرة من الكركم المطحون ١ •
  م�عق طعام من معجون الطماطم ٢ •
  مل من الماء ١٢٥٠أكواب أو  ٥ •
  الدجاج ماجيمكعبات من مرقة  ٢ •
  مقّشرة ومقّطعة إلى مكّعبات كبيرة ،حبات من الجزر ٣ •
  مقّشرتان ومقّطعتان إلى مكّعبات كبيرة ،حبات متوسطة الحجم من البطاطا ٢ •
  كوب من الحّمص المعلّب ١ •
  مقّطعة إلى مكّعبات كبيرة ،حبات متوسطة الحجم من الكوسا ٣ •

  طريقة التحضير 

ّمر اللحم بشكل خفيف ثم ُيضاف إليه البصل وُتطھى المكونات ُيسّخن الزيت في قدر كبيرة، ُيح
  . حّتى يذبل البصل

  . ُيطھى لمّدة دقيقتين إضافيتين. ُيتّبل المزيج وُيسكب فوقه معجون الطماطم

ُيغّطى وُيترك على نار ھادئة . ُيسكب الماء فوق المزيج وُيضاف إليه مكّعبا مرقة الدجاج ماجي
  . ى ينضج اللحملمّدة ساعة كاملة أو حتّ 

ثم ُيضاف . دقائق إضافّية ١٠ُيضاف الجزر مع البطاطا وُيترك المزيج على نار ھادئة لمّدة 
  . دقائق إضافّية ٦الحّمص مع الكوسا وُيطھى المزيج لمّدة 

  . ُيقّدم مع الكُوسكُوس الساخن

   نصائح

   بيانات التوقيت

  البيانات الغذائية



ب مزيج اللحم يوضع الكُوسكُوس في طبق كبير، ُيسك : نصائح التقديم
المتبّقية من المرقة كصلصة  والخضار فوقه وُتستعمل الكمية

  .ُتقّدم في وعاء إلى جانب الُكوسُكوس

 دقيقة 25 : مدة التحضير

 دقيقة ٣٠ساعة و  : مدة الطھو

 37.00  : (غ(دھون 

 37.00  : (غ(بروتين 

 27.00  : (غ(كاربوھيدرات 

 594.00  : (سعرات حرارية(طاقة 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



  خضار الباطباق 
  

 يخنة العدس والخضار •

 إسباني: أسلوب الطبخ •

  أطباق رئيسية: نوع الطبق •

  أشخاص  ٦: الكمية •
  : درجة الصعوبة •
  رخيص: التكلفة •

  المكّونات 

  م�عق طعام من زيت الزيتون ٢ •
مقطعان إلى شرائح  ،فصوص من الثوم ٢ •

  رفيعة
حبة صغيرة الحجم من الفليفلة الحلوة  ١ •

  طعة إلى شرائح رفيعةمق ،الحمراء
حبة صغيرة الحجم من الفليفلة الحلوة  ١ •

  مقطعة إلى شرائح رفيعة ،الخضراء
  مقطعة إلى شرائح رفيعة ،حبة كبيرة الحجم من البصل ١ •
  بحسب الذوق ،رشة من الفلفل اBسود المطحون •
  سم ١مقّشرة ومقّطعة إلى شرائح بسماكة  ،حبة كبيرة الحجم من الجزر ١ •
  سم ٢مقّشرة ومقّطعة إلى شرائح بسماكة  ،ة الحجم من البطاطاحبات متوسط ٨ •
  سم ١كبير الحجم، مقّطع إلى شرائح بسماكة  ،عود من الكرفس ١ •
  المغسول، المختار بحسب الذوق ،غ من العدس ٤٠٠ •
  اختياري ،غ من اBرز اBبيض ذو الحبة الطويلة ٥٠ •
  الماء الساخنمل من  ٥٠٠مذّوبان في  ،مكعبات من مرقة الخضار ماجي ٢ •
  من ورق الغار ١ •

  طريقة التحضير 

ُيضاف إليه الثوم، والفليفلة الحمراء . يوضع زيت الزيتون في طبق كاسرول على ناٍر خفيفة
ُتقلّى ھذه المكّونات مع . والخضراء، والبصل، وُيتّبل المزيج برّشة كبيرة من الفلفل اBسود



ُيضاف . ئق أو حتى تكاد الخضار تصبح طرّيةدقا ١٠بعضھا البعض مع التحريك المنتظم لمّدة 
  . دقائق إضافية مع التحريك المنتظم ١٠الجزر، والبطاطا، والكرفس، وُيقلّى المزيج لمّدة 

ثم . ُيضاف العدس واBرز وُيحّرك المزيج جيداً لمّدة دقيقة تقريباً، لتغليفھما بسائر المكّونات
دعت الحاجة، بحيث يتعّدى مستوى السائل مستوى ُتسكب المرقة، وُيضاف القليل من الماء إذا 

ُتضاف ورقة الغار، وُيترك المزيج ليغلي، ثّم يوضع على نار خفيفة . سم ٤العدس واBرز بـ
ُيتّبل المزيج بالملح . يتّم تذّوق العدس والبطاطا بانتظام للتأّكد من نضجھما. دقيقة ٤٥لمّدة 

  . اء عند الحاجةوالفلفل بحسب الذوق، وُيضاف المزيد من الم

دقائق مع إبقاء  ٥بعد نضج العدس والبطاطا، ُترفع الكاسرول عن النار وُتترك جانباً لمّدة 
عند التقديم، ُيسكب العدس بواسطة ملعقة في أوعية دائرية مستقلّة، وُيرّش فوقه زيت . غطائھا
  . يمكن تناول ھذا الطبق مع الخبز المحّمص اللذيذ. الزيتون

   نصائح

   بيانات التوقيت

  البيانات الغذائية

إّن رّشة صغيرة من الخّل اBبيض من شأنھا أن تضفي لمسًة  : نصائح الطبخ
  .مثالية على الطبق

 دقيقة 45 : مدة التحضير

 دقيقة 50 : مدة الطھو

 7.00  : (غ(دھون 

 21.00  : (غ(بروتين 

 75.00  : (غ(كاربوھيدرات 

 437.00  : (سعرات حرارية(طاقة 

  



ا تورتيلوني بالسبانخ مع جبنة باست •
 الريكوتا

 إيطالي: أسلوب الطبخ •
  أطباق رئيسية: نوع الطبق •

  أشخاص  ٨: الكمية •
  : درجة الصعوبة •
  رخيص: التكلفة •

  المكّونات 

  :لتحضير شرائح ال%زانيا •

  غ من أوراق السبانخ الطازجة ٢٠٠ •
  غ من دقيق الحنطة القاسية ٧٠٠ •
  من البيض ٢ •

  :لتحضير الحشوة •

  غ من الباذنجان ٢٠٠حبة متوسطة الحجم أو  ١ •
  حبة من الفليفلة الحلوة الخضراء ١ •
  حبة من الفليفلة الحلوة الحمراء ١ •
  حبة من الفليفلة الحلوة الصفراء ١ •
  مكعبات من مرقة الخضار ماجي ٢ •
  من البيض ١ •
  غ من جبنة الريكوتا ١٠٠ •

  :لتحضير السلطة •

  حزمة من أوراق السبانخ الطازجة ١ •
  أو خسة كاملة ،ن الخّس اBخضرغ م ٢٥٠ •
  أو خسة كاملة ،غ من الخس من نوع لولو روسو ٢٥٠ •

  :للتزيين •

  م�عق طعام من زيت الزيتون ٢ •
  أوراق من الحبق الطازج ٢ •
  غ من جبنة البرميزان ٥٠ •
  حبات من الزيتون اBسود ٤ •
  فصوص من الثوم ٢ •

  طريقة التحضير 

  . قّطع، ثم ُتمزج مع الدقيق والبيضلتحضير العجينة، ُتغسل السبانخ، وُتطھى، وتُ 

ُيقّشر الثوم، ُيقّطع . ُيفرم الحبق. ُتقّص جبنة البارميزان إلى شرائح رفيعة بواسطة المبرشة
  . توضع ھذه المكونات جانباً . وُيحّمر



ُيغلى المزيج لفترة . ُيقّطع الباذنجان إلى مكّعبات مع الفليفلة الخضراء، والحمراء، والصفراء
مل من الماء ومكّعبي مرقة الخضار ماجي، مع الحرص على المحافظة على  ٥٠٠وجيزة في 

  . اشتداد المزيج، ثم ُيصفّى جيداً 

ع إلى  aسم عند كّل جانب ١٢شريحة مرّبعة الشكل بطول  ١٢ُتمّد العجينة وُتقط .  

ُيمّرر . ُيخفق البيض وتوضع القدر التي تحتوي على مرقة الخضار ماجي على النار لتغلي
  . ُيصفى محتوى القدر مّرة أخرى. البيض عبر المنخل ليستقّر في المرقة

وتوضع ملعقة كبيرة من ھذا الخليط في . ُيخلط البيض في المنخل مع الخضار وجبنة الريكوتا
  . مرّبعات ال�زانيا

ُتطھى . ُتثنى المرّبعات على شكل مثلثات، ثم ُتلصق اBطراف ببعضھا البعض وُترّتب جيداً 
  . ا التورتيلوني جيداً على البخارباست

ُتصّف . ُتسّخن ملعقتان كبيرتان من زيت الزيتون على ناٍر خفيفة في قدر تحتوي على الحبق
  . باستا التورتيلوني في وسط الطبق، وتوضع السلطة عند الجانب

  . ُيرّش الزيت، الحبق وجبنة البارميزان، وُيزّين الطبق بالزيتون والثوم المحّمر

   نصائح

   بيانات التوقيت

  البيانات الغذائية

يكفي غلي شرائح . يمكن استعمال ^زانيا السبانخ الجاھزة : نصائح الطبخ
  .دقيقة ١٢حشيھا وغليھا مجّدداً لمّدة  ال�زانيا لدقيقتين ثم

 دقيقة 45 : مدة التحضير

 دقيقة 20 : مدة الطھو

 10.00  : (غ(دھون 

 20.00  : (غ(بروتين 

 71.00  : (غ(كاربوھيدرات 

 451.00  : (سعرات حرارية(طاقة 

  



^زانيا بالباذنجان والكوسا مع صلصة  •
 الكريما وصلصة البستو بالحبق

  عالمي: أسلوب الطبخ •
  أطباق رئيسية: نوع الطبق •
  أشخاص  ٦: الكمية •
  : درجة الصعوبة •
  رخيص: التكلفة •

  المكّونات 

المقّشر والمقّطع  ،غ من الباذنجان ٤٠٠ •
  لبالطو

الخضراء المقّشرة  ،غ من الكوسا ٤٠٠ •
  والمقّطعة بالطول

الصفراء المقّشرة  ،غ من الكوسا ٤٠٠ •
  والمقّطعة بالطول

  لتر من الحليب الخالي من الدسم ١ •
  مغلف من أسرار خلطة البشاميل ماجي ١ •
  رشة من جوز الطيب المسحوق •
  مفرومة فرماً ناعماً، مع حفظ عصارتھا ،حبة من البصل ١ •
  المبشورة للرش على الوجه ،صغيرة من جبنة البرميزانملعقة  ١ •

  :لتحضير صلصة البستو •

  أو المثلّج ،غ من الحبق الطازج ٥٠ •
  ملعقة صغيرة من الصنوبر ١ •
  فص من الثوم ١ •
  م�عق طعام من زيت الزيتون ٢ •
  المبشورة ،ملعقة طعام من جبنة البرميزان ١ •
  رشة من الفلفل اBبيض المطحون •

  طريقة التحضير 

  . درجة مئوية ١٥٠دقيقة في فرن محّمى مسبقاً على حرارة  ٢٠خبز الخضار المقّطعة لمّدة تُ 

ُيترك المزيج ليغلي مع . ُيمزج الحليب مع خلطة البشاميل، مسحوق جوزة الطيب والبصل
 ً   . التحريك، ثم ُيترك على ناٍر خفيفة حتى يصبح كثيفا

ن معجوناً ُتخلط كافة مكّونات صلصة البستو في معالج الطعا ُتخلط صلصة البستو . م إلى أن تكو�
  . مع كل من الخضار المخبوزة على حدة

بالقليل من صلصة البشاميل، ثم توضع طبقة من الكوسا × Pireُيغّطى قعر صينية بايركس 
الخضراء، ثم الصلصة البيضاء، ويليھا الباذنجان، ثم طبقة ثانية من الصلصة البيضاء، ثّم 

ُتتابع العملية نفسھا؛ ُتنشر جبنة البرميزان على السطح ثّم ُتخبز الصينية في . الكوسا الصفراء
  . درجة مئوية ١٨٠دقيقة على حرارة  ٢٥الفرن لمّدة 



   نصائح

   بيانات التوقيت

  البيانات الغذائية

يمكن إضافة اللحمة المفرومة المق�ّة ما بين الطبقات  : نصائح الطبخ
  .المختلفة

 دقيقة 40 : مدة التحضير

 دقيقة 40 : ة الطھومد

 8.20  : (غ(دھون 

 9.80  : (غ(بروتين 

 29.00  : (غ(كاربوھيدرات 

 218.00  : (سعرات حرارية(طاقة 

  

  

 مرق فريكة الدجاج مع الخرشوف •

  شرقي: أسلوب الطبخ •
  أطباق رئيسية: نوع الطبق •

  أشخاص  ٦: الكمية •
  : درجة الصعوبة •
  رخيص: التكلفة •

  المكّونات 

غ من فيليه صدور الدجاج منزوعة  ٥٠٠ •
  المقّطعة إلى مكعبات ،الجلد

  مل من الماء ١٧٥٠أكواب أو  ٧ •
غ من  ٣٠٠حبات متوسطة الحجم أو  ٢ •

  مقّطعتان إلى مكّعبات صغيرة ،البصل
  مسحوقان ،فصوص من الثوم ٢ •
  المغسولة والمصّفاة ،غ من الفريكة ٧٥كوب أو  ½ •
  قلمكعبات من مرقة الدجاج ماجي ملح أ ٢ •
  من عود القرفة ١ •



  ملعقة صغيرة من الفلفل اBسود المطحون ½ •
  المقّطعة إلى شرائح ،غ من أكعاب الخرشوف ١٠٠ •
  م�عق طعام من عصير الحامض ٢ •

  طريقة التحضير 

  . ُيغلى المزيج وُتزال عنه الرغوة عند ظھورھا. ُتوضع قطع الدجاج والماء في قدر كبيرة

ُيغّطى . ومكّعبا مرقة الدجاج ماجي ملح أقل وعود القرفة ُيضاف البصل، والثوم، والفريكة،
  . المزيج وُيترك على نار خفيفة لمدة ساعة أو حتى ينضج كل من الفريكة والدجاج

ُيتّبل المزيج بالفلفل اBسود، وُيضاف إليه الخرشوف وعصير الحامض، وُيترك على نار خفيفة 
  . دقائق إضافية أو حتى ينضج الخرشوف ١٠لمدة 

   نصائح

   بيانات التوقيت

  البيانات الغذائية

تنتمي الفريكة إلى فصيلة الحبوب التي تحتوي على درجة  : نصائح أخرى
وھي تزّود الجسم بكميات كبيرة من  عالية من المواد الغذائية

  .البروتينات والحديد

 دقيقة 15 : مدة التحضير

 دقيقة ٣٠ساعة و  : مدة الطھو

 2.30  : (غ(دھون 

 22.00  : (غ(بروتين 

 18.00  : (غ(كاربوھيدرات 

 179.00  : (سعرات حرارية(طاقة 

  



 شيخ المحشي •

  لبناني: أسلوب الطبخ •

  أطباق رئيسية: نوع الطبق •

  أشخاص  ٨: الكمية •

  : درجة الصعوبة •
  رخيص: التكلفة •

  

  المكّونات 

متوسط الحجم،  ،كغ من الباذنجان ½1 •
  المقّشر والمقّطع إلى أرباع

  للقلي ،من الزيت النباتي أكواب ٢ •

  :للحشوة •

  م�عق طعام من الزيت النباتي ٢ •
  مفرومتان ،غ من البصل ٢٥٠حبات متوسطة الحجم أو  ٢ •
  كغ من لحم الغنم المفروم ½ •
  مفتتان ،)الطعم اBصيل(مكعبات من مرقة الخروف ماجي  ٢ •
  ملعقة صغيرة من السبع بھارات ½ •
  المحّمص ،م�عق طعام من الصنوبر ٣ •

  :صةللصل •

  مسحوق ،فص من الثوم ١ •
  مقّشرتان ومھروستان ،غ من الطماطم ٣٠٠حبات متوسطة الحجم أو  ٢ •
  ملعقة صغيرة من السبع بھارات ¼ •
  )الطعم اBصيل(مكعب من مرقة الخروف ماجي  ١ •
  م�عق طعام من معجون الطماطم ٢ •
  مل من الماء ٥٠٠أكواب أو  ٢ •

  طريقة التحضير 

توضع ملعقتان كبيرتان من الزيت (ُيحّمى الزيت النباتي . قسمين ُيقَسم الباذنجان بالطول إلى
 ً وُيرَفع عن النار ثم ُيوَضع جانًبا على . وُيقلّى الباذنجان حتى يكتسب اللون البني الذھبي) جانبا

  . محارم ورقية ^متصاص الكمية الفائضة من الزيت

كبيرة وُيضاف البصل وُيقلّى حتى  ُتحّمى الملعقتان الكبيرتان المتبّقيتان من الزيت في مق�ة
ك حتى ينضج ويكتسب اللون البني. يصبح ناعًما aُيضاف . وُيضاف لحم الغنم المفروم وُيحر

، السبع بھارات العربية والصنوبر )الطعم اBصيل(مكعبان مفّتتان من مرقة الخروف ماجي 
ك المزيج حتى يتماسك جيًدا aوُيحر .  

وُتطھى على نار . مق�ة صغيرة وُتتَرك على النار حتى تغلي ُتمزج كل مكّونات الصلصة في
  . دقائق ثم ُترَفع عن النار وُتوَضع جانًبا ٥خفيفة لمدة 



. ُيحشى الباذنجان المجّھز بمزيج اللحم وُيوَضع على طبق كبير للَخبز ثم ُتسَكب فوقه الصلصة

  . دقيقة ٣٠درجة مئوية لمدة  ٢٥٠ُيغّطى بورق اBلومنيوم وُيخَبز في فرن محّمى على حرارة 

م الطبق ساخًنا مع اBرز بالشعيرية aُيقد .  

   نصائح

   بيانات التوقيت

  البيانات الغذائية

ُتوضع شرائح الطماطم المستديرة والفليفلة الخضراء فوق  : نصائح الطبخ
  .خبزه الباذنجان المحشو قبل

 دقيقة 30 : مدة التحضير

 دقيقة 50 : مدة الطھو

 27.00  : (غ(دھون 

 14.00  : (غ(بروتين 

 17.00  : (غ(كاربوھيدرات 

 354.00  : (سعرات حرارية(طاقة 

  

 ^زانيا السبانخ مع الفطر •

  إيطالي: أسلوب الطبخ •
  أطباق رئيسية: نوع الطبق •

  أشخاص  ٥: الكمية •

  : درجة الصعوبة •
  رخيص: التكلفة •

  المكّونات 

  من شرائح ال�زانيا بالسبانخ ٩ •
  عام من زيت الزيتونم�عق ط ٢ •
غ من  ١٠٠حبة صغيرة الحجم أو  ١ •

  مفرومة ،البصل
 ،غ من الفطر اBبيض ١٠٠كوب أو  ١ •



  المقطع إلى شرائح
  المقطع إلى شرائح ،غ من الفطر البني ١٠٠كوب أو  ١ •
  المقطع إلى شرائح ،غ من الفطر البني الرأس شيتاكي الطازج ١٠٠كوب أو  ١ •
  مقشرة ومفرومة ،من الطماطمغ  ١٥٠حبة متوسطة الحجم أو  ١ •
  ملعقة صغيرة من اBوريغانو المجفف ١ •
  مغلف من أسرار خلطة المعكرونة بولونيز ماجي ١ •
  مل من الماء ٥٠٠أكواب أو  ٢ •

  :لتحضير صلصلة البشاميل •

  لتر من الحليب الخالي من الدسم ١أكواب أو  ٤ •
  مغلف من أسرار خلطة البشاميل ماجي ١ •
  البرميزان المبشورة غ من جبنة ٣٠كوب أو  1/3 •

  طريقة التحضير 

د بالماء . ُتسلَق شرائح ال�زانيا بالسبانخ بحسب التعليمات الواردة على الغ�ف aُتصّفى وُتبر
ق شرائح ال�زانيا المسلوقة في صينية كبيرة ُيوَضع في قعرھا . البارد وُتوَضع في المصفاة aُتنس

  . ورق الب�ستيك ثم ُتحَفظ جانًبا

اBثناء، ُيسّخن زيت الزيتون في قدر وُيقلّى البصل المفروم لمدة دقيقتين أو حتى ُيصبح في ھذه 
  . طرياً 

دقائق ثم ُتضاف الطماطم وا^وريغانو وُيقلّى  ٣ُيضاف الفطر المقّطع إلى شرائح وُيقلّى لمدة 
ُيتَرك  .ُيضاف مغلّف من أسرار خلطة المعكرونة بولونيز ماجي والماء. دقائق ٣المزيج لمدة 

ك باستمرار حتى يغلي وُيطھى على نار خفيفة لمدة  aدقائق ثم ُيوَضع  ١٠المزيج على النار وُيحر
  . المزيج جانًبا

ُيتَرك المزيج على النار مع . ُيخَفق الحليب الخالي من الدسم مع أسرار خلطة البشاميل ماجي
ثم . ن أو حتى تتكاثف الصلصةالتحريك المستمر حتى يغلي وُيطھى على نار خفيفة لمدة دقيقتي

  . ُيوَضع المزيج جانًبا

ُتوَضع في البداية طبقة من : ُتوَضع الطبقات الواحدة تلو اBخرى في صينية كبيرة للَخبز كما يلي
ُتضاف نصف كمية مزيج البولونيز والفطر وُتسَكب كمية من . البشاميل ثم طبقة من ال�زانيا

ُتضاف الكمية المتبّقية من مزيج . طبقة أخرى من ال�زانياصلصلة البشاميل فوقھا ثم ُتوَضع 
وأخيًرا ُتسَكب صلصة . البولونيز والفطر مع كمية من مزيج البشاميل تليھا طبقة من ال�زانيا

  . البشاميل على السطح وُتَرّش الجبنة فوقھا

يكتسب سطح دقيقة أو حتى  ٢٠درجة مئوية لمدة  ٢٢٠ُيخَبز الطبق في فرن محّمى على حرارة 
  . الطبق اللون الذھبي

   نصائح

   بيانات التوقيت



  البيانات الغذائية

يجب تجّنب وضع شرائح ال�زانيا المسلوقة الواحدة فوق  : نصائح الطبخ
  .ببعضھا البعض بعد السلق اBخرى لعدم التصاقھا

 دقيقة 20 : مدة التحضير

 دقيقة 40 : مدة الطھو

 11.00  : (غ(دھون 

 18.00  : (غ(بروتين 

 59.00  : (غ(كاربوھيدرات 

 395.00  : (سعرات حرارية(طاقة 

  

 ملوخّية بالدجاج •

  لبناني: أسلوب الطبخ •

  أطباق رئيسية: نوع الطبق •
  أشخاص  ٤: الكمية •

  : درجة الصعوبة •
  رخيص: التكلفة •

  المكّونات 

غ من  ٤٥٠حبات متوسطة الحجم أو  ٣ •
  البصل

  م�عق طعام من زيت الزيتون ٢ •
  مسحوقة ،صوص من الثومف ٥ •
  المفرومة ،غ من الكزبرة ٧٥كوب أو  ١ •
  مل من الماء ٧٥٠أكواب أو  ٣ •
  مكعبات من مرقة الدجاج ماجي ملح أقل ٣ •
  مل من عصير الحامض ٦٠كوب أو  ¼ •
  المقّطعة إلى مكّعبات ،غ من صدور الدجاج منزوعة الجلد والعظم ٥٠٠ •
  من عود القرفة ١ •
  والمذّوبة المثلّجة ،غ من الملوخية ٥٠٠ •

  طريقة التحضير 



دقيقة أو حتى يصبح  ٤٥درجة مئوّية لمّدة  ٢٠٠ُيحمر البصل في فرٍن محّمى على حرارة 
  . ثم ُيستخرج من الفرن، وُيقّشر، وُيفرم. البصل مطھّواً 

ُيسخن زيت الزيتون في مق�ة كبيرة، وُيضاف الثوم، والكزبرة، ثم ُتطھى المكونات على ناٍر 
  . دقائق ٣إلى  ٢رة لمدة متوسطة الحرا

ُيضاف البصل المطھو . ُيضاف الماء، ومكعبات مرقة الدجاج ماجي ملح أقّل، وعصير الحامض
  . دقائق ١٠وُيغلى، ثم ُيغّطى وُيترك على نار ھادئة لمدة 

ُتستخدم المطحنة الكھربائّية المحمولة باليد أو الخ�ط الكھربائي، وُتطحن المكونات حتى تصبح 
ُتترك المكونات على النار . ُتضاف مكّعبات الدجاج، وعود القرفة، والملوخّية. مالسةناعمة و

  . دقيقة أو حتى ينضج الدجاج ٢٠إلى  ١٥لمّدة 

  . ُيقّدم الطبق مع الخبر المحمص واBرز المطبوخ

   نصائح

   بيانات التوقيت

  البيانات الغذائية

مض والخل ُيقّدم البصل المفروم مع صلصة الليمون الحا : نصائح التقديم
  .على حدة

 دقيقة 20 : مدة التحضير

 دقيقة ٣٠ساعة و  : مدة الطھو

 9.50  : (غ(دھون 

 37.00  : (غ(بروتين 

 25.00  : (غ(كاربوھيدرات 

 323.00  : (سعرات حرارية(طاقة 

  



 غراتان الفاصوليا مع الذرة الحلوة والھليون •

  عالمي: أسلوب الطبخ •

  سيةأطباق رئي: نوع الطبق •

  أشخاص  ٥: الكمية •

  : درجة الصعوبة •
  رخيص: التكلفة •

  المكّونات 

  الُمقلّم عنقه ،غ من الھليون ١٠٠ •
  م�عق طعام من الزيت النباتي ٢ •
  المفروم ،ملعقة صغيرة من الثوم ١ •
غ من  ١٥٠حبة متوسطة الحجم أو  ١ •

مقطعة إلى شرائح  ،الفليفلة الحلوة الحمراء
  رفيعة

  دجاج ماجي ملح أقلمكعبات من مرقة ال ٢ •
  رشة من الفلفل اBبيض المطحون •
  ملعقة طعام من الدقيق العادي ١ •
  مل من الماء ٣٧٥كوب أو  ½1 •
  غ من خ�صة الذرة ٢٤٠علبة أو  ١ •
  المقطع إلى شرائح طويلة ،غ من البصل اBخضر ٣٥كوب أو  ½ •
  المصّفاة ،غ من الفاصوليا الحمراء المعلّبة ٢٤٠علبة أو  ١ •
  المبشورة ،غ من جبنة الموتزاري� قليلة الدسم ٥٠كوب أو  ½ •
  ملعقة صغيرة من الفلفل الحلو اBحمر المطحون ½ •

  طريقة التحضير 

د ثم ُيوَضع جانًبا. دقائق ٥ُيسَلق الھليون في ماء مغلي لمدة  aُيصّفى وُيبر .  

اف الفليفلة تض. ُيحّمى الزيت في قدر متوسطة الحجم وُيقلّى الثوم قلي�ً إلى أن تفوح رائحته
الحلوة الحمراء، مكّعبا مرقة الدجاج ماجي ملح أقل والفلفل اBبيض وُتقلّى لبضع ثواٍن ثم ُيضاف 

ك المزيج لمدة دقيقتين على نار متوسطة الحرارة aُيضاف الماء والذرة الحلوة . الدقيق وُيحر
ك المزيج باستمرار حتى يغلي aالمطحونة وُيحر .  

ك . دقائق ثم ُيضاف البصل اBخضر والفاصوليا الحمراء ٥دة ُيطبخ على نار خفيفة لم aُيحر
  . المزيج ثم ُيرَفع عن النار

ُيَصّف الھليون المجّھز فوق الصلصة ثم ُتَرش الجبنة . ُتسَكب الصلصة في صينية الفرن
  . ومسحوق الفلفل الحلو

أو حتى يكتسب  دقيقة ٢٠درجة مئوية لمدة  ٢٢٠ُيخَبز الطبق في فرن ُمحّمى على حرارة 
  . سطحه اللون الذھبي

   نصائح



   بيانات التوقيت

  البيانات الغذائية

م مع السلطة الخضراء : نصائح التقديم aُيقد.  

 دقيقة 25 : مدة التحضير

 دقيقة 35 : مدة الطھو

 7.10  : (غ(دھون 

 6.40  : (غ(بروتين 

 21.00  : (غ(كاربوھيدرات 

 170.00  : (سعرات حرارية(طاقة 

  

 لوبيا الخضراء العريضة مع الطماطمال •

  لبناني: أسلوب الطبخ •

  أطباق رئيسية: نوع الطبق •

  أشخاص  ٥: الكمية •

  : درجة الصعوبة •
  رخيص: التكلفة •

  المكّونات 

  م�عق طعام من زيت الزيتون ٢ •
غ من  ١٢٥حبة متوسطة الحجم أو  ١ •

  مقّطعة إلى شرائح ،البصل
 ،غ من اللوبيا الخضراء العريضة ٨٠٠ •

  سم ٤الُمقلمة والمقطعة بطول 
  مقطعة إلى شرائح ،فصوص من الثوم ٨ •
  مقّشرتان ومقّطعتان إلى شرائح ،غ من الطماطم ٣٠٠حبات متوسطة الحجم أو  ٢ •
  مكعبات من مرقة الخضار ماجي ٢ •
  م�عق طعام من معجون الطماطم ٢ •
  مل من الماء ٧٥٠أكواب أو  ٣ •

  طريقة التحضير 



. دقائق أو حتى يصبح طرّياً  ٣در متوسطة الحجم وُيقلّى البصل لمدة ُيسّخن زيت الزيتون في ق

ك المزيج على نار متوسطة الحرارة لمدة  aدقائق ١٠ُتضاف اللوبيا الخضراء العريضة وُيحر .  

ك المزيج من وقت jخر لمدة  aدقائق أو حتى ُتصبح الطماطم  ٤ُيضاف الثوم والطماطم وُيحر
  . طرّية

الخضار ماجي، معجون الطماطم والماء وُيتَرك المزيج على النار حتى ُيضاف مكعبا مرقة 
  . يغلي

دقيقة أو  ٥٠ُيطبخ المزيج على نار خفيفة من دون أن ُيغّطى، مع التحريك من وقت jخر لمدة 
  ). ُيضاف الماء عند الحاجة(حتى تنضج اللوبيا 

   نصائح

   بيانات التوقيت

  البيانات الغذائية

م ھذا الطبق ساخًنا أو بارًدايمكن أن يُ  : نصائح التقديم aقد.  

 دقيقة 25 : مدة التحضير

 دقائق ١٠ساعة و  : مدة الطھو

 6.00  : (غ(دھون 

 4.20  : (غ(بروتين 

 13.00  : (غ(كاربوھيدرات 

 118.00  : (سعرات حرارية(طاقة 



 غراتان الكوسا الصغيرة مع الدجاج •

  إيطالي: أسلوب الطبخ •

  رئيسية أطباق: نوع الطبق •

  أشخاص  ٥: الكمية •

  : درجة الصعوبة •
  رخيص: التكلفة •

  المكّونات 

غ من  ٧٥٠حبات متوسطة الحجم أو  ٨ •
مغسولة ومقّطعة إلى  ،الكوسا الصغير

  أنصاف
  ملعقة طعام من زيت الزيتون ١ •
غ من  ١٢٥حبة متوسطة الحجم أو  ١ •

  مفرومة فرماً خشناً  ،البصل
وم المفر ،غ من الفطر ١٠٠كوب أو  ١ •

  فرماً خشناً 
  مقطعة إلى مكعبات صغيرة ،غ من فيليه صدور الدجاج ١٥٠ •
  مفرومة فرماً خشناً  ،غ من الفليفلة الحلوة الصفراء ١٠٠حبة صغيرة الحجم أو  ١ •
  ئح   لى شرا المقطع إ ،ملعقة طعام من الزيتون اBسود ½1 •
  ملعقة صغيرة من الفلفل اBسود المطحون ¼ •
  غانو المجففملعقة صغيرة من اBوري ١ •
  المفروم فرماً ناعماً  ،م�عق طعام من البقدونس الطازج ٢ •

  :مكّونات الصلصة •

  مقّشرة ومھروسة ،غ من الطماطم ٦٠٠حبات متوسطة الحجم أو  ٤ •
  مسحوقان ،فصوص من الثوم ٢ •
  م�عق طعام من معجون الطماطم ٢ •
  مكعبات من مرقة الدجاج ماجي ملح أقل ٢ •
  المبشورة ،ميزانغ من جبنة البر ٣٠كوب أو  ¼ •

  طريقة التحضير 

ثم . ئق أو حتى تنضج جزئًيا دقا ٨ُتُ◌وَضع أنصاف الكوسا الصغيرة في الماء المغلي لمدة 
د بالماء البارد وُتصّفى aينَزع لّب الكوسا الصغيرة المقّطعة إلى نصفين بواسطة ملعقة . ُتُ◌بر

ق الكوسا في صينية aُيفرم لّب الكوسا وُيو. (صغيرة وُتنس ً   ). َضع جانبا

. ُيسخن زيت الزيتون في مق�ة متوسطة الحجم غير ^صقة وُيقلّى البصل قلي�ً حتى ينضج

ثم ُتضاف الفليفلة الحلوة الصفراء مع . ئق دقا ٣ُيضاف الفطر والدجاج وُيقلّى المزيج قلي�ً لمدة 
ك المزيج aلّب الكوسا المفروم وُيحر .  

ى شرائح وُيتبaل المزيج بالفلفل اBسود، اBوريغانو والبقدونس ُيضاف الزيتون اBسود المقّطع إل
ك المزيج ثم ُيرَفع عن النار. المفروم aُيحر .  



  . ُتحشى الكوسا الصغيرة المقّطعة إلى نصفين بالحشوة الُمَعّدة ثم ُتُ◌وَضع جانباً 

جون ُتوضع الطماطم المھروسة في مق�ة متوسطة الحجم مع الثوم، مع: bعداد الصلصة
ُيوَضع المزيج على النار حتى يغلي ثم ُيطھى . الطماطم ومكّعبي مرقة الدجاج ماجي ملح أقل

  . دقائق ٥على نار خفيفة لمدة 

ق الكوسا فوقھا  ُتسَكب الصلصة الُمَعّدة aوُتَرش الجبنة فوق . في صينية كبيرة للَخبز ثم ُتُ◌نس
ئق أو   دقا ١٠درجة مئوية لمدة  ٢٥٠رارة وُيخَبز الطبق في الفرن على ح. قطع الكوسا المحشوة

  . حتى تكتسب الجبنة اللون الذھبي

   نصائح

   بيانات التوقيت

  البيانات الغذائية

ف بواسطة سكين  : نصائح الطبخ aُتُ◌نَزع عنق الكوسا الصغيرة بل ُتنظ ^
م aبشكل ^ئق صغير حاّد لكي ُتقد.  

م ھذا الطبق مع سلطة الخضار : نصائح التقديم aُيقد.  

 دقيقة 25 : مدة التحضير

 دقيقة 30 : مدة الطھو

 6.20  : (غ(دھون 

 14.00  : (غ(بروتين 

 18.00  : (غ(كاربوھيدرات 

 169.00  : (سعرات حرارية(طاقة 

  



غراتان الخرشوف والكوسا الصغيرة مع  •
 لحم البقر

  عالمي: أسلوب الطبخ •
  أطباق رئيسية: نوع الطبق •

  أشخاص  ٨: الكمية •
  : ة الصعوبةدرج •
  معتدل: التكلفة •

  المكّونات 

غ من  ٣٠٠حبات متوسطة الحجم أو  ٣ •
مقّطعة إلى شرائح  ،الكوسا الصغير

  مستديرة
  غ من أكعاب الخرشوف ٤٨٠علب أو  ٢ •
  ملعقة طعام من زيت الزيتون ١ •
  مقّطعة إلى شرائح ،غ من البصل ١٢٥حبة متوسطة الحجم أو  ١ •
  فيليه مقّطع إلى شرائح ،غ من لحم البقر قليل الدھن ٢٥٠ •
  مقّطعة إلى شرائح ،غ من الفليفلة الحلوة الخضراء ١٥٠حبة متوسطة الحجم أو  ١ •
  مقّطعة إلى شرائح ،غ من الفليفلة الحلوة الحمراء ١٥٠حبة متوسطة الحجم أو  ١ •
  ملعقة صغيرة من الفلفل اBسود المطحون ¼ •
  ماجيغ من أسرار خلطة المعكرونة بولونيز  ٨٢مغلف أو  ١ •
  مل من الماء ٥٠٠أكواب أو  ٢ •

  :مكّونات صلصة البشاميل •

  لتر من الحليب الخالي من الدسم ١أكواب أو  ٤ •
  مغلف من أسرار خلطة البشاميل ماجي ١ •
  غ من جبنة البرميزان المبشورة ٣٠كوب أو  ¼ •

  طريقة التحضير 

د بالماء وتوضع ثم ُتصفaى . دقائق أو حتى تنضج ١٠توَضع الكوسا في الماء المغلي لمدة  aوُتبر
ع إلى أربعة . جانًبا في المصفاة لكي ُتصّفى جيًدا aُتغَسل أكعاب الخرشوف بالماء الساخن وُتقط
  . أقسام ثّم ُتوَضع جانًبا في المصفاة

. دقائق أو حتى ينضج ٣-٢ُيسخن زيت الزيتون في قدر كبيرة غير ^صقة وُيقلaى البصل لمدة 

وُتضاف . دقائق أو حتى ينضج ويكتسب اللون البني ٥- ٤طھى لمدة ثّم ُيضاف لحم البقر ويُ 
ك المزيج لمدة دقيقَتين aالفليفلة الحلوة وُيحر .  

ُيضاف ُمغلaف أسرار خلطة المعكرونة بولونيز ماجي والماء إلى المزيج وُيتَرك حتى يغلي ثّم 
  . ع المزيج عن النارُيرفَ . دقائق مع التحريك من وقٍت jخر ٨ُيطھى على نار خفيفة لمدة 



ُيخَلط الحليب الخالي من الدسم مع مغلaف أسرار خلطة البشاميل ماجي في قدر أخرى وُيوَضع 
دقيقة أو حتى تتكاثف  ٢-١المزيج على النار حتى يغلي مع التحريك المستمر وُيطھى لمدة 

  . الصلصة إلى الحّد المطلوب

ق الخرشوف في قعر الصينية . لَخبزُتسَكب كمية من صلصة البشاميل في قعر صينية ا aوُينس
ة . وُيضاف مزيج لحم البقر على الوجه وُيَمّد بالتساوي aق شرائح الكوسا الصغيرة الُمعد aثم ُتنس

  . على وجه الطبق

  . ُتسَكب الكمية المتبقية من الصلصة على الوجه وُتَرّش الجبنة فوق صلصة البشاميل

دقيقة أو حتى يكتسب الوجه  ٢٠درجة مئوية لمدة  ٢٥٠حرارة ُيخَبز الطبق في فرن ُمحّمى إلى 
  . اللون الذھبي

   نصائح

   بيانات التوقيت

  البيانات الغذائية

م ھذا الطبق مع سلطة الخضار : نصائح التقديم aُيقد.  

 دقيقة 25 : مدة التحضير

 دقيقة 45 : مدة الطھو

 9.70  : (غ(دھون 

 15.00  : (غ(بروتين 

 28.00  : (غ(كاربوھيدرات 

   سعرات(طاقة 

  



 المعكرونة المخبوزة بالتونة والباذنجان •

  عالمي: أسلوب الطبخ •

  أطباق رئيسية: نوع الطبق •

  أشخاص  ٥: الكمية •

  : درجة الصعوبة •
  رخيص: التكلفة •

  المكّونات 

غ من  ٥٠٠حبات متوسطة الحجم أو  ٢ •
  الباذنجان

  غ من المعكرونة ٣٠٠أكواب أو  ٣ •
ُمقّشرتان  ،من الطماطم غ ٣٠٠حبات أو  ٢ •

  ومقّطعتان إلى مكعبات
  مل من الماء ٦٢٥أكواب أو  ½2 •
  مغلف من أسرار خلطة المعكرونة بولونيز ماجي ١ •
  مقطعة إلى مكعبات ،غ من جبنة الفيتا قليلة الدسم ٢٠٠كوب أو  ١ •
  غ من التونة المحفوظة بمحلول ملحي والمصّفاة ٢٠٠علبة أو  ١ •
  لمطحونم�عق طعام من الكعك ا ٢ •

  طريقة التحضير 

ُيسّخن النار في قدر وُتسلق شرائح . إنش¼ ُيقّطع الباذنجان بالطول إلى شرائح تبلغ سماكتھا 
  . الباذنجان في الماء لمدة دقيقتين ثّم ُتخرج بتأني من الماء بملعقة ُمخّرمة وُتنّسق في مصفاة

ُتبّرد تحت ماء الحنفية وتوضع في . دقائق ١٠ُتسلق المعكرونة في الماء المغلي الُمملّح لمدة 
 ً   . مصفاة، ثّم ُتترك جانبا

ُيغلى . ُتضاف مكعبات الطماطم، والماء، وأسرار خلطة المعكرونة بولونيز ماجي إلى قدر
  . دقائق ١٠المزيج مع التحريك بين الحين واjخر ثّم ُيترك على نار خفيفة لمدة 

   .توضع المعكرونة في الصلصة وُتخلط بھا جّيداً 

  . سم ٢٤ُينّسق الباذنجان فوق قاعدة وجوانب صينية كعك مستديرة قياسھا 

ُيرّش . ُيخلط مزيج المعكرونة مع جبنة الفيتا وقطع التونة ثّم ُيسكب في صينية الكعك الُمعّدة
  . الكعك المطحون على الوجه

الصينية  ُتقلب. دقيقة ٣٠درجة مئوية لمدة  ٢٢٠ُتخبز الصينية في فرن محّمى على حرارة 
  . رأساً على عقب فوق طبق ثّم ُتقدم المعكرونة

   نصائح

   بيانات التوقيت



  البيانات الغذائية

ملعقة صغيرة من اBوريغانو المجفف إلى ½ يمكن إضافة  : نصائح الطبخ
  .النكھة صلصة المعكرونة bضفاء

 دقيقة 20 : مدة التحضير

 دقيقة 55 : مدة الطھو

 8.70  : (غ(دھون 

 30.00  : (غ(بروتين 

 67.00  : (غ(كاربوھيدرات 

 460.00  : (سعرات حرارية(طاقة 

  

 مصّقعة الباذنجان •

  لبناني: أسلوب الطبخ •

  أطباق رئيسية: نوع الطبق •
  أشخاص  ٥: الكمية •

  : درجة الصعوبة •
  رخيص: التكلفة •

  المكّونات 

غ من  ٧٥٠حبات متوسطة الحجم أو  ٢ •
  كبيرةمقّطعتان إلى مكعبات  ،الباذنجان

  م�عق طعام من زيت الزيتون ٢ •
غ من  ١٢٥حبة متوسطة الحجم أو  ١ •

  مقطعة إلى شرائح ،البصل
  مقطعة إلى شرائح ،فصوص من الثوم ٥ •
  مقشرتان ومقطعتان إلى شرائح ،غ من الطماطم ٣٠٠حبات متوسطة الحجم أو  ٢ •
  مكعبات من مرقة الخضار ماجي ٢ •
  م�عق طعام من معجون الطماطم ٢ •
  مل من الماء ٧٥٠أو أكواب  ٣ •
  المصّفى ،غ من الحّمص المعلّب ٢٤٠علبة أو  ١ •
  رشة من القرفة المطحونة •
  ملعقة صغيرة من النعناع المجفف ١ •



  طريقة التحضير 

  . ُتشوى مكعبات الباذنجان من كافة الجوانب في مق�ة كبيرة غير ^صقة، ثم ُتوَضع جانًبا

دقائق أو حتى يصبح البصل  ٣ُيقلّى البصل لمدة ُيحّمى زيت الزيتون في قدر متوسطة الحجم و
ك حتى تفوح رائحته ثم ُتضاف الطماطم وُتحّرك لمّدة . طرّياً  aدقائق أو  ٥ُيضاف الثوم وُيحر

  . حتى تصبح طرّية

ُيتَرك المزيج . ُيضاف مكعبا مرقة الخضار ماجي، معجون الطماطم، الماء والباذنجان المحّضر
  . دقيقة أو حتى يكاد الباذنجان ينضج ١٥طھى على نار خفيفة لمدة على النار حتى يغلي ثم يُ 

 ١٠ُيضاف الحّمص، مسحوق القرفة والنعناع المجفف وُيطھى المزيج على نار خفيفة لمدة 

  . دقائق أو حتى ينضج الباذنجان كلًيا

   نصائح

   بيانات التوقيت

  البيانات الغذائية

كثيًرا بعد إضافة  أثناء تحضير الطبق ^ ُيحّرك المزيج : نصائح الطبخ
  .الباذنجان

 دقيقة 25 : مدة التحضير

 دقيقة 35 : مدة الطھو

 6.20  : (غ(دھون 

 5.60  : (غ(بروتين 

 27.00  : (غ(كاربوھيدرات 

 174.00  : (سعرات حرارية(طاقة 

  



 الخرشوف المحشو بالبازي� •

  متوسطي: أسلوب الطبخ •

  أطباق رئيسية: نوع الطبق •

  أشخاص  ٥: الكمية •

  : درجة الصعوبة •
  رخيص: التكلفة •

  المكّونات 

  م�عق طعام من الزيت النباتي ٢ •
غ من  ١٥٠حبة متوسطة الحجم أو  ١ •

  مفرومة ،البصل
  مسحوقة ،فصوص من الثوم ٣ •
غ من  ٣٠٠حبات متوسطة الحجم أو  ٢ •

  مقّشرتان ومقّطعتان إلى مكّعبات ،الطماطم
مغلف من أسرار خلطة المعكرونة  ١ •

  لونيز ماجيبو
  مل من الماء ٦٢٥أكواب أو  ½2 •
  م�عق طعام من الزبدة ٢ •
  المصفاة ،غ من البازي� المعلبة ٤٥٠علبة أو  ١ •
  ملعقة صغيرة من اBوريغانو المجفف ١ •
  ملعقة صغيرة من الملح ١ •
  ملعقة صغيرة من الفلفل اBسود المطحون ½ •
  المصفاة ،غ من قلوب الخرشوف ٩٠٠علب أو  ٢ •
  المبشورة ،غ من جبنة الموتزاري� ١٠٠كوب أو  ١ •

  طريقة التحضير 

. ُيحّمى الزيت في قدٍر وُتقلى نصف كمّية البصل مع الثوم لمّدة دقيقتين أو إلى أن تصبح طرّية

ُتضاف مكعبات الطماطم وُتذَبل لمّدة دقيقٍة إضافّيٍة، ثم ُيضاف محتوى مغلّف أسرار خلطة 
دقائق ثم توضع  ١٠لى المكّونات على ناٍر خفيفٍة لمّدة المعكرونة بولونيز ماجي والماء، وُتغ

 ً   . جانبا

ُتذّوب الزبدة في قدٍر أخرى وُتذَبل الكمّية المتبقّية من البصل لمّدة دقيقتين أو إلى أن تصبح 
ُتتّبل المكّونات . دقائق إضافّية ٤طرّية، ثم ُتضاف البازي�ّ وُتذَبل على نار ٍخفيفٍة لمّدة 

  . مجّفف والملح والفلفل اBسودباBوريغانو ال

تنزع بعض اBوراق الداخلية لقلوب الخرشوف و ُتحشى بحشوة البازي�ّ وُترش الجبنة على 
  . وجه كّل قطعٍة منفردةٍ 

  . سم ويوضع الخرشوف على الوجه ٢٤× سم  ٣٠ُتسكب الصلصة في طبٍق من الخبز قياس 



دقيقة أو إلى أن يصبح لون  ٢٥مئوّيٍة لمّدة درجٍة  ١٨٠ُيخبز الطبق في فرٍن محّمى على حرارة 
  . الجبنة ذھبّياً 

   بيانات التوقيت

  البيانات الغذائية

 دقيقة 20 : مدة التحضير

 دقيقة 45 : مدة الطھو

 14.00  : (غ(دھون 

 15.00  : (غ(بروتين 

 41.00  : (غ(كاربوھيدرات 

 351.00  : (سعرات حرارية(طاقة 

  

 الملفوف المحشو بالخضارالحارة •

  متوسطي: أسلوب الطبخ •

  أطباق رئيسية: نوع الطبق •
  أشخاص  ٥: الكمية •

  : درجة الصعوبة •
  رخيص: التكلفة •

  المكّونات 

  ورقة كبيرة من الملفوف اBبيض ١٢ •

  :للحشوة •

  م�عق طعام من زيت الزيتون ٢ •
مفرومتان  ،غ من البصل ٣٠٠حبات أو  ٢ •

  فرماً ناعماً 
  غ من الصنوبر ٧٥كوب أو  ½ •
  مفرومتان فرماً ناعماً  ،غ من الجزر ٢٠٠حبات متوسطة الحجم أو  ٢ •
  مسحوقة ،فصوص من الثوم ٣ •
  غ من الزبيب ٣٧كوب أو  ¼ •
  ملعقة صغيرة من الكمون المطحون ½1 •
  ملعقة صغيرة من القرفة المطحونة ¾ •
  ملعقة صغيرة من الفلفل اBسود المطحون ¾ •



  مكعبات من مرقة الدجاج ماجي ملح أقل ٣ •
  م�عق طعام من معجون الطماطم ٢ •
  المفروم فرماً ناعماً  ،م�عق طعام من البقدونس الطازج ٣ •
  المطبوخ ،ب من اBرز البسمتيأكوا ٢ •
  مل من الماء المغلي ٥٠٠أكواب أو  ٢ •

  طريقة التحضير 

ُتصّفى . دقائق أو حّتى تصبح طرية وسھلة الطي ٥ُتغلى أوراق الملفوف في الماء المغلي لمّدة 
  . وُتنزع منھا الجزوع ثم ُتترك جانباً 

مع الصنوبر والجزر المفروم على ُيسّخن زيت الزيتون في مق�ة كبيرة وُيطھى البصل المفروم 
ُيضاف الثوم مع الزبيب ومسحوق الكمون . دقائق ٤و ٣نار متوّسطة الحرارة لمّدة تتراوح بين 

ُيطھى . ومسحوق القرفة والفلفل اBسود المطحون ومكّعب واحد من مرقة الدجاج ماجي ملح أقلّ 
  . المزيج لمّدة دقيقتين إضافيتين

لبقدونس المفروم واBرّز المطبوخ وُتحّرك المكّونات جيداً حّتى ُيضاف معجون الطماطم مع ا
  . ُترفع عن النار وُتترك جانباً لتبرد قلي�ً . تمتزج بعضھا مع بعض

  . ُيطوى الجانبان وُتلّف الورقة. توضع ملعقتان كبيرتان من الحشوة على طرف ورقة الملفوف

Bوراق الملفوفة مع الجھة المتعّرجة نحو اBُيذّوب المكّعبان . سفل في طبق عميق للفرنتوضع ا
ُيغّطى الطبق . المتبّقيان من مرقة الدجاج ماجي ملح أقّل في الماء المغلي وُيسكب فوق الملفوف

 ٢٥و ٢٠درجة مئوّية لمّدة تتراوح بين  ١٨٠بورق اBلمنيوم وُيخبز في الفرن على حرارة 

  . دقيقة

   بيانات التوقيت

  البيانات الغذائية

 دقيقة 15 : مدة التحضير

 دقيقة 35 : مدة الطھو

 17.00  : (غ(دھون 

 11.00  : (غ(بروتين 

 90.00  : (غ(يدرات كاربوھ

 542.00  : (سعرات حرارية(طاقة 



  

 دولما على الطريقة العراقية •

  عراقي: أسلوب الطبخ •
  أطباق رئيسية: نوع الطبق •

  أشخاص  ٥: الكمية •
  : درجة الصعوبة •
  رخيص: التكلفة •

  المكّونات 

غ من  ٣٠٠حبات متوسطة الحجم أو  ٢ •
  مقّطعتان إلى شرائح رقيقة ،البصل

غ من  ٣٠٠صغيرة الحجم أو  حبات ٤ •
  الباذنجان

غ من  ٤٠٠حبات صغيرة الحجم أو  ٤ •
  الكوسا

  غ من البطاطا ٤٠٠حبات صغيرة الحجم أو  ٤ •
  غ من الفليفلة الحلوة الخضراء ٣٠٠حبات صغيرة الحجم أو  ٤ •

  :مكّونات الحشوة •

  غ من لحم الغنم المفروم قليل الدھن ٢٥٠ •
  مسحوقة ،فصوص من الثوم ٤ •
  مفرومة فرماً ناعماً  ،غ من البصل ١٠٠الحجم أو  حبة صغيرة ١ •
  غ من اBرز المصري ١٠٠كوب أو  ½ •
  ملعقة صغيرة من الكمون المطحون ½1 •
  ملعقة صغيرة من الفلفل اBسود المطحون ¾ •
  المفروم ،كوب من البقدونس الطازج ¼ •
  مطحون ،مكعب من مرقة الدجاج ماجي ملح أقل ١ •

  :مكّونات الصلصة •

  التمر الھندي ملعقة طعام من ١ •
  مكعب من مرقة الدجاج ماجي ملح أقل ١ •
  مل من الماء الساخن ٣٧٥كوب أو  ½1 •

  طريقة التحضير 

  . ُتوّزع شرائح البصل في قعر قدر كبيرة

توضع في . ُتغسل وُتجّوف حبات الباذنجان، والكوسى، والبطاطا، والفليفلة الحلوة الخضراء
  . ھاوعاء مملوء بالماء للحؤول دون تغّير لون

ُيمزج لحم الغنم المفروم، مع الثوم، والبصل، واBرز، والكمون والفلفل اBسود، والبقدونس، 
  . ومكّعب مرقة الدجاج ماجي ملح أقل



  . ُتنّسق في القدر فوق شرحات البصل. ُتصفى الخضار المجّوفة من الماء وُتحشى بمزيج اللحم

ُتسكب المرقة فوق . ح أقل في الماء الساخنُيذّوب التمر الھندي ومكّعب مرقة الدجاج ماجي مل
  . الخضار

  . دقيقة أو حتى ينضج اBرز والخضار ٣٥ُيغلى المزيج، وُيغّطى وُيطھى على نار خفيفة لمدة 

  . توضع الخضار في طبق كبير للتقديم، وُتضاف إليھا الصلصلة وُتقّدم

   نصائح

   بيانات التوقيت

  البيانات الغذائية

لى كمية قليلة من الدھون والسعرات تحتوي الكوسا ع : نصائح أخرى
 ١٨الكوسا المطھّوة على  كوب من½ يحتوي كّل . الحرارية

  .سعرة حرارية فقط

 دقيقة 20 : مدة التحضير

 دقيقة 50 : مدة الطھو

 4.70  : (غ(دھون 

 17.00  : (غ(بروتين 

 50.00  : (غ(كاربوھيدرات 

 299.00  : (سعرات حرارية(طاقة 

  

 شّكلة بالكاريخضار م •

  ھندي: أسلوب الطبخ •

  أطباق رئيسية: نوع الطبق •

  أشخاص  ٥: الكمية •

  : درجة الصعوبة •
  رخيص: التكلفة •

  المكّونات 

  م�عق طعام من الزيت النباتي ٢ •



  مقّطعة إلى شرائح ،غ من البصل ١٥٠حبة متوسطة الحجم أو  ١ •
  مسحوقان ،فصوص من الثوم ٢ •
  المفروم ،لطازجم�عق صغيرة من الزنجبيل ا ٢ •
  ملعقة صغيرة من الكزبرة المطحونة ١ •
  ملعقة صغيرة من مسحوق الكاري ١ •
  ملعقة صغيرة من مسحوق الفلفل الحار ½ •
  مشقوقة ،حبات من الھال اBخضر ٤ •

  مكعبات من مرقة الدجاج ماجي ملح أقل ٢ •
  مقّشرتان ومفرومتان ،غ من الطماطم ٣٠٠حبات متوسطة الحجم أو  ٢ •
  من معجون الطماطمملعقة طعام  ١ •
  مل من اللبن الزبادي الخالي من الدسم ٦٠كوب أو  ¼ •
  مل من الماء ٥٠٠أكواب أو  ٢ •
  مقّطعة إلى مكّعبات ،غ من البطاطا ٢٥٠حبة متوسطة الحجم أو  ١ •
  مقّطعتان إلى مكّعبات ،غ من الجزر ٢٥٠حبات متوسطة الحجم أو  ٢ •
  ة إلى مكّعباتمقّطع ،غ من الكوسا ٣٠٠حبات متوسطة الحجم أو  ٣ •
  مقّطعة إلى شرائح سميكة ،غ من الباذنجان ١٢٠حبات صغيرة الحجم أو  ٢ •
  المقّطع إلى زھيرات كبيرة ،غ من القرنبيط ٣٠٠أكواب أو  ٢ •
  المقّطعة إلى أنصاف ،غ من اللوبيا الخضراء ١٥٠كوب أو  ١ •
  مل من الحليب الخالي من الدسم ٢٥٠كوب أو  ١ •
  المفروم للتزيين ،طازجم�عق طعام من النعناع ال ٢ •

  طريقة التحضير 

دقائق أو حتى تكتسب لوناً  ٥ُيحّمى الزيت النباتي في قدر ثّم ُتضاف شرائح البصل وُتقلّى لمدة 
. ُيضاف الثوم، والزنجبيل، والتوابل، والھال، ومكعبا مرقة الدجاج ماجي ملح أقل. بنياً ذھبياً 

ليھا حبة من الطماطم المفرومة ومعجون الطماطم ُتطھى المكّونات لمدة دقيقتين ثّم ُتضاف إ
  . دقائق ٧ُيضاف اللبن الزبادي ثّم ُيغلى المزيج وُيترك على ناٍر خفيفة لمدة . وُتحّرك مع بعضھا

توضع المكّونات المطبوخة في وعاء الخلط، أو خ�ط الطعام وُتمزج مع بعضھا البعض حتى 
  . تشّكل صلصة ناعمة جداً 

ُيغلى المزيج وُيترك على نار خفيفة لمدة تتراوح . بطاطا، والجزر، والكوساُيضاف الماء، وال
ُيضاف الباذنجان، وزھيرات القرنبيط، . دقائق أو حتى تصبح الخضار شبه ناضجة ٨و ٧بين 

دقائق إضافية أو  ١٠ُتحّرك المكّونات وُتترك على ناٍر خفيفة لمدة . واللوبيا الخضراء، والحليب
  . ضارحتى تنضج كّل الخ

  . ُيزّين الطبق بالنعناع المفروم

   نصائح

   بيانات التوقيت

  البيانات الغذائية



  .ُيقّدم ھذا الطبق مع اBرز المطبوخ على البخار : نصائح التقديم

 دقيقة 20 : مدة التحضير

 دقيقة 30 : مدة الطھو

 6.50  : (غ(دھون 

 8.10  : (غ(بروتين 

 34.00  : (غ(كاربوھيدرات 

 210.00  : (حراريةسعرات (طاقة 

  

 بطاطا وكوسى بصلصة البولونيز •

  أوروبي: أسلوب الطبخ •
  أطباق رئيسية: نوع الطبق •

  أشخاص  ٥: الكمية •

  : درجة الصعوبة •
  رخيص: التكلفة •

  المكّونات 

  م�عق طعام من الزيت النباتي ٣ •
غ من  ١٥٠حبة متوسطة الحجم أو  ١ •

  مقّطعة إلى مكّعبات صغيرة ،البصل
  من لحم البقر المفرومغ  ٤٠٠ •
مغلف من أسرار خلطة المعكرونة  ١ •

  بولونيز ماجي
  لتر من الماء ١أكواب أو  ٤ •
  مقّطعة إلى شرائح مستديرة ،غ من الكوسا ٣٠٠حبات متوسطة الحجم أو  ٣ •
  مقّشرة ومقّطعة إلى مكّعبات متوّسطة الحجم ،غ من البطاطا ٥٠٠حبات متوسطة الحجم أو  ٢ •
  لفلفل اBسود المطحونملعقة صغيرة من ا ١ •
  المقلي ،م�عق طعام من الصنوبر ٢ •

  طريقة التحضير 

  . ُيحّمى الزيت في قدر، وُتقلّى مكّعبات البصل لمدة دقيقتين أو حتى تذبل

  . دقائق إضافية أو حتى ُيصبح بنّي اللون وناضجاً  ٥ُيضاف اللحم المفروم وُيقلّى لمدة 



ُيغلى المزيج مع التحريك . ونيز ماجي والماءُيضاف مغلّف أسرار خلطة المعكرونة بول
ُيغلى المزيج . ُتضاف مكعبات البطاطا وشرائح الكوسى والفلفل اBسود المسحوق. المستمرّ 

  . دقيقة أو حتى ينضج الخضار جيداً  ٢٥و ٢٠وُيترك على نار خفيفة لمدة تتراوح بين 

  . ُيزّين الطبق بالصنوبر المقلي وُيقّدم

   بيانات التوقيت

  البيانات الغذائية

 دقيقة 20 : مدة التحضير

 دقيقة 40 : مدة الطھو

 22.00  : (غ(دھون 

 28.00  : (غ( بروتين

 32.00  : (غ(كاربوھيدرات 

 408.00  : (سعرات حرارية(طاقة 

  

 السلتة •

  يمني: أسلوب الطبخ •
  أطباق رئيسية: نوع الطبق •

  أشخاص  ٧: الكمية •

  : درجة الصعوبة •
  رخيص: التكلفة •

  المكّونات 

  مل من الماء ١٢٥كوب أو  ½ •
  م�عق طعام من الحلبة المطحونة ٢ •
  من الزيت النباتي م�عق طعام ٢ •
 ،غ من البصل اBخضر ١٥٠كوب أو  ½1 •

  المفروم
  مقطعة إلى مكعبات متوسطة ،غ من البطاطا ٥٠٠حبات متوسطة الحجم أو  ٢ •
  المقّشرة والمفرومة ،غ من الطماطم ٣٠٠حبات متوسطة الحجم أو  ٢ •
  مكعبات من مرقة الدجاج ماجي ٢ •
  المغسول ،م�عق طعام من اBرز ٢ •



  ة من الكمون المطحونملعقة صغير ١ •
  كمية إضافية ،لتر من الماء ١أكواب أو  ٤ •

  :للسحاوق الخضراء •

  فصوص من الثوم ٢ •
  المفرومة ،غ من الكزبرة ٢٠كوب أو  ¼ •
  غ من الكّراث ٢٠كوب أو  ¼ •
  المفروم ،قرن من الفلفل اBخضر الحار ١ •
  رشة من الملح •
  مل من الماء ٦٠كوب أو  ¼ •

  طريقة التحضير 

إلى  ٢ُتترك الحلبه في الماء لمّدة . الماء في وعاٍء صغيٍر وُترش فوقه الحلبهكوب من ½ يوضع 
  . ساعات ثم ُتصّفى من الماء الفائض وتوضع جانباً  ٣

ُتضاف . في ھذه اBثناء، ُيحّمى الزيت في قدٍر كبيرٍة وُيذبل البصل اBخضر لمّدة دقيقتين
Bضافي، البطاطا،والطماطم، ومكّعبات مرقة الدجاج ماجي، واbرز، ومسحوق الكمون، والماء ا
دقيقة أو إلى أن تنضج البطاطا  ٢٠ثم ُتغلى المكّونات وُتغّطى وُتترك على ناٍر خفيفٍة لمّدة 

  . واBرز جّيداً 

ُيضاف خليط الساحاوق . دقائق أو إلى أن ترفخ وتصبح بيضاء اللون ٥ُتخفق الحلبه لمّدة 
  . الخضراء وُيمزج مع الحلبه

قلى اليمني الصخري على ناٍر قوّيٍة حتى يسخن كثيراً وُتسكب فوقه السلته المجّھزة يوضع الم
  . ومن فوقھا مزيج الحلبه

توضع مكّونات الساحاوق كلّھا في وعاء الخ�ّط الكھربائي وُتخلط : لتحضير السحاوق الخضراء
  . دقائق أو إلى أن يصبح المزيج ناعماً  ٣لمّدة 

   نصائح

   بيانات التوقيت

  ذائيةالبيانات الغ

  .ُيّقدم ھذا الطبق مع الخبز : نصائح التقديم

 دقيقة 20 : مدة التحضير

 دقيقة 30 : مدة الطھو

 4.20  : (غ(دھون 



 3.30  : (غ(بروتين 

 20.00  : (غ(كاربوھيدرات 

 126.00  : (سعرات حرارية(طاقة 

  

 الكوسا مع صلصة البشاميل •

  لبناني: أسلوب الطبخ •

  اق رئيسيةأطب: نوع الطبق •

  أشخاص  ٥: الكمية •
  : درجة الصعوبة •
  رخيص: التكلفة •

  المكّونات 

كغ من  ١حبات متوسطة الحجم أو  ١٠ •
  مقطعة إلى شرائح مدّورة ،الكوسا

  ملعقة طعام من زيت الزيتون ١ •
غ من  ١٥٠حبة متوسطة الحجم أو  ١ •

  مفرومة ،البصل
  غ من لحم البقر المفروم قليل الدھن ٣٥٠ •
  رة من القرفة المطحونةملعقة صغي ¼ •
  ملعقة صغيرة من جوز الطيب المسحوق ¼ •
  ملعقة صغيرة من الفلفل اBسود المطحون ¼ •
  مقّطعة إلى شرائح مدّورة ،غ من الطماطم ١٥٠حبة متوسطة الحجم أو  ١ •

  :لصلصة البشاميل •

  لتر من الحليب الخالي من الدسم ١أكواب أو  ٤ •
  مغلف من أسرار خلطة البشاميل ماجي ١ •
  المبشورة ،غ من جبنة البرميزان ٣٠كوب أو  ¼ •

  طريقة التحضير 

دقائق أو إلى أن تصبح طرّية ثم  ٦إلى  ٥ُتطھى حّبات الكوسا في الماء المغلي والمملّح لمّدة 
  . ُتسكب فوق المصفاة وُتبّرد تحت الماء البارد وتوضع جانباً لكي ُتصّفى جّيداً 

. دقائق أو إلى أن يصبح طرّياً  ٣إلى  ٢قلى البصل لمّدة ُيسخن زيت الزيتون في مق�ٍة كبيرة ويُ 

دقائق مع التحريك المستمر إلى أن يصبح  ٥إلى  ٤ُيضاف لحم البقر المفروم وُيطھى لمّدة 
  . مطھّواً جّيداً وبّني اللون ثم ُيتّبل بالبھارات وُيرفع عن النار



الي من الدسم في قدٍر آخر ُيمزج محتوى مغلّف أسرار خلطة البشاميل ماجي مع الحليب الخ
  . وُيغلى المزيج لمّدة دقيقتين إلى أن تصبح الصلصة بالسماكة المرغوبة

ُتوّزع نصف كمّية شرائح الكوسا . ُتسكب كمّية من صلصة البشاميل في قعر صينّية للفرن
وُيضاف إليھا مزيج لحم البقر المفروم على الوجه ثم ُتضاف شرائح الطماطم وُتغّطى بكمّية 

  . الكوسا المتبقّية

ُتسكب الكمّية المتبقية من صلصة البشاميل على وجه الطبق وُترش الجبنة فوق صلصة 
  . البشاميل

دقيقة أو إلى أن  ٣٠إلى  ٢٥درجة مئوّية لمّدة  ٢٠٠ُتطھى الصينّية في فرٍن محّمى على حرارة 
  . يصبح الوجه ذھبي اللون

   نصائح

   بيانات التوقيت

  البيانات الغذائية

يمكن شوي الطماطم على الجانبين bضفاء مذاق الشوي  : طبخنصائح ال
  .وإزالة الماء منھا

 دقيقة 25 : مدة التحضير

 دقيقة 45 : مدة الطھو

 17.00  : (غ(دھون 

 26.00  : (غ(بروتين 

 32.00  : (غ(كاربوھيدرات 

 387.00  : (سعرات حرارية(طاقة 

  



 كاسرول البطاطا على الطريقة الشرقية •

  شرقي: أسلوب الطبخ •

  أطباق رئيسية: نوع الطبق •

  أشخاص  ٥: الكمية •

  : درجة الصعوبة •
  رخيص: التكلفة •

  

  المكّونات 

  م�عق طعام من زيت الزيتون ٢ •
  مقّشرة ،حبة صغيرة الحجم من البصل ١٢ •
  مسحوقة ،فصوص من الثوم ٣ •
  ملعقة صغيرة من الكركم المطحون ١ •
  ونةملعقة صغيرة من الكزبرة المطح ١ •
  ملعقة صغيرة من الفلفل اBسود المطحون ١ •
  مقّشرة ومفرومة ،غ من الطماطم ٦٠٠حبات متوسطة الحجم أو  ٤ •
  ملعقة طعام من معجون الطماطم ½1 •
  مقطعة إلى مكّعبات كبيرة ،غ من البطاطا ٦٠٠حبات كبيرة الحجم أو  ٣ •
  مقطعة إلى مكّعبات كبيرة ،غ من اليقطين ٤٠٠ •
  الماءمل من  ٣٧٥كوب أو  ½1 •
  مكعبات من مرقة الدجاج ماجي ملح أقل ٢ •
  المفروم ،ملعقة طعام من البقدونس الطازج ١ •

  طريقة التحضير 

ُيسّخن زيت الزيتون في مق�ة كبيرة، ثم ُيضاف إليه البصل وُيطھى على نار متوّسطة الحرارة 
  . دقائق مع ا^ستمرار في التحريك حّتى يذبل ٥لمّدة 

  . ثانية ١٥ل وُتحّرك المكّونات لمّدة ُيضاف الثوم مع التواب

ُتضاف الطماطم المفرومة مع معجون الطماطم ومكعبات البطاطا واليقطين والماء ومكعبات 
دقيقة أو  ٢٥ُيغلى المزيج ثم ُيغطى وُيترك على نار خفيفة لمّدة . مرقة الدجاج ماجي ملح أقل
  . حّتى تنضج مكّعبات البطاطا

  . لطازج المفروم وُيقّدم مع اBرزُيزّين الطبق بالبقدونس ا

   بيانات التوقيت

  البيانات الغذائية

 دقيقة 20 : مدة التحضير



 دقيقة 30 : دة الطھوم

 6.00  : (غ(دھون 

 5.60  : (غ(بروتين 

 43.00  : (غ(كاربوھيدرات 

 233.00  : (سعرات حرارية(طاقة 

  

 الطماطم المحشّوة بالفريكة •

  عربي: أسلوب الطبخ •

  أطباق رئيسية: نوع الطبق •
  أشخاص  ٥: الكمية •

  : درجة الصعوبة •
  رخيص: التكلفة •

  المكّونات 

كغ من  ١ت صغيرة الحجم أو حبا ١٠ •
  الطماطم

  م�عق طعام من زيت الزيتون ٢ •
غ من  ١٢٥حبة متوسطة الحجم أو  ١ •

  مفرومة ،البصل
  غ من لحم البقر المفروم قليل الدھن ٢٠٠ •
  ساعة والمصفاة½ المغسولة والمنقوعة لمدة  ،غ من الفريكة ٢٤٠كوب أو  ½1 •
  ا ناعًماالمفروم فرمً  ،م�عق طعام من البقدونس الطازج ٢ •
  المفرومة فرًما ناعًما ،م�عق طعام من الكزبرة ٢ •
  المفروم فرًما ناعًما ،غ من الفطر ٥٠كوب أو  ½ •
  مكعبات من مرقة الدجاج ماجي ملح أقل ٢ •
  ملعقة صغيرة من الفلفل اBسود المطحون ¼ •
  مل من الماء ٦٢٥أكواب أو  ½2 •

  طريقة التحضير 

ع الجزء اBعلى من الطماطم بوا aسفل(سطة سكين حاد ُيقطfغ الطماطم ) عنق الطماطم ل aوُتفر
  . ُيفَرم اللب ويوَضع جانًبا أيًضا. bزالة اللب من داخلھا ثم ُتوَضع جانًبا

ُيحّمى الزيت في قدر متوّسطة الحجم وُيطھى البصل حتى ينضج ثم ُيضاف لحم البقر وُيحّرك 
  . دقائق أو حتى ينضج ٥لمّدة 



ونس، الكزبرة، الفطر، مكعبا مرقة الدجاج ماجي ملح أقل، الفلفل اBسود ُتضاف الفريكة، البقد
ك المزيج لمدة  aُيضاف الماء وُيتَرك المزيج على النار . دقائق ٥ولب الطماطم المفروم وُيحر

يك من وقت jخر ثم ُيغّطى وُيطھى على نار خفيفة لمدة  aدقيقة أو حتى  ٢٥حتى يغلي مع الُتحر
  . ُيوَضع المزيج جانًبا ليبرد قلي�ً . ًداتنضج الفريكة جي

غة بالفريكة الُمَعّدة وُتوَضع في صينية للَخبز مدھونة بقليل من زيت  aُتحشى الطماطم المفر
دقيقة أو حتى تنضج  ٣٥درجة مئوية لمدة  ٢٠٠الزيتون وُتخَبز في فرن محّمى على حرارة 

  . الطماطم

م ال aطبقُتنَزع الصينية من الفرن ثّم ُيقد .  

   نصائح

   بيانات التوقيت

  البيانات الغذائية

م اللبن قليل الدسم مع ھذا الطبق : نصائح التقديم aُيقد.  

 دقيقة 35 : مدة التحضير

 دقائق ١٠ساعة و  : مدة الطھو

 12.00  : (غ(دھون 

 16.00  : (غ(بروتين 

 49.00  : (غ(كاربوھيدرات 

 356.00  : (سعرات حرارية(طاقة 

  

 بن الزباديكوسا بالل •

  لبناني: أسلوب الطبخ •
  أطباق رئيسية: نوع الطبق •

  أشخاص  ٥: الكمية •

  : درجة الصعوبة •
  رخيص: التكلفة •

  المكّونات 



  م�عق طعام من زيت الزيتون ٢ •
  مفرومة فرماً ناعماً  ،غ من البصل ٢٠٠حبة كبيرة الحجم أو  ١ •
  غ من لحم الغنم المفروم قليل الدھن ٣٠٠ •
  مسحوقان ،فصوص من الثوم ٢ •
  ملعقة صغيرة من الفلفل اBسود المطحون ¾ •
  ملعقة صغيرة من القرفة المطحونة ١ •
  المحّمص ،غ من الصنوبر ١٠ملعقة طعام أو  ١ •
  غ من اBرز المصري ٥٠كوب أو  ¼ •
  مكعبات من مرقة الدجاج ماجي ملح أقل ٢ •
  حجم صغير ،كغ من الكوسا ١ •
  مل من الماء ٥٠٠أكواب أو  ٢ •
  غ من اللبن الزبادي قليل الدسمك ١أكواب أو  ٤ •
  ملعقة طعام من دقيق الذرة ½1 •
  ملعقة صغيرة من النعناع المجفف ١ •
  المسحوق، كمية إضافية ،فص من الثوم ١ •

  طريقة التحضير 

 ٥و ٤ُيسخن الزيت في قدر كبير غير ^صق، وُيضاف إليھا البصل وُيطھى لمدة تتراوح بين 
   .دقائق أو يكتسب لوناً بنياً ذھبياً 

ُتطھى المكّونات على نار . ُيضاف اللحم المفروم، والثوم، والفلفل اBسود، والقرفة، والصنوبر
ُيضاف اBرز ومكّعب مرقة الدجاج ماجي ملح أقل . دقائق ٦و ٥متوّسطة لمدة تتراوح بين 

  . وُيتركا لمدة دقيقة

  . يرةُينّسق الكوسا المحشّي في قدر كب. ُيجّوف الكوسا وُيحشى بمزيج اللحم

ُيغّطى المزيج وُيترك على نار . ُيضاف الماء ومكّعب مرقة الدجاج ماجي ملح أقل إلى القدر
  . دقيقة أو حتى يصبح الكوسا شبه ناضج ١٥خفيفة لمدة 

ُيترك على . ُيمزج اللبن الزبادي ودقيق الذرة في وعاء كبير وُيغلى المزيج مع التحريك المستمرّ 
  . دقائق ٤و ٣نار خفيفة لمدة تتراوح بين 

دقائق إضافية أو حتى  ٥ُتسكب صلصة اللبن الزبادي فوق الكوسا وُيتركا على نار خفيفة لمدة 
  . ُيضاف الثوم والنعناع المجّفف. ينضج الكوسا

   نصائح

   بيانات التوقيت

  البيانات الغذائية

تحتوي الكوسا على كمية قليلة من الدھون والسعرات  - : نصائح أخرى
 ١٨من الكوسا المطھّوة على  بكو½ يحتوي كّل . الحرارية



تزّود الكوسا بكميات م�ئمة من  - . سعرة حرارية فقط
الفوليك والبوتاسيوم اللذين يشتھران بأھميتھما في  حامض

  .صحة الدورة الدموية

 دقيقة 25 : مدة التحضير

 دقيقة 35 : مدة الطھو

 13.00  : (غ(دھون 

 27.00  : (غ(بروتين 

 39.00  : (غ(كاربوھيدرات 

 377.00  : (سعرات حرارية(طاقة 

  

 الفاصوليا والحّمص بالصلصة الحاّرة •

  مكسيكي: أسلوب الطبخ •

  أطباق رئيسية: نوع الطبق •
  أشخاص  ٦: الكمية •

  : درجة الصعوبة •
  رخيص: التكلفة •

  المكّونات 

  م�عق طعام من زيت الزيتون ٢ •
غ من  ١٠٠حبة صغيرة الحجم أو  ١ •

  مفرومة ،البصل
  مفرومان ،فصوص من الثوم ٢ •
غ من  ١٥٠حبة متوسطة الحجم أو  ١ •

  مفرومة ،الفليفلة الحلوة الخضراء
  ملعقة صغيرة من اBوريغانو المجفف ½ •
  ملعقة صغيرة من إكليل الجبل المجفف ½ •
  ملعقة صغيرة من مسحوق الفلفل الحلو ¼ •
  ملعقة صغيرة من مسحوق الفلفل الحار ½ •
  مطحونملعقة صغيرة من الكمون ال ¼ •
  ملعقة صغيرة من الكزبرة المطحونة ¼ •
  المھروسة ،غ من الطماطم ٤٥٠حبات متوسطة الحجم أو  ٣ •
  ملعقة طعام من معجون الطماطم ١ •



  مكعبات من مرقة الدجاج ماجي ملح أقل ٢ •
  مل من الماء ٢٥٠كوب أو  ١ •
  غ من الفاصوليا السوداء المعلبة ٢٤٠علبة أو  ١ •
  البيضاء كانيّلّ◌يني المعلبةغ من الفاصوليا  ٢٤٠علبة أو  ١ •
  المصّفى ،غ من الحّمص المعلّب ٢٤٠علبة أو  ١ •
  المفرومة ،م�عق طعام من الكزبرة ٢ •

  طريقة التحضير 

ُيسخن زيت الزيتون في قدر، ُيقلّى البصل والثوم قلي�ً حتى يصبح البصل ليًنا، ُتضاف الفليفلة 
ن الطماطم ومكّعبا مرقة الدجاج ماجي الحلوة الخضراء، اBعشاب، التوابل، الطماطم، معجو

ك المزيج لمدة  aدقائق ٥ملح أقل وُيحر .  

ُيطھى على نار . ُيضاف الماء، الفاصوليا والحّمص إلى المزيج وُيتَرك على النار حتى يغلي
  . دقائق ١٠خفيفة لمدة 

م aك المزيج وُتضاف إليه الكزبرة المفرومة ثم ُيقد aُيحر .  

   نصائح

   بيانات التوقيت

  ت الغذائيةالبيانا

ُتوَضع الكمية المناسبة من مسحوق الفلفل الحار بحسب  : نصائح الطبخ
  .الذوق

 دقيقة 25 : مدة التحضير

 دقيقة 20 : مدة الطھو

 5.60  : (غ(دھون 

 9.10  : (غ(بروتين 

 32.00  : (غ(كاربوھيدرات 

 207.00  : (سعرات حرارية(طاقة 

  



 المجّدرة المصفاّية •

  لبناني: الطبخأسلوب  •

  أطباق رئيسية: نوع الطبق •

  أشخاص  ٧: الكمية •

  : درجة الصعوبة •
  رخيص: التكلفة •

  المكّونات 

  م�عق طعام من زيت الزيتون ٢ •
غ من  ١٥٠حبة متوسطة الحجم أو  ١ •

  مفرومة ،البصل
  مل من الماء ٢٥٠٠أكواب أو  ١٠ •
  مكعبات من مرقة الدجاج ماجي ملح أقل ٣ •
 ،من العدس اBخضرغ  ٣٦٠أكواب أو  ٢ •

  المغسول والمصفى
  نصف المطبوخ ،غ من اBرز المصري ٧٠كوب أو  1/3 •

  طريقة التحضير 

ُيضاف . دقائق أو حتى يذبل ٣يسخن زيت الزيتون في قدر كبير، وُيقلّى البصل المفروم لمدة 
فيفة لمدة ُيغلى المزيج وُيترك على ناٍر خ. الماء، ومكعبات مرقة الدجاج ماجي ملح أقل، والعدس

  . دقيقة أو حتى ينضج العدس ٥٠

يوضع المزيج مجّدداً . ُيطحن المزيج بالمطحنة اليدوية أو خ�طة الطعام حتى ُيصبح ناعماً جداً 
دقيقة مع التحريك المستمّر  ٢٠ُيضاف اBرز وُتترك المكّونات على نار خفيفة لمدة . على النار

  ). يضاف القليل من الماء الساخن ان احتاج اBمر(أو حتى ينضج اBرز جيداً ويتكاثف المزيج 

   نصائح

   بيانات التوقيت

  البيانات الغذائية

  .ُيقّدم الطبق ساخناً أو بارداً  : نصائح التقديم

 دقيقة 15 : مدة التحضير

 دقيقة ٢٥ساعة و  : مدة الطھو

 5.10  : (غ(دھون 



 14.00  : (غ(بروتين 

 36.00  : (غ(كاربوھيدرات 

 238.00  : (حرارية سعرات(طاقة 

  

 غراتان الباذنجان المحشو بالخضار •

  عالمي: أسلوب الطبخ •

  أطباق رئيسية: نوع الطبق •

  أشخاص  ٦: الكمية •
  : درجة الصعوبة •
  رخيص: التكلفة •

  المكّونات 

غ من  ٣٠٠حبات متوسطة الحجم أو  ٤ •
  الطويل ،الباذنجان

  أكواب من زيت القلي ٢ •
  نباتيم�عق طعام من الزيت ال ٣ •
غ من  ١٥٠حبة متوسطة الحجم أو  ١ •

  مفرومة ،البصل
  مقّطعة إلى مربعات صغيرة ،غ من الجزر ١٣٠حبة متوسطة الحجم أو  ١ •
  مقّطعتان إلى مربعات صغيرة ،غ من الكوسا الصغير ٢٠٠حبات أو  ٢ •
  مقّطعة إلى مربعات صغيرة ،غ من الفليفلة الحلوة الخضراء ١٠٠حبة متوسطة الحجم أو  ١ •
  مفرومتان ،غ من الطماطم ٣٠٠بات متوسطة الحجم أو ح ٢ •
  مسحوقة ،فصوص من الثوم ٣ •
  ملعقة صغيرة من الفلفل اBسود المطحون ¼ •
  المبشورة ،غ من جبنة القشقوان ١٠٠كوب أو  ١ •

  :مكّونات صلصة البشاميل •

  مل من الحليب ١٠٠٠أكواب أو  ٤ •
  مغلف من أسرار خلطة البشاميل ماجي ١ •

  طريقة التحضير 

ُتقلّى أنصاف . ُينزع بعناية لّبھا ثّم ُيقّطع إلى مربعات صغيرة. قّطع كل حبة باذنجان إلى نصفينتُ 
ُترفع عن النار وتوضع في طبق مقاوم لحرارة . الباذنجان حتى تكتسب لوناً شبه ذھبي بني

  . الفرن

وُتضاف  دقائق، ٤و ٣ُيحّمى الزيت النباتي في قدر كبيرة، وُيطھى البصل لمدة تتراوح بين 
  . دقائق ٤ُتطھى المكونات لمدة . مربعات لّب الباذنجان، والكوسى، والجزر، والفليفلة الحلوة



ُيحشا . دقائق ٤و ٣ُتضاف الطماطم، وُيتّبل المزيج بالملح والفلفل وُيطھى لمدة تتراوح بين 
  . الباذنجان بالخضار وُيرّش على وجھه الجبنة

ُيغلى المزيج مع التحريك . لبشاميل ماجي إلى قدر كبيرةُيضاف الحليب ومغلّف أسرار خلطة ا
ُتسكب صلصة البشاميل بالملعقة فوق . دقائق ٤و ٣وُيترك على نار خفيفة لمدة تتراوح بين 

  . الباذنجان حتى تغطيه

دقيقة أو  ١٥و ١٠درجة مئوية لمدة تتراوح بين  ٢٠٠ُيخبز الطبق في فرن محّمى على حرارة 
  . ذھبياً  حتى يصبح لون الوجه

   بيانات التوقيت

  البيانات الغذائية

 دقيقة 20 : مدة التحضير

 دقيقة 25 : مدة الطھو

 25.00  : (غ(دھون 

 13.00  : (غ(بروتين 

 29.00  : (غ(كاربوھيدرات 

 382.00  : (سعرات حرارية(طاقة 

  

 باميا مع الطماطم •

  لبناني: أسلوب الطبخ •

  أطباق رئيسية: نوع الطبق •
  أشخاص  ٥: الكمية •

  : درجة الصعوبة •
  رخيص: التكلفة •

  المكّونات 

  للقلي ،أكواب من الزيت النباتي ٢ •
  المذّوبة ،من الباميا المثلجة غ ٦٠٠ •
  م�عق طعام من زيت الزيتون ٢ •
غ من  ١٢٥حبة متوسطة الحجم أو  ١ •

  مفرومة ،البصل



  مقّطعة إلى شرائح ،فصوص من الثوم ٥ •
  المفرومة ،م�عق طعام من الكزبرة ٤ •
  مقشرتان ومھروستان ،غ من الطماطم ٣٠٠حبات متوسطة الحجم أو  ٢ •
  ءمل من الما ٦٢٥أكواب أو  ½2 •
  مكعبات من مرقة الخضار ماجي ٢ •
  م�عق طعام من معجون الطماطم ٢ •
  ملعقة صغيرة من الكزبرة المطحونة ½ •
  ملعقة صغيرة من القرفة المطحونة ¼ •
  ملعقة صغيرة من الفلفل اBبيض المطحون ¼ •

  طريقة التحضير 

رج الباميا من الزيت ُتستخ. ُيسّخن الزيت في قدٍر كبيرٍة وُتقلى الباميا إلى أن تصبح ذھبية قلي�ً 
  . وتوضع جانباً في مصفاة

ُيحّمى الزيت في قدٍر متوسطٍة وُيسوته البصل إلى أن يصبح طرياً ثم ُيضاف إليه الثوم والكزبرة 
ُتضاف الباميا المحّضرة، الطماطم، الماء، . وُتحّرك المكّونات إلى أن تفوح منھا رائحة زكّية

  . ماطم، والتوابلمكعبات مرقة الخضار ماجي، معجون الط

دقيقة أو إلى أن تصبح الباميا طرّية  ٢٥إلى  ٢٠ُتغلى المكونات ثم ُتترك على ناٍر خفيفٍة لمدة 
  ). يمكن إضافة الماء عند الحاجة(

   نصائح

   بيانات التوقيت

  البيانات الغذائية

  .ُيقّدم ھذا الطبق ساخناً أو بارداً  : نصائح التقديم

 دقيقة 30 : مدة التحضير

 قةدقي 45 : مدة الطھو

 14.00  : (غ(دھون 

 3.20  : (غ(بروتين 

 15.00  : (غ(كاربوھيدرات 

 197.00  : (سعرات حرارية(طاقة 

  



 غراتان البطاطا والبروكولي •

  عالمي: أسلوب الطبخ •

  أطباق رئيسية: نوع الطبق •

  أشخاص  ٥: الكمية •

  : درجة الصعوبة •
  رخيص: التكلفة •

  المكّونات 

غ من  ٥٠٠و حبات متوسطة الحجم أ ٢ •
مقّشرة ومقّطعة إلى مكّعبات  ،البطاطا
  متوسطة

 ،غ من البروكولي ٣٠٠أكواب أو  ٢ •
  المقّطع إلى زھيرات

غ من الطماطم  ١٠٠كوب أو  2/3 •
  الصغيرة

  ملعقة صغيرة من اBوريغانو المجفف ١ •
  ملعقة صغيرة من الزعتر المجفف ١ •
  ملعقة صغيرة من الفلفل اBسود المطحون ½ •
  رة من الملحملعقة صغي ١ •
  م�عق طعام من الزبدة ٢ •
  المقّطع إلى شرائح ،غ من الكّراث ١٢٠كوب أو  ١ •

  :لصلصة البشاميل •

  لتر من الحليب ¼1أكواب أو  ٥ •
  م�عق صغيرة من الفلفل الحلو اBحمر المطحون ٢ •
  مغلف من أسرار خلطة البشاميل ماجي ١ •
  المبشورة ،غ من جبنة الموتزاري� ١٠٠كوب أو  ١ •

  لتحضير طريقة ا

دقائق أو إلى أن تصبح طرّية، ثم ُتستخرج  ٨ُتطھى مكّعبات البطاطا في الماء المالح لمّدة 
  . وُتصّفى وتوضع تحت الماء البارد

دقائق ثم ُتستخرج وُتصّفى وتوضع تحت الماء  ٣ُتغلى زھيرات البروكولي في الماء نفسه لمّدة 
  . البارد

كولي، وحّبات الطماطم الصغيرة في طبق للفرن قياس توضع مكّعبات البطاطا، وزھيرات البرو
ُيرش اBوريغانو المجّفف، والزعتر المجّفف، والفلفل اBسود، والملح على . سم٢٤× سم ٣٠

  . الوجه، ثم ٌتمزج جّيداً وتوضع جانباً 

   .دقائق أو إلى أن يصبح طرّياً، ثم يوضع جانباً  ٣ُتذّوب الزبدة في قدٍر وُيذَبل الكراث لمّدة 



ُيمزج الحليب السائل مع أسرار خلطة البشاميل ماجي ومسحوق الفلفل اBحمر الحلو في قدٍر مع 
  . التحريك المستمر لمّدة دقيقتين أو إلى أن تغلي الصلصة وتصبح أكثر سماكةً 

  . ُيضاف الكراث المجھز إلى صلصة البشاميل وُتخلط المكّونات

  . طاطا وزھيرات البروكوليُيسكب مزيج البشاميل على وجه مكّعبات الب

درجة مئوية لمّدة  ٢٠٠ُتوّزع الجبنة على الوجه وُيخبز الطبق في فرٍن محّمى على حرارة 
  . دقيقة أو إلى أن يصبح الوجه ذھبّياً  ٢٥و ٢٠تتراوح بين 

   بيانات التوقيت

  البيانات الغذائية

 دقيقة 20 : مدة التحضير

 دقيقة 40 : مدة الطھو

 19.00  : (غ(دھون 

 18.00  : (غ(بروتين 

 49.00  : (غ(كاربوھيدرات 

 428.00  : (سعرات حرارية(طاقة 

  

 ضارغراتان الخ •

  عالمي: أسلوب الطبخ •

  أطباق رئيسية: نوع الطبق •

  أشخاص  ٥: الكمية •

  : درجة الصعوبة •
  رخيص: التكلفة •

  المكّونات 

  كغ من زھيرات البروكولي ½ •
 ،غ من الجزر ٢٠٠حبة كبيرة الحجم أو  ١ •

  مقّشرة ومقّطعة إلى شرائح
  المقّطع إلى زھيرات ،كغ من القرنبيط ½ •
غ من  ٢٠٠ حبات متوسطة الحجم أو ٢ •

  مقطعتان الى شرائح ،الكوسا الصغير



  مقّطعتان إلى مكّعبات ،غ من البصل ٣٠٠حبات متوسطة الحجم أو  ٢ •
  مقّشرة ومقّطعة إلى شرائح صغيرة ،غ من البطاطا ٣٠٠حبة متوسطة الحجم أو  ١ •
  ملعقة طعام من الملح ١ •
  الممزوج مع ملعقة الملح ،لتر من الماء ٣ •

  :لتحضير صلصة البشاميل •

  لتر من الحليب ١أكواب أو  ٤ •
  مغلف من أسرار خلطة البشاميل ماجي ١ •
  المبروشة ،غ من جبنة الموتزاري� ٧٥كوب أو  ¾ •
  المبروشة والممزوجة بجبنة الموتزاري� ،غ من جبنة التشيدر ٧٥كوب أو  ¾ •

  طريقة التحضير 

  . ُيغلى الماء في قدر كبيرة

دقائق، ثّم يرفع من الماء ويوضع في  ٣سا لمّدة يسلق الكو: تسلق الخضار على الشكل التالي
  . وعاء من الماء البارد bيقاف عملّية السلق

دقائق  ٥أو  ٤الجزر، القرنبيط، البروكولي والبصل لمّدة : تكّرر العملّية مع ما تبّقى من الخضار
  . دقائق ٦والبطاطا لمّدة 

  . ويترك على النار لمّدة دقيقتين يمزج الحليب مع أسرار خلطة البشاميل ماجي في قدر، يغلى

ُيسكب بعض صلصة البشاميل في قعر الصينّية، تصّف الخضار المسلوقة وُتضاف رشة من 
الملح والفلفل بحسب الرغبة، يسكب عليھا ما تبّقى من صلصة البشاميل وترّش جبنة 

  . الموتزاري� والتشيدر على سطحھا

  . دقيقة ٢٠و ١٥ة مئوّية لمّدة تتراوح بين درج ١٨٠تطھى في فرن حاٍم على حرارة تبلغ 

   بيانات التوقيت

  البيانات الغذائية

 ةدقيق 20 : مدة التحضير

 دقيقة 20 : مدة الطھو

 18.00  : (غ(دھون 

 21.00  : (غ(بروتين 

 53.00  : (غ(كاربوھيدرات 



 442.00  : (سعرات حرارية(طاقة 

  

 الفليفلة المحشوة بجبنة الفيتا •

  إسباني: أسلوب الطبخ •

  أطباق رئيسية: نوع الطبق •

  أشخاص  ٥: الكمية •

  : درجة الصعوبة •
  رخيص: التكلفة •

  ّونات المك

حبات متوسطة الحجم من الفليفلة الحلوة  ٨ •
  الصفراء

  م�عق طعام من زيت الزيتون ٣ •
غ من  ١٥٠حبة متوسطة الحجم أو  ١ •

  مقّطعة إلى شرائح ،البصل
  مسحوقان ،فصوص من الثوم ٢ •
  الطازج المفروم ،غ من الھليون ١٥٠ •
  المنزوعة منه النواة والمفروم ،كوب من الزيتون اBسود ½ •
  المحّمص ،ن الصنوبركوب م ½ •
  ملعقة صغيرة من الكمون المطحون ½ •
  ملعقة صغيرة من الفلفل اBسود المطحون ½ •
  غ من جبنة الفيتا ٣٥٠ •
  المفروم فرماً ناعماً  ،م�عق طعام من البقدونس الطازج ٣ •

  :لصلصة البندورة •

  م�عق طعام من زيت الزيتون ٢ •
  مفرومة ،غ من البصل ١٥٠حبة متوسطة الحجم أو  ١ •
  مفرومة ،غ من الطماطم ١٥٠حبة أو  ١ •
  مغلف من أسرار خلطة المعكرونة بولونيز ماجي ١ •
  مل من الماء ٦٢٥أكواب أو  ½2 •
  حسب المذاق ،رشة من الفلفل اBسود المطحون •

  طريقة التحضير 

ُتقطع الفليفلة إلى نصفين، ُتنزع منھا البزور وتوضع على صينية مع الجلد إلى اBعلى، وُتشوى 
  . درجة مئوّية، حّتى تتشقّق القشرة ويصبح لونھا بنياً ذھبياً  ٢٢٠على نار  في الفرن

  . دقائق ثم تقّشر ٥يتّم إخراجھا من الفرن، وُتغّطى بورق النايلون ال�صق لمّدة 

في ھذه اBثناء، ُيسّخن الزيت في مق�ة، ويقلى البصل مع الثوم حّتى يصبح لون المزيج بنياً 
  . ذھبياً 



دقائق  ٣ُيطھى المزيج لمّدة . ون، الزيتون، الصنوبر، الكمون والفلفل اBسودُيضاف الھلي
  . إضافية

  . ُيرفع عن النار، ُيترك جانباً حّتى يبرد ثم ُيمزج مع جبنة الفيتا والبقدونس

  . ُيقسم مزيج الجبنة على قطع الفليفلة، ثم تلّف كّل قطعة وتوضع على صينية

دقائق حّتى  ٥و  ٤مق�ة، يقلى البصل لمّدة تتراوح بين  لتحضير الصلصة، يسّخن الزيت في
ُتضاف البندورة، أسرار خلطة المعكرونة البولونيز ماجي والماء وُيغلى المزيج ثم ُيترك . يذبل

  . دقائق ٨و  ٦على نار ھادئة لمّدة تتراوح بين 

درجة  ٢٠٠ ُتسكب صلصة البندورة على لفائف الفليفلة، وُتخبز في الفرن على نار مرتفعة
  . دقائق ٨و  ٦مئوية لمّدة تتراوح بين 

  . ُيقّدم الطبق ساخناً مع أرز مطبوخ

   بيانات التوقيت

  لبيانات الغذائيةا

 دقيقة 20 : مدة التحضير

 دقيقة 25 : مدة الطھو

 40.00  : (غ(دھون 

 18.00  : (غ(بروتين 

 39.00  : (غ(كاربوھيدرات 

 557.00  : (سعرات حرارية(طاقة 

  

 غراتان البصل والقرنبيط •

  عالمي: أسلوب الطبخ •

  أطباق رئيسية: نوع الطبق •
  أشخاص  ٥: الكمية •

  : ة الصعوبةدرج •

  رخيص: التكلفة •

  المكّونات 



  أكواب من زيت القلي ٢ •
  المقّطع إلى زھيرات ،كغ من القرنبيط ١ •
  م�عق طعام من الزيت النباتي ٢ •
  مقّطعة إلى شرائح رقيقة ،غ من البصل ٢٠٠حبة كبيرة الحجم أو  ١ •
  مسحوقان ،فصوص من الثوم ٢ •
  ملعقة طعام من الزبدة ١ •
  فل اBسود المطحونملعقة صغيرة من الفل ¼ •
  المبشورة ،غ من جبنة القشقوان ١٥٠كوب أو  ½1 •
  لتر من الحليب ١أكواب أو  ٤ •
  مغلف من أسرار خلطة البشاميل ماجي ١ •

  طريقة التحضير 

ُيرفع القرنبيط من . دقائق أو حتى يكتسب لوناً بنياً ذھبياً  ٨و ٥ُيقلّى القرنبيط لمدة تتراوح بين 
  . ف bزالة الزيت الفائضالزيت ويوضع على ورق نّشا

 ٨و ٥ُيحّمى الزيت النباتي في قدر كبيرة، وُيقلّى البصل على نار متوّسطة لمدة تتراوح بين 
  . يوضع البصل جانباً . دقائق أو حتى ُيصبح لونه شبه بني ذھبي

ُيمزج الثوم، والزبدة، والفلفل اBسود المطحون، ثّم ُيدھن طبق مقاوم لحرارة الفرن 
  . رّتب القرنبيط المقلي والبصل في الطبق وُترش الجبنة فوقھمايُ .بالمزيج

ُيغلى المزيج مع ا^ستمرار . ُيضاف الحليب ومغلّف أسرار خلطة البشاميل ماجي إلى قدر كبيرة
  . دقائق ٤و ٣في التحريك وُيطھى على نار خفيفة لمدة تتراوح بين 

درجة  ١٩٠ي فرن محّمى على حرارة ُتسكب صلصة البشاميل على الخضار، ثّم ُيخبز الطبق ف
  . دقيقة أو حتى يصبح لون الوجه ذھبياً  ١٥مئوية لمدة 

   بيانات التوقيت

  لبيانات الغذائيةا

 دقيقة 20 : مدة التحضير

 دقيقة 30 : مدة الطھو

 44.00  : (غ(دھون 

 21.00  : (غ(بروتين 

 36.00  : (غ(كاربوھيدرات 



 609.00  : (سعرات حرارية(طاقة 

  

 طبيخ الباميا مع البطاطا •

  يمني: أسلوب الطبخ •

  أطباق رئيسية: نوع الطبق •

  أشخاص  ٦: الكمية •

  : جة الصعوبةدر •
  رخيص: التكلفة •

  المكّونات 

  م�عق طعام من الزيت النباتي ٣ •
غ من  ١٢٥حبة متوسطة الحجم أو  ١ •

  مفرومة ،البصل
  مسحوقة ،فصوص من الثوم ٣ •
مقّطعة إلى ،كبيرة الحجم ،غ من الباميا ٧٠٠ •

  أنصاف
  ملعقة صغيرة من الفلفل اBسود المطحون ¼ •
  ةملعقة صغيرة من القرفة المطحون ¼ •
  ملعقة صغيرة من الكمون المطحون ¼ •
  ملعقة صغيرة من الھال المطحون ¼ •
  ملعقة صغيرة من أكباش القرنفل المطحونة ¼ •
  ملعقة صغيرة من الكزبرة المطحونة ¼ •
  مقشرة ومقّطعة إلى مكعبات ،غ من الطماطم ٣٠٠حبات متوسطة الحجم أو  ٢ •
  م�عق طعام من معجون الطماطم ٢ •
  المفرومة ،برةغ من الكز ٣٥كوب أو  ½ •
  مكعبات من مرقة الدجاج ماجي ٢ •
  لتر من الماء ١أكواب أو  ٤ •
  مقّطعتان إلى مكعبات كبيرة ،غ من البطاطا ٥٠٠حبات متوسطة الحجم أو  ٢ •

  طريقة التحضير 

دقائق أو إلى  ٤ُيحّمى الزيت في قدٍر كبيرٍة وُيضاف إليه البصل والثوم وُتطھى المكونات لمّدة 
  . اللونأن تصبح ذھبّية 

دقائق ثم ُتضاف إليھا التوابل، والطماطم، ومعجون الطماطم،  ٤ُتضاف الباميا وُتّحرك لمّدة 
  . والكزبرة، ومكعبات مرقة الدجاج ماجي، والماء

  . دقيقة أو إلى أن تنضج البامية بشكٍل شبه كامل ١٥ُتغلى المكونات وُتترك على ناٍر خفيفٍة لمّدة 

  . دقيقة أو إلى أن تنضج جّيداً  ٢٠إلى  ١٥وُتترك على ناٍر خفيفٍة لمّدة ُتضاف البطاطا ثم ُتغّطى 



   نصائح

   بيانات التوقيت

  البيانات الغذائية

ُيزّين الطبق بالكزبرة الطازجة المفرومة وُيقّدم مع اBرز  : نصائح التقديم
  .المسلوق

 دقيقة 20 : مدة التحضير

 دقيقة 35 : مدة الطھو

 6.40  : (غ(دھون 

 5.00  : (غ(بروتين 

 28.00  : (غ(كاربوھيدرات 

 178.00  : (سعرات حرارية(طاقة 

  

 صانونة بالخضار •

  يمني: أسلوب الطبخ •
  أطباق رئيسية: نوع الطبق •

  أشخاص  ٧: الكمية •
  : درجة الصعوبة •
  رخيص: التكلفة •

  المكّونات 

  م�عق طعام من الزيت النباتي ٣ •
غ من  ١٢٥حبة متوسطة الحجم أو  ١ •

  مفرومة ،البصل
  مسحوقة ،فصوص من الثوم ٣ •
غ من  ٥٠٠حبات متوسطة الحجم أو  ٢ •

  مقّطعتان إلى شرائح ،البطاطا
  مقّطعة إلى مكعبات كبيرة ،غ من الباذنجان ٢٥٠حبة متوسطة الحجم أو  ١ •
  كبيرة الحجم، مقلّمة ومقّطعة إلى أنصاف ،غ من الباميا ٢٥٠ •
  لى مكعبات كبيرةمقّطعتان إ ،غ من الجزر ٣٠٠حبات متوسطة الحجم أو  ٢ •
  صغير الحجم والمفروم ،قرون من الفلفل اBخضر الحار ٢ •



  المفرومة ،غ من الكزبرة ٧٥كوب أو  ١ •
  مقشرة ومفرومة ،غ من الطماطم ٤٥٠حبات متوسطة الحجم أو  ٣ •
  م�عق طعام من معجون الطماطم ٢ •
  مكعبات من مرقة الدجاج ماجي ٢ •
  م�عق طعام من مزيج الفلفل الحار العدني ٤ •
  مل من الماء ١٢٥٠أكواب أو  ٥ •

  طريقة التحضير 

دقائق أو إلى أن  ٣ُيحّمى الزيت في وعاٍء كبيٍر وُيضاف إليه البصل والثوم وُيطھى المزيج لمّدة 
  . يصبح طرياً 

ُيضاف . دقائق ٦إلى  ٥ُتضاف البطاطا، والباذنجان، والبامية، والجزر وُتحّرك المكّونات لمّدة 
الحار، والكزبرة، والطماطم، ومعجون الطماطم، ومكعبات مرقة الدجاج  إليھا الفلفل اBخضر

  . ماجي، ومزيج الفلفل الحار العدني، والماء

دقيقة أو إلى أن تصبح الخضار مطھّوة  ٢٠إلى  ١٥ُتغلى المكونات وُتترك على ناٍر خفيفٍة لمّدة 
  . جيداً 

   نصائح

   بيانات التوقيت

  البيانات الغذائية

  .اBرز اBبيض المطبوخ ُيقّدم الطبق مع : نصائح التقديم

 دقيقة 25 : مدة التحضير

 دقيقة 30 : مدة الطھو

 5.50  : (غ(دھون 

 4.10  : (غ(بروتين 

 26.00  : (غ(كاربوھيدرات 

 163.00  : (سعرات حرارية(طاقة 

  



 غراتان الخرشوف والبطاطا الحلوة •

  شرقي: أسلوب الطبخ •

  أطباق رئيسية: نوع الطبق •

  شخاص أ ٥: الكمية •

  : درجة الصعوبة •
  رخيص: التكلفة •

  المكّونات 

  م�عق طعام من الزيت النباتي ٢ •
غ من  ٣٠٠حبات متوسطة الحجم أو  ٢ •

  مقّطعتان إلى شرائح رفيعة ،البصل
غ من  ٢٥٠حبة متوسطة الحجم أو  ١ •

مقّشرة ومقّطعة إلى شرائح  ،البطاطا الحلوة
  رفيعة

  المقطعة ،غ من قلوب الخرشوف ٥٠٠ •
  عقة صغيرة من الفلفل اBسود المطحونمل ½ •
  المفروم ،م�عق طعام من البقدونس الطازج ٣ •
  غ من لب الخبز الطازج ٥٠كوب أو  ¼ •
  المبشورة ،غ من جبنة الموتزاري� ١٠٠كوب أو  ١ •

  :لصلصة البشاميل •

  لتر من الحليب ١أكواب أو  ٤ •
  مغلف من أسرار خلطة البشاميل ماجي ١ •

  طريقة التحضير 

دقائق أو  ٥زيت في مق�ة وُيضاف إليه البصل وُيطھى على نار متوّسطة الحرارة لمّدة ُيسّخن ال
  . حّتى يذبل

. دقائق إضافية ٥ُتضاف البطاطا الحلوة إلى البصل وُتطھى مع ا^ستمرار في التحريك لمّدة 

ثم ُتضاف قلوب الخرشوف مع البقدونس . ُيتّبل مزيج البطاطا والبصل بالفلفل اBسود والملح
  . ُيرفع المزيج عن النار

  . ُيسكب مزيج الخرشوف في صينية ويضاّف لب الخبز اBبيض على الوجه

ُيغلى مزيج الحليب وأسرار خلطة البشاميل ماجي في قدر كبيرة مع ا^ستمرار في التحريك لمّدة 
  . دقائق حّتى تصبح الصلصة كثيفة ٣تتراوح بين دقيقتين و

  . ماجي فوق مزيج الخرشوف وُترّش جبنة الموزاري� على الوجهُتسكب أسرار خلطة البشاميل 

دقيقة أو  ٢٠و ١٥درجة مئوّية لمّدة تتراوح بين  ٢٠٠ُيخبز الطبق في فرن مسّخن على حرارة 
  . حّتى يصبح لون الوجه بنياً ذھبياً 



   انات التوقيتبي

  البيانات الغذائية

 دقيقة 20 : مدة التحضير

 دقيقة 40 : مدة الطھو

 18.00  : (غ(دھون 

 16.00  : (غ(بروتين 

 49.00  : (غ(كاربوھيدرات 

 422.00  : (سعرات حرارية(طاقة 

  

مرق حبوب الفاصوليا الصغيرة على  •
 الطريقة اليمنّية

  يمني: أسلوب الطبخ •

  أطباق رئيسية: نوع الطبق •

  أشخاص  ٥: الكمية •
  : درجة الصعوبة •
  رخيص: التكلفة •

  المكّونات 

أو  ،م�عق طعام من الزيت النباتي ٢ •
  السمن

غ من  ٤٠٠حبات كبيرة الحجم أو  ٢ •
  مفرومتان فرماً ناعماً  ،البصل

  مسحوقان ،فصوص من الثوم ٢ •
  مقّشرة ومفرومة ،غ من الطماطم ٤٥٠حبات متوسطة الحجم أو  ٣ •
  ملعقة صغيرة من الفلفل اBسود المطحون ½ •
  ملعقة صغيرة من الكمون المطحون ½ •
  ملعقة صغيرة من القرفة المطحونة ½ •
  ملعقة صغيرة من أكباش القرنفل المطحونة ½ •
  ملعقة صغيرة من الھال المطحون ½ •
  قرن من الفلفل اBخضر الحار ١ •
  ملعقة طعام من معجون الطماطم ١ •
  مل من الماء ١٢٥٠أكواب أو  ٥ •



  مكعبات من مرقة الدجاج ماجي ٢ •
  غ من الفاصوليا الصغيرة المجففة ٢٠٠كوب أو  ١ •
  المفرومة ،غ من الكزبرة ٢٠كوب أو  ¼ •

  طريقة التحضير 

والثوم وُيطھى المزيج على نار متوّسطة  ُيسّخن الزيت في قدر كبيرة ثم ُيضاف إليه البصل
  . دقائق حّتى يصبح لونه بنياً ذھبياً  ٥و ٤الحرارة لمّدة تتراوح بين 

ُتضاف الطماطم مع التوابل والفلفل اBخضر الحار ومعجون الطماطم، وُيطھى المزيج على نار 
  . دقائق ٤و ٣متوّسطة الحرارة لمّدة تتراوح بين 

قة الدجاج ماجي وحبوب الفاصوليا المجّففة، ثم ُيغلى المزيج وُيترك ُيضاف الماء ومكّعبا مر
  . دقيقة أو حّتى تنضج الفاصوليا ٤٠على نار ھادئة لمّدة 

  . ُتضاف الكزبرة الخضراء وُيتّبل المرق بالملح حسب المذاق

  . ُتقّدم مع اBرز المطبوخ

   بيانات التوقيت

  البيانات الغذائية

 دقيقة 20 : مدة التحضير

 دقيقة 55 : مدة الطھو

 6.20  : (غ(دھون 

 12.00  : (غ(بروتين 

 37.00  : (غ(كاربوھيدرات 

 236.00  : (رات حراريةسع(طاقة 

  



 الفاصوليا الحمراء مع الطماطم •

  لبناني: أسلوب الطبخ •

  أطباق رئيسية: نوع الطبق •

  أشخاص  ٥: الكمية •

  : درجة الصعوبة •
  معتدل: التكلفة •

  المكّونات 

غ من الفاصوليا الحمراء  ٣٠٠أكواب أو  ٢ •
  ساعة ١٢بينتو، المنقوعة لمدة  ،الصغيرة

  من الماء مل ١٠٠٠أكواب أو  ٤ •
غ من  ٣٠٠حبات متوسطة الحجم أو  ٢ •

  مقّشرتان ومھروستان ،الطماطم
  مكعبات من مرقة الدجاج ماجي ملح أقل ٢ •
  م�عق طعام من معجون الطماطم ٢ •
  م�عق طعام من زيت الزيتون ٢ •
  مفرومة ،غ من البصل ١٠٠حبة صغيرة الحجم أو  ١ •
  مسحوقة ،فصوص من الثوم ٥ •
  رشة من السبع بھارات •
  من الكزبرة المطحونة رشة •

  طريقة التحضير 

. ُتوَضع الفاصوليا المنقوعة والماء في قدر متوسطة الحجم وُيتَرك المزيج على النار حتى يغلي

  . ُيغّطى وُيطھى على نار خفيفة لمدة ساعة أو حتى تنضج الفاصوليا

فوق ُتضاف الطماطم المھروسة، مكعبا مرقة الدجاج ماجي ملح أقل ومعجون الطماطم 
  ). ُيضاف الماء عند الحاجة(الفاصوليا وُيطھى المزيج على نار خفيفة لبضع دقائق 

دقائق أو حتى يكتسب اللون  ٤ُيسّخن زيت الزيتون في قدر متوسطة الحجم وُيقلّى البصل لمّدة 
ك حتى تفوح رائحته، ثم ُيسَكب فوق الفاصوليا وُيطھى المزيج على . الذھبي aُيضاف الثوم وُيحر

  . دقيقة ١٥ر متوسطة الحرارة لمدة نا

م aك المزيج برفق ثم ُيرَفع عن النار وُيقد aُتضاف التوابل وُيحر .  

   نصائح

   بيانات التوقيت

  البيانات الغذائية

م الطبق ساخًنا أو بارًدا : نصائح التقديم aمن الممكن أن ُيقد.  



 دقيقة 25 : مدة التحضير

 دقيقة ٢٥ساعة و  : مدة الطھو

 6.10  : (غ(دھون 

 14.00  : (غ(بروتين 

 45.00  : (غ(كاربوھيدرات 

 289.00  : (سعرات حرارية(طاقة 

  

 الكوسا المحشّوة بالقريدس والجبنة •

  متوسطي: أسلوب الطبخ •

  أطباق رئيسية: نوع الطبق •
  أشخاص  ٤: الكمية •

  : درجة الصعوبة •

  رخيص: التكلفة •

  المكّونات 

  حبات من الكوسا الصغير ١٠ •
المنظف  ،غ من القريدس المقّشر ١٥٠ •

  والمفروم
  مسحوقان ،فصوص من الثوم ٢ •
 ،غ من جبنة الموتزاري� ٥٠كوب أو  ½ •

  المبشورة
  المفروم فرماً ناعماً  ،م�عق طعام من البقدونس الطازج ٢ •
  ملعقة صغيرة من الفلفل اBسود المطحون ¼ •
  رشة من مسحوق الفلفل الحار •
  مخفوقتان قلي�ً  ،من البيض ٢ •
  مغلف من أسرار خلطة البروست ماجي ١ •
  أكواب من زيت القلي ٢ •

  طريقة التحضير 

  . ُتفّرغ حّبات الكوسا ثم ُتقّشر بتأن̀ 

  . ُيمزج القريدس مع الثوم، والجبنة، والبقدونس، والتوابل، ثم ُتحشى حّبات الكوسا

  . ست ماجيُتغمس حّبات الكوسا المحشّوة في البيض ثم ُتغلّف بمحتوى أسرار خلطة البرو



 ١٠و ٨درجة مئوّية لمّدة تتراوح بين  ١٨٠ُتقلى حّبات الكوسا في الزيت المحّمى على حرارة 

  . دقائق أو إلى أن يصبح لونھا بنّياً ذھبّياً 

  . ُتقّدم مع السلطة أو البطاطا المقلّية

   يانات التوقيتب

  البيانات الغذائية

 دقيقة 20 : مدة التحضير

 دقائق 10 : مدة الطھو

 19.00  : (غ(دھون 

 19.00  : (غ(بروتين 

 25.00  : (غ(كاربوھيدرات 

   : (سعرات حرارية(طاقة 

  

 اتان الكوسا المحشّوة بالقريدسغر •

  عالمي: أسلوب الطبخ •
  أطباق رئيسية: نوع الطبق •
  أشخاص  ٥: الكمية •
  : درجة الصعوبة •
  معتدل: التكلفة •

  المكّونات 

  كغ من الكوسا الصغير ١ •
المنّظف  ،غ من القريدس المقّشر ٢٠٠ •

  والمفروم
  مسحوقان ،فصوص من الثوم ٢ •
 ،ري�غ من جبنة الموتزا ٥٠كوب أو  ½ •

  المبشورة
  المفروم فرماً ناعماً  ،م�عق طعام من البقدونس الطازج ٢ •
  ملعقة صغيرة من الفلفل اBسود المطحون ¼ •
  رشة من الفلفل الحار •
  م�عق طعام من الزيت النباتي ٢ •



  :لتحضير صلصة البشاميل •

  لتر من الحليب ١أكواب أو  ٤ •
  مغلف من أسرار خلطة البشاميل ماجي ١ •
  المبشورة ،من جبنة الموتزاري�غ  ٥٠كوب أو  ½ •

  طريقة التحضير 

  . ُتفّرغ حّبات الكوسا وتوضع جانباً 

  . ُيمزج القريدس مع الثوم، والجبنة، والبقدونس، والتوابل، ثم ُتحشى حّبات الكوسا

ُيحّمى الزيت في مق�ة وُتقلى حّبات الكوسا المحشّوة من كافة الجوانب إلى أن يصبح لونھا بنّياً 
  . ، ثم توضع على طبٍق للخبزذھبّياً 

يوضع الحليب مع محتوى مغلّف أسرار خلطة البشاميل ماجي في وعاٍء كبيٍر وُيغلى المزيج، ثم 
  . دقائق مع التحريك المستمر ٤و ٣ُيترك على ناٍر خفيفٍة لمدذة تتراوح بين 

  . ُيسكب المزيج فوق الكوسا المحشّوة ثم ُترش فوقھا الجبنة المبشورة

دقيقة أو إلى أن  ٢٠درجة مئوية لمّدة  ١٨٠لكوسا المحشّوة في فرٍن محّمى على حرارة ُتخبز ا
  . يصبح لون الوجه ذھبّياً 

   بيانات التوقيت

  البيانات الغذائية

 دقيقة 20 : مدة التحضير

 دقيقة 30 : مدة الطھو

 18.00  : (غ(دھون 

 22.00  : (غ(بروتين 

 29.00  : (غ(كاربوھيدرات 

 363.00  : (سعرات حرارية(طاقة 

  



 موّساكا •

  يوناني: أسلوب الطبخ •

  أطباق رئيسية: نوع الطبق •

  اص أشخ ٩: الكمية •

  : درجة الصعوبة •
  معتدل: التكلفة •

  المكّونات 

  للقلي ،أكواب من الزيت النباتي ½2 •
غ من  ٥٠٠حبات كبيرة الحجم أو  ٢ •

مقّشرتان ومقّطعتان إلى شرائح  ،البطاطا
  متوسطة الحجم

 ،غ من الكوسا الصغير ٤٠٠حبات أو  ٥ •
  مقّطعة إلى شرائح متوسطة الحجم

  مقطعتان إلى شرائح متوسطة الحجم ،غ من الباذنجان ٥٠٠حبات أو  ٢ •
  كمية إضافية للطھو ،م�عق طعام من الزيت النباتي ٣ •
  غ من لحم البقر المفروم ٤٠٠ •
  مغلف من أسرار خلطة المعكرونة بولونيز ماجي ١ •
  مل من الماء ٦٢٥أكواب أو  ½2 •

  :لصلصة البشاميل •

  السائل ،مل من الحليب ١٠٠٠أكواب أو  ٤ •
  بشاميل ماجيمغلف من أسرار خلطة ال ١ •
  مقّطعة إلى شرائح متوسطة الحجم ،غ من الطماطم ١٥٠حبة متوسطة الحجم أو  ١ •
  المبشورة ،غ من جبنة الموتزاري� ١٠٠كوب أو  ١ •

  طريقة التحضير 

  . ُيحّمى الزيت في مق�ة وُتقلى شرائح البطاطا، والكوسا، والباذنجان، ثم توضع الشرائح جانباً 

مق�ة وُيذَبل اللحم المفروم إلى أن يصبح لونه بنّياً، ثم ُيضاف محتوى ُيحّمى الزيت اbضافي في 
 ٨و ٥مغلّف أسرار خلطة المعكرونة بولونيز ماجي والماء، وُيغلى المزيج لمّدة تتراوح بين 

  . دقائق، ثم ُيرفع القدر عن النار ويوضع جانباً 

، وُيغلى المزيج مع التحريك ُيسّخن الحليب ومحتوى مغلّف أسرار خلطة البشاميل ماجي في قدرٍ 
دقائق إلى أن تصبح الصلصة سميكة، وُيرفع بعدھا  ٣إلى  ٢المستمر، ثم ُيترك على النار لمدة 

  . عن النار

سم وُتوّزع نصف  ٢٤× سم  ٣٠ُتسكب ملعقة من صلصة البشاميل في قعر صينّية للفرن قياس 
لونيز مع ث�ثة م�عق من الجبنة كمّية الخضار المقلّية على الوجه، ثم ُتسكب صلصة البو

  . وُتوّزع بقّية الخضار المقلّية ثم ُتسكب أخيراً الكمّية المتبقية من صلصة البشاميل



ُتوّزع شرائح الطماطم على الوجه وُترش الجبنة المبشورة وُيخبز الطبق في فرٍن محّمى على 
  . أن يصبح لون الوجه ذھبّياً  دقيقة أو إلى ٢٥و ٢٠درجٍة مئوّية لمّدة تتراوح بين  ٢٠٠حرارة 

   نصائح

   بيانات التوقيت

  البيانات الغذائية

يجب أ^ّ (يجب أن تصبح شرائح البطاطا طرّية بعد القلي  : نصائح الطبخ
  .(درجة مئوّية ١٧٠تتعدى حرارة الزيت 

 دقيقة 20 : مدة التحضير

 دقيقة 55 : مدة الطھو

 25.00  : (غ(دھون 

 22.00  : (غ(بروتين 

 31.00  : (غ(كاربوھيدرات 

 421.00  : (سعرات حرارية(طاقة 

 غراتان مع البطاطا المھروسة وصلصة البولونيز •



  عالمي: أسلوب الطبخ •

  أطباق رئيسية: نوع الطبق •
  أشخاص  ٨: الكمية •

  : درجة الصعوبة •

  رخيص: التكلفة •

  المكّونات 

  بات كبيرةمقّشرة ومقّطعة إلى مكع ،كغ من البطاطا ½1حبات متوسطة الحجم أو  ٦ •
  ملعقة صغيرة من الملح ½ •
  ملعقة صغيرة من جوز الطيب المسحوق ¼ •
  ملعقة صغيرة من الفلفل اBبيض المطحون ¼ •
  مل من الحليب ١٢٥كوب أو  ½ •
  م�عق طعام من الزيت النباتي ٢ •
  المفروم ،غ من البصل ١٢٥حبة متوسطة الحجم أو  ١ •
  غ من لحم البقر المفروم ٤٠٠ •
  المعكرونة بولونيز ماجي مغلف من أسرار خلطة ١ •
  مل من الماء ٥٠٠أكواب أو  ٢ •
  المصفاّة ،غ من البازي� المعلبة ٤٠٠علبة أو  ١ •
  ملعقة صغيرة من الفلفل اBسود المطحون ¼ •
  م�عق طعام من الكعك المطحون ٢ •
  المذّوبة ،م�عق طعام من الزبدة ٣ •

  طريقة التحضير 

لى أن يصبح مطھّواً جّيداً، ثم ُتصّفى وُتھرس وُتمزج دقيقة أو إ ٢٥ُتسلق البطاطا في الماء لمّدة 
  . مع الملح، والتوابل، والحليب، ثم توضع المكّونات جانباً 

دقائق  ٥ُيحّمى الزيت في القدر ويذبل البصل لمّدة دقيقتين ثم ُيضاف اللحم المفروم وُيقلّى لمّدة 
بولونيز ماجي والماء والبازي�، ُيضاف مغلّف أسرار خلطة المعكرونة . أو إلى أن يصبح بنّياً 

  . دقائق ثم توضع جانباً  ١٠وُتغلى المكونات وُتترك على ناٍر خفيفٍة لمّدة 

ُتمد نصف كمّية البطاطا . ُتدھن صينّية الفرن بالزبدة ثم ُيرش فوقھا القليل من الكعك المطحون
  . المھروسة فوق قاعدة صينّية الفرن

ز فوق البطاطا في صينّية الفرن ثم ُتوّزع الكمّية المتبقية ُيسكب مزيج صلصة البولونيز المجھّ 
  . من البطاطا المھروسة على الوجه

  . ُيرش الكعك المطحون على الوجه وُتسكب الزبدة المذّوبة فوقه

  . دقيقة أو إلى أن يصبح الوجه ذھبي اللون ٢٠إلى  ١٥ُتخبز الصينّية في فرٍن محّمى لمّدة 

   نصائح



   بيانات التوقيت

  البيانات الغذائية

ُيستخدم كيس للتغليف لوضع الطبقة العليا من البطاطا  : نصائح الطبخ
  .ملعقة لتمليس السطح المھروسة من ثم ُتستخدم

 دقيقة 30 : مدة التحضير

 ساعة : مدة الطھو

 15.00  : (غ(دھون 

 22.00  : (غ(بروتين 

 46.00  : (غ(كاربوھيدرات 

 384.00  : (سعرات حرارية(طاقة 

  

 بصلصة البولونيز والغراتان بطاطا •

  عالمي: أسلوب الطبخ •
  أطباق رئيسية: نوع الطبق •

  أشخاص  ٥: الكمية •

  : درجة الصعوبة •
  رخيص: التكلفة •

  المكّونات 

  م�عق طعام من الزيت النباتي ٤ •
  كغ من لحم البقر المفروم ½ •
مغلف من أسرار خلطة المعكرونة  ١ •

  بولونيز ماجي
  مل من الماء ٦٠٠ •
أو البصل، المقّطع  ،ن الكّراثغ م ٢٠٠ •

  إلى شرائح رفيعة
  المسلوقة والمقّطعة إلى شرائح ،كغ من البطاطا ½ •
  حسب المذاق ،رشة من الملح •
  حسب المذاق ،رشة من الفلفل اBسود المطحون •

  :لصلصة البشاميل •



  لتر من الحليب ١أكواب أو  ٤ •
  مغلف من أسرار خلطة البشاميل ماجي ١ •
  المبشورة ،الموتزاري� غ من جبنة ٧٥كوب أو  ¾ •
  المبشورة والمخلوطة مع جبنة الموتزاري� ،غ من جبنة التشيدر ٧٥كوب أو  ¾ •

  طريقة التحضير 

. ُتسّخن ملعقتان من الزيت في مق�ة، يقلّى اللحم المفروم حّتى ينضج ويصبح لونه بنياً ذھبياً 

ُتغلى الصلصة . لصةُتضاف أسرار خلطة المعكرونة بولونيز ماجي مع الماء لتحضير الص
  . دقائق ١٠وُتترك على نار ھادئة لمّدة 

  . ُيسّخن الزيت المتبّقي في مق�ة وُيضاف الكّراث أو البصل ليقلى ثم ُيترك جانباً 

في ھذه اBثناء، ُيمزج الحليب مع أسرار خلطة البشاميل ماجي، وُيغلى المزيج وُيترك لمّدة 
  . ع عن النار وُتترك جانباً ُترف. دقيقتين حّتى تصبح الصلصة كثيفة

ُيسكب مقدار من صلصة البشاميل في الصينية، وُتصّف شرائح البطاطا عليھا مع رّش الملح 
يوضع . ثم ُتسكب فوقھا صلصة البولونيز مع صلصة البشاميل المتبّقية. والفلفل حسب المذاق

  . الكّراث أو البصل فوق المزيج وُتزّين الصينية بالجبنة المبشورة

  . درجة مئوّية ١٩٠دقيقة على حرارة  ٢٥و ٢٠خبز في الفرن لمّدة تتراوح بين تُ 

   بيانات التوقيت

  ذائيةالبيانات الغ

 دقيقة 25 : مدة التحضير

 دقيقة 25 : مدة الطھو

 42.00  : (غ(دھون 

 47.00  : (غ(بروتين 

 52.00  : (غ(كاربوھيدرات 

   : (سعرات حرارية(طاقة 

  



 أرز اBميرة •

  عالمي: أسلوب الطبخ •

  أطباق رئيسية: نوع الطبق •

  أشخاص  ٦: الكمية •

  : درجة الصعوبة •
  رخيص: التكلفة •

  المكّونات 

  م�عق طعام من زيت الزيتون ٥ •
غ من  ٣٠٠حبة كبيرة الحجم أو  ١ •

  مقّطعة إلى مكّعبات صغيرة ،الباذنجان
غ من  ١٥٠حبة متوسطة الحجم أو  ١ •

منزوع منھا البذر  ،الفليفلة الحلوة الحمراء
  ومقّطعة إلى مكّعبات

  ت صغيرةمقّطعتان إلى مكّعبا ،غ من البصل ٣٠٠حبات متوسطة الحجم أو  ٢ •
  غ من لحم البقر المفروم ٥٠٠ •
  مسحوقة ،فصوص من الثوم ٣ •
  مقّطعة إلى مكّعبات صغيرة ،غ من الطماطم ١٥٠حبة متوسطة الحجم أو  ١ •
  مغلف من أسرار خلطة المعكرونة بولونيز ماجي ١ •
  مل من الماء ٦٠٠أكواب أو  ½2 •

  :لصلصة البشاميل •

  المغسول ،غ من اBرز ٣٠٠كوب أو  ½1 •
  مل من الحليب ١٢٥٠ أكواب أو ٥ •
  مغلف من أسرار خلطة البشاميل ماجي ١ •
  المبشورة ،غ من جبنة الموتزاري� ٢٠٠أكواب أو  ٢ •

  طريقة التحضير 

م�عق كبيرة من الزيت في مق�ة ويقلى الباذنجان مع مكّعبات الفليفلة الحلوة حّتى  ٣ُتسّخن 
ً ُيرفع عن النار وُيترك ج. يصبح لون المزيج بنياً ذھبياً    . انبا

 ٤و ٣ُتسّخن ملعقتا الزيت المتبقيتان في المق�ة نفسھا، ثم ُيضاف البصل وُيقلى لمّدة تتراوح بين 
  . ُيضاف اللحم والثوم، وُيطھى المزيج حّتى يصبح لونه بنياً ذھبياً . دقائق

ُتمزج المكّونات جيداً على . ُتضاف الطماطم، أسرار خلطة المعكرونة بولونيز ماجي والماء
  . دقائق ١٠و ٨رارة منخفضة لمّدة تتراوح بين ح

  . ُيصفى وُيترك جانباً . دقائق أو حّتى ينضج ١٠لتر من الماء لمّدة  ١½ُيسلق اBرز في 

ُيغلى المزيج وُيترك . في ھذه اBثناء، ُيسّخن الحليب مع أسرار خلطة البشاميل ماجي في قدر
ُيرفع عن النار وُيمزج . مع التحريك باستمرار دقائق ٣على النار لمّدة تتراوح بين دقيقتين أو 

  . باBرز المسلوق



توضع نصف كمية مزيج البشاميل واBرز في صينية، ثم ُتسكب صلصة البولونيز وُيصّف 
  . الباذنجان والفليفلة الحلوة فوقھا ثم ُيغّطى المزيج بالكمية المتبقية من مزيج البشاميل واBرز

درجة مئوّية لمّدة  ١٨٠ه، وُيطھى الطبق في الفرن على حرارة ُترّش الموتزاري� على الوج
  . دقيقة أو حّتى يصبح لون الوجه بنياً ذھبياً  ٢٠و ١٥تتراوح بين 

   نصائح

   بيانات التوقيت

  البيانات الغذائية

عند تسخين زيت الزيتون للطھو، يجب تجّنب الوصول إلى  : نصائح الطبخ
  .تونشأنه إفساد نكھة زيت الزي درجة التدّخن إذ أّن ذلك من

 دقيقة 20 : مدة التحضير

 دقيقة 40 : مدة الطھو

 39.00  : (غ(دھون 

 45.00  : (غ(بروتين 

 78.00  : (غ(كاربوھيدرات 

 804.00  : (سعرات حرارية(طاقة 

  

 مرق البازي� على الطريقة السورية •

  سوري: أسلوب الطبخ •
  أطباق رئيسية: نوع الطبق •

  أشخاص  ٤: الكمية •
  : صعوبةدرجة ال •

  رخيص: التكلفة •

  المكّونات 

  لتر من الماء ١أكواب أو  ٤ •
مقّطعة إلى  ،غ من موزات لحم الغنم ٤٠٠ •

  مكّعبات



  ُمقّطعة إلى مكّعبات صغيرة ،غ من البصل ١٠٠حبة صغيرة الحجم أو  ١ •
  مكعبات من مرقة ماجي بنكھة لحم الخروف ٢ •
  ملعقة صغيرة من البھارات المشكلة ½ •
  ُمقّطعتان إلى مرّبعات ،غ من الجزر ٣٠٠لحجم أو حبات كبيرة ا ٢ •
  م�عق طعام من معجون الطماطم ½2 •
  مذّوبة ،غ من البازي� المثلّجة ٧٥٠ •

  طريقة التحضير 

ُيغلى المزيج وُتزال الرغوة عن السطح عند . توضع مكّعبات لحم الغنم والماء في قدر كبير
  . ظھورھا

ُيتّبل المزيج بالتوابل وُيترك على نار . حم الخروفُيضاف البصل ومكّعبا مرقة ماجي بنكھة ل
  . خفيفة لمّدة ساعة أو حتى ينضج اللحم

ُيضاف المزيد من الماء عند الضرورة وُتترك . ُيضاف الجزر، ومعجون الطماطم، والبازي�
  . دقيقة أو حتى ينضج الجزر والبازي� ١٥و ١٠المكّونات على ناٍر خفيفة لمدة تتراوح بين 

   نصائح

   بيانات التوقيت

  نات الغذائيةالبيا

  .ُيضاف الملح حسب المذاق عند انتھاء الطھو : نصائح الطبخ

 دقيقة 20 : مدة التحضير

 دقيقة ٣٠ساعة و  : مدة الطھو

 16.00  : (غ(دھون 

 30.00  : (غ(بروتين 

 37.00  : (غ(كاربوھيدرات 

 408.00  : (سعرات حرارية(طاقة 

  



 لسوريةمرق الباميا باللحم على الطريقة ا •

  سوري: أسلوب الطبخ •

  أطباق رئيسية: نوع الطبق •

  أشخاص  ٤: الكمية •

  : درجة الصعوبة •
  رخيص: التكلفة •

  المكّونات 

  حجم صغير ،غ من الباميا ٦٠٠ •
  أكواب من زيت القلي ٢ •
  المقّطع إلى مكّعبات ،غ من لحم البقر ٥٠٠ •
  لتر من الماء ١أكواب أو  ٤ •
ن غ م ٦٠٠حبات متوسطة الحجم أو  ٤ •

  مقّطعة إلى مرّبعات ،الطماطم
  مكعبات من مرقة ماجي بنكھة لحم الخروف ٢ •
  ملعقة طعام من الزبدة ½ •
  مسحوقة ،فصوص من الثوم ٤ •
  المفرومة ،غ من الكزبرة ٥٠كوب أو  ¾ •

  طريقة التحضير 

  . ُترفع عن النار وُتترك جانباً . ُتنّظف الباميا ثّم ُتقلّى حتى تصبح شبه ناضجة

ُيغلى المزيج وُتزال الرغوة عن السطح عند . اللحم والماء إلى قدر كبير ُتضاف مكّعبات
ُتخّفف النار وُتترك المكّونات على ناٍر خفيفة لمدة ساعة أو حتى ُيصبح اللحم شبه . ظھورھا

  . ناضج

ُتضاف الطماطم ومكّعبا مرقة ماجي بنكھة لحم الخروف، وُيضاف مزيد من الماء إذا ما دعت 
  . ك المكّونات على نار خفيفة حتى ينضج اللحمالحاجة، وُتتر

ُتذّوب الزبدة في مق�ٍة وُيقلّى الثوم والكزبرة لمدة دقيقة تقريباً، ثّم ُيضافا إلى المرق والباميا 
  . المقلية

  . دقائق وُتقّدم ١٠ُتترك مرق الباميا على ناٍر خفيفٍة لمدة 

   نصائح

   بيانات التوقيت

  البيانات الغذائية

  .رز المطبوخُتقّدم مع اB : نصائح التقديم



 دقيقة 20 : مدة التحضير

 دقيقة ٣٠ساعة و  : مدة الطھو

 37.00  : (غ(دھون 

 29.00  : (غ(بروتين 

 20.00  : (غ(كاربوھيدرات 

 528.00  : (سعرات حرارية(طاقة 

  

 مرق الفاصوليا البيضاء واللحم •

  شرقي: أسلوب الطبخ •

  أطباق رئيسية: نوع الطبق •
   أشخاص ٦: الكمية •

  : درجة الصعوبة •

  رخيص: التكلفة •

  المكّونات 

غ من الفاصوليا العريضة  ١٨٠كوب أو  ١ •
  المنقوعة طوال الليل ،البيضاء

  كغ من لحم الغنم مع العظم ١ •
  مل من الماء ١٠٠٠أكواب أو  ٤ •
غ من  ١٥٠حبة متوسطة الحجم أو  ١ •

  مقّطعة إلى مكعبات ،البصل
  حونملعقة صغيرة من الفلفل اBسود المط ١ •
  حبات صغيرة الحجم من عيدان القرفة ٢ •
  مكعبات من مرقة الدجاج ماجي ٢ •
  م�عق طعام من الزيت النباتي ٣ •
  مسحوقة ،فصوص من الثوم ٧ •
  مفرومة فرماً ناعماً  ،غ من الطماطم ٤٥٠حبات متوسطة الحجم أو  ٣ •
  ملعقة طعام من معجون الطماطم ½1 •
  ملعقة صغيرة من الفلفل اBسود المطحون ½ •
  لعقة صغيرة من مسحوق الفلفل الحارم ½ •
  ملعقة صغيرة من القرفة المطحونة ½ •

  :ل"رز •

  غ من اBرز ٤٠٠أكواب أو  ٢ •



  مل من الماء ٧٥٠أكواب أو  ٣ •
  م�عق طعام من الزيت النباتي ٢ •
  مكعبات من توابل اBرز اBبيض ماجي ٢ •

  طريقة التحضير 

نصف مطھّوة ثم ُتستخرج من الماء  ُتطھى الفاصوليا البيضاء العريضة في الماء حتى تصبح
  . وُتصّفى

  . يوضع اللحم والماء في قدٍر كبيرٍة ثم ُيغلى وُتزال الرغوة التي تظھر على الوجه

ُيضاف البصل، والفلفل اBسود، وعودا القرفة، ومكعبا مرقة الدجاج ماجي ثم ُتغّطى المكّونات 
ُتستخرج قطع اللحم . صبح اللحم نصف مطھودقيقة أو إلى أن ي ٤٠وُتطھى على ناٍر ھادئٍة لمّدة 

  . وتوضع المرقة جانباً 

دقائق ثم ُتضاف قطع اللحم وُتحّرك بتأ̀ن  ٣إلى  ٢ُيحّمى الزيت في قدٍر كبيرٍة وُيطھى الثوم لمّدة 
ُتضاف قطع الطماطم، ومعجون الطماطم، والفلفل اBسود، ومسحوق الفلفل . دقائق ٤إلى  ٣لمّدة 

  . دقائق إضافّية ٥لقرفة وُيطھى المزيج لمّدة الحار، ومسحوق ا

دقيقة  ٣٠إلى  ٢٥ُتضاف المرقة الموضوعة جانباً والفاصوليا البيضاء وُتطھى المكونات لمّدة 
  . أو إلى أن يكتمل طھو اللحم والفاصوليا البيضاء

  : لتحضير اBرز

دقيقة  ٢٠بالماء البارد لمّدة  ُيغسل اBرز بالماء البارد جّيداً وُيصّفى، ثم ُينقع في وعاٍء مليءٍ 
  . وُيصّفى مجّدداً 

أكواب من الماء في قدٍر كبيرٍة وُيضاف إليھا اBرز والزيت ومكعّبا توابل اBرز  ٣ُتسكب 
  . اBبيض ماجي

ُتغلى المكّونات ثم ُتطھى على ناٍر ھادئٍة مع التحريك من وقٍت إلى آخر إلى أّن يمتص اBرز 
 ً   . دقيقة أو إلى أن ينضج جّيداً  ٢٠إلى  B١٥رز وُيطھى على ناٍر ھادئٍة لمّدة ُيغّطى ا. الماء كلّيا

   بيانات التوقيت

  غذائيةالبيانات ال

 دقيقة 25 : مدة التحضير

 دقيقة ٣٠ساعة و  : مدة الطھو

 39.00  : (غ(دھون 



 42.00  : (غ(بروتين 

 80.00  : (غ(كاربوھيدرات 

 847.00  : (سعرات حرارية(طاقة 

  

 مرق البامية واللحم •

  خليجي: أسلوب الطبخ •

  أطباق رئيسية: نوع الطبق •

  أشخاص  ٦: الكمية •
  : بةدرجة الصعو •
  رخيص: التكلفة •

  المكّونات 

  مع العظم ،كغ من لحم الغنم ١ •
  مل من الماء ١٠٠٠أكواب أو  ٤ •
غ من  ١٥٠حبة متوسطة الحجم أو  ١ •

  مقّطعة إلى مكّعبات ،البصل
  ملعقة صغيرة من الفلفل اBسود المطحون ١ •
  صغيرة الحجم ،من عيدان القرفة ٢ •
  حبات من الھال اBخضر ٤ •
  لدجاج ماجيمكعبات من مرقة ا ٢ •
  م�عق طعام من الزيت النباتي ٣ •
  مسحوقة ،فصوص من الثوم ٦ •
  مفرومة فرماً ناعماً  ،غ من الطماطم ٤٥٠حبات متوسطة الحجم أو  ٣ •
  ملعقة طعام من معجون الطماطم ½1 •
  طازجة أو مثلّجة ،غ من البامية ٥٠٠ •

  :لتحضير ا!رز •

  غ من اBرز ٤٠٠أكواب أو  ٢ •
  ءمل من الما ٧٥٠أكواب أو  ٣ •
  م�عق طعام من الزيت النباتي ٢ •
  مكعبات من توابل اBرز اBبيض ماجي ٢ •

  طريقة التحضير 

  . يوضع اللحم والماء في قدٍر كبيرٍة ثم ُيغلى المزيج وُتزال الرغوة التي تظھر على الوجه



ُيضاف البصل، والفلفل اBسود، والقرفة، وحّبات الھال، ومكعبا مرقة الدجاج ماجي ثم ُيغّطى 
دقيقٍة أو إلى يصبح اللحم نصف مطھو ثم ُتستخرج قطع  ٤٠مزيج وُيطھى على ناٍر ھادئٍة لمّدة ال

  . اللحم من المرقة وتوضع جانباً 

دقائق، ثم ُتضاف قطع اللحم وُتحّرك  ٣إلى  ٢ُيحّمى الزيت في قدٍر كبيرٍة وُيطھى الثوم لمّدة 
 ١٥ون الطماطم وُيطھى المزيج لمّدة ُتضاف قطع الطماطم ومعج. دقائق ٤إلى  ٣بتأ̀ن لمّدة 

  . دقيقة

دقيقة  ٢٠إلى  ١٥ُتضاف مرقة اللحم الموضوعة جانباً إلى البامية وُتطھى على ناٍر ھادئٍة لمّدة 
  . أو حّتى تنضج البامية واللحم جّيداً 

  : لتحضير اBرز

دقيقة  ٢٠البارد لمّدة  ُيغسل اBرز بالماء البارد جّيداً وُيصّفى، ثم ُينقع في وعاٍء مليٍء بالماء
  . وُيصّفى مجّدداً 

أكواب من الماء في قدٍر كبيرٍة وُيضاف إليھا اBرز والزيت ومكعّبا توابل اBرز  ٣ُتسكب 
  . اBبيض ماجي

ُتغلى المكّونات ثم ُتطھى على ناٍر ھادئٍة مع التحريك من وقٍت إلى آخر إلى أّن يمتص اBرز 
 ً   . دقيقة أو إلى أن ينضج جّيداً  ٢٠إلى  ١٥طھى على ناٍر ھادئٍة لمّدة ُيغّطى اBرز ويُ . الماء كلّيا

   بيانات التوقيت

  البيانات الغذائية

 دقيقة 25 : مدة التحضير

 دقيقة ٣٠ساعة و  : مدة الطھو

 39.00  : (غ(دھون 

 37.00  : (غ(بروتين 

 67.00  : (غ(كاربوھيدرات 

 771.00  : (سعرات حرارية(طاقة 

  



 مرق لحم الغنم والخضار •

  لبناني: أسلوب الطبخ •

  أطباق رئيسية: نوع الطبق •

  أشخاص  ٧: الكمية •

  : درجة الصعوبة •
  رخيص: التكلفة •

  المكّونات 

  م�عق طعام من الزيت النباتي ٢ •
غ من  ١٢٥حبة متوسطة الحجم أو  ١ •

  مفرومة ،البصل
  مسحوقان ،فصوص من الثوم ٢ •
المقّطع إلى مكعبات  ،غ من لحم الغنم ٤٥٠ •

  كبيرة
  مل من الماء ١٥٠٠أكواب أو  ٦ •
  مكعبات من مرقة ماجي بنكھة لحم الخروف ٢ •
  مقّشرة ومقطعة إلى مكعبات ،غ من الطماطم ١٥٠جم أو حبة متوسطة الح ١ •
  م�عق طعام من معجون الطماطم ٤ •
  مقطعة إلى مكعبات كبيرة ،غ من الكوسا الصغير ٣٠٠حبات أو  ٣ •
  مقطعة إلى مكعبات كبيرة ،غ من الجزر ٣٠٠حبات متوسطة الحجم أو  ٢ •
  كبيرةمقطعة إلى مكعبات  ،غ من البطاطا ٥٠٠حبات متوسطة الحجم أو  ٢ •
  ملعقة صغيرة من الفلفل اBسود المطحون ¼ •
  ملعقة صغيرة من السبع بھارات ¼ •
  ملعقة صغيرة من القرفة المطحونة ¼ •

  طريقة التحضير 

  . ُيحّمى الزيت في قدٍر كبيرٍة وُيقلى البصل إلى أن يصبح لونه ذھبّياً 

ليه مكعبات لحم الغنم ُيضاف الثوم وُيحّرك لمدة دقيقة واحدة أو أن تفوح رائحته ثم ُتضاف إ
  . دقائق أو إلى أن يصبح لحم الغنم بنّياً  ٥وُتطھى المكونات لمدة 

ُيضاف الماء ومكعبات مرقة ماجي بنكھة لحم الخروف وُيطھى المزيج على ناٍر خفيفٍة مع 
  . تغطية القدر لمدة ساعة أو إلى أن يصبح اللحم طرّياً تقريباً 

مع إضافة المزيد من الماء عند (كوسا، الجزر والبطاطا ُتضاف الطماطم، معجون الطماطم، ال
دقيقة أو إلى أن تنضج الخضار  ٢٠إلى  ١٥، ثم ُتترك المكّونات على ناٍر خفيفٍة لمدة )الحاجة

  . ولحم الغنم جّيداً 

  . ُتتّبل المكّونات بالبھارات وُتحّرك قلي�ً ثم ُتقّدم

   نصائح



   بيانات التوقيت

  البيانات الغذائية

  .الطبق مع اBرز بالشعيرّية ُيقّدم : نصائح التقديم

 دقيقة 25 : مدة التحضير

 دقيقة ٢٠ساعة و  : مدة الطھو

 15.00  : (غ(دھون 

 14.00  : (غ(بروتين 

 21.00  : (غ(كاربوھيدرات 

 274.00  : (سعرات حرارية(طاقة 

  

غراتان بلحم البقر والخضار مع صلصة  •
 البولونيز واBرز اBبيض

  رقيش: أسلوب الطبخ •

  أطباق رئيسية: نوع الطبق •
  أشخاص  ٨: الكمية •

  : درجة الصعوبة •
  رخيص: التكلفة •

  المكّونات 

  أكواب من زيت القلي ½2 •
غ من  ٣٠٠حبة متوسطة الحجم أو  ١ •

مقّشرة ومقّطعة إلى مكعبات  ،البطاطا
  متوسطة

غ من  ٣٠٠حبات متوسطة الحجم أو  ٣ •
  مقّطعة إلى مكعبات متوسطة ،الكوسا الصغير

  مقطعة إلى مكعبات متوسطة ،غ من الباذنجان ٢٥٠حبة متوسطة الحجم أو  ١ •
  المقطع إلى زھيرات متوسطة الحجم ،غ من القرنبيط ٣٠٠أكواب أو  ٢ •
  كمية إضافية ،م�عق طعام من الزيت النباتي ٢ •
  غ من لحم البقر المفروم ٤٠٠ •
  مغلف من أسرار خلطة المعكرونة بولونيز ماجي ١ •
  مل من الماء ٦٢٥أكواب أو  ½2 •



  المبشورة ،غ من جبنة الموتزاري� ١٠٠كوب أو  ١ •

  :مكونات ا!رز •

  غ من اBرز اBبيض ٤٠٠أكواب أو  ٢ •
  مل من الماء ٨٧٥أكواب أو  ½3 •
  م�عق طعام من الزيت النباتي ٢ •
  مكعبات من توابل اBرز اBبيض ماجي ٢ •

  طريقة التحضير 

توضع . وسى الصغير، الباذنجان، ومن ثّم القرنبيطُيحّمى الزيت في قدر، وُتقلّى البطاطا، الك
ُيقلّى كّل نوع من الخضار على . (جانباً على ورق المطبخ ^متصاص الكمية الفائضة من الزيت

  ). حدة في الزيت عينه

ُتحّمى الكمية اbضافية من الزيت في قدر وُيقلّى اللحم المفروم حتى يصبح بنّي اللون ثم ُيضاف 
طة المعكرونة بولونيز ماجي والماء ثّم ُيغلى المزيج مع التحريك بين الحين مغلّف أسرار خل

  . ُيرفع عن النار. دقائق ٨واjخر لمدة 

ُتمزج الخضار المقلية مع صلصة البولونيز التي تّم إعدادھا وُتسكب بشكل متجانس في طبق 
  . مقاوم لحرارة الفرن

درجة مئوية  ٢٣٠في فرن محّمى على حرارة  ُترّش على الوجه الجبنة المبشورة وُيخبز الطبق
  . دقيقة أو حتى يصبح الوجه ذھبي اللون ٢٥- ٢٠لمدة 

  : طريقة إعداد اBرز

  . ُيضاف اBرز، الزيت، ومكعبا توابل اBرز اBبيض ماجي. يوضع الماء في قدر كبيرة

دقيقة أو حتى  ٢٠- ١٥ُيحّرك اBرز باستمرار حتى يغلي، ُيغّطى وُيطھى على نار خفيفة لمدة 
  . ينضج اBرز

   بيانات التوقيت

  البيانات الغذائية

 دقيقة 20 : مدة التحضير

 دقيقة 55 : مدة الطھو

 26.00  : (غ(دھون 

 23.00  : (غ(بروتين 



 56.00  : (غ(كاربوھيدرات 

 534.00  : (سعرات حرارية(طاقة 

  

 بطاطا محشية مع صلصة الطماطم •

  شرقي: أسلوب الطبخ •

  أطباق رئيسية: نوع الطبق •
  أشخاص  ٦: الكمية •

  : درجة الصعوبة •
  رخيص: التكلفة •

  المكّونات 

  المستديرة الصغيرة ،اطاكغ من البط ½1 •
  أكواب من زيت القلي ٢ •
  م�عق طعام من الزيت النباتي ٢ •
غ من  ٢٥٠حبات متوسطة الحجم أو  ٢ •

  مفرومتان ،البصل
  غ من لحم البقر المفروم ٧٥٠ •
  ملعقة صغيرة من الملح ½ •
  ملعقة صغيرة من الفلفل اBسود المطحون ¼ •
  المطحونة ،ملعقة صغيرة من السبع بھارات ½ •
  المحّمص ،عق طعام من الصنوبرم� ٢ •

  :مكّونات الصلصة •

  م�عق طعام من زيت الزيتون ٢ •
  مسحوقان ،فصوص من الثوم ٢ •
  مقّشرة ومفرومة فرماً خشناً  ،غ من الطماطم ٤٥٠حبات متوسطة الحجم أو  ٣ •
  م�عق طعام من معجون الطماطم ٢ •
  مكعبات من مرقة ماجي بنكھة لحم الخروف ٢ •
  اBسود المطحون ملعقة طعام من الفلفل ¼ •
  مل من الماء ٥٠٠أكواب أو  ٢ •

  طريقة التحضير 

ُتقّشر البطاطا وُيقطع جزء من أسفلھا لتشكل قاعدة سوّية ثّم ُتجّوف وُتقلّى في زيت ساخن حتى 
توضع جانباً على ورق المطبخ ^متصاص كمية الزيت . يصبح لونھا ذھبياً وشبه ناضجة

  . الفائضة



. دقائق أو حتى ينضج ٣النباتي في مق�ة، ُيضاف البصل وُيقلّى لمدة  أثناء ذلك، ُيحّمى الزيت

. ُيضاف الصنوبر المحّمص. ُيملّح وُيتّبل بالبھارات. ُيضاف اللحم المفروم وُيحّرك حتى ينضج

  . ُتحّرك المكّونات وُترفع عن النار

  . ُتحشى البطاطا المقلية بمزيج اللحم وتوضع جانباً 

ن الزيت الزيتون في قدر متوسطة الحجم وُيقلّى الثوم حتى تفوح : طريقة تحضير الصلصة aُيسخ
ُيضاف معجون الطماطم، مكعبا . دقائق ٥رائحته ثم ُتضاف الطماطم وُتحّرك المكّونات لمدة 

ُيغلى المزيج وُيترك على نار خفيفة لمدة . مرقة ماجي بنكھة لحم الخروف، الفلفل اBسود والماء
  . دقائق ١٠

  . صة الطماطم في طبق مقاوم لحرارة الفرنُتسكب صل

  . ُتنّسق البطاطا المحشية في الطبق فوق صلصة الطماطم

 ٤٠درجة مئوية لمدة  ٢٠٠ُيغّطى الطبق بورق ألمنيوم وُيخبز في فرن محّمى على حرارة 

  . دقيقة أو حتى تنضج البطاطا

   نصائح

   بيانات التوقيت

  البيانات الغذائية

  .Bرز بالشعيريةُيقّدم ھذا الطبق مع ا : نصائح التقديم

 دقيقة 30 : مدة التحضير

 دقيقة 45 : مدة الطھو

 37.00  : (غ(دھون 

 42.00  : (غ(بروتين 

 49.00  : (غ(كاربوھيدرات 

 649.00  : (سعرات حرارية(طاقة 

  



 كوسا وورق عنب مع كست�تة الغنم •

  لبناني: أسلوب الطبخ •

  أطباق رئيسية: نوع الطبق •

  ص أشخا ٨: الكمية •

  : درجة الصعوبة •
  معتدل: التكلفة •

  المكّونات 

غ من  ١٥٠٠حبة صغيرة الحجم أو  ١٨ •
  الكوسا الصغير

  وحدة متوسطة من ورق العنب ٣٥ •
 ،غ من اBرز المصري ٢٥٠كوب أو  ¼1 •

  المنقوع في الماء لمدة ساعة والمصفّى
  غ من لحم الغنم المفروم ٥٠٠ •
  غ من الطماطم ١٥٠حبة متوسطة الحجم أو  ١ •
  المذّوبة ،م�عق طعام من الزبدة غير المملحة ٤ •
  مل من الماء ٦٠كوب أو  ¼ •
  ملعقة صغيرة من الملح ¼1 •
  ملعقة طعام من القرفة المطحونة ١ •
  ملعقة صغيرة من الفلفل اBسود المطحون ½ •
  المطحونة ،ملعقة صغيرة من السبع بھارات ١ •
  رشة من جوز الطيب المسحوق •
  تيملعقة طعام من الزيت النبا ١ •
  منظفة من الدھن ،كغ من كست�تة الغنم ١ •
  )الطعم اBصيل(مكعبات من مرقة الخروف ماجي  ٤ •
  المقشر ،فصوص من الثوم ٨ •
  كمية إضافية ،مل من الماء ٢٥٠٠أكواب أو  ١٠ •
  مل من عصير الحامض ١٢٥كوب أو  ½ •

  طريقة التحضير 

ُتغسل الخضار وُتصفّى وتوضع ُتفّرغ حّبات الكوسا وُتنزع اBعناق الزائدة من ورق العنب ثم 
 ً   . جانبا

ُيمزج اBرز مع لحم الغنم المفروم، الطماطم، الزبدة، الماء، الملح والبھارات ويوضع المزيج 
  . ساعة½ في البراد لمدة 

سم فارغة من جھة اBعلى ثم توضع  ١ُتحشى حّبات الكوسا الصغيرة بھذا المزيج وُتترك مسافة 
  . الكوسا جانباً 



اق العنب، توضع اBوراق على لوٍح خاص مع الجھة الفاتحة والعنق نحو اBعلى، لحشو أور
وتوضع ملعقة صغيرة من الحشوة على الجزء السفلي وُتطوى اBطراف الخارجّية نحو الوسط 

  . ثم ُتلف بشّدة على شكل إصبع

ح بنّية ثم ُيرفع دقائق أو إلى أن تصب ٥ُيحّمى الزيت في وعاٍء كبيٍر وُتقلى كست�ته الغنم لمدة 
الوعاء عن النار وتوّزع الكست�ته بتجانٍس وُيضاف الثوم الكامل والمقّشر مع تفتيت مكعّبات 

  . فوق الكست�تة) الطعم اBصيل(مرقة الخروف ماجي 

ُتوّزع طبقة من أوراق العنب غير المحشّوة فوق الكست�ته ثم توضع أوراق العنب المحشّوة 
  . كل طبقةفوقھا مع تغيير اتجاه 

توضع حبات الكوسا المحشوة جنباً إلى جنب فوق أوراق العنب المحشّوة ثم يوضع طبٌق فوق 
  . الكوسا

ثم ُتترك على ناٍر خفيفٍة لمدة ساعتين أو إلى ) ُيضاف الملح بحسب الذوق(ُيضاف الماء وُيغلى 
  . ُيضاف إليھا عصير الحامض ثم ُترفع عن النار. أن تنضج حبات الكوسا جيداً 

   نصائح

   بيانات التوقيت

  البيانات الغذائية

ُيضاف المزيد من الماء خ�ل الغلي بحسب الحاجة وإلى أن  : نصائح الطبخ
  .ُتغمر الكوسا كلّياً 

 دقيقة 30 : مدة التحضير

 ساعتان : مدة الطھو

 51.00  : (غ(دھون 

 38.00  : (غ(بروتين 

 40.00  : (غ(كاربوھيدرات 

 768.00  : (سعرات حرارية(طاقة 

  



 محشي الكوسا والباذنجان باللحم

  لبناني: أسلوب الطبخ •
  أطباق رئيسية: نوع الطبق •

  أشخاص  ٦: الكمية •

  : درجة الصعوبة •
  رخيص: التكلفة •

  المكّونات 

غ من  ٨٠٠حبات صغيرة الحجم أو  ١٠ •
  الكوسا الصغير

  غ من الباذنجان الصغير ٦٥٠حبات أو  ١٠ •
 ،غ من اBرز المصري ١٠٠كوب أو  ½ •

  لمنقوع لمدة ساعة والُمصّفىا
  غ من لحم البقر المفروم قليل الدھن ٢٠٠ •
  مفرومة ،غ من الطماطم ١٥٠حبة متوسطة الحجم أو  ١ •
  مل من الماء ٦٠كوب أو  ¼ •
  ملعقة صغيرة من الملح ١ •
  ملعقة طعام من القرفة المطحونة ١ •
  ملعقة صغيرة من الفلفل اBسود المطحون ½ •
  المطحونة ،اتملعقة طعام من السبع بھار ١ •
  رشة من جوز الطيب المسحوق •
  ملعقة طعام من الزيت النباتي ١ •
  مقّطعة إلى قطع كبيرة ،غ من موزات لحم البقر قليل الدھن ٥٠٠ •
  مفّتتان ،مكعبات من مرقة ماجي بنكھة لحم الخروف ٢ •
  مقّشرة ،فصوص من الثوم ٨ •
  كمية إضافية ،مل من الماء ٢٢٥٠أكواب أو  ٩ •
  عجون الطماطمم�عق طعام من م ٥ •

  طريقة التحضير 

  . ُيغس� جّيداً، ُيصّفيا ويوضعا جانباً . ُيجّوف الكوسا والباذنجان الصغير

  . ُيخلط في وعاء اBرز، اللحم، الطماطم، الماء، الملح والتوابل وتوضع المكّونات جانباً 

اBعلى ويوضعا سم فارغاً من  ١ُيحشى الكوسا والباذنجان الصغير بخليط اللحم واBرز وُيترك 
 ً   . جانبا

ُترفع . دقائق أو حتى تصبح بنية اللون ٥ُيحّمى الزيت في قدر كبيرة وُتقلّى قطع لحم البقر لمدة 
ُتضاف فصوص الثوم الكاملة المقّشرة ومكّعبا مرقة ماجي بنكھة لحم الخروف . القدر عن النار

  . المفّتتان



يوضع طبق على . البقر جنباً إلى جنب ُينسق الكوسا والباذنجان الصغير المحشي فوق لحم
  . الوجه لرّص الكوسا والباذنجان

توضع . ُتسكب الصلصة فوق القدر التي تّم إعدادھا. ُيمزج الماء ومعجون الطماطم وُيخلطا جّيداً 
ثم ُتترك على نار خفيفة ) ُيضاف الملح حسب المذاق(القدر فوق نار متوسطة وُتغلى المكّونات 

ُيرفع الكوسا والباذنجان عن النار . حتى ينضج الباذنجان والكوسا الصغيرلمدة ساعتين أو 
  . وُيقّدما

   نصائح

   تبيانات التوقي

  البيانات الغذائية

  .ُيضاف المزيد من الماء عند الطھو حسب الحاجة : نصائح الطبخ

  .ُيقّدم الطبق مع اللبن الزبادي قليل الدسم : نصائح التقديم

 دقيقة 30 : مدة التحضير

 ساعتان : مدة الطھو

 12.00  : (غ(دھون 

 30.00  : (غ(بروتين 

 31.00  : (غ(كاربوھيدرات 

 343.00  : (سعرات حرارية(طاقة 

  

 مرق الخرشوف •

  شرقي: أسلوب الطبخ •

  أطباق رئيسية: نوع الطبق •

  أشخاص  ٥: الكمية •
  : درجة الصعوبة •
  رخيص: التكلفة •

  المكّونات 



  و الزيت النباتيأ ،م�عق طعام من زيت الزيتون ٤ •
  مقطعتان إلى شرائح ،غ من البصل ٣٠٠حبات متوسطة الحجم أو  ٢ •
  مسحوقة ،فصوص من الثوم ٣ •
  كغ من لحم البقر المفروم ½ •
  ملعقة طعام من الدقيق العادي ½1 •
  مكعبات من مرقة الدجاج ماجي ٣ •
  مل من الماء ١٣٧٥أكواب أو  ½5 •
  إلى أربع قطع متساوية الحجمالمثلجة، تقطع كل منھا  ،كغ من قلوب الخرشوف ½ •
  مقّشرة ومقطعة إلى مكعبات صغيرة ،غ من الجزر ١٥٠حبة متوسطة الحجم أو  ١ •
  مقّشرة ومقطعة إلى مكعبات صغيرة ،غ من البطاطا ٢٥٠حبة متوسطة الحجم أو  ١ •
  غ من البازي� المعلبة ٢٠٠كوب أو  ١ •
  المنزوع منه النواة ،غ من الزيتون اBسود ٧٥كوب أو  ½ •
  مل من عصير الحامض ١٢٥كوب أو  ½ •

  طريقة التحضير 

  . دقائق حتى يصبح طرياً  ٥يحّمى الزيت في قدر و يقلى البصل على نار ھادئة لمدة 

  . يضاف الثوم المدقوق واللحم المفروم ويقلب الخليط حتى يصبح لونه ذھبياً 

  . يضاف الدقيق، مكعبات مرقة الدجاج ماجي ويحرك الطعام جيداً 

يغطى القدر و يطھى الحساء على نار . اء، قطع الخرشوف و الجزر و البطاطايضاف الم
  . دقيقة ١٥متوسطة الحرارة لمدة 

  . تضاف حبوب البازي� و الزيتون اBسود و عصير الحامض و يطھى الحساء لمدة دقيقتين

  . يرفع عن النار و يقدم مع اBرز

   نصائح

   بيانات التوقيت

  البيانات الغذائية

دام قلوب الخرشوف الطازجة إذا كان موسمھا، ينصح باستخ : نصائح الطبخ
  .دقيقة قبل ا^ستعمال ٢٠و لكن يجب طھيھا لمدة 

 دقيقة 15 : مدة التحضير

 دقيقة 25 : مدة الطھو

 27.00  : (غ(دھون 



 35.00  : (غ(بروتين 

 36.00  : (غ(كاربوھيدرات 

 485.00  : (سعرات حرارية(طاقة 

  

 لغنم والبطاطاالفطيرة العربية بلحم ا •

  عربي: أسلوب الطبخ •

  أطباق رئيسية: نوع الطبق •

  أشخاص  ٧: الكمية •
  : درجة الصعوبة •
  رخيص: التكلفة •

  المكّونات 

  للقلي ،أكواب من الزيت النباتي ٢ •
المقّطع  ،غ من القرنبيط ٤٥٠أكواب أو  ٣ •

  إلى زھيرات كبيرة
  غ من لحم الغنم المفروم ٥٠٠ •
  يتونم�عق طعام من زيت الز ٢ •
غ من  ١٢٥حبة متوسطة الحجم أو  ١ •

  مقّطعة إلى شرائح ،البصل
  مقّطعة إلى شرائح ،فصوص من الثوم ٣ •
  مقّطعة إلى شرائح ،غ من الفليفلة الحلوة الخضراء ١٥٠حبة متوسطة الحجم أو  ١ •
  مقّشرة ومقّطعة إلى شرائح ،غ من الطماطم ٣٠٠حبات متوسطة الحجم أو  ٢ •
  نكھة لحم الخروفمكعبات من مرقة ماجي ب ٢ •
  ملعقة طعام من معجون الطماطم ١ •
  ملعقة طعام من السبع بھارات ½ •
  مل من الماء ٢٥٠كوب أو  ١ •

  :للبطاطا •

  مسلوقة ومقّطعة إلى مكّعبات كبيرة ،كغ من البطاطا ١حبات متوسطة الحجم أو  ٤ •
  مل من الحليب ١٢٥كوب أو  ½ •
  م�عق طعام من الزبدة ٢ •
  رشة من الملح •
  ل اBبيض المطحونرشة من الفلف •
  المبشورة ،غ من جبنة الموتزاري� ١٠٠كوب أو  ١ •

  طريقة التحضير 



ُيرَفع عن النار ثم ُيوَضع . ُيحمى الزيت على النار وُيقلّى القرنبيط حتى يكتسب اللون الذھبي
  . جانباً على محارم ورقية ^متصاص الكمية الفائضة من الزيت

لمفروم وُتوَضع في صينية خبز مدھونة بالزبدة وُتخَبز في ُتشكaل كرات صغيرة من لحم الغنم ا
  . دقيقة أو حتى تنضج ١٥-١٠درجة مئوية لمدة  ٢٠٠فرن محّمى على حرارة 

ُيسخن زيت الزيتون في مق�ة متوسطة الحجم وُيقلّى البصل والثوم حتى يصبحا طرّيين ثم 
ك المزيج لمدة دقيق aُتضاف الطماطم، مكّعبا مرقة . تينُتضاف الفليفلة الحلوة الخضراء وُيحر

ك المزيج لمدة . ماجي بنكھة لحم الخروف، معجون الطماطم والسبع بھارات العربية a٥ُيحر 
  . دقائق أو حتى تنضج الطماطم

. دقائق ثم ُيضاف القرنبيط المجّھز ١٠ُيضاف الماء واللحم المجّھز وُيطھى على نار خفيفة لمدة 

ك المزيج ثم ُيوَضع  aُيحر ً   . جانبا

  . ُتھَرس البطاطا مع الحليب، الزبدة، الملح والفلفل

  . ُيسَكب مزيج القرنبيط في صينية الخبز وُيوَضع مزيج البطاطا فوقه

 ١٥درجة مئوية لمدة  ٢٥٠ُتَرّش الجبنة فوق البطاطا وُيخَبز الطبق في فرن محّمى على حرارة 

  . دقيقة أو حتى يكتسب الوجه اللون الذھبي

   نصائح

   بيانات التوقيت

  انات الغذائيةالبي

من اBسھل استخدام الكيس المستعمل عادًة لتزيين الكريما  : نصائح الطبخ
  .الوجه لوضع مزيج البطاطا على

 دقيقة 30 : مدة التحضير

 دقيقة 35 : مدة الطھو

 33.00  : (غ(دھون 

 21.00  : (غ(بروتين 

 33.00  : (غ(كاربوھيدرات 

 510.00  : (سعرات حرارية(طاقة 

  



 كبة البطاطا في الفرن •

  لبناني: أسلوب الطبخ •

  أطباق رئيسية: نوع الطبق •

  أشخاص  ٧: الكمية •

  : درجة الصعوبة •
  رخيص: التكلفة •

  المكّونات 

  م�عق طعام من الكعك المطحون ٤ •
 ،م�عق طعام من الزبدة غير المملحة ٤ •

  المذّوبة

  :لعجينة البطاطا •

غ من  ١٥٠٠حبات متوسطة الحجم أو  ٦ •
  غير المقّشرة ،البطاطا

  ملعقة صغيرة من الملح ½1 •
  ملعقة صغيرة من الفلفل اBسود المطحون ¼ •
  من البيض ١ •

  :للحشوة •

  م�عق طعام من الزيت النباتي ٢ •
  مفرومتان ،غ من البصل ٢٥٠حبات متوسطة الحجم أو  ٢ •
  غ من لحم الغنم المفروم ٤٠٠ •
  مفّتتان ،مكعبات من مرقة ماجي بنكھة لحم الخروف ٢ •
  المحّمص ،م�عق طعام من الصنوبر ٢ •
  ملعقة صغيرة من الفلفل اBسود المطحون ¼ •
  ملعقة صغيرة من السبع بھارات ١ •

  طريقة التحضير 

سم بملعقتين كبيرتين من الزبدة المذّوبة وُترش الصينّية بملعقتين  ٣٠ُتمرغ صينية الفرن قياس 
فاظ بالكمّية المتبقية من الزبدة والكعك مع ا^حت(كبيرتين من الكعك المطحون ثم توضع جانباً 

  ). المطحون

ُتسلق البطاطا في الماء إلى أن تصبح مطھّوة جيداً ثم ُتصّفى وُتترك جانباً كي تبرد وُتقّشر 
  . ُتمزج البطاطا المھروسة مع الملح، والفلفل، والبيض ثم توضع جانباً . وُتھرس

البصل لمدة دقيقتين ثم ُيضاف إليه اللحم المفروم في ھذه اBثناء، ُيحّمى الزيت في قدٍر وُيقلى 
ُتضاف مكعبات مرقة ماجي بنكھة لحم . دقائق أو إلى أن يصبح بّني اللون ٥وُيقلّى المزيج لمدة 

الخروف المفّتتة وحبوب الصنوبر والتوابل وُتحّرك لبضع ثواٍن أو إلى أن تمتزج كل المكّونات 
  . ببعضھا ثم توضع جانباً 



كمية البطاطا المھروسة فوق صينية الفرن المجھّزة ثم ُتوّزع الحشوة بتجانٍس فوق  ُتوّزع نصف
  . البطاطا تليھا الكمّية المتبقية من البطاطا المھروسة على الوجه

ُترش الكمية المتبقية من الكعك المطحون على الوجه وُتسكب فوقه الكمية المتبقية من الزبدة 
  . المذوبة

دقيقة أو إلى أن يصبح  ٢٥إلى  ٢٠درجة مئوية لمدة  ٢٢٠على حرارة ُيطھى في فرٍن محّمى 
  . الوجه ذھبي اللون

   نصائح

   يتبيانات التوق

  البيانات الغذائية

  .ُيقّدم الطبق مع سلطة الملفوف والطماطم : نصائح التقديم

 دقيقة 30 : مدة التحضير

 ساعة : مدة الطھو

 25.00  : (غ(دھون 

 16.00  : (غ(بروتين 

 42.00  : (غ(كاربوھيدرات 

 451.00  : (سعرات حرارية(طاقة 

  

 الملفوف المحشو بلحم الغنم •

  متوسطي: أسلوب الطبخ •

  أطباق رئيسية: نوع الطبق •
  أشخاص  ٥: الكمية •

  : درجة الصعوبة •
  رخيص: التكلفة •

  المكّونات 

متوّسطة  ،ورقة من الملفوف اBبيض ١٥ •
  الحجم



  :للحشوة •

  م�عق طعام من زيت الزيتون ٢ •
  مفرومتان فرماً ناعماً  ،غ من البصل ٣٠٠حبات أو  ٢ •
  غ من الصنوبر ٧٥كوب أو  ½ •
  كغ من لحم الغنم المفروم ½ •
  مسحوقان ،فصوص من الثوم ٢ •
  مفرومة فرماً ناعماً  ،غ من الجزر ١٠٠حبة أو  ١ •
  ملعقة صغيرة من الكمون المطحون ١ •
  ملعقة صغيرة من القرفة المطحونة ½ •
  اBسود المطحون ملعقة صغيرة من الفلفل ½ •
  مكعبات من مرقة الدجاج ماجي ٢ •
  م�عق طعام من معجون الطماطم ٢ •
  المفروم فرماً ناعماً  ،م�عق طعام من البقدونس الطازج ٣ •
  المطبوخ ،غ من اBرز البسمتي ١٠٠كوب أو  ½ •
  مل من الماء الساخن ٥٠٠أكواب أو  ٢ •

  طريقة التحضير 

ُتصّفى . دقائق حّتى تصبح ناعمة وسھلة الطي ٦ّدة تسلق أوراق الملفوف في الماء المغلي لم
  . اBوراق وُتنزع منھا الجزوع وُتترك جانباً 

ُيسّخن الزيت في مق�ة كبيرة وُيطھى البصل مع الصنوبر على نار متوّسطة الحرارة لمّدة 
فل ُيضاف لحم الغنم المفروم مع الثوم والجزر والكمون والقرفة والفل. دقائق ٤و ٣تتراوح بين 

  . دقائق إضافية ٥ُيطھى المزيج لمّدة . اBسود ومكّعب واحد من مرقة الدجاج ماجي

ُيرفع عن النار . ُيضاف معجون الطماطم مع البقدونس واBرّز المطبوخ وُيحّرك المزيج جيداً 
  . وُيترك جانباً ليبرد

ّف الورقة ُيطوى الجانبان وُتل. م�عق كبيرة من الحشوة على طرف ورقة الملفوف ٣توضع 
  . بشكل مرّتب

ُيذّوب المكّعب المتبّقي . توضع اBوراق الملفوفة مع الجھة المتعّرجة نحو اBسفل في طبق عميق
  . من مرقة الدجاج ماجي في الماء الساخن وُيسكب فوق الملفوف

درجة مئوّية لمّدة تتراوح بين  ١٨٠ُيغّطى الطبق بورق اBلمنيوم وُيخبز في الفرن على حرارة 
  . دقيقة ٣٠و ٢٥

   بيانات التوقيت

  البيانات الغذائية

 دقيقة 30 : مدة التحضير



 دقيقة 40 : مدة الطھو

 39.00  : (غ(دھون 

 23.00  : (غ(بروتين 

 33.00  : (غ(كاربوھيدرات 

 564.00  : (سعرات حرارية(طاقة 

  

 محشي ورق العنب بلحم الغنم •

  شرقي: أسلوب الطبخ •

  أطباق رئيسية: نوع الطبق •
  أشخاص  ٥: الكمية •

  : درجة الصعوبة •
  رخيص: التكلفة •

  المكّونات 

  نم�عق طعام من زيت الزيتو ٣ •
غ من  ١٠٠حبة صغيرة الحجم أو  ١ •

  مفرومة فرماً ناعماً  ،البصل
  غ من لحم الغنم المفروم ٣٠٠ •
  مسحوق ،فص من الثوم ١ •
  ملعقة صغيرة من القرفة المطحونة ¼ •
  مطحون ،)الطعم اBصيل(مكعب من مرقة الخروف ماجي  ١ •
  غ من اBرز المصري ١٥٠كوب أو  ¾ •
  مفرومة فرماً ناعماً  ،طمغ من الطما ١٥٠حبة متوسطة الحجم أو  ١ •
  المفروم فرماً ناعماً  ،م�عق طعام من البقدونس الطازج ٢ •
  المحّمص ،م�عق طعام من الصنوبر ٣ •
  حبة من ورق العنب ٥٠ •
  مل من الماء ٥٠٠مذّوب في كوبين أو  ،)الطعم اBصيل(مكعب من مرقة الخروف ماجي  ١ •

  طريقة التحضير 

 ٣وُيطھى على نار متوّسطة الحرارة لمدة تتراوح بين  ُيحّمى الزيت في قدر، وُيضاف البصل
ُيضاف اللحم، والثوم، والقرفة، وُتطھى المكّونات حتى يت�شى لون اللحم . دقيقة حتى يذبل ٤و

  . الزھري ثّم ُترفع عن النار



المطحون، واBرز، والبندورة، ) الطعم اBصيل(ُيضاف مكّعب مرقة الخروف ماجي 
  . صنوبر، وُتمزج جّيداً والبقدونس، وحبوب ال

. توضع ورقة العنب فوق لوٍح بحيث تقابلك الجھة الباھتة والعنق: طريقة حشي ورق العنب

توضع ملعقة صغيرة من الحشوة على الجزء اBسفل من الورقة، وُيطوى الطرفان الخارجيان 
  . من الورقة باّتجاه الوسط وُتلّف بإحكام على شكل إصبع

بقتان من ورق العنب غير المحشي ثّم توضع أوراق العنب المحشّية، مع ُيصّف في قعر القدر ط
  . تعاقب اّتجاه كّل طبقة

الُمذّوب تحت الطبقة العليا من اللفائف مع ) الطعم اBصيل(ُيضاف مكّعب مرقة الخروف ماجي 
  . ُيوضع طبقان على الوجه من أجل رّص أوراق العنب. زيادة الماء إذا ما دعت الحاجة

 ٤٠المكّونات، ثّم ُتخّفف درجة الحرارة، وُتغّطى ثّم تُترك على نار خفيفة لمدة تتراوح بين  ُتغلى

  . دقيقة حتى تنضج اBوراق واBرز ٤٥و

  . ُيقدّم محشي ورق العنب ساخناً، وُيزّين بشرائح الحامض، وُيرّش عليه عصيرھا

   بيانات التوقيت

  البيانات الغذائية

 دقيقة 25 : مدة التحضير

 دقيقة 55 : مدة الطھو

 27.00  : (غ(دھون 

 16.00  : (غ(بروتين 

 34.00  : (غ(كاربوھيدرات 

 431.00  : (عرات حراريةس(طاقة 

  

  



 الشمندر المحشو •

  شرقي: أسلوب الطبخ •
  أطباق رئيسية: نوع الطبق •
  أشخاص  ٧: الكمية •
  : درجة الصعوبة •
  رخيص: التكلفة •

  المكّونات 

  المقشر والمسلوق ،كغ من الشمندر ٢ •

  :لتحضير الحشوة •

  م�عق طعام من الزيت النباتي ٢ •
فرومة م ،حبات كبيرة الحجم من البصل ٣ •

  فرماً ناعماً 
  كغ من لحم البقر المفروم ½ •
  المقّطع ،غ من الفطر ٢٠٠أكواب أو  ٢ •
  مكعب من مرقة الدجاج ماجي ١ •
  مل من الماء ١٢٥كوب أو  ½ •
  مسحوقان ،فصوص من الثوم ٢ •
  المسحوق ،غ من الجوز ٥٠كوب أو  ½ •
  كوب من الزبيب ¼ •

  :لتحضير الصلصة  •

  مكعبات من مرقة الدجاج ماجي ٣ •
  لتر من الماء ١ب أو أكوا ٤ •
  م�عق طعام من الماء ٣مذوبة مع  ،ملعقة طعام من دقيق الذرة ½1 •

  طريقة التحضير 

دقائق ثّم يضاف اللّحم والفطر ويطھى  ٤يحّمى الزيت في مق�ة ويضاف البصل ويقلّى لمّدة 
  . المزيج إلى أن يستوي

تسكب الصلصة فوق . لصةُ◌يذوب مكعب مرقة الدجاج ماجي مع الماء ويضاف الثوم إلى الص
  . دقائق ٤المزيج وتترك على النار لمدة 

  . يضاف الجوز والزبيب إلى المزيج وتوضع المق�ة جانباً 

  . تجّوف حبات الشمندر في وسطھا وتحفظ الحشوة



 ٢٠٠تحشى حبات الشمندر بمزيج اللحم وتسكب في صينّية وتحّمر في الفرن على حرارة تبلغ 

  . دقائق ١٠درجة مئوّية لمّدة 

  . تذوب مكعبات مرقة الدجاج ماجي في لتر الماء ويضاف نشاء الذرة لتكثيف الصلصة

تقطع حشوة الشمندر وتسكب في صحن التقديم وتوضع حبات الشمندر المحشّوة فوقھا وتسكب 
  . الصلصة عليھا

  . يقدم ساخناً 

   بيانات التوقيت

  البيانات الغذائية

 دقيقة 15 : مدة التحضير

 دقائق 10 : مدة الطھو

 20.00  : (غ(دھون 

 29.00  : (غ(بروتين 

 50.00  : (غ(كاربوھيدرات 

 452.00  : (راريةسعرات ح(طاقة 

  

 مرق البامية باللحم على الطريقة السعودية •

  سعودي: أسلوب الطبخ •
  أطباق رئيسية: نوع الطبق •
  أشخاص  ٦: الكمية •
  : درجة الصعوبة •
  رخيص: التكلفة •

  المكّونات 



  مل من الماء ١٢٥٠أكواب أو  ٥ •
  المقّطع إلى مكّعبات ،غ من لحم الغنم ٥٠٠ •
  بل المخلوطةملعقة صغيرة من التوا ½ •
  )الطعم اBصيل(مكعبات من مرقة الخروف ماجي  ٢ •
  م�عق طعام من الزيت النباتي ٢ •
  مفرومتان ،غ من البصل ٣٠٠حبات متوسطة الحجم أو  ٢ •
  مفرومة فرماً ناعماً  ،غ من الطماطم ٨٠٠حبات متوسطة الحجم أو  ٦ •
  الصغيرة المثلّجة والمذّوبة ،كغ من البامية ½ •
  مسحوقة ،فصوص من الثوم ٦ •
  صغير الحجم ،قرن من الفلفل اBخضر الحار ١ •

  طريقة التحضير 

ُيغلى المزيج وُتزال الرغوة عن السطح عند . توضع مكّعبات لحم الغنم والماء في قدر كبير
  . ظھورھا

ُتترك المكّونات ). الطعم اBصيل(ُيتّبل المزيج بالتوابل وُيضاف مكّعبا مرقة الخروف ماجي 
يتّم إخراج قطع اللحم بعناية من المرقة وتوضع . مّدة ساعة أو حتى ينضج اللحمعلى نار خفيفة ل

 ً   . جانبا

دقائق  ٤ُيحّمى الزيت في قدر كبير وُيطھى فيه البصل وحبة واحدة من الطماطم المفرومة لمدة 
  . دقائق ٥و ٤ثم ُتضاف البامية وُتحّرك لمّدة تتراوح بين 

المفرومة مع المرقة في الخ�ّط الكھربائي، ثّم ُيضاف المزيج ُتخلط الكمية المتبقية من الطماطم 
دقيقة أو  ١٥و ١٠ُتغطى المكّونات وُتترك على ناٍر خفيفة لمدة تتراوح بين . إلى قدر البامية

  . حتى تنضج البامية

ُيُ◌ترك . ُيقلّى الثوم وقرن الفلفل الحاّر لمدة دقيقة ثّم ُيضافا إلى مرق الباميا مع قطع اللحم
  . دقائق ثّم ُتقّدم ٤لمرق على ناٍر خفيفة لمدة ا

   بيانات التوقيت

  البيانات الغذائية

 دقيقة 25 : مدة التحضير

 ساعتان : مدة الطھو



 19.00  : (غ(دھون 

 19.00  : (غ(بروتين 

 19.00  : (غ(كاربوھيدرات 

 311.00  : (سعرات حرارية(طاقة 

  

محشي كوسا مع أجنحة الدجاج على  •
 الطريقة الكويتية

  كويتي: أسلوب الطبخ •
  أطباق رئيسية: نوع الطبق •
  أشخاص  ٥: الكمية •
  : درجة الصعوبة •
  رخيص: التكلفة •

  المكّونات 

  كغ من الكوسا الصغير ٢حبة أو  ٢٥ •
  غ من اBرز البسمتي ١٠٠كوب أو  ½ •
  غ من لحم البقر المفروم ٢٥٠ •
  المذّوب ،م�عق طعام من السمن ٤ •
  ملعقة طعام من الملح ١ •
  المفروم ،غ من البقدونس الطازج ٢٥كوب أو  1/3 •
  المفرومة ،غ من الكزبرة ٢٥كوب أو  1/3 •
  المفروم ،غ من الشبث الطازج ٢٥ب أو كو 1/3 •
  مفرومة ،غ من البصل ١٠٠حبة صغيرة الحجم أو  ١ •
  مسحوقة ،فصوص من الثوم ٣ •
  مفرومة ،غ من الطماطم ١٥٠حبة متوسطة الحجم أو  ١ •
  م�عق طعام من الزبيب ٢ •
  ملعقة صغيرة من الفلفل اBبيض المطحون ¼ •
  ملعقة صغيرة من الكمون المطحون ¼ •
  ة من الكركم المطحونملعقة صغير ¼ •
  ملعقة صغيرة من القرفة المطحونة ¼ •
  ملعقة صغيرة من جوز الطيب المسحوق ¼ •
  م�عق طعام من الزيت النباتي ٣ •
  كغ من جوانح الدجاج ١ •



  م�عق طعام من معجون الطماطم ٥ •
  مكعبات من مرقة الدجاج ماجي ٢ •
  لتر من الماء ٣كوب أو  ١٢ •

  طريقة التحضير 

  . سل جّيداً ُيجّوف الكوسا وُيغ

  . ُينقع اBرز في الماء لمدة نصف ساعة ثّم ُيصفّى

ُيمزج اBرز، واللحم، والسمن، والملح، والبقدونس، والكزبرة، والشبث، والبصل المفروم، 
  . والثوم، ومعجون الطماطم، والطماطم المفرومة، والتوابل في وعاء للمزج

  . من اBعلىسم فارغاً  ١ُيحشى الكوسا بخليط اBرز مع إبقاء 

ُيضاف . دقائق أو حتى تكتسب لوناً ذھبياً  ٣ُيحّمى الزيت في قدر وُتقلّى أجنحة الدجاج لمدة 
  . معجون الطماطم، ومكعبا مرقة الدجاج ماجي ، ثّم ُترفع عن النار

ُيرّص الكوسا عبر وضع طبق على . ُينّسق الكوسا المحشي بعناية وجنباً إلى جنب في قدر
  . وجھه

دقيقة أو حتى ينضج  ٣٠ماء وُيغلى المزيج ُثم ُيترك على نار خفيفة لمدة ساعة وُيضاف ال
  . الكوسا

   نصائح

   توقيتبيانات ال

  البيانات الغذائية

يمكن استعمال صدور الدجاج بد^ً من أجنحتھا للحصول على  : نصائح الطبخ
  .وجبة خفيفة

 دقيقة 30 : مدة التحضير

 دقيقة ٤٥ساعة و  : مدة الطھو



 56.00  : (غ(دھون 

 59.00  : (غ(بروتين 

 40.00  : (غ(كاربوھيدرات 

 867.00  : (سعرات حرارية(طاقة 

  

 محشي البصل على الطريقة السعودية •

  سعودي: أسلوب الطبخ •
  أطباق رئيسية: نوع الطبق •
  أشخاص  ٥: الكمية •
  : درجة الصعوبة •
  رخيص: التكلفة •

  المكّونات 

  كبير الحجم ،غ من البصل ٧٥٠ •
  لحم الغنم المفروم غ من ٣٠٠ •
  غ من اBرز المصري ٥٠كوب أو  ¼ •
  ملعقة طعام من السمن ١ •
غ من  ١٠٠حبة صغيرة الحجم أو  ١ •

  مبشورة ،البصل
  مسحوقة ،فصوص من الثوم ٣ •
  ملعقة صغيرة من الفلفل اBسود المطحون ½ •
  ملعقة صغيرة من الكمون المطحون ½ •
  ملعقة صغيرة من الكزبرة المطحونة ½ •
  من معجون الطماطم ملعقة طعام ١ •
  مل من الماء الساخن ٥٠٠أكواب أو  ٢ •
  مكعبات من مرقة الدجاج ماجي ٢ •
  م�عق طعام من الزيت النباتي ٣ •

  طريقة التحضير 

  . ثم ُتنزع كّل طبقة من البصل بتأ̀ن وُتترك جانباً . ُتقّشر أكواز البصل وُتغلى حّتى تذبل



ز مع السمن والبصل المبشور والثوم المسحوق يوضع اللحم المفروم في وعاء وُيضاف إليه اBر
  . ُتمزج المكّونات جيداً بعضھا مع بعض. وُيتّبل بكافة التوابل

  . ُتحشى طبقات البصل بمزيج اللحم

  . توضع الكمية المتبقية من البصل في قعر قدر كبيرة وُتصّف الطبقات المحشّوة فوقھا

  . ق البصلُيذّوب معجون الطماطم بالماء وُيسكب الخليط فو

ُيغلى المزيج ثم ُيغّطى وُيطھى على نار . ُيضاف مكّعبا مرقة الدجاج ماجي مع الزيت النباتي
  . دقيقة حّتى ينضج البصل واBرز ٢٥خفيفة لمّدة 

   بيانات التوقيت

  البيانات الغذائية

 دقيقة 30 : مدة التحضير

 دقيقة 25 : مدة الطھو

 23.00  : (غ(دھون 

 13.00  : (غ(بروتين 

 28.00  : (غ(كاربوھيدرات 

 370.00  : (سعرات حرارية(طاقة 

  

 مرق الخضار بلحم البقر •

  خليجي: لطبخأسلوب ا •
  أطباق رئيسية: نوع الطبق •
  أشخاص  ٦: الكمية •
  : درجة الصعوبة •
  رخيص: التكلفة •



  المكّونات 

  م�عق طعام من زيت الزيتون ٢ •
  الُمقّطع إلى مكّعبات ،غ من لحم البقر قليل الدھن ٧٥٠ •
  مقّطعة إلى مكّعبات ،حبات متوسطة الحجم من البصل ٣ •
  يملعقة طعام من الدقيق العاد ½1 •
  مل من الماء ١٥٠٠أكواب أو  ٦ •
  عود من عيدان القرفة ١ •
  مقّطعة إلى مكّعبات ،حبة كبيرة الحجم من الطماطم ١ •
  ملعقة طعام من معجون الطماطم ١ •
  من َورق الغار ١ •
  أو الحمراء المقّطعة إلى مكّعبات ،حبة من الفليفلة الحلوة الخضراء ١ •
  كّعباتُمقّطعة إلى م ،حبات صغيرة الحجم من الكوسا ٢ •
  مفرومان ،فصوص من الثوم ٢ •
  الُمقّشر والمقّطع إلى مكّعبات ،غ من اليقطين ١٥٠كوب أو  ١ •
  ُمقّشرة وُمقّطعة إلى مكّعبات ،حبة من البطاطا ١ •
  من الھال اBخضر ٣ •
  مكعبات من مرقة البقر ماجي ٢ •
  ملعقة صغيرة من الفلفل اBسود المطحون ¼ •

  طريقة التحضير 

  . ُتضاف اللحمة وُتقلّى حتى تكتسب لوناً بنّياً ذھبّياً . كبيرُيحّمى الزيت في قدر 

ُيضاف . دقائق إضافية ثّم ُيضاف الدقيق وُتمزج المكّونات جّيداً  ٥ُيضاف البصل وُيطھى لمدة 
الماء، وعود القرفة، والطماطم، ومعجون الطماطم، وورقة الغار ثم ُيغّطى المزيج وُيطھى على 

  . و حتى ينضج اللحمناٍر خفيفٍة لمدة ساعة أ

ُتضاف الفليفلة الحلوة، والكوسا، والثوم، واليقطين، والبطاطا، والھال، ومكّعبا مرقة البقر ماجي 
  . دقيقة إضافية أو حتى ينضج اللحم والخضار ١٥والفلفل اBسود، وُتطھى المكّونات لمدة 

   نصائح

   بيانات التوقيت

  البيانات الغذائية

  .طبوخُيقّدم الطبق مع اBرز الم : نصائح التقديم

 دقيقة 20 : مدة التحضير



 ساعة : مدة الطھو

 23.00  : (غ(دھون 

 27.00  : (غ(بروتين 

 22.00  : (غ(كاربوھيدرات 

 413.00  : (سعرات حرارية(طاقة 

  

 مرق السبانخ باللحم على الطريقة السعودية •

  سعودي: أسلوب الطبخ •
  أطباق رئيسية: نوع الطبق •
  أشخاص  ٥: الكمية •
  : جة الصعوبةدر •
  رخيص: التكلفة •

  المكّونات 

  م�عق طعام من الزيت النباتي ٢ •
غ من  ٣٠٠حبات متوسطة الحجم أو  ٢ •

  مقّطعتان إلى شرائح رقيقة ،البصل
المقّطع إلى مكّعبات  ،كغ من لحم الغنم ½ •

  صغيرة
  ملعقة صغيرة من الكمون المطحون ١ •
  ملعقة صغيرة من الفلفل اBسود المطحون ½ •
  ق طعام من معجون الطماطمم�ع ٢ •
  مفرومتان ،غ من الطماطم ٣٠٠حبات متوسطة الحجم أو  ٢ •
  لتر من الماء ١أكواب أو  ٤ •
  )الطعم اBصيل(مكعبات من مرقة الخروف ماجي  ٢ •
  غ من أوراق السبانخ الطازجة ٦٠٠ •
  غ من اBرز ٥٠كوب أو  ¼ •

  طريقة التحضير 



  . ّم توضع جانباً ُتغسل وُتصّفى ث. ُتفرم السبانخ فرماً ناعماً 

دقائق أو حتى يكتسب لوناً  ٦و ٥ُيحّمى الزيت في قدر كبير وُيطھى فيه البصل لمّدة تتراوح بين 
دقائق ثم ُيضاف الكمون والفلفل اBسود وُتحّرك  ٥ُتضاف مكّعبات اللحم وُتحّرك لمدة . ذھبياً 

  . المكّونات لمدة دقيقة

الطعم (والماء، ومكّعبا مرقة الخروف ماجي  ُيضاف معجون الطماطم، والطماطم المفرومة،
  . ثم ُتغلى المكّونات وُتغّطى، وُتترك على نار خفيفة لمّدة ساعة أو حتى ينضج اللحم) اBصيل

دقيقة أو  ١٥و ١٠ُتضاف السبانخ واBرز وُتترك المكّونات على نار خفيفة لمّدة تتراوح بين 
  . حتى ينضج اBرز

   بيانات التوقيت

  البيانات الغذائية

 دقيقة 25 : مدة التحضير

 دقيقة ٣٠ساعة و  : مدة الطھو

 23.00  : (غ(دھون 

 23.00  : (غ(بروتين 

 22.00  : (غ(كاربوھيدرات 

 382.00  : (سعرات حرارية(طاقة 

  

مرق الفاصوليا البيضاء واللحم على  •
 الطريقة السورية

  سوري: أسلوب الطبخ •
  أطباق رئيسية: نوع الطبق •
  أشخاص  ٤: الكمية •
  : درجة الصعوبة •
  رخيص: التكلفة •



  المكّونات 

  الُمجّففة ،غ من الفاصوليا البيضاء ١٥٠كوب أو  ١ •
  م�عق طعام من الزيت النباتي ٢ •
  مفرومتان ،غ من البصل ٣٠٠حبات متوسطة الحجم أو  ٢ •
  المقّطعة إلى مكّعبات متوسطة ،غ من موزات لحم الغنم ٣٠٠ •
  ملعقة صغيرة من التوابل المخلوطة ١ •
  لتر من الماء ١أكواب أو  ٤ •
  مكعبات من مرقة ماجي بنكھة لحم الخروف ٢ •
  مقّطعة إلى مرّبعات ،غ من الطماطم ٤٥٠الحجم أو حبات متوسطة  ٣ •
  مسحوقة ،فصوص من الثوم ٣ •
  المفرومة ،غ من الكزبرة ٣٥كوب أو  ½ •

  طريقة التحضير 

  . ُتصّفى وُتترك جانباً . ساعة ١٢ُتنقع الفاصوليا البيضاء في الماء لمدة 

 ٥و ٤حّركا لمدة تتراوح بين ُيتّب� بالتوابل ويُ . ُيطھى البصل واللحم. ُيحّمى الزيت في قدٍر كبير
  . دقائق

ُيضاف الماء ومكّعبا مرقة ماجي بنكھة لحم الخروف، والفاصوليا البيضاء والطماطم ثم ُيغلى 
  . المزيج وُيترك على ناٍر خفيفٍة لمدة ساعة أو حتى ينضج اللحم والفاصوليا

  . ئق إضافيةدقا ٥ُيضاف الثوم والكزبرة وُتترك المكّونات على ناٍر خفيفٍة لمدة 

   نصائح

   بيانات التوقيت

  البيانات الغذائية

  .ُيقدم مرق الفاصوليا مع اBرز المطبوخ : نصائح التقديم

 دقيقة 25 : مدة التحضير

 دقيقة ٣٠ساعة و  : مدة الطھو

 17.00  : (غ(دھون 



 25.00  : (غ(بروتين 

 38.00  : (غ(كاربوھيدرات 

 402.00  : (سعرات حرارية(طاقة 

  

 م الغنممرق الفول بلح •

  لبناني: أسلوب الطبخ •
  أطباق رئيسية: نوع الطبق •
  أشخاص  ٤: الكمية •
  : درجة الصعوبة •
  رخيص: التكلفة •

  المكّونات 

 ،كغ من موزات لحم الغنم قليل الدھن ½ •
  المقّطع إلى مكّعبات

  لتر من الماء ½1أكواب أو  ٦ •
غ من  ١٥٠حبة متوسطة الحجم أو  ١ •

  مقّطعة إلى مكّعبات ،البصل
  وحدة صغيرة من عود القرفة ١ •
  م�عق طعام من زيت الزيتون ٢ •
  مسحوقة ،فصوص من الثوم ٣ •
  المذّوب ،كغ من الفول العريض المثلج ½ •
  المفرومة ،غ من الكزبرة ٢٥كوب أو  ½ •
  ملعقة طعام من الدقيق العادي ¾ •
  ملعقة صغيرة من الفلفل المطحون ¼ •
  مكعبات من مرقة ماجي بنكھة لحم الخروف ٢ •

  التحضير  طريقة

. ُيغلى المزيج وُتزال الرغوة عنه عند ظھورھا. توضع قطع لحم الغنم مع الماء في قدر كبير

  . يغطى القدر ويترك على نار خفيفة لمّدة ساعة أو حتى ينضج اللحم. ُتضاف القرفة والبصل

مكّونات ُتطھى ال. ُيحّمى الزيت في قدر كبير وُيضاف إليه الثوم، والفول، والكزبرة، والدقيق
  . وُتحّرك لمدة دقيقتين



ُيضاف الفلفل، ومكّعبا مرقة ماجي بنكھة لحم الخروف، وقطع لحم الغنم المطبوخة مع المرقة، 
  . دقائق أو حتى ينضج اللحم والفول ١٠وُتطھى المكّونات من دون تغطية لمدة 

   نصائح

   بيانات التوقيت

  البيانات الغذائية

  .ُيقدم الطبق مع اBرز المطبوخ : نصائح التقديم

 دقيقة 15 : مدة التحضير

 دقيقة ٣٠ساعة و  : مدة الطھو

 13.00  : (غ(دھون 

 36.00  : (غ(بروتين 

 32.00  : (غ(كاربوھيدرات 

 395.00  : (سعرات حرارية(طاقة 

  

 مرق القرنبيط ولحم الغنم •

  متوسطي: أسلوب الطبخ •
  أطباق رئيسية: نوع الطبق •
  أشخاص  ٥: الكمية •
   :درجة الصعوبة •
  رخيص: التكلفة •

  

  المكّونات 

  المقّطع إلى زھيرات ،غ من القرنبيط ٥٠٠ •



  م�عق طعام من الزيت النباتي ٢ •
  مفرومة فرماً ناعماً  ،غ من البصل ١٥٠حبة متوسطة الحجم أو  ١ •
  المقّطع إلى مربعات ،غ من لحم الغنم ٥٠٠ •
  المسحوق ،فص من الثوم ١ •
  ملعقة صغيرة من القرفة المطحونة ¾ •
  قة صغيرة من الفلفل اBسود المطحونملع ½ •
  مل من الماء ١٢٥٠أكواب أو  ٥ •
  )الطعم اBصيل(مكعبات من مرقة الخروف ماجي  ٢ •
  م�عق طعام من معجون الطماطم ٢ •
  م�عق طعام من عصير الحامض ٢ •

  طريقة التحضير 

  . ُيخرج من الماء، وُيصّفى، ويوضع جانباً . دقائق ٥ُيسلق القرنبيط في ماء يغلي لمدة 

دقائق أو حتى يكتسب لوناً  ٦و ٤ُيحّمى الزيت في قدر كبير، ثّم ُيطھى البصل لمدة تتراوح بين 
 ًّ   . دقائق ٥ُيضاف اللحم، والثوم وُتطھى المكّونات لمدة . ذھبيا

ُتضاف القرفة والفلفل والماء، ومكّعبا مرقة الخروف الطعم اBصيل ماجي ، ومعجون الطماطم، 
  . دقيقة أو حتى ينضج اللحم ٤٠ى المزيج وُيترك على نار خفيفة لمدة ُيغل. وعصير الحامض

دقائق أو حتى ينضج  ١٠و ٥ُيضاف القرنبيط وُتترك المكّونات على نار خفيفة لمدة تتراوح بين 
  . القرنبيط ولكن دون ا^فراط في طھيه

   نصائح

   بيانات التوقيت

  البيانات الغذائية

  .لشعيريةُيقّدم الطبق مع اBرز المطبوخ با : نصائح التقديم

 دقيقة 15 : مدة التحضير

 ساعة : مدة الطھو

 22.00  : (غ(دھون 



 21.00  : (غ(بروتين 

 11.00  : (غ(كاربوھيدرات 

  : (سعرات حرارية(طاقة 
 

  

 مرق البطاطا •

  شرقي: أسلوب الطبخ •
  أطباق رئيسية: نوع الطبق •
  أشخاص  ٥: الكمية •
  : درجة الصعوبة •
  رخيص: التكلفة •

  كّونات الم

  أكواب من زيت القلي ٢ •
غ من  ٥٠٠حبات متوسطة الحجم أو  ٢ •

  مقّطعتان إلى مكّعبات ،البطاطا
غ من  ١٥٠حبة متوسطة الحجم أو  ١ •

  مفرومة فرماً ناعماً  ،البصل
  م�عق طعام من الزيت النباتي ٢ •
  غ من لحم البقر المفروم ٣٠٠ •
  مسحوق ،فص من الثوم ١ •
  ونةملعقة صغيرة من القرفة المطح ¾ •
  ملعقة صغيرة من الفلفل اBسود المطحون ½ •
  مل من الماء ٧٥٠أكواب أو  ٣ •
  مكعبات من مرقة الدجاج ماجي ٢ •
  م�عق طعام من معجون الطماطم ٢ •
  المفروم ،ملعقة طعام من البقدونس الطازج ½ •

  طريقة التحضير 

النار وتوضع على  ُترفع عن. ُيحّمى الزيت وُتقلّى مكّعبات البطاطا حتى تكتسب لوناً شبه ذھبي
  . ورق نّشاف ^متصاص الزيت الفائض



دقائق أو حتى يكتسب  ٦و ٤ُيحّمى الزيت في قدر كبيرة، وُيطھى فيه البصل لمدة تتراوح بين 
دقائق أو حتى  ٨و ٦ُيضاف اللحم المفروم والثوم وُيطھى المزيج لمدة تتراوح بين . لوناً ذھبياً 

  . يكتسب لوناً ذھبياً 

ُيغلى . ، والفلفل اBسود، والماء، ومكعبا مرقة الدجاج ماجي ومعجون الطماطمُتضاف القرفة
  . دقيقة ١٥المزيج وُيترك على نار خفيفة لمّدة 

ُيرش البقدونس . دقائق ٨و ٦ُتضاف البطاطا المقلية وُتترك على نار خفيفة لمدة تتراوح بين 
  . على المرق وّتقّدم

  . يريةُيقدم المرق مع اBرز المطبوخ بالشع

   بيانات التوقيت

  البيانات الغذائية

 دقيقة 15 : مدة التحضير

 دقيقة 25 : مدة الطھو

 24.00  : (غ(دھون 

 20.00  : (غ(بروتين 

 21.00  : (غ(كاربوھيدرات 

 356.00  : (سعرات حرارية(طاقة 

  

 خورشت البامية على الطريقة اbيرانّية •

  إيراني: أسلوب الطبخ •
  أطباق رئيسية: نوع الطبق •
  أشخاص  ٤: الكمية •
  : درجة الصعوبة •
 رخيص: التكلفة •
•  



  المكّونات  •

  ت النباتيم�عق طعام من الزي ٢ •
  مفرومة فرماً ناعماً  ،غ من البصل ٢٠٠حبة كبيرة الحجم أو  ١ •
  مسحوقة ،فصوص من الثوم ٣ •
  ملعقة صغيرة من الكركم المطحون ½1 •
  ملعقة صغيرة من الفلفل اBسود المطحون ½ •
  مقطعة إلى مكعبات ،كغ من قطعة كاملة من لحم البقر ½ •
  م�عق طعام من معجون الطماطم ½2 •
  لتر من الماء ١أكواب أو  ٤ •
  مكعبات من مرقة الدجاج ماجي ٢ •
  مذوبة إذا كانت مثلجة ،كغ من البامية ½ •
  ملعقة صغيرة من مسحوق ال�يم المجفّف ١ •

  طريقة التحضير 

  . دقائق أو حتى يذبل ٥إلى  ٤ُيحّمى الزيت في قدٍر كبيرٍة ثم ُيطھى البصل لمدة 

دقائق ثم  ٤إلى  ٣م وُيحّرك المزيج لمّدة ُيضاف مسحوق الكركم، والفلفل اBسود، و قطع اللح
  . ُيضاف معجون الطماطم وُتحّرك المكّونات لمّدة دقيقة إلى دقيقتين

ُتغّطى المكّونات وُتترك . وُيغلى المزيج ثم ُتخّفف النار. ُيضاف الماء ومكعبا مرقة الدجاج ماجي
  . على النار لمّدة ساعة أو حتى يصبح اللحم مطھواً 

تصفى ثم تضاف إلى القدر مع مسحوق . ببعض الزيت حتى تصبح نصف ناضجة تقلى البامية
  . دقيقة أو حتى يكتمل طھو البامية ١٥-١٠ال�يم ثم تطھى على نار خفيفة لمّدة 

  . ُيقّدم الطبق مع اBرز المطبوخ

   لتوقيتبيانات ا

  البيانات الغذائية

 دقيقة 20 : مدة التحضير

 دقيقة ٣٠ساعة و  : مدة الطھو

 29.00  : (غ(دھون 



 27.00  : (غ(بروتين 

 19.00  : (غ(كاربوھيدرات 

 445.00  : (سعرات حرارية(طاقة 

  

 مرق لحم الغنم والخضار - غورميه سابزي  •

  إيراني: أسلوب الطبخ •
  أطباق رئيسية: نوع الطبق •
  أشخاص  ٥: الكمية •
  : درجة الصعوبة •
  رخيص: التكلفة •

  المكّونات 

  كوب من الزيت النباتي ¼ •
غ من  ٣٠٠حبات متوسطة الحجم أو  ٢ •

  مفرومتان فرماً ناعماً  ،البصل
  المطحون ملعقة صغيرة من الكركم ١ •
المقطعة إلى  ،كغ من موزات لحم الغنم ١ •

  مكعبات
  مل من الماء ١٢٥٠أكواب أو  ½4 •
  مكعبات من مرقة الدجاج ماجي ٢ •
  أو الصغيرة الحمراء ،غ من الفاصوليا الصغيرة المجففة ١٢٠كوب أو  ¾ •
  حبات من ال�يم المجّفف ٢ •
  ت صغيرةمقّطعة إلى مكّعبا ،غ من البطاطا ٣٥٠حبة كبيرة الحجم أو  ١ •
  المفروم ،غ من البصل اBخضر ١٠٠كوب أو  ١ •
  المفرومة فرماً ناعماً  ،غ من أوراق السبانخ الطازجة ١١٠كوب أو  ½1 •
  المفرومة فرماً ناعماً  ،غ من الكزبرة ٣٥كوب أو  ½ •
  المفروم فرماً ناعماً  ،غ من البقدونس الطازج ١١٠كوب أو  ½1 •
  فرماً ناعماً  المفروم ،غ من الثوم المعّمر ٣٥كوب أو  ½ •
  المفرومة فرماً ناعماً  ،غ من أوراق الحلبة ١٨كوب أو  ¼ •

  طريقة التحضير 

ُتسّخن نصف كمية الزيت في مق�ة كبيرة، ُيضاف البصل وُيقلى على نار متوّسطة الحرارة 
  . حّتى يصبح لونه ذھبياً، ثم ُيضاف الكركم وُيقلى المزيج لمّدة دقيقتين إضافيتين



  . لحم وُتحّرك على حرارة مرتفعة حّتى يتغّير لونھا ويبدأ بالتحّول إلى بنيّ ُتضاف مكعبات ال

ُيضاف الماء مع مكّعبي مرقة الدجاج ماجي وُيغلى المزيج، ثم ُيغطى وُيترك على نار ھادئة 
  . دقيقة ٣٠لمّدة 

  . لحمدقيقة إضافّية أو حّتى ينضج ال ٤٠ُتضاف الفاصوليا وُيترك المزيج على نار ھادئة لمّدة 

ُتسّخن الكمية المتبّقية من الزيت في مق�ة، ٌتضاف إليھا البطاطا وُتقلى حّتى يصبح لونھا بنياً 
خفيفاً، ثم ُيضاف البصل اBخضر مع السبانخ، الكزبرة، البقدونس، الثوم المعّمر والحلبة وُيقلى 

  . دقائق إضافية ٤أو  ٣المزيج لمّدة 

ُيضاف الحامض المجفف وُيغطى المزيج وُيترك على نار ُيضاف مزيج البطاطا إلى اللحم، ثم 
  . دقائق إضافية ١٠ھادئة لمّدة 

  . ُتتّبل بالفلفل والملح

  . ُتقّدم مع اBرز اBبيض

   بيانات التوقيت

  البيانات الغذائية

 دقيقة 20 : مدة التحضير

 دقيقة ٣٠ساعة و  : مدة الطھو

 40.00  : (غ(دھون 

 48.00  : (غ(بروتين 

 38.00  : (غ(كاربوھيدرات 

 701.00  : (سعرات حرارية(طاقة 

  



 غراتان بولونيز بالباذنجان •

  عالمي: خأسلوب الطب •
  أطباق رئيسية: نوع الطبق •
  أشخاص  ٥: الكمية •
  : درجة الصعوبة •
 رخيص: التكلفة •
•  
  المكّونات  •

  أكواب من الزيت النباتي ٢ •
  كغ من لحم البقر المفروم ½ •
مغلف من أسرار خلطة المعكرونة  ١ •

  بولونيز ماجي
  مل من الماء ٦٢٥أكواب أو  ½2 •
إلى المقّشرة و المقّطعة  ،كغ من البطاطا ١ •

  شرائح رقيقة
  سم½ المقّشر والمقّطع إلى شرائح رقيقة تبلغ سماكتھا  ،كغ من الباذنجان ١ •
  المقّطعة إلى شرائح رقيقة ،غ من الطماطم ٤٥٠حبات متوسطة الحجم أو  ٣ •
  المبروشة ،غ من جبنة الموتزاري� ٢٠٠كوب أو  ½1 •

  طريقة التحضير 

لّى اللحم المفروم إلى أن يصبح لونه بنّياً ذھبّياً، تحّمى ملعقتان من الزيت النباتي في مق�ة، يق
يضاف مغلّف أسرار خلطة المعكرونة بولونيز ماجي باbضافة إلى الماء، يغلى المزيج و يطھى 

  . دقائق تقريباً  ١٠لمّدة 

يستعمل . يحّمى كوبا الزيت في مق�ة و تقلى شرائح البطاطا ثّم شرائح الباذنجان وتترك جانباً 
  . يمتّص الزيت الزائدورق خاص 

توضع البطاطا في صينّية، تضاف الصلصة البولونيز، تغّطى بشرائح الباذنجان ثّم بشرائح 
  . الطماطم وترّش فوقھا الموزاري�ّ المبروشة

  . دقيقة ٣٠و  ٢٥درجة مئوية لمّدة تتراوح بين  ١٨٠تطھى في فرٍن حاٍم على حرارة تبلغ 

   بيانات التوقيت

  البيانات الغذائية

 دقيقة 40 : مدة التحضير



 دقيقة 30 : مدة الطھو

 35.00  : (غ(دھون 

 45.00  : (غ(بروتين 

 57.00  : (غ(ھيدرات كاربو

 679.00  : (سعرات حرارية(طاقة 

  

 غراتان الخرشوف مع لحم الغنم المفروم •

  لبناني: أسلوب الطبخ •
  أطباق رئيسية: نوع الطبق •
  أشخاص  ٥: الكمية •
  : درجة الصعوبة •
  رخيص: التكلفة •

  

  المكّونات 

المثلّجة أو  ،غ من قلوب الخرشوف ٦٠٠ •
  المعلّبة

  ن الزيت النباتيم�عق طعام م ٣ •
  مقطعتان إلى شرائح رفيعة ،غ من البصل ٣٠٠حبات متوسطة الحجم أو  ٢ •
  مسحوقة ،فصوص من الثوم ٣ •
  كغ من لحم الغنم المفروم ½ •
  ملعقة صغيرة من الفلفل اBسود المطحون ¾ •
  لتر من الحليب ١أكواب أو  ٤ •
  مغلف من أسرار خلطة البشاميل ماجي ١ •
  ضملعقة طعام من عصير الحام ١ •
  غ من جبنة البرميزان المبشورة ٤٠كوب أو  ½ •
  المفروم ،م�عق طعام من البقدونس الطازج ٣ •
  غ من الكعك المطحون ٢٥كوب أو  ¼ •



  طريقة التحضير 

  . ُيقطع كّل قلب من قلوب الخرشوف إلى نصفين وتوّزع اBنصاف في طبق للغراتان

دقائق أو حّتى  ٤و ٣لمّدة تتراوح بين ُيضاف إليه البصل وُيطھى . ُيسّخن الزيت في مق�ة كبيرة
ُيرفع . ُيضاف الثوم مع اللحم المفروم والفلفل وُيطھى المزيج حّتى يصبح لون اللحم بنياً . يذبل

  . المزيج عن النار وُيوّزع فوق قلوب الخرشوف

ُتطھى صلصة البشاميل على . ُيغلى الحليب مع أسرار خلطة البشاميل ماجي في قدر كبيرة
ُيضاف . دقائق مع ا^ستمرار في التحريك حّتى تشتدّ  ٤و ٣يفة لمّدة تتراوح بين حرارة خف

ُتسكب الصلصة بشكل متجانس فوق . عصير الليمون الحامض ثم ُترفع الصلصة عن النار
  . مزيج اللحم

ُتمزج جبنة البارميزان مع البقدونس والكعك المطحون وُيضاف المزيج بشكل متجانس فوق 
  . صلصة البشاميل

دقيقة  ٣٠و ٢٥درجة مئوية لمّدة تتراوح بين  ١٨٠ُيخبز الغراتان في فرن مسّخن على حرارة 
  . أو حّتى ينضج ويصبح لون الكعك بنياً ذھبياً 

   بيانات التوقيت

  البيانات الغذائية

 دقيقة 25 : مدة التحضير

 دقيقة 40 : مدة الطھو

 41.00  : (غ(دھون 

 31.00  : (غ(بروتين 

 39.00  : (غ(كاربوھيدرات 

 653.00  : (سعرات حرارية(طاقة 

  



 طبيخ بالخضار مع الدقة  •

  يمني: أسلوب الطبخ •
  أطباق رئيسية: وع الطبقن •
  أشخاص  ٦: الكمية •
  : درجة الصعوبة •
  رخيص: التكلفة •

  المكّونات 

  م�عق طعام من الزيت النباتي ٣ •
غ من  ١٢٥حبة متوسطة الحجم أو  ١ •

  مفرومة ،البصل
  مسحوقة ،فصوص من الثوم ٣ •
  غ من لحم البقر المفروم ٤٠٠ •
  عة إلى مكعبات كبيرةمقطّ  ،غ من الباذنجان ٢٥٠حبة متوسطة الحجم أو  ١ •
  مقطعة إلى مكعبات كبيرة ،غ من الكوسا الصغير ٣٠٠حبات أو  ٣ •
  مقّطعة إلى أصابع كبيرة ،غ من الجزر ٣٠٠حبات متوسطة الحجم أو  ٢ •
  ملعقة صغيرة من الفلفل اBسود المطحون ½ •
  ملعقة صغيرة من القرفة المطحونة ½ •
  ملعقة صغيرة من الكمون المطحون ½ •
  من الھال المطحون ملعقة صغيرة ½ •
  ملعقة صغيرة من أكباش القرنفل المطحونة ½ •
  ملعقة صغيرة من الكزبرة المطحونة ½ •
  مقّشرة ومقّطعة إلى مكعبات ،غ من الطماطم ٣٠٠حبات متوسطة الحجم أو  ٢ •
  م�عق طعام من معجون الطماطم ٢ •
  المفرومة ،غ من الكزبرة ٣٥كوب أو  ½ •
  مكعبات من مرقة الدجاج ماجي ٢ •
  مل من الماء ٥٠٠كواب أو أ ٢ •

  طريقة التحضير 

دقائق  ٤إلى  ٣ُيحّمى الزيت في قدٍر كبيرٍة وُيضاف إليه البصل والثوم وُتطھى المكونات لمّدة 
 ٥ُيطھى المزيج لمّدة . أو إلى أن تصبح صفراء اللون من ثم ُيضاف إليھا لحم البقر المفروم

  . دقائق إضافّية

جزر والتوابل وُتحّرك المكّونات ثم ُتضاف إليھا الطماطم، ُيضاف الباذنجان والكوسا وال
  . ومعجون الطماطم، والكزبرة، ومكعبات مرقة الدجاج ماجي والماء

  . دقيقة أو إلى أن تنضج الخضار جيداً  ٢٥إلى  ٢٠ُتغلى المكونات وُتترك على ناٍر خفيفٍة لمّدة 

   نصائح



   بيانات التوقيت

  البيانات الغذائية

بالكزبرة الطازجة المفرومة وُيقّدم مع اBرز ُيزّين الطبق  : نصائح التقديم
  .المسلوق

 دقيقة 25 : مدة التحضير

 دقيقة 35 : مدة الطھو

 17.00  : (غ(دھون 

 22.00  : (غ(بروتين 

 16.00  : (غ(كاربوھيدرات 

 269.00  : (سعرات حرارية(طاقة 

  

 طاجن اللحم مع اليقطين والسفرجل •

  متوسطي: أسلوب الطبخ •
  أطباق رئيسية: الطبق نوع •
  أشخاص  ٥: الكمية •
  : درجة الصعوبة •
  رخيص: التكلفة •

  المكّونات 

 ،غ من موزات لحم البقر قليل الدھن ٧٥٠ •
أو لحم الكتف الھبر المقطع إلى مكعبات 

  كبيرة
غ من  ٣٠٠حبات متوسطة الحجم أو  ٢ •

  مقطعتان إلى شرائح رفيعة ،البصل
  ئحمقّطعة إلى شرا ،فصوص من الثوم ٣ •
  ملعقة صغيرة من مسحوق الزنجبيل المجفف ½1 •



  ملعقة صغيرة من الكزبرة المطحونة ½1 •
  ملعقة صغيرة من الكمون المطحون ½1 •
  من عود القرفة ١ •
  رشة من خيوط الزعفران •
  مل من الماء ٧٥٠أكواب أو  ٣ •
  مكعبات من مرقة الدجاج ماجي ملح أقل ٢ •
  كبيرة المقّشر والمقطع إلى مكعبات ،غ من اليقطين ٣٥٠ •
  المقشر والمقطع إلى شرائح سميكة ،غ من السفرجل ٥٠٠حبات متوسطة الحجم أو  ٢ •
  مع حفظ العصير وبشر القشر ،حبة صغيرة الحجم من الحامض ١ •

  طريقة التحضير 

توضع مكعبات اللحم في مق�ة كبيرة وُتضاف إليھا شرائح البصل والثوم مع التوابل وعود 
ُتغلى المكّونات ثم ُتغطى وُتترك . ّعبي مرقة الدجاج ماجي ملح أقلّ القرفة والزعفران والماء ومك

  . على نار ھادئة لمّدة ساعة ونصف أو حّتى يصبح اللحم شبه ناضج

ُيغّطى . ُتضاف مكعبات اليقطين مع شرائح السفرجل وعصير وقشر الليمون الحامض المبشور
  . حّتى تنضج الخضار مع اللحم دقيقة إضافية أو ١٥المزيج وُيترك على نار ھادئة لمّدة 

  . ُيقّدم ھذا الطبق إلى جانب الكوس كوس المطبوخ

   بيانات التوقيت

  الغذائية البيانات

 دقيقة 25 : مدة التحضير

 ساعتان : مدة الطھو

 7.90  : (غ(دھون 

 35.00  : (غ(بروتين 

 31.00  : (غ(كاربوھيدرات 

 330.00  : (سعرات حرارية(طاقة 



  

 بطاطا وكوسى بصلصة البولونيز •

  أوروبي: أسلوب الطبخ •
  أطباق رئيسية: نوع الطبق •
  أشخاص  ٥: الكمية •
  : صعوبةدرجة ال •
  رخيص: التكلفة •

  المكّونات 

  م�عق طعام من الزيت النباتي ٣ •
غ من  ١٥٠حبة متوسطة الحجم أو  ١ •

  مقّطعة إلى مكّعبات صغيرة ،البصل
  غ من لحم البقر المفروم ٤٠٠ •
مغلف من أسرار خلطة المعكرونة  ١ •

  بولونيز ماجي
  لتر من الماء ١أكواب أو  ٤ •
  مقّطعة إلى شرائح مستديرة ،الكوسا غ من ٣٠٠حبات متوسطة الحجم أو  ٣ •
  مقّشرة ومقّطعة إلى مكّعبات متوّسطة الحجم ،غ من البطاطا ٥٠٠حبات متوسطة الحجم أو  ٢ •
  ملعقة صغيرة من الفلفل اBسود المطحون ١ •
  المقلي ،م�عق طعام من الصنوبر ٢ •

  طريقة التحضير 

  . ن أو حتى تذبلُيحّمى الزيت في قدر، وُتقلّى مكّعبات البصل لمدة دقيقتي

  . دقائق إضافية أو حتى ُيصبح بنّي اللون وناضجاً  ٥ُيضاف اللحم المفروم وُيقلّى لمدة 

ُيغلى المزيج مع التحريك . ُيضاف مغلّف أسرار خلطة المعكرونة بولونيز ماجي والماء
ج ُيغلى المزي. ُتضاف مكعبات البطاطا وشرائح الكوسى والفلفل اBسود المسحوق. المستمرّ 

  . دقيقة أو حتى ينضج الخضار جيداً  ٢٥و ٢٠وُيترك على نار خفيفة لمدة تتراوح بين 

  . ُيزّين الطبق بالصنوبر المقلي وُيقّدم

   بيانات التوقيت

  البيانات الغذائية



 دقيقة 20 : مدة التحضير

 دقيقة 40 : مدة الطھو

 22.00  : (غ(دھون 

 28.00  : (غ(بروتين 

 32.00  : (غ(كاربوھيدرات 

 408.00  : (سعرات حرارية(طاقة 

  

 ورق عنب محشو على الطريقة اليونانّية •

  نييونا: أسلوب الطبخ •
  أطباق رئيسية: نوع الطبق •
  أشخاص  ٥: الكمية •
  : درجة الصعوبة •
  رخيص: التكلفة •

  المكّونات 

  م�عق طعام من زيت الزيتون ٣ •
غ من  ١٠٠حبة صغيرة الحجم أو  ١ •

  مفرومة فرماً ناعماً  ،البصل
  غ من لحم الغنم المفروم ٣٠٠ •
  مسحوق ،فص من الثوم ١ •
  طحونملعقة صغيرة من الفلفل اBسود الم ¼ •
  مكعب من مرقة الدجاج ماجي ١ •
  غ من اBرز المصري ١٥٠كوب أو  ¾ •
  المفروم فرماً ناعماً  ،م�عق طعام من الشبث الطازج ٢ •
  المفروم فرماً ناعماً  ،كوب من البقدونس الطازج ¼ •
  المفروم فرماً ناعماً  ،ملعقة صغيرة من النعناع الطازج ١ •
  المحمص ،م�عق طعام من الصنوبر ٣ •
  مل من الماء ٦٠كوب أو  ¼ •
  قطعة من ورق العنب ٥٠ •



  مل من الماء ٥٠٠مذّوب في كوبين أو  ،مكعب من مرقة الدجاج ماجي ١ •

  طريقة التحضير 

دقائق  ٤و ٣ُيسّخن الزيت في مق�ة ويقلى البصل على نار متوّسطة الحرارة لمّدة تتراوح بين 
ى يتغّير لون اللحم ويختفي الللون ُيضاف اللحم مع الثوم والفلفل، وُيطھى المزيج حتّ . حّتى يذبل
  . الزھري

. ُيضاف مكّعب مرقة الدجاج ماجي مع اBرز، الشبث، البقدونس، النعناع، الصنوبر والماء

. دقائق حّتى يمتّص اBرز الماء ٣ُيحّرك المزيج ويقلب على النار لمّدة تتراوح بين دقيقتين أو 

  . ُيترك جانباً حتى يبرد

. وضع على مكان مسّطح مع الجانب غير اBملس والعنق باّتجاه اBعلىلحشو ورقة العنب، ت

توضع ملعقة صغيرة من الحشوة على الجزء اBسفل، ُيطوى الطرفان الخارجيان باّتجاه الوسط 
  . وُتلّف الورقة بشكل إصبع

ُتصّف طبقتان من ورق العنب غير المحشو في قعر قدر، ثم توضع اBوراق المحشّوة مع تغيير 
  . ^ّتجاه في كّل طبقةا

ُيضاف مكّعب مرقة الدجاج ماجي المذّوب، حّتى تصل المرقة تحت الطبقة العليا من ورق 
ُتغطى القدر . ُيضغط ورق العنب بصحن وُيغلى المزيج، ثم ُتخّفف الحرارة. العنب مباشرة

  . رزدقيقة حّتى تنضج اBوراق مع اB ٤٥و ٤٠وُتترك على نار ھادئة لمّدة تتراوح بين 

  . ُيقّدم ساخناً مع المرقة، وُيزّين بشرائح الليمون الحامض

   نصائح

   بيانات التوقيت

  البيانات الغذائية

، يجب )المخلّلة(في حال استعمال أوراق العنب المكبوسة  : نصائح الطبخ
دقيقة، مع تبديل الماء عّدة  ٣٠لمّدة  نقعھا في الماء البارد

الطازجة،  اBوراق أّما في حال استعمال. مّرات bزالة الملح
دقائق حّتى تصبح  ١٠فيجب وضعھا في الماء الساخن لمّدة 

  .طرية

 دقيقة 25 : مدة التحضير



 دقيقة 45 : مدة الطھو

 27.00  : (غ(دھون 

 16.00  : (غ(بروتين 

 37.00  : (غ(كاربوھيدرات 

 440.00  : (سعرات حرارية(طاقة 

  

الفاصوليا الحمراء الحارة مع البطاطا  •
 رنبالف

  أميركي: أسلوب الطبخ •
  أطباق رئيسية: نوع الطبق •
  أشخاص  ٩: الكمية •
  : درجة الصعوبة •
  رخيص: التكلفة •

  المكّونات 

مغسولة،  ،حبات كبيرة الحجم من البطاطا ٨ •
  للشوي في الفرن

  م�عق طعام من زيت الزيتون ٢ •
غ من  ١٥٠حبة متوسطة الحجم أو  ١ •

  مفرومة فرماً ناعماً  ،البصل
  مسحوقان ،من الثوم فصوص ٢ •
  مفرومة ،حبة من الفليفلة الحلوة الخضراء ١ •
  كغ من لحم البقر المفروم ½ •
  م�عق صغيرة من مسحوق الفلفل الحلو ½2 •
  ملعقة صغيرة من الكمون المطحون ١ •
  ملعقة صغيرة من الفلفل الحار ١ •
  مغلف من أسرار خلطة المعكرونة بولونيز ماجي ١ •
  مغسولة ومصّفاة ،ا الحمراء المعلّبةغ من الفاصولي ٤٠٠علبة أو  ١ •
  مل من الماء ٥٠٠أكواب أو  ٢ •

  :للتزيين •



  كوب من اللبنة الطازجة ½ •
  المفروم ،م�عق طعام من البصل اBخضر ٣ •
  ملعقة طعام من عصير الحامض ١ •
  حسب المذاق ،رشة من الملح •
  حسب المذاق ،رشة من الفلفل المطحون •

  طريقة التحضير 

درجة مئوّية لمّدة تتراوح بين  B٢٢٠لمنيوم وُتخبز في الفرن على حرارة ُتغلّف البطاطا بورق ا
  . دقيقة أو حّتى تنضج جيداً  ٦٠و  ٥٠

في ھذه اBثناء، ُيسّخن الزيت في مق�ة على نار متوّسطة، ثم ُيضاف البصل، الثوم، والفليفلة 
  . لبصلدقائق أو حّتى يذبل ا ٤و  ٣الخضراء وُيطھى المزيج لمّدة تتراوح بين 

  . دقائق حّتى يصبح لونه بنياً ذھبياً  ٨و  ٦ُيضاف اللحم المفروم وُيطھى لمّدة تتراوح بين 

ُيضاف الفلفل الحلو، الكمون، الفلفل الحار، أسرار خلطة المعكرونة بولونيز ماجي، الفاصوليا 
ثم ُيرفع . ئقدقا ٦و  ٤ُيغلى المزيج وُيترك على نار ھادئة لمّدة تتراوح بين . الحمراء والماء

  . عن النار

  . ُينزع ورق اBلمنيوم عن البطاطا، وُتقّص بالعرض في اBعلى

توضع البطاطا المحشّوة في الطبق . ُتسكب كمية من مزيج اللحم على البطاطا وُتدھن باللبنة
  . وُتقّدم ساخنة

   بيانات التوقيت

  البيانات الغذائية

 دقيقة 15 : مدة التحضير

 ساعة : مدة الطھو

 15.00  : (غ(دھون 

 25.00  : (غ(بروتين 



 59.00  : (غ(كاربوھيدرات 

 447.00  : (سعرات حرارية(طاقة 

 لحم الغنم بصلصة الكاري اBخضر التايلندي •

  تايلندي: أسلوب الطبخ •
  أطباق رئيسية: نوع الطبق •
  أشخاص  ٥: الكمية •
  : درجة الصعوبة •
  رخيص: التكلفة •

  المكّونات 

  م�عق طعام من الزيت النباتي ٢ •
  مقّطعة إلى شرائح رفيعة ،غ من البصل ٢٠٠حبة كبيرة الحجم أو  ١ •
  المقّطع إلى مكّعبات للمرق ،الغنمغ من لحم  ٧٥٠ •
  حسب المذاق ،ملعقة طعام من معجون الكاري اBخضرالتايلندي ½1 •
  لتر من الماء ١أكواب أو  ٤ •
  مكعبات من مرقة الدجاج ماجي ٢ •
  من ورق الغار ٢ •
  مل من الماء ٢٥٠المذّوب في كوب أو  ،م�عق طعام من بودرة حليب جوز الھند ماجي ٤ •
  مقّطعتان إلى شرائح ،غ من الفليفلة الحلوة الخضراء ٢٠٠أو  حبات صغيرة الحجم ٢ •



  غ من البازي� الطازجة ٧٠ •
  مقطعة إلى أنصاف ،غ من عرانيس الذرة الصغيرة ١٠٠ •
  المفرومة ،م�عق طعام من الكزبرة ٢ •
  غ من براعم فول الصويا ٣٥كوب أو  ½ •

  طريقة التحضير 

ثم ُتضاف مكّعبات . دقائق ٤و ٣ة تتراوح بين ُيحّمى الزيت في قدٍر كبيرة وُيطھى البصل لمدّ 
  . دقائق ٦إلى  ٥لحم الغنم وصلصة الكاري اBخضر وُيطھى المزيج مع التحريك لمّدة 

ُيضاف الماء ومكعبا مرقة الدجاج ماجي وورق الغار ثم ُيغلى المزيج وُيغّطى وُيترك على النار 
  . لمّدة ساعة أو حتى يصبح اللحم طرّياً 

دقيقة أو حّتى  ٢٠جوز الھند ماجي المذّوب إلى اللحم وُتطھى المكونات لمدة ُيضاف حليب 
  . يصبح اللحم مطھّواً جيداً 

  . دقائق ٥ُتضاف الفليفلة الحلوة، والبازي�، وعرانيس الذرة الصغيرة وُتترك على النار لمّدة 

  . بوخُيزّين الطبق بالكزبرة الطازجة وبراعم فول الصويا وُيقّدم مع اBرز المط

   بيانات التوقيت

  البيانات الغذائية

 دقيقة 30 : مدة التحضير

 دقيقة ٣٠ساعة و  : مدة الطھو

 37.00  : (غ(ون دھ

 30.00  : (غ(بروتين 

 13.00  : (غ(كاربوھيدرات 

 501.00  : (سعرات حرارية(طاقة 

  



 لحم البقر بالليمون الحامض والبطاطا •

  متوسطي: أسلوب الطبخ •
  أطباق رئيسية: نوع الطبق •
  أشخاص  ٥: الكمية •
  : درجة الصعوبة •
  رخيص: التكلفة •

  المكّونات 

  يت الزيتونم�عق طعام من ز ٢ •
 ،غ من موزات لحم البقر قليل الدھن ٧٥٠ •

  المقّطعة إلى مكّعبات
  مسحوقان ،فصوص من الثوم ٢ •
  ملعقة صغيرة من الفلفل اBسود المطحون ١ •
  ملعقة صغيرة من الكركم المطحون ١ •
  ملعقة صغيرة من الكزبرة المطحونة ١ •
  ملعقة صغيرة من مسحوق الزنجبيل المجفف ١ •
  من الماء مل ٦٢٥أكواب أو  ½2 •
  مكعبات من مرقة الدجاج ماجي ملح أقل ٢ •
  مقّطعة إلى مكّعبات صغيرة ،غ من الجزر ١٥٠حبة كبيرة الحجم أو  ١ •
  حبات من ال�يم المجّفف ٣ •
  صغير الحجم ،قرن من الفلفل اBحمر الحار المجفف ١ •
  من َورق الغار ٢ •
  الصغير الحجم، المقشر ،غ من البصل ٣٠٠ •
  قّطع إلى شرائح كبيرةالم ،غ من الكّراث ٢٠٠ •
  المقّطعة إلى مكّعبات ،غ من البطاطا ٣٠٠حبة كبيرة الحجم أو  ١ •

  طريقة التحضير 

ُيسّخن زيت الزيتون في قدر كبيرة غير ^صقة، ثم ُتضاف إليه مكّعبات اللحم وُتطھى على نار 
الثوم مع  ُيضاف. دقائق ٥و ٤متوّسطة الحرارة مع ا^ستمرار في التحريك لمّدة تتراوح بين 

  . التوابل وُيطھى المزيج مع التحريك لمّدة دقيقة إضافية

ُيضاف الماء مع مكعبي مرقة الدجاج ماجي ملح أقّل ومكّعبات الجزر وقطع ال�يم المجّفف 
ُتغلى المكّونات ثم ُتغطى وُتترك على نار ھادئة لمّدة . وقرن الفلفل الحار المجّفف وورقتي الغار

  . يصبح اللحم شبه ناضج ساعة واحدة أو حّتى

ُيضاف المزيد من الماء إذا دعت . ُيضاف البصل الصغير مع شرائح الكّراث ومكّعبات البطاطا
دقيقة إضافية أو حّتى ينضج اللحم مع  ١٥الحاجة، ثم ُيغطى المزيج وُيترك على نار ھادئة لمّدة 

  . الخضار



  . ُيقّدم مع اBرز المطبوخ

   بيانات التوقيت

  البيانات الغذائية

 دقيقة 25 : مدة التحضير

 دقيقة ٣٠ساعة و  : مدة الطھو

 12.00  : (غ(دھون 

 36.00  : (غ(بروتين 

 29.00  : (غ(كاربوھيدرات 

   : (سعرات حرارية(طاقة 

 مرق السبانخ واللحم على الطريقة السورية •

  سوري: أسلوب الطبخ •
  أطباق رئيسية: نوع الطبق •



  أشخاص  ٤: الكمية •
  : درجة الصعوبة •
  رخيص: التكلفة •

  المكّونات 

  ملعقة طعام من الزبدة ½1 •
  مفرومة فرماً ناعماً  ،ن البصلغ م ١٥٠حبة متوسطة الحجم أو  ١ •
  غ من لحم البقر المفروم ٢٥٠ •
  المفرومة والمغسولة ،غ من أوراق السبانخ الطازجة ٦٠٠ •
  ملعقة صغيرة من التوابل المخلوطة ½ •
  مل من الماء ٥٠٠أكواب أو  ٢ •
  مكعبات من مرقة الدجاج ماجي ٢ •
  فصوص من الثوم ٢ •
ً المفرومة فرماً نا ،غ من الكزبرة ٢٠كوب أو  ¼ •   عما

  طريقة التحضير 

دقائق أو حّتى  ٦إلى  ٥ُتذّوب الزبدة في قدٍر كبيرٍة، وُيطھى البصل واللحم مع التحريك لمّدة 
  . دقائق ٣إلى  ٢ثم ُيضاف السبانخ والتوابل وُتحّرك المكّونات لمدة . يصبح لونھا بنّياً ذھبّياً 

  . دقيقة ١٥إلى  ١٠النار لمّدة ُيضاف الماء ومكّعبا مرقة الدجاج ماجي وُيطھى المزيج على 

ُيسحق الثوم مع الكزبرة الطازجة جّيداً ثم ُيضاف المزيج إلى السبانخ وُتطھى المكّونات لمّدة 
  . دقيقة واحدة وُيقّدم الطبق مع اBرز المطھو

   بيانات التوقيت

  البيانات الغذائية

 دقيقة 25 : مدة التحضير

 دقيقة 20 : مدة الطھو

 14.00  : (غ(دھون 

 23.00  : (غ(بروتين 



 12.00  : (غ(كاربوھيدرات 

 235.00  : (سعرات حرارية(طاقة 

  

 م الغنم والطماطمغراتان لح •

  عالمي: أسلوب الطبخ •
  أطباق رئيسية: نوع الطبق •
  أشخاص  ٥: الكمية •
  : درجة الصعوبة •
  رخيص: التكلفة •

  المكّونات 

  م�عق طعام من الزيت النباتي ٣ •
مقطعتان  ،غ من البصل ٣٠٠حبات أو  ٢ •

  إلى شرائح رفيعة
المقّطع إلى  ،غ من لحم الغنم الطري ٥٠٠ •

  يعةشرائح طويلة ورف
  مسحوقة ،فصوص من الثوم ٣ •
  ملعقة طعام من إكليل الجبل المجفف ½ •
  المفروم فرماً ناعماً  ،م�عق طعام من البقدونس الطازج ٢ •
  ملعقة صغيرة من الفلفل اBسود المطحون ½ •
  مقّطعتان إلى مكّعبات صغيرة ،غ من البطاطا ٣٠٠حبات صغيرة الحجم أو  ٢ •
  مقّطعتان إلى شرائح رفيعة ،لطماطمغ من ا ٣٠٠حبات متوسطة الحجم أو  ٢ •
  المبشورة ،غ من جبنة الموتزاري� ١٠٠كوب أو  ١ •

  :لصلصة البشاميل •

  لتر من الحليب ١أكواب أو  ٤ •
  مغلف من أسرار خلطة البشاميل ماجي ١ •

  طريقة التحضير 

ى ُيحّمى الزيت النباتي في مق�ة كبيرة غير ^صقة، ثم ُتضاف إليه شرائح البصل واللحم وُتطھ
  . دقائق أو حّتى يصبح اللحم شبه ناضج ٨و ٥على نار متوّسطة الحرارة لمّدة تتراوح بين 



ُيضاف الثوم المسحوق مع إكليل الجبل المجّفف والبقدونس الطازج المفروم والفلفل اBسود 
. دقائق ٤و ٣ُتطھى المكّونات مع ا^ستمرار في التحريك لمّدة تتراوح بين . ومكّعبات البطاطا

  . ضاف إليھا الملح حسب المذاق، ثم ُترفع عن الناريُ 

ُتسكب كمية من . ُتحّضر أسرار خلطة البشاميل ماجي وفق اbرشادات الواردة على المغلّف
  . صلصة البشاميل في قعر طبق للخبز

ُتصّف شرائح الطماطم فوق صلصة البشاميل، ثم ُيسكب مزيج اللحم وُيوّزع بشكل متجانس 
  . د ذلك الكمية المتبقية من صلصة البشاميلُتسكب بع. فوقھا

 ١٩٠ُيرّش الوجه بجبنة الموتزاري� المبشورة، وُيخبز الغراتان في فرن محّمى على حرارة 

  . دقيقة أو حّتى يصبح لون الوجه ذھبياً  ٢٥درجة مئوية لمّدة 

   بيانات التوقيت

  البيانات الغذائية

 دقيقة 25 : مدة التحضير

 دقيقة 40 : مدة الطھو

 28.00  : (غ(دھون 

 31.00  : (غ(بروتين 

 41.00  : (غ(كاربوھيدرات 

 543.00  : (سعرات حرارية(طاقة 

  



 لحم البقر المقلي مع صلصة المحار •

  صيني: أسلوب الطبخ •
  أطباق رئيسية: نوع الطبق •
  أشخاص  ٥: الكمية •
  : درجة الصعوبة •
  رخيص: التكلفة •

  

  المكّونات 

  :مكونات الصلصة •

  مل من الماء ٧٥٠أكواب أو  ٣ •
  م�عق طعام من صلصة المحار ٥ •
  المسحوق ،فصوص من الثوم ٣ •
  رقة الدجاج ماجيمكعبات من م ٢ •
  م�عق طعام من دقيق الذرة ٣ •
  م�عق صغيرة من السكر ٢ •
  ملعقة صغيرة من الفلفل اBسود المطحون ½ •

  :مكونات القلي •

  م�عق طعام من الزيت النباتي ٣ •
  الُمقّطع إلى شرائح ،غ من لحم البقر ٦٥٠ •
  مقّطعتان إلى شرائح ،غ من الجزر ٢٠٠حبات متوسطة الحجم أو  ٢ •
  المقّطع إلى زھيرات صغيرة ،غ من القرنبيط ١٥٠كوب أو  ١ •
  المقلمة من الطرفين ،غ من البازي� الخضراء الصينية ٨٠كوب أو  ١ •
  مقّطعة إلى مكعبات ،غ من الفليفلة الحلوة الخضراء ١٥٠حبة متوسطة الحجم أو  ١ •
  مقّطعة إلى مكعبات متوسطة الحجم ،غ من البصل ١٥٠حبة متوسطة الحجم أو  ١ •
  المقّطع إلى قطع كبيرة ،الملفوف اBبيض غ من ١٢٠ •

  طريقة التحضير 

ُتغلى المكونات مع التحريك المستمر حتى تتكاثف . ُتمزج كاّفة مكوّنات الصلصة في قدر
  . الصلصّة، ثّم توضع جانباً 

دقائق أو حتى  ٤ُيحّمى الزيت النباتي في مق�ة عادية أو عميقة وُتقلّى شرائح لحم البقر لمدة 
  . ُتضاف كافّة الخضار ما عدا الملفوف وُتحّرك لمدة دقيقتين إضافيتين. لوناً بنياً تكتسب 

  . ُتسكب الصلصة المغلية فوق الخضار وُيغلى المزيج ثّم ُيترك على نار خفيفة لمدة دقيقة



  . ُيضاف الملفوف وُيغلى المزيج ثّم ُيترك على نار خفيفة لمدة دقيقة إضافية

   نصائح

   بيانات التوقيت

  البيانات الغذائية

  .ُيقّدم الطبق مع اBرز اBبيض أو الُمقلّى : نصائح التقديم

 دقيقة 20 : مدة التحضير

 دقيقة 15 : مدة الطھو

 30.00  : (غ(دھون 

 27.00  : (غ(بروتين 

 24.00  : (غ(كاربوھيدرات 

 483.00  : (سعرات حرارية(طاقة 

  

 محشي ورق الملفوف بلحم الغنم •

  لبناني: أسلوب الطبخ •
  أطباق رئيسية: نوع الطبق •
  أشخاص  ٦: الكمية •
  : درجة الصعوبة •
  رخيص: التكلفة •

  المكّونات 

  ورقة من الملفوف اBبيض ٢٥ •
المنقوع لمدة  ،غ من اBرز ٢٠٠كوب أو  ١ •

  دقيقة والُمصفّى ٣٠
  غ من لحم الغنم المفروم ٣٠٠ •



  مسحوقان ،فصوص من الثوم ٢ •
  ملعقة صغيرة من البھارات المشكلة ١ •
  ملعقة صغيرة من القرفة المطحونة ¼ •
  ملعقة صغيرة من النعناع المجفف ١ •
  م�عق طعام من الزبدة ٢ •
  كمية إضافية ،فصوص من الثوم ١٠ •
  مكعبات من مرقة ماجي بنكھة لحم الخروف ٢ •
  مل من الماء ٥٠٠أكواب أو  ٢ •
  م�عق طعام من عصير الحامض ٢ •

  طريقة التحضير 

دقائق أو حتى تصبح طرّية وقابلة  ٦و ٥لمدة تتراوح بين  ُتسلق أوراق الملفوف في ماء يغلي
  . للطيّ 

  . ُيخلط اBرز، واللحم، والثوم، والتوابل، والنعناع، والزبدة في وعاء

توضع ملعقة كبيرة طافحة من الحشوة على طول الورقة، وُيطوى الطرفان الخارجيان باّتجاه 
  . الوسط وُتلّف الورقة

طبق كاسرولة أو قدر متوّسطة الحجم، وتوضع فصوص الثوم متباعدة ُتنّسق لفائف الملفوف في 
  . بين اللفائف

ُيذّوب مكّعبا مرقة ماجي بنكھة لحم الخروف في الماء، وُيضاف عصير الحامض، وُيسكبا فوق 
  . ُيضاف ما يكفي من الماء حتى يغمر اللفائف بقليل. اللفائف

  . دة ساعة أو حتى ينضج اBرزُيغطى القدر وُتطھى اللفائف على نار خفيفة لم

   نصائح

   بيانات التوقيت

  البيانات الغذائية

  .ُيقّدم طبق محشّي الملفوف مع اللبن الزبادي : نصائح التقديم

 دقيقة 25 : مدة التحضير



 ساعة : مدة الطھو

 16.00  : (غ(دھون 

 13.00  : (غ(بروتين 

 37.00  : (غ(كاربوھيدرات 

 337.00  : (سعرات حرارية(طاقة 

  

 ي الكوسا الصغير بالصلصة الحمراءمحش •

  لبناني: أسلوب الطبخ •
  أطباق رئيسية: نوع الطبق •
  أشخاص  ٦: الكمية •
  : درجة الصعوبة •
  رخيص: التكلفة •

  المكّونات 

  كغ من الكوسا الصغير ½1 •
  م�عق طعام من السمن ٢ •
غ من  ١٥٠حبة متوسطة الحجم أو  ١ •

  مفرومة فرماً ناعماً  ،البصل
  لغنم المفرومغ من لحم ا ٣٥٠ •
  ملعقة صغيرة من القرفة المطحونة ½ •
  ملعقة صغيرة من الفلفل اBسود المطحون ½ •
  المغسول والُمصّفى ،غ من اBرز المصري ١٥٠كوب أو  ¾ •
  مفرومة فرماً ناعماً  ،غ من الطماطم ١٥٠حبة متوسطة الحجم أو  ١ •
  مل من الماء ٥٠٠أكواب أو  ٢ •
  مسحوقة ،فصوص من الثوم ٣ •
  ام من معجون الطماطمم�عق طع ٢ •
  )الطعم اBصيل(مكعبات من مرقة الخروف ماجي  ٢ •

  طريقة التحضير 



  . ُيجّوف الكوسا الصغير وُيغسل جّيداً ويوضع جانباً 

ُيحّمى السمن في قدر كبير، ثّم ُيضاف البصل واللحم، والتوابل، وُتقلّى المكّونات مع التحريك 
  . لنار وُيضاف إليھا اBرز والطماطمُترفع عن ا. دقائق ٤و ٣لمدة تتراوح بين 

يوضع طبقان على وجه . ُيحشى الكوسا الصغير بخليط اللحم واBرز وُينّسق في كسرولة كبيرة
  . الكوسا من أجل رّصه نحو اBسفل

في ) الطعم اBصيل(ُيمزج الماء، والثوم، ومعجون الطماطم مع مكّعبي مرقة الخروف ماجي 
  . كب على الكوسا الصغير في الكسرولةُيغلى المزيج ثّم ُيس. قدر

  . يغّطى القدر وُتترك على نار خفيفة لمدة ساعة أو حتى ينضج الكوسا واBرز

   بيانات التوقيت

  البيانات الغذائية

 دقيقة 25 : مدة التحضير

 دقيقة ٢٠ساعة و  : مدة الطھو

 19.00  : (غ(دھون 

 15.00  : (غ(بروتين 

 33.00  : (غ(كاربوھيدرات 

 353.00  : (سعرات حرارية(طاقة 

  

  



 محشي الكوسا بلحم الغنم •

  شرقي: أسلوب الطبخ •
  ق رئيسيةأطبا: نوع الطبق •
  أشخاص  ٦: الكمية •
  : درجة الصعوبة •
  رخيص: التكلفة •

  المكّونات 

  الصغير ،كغ من الكوسا ½1 •
  م�عق طعام من السمن ٢ •
غ من  ١٥٠حبة متوسطة الحجم أو  ١ •

  مفرومة فرماً ناعماً  ،البصل
  غ من لحم الغنم المفروم ٣٥٠ •
  ملعقة صغيرة من القرفة المطحونة ½ •
  ل اBسود المطحونملعقة صغيرة من الفلف ½ •
  مسحوقان ،فصوص من الثوم ٢ •
  المغسول والُمصّفى ،غ من اBرز المصري ١٥٠كوب أو  ¾ •
  مفرومة فرماً ناعماً  ،غ من الطماطم ١٥٠حبة متوسطة الحجم أو  ١ •
  مل من الماء ٥٠٠أكواب أو  ٢ •
  )الطعم اBصيل(مكعبات من مرقة الخروف ماجي  ٢ •

  طريقة التحضير 

  . ير وُيغسل جّيداً ويوضع جانباً ُيجّوف الكوسا الصغ

ُتقلّى المكّونات مع . ُيحّمى السمن في قدر كبير، وُيضاف البصل واللحم، والتوابل، والثوم
  . ُترفع المكّونات عن النار وُتخلط مع اBرز والطماطم. دقائق ٤و ٣التحريك لمدة تتراوح بين 

يوضع طبقان على وجه . سرولة كبيرةُيحشى الكوسا الصغير بخليط اللحم واBرز وُينّسق في ك
  . الكوسا من أجل رّصه نحو اBسفل

ُيمزج الماء مع مكّعبي مرقة الخروف الطعم اBصيل ماجي في قدر، ُيغلى المزيج ثّم ُيسكب 
  . على الكوسا الصغير في الكسرولة

  . يغطى القدر وُيترك على نار خفيفة لمدة ساعة أو حتى ينضج الكوسا واBرز

   بيانات التوقيت

  البيانات الغذائية



 دقيقة 25 : مدة التحضير

 دقيقة ٢٠ساعة و  : مدة الطھو

 19.00  : (غ(دھون 

 15.00  : (غ(بروتين 

 33.00  : (غ(كاربوھيدرات 

 350.00  : (سعرات حرارية(طاقة 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 



  اطباق رئيسية
  لحوم

 شريحة لحم مع خضار الربيع •

  أوروبي: أسلوب الطبخ •

  أطباق رئيسية: نوع الطبق •

  أشخاص  ٨: الكمية •
  : درجة الصعوبة •
  معتدل: التكلفة •

  المكّونات 

 ،لبقر الطريغ من لحم خاصرة ا ١٢٠٠ •
  المقّطع إلى شرائح، أو أّي نوٍع آخر

  رشة من الفلفل اBسود المطحون •
  ملعقة طعام من زيت الزيتون ١ •

  :لتحضير الصلصة •

  مكعبات من مرقة الدجاج ماجي ملح أقل ٢ •
  مل من الماء ٦٠٠ •
  م�عق طعام من الخل اBبيض ٤ •
  ضةالحمراء القاسية، المقّطعة إلى قطٍع عري ،غ من الطماطم ٦٠٠ •
  عروق من الطّرخون الطازج ٢ •
  المفروم ،رشة من الثوم •

  :للتزيين •

  غ من البطاطا ٨٠٠ •
  حبة من أكعاب الخرشوف ١٦ •
  الرأس اBبيض فقط ،حبة من البصل اBخضر ١٦ •
  حبات كبيرة ،فصوص من الثوم ٨ •
  المقّطع إلى شرائح ،غ من الزيتون اBسود ١٦٠ •
  صغيرة الحجم ،غ من الكوسا ٤٠٠ •
  ن الزبدةم�عق طعام م ٢ •
  عروق من الزعتر الطازج ٣ •
  عروق من إكليل الجبل الطازج ٣ •
  من ورق الغار ٤ •



  :مكّونات ُتضاف عند ا-نتھاء من الطھو •

  مل من الماء ١٥٠ •
  مفرومة فرماً ناعماً  ،ورقة من الحبق الطازج ٢٠ •

  طريقة التحضير 

ھا المرقة عبر إضافة ُتقلّم شريحة اللحم وُتقّطع ھذه اBطراف إلى قطع صغير، ُتحّضر بواسطت
  . مل من الماء ٦٠٠مكّعبي مرقة الدجاج ماجي ملح أقل و

ُتقلّم حبوب الخرشوف وُتقّطع إلى شرائح، وُيقّشر البصل . ُتغسل البطاطا من دون أن ُتقّشر
ُيكّرر ھذا اBمر . ُيغّمس الزيتون في الماء الساخن ثّم في الماء البارد. اBخضر وفصوص الثوم

ُيطھى كّل نوٍع من أنواع . سم ٢ُيقّطع الكوسا إلى شرائح تبلغ سماكة الواحدة منھا مّرتين ثّم 
دقيقة تقريباً  ١٥الخضار على حدة بالماء المالح، ثّم ُتقلى الخضار بالزبدة على ناٍر خفيفة لمّدة 

  . في قِدٍر مغطاة غير قابلة ل�لتصاق

وقبل تقديم الطبق مباشرًة، . ل وأوراق الحبقُتتّبل الخضار المق�ّة بالزعتر اBخضر، إكليل الجب
ُيحّرك المزيج جيداً بحيث ُتغّطى الخضار كلّھا بالصلصة، ثم . ُيضاف الماء والحبق المفروم

  . ُيرفع عن النار مباشرةً 

دقيقة في  ١٥ُيقلّى لمّدة . ُيتّبل اللحم بالفلفل اBسود المسحوق وملعقة كبيرة من زيت الزيتون
ُيحفظ ساخناً في طبق مغّطى بواسطة ورق . ة ل�لتصاق، مع التقليب عّدة مّراتمق�ة غير قابل

ُتذّوب آثار القلي المتروكة على سطح المق�ة بواسطة الخّل اBبيض والماء، وُتضاف . اBلمنيوم
% ٢٠ُيترك المزيج ليغلي على النار حتى يقّل . إلى مرقة اللحم ومكّونات الصلصة اBخرى

  . يوضع اللحم والخضار على طبٍق ساخن وُتسكب فوقه الصلصة. مية الكاملةتقريباً من الك

   بيانات التوقيت

  لغذائيةالبيانات ا

 دقيقة 45 : مدة التحضير

 دقيقة 30 : مدة الطھو

 22.00  : (غ(دھون 

 48.00  : (غ(بروتين 

 31.00  : (غ(كاربوھيدرات 

 512.00  : (سعرات حرارية(طاقة 

  



مرق لحم البقر مع العدس اBحمر والفلفل  •
 الحارّ 

  إسباني: أسلوب الطبخ •
  أطباق رئيسية: نوع الطبق •

  أشخاص  ٨ :الكمية •
  : درجة الصعوبة •
  معتدل: التكلفة •

  المكّونات 

  م�عق طعام من زيت الزيتون ٢ •
مقّطعة إلى شرائح  ،فصوص من الثوم ٦ •

  رفيعة
  مقّطعة ،حبة كبيرة الحجم من البصل ١ •
مقّشرة  ،حبات متوسطة الحجم من الجزر ٤ •

  سم ١½ومقّطعة إلى شرائح سماكتھا 
  طول إلى شرائح طويلةمقطعتان بال ،حبات من الشّمار ٢ •
  حبة من الطماطم الصغيرة ٢٤ •
  متوّسطا الحجم، منزوعا البذور ومقّطعان إلى شرائح رفيعة ،قرون من الفلفل اBحمر الحار ٢ •
  سم ٤و ٣المقّطعة إلى مرّبعات يتراوح حجمھا بين  ،غ من شرائح اللّحم المدمaسة ٦٠٠ •
  المغسول ،غ من العدس اBحمر ٢٠٠ •
  ة الدجاج ماجي ملح أقلمكعبات من مرق ٢ •
  رشة من الفلفل اBسود المطحون •
  م�عق طعام من الخل اBحمر ٤ •

  طريقة التحضير 

عندما يسخن جّيداً، ُيضاف . يوضع زيت الزيتون في كاسرولة كبيرة على حرارة منخفضة
لى ُتقلّى الخضار بعناية كبيرة إ. الثوم، والبصل، والجزر، والشمار، والطماطم والفلفل اBحمر

ُترفع الخضار عن النار بواسطة ملعقة مشّبكة وُتترك . أن يصبح لون الثوم والبصل ذھبياً وشفّافاً 
 ً   . جانبا

  . ُيعاد وضع الكاسرولة على حرارة عالية ومن ثّم يتّم تذبيل شرائح اللّحم من كّل الجھات

حبوب العدس  ُتخّفف الحرارة لتصبح متوّسطة، وُيعاد سكب الخضار المطھّوة إلى القدر مع
  . ثانية مع التحريك طوال الوقت ٢٠ُيطھى المزيج بكامله لمّدة . الحمراء

  . ُيتّبل المزيج بمكّعبي مرقة الدجاج ماجي ملح أقل والفلفل اBسود المسحوق

ُيترك المزيج على النار ليغلي من ثّم ُتخفaف . ُيسكب الخّل اBحمر فوق المزيج ويتّم غمره بالماء
  . بح منخفضةالحرارة لتص

  . ُيقّدم فور ا^نتھاء من طھيه. ُيغّطى وُيترك لينضج على نار خفيفة لمّدة ساعة ونصف



   بيانات التوقيت

  البيانات الغذائية

 دقيقة 20 : مدة التحضير

 ساعتان : مدة الطھو

 9.80  : (غ(دھون 

 25.00  : (غ(بروتين 

 29.00  : (غ(كاربوھيدرات 

 297.00  : (سعرات حرارية(طاقة 

  

شرائح اللحم المقليّة مع الطماطم الصغيرة  •
 المشوية على الطريقة اPسبانية

  إسباني: الطبخ أسلوب •

  أطباق رئيسية: نوع الطبق •

  أشخاص  ٧: الكمية •
  : درجة الصعوبة •
  معتدل: التكلفة •

  المكّونات 

المقّطع إلى  ،غ من فيليه لحم البقر ١١٠٠ •
  شرائح

  رشة من الفلفل اBسود المطحون •
مقطعة إلى شرائح  ،فصوص من الثوم ٥ •

  رفيعة
  عق طعام من زيت الزيتونم� ٢ •
  مل من الماء ٥٠٠ •
  مكعبات من مرقة الدجاج ماجي ملح أقل ٢ •
  ملعقة صغيرة من دقيق الذرة ١ •
  أكواب من الطماطم الصغيرة ٢ •
  م�عق طعام من خل البلسميك ٥ •

  طريقة التحضير 



ود، ُتتّبل شرائح اللحم أو^ً عبر وضعھا في وعاء وإضافة أربع رّشات غنّية من الفلفل اBس
ُتمزج المكّونات مع بعضھا البعض بحيث ُيغلّف اللحم جيداً، ثم . شرائح الثوم وزيت الزيتون

  . يوضع الخليط في مستوعٍب مغلٍق بإحكام، وُيترك في البّراد لساعتين بحيث يتشّرب النكھة جيداً 

ً ُيغلى الماء مع مكّعبي مرقة الدجاج ماجي ملح أقل ودقيق الذرة، ثم يوضع الخليط جا   . نبا

درجة مئوية، وُتشوى الطماطم لمدة  ١٥٠قبل البدء بالطھي، ُيحّمى الفرن مسبقاً على حرارة 
  . دقيقة ١٥

توضع صينية قلي أو مق�ة مستديرة ذات قاعدة سميكة على حرارة مرتفعة؛ وُتقسم كمية اللحم 
النار؛ ُيضاف إليھا ربع  ثانية مع تقليبھا على ٢٠ُتقلّى الدفعة اBولى لمدة . كميات متساوية ٤إلى 

يوضع المزيج في طبق . ثواٍن إضافية ١٠كمية الطماطم مع رشة صغيرة من الخل وُتقلّى لمدة 
  . مقاوم لحرارة الفرن وُيغّطى بورق اBلمنيوم ويوضع جانباً 

وقبل أن تصبح الدفعة اBخيرة جاھزة تماماً، . ُتقلّى الدفعات المتبقية من اللحم بالطريقة ذاتھا
وضع كل كمية اللحم التي تم ا^نتھاء منھا في الصينية أو المق�ة باbضافة إلى مرقة الدجاج ت

م الطبق على الفور. لدقيقة واحدة aُيقد .  
   نصائح

   بيانات التوقيت
  البيانات الغذائية

  .يجب عدم طھي فيليه اللحم أكثر من ال�زم : نصائح الطبخ

 دقيقة 30 : مدة التحضير

 قةدقي 30 : مدة الطھو

 ساعتان : مدة النقع

 8.10  : (غ(دھون 

 35.00  : (غ(بروتين 

 5.80  : (غ(كاربوھيدرات 

 235.00  : (سعرات حرارية(طاقة 

  

لفائف لحم العجل مع الخضار وجبنة  •
 الريكوتا

  عالمي: أسلوب الطبخ •

  أطباق رئيسية: نوع الطبق •
  أشخاص  ٥: الكمية •

  : درجة الصعوبة •
  يصرخ: التكلفة •

  المكّونات 

غ من  ١٥٠حبة متوسطة الحجم أو  ١ •
  مقّطعة إلى شرائح رفيعة ،الجزر



  مقّطعة إلى شرائح رفيعة ،غ من الفليفلة الحلوة الحمراء ١٥٠حبة متوسطة الحجم أو  ١ •
  شريحة مستديرة ورفيعة ١٢المقّطع إلى  ،غ من فيليه لحم العجل ٨٠٠ •
  غ من جبنة الريكوتا ٢٠٠كوب أو  ¾ •
  مسحوقان ،ن الثومفصوص م ٢ •
  ملعقة صغيرة من الفلفل اBسود المطحون ¼ •
  المفروم ،ملعقة طعام من البقدونس الطازج ١ •
  غ من أوراق السبانخ الصغيرة ١٠٠ورقة أو  ١٢ •
  م�عق طعام من زيت الزيتون ٢ •

  :للصلصة •

  مل من الماء ٥٠٠أكواب أو  ٢ •
  م�عق صغيرة من دقيق الذرة ٢ •
  جي ملح أقلمكعبات من مرقة الدجاج ما ٢ •
  مقّطعة إلى مكعبات صغيرة ،غ من البصل ٢٠٠حبة كبيرة الحجم أو  ١ •
  ملعقة طعام من الخردل الكامل الحبوب ¾ •

  طريقة التحضير 

. ُيغلى بعض الماء في قدر صغيرة ثم ُتضاف إليه شرائح الجزر والفليفلة وُتطھى لمّدة دقيقتين
  . ُترفع عن النار وُتصفى

  . من خ�ل وضعھا بين ورقتين من النايلون ال�صق وباستعمال مرقاقُتسّطح كّل شريحة لحم 

ُتمزج جبنة الريكوتا مع الثوم المسحوق والفلفل اBسود والبقدونس في وعاء ثم ُيوّزع المزيج 
توضع ورقة سبانخ على الوجه ثم كمية متساوية من شرائح . بشكل متجانس فوق شرائح اللحم

  . شريحة وُتثبت بواسطة عود أسنانُتلّف كّل . الجزر والفليفلة

 ٤ُيسّخن زيت الزيتون في مق�ة غير ^صقة وُتقلى اللفائف بتأّن على نار متوّسطة الحرارة لمّدة 
  . دقائق أو حّتى يصبح لونھا بنياً 

ُتضاف مكعبات مرقة الدجاج ماجي . ُيمزج الماء مع دقيق الذرة ثم ُيضاف المزيج إلى المق�ة
دقيقة أو  ٢٠ُيغلى المزيج ثم ُيغطى ويترك على نار ھادئة لمّدة . ل والخردلملح أقل مع البص

  . حّتى تنضج اللفائف

  . تتّم إزالة أعواد اBسنان من اللفائف وُتقّدم إلى جانب الخضار واBرز المطبوخ
   التوقيتبيانات 

  البيانات الغذائية

 دقيقة 35 : مدة التحضير

 دقيقة 30 : مدة الطھو

 13.00  : (غ(دھون 

 40.00  : (غ(بروتين 

 15.00  : (غ(كاربوھيدرات 

 328.00  : (سعرات حرارية(طاقة 

  



  

 شاكرية •

  لبناني: أسلوب الطبخ •
  أطباق رئيسية: نوع الطبق •

  أشخاص  ٦: الكمية •
  : درجة الصعوبة •
  رخيص: التكلفة •

  المكّونات 

المقّطع  ،غ من لحم البقر قليل الدھن ٣٠٠ •
  إلى مكّعبات كبيرة

  مقّشرة ،حبة صغيرة الحجم من البصل ١٨ •
مل من اللبن الزبادي  ١٠٠٠أكواب أو  ٤ •

  قليل الدسم
 ،مكعبات من مرقة الدجاج ماجي ملح أقل ٢ •

  مفّتتان
  ملعقة طعام من دقيق الذرة ½1 •
  مخفوق قلي�ً  ،من ز^ل البيض ١ •
  ملعقة طعام من زيت الزيتون ½1 •
  المسحوق ،ملعقة طعام من الثوم ½1 •
  المفروم ،م�عق طعام من النعناع الطازج ٢ •
  المفرومة ،م�عق طعام من الكزبرة ٢ •

  طريقة التحضير 

غلى مكّعبات لحم البقر مع حّبات البصل الصغيرة في قدَرين صغيرَتين منفصلَتين حّتى تُ 
  . ينضجوا

في ھذه اBثناء، ُيمَزج اللّبن القليل الّدسم مع المكّعبين المفّتتين من مرقة الدجاج ماجي ملح أقل 
ُيحّرك . رارةودقيق الّذرة وز^ل البيض في قدٍر على حدة وتوضع القدر على نار متوّسطة الح

  . المزيج باستمرار حّتى يغلي، ثم ُيرفع عن النار ويوضع جانباً 

ُيسخن زيت الّزيتون في مق�ة صغيرة وُيَقلّى الّثوم حّتى تفوح رائحته ثّم ُيضاف الّنعناع 
  . ُيسكب فوق مزيج اللّبن وُيخلط. والكزبرة وُيحّرك المزيج لبضع ثوان

ُيحّرك المزيج . البصل الصغيرة وُيسكبان فوق مزيج اللّبن ُيصّفى لحم البقر المطبوخ وحّبات
  . وُيقّدم مع اBرز المطھو على البخار

   بيانات التوقيت
  البيانات الغذائية

 دقيقة 25 : مدة التحضير

 دقيقة ٣٠ساعة و  : مدة الطھو

 14.00  : (غ(دھون 



 20.00  : (غ(بروتين 

 25.00  : (غ(كاربوھيدرات 

 308.00  : (سعرات حرارية(طاقة 

  

 برغر حار بلحم البقر مع صلصة الطماطم •

  تايلندي: أسلوب الطبخ •

  أطباق رئيسية: بقنوع الط •
  أشخاص  ٦: الكمية •

  : درجة الصعوبة •
  رخيص: التكلفة •

  المكّونات 

  غ من لحم البقر المفروم قليل الدھن ٧٠٠ •
  م�عق طعام من الكعك المطحون ٢ •
ملعقة صغيرة من معجون الكاري  ١ •

  التايلندي اBحمر
 ،غ من البصل اBخضر ٢٥كوب أو  ¼ •

  المفروم فرماً ناعماً 
  المفرومة ،م من الكزبرةم�عق طعا ٢ •
  ملعقة طعام من الكتشاب ١ •
  ملعقة طعام من الزيت النباتي ١ •

  :لصلصة الطماطم •

  مقّشرة ومقّطعة إلى مكعبات ،غ من الطماطم ١٥٠حبة متوسطة الحجم أو  ١ •
  مغلف من أسرار خلطة المعكرونة بولونيز ماجي ١ •
  مل من الماء ٧٥٠أكواب أو  ٣ •
  مفرومة للتزيينال ،م�عق طعام من الكزبرة ٢ •

  طريقة التحضير 

يوضع لحم البقر المفروم في وعاء وُيمزج جّيداً مع الكعك المطحون ومعجون الكاري التايلندي 
مقادير متساوية  ١٥ُيقّسم المزيج إلى . اBحمر والبصل اBخضر والكزبرة المفرومة والكتشاب
  . وُيقّرص على شكل كرات ثم ُيسّطح على أشكال مّدورة

ى الزيت وُتشوى قطع البرغر بلحم البقر على ناٍر متوسطة الحرارة على الجانبين إلى أن ُيحمّ 
  . تصبح مطھّوة جيداً ثم توضع جانباً 

توضع الطماطم في قدٍر مع أسرار خلطة المعكرونة بولونيز ماجي والماء وُيطھى المزيج على 
  . دقائق ٥لمّدة ناٍر متوسطة الحرارة إلى أن يغلي ثم ُيترك على ناٍر خفيفٍة 

  . دقائق ٥ُتضاف قطع البرغر بلحم البقر إلى الصلصة وُتترك على ناٍر خفيفٍة لمّدة 



  . ُيزّين بالكزبرة وُيقّدم

   نصائح

   بيانات التوقيت

  البيانات الغذائية

  .يمكن تقديم ھذا الطبق مع اBرز المطھو : نصائح التقديم

 دقيقة 20 : مدة التحضير

 دقيقة 25 : مدة الطھو

 21.00  : (غ(ون دھ

 25.00  : (غ(بروتين 

 13.00  : (غ(كاربوھيدرات 

 345.00  : (سعرات حرارية(طاقة 

  

 لحمة على طريقة الستروغونوف •

  روسي: أسلوب الطبخ •
  أطباق رئيسية: نوع الطبق •

  أشخاص  ٥: الكمية •
  : درجة الصعوبة •
  رخيص: التكلفة •

  المكّونات 

  تيم�عق طعام من الزيت النبا ٢ •
المقّطع  ،كغ من لحم البقر قليل الدھن ½ •

  إلى شرائح طويلة ورفيعة
مقّطعة إلى  ،غ من البصل ١٥٠حبة أو  ١ •

  شرائح رفيعة
  المقّطع إلى أنصاف ،غ من الفطر ٢٥٠ •
  ملعقة صغيرة من مسحوق الفلفل الحلو ١ •
  ملعقة طعام من معجون الطماطم ½1 •
  مل من الماء ٣٧٥كوب أو  ½1 •



  الدجاج ماجي ملح أقلمكعبات من مرقة  ٢ •
  مل من الحليب المكثف قليل الدسم ١٩٠كوب أو  ¾ •
  ملعقة طعام من دقيق الذرة ¾ •
  المفروم فرماً ناعماً  ،م�عق طعام من البقدونس الطازج ٣ •

  طريقة التحضير 

تحمى ملعقة كبيرة من الزيت النباتي في مق�ة كبيرة غير ^صقة وُتطھى شرائح اللحم على 
  . مرتفعة الحرارة حّتى يصبح لونھا بنياً ذھبياً، ثم ُترفع من المق�ة مراحل، على نار

ُتسّخن الكمية المتبقية من الزيت في المق�ة وُتطھى شرائح البصل مع أنصاف الفطر على نار 
  . ُتتّبل المكّونات بمسحوق الفلفل الحلو. متوّسطة الحرارة حّتى تنضج

ُيغلى . الماء ومكّعبي مرقة الدجاج ماجي ملح أقلُيضاف اللحم المطھو مع معجون الطماطم و
  . دقائق ١٠المزيج وُيترك على نار ھادئة لمّدة 

ُيضاف إلى اللحم وُتحّرك المكّونات حّتى . ُيخلط الحليب المرّكز مع دقيق الذرة في وعاء صغير
  . ُيرّش البقدونس وُيرفع المزيج عن النار. تصبح الصلصة كثيفة

Bرز المطبوخ أو المعكرونةُيقّدم الطبق مع ا .  

   بيانات التوقيت

  البيانات الغذائية

 دقيقة 20 : مدة التحضير

 دقيقة 20 : لطھومدة ا

 21.00  : (غ(دھون 

 24.00  : (غ(بروتين 

  12.00   : (غ(كاربوھيدرات 

 340.00   : (سعرات حرارية(طاقة 

  



 الفريكة مع كرات اللحم •

  لبناني: أسلوب الطبخ •

  أطباق رئيسية: نوع الطبق •

  أشخاص  ٥: الكمية •

  : درجة الصعوبة •
  رخيص: التكلفة •

  

  المكّونات 

  من لحم الغنم المفروم قليل الدھنغ  ٤٥٠ •
ملعقة صغيرة من الفلفل اBسود  ½ •

  المطحون
  م�عق طعام من الزيت النباتي ٢ •
غ من  ١٥٠حبة متوسطة الحجم أو  ١ •

  مفرومة ،البصل
  المغسولة والمصفاة ،غ من الفريكة ٣٢٠أكواب أو  ٢ •
  مكعبات من مرقة الدجاج ماجي ملح أقل ٢ •
  مطحونةملعقة صغيرة من القرفة ال ١ •
  ملعقة صغيرة من الفلفل اBبيض المطحون ¼ •
  لتر من الماء ١أكواب أو  ٤ •
  المحّمص ،ملعقة طعام من الصنوبر ١ •

  طريقة التحضير 

. كرة لحم ٢٠ُيقّسم المزيج إلى . ُيمزج لحم الغنم المفروم مع الفلفل اBسود في وعاء للمزج

^صقة وُتخبز في فرن ُمحّمى على  ُتنّسق كرات اللحم في صينية مقاومة لحرارة الفرن غير
  . دقيقة أو حتى تنضج كرات اللحم ١٥و ١٢درجة مئوية لمدة تتراوح بين  ١٨٠حرارة 

ُتضاف الفريكة وُتحّرك . دقائق أو حتى يذبل ٣ُيحّمى الزيت في قدر وُيقلّى البصل المفروم لمدة 
والفلفل اBبيض، وكرات اللحم ثّم ُيضاف مكّعبا مرقة الدجاج ماجي ملح أقّل، ومسحوق القرفة، 

  . الُمحّضرة والماء

ُيغلى المزيج مع التحريك بين الحين واjخر ثّم ُيغّطى وُيترك على نار خفيفة لمدة تتراوح 
  . دقيقة أو حتى تنضج الفريكة ٣٥و ٣٠بين

  . ُيقّدم في طبق التقديم وُيزين بالصنوبر المحّمص

   نصائح

   بيانات التوقيت

  البيانات الغذائية



  .ُيقدم ھذا الطبق مع اللبن الزبادي القليل الدسم : لتقديمنصائح ا

 دقيقة 20 : مدة التحضير

 دقيقة 50 : مدة الطھو

 12.00  : (غ(دھون 

 27.00  : (غ(بروتين 

  54.00   : (غ(كاربوھيدرات 

  421.00   : (سعرات حرارية(طاقة 

 طاجن اللحم مع اليقطين والسفرجل •

  متوسطي: أسلوب الطبخ •

  أطباق رئيسية: نوع الطبق •
  أشخاص  ٥: الكمية •

  : درجة الصعوبة •
  رخيص: التكلفة •

  المكّونات 



  أو لحم الكتف الھبر المقطع إلى مكعبات كبيرة ،غ من موزات لحم البقر قليل الدھن ٧٥٠ •
  مقطعتان إلى شرائح رفيعة ،غ من البصل ٣٠٠حبات متوسطة الحجم أو  ٢ •
  شرائحمقّطعة إلى  ،فصوص من الثوم ٣ •
  ملعقة صغيرة من مسحوق الزنجبيل المجفف ½1 •
  ملعقة صغيرة من الكزبرة المطحونة ½1 •
  ملعقة صغيرة من الكمون المطحون ½1 •
  من عود القرفة ١ •
  رشة من خيوط الزعفران •
  مل من الماء ٧٥٠أكواب أو  ٣ •
  مكعبات من مرقة الدجاج ماجي ملح أقل ٢ •
  بات كبيرةالمقّشر والمقطع إلى مكع ،غ من اليقطين ٣٥٠ •
  المقشر والمقطع إلى شرائح سميكة ،غ من السفرجل ٥٠٠حبات متوسطة الحجم أو  ٢ •
  مع حفظ العصير وبشر القشر ،حبة صغيرة الحجم من الحامض ١ •

  طريقة التحضير 

توضع مكعبات اللحم في مق�ة كبيرة وُتضاف إليھا شرائح البصل والثوم مع التوابل وعود 
ُتغلى المكّونات ثم ُتغطى وُتترك . ومكّعبي مرقة الدجاج ماجي ملح أقلّ القرفة والزعفران والماء 

  . على نار ھادئة لمّدة ساعة ونصف أو حّتى يصبح اللحم شبه ناضج

ُيغّطى . ُتضاف مكعبات اليقطين مع شرائح السفرجل وعصير وقشر الليمون الحامض المبشور
  . أو حّتى تنضج الخضار مع اللحم دقيقة إضافية ١٥المزيج وُيترك على نار ھادئة لمّدة 

  . ُيقّدم ھذا الطبق إلى جانب الكوس كوس المطبوخ

   بيانات التوقيت

  البيانات الغذائية

 دقيقة 25 : مدة التحضير

 ساعتان : مدة الطھو

 7.90  : (غ(دھون 

 35.00  : (غ(بروتين 

 31.00  : (غ(كاربوھيدرات 

 330.00  : (سعرات حرارية(طاقة 



 لحم البقر بالكاري على الطريقة الھندية •

  ھندي: أسلوب الطبخ •

  أطباق رئيسية: نوع الطبق •

  أشخاص  ٤: الكمية •

  : درجة الصعوبة •
  رخيص: التكلفة •

  المكّونات 

  م�عق طعام من الزيت النباتي ٢ •
غ من  ٣٠٠حبات متوسطة الحجم أو  ٢ •

  مفرومتان فرماً ناعماً  ،البصل
  مسحوقان ،فصوص من الثوم ٢ •
  ملعقة طعام من الزنجبيل المبشور ١ •
  ملعقة طعام من الكزبرة المطحونة ¾ •
  المطحونملعقة طعام من الكركم  ¾ •
  ملعقة صغيرة من الكمون المطحون ½1 •
  المنزوع البذور والمفروم ،حبات صغيرة الحجم من الفلفل الحار ٢ •
  المقّطع إلى مكّعبات ،غ من لحم البقر قليل الدھن ٧٥٠ •
  المقّشرة والمقطعة إلى مكّعبات ،غ من الطماطم ٦٠٠حبات متوسطة الحجم أو  ٤ •
  مل من الماء ٨٧٥أكواب أو  ½3 •
  عق طعام من بودرة حليب جوز الھند ماجيم� ٤ •
  مكعبات من مرقة الدجاج ماجي ملح أقل ٢ •

  طريقة التحضير 

 ٤ُيسّخن الزيت في مق�ة كبيرة ثم ُيضاف إليه البصل وُيطھى على نار متوسطة الحرارة لمّدة 
  . دقائق أو حّتى يشقر ٥إلى 

ُتطھى . لفلفل اBخضر الحارُيضاف الثوم، والزنجبيل، والكزبرة، والكركم، والكمون، وا
  . المكونات لمدة دقيقة واحدة

 ٤إلى  ٣ُتضاف مكّعبات اللحم وُيطھى المزيج على نار متوّسطة الحرارة مع التحريك لمدة 
  . دقائق ٥ثم ُتضاف الطماطم وُتطھى لمّدة . دقائق

ة الدجاج ُيضاف مكّعبا مرق.يمزج الماء وحليب جوز الھند ماجي ويضاف المزيج إلى المق�ة
ُتغّطى المكّونات وُتترك على ناٍر ھادئٍة لمّدة ساعة إلى ساعة ونصف أو حتى . ماجي ملح أقل

  . ينضج اللحم

  . ُيقّدم الطبق مع اBرّز المطبوخ

   نصائح

   بيانات التوقيت



  البيانات الغذائية

الكمون نوع من التوابل بطعم الجوز والفلفل وبلون مميز  : نصائح أخرى
ُيشّكل المكّون اBساسي لمسحوق . البنيو يتراوح بين اBصفر

البحر المتوسط،  الكاري، كما ُيستعمل بكثرة في موائد منطقة
  .والمكسيك، والھند

 دقيقة 25 : مدة التحضير

 ساعتان : مدة الطھو

 42.00  : (غ(دھون 

 40.00  : (غ(بروتين 

 22.00  : (غ(كاربوھيدرات 

 634.00  : (سعرات حرارية(طاقة 

  

 لحم البقر بالليمون الحامض والبطاطا •

  متوسطي: أسلوب الطبخ •
  أطباق رئيسية: نوع الطبق •

  أشخاص  ٥: الكمية •
  : درجة الصعوبة •
  رخيص: التكلفة •

  المكّونات 

  م�عق طعام من زيت الزيتون ٢ •
 ،غ من موزات لحم البقر قليل الدھن ٧٥٠ •

  المقّطعة إلى مكّعبات
  مسحوقان ،فصوص من الثوم ٢ •
  ملعقة صغيرة من الفلفل اBسود المطحون ١ •
  ملعقة صغيرة من الكركم المطحون ١ •
  ملعقة صغيرة من الكزبرة المطحونة ١ •
  ملعقة صغيرة من مسحوق الزنجبيل المجفف ١ •
  مل من الماء ٦٢٥أكواب أو  ½2 •
  مكعبات من مرقة الدجاج ماجي ملح أقل ٢ •
  كّعبات صغيرةمقّطعة إلى م ،غ من الجزر ١٥٠حبة كبيرة الحجم أو  ١ •



  حبات من ال�يم المجّفف ٣ •
  صغير الحجم ،قرن من الفلفل اBحمر الحار المجفف ١ •
  من َورق الغار ٢ •
  الصغير الحجم، المقشر ،غ من البصل ٣٠٠ •
  المقّطع إلى شرائح كبيرة ،غ من الكّراث ٢٠٠ •
  المقّطعة إلى مكّعبات ،غ من البطاطا ٣٠٠حبة كبيرة الحجم أو  ١ •

  طريقة التحضير 

ُيسّخن زيت الزيتون في قدر كبيرة غير ^صقة، ثم ُتضاف إليه مكّعبات اللحم وُتطھى على نار 
ُيضاف الثوم مع . دقائق ٥و ٤متوّسطة الحرارة مع ا^ستمرار في التحريك لمّدة تتراوح بين 

  . التوابل وُيطھى المزيج مع التحريك لمّدة دقيقة إضافية

ماجي ملح أقّل ومكّعبات الجزر وقطع ال�يم المجّفف  ُيضاف الماء مع مكعبي مرقة الدجاج
ُتغلى المكّونات ثم ُتغطى وُتترك على نار ھادئة لمّدة . وقرن الفلفل الحار المجّفف وورقتي الغار

  . ساعة واحدة أو حّتى يصبح اللحم شبه ناضج

اء إذا دعت ُيضاف المزيد من الم. ُيضاف البصل الصغير مع شرائح الكّراث ومكّعبات البطاطا
دقيقة إضافية أو حّتى ينضج اللحم مع  ١٥الحاجة، ثم ُيغطى المزيج وُيترك على نار ھادئة لمّدة 

  . الخضار

  . ُيقّدم مع اBرز المطبوخ

   بيانات التوقيت

  البيانات الغذائية

 دقيقة 25 : مدة التحضير

 دقيقة ٣٠ساعة و  : مدة الطھو

 12.00  : (غ(دھون 

 36.00  : (غ(بروتين 

 29.00  : (غ(كاربوھيدرات 

 366.00  : (سعرات حرارية(طاقة 

  



 الكوسيتو •

  ركيت: أسلوب الطبخ •

  أطباق رئيسية: نوع الطبق •

  أشخاص  ٥: الكمية •

  : درجة الصعوبة •
  رخيص: التكلفة •

  المكّونات 

  م�عق طعام من الزيت النباتي ٢ •
غ من  ١٢٥حبة متوسطة الحجم أو  ١ •

  مفرومة فرماً ناعماً  ،البصل
  مسحوقان ،فصوص من الثوم ٢ •
المقّطع  ،غ من لحم الغنم قليل الدھن ٤٠٠ •

  إلى مكّعبات
  مل من الماء ١٣٧٥أكواب أو  ½5 •
  مكعبات من مرقة الدجاج ماجي ملح أقل ٢ •
  مقّشرة ومقّطعة إلى مكّعبات ،غ من الطماطم ٣٠٠حبات متوسطة الحجم أو  ٢ •
  م�عق طعام من معجون الطماطم ٢ •
  مقّطعة إلى مكّعبات كبيرة ،غ من الكوسا ٥٠٠حبات متوسطة الحجم أو  ٥ •
  عة إلى مكّعبات كبيرةمقطّ  ،غ من الجزر ١٥٠حبة أو  ١ •
  المصّفى ،غ من الحّمص المعلّب ٤٠٠علبة أو  ١ •
  ملعقة صغيرة من القرفة المطحونة ½ •

  طريقة التحضير 

دقائق أو  ٤و ٣ُيحّمى الزيت في قدر كبير، وُيطھى الثوم والبصل المفروم لمدة تتراوح بين 
  . دقائق أو حتى تكتسب لوناً بنياً  ٨و ٦ُتضاف مكّعبات الغنم وُتقلّى لمدة تتراوح بين . حتى يذب�

ُيضاف الماء، ومكعبا مرقة الدجاج ماجي ملح أقل ثّم ُيغلى المزيج وُيترك على ناٍر خفيفة لمدة 
  . دقيقة أو حتى ينضج لحم الغنم ١٥ساعة و 

ُتترك المكّونات . ُتضاف مكّعبات الطماطم، ومعجون الطماطم، والكوسا، والجزر، والحمص
ُيتّبل الطبق بمسحوق . دقيقة أو حتى ينضج الكوسا ٢٥و ٢٠لمدة تتراوح بين على نار خفيفة 

  . القرفة وُيقّدم

  . ُيقّدم الطبق مع اBرز المطبوخ على البخار

   نصائح

   بيانات التوقيت

  البيانات الغذائية



  .ُيضاف الماء الى المرق إن احتاج اBمر : نصائح الطبخ

 دقيقة 20 : مدة التحضير

 دقيقة ٥٠ ساعة و : مدة الطھو

 11.00  : (غ(دھون 

 23.00  : (غ(بروتين 

 32.00  : (غ(كاربوھيدرات 

 308.00  : (سعرات حرارية(طاقة 

  

محشي ورق الملفوف بالخضار وشرائح  •
 لحم البقر

  لبناني: أسلوب الطبخ •
  أطباق رئيسية: نوع الطبق •

  أشخاص  ٥: الكمية •
  : درجة الصعوبة •
  رخيص: التكلفة •

  ات المكّون

  ورقة كبيرة من الملفوف اBبيض ١٦ •
غ من  ١٥٠حبة متوسطة الحجم أو  ١ •

  مفرومة فرماً ناعماً  ،البصل
غ من  ١٥٠حبة متوسطة الحجم أو  ١ •

  مفرومة ،الطماطم
  المفروم ،غ من البقدونس الطازج ١١٠كوب أو  ½1 •
  م�عق طعام من زيت الزيتون ٢ •
  المفروم ،م�عق طعام من النعناع الطازج ٣ •
  لعقة صغيرة من القرفة المطحونةم ¾ •
  ملعقة صغيرة من الفلفل اBسود المطحون ½ •
  ُينقع بالماء لمدة نصف ساعة ثم ُيصفّى ،غ من اBرز المصري ١٥٠كوب أو  ¾ •
  مل من عصير الحامض ١٢٥كوب أو  ½ •
  ستيك ،غ من لحم البقر قليل الدھن ٥٠٠شرائح أو  ٨ •
  مكعبات من مرقة الدجاج ماجي ملح أقل ٣ •
  مل من الماء المغلي ١٢٥٠كواب أو أ ٥ •



  المسحوق ،ملعقة طعام من النعناع المجفف ١ •

  طريقة التحضير 

ُتصّفى وُينزع الضلع . دقائق أو حتى تصبح طرّية وقابلة للطيّ  ٥ُتسلق أوراق الملفوف لمدة 
  . توضع جانباً . القاسي من وسط كّل ورقة

الزيتون، والنعناع الطازج المفروم،  ُيخلط البصل المفروم، والطماطم، والبقدونس، وزيت
  . ومسحوق القرفة، والفلفل اBسود، واBرز المصري، وعصير الحامض في وعاٍء للخلط

توضع ملعقتان كبيرتان من الحشوة على طرف كّل من أوراق الملفوف ويطوى الطرفان 
  . الخارجيان باتجاه الوسط وتلف الورقة

ُتنّسق لفائف الملفوف الواحدة إلى جانب . قدر كبير ُتنّسق شرائح ستيك لحم البقر في قعر
  . اBخرى مع جھة الحاشية نحو اBسفل فوق شرائح الستيك

. ُتذّوب مكّعبات مرقة الدجاج ماجي ملح أقل في الماء المغلي وُتسكب فوق لفائف الملفوف

طبق بالنعناع ُيزّين ال. دقيقة ٣٠يوضع طبق فوقھا وُترّص وُتغلى على نار خفيفة لمدة ساعة و
  . المجّفف وُيقّدم

   نصائح

   بيانات التوقيت

  البيانات الغذائية

فصوص كاملة من الثوم في قعر القدر مع  ١٠ُيمكن إضافة  : نصائح الطبخ
  .(حسب الذوق(شرائح الستيك 

 دقيقة 25 : مدة التحضير

 دقيقة ٣٠ساعة و  : مدة الطھو

 21.00  : (غ(دھون 

 24.00  : (غ(بروتين 

 39.00  : (غ(درات كاربوھي

 444.00  : (سعرات حرارية(طاقة 

  



 كفتة بالصينية •

  لبناني: أسلوب الطبخ •

  أطباق رئيسية: نوع الطبق •

  أشخاص  ٥: الكمية •

  : درجة الصعوبة •
  رخيص: التكلفة •

  المكّونات 

  غ من لحم البقر المفروم قليل الدھن ٥٠٠ •
 ،غ من البصل ٧٠حبة صغيرة الحجم أو  ١ •

  مفرومة
ملعقة صغيرة من الفلفل اBسود  ¼ •

  المطحون
  ملعقة صغيرة من القرفة المطحونة ¼ •
  المفروم ،م�عق طعام من البقدونس الطازج ٥ •
  مقطعة إلى شرائح مدورة ،غ من البطاطا ٦٠٠حبات متوسطة الحجم أو  ٣ •
  مقطعة إلى حلقات ،غ من الفليفلة الحلوة الخضراء ١٥٠حبة متوسطة الحجم أو  ١ •
  مقطعة إلى شرائح مدورة ،غ من البصل ١٥٠طة الحجم أو حبة متوس ١ •
  مقطعة إلى شرائح مدورة ،غ من الطماطم ٣٠٠حبات متوسطة الحجم أو  ٢ •
  مل من الماء ٥٠٠أكواب أو  ٢ •
  م�عق طعام من معجون الطماطم ٢ •
  مكعبات من مرقة الدجاج ماجي ملح أقل ٢ •
  ملعقة صغيرة من الفلفل اBبيض المطحون ¼ •
  يرة من القرفة المطحونةملعقة صغ ¼ •
  المفروم للتزيين ،ملعقة طعام من البقدونس الطازج ١ •

  طريقة التحضير 

. ُيمزج اللحم، والبصل المفروم، والفلفل اBسود، ومسحوق القرفة، والبقدونس في وعاء للمزج

. ل أقراصاً ُتفلطح كرات اللحم حتى ُتشكّ . كرة لحم ١٢ُتمزج المكّونات جّيداً ثًم ُيقّسم المزيج إلى 

  . سم ٢٤× سم  ٣٠ُتنّسق اBقراص في طبق للخبز قياس 

ُتنّسق شرائح البطاطا على وجه أقراص اللحم تليھا شرائح البصل، وحلقات الفليفلة الحلوة، 
  . وشرائح الطماطم

يوضع الماء، ومعجون الطماطم، ومكّعبا مرقة الدجاج ماجي ملح أقّل، والفلفل اBبيض، 
دقائق مع التحريك حتى  ٥ُيغلى المزيج ثّم ُيترك على نار خفيفة لمدة . قدر ومسحوق القرفة في

  . تمتزج المكونات جيداً 

ُتخبز في فرن محّمى على . ُتسكب الصلصة الُمعّدة في قدر للفرن وُتغّطى بورق اBلومنيوم
  . دقيقة أو حتى تنضج البطاطا ٣٠درجة مئوية لمدة ساعة و ٢٠٠حرارة 



  . بقدونس المفروم وُيقّدمُيزّين الطبق بال

   نصائح

   بيانات التوقيت

  البيانات الغذائية

يجب إبقاء البطاطا في الماء بعد تقشيرھا للحؤول دون تغّير  : نصائح الطبخ
  .لونھا

 دقيقة 20 : مدة التحضير

 دقيقة ٣٠ساعة و  : مدة الطھو

 17.00  : (غ(دھون 

 23.00  : (غ(بروتين 

 30.00  : (غ(كاربوھيدرات 

 366.00  : (سعرات حرارية(اقة ط

  

 مرق اللحم على الطريقة الريفية •

  عالمي: أسلوب الطبخ •

  أطباق رئيسية: نوع الطبق •
  أشخاص  ٥: الكمية •

  : درجة الصعوبة •
  رخيص: التكلفة •

  المكّونات 

  م�عق طعام من زيت الزيتون ٢ •
غ من  ٣٠٠حبات متوسطة الحجم أو  ٢ •

  يعةمقّطعتان إلى شرائح رف ،البصل
المقّطع  ،غ من لحم البقر قليل الدھن ٧٥٠ •

  إلى مكّعبات
  مسحوقة ،فصوص من الثوم ٣ •
  ملعقة صغيرة من الكركم المطحون ١ •
  ملعقة صغيرة من الكزبرة المطحونة ١ •



  ملعقة صغيرة من الكمون المطحون ١ •
  ملعقة صغيرة من الفلفل اBسود المطحون ½ •
  مفرومةالمقّشرة وال ،غ من الطماطم ٧٠٠حبات أو  ٥ •
  مل من الماء ٥٠٠أكواب أو  ٢ •
  ورقة من َورق الغار ١ •
  مكعبات من مرقة الدجاج ماجي ملح أقل ٢ •
  مقّطعة إلى مكّعبات صغيرة ،غ من البطاطا ٢٠٠حبة متوسطة الحجم أو  ١ •
  مقّطعة إلى مكعبات صغيرة ،غ من الجزر ٣٠٠حبات متوسطة الحجم أو  ٣ •
  مقّطع إلى شرائح ،عود من الكرفس ١ •
  مقّطعة إلى مكّعبات صغيرة ،غ من الباذنجان ١٥٠بة صغيرة الحجم أو ح ١ •
  المفروم ،م�عق طعام من البقدونس الطازج ٢ •

  طريقة التحضير 

. دقائق حّتى يذبل ٤ُيسّخن زيت الزيتون في مق�ة كبيرة ثم ُيضاف إليه البصل وُيطھى لمّدة 

  . لحرارة حّتى يصبح لونه ذھبياً ُتضاف مكّعبات اللحم وُيطھى المزيج على نار متوّسطة ا

  . ُيضاف الثوم وُيتّبل المزيج بالتوابل ثم ُيحّرك على النار لمّدة دقيقة واحدة

ُيغّطى . ُتضاف الطماطم مع الماء وورقة الغار ومرقة الدجاج ماجي ملح أقّل وُيغلى المزيج
  . ينضج اللحمالمزيج بعد الغليان وُيطھى على نار خفيفة لمّدة ساعة واحدة أو حّتى 

ُيطھى المزيج على نار . ُتضاف مكّعبات البطاطا والجزر وشرائح الكرفس ومكّعبات الباذنجان
  . دقيقة إضافية أو حّتى ينضج اللحم مع الخضار ٢٠ھادئة لمّدة 

  . ُيضاف البقدونس المفروم وُتقّدم مع اBرّز المطبوخ

   بيانات التوقيت

  البيانات الغذائية

 دقيقة 30 : مدة التحضير

 دقائق ١٠ساعة و  : مدة الطھو

 29.00  : (غ(دھون 

 33.00  : (غ(بروتين 

 31.00  : (غ( كاربوھيدرات

 516.00  : (سعرات حرارية(طاقة 



  

 قبولي لحم الغنم •

  عماني: أسلوب الطبخ •
  أطباق رئيسية: نوع الطبق •

  أشخاص  ٦: الكمية •
  : درجة الصعوبة •
  رخيص: التكلفة •

  المكّونات 

  قطع مع العظم ،كغ من فخذ الغنم ١ •
  لتر من الماء ¼2أكواب أو  ٩ •
  القرفة حبات صغيرة الحجم من عيدان ٣ •
  ملعقة صغيرة من الھال اBخضر ١ •
  ملعقة صغيرة من أكباش القرنفل الكاملة ١ •
  ملعقة صغيرة من حّب الفلفل اBسود ١ •
  كمية إضافية ،مل من الماء ١٢٥كوب أو  ½ •
  مقّطعة إلى شرائح ،غ من البصل ٣٧٥حبات متوسطة الحجم أو  ٣ •
  م�عق طعام من السمن ٤ •
  المسحوق ،فصوص من الثوم ٣ •
  �عق طعام من الزبيبم ٣ •
  المصّفى، الدينغو ،غ من الحّمص المعلّب ٤٠٠علبة أو  ١ •
  م�عق طعام من خلطة البھارات الُعمانية ٤ •
  ملعقة صغيرة من خيوط الزعفران ½ •
  مل من ماء الورد ١٢٥كوب أو  ½ •
  )الطعم اBصيل(مكعبات من مرقة الخروف ماجي  ٣ •
  سول والمصّفىالمغ ،غ من اBرز البسمتي ٥٠٠أكواب أو  ½2 •

  طريقة التحضير 

. توضع قطع لحم الغنم والماء في وعاٍء وُتغلى مع إزالة الرغوة التي تظھر على الوجه

 ١½ُتغّطى المكونات وُتترك على ناٍر خفيفٍة لمّدة . ُتُ◌ضاف عيدان القرفة والتوابل الكاملة كلّھا
  . ُتصّفى المرقة وتوضع جانباً . ساعة أو إلى أن ينضج اللحم ثم ُترفع وتوضع في وعاء جانباً 

دقائق أو إلى  ٥ُيطھى البصل مع الماء اbضافي في قدٍر كبير مع التحريك من وقٍت jخر لمّدة 
مع ا^حتفاظ بملعقتين (ُتضاف ملعقتان كبيرتان من السمنة . أن يتبّخر الماء ويصبح البصل طرّياً 

 ً   . أن يصبح لون البصل ذھبّياً  دقائق إضافّية أو ٣وُتحّرك المكّونات لمّدة ) جانبا

مع ا^حتفاظ جانباً (ُيضاف الثوم والزبيب و الدينغو وملعقة كبيرة من خليط البھارات العمانّية 
  . ، وأوراق الزعفران، وماء الورد، وُتحّرك لمّدة دقيقٍة ثم توضع جانباً )م�عق كبيرة ٣بمقدار 



وُيضاف إليھا المزيد من الماء إذا لم تكن أكواب من المرقة المصفاة في وعاٍء كبيٍر  ٤½توضع 
ُتضاف الملعقتان الكبيرتان المتبقيتان من السمنة والم�عق الث�ث الكبيرة . كمية المرقة كافية

. واBرز) الطعم اBصيل(المتبقية من خليط البھارات العمانّية، ومكعبات مرقة الخروف ماجي 

دقائق أو  ١٠م ُتغّطى وُتطھى على ناٍر خفيفٍة لمّدة ُتغلى المكّونات مع التحريك من وقٍت jخر ث
ُتضاف قطع لحم الغنم المسلوقة على وجه اBرز ثم . إلى أن يصبح اBرز مطھّواً بشكٍل نصفي̀ 

دقيقة إضافّية أو إلى أن يصبح اBرز  ١٥إلى  ١٠ُيغّطى الوعاء وُيطھى على ناٍر خفيفٍة لمّدة 
  . مطھّواً جّيداً 

  . حم الغنم في طبٍق مع مزيج البصل على الوجهُيقّدم اBرز ول

   بيانات التوقيت

  البيانات الغذائية

 يقةدق 25 : مدة التحضير

 ساعتان : مدة الطھو

 31.00  : (غ(دھون 

 44.00  : (غ(بروتين 

 100.00  : (غ(كاربوھيدرات 

 859.00  : (سعرات حرارية(طاقة 

  

 صالونة لحم الغنم •

  سعودي: أسلوب الطبخ •

  أطباق رئيسية: نوع الطبق •
  أشخاص  ٥: الكمية •

  : درجة الصعوبة •
  رخيص: التكلفة •

  المكّونات 

  قطع مع العظام ،لحم الغنم كغ من ١ •
  مل من الماء ١٥٠٠أكواب أو  ٦ •
  ملعقة صغيرة من الكركم المطحون ½ •
  ملعقة صغيرة من الكزبرة المطحونة ½ •



  ملعقة صغيرة من أكباش القرنفل المطحونة ½ •
  ملعقة صغيرة من القرفة المطحونة ½ •
  م�عق طعام من الزيت النباتي ٣ •
  مفرومتان فرماً ناعماً  ،لبصلغ من ا ٣٠٠حبات متوسطة الحجم أو  ٢ •
  مسحوقة ،فصوص من الثوم ٣ •
  المسحوق ،ملعقة صغيرة من الزنجبيل الطازج ١ •

  :توابل الصالونة •

  ملعقة صغيرة من القرفة المطحونة ١ •
  ملعقة صغيرة من الكركم المطحون ١ •
  ملعقة صغيرة من مسحوق الكاري ١ •
  ملعقة صغيرة من مسحوق الثوم ١ •
  رة المطحونةملعقة صغيرة من الكزب ١ •
  ملعقة صغيرة من الھال اBخضر ١ •

  :مكونات أخرى •

  مقّطعة إلى مكّعبات كبيرة ،غ من البطاطا ٣٠٠حبة كبيرة الحجم أو  ١ •
  مقّشرة ومقّطعة إلى شرائح سميكة ،غ من الكوسا ٣٠٠حبات صغيرة الحجم أو  ٣ •
  مكّعبات كبيرةُمقّشرتان وُمقّطعتان إلى  ،غ من الباذنجان ٣٠٠حبات صغيرة الحجم أو  ٢ •
  م�عق طعام من معجون الطماطم ٣ •
  مثقوبة ،حبات من ال�يم المجّفف ٣ •
  المفروم ،قرون من الفلفل اBخضر الحار ٢ •
  )الطعم اBصيل(مكعبات من مرقة الخروف ماجي  ٣ •
  مقّطعة إلى شرائح سميكة ،حبة من الفليفلة الحلوة الخضراء ١ •
  ومةالطازجة المفر ،غ من الكزبرة ٧٥كوب أو  ١ •

  طريقة التحضير 

توضع قطع اللحم في قدر كبيرة، وُتغّطى بالماء، وُيغلى المزيج مع إزالة الرغوة عن السطح 
ُتغّطى المكّونات وُتطھى على . ُيضاف الكركم، والكزبرة، وكبش القرنفل، والقرفة. عند ظھورھا

  . نار خفيفة لمدة ساعة أو حتى ُيصبح اللحم شبه ناضج، ثم ُترفع عن النار

ُيضاف بعدھا . ُيحّمى الزيت في قدر كبير، وُيضاف البصل وُيطھى حتى يكتسب لوناً ذھبياً بنياً 
  . الثوم، والزنجبيل، وتوابل الصالونة وُتطھى لمدة دقيقة

  . وُتضاف قطع اللحم مع مرقتھا الُمحتفظ بھا وُتغلى. ُتضاف البطاطا، والكوسا، والباذنجان

يم المجّفف، وقرنا الفلفل الحاّر، ومكّعبات مرقة الخروف ماجي ُيضاف معجون الطماطم، وال�
ُيطھى المزيج على نار خفيفة لمدة . ، والفليفلة الحلوة، والكزبرة الطازجة)الطعم اBصيل(

  . دقيقة أو حتى تنضج البطاطا ١٥و ١٠تتراوح بين 

   نصائح

   بيانات التوقيت



  البيانات الغذائية

  .بزُيقّدم الطبق مع اBرّز أو الخ : نصائح التقديم

 دقيقة 25 : مدة التحضير

 دقيقة ٣٠ساعة و  : مدة الطھو

 43.00  : (غ(دھون 

 41.00  : (غ(بروتين 

 31.00  : (غ(كاربوھيدرات 

 665.00  : (سعرات حرارية(طاقة 

  

 كست�تة غنم على الطريقة البندقية •

  إيطالي: أسلوب الطبخ •

  أطباق رئيسية: نوع الطبق •
  أشخاص  ٦: الكمية •

  : درجة الصعوبة •
  رخيص: التكلفة •

  المكّونات 

  كغ من كست�تة الغنم ١قطعة أو  ١٨ •
  م�عق طعام من زيت الزيتون ٣ •
غ من  ١٠٠حبة صغيرة الحجم أو  ١ •

  مقّطعة إلى مكّعبات صغيرة ،البصل
صغير الحجم، مقّطع  ،عود من الكرفس ١ •

  إلى مكّعبات صغيرة
  مقّطعة إلى مكّعبات صغيرة ،غ من الجزر ١٠٠حبة صغيرة الحجم أو  ١ •
  مسحوقان ،فصوص من الثوم ٢ •
  ملعقة طعام من الدقيق العادي ١ •
  )الطعم اBصيل(مكعبات من مرقة الخروف ماجي  ٢ •
  مقّشرة ومفرومة فرماً خشناً  ،غ من الطماطم ٤٥٠حبات متوسطة الحجم أو  ٣ •
  م�عق طعام من معجون الطماطم ٣ •
  ملعقة صغيرة من الحبق المجفف ١ •
  عقة صغيرة من اBوريغانو المجففمل ١ •
  المبروش ،ملعقة صغيرة من قشر الحامض ½ •



  ملعقة صغيرة من الفلفل اBسود المطحون ¼ •
  مل من الماء ٥٠٠أكواب أو  ٢ •

  طريقة التحضير 

  . تشوى كست�تة الغنم من الجھتين وتوضع جانًبا على طبق

لجزر والثوم ويحّرك المزيج ُيسخن زيت الزيتون في قدر كبيرة وُيضاف البصل، الكرفس، ا
  . دقائق ٣لمّدة 

دقائق أخرى ثّم ُيضاف مكّعبا مرقة الخروف ماجي  ٣ُيضاف الدقيق السادة ويحّرك المزيج لمّدة 
، الطماطم المقّطعة، معجون الطماطم، الحبق، ا^وريغانو، برش الليمون )الطعم اBصيل(

ك المزيج لمدة دقيق. الحامض والفلفل اBسود aَتين ثّم يضاف الماء وكست�تة لحم الغنم ُيحر
يضاف الماء عند (دقيقة  ١٥يحّرك المزيج حتى يغلي وُيتَرك على نار خفيفة لمدة . المشوّية
  ). الحاجة

   نصائح

   بيانات التوقيت

  البيانات الغذائية

م مع البطاطا المھروسة : نصائح التقديم aن الطبق بالبقدونس المفروم وُيَقدaُيَزي.  

 يقةدق 25 : مدة التحضير

 دقيقة 35 : مدة الطھو

 44.00  : (غ(دھون 

 30.00  : (غ(بروتين 

 10.00  : (غ(كاربوھيدرات 

 564.00  : (سعرات حرارية(طاقة 

  



 مرق الكفتة •

  تركي: أسلوب الطبخ •

  أطباق رئيسية: نوع الطبق •

  أشخاص  ٥: الكمية •

  : درجة الصعوبة •
  رخيص: التكلفة •

  المكّونات 

  الغنم المفرومغ من لحم  ٥٠٠ •
 ،غ من البصل ٧٠حبة صغيرة الحجم أو  ١ •

  مفرومة
  م�عق طعام من الزيت النباتي ٢ •
غ من  ١٢٥حبة متوسطة الحجم أو  ١ •

  مقّطعة إلى مكّعبات صغيرة ،البصل
  مقّشرة ومقّطعة إلى مكّعبات ،غ من الطماطم ١٥٠حبة متوسطة الحجم أو  ١ •
  م�عق طعام من معجون الطماطم ٤ •
  مقّطعة إلى مكّعبات كبيرة ،غ من الجزر ١٥٠سطة الحجم أو حبة متو ١ •
  مقّطعة إلى مكّعبات كبيرة ،غ من البطاطا ٣٠٠حبة متوسطة الحجم أو  ١ •
  المذّوبة ،غ من البازي� المثلّجة ١٦٠كوب أو  ١ •
  )الطعم اBصيل(مكعبات من مرقة الخروف ماجي  ٢ •
  مل من الماء ٧٥٠أكواب أو  ٣ •
  لفل اBسود المطحونملعقة صغيرة من الف ½ •
  ملعقة صغيرة من النعناع المجفف ½ •

  طريقة التحضير 

وُيخلط ) ُيَتبaل بالملح والفلفل(ُيجَمع لحم الغنم المفروم مع بصلة صغيرة مفرومة في وعاء 
  . المزيج حتى يتماسك جيًدا

ق في صينية للَخبز وُتخَبز في فرن محّمى ع aص الكفتة على شكل أصابع وُتَنس aلى حرارة ُتقر
وُتنَزع الصينية من الفرن وُتوضع . دقائق أو حتى تنضج الكفتة ١٠درجة مئوية لمدة  ٢٠٠
  . جانًبا

ُتضاف الطماطم . دقائق أو حتى يصبح ناضجاً  ٣-٢ُيحمaى الزيت في مق�ة وُيقلّى البصل لمدة 
ك المزيج لمدة  aدقائق ٣وُيَحر .  

الطعم (بازي� ومكّعبان من مرقة الخروف ماجي ُيضاف معجون الطماطم والجزر والبطاطا وال
ُيترك المزيج على النار حتى يغلي وُيطھى على نار خفيفة . والماء والكفتة المطبوخة) اBصيل

  . دقيقة أو حتى َتنضج الخضار ٢٠لمدة 

م aك وُيقد aسود والنعناع المجفف ثم ُيحرBل المزيج مع الفلفل اaُيتب .  

   نصائح



   بيانات التوقيت

  البيانات الغذائية

م مع اBرز بالشعيرية : نصائح التقديم aن الطبق بالصنوبر المقلي وُيَقدaُيَزي.  

 دقيقة 20 : مدة التحضير

 دقيقة 35 : مدة الطھو

 29.00  : (غ(دھون 

 21.00  : (غ(بروتين 

 24.00  : (غ(كاربوھيدرات 

 437.00  : (سعرات حرارية(طاقة 

  

 خورشت قيمه مع اBرز اBبيض •

  إيراني: لوب الطبخأس •

  أطباق رئيسية: نوع الطبق •

  أشخاص  ٧: الكمية •

  : درجة الصعوبة •
  رخيص: التكلفة •

  المكّونات  •

  م�عق طعام من الزيت النباتي ٢ •
غ من  ٢٥٠حبات متوسطة الحجم أو  ٢ •

  مفرومتان ،البصل
  المقّطع إلى مكّعبات ،غ من لحم الغنم ٣٥٠ •
  حبات من ال�يم المجّفف ٤ •
  وط الزعفرانرشة من خي •
  ملعقة صغيرة من الكركم المطحون ½ •
  ملعقة صغيرة من الفلفل اBبيض المطحون ½ •
  مكعبات من مرقة ماجي بنكھة لحم الخروف ٢ •
  مل من الماء ١١٢٥أكواب أو  ½4 •
  المنقوع في الماء لمدة ساعة والمصفaى ،غ من الحمص المقشور والمقسوم ١١٠كوب أو  ¾ •
  اطمم�عق طعام من معجون الطم ٣ •



  :مكّونات ا!رز •

  غ من اBرز ٥٠٠أكواب أو  ½2 •
  مل من الماء ١١٢٥أكواب أو  ½4 •
  م�عق طعام من الزيت النباتي ٣ •
  مكعبات من توابل اBرز اBبيض ماجي ٢ •

  طريقة التحضير 

دقائق أو حتى يصبح لونه  ٤- ٣في قدر كبيرة الحجم، ُيحّمى الزيت النباتي وُيقلّى البصل لمدة 
ك المزيج لمدة  ُتضاف. ذھبًيا aدقائق أو حتى َيتغّير لون مكعبات الغنم ٤مكّعبات لحم الغنم وُيحر .  

ُيضاف ال�يم المجفف والزعفران والكركم والفلفل اBبيض ومكعبا مرقة ماجي بنكھة لحم 
ك المزيج لبضع ثواٍن ثم ُيضاف الماء. الخروف aُيترك المزيج على النار حتى َيغلي . ُيحر

  . دقيقة ٢٠نار خفيفة لمدة وُيطھى على 

ُيضاف حب الحمص المقسوم المنقوع ومعجون الطماطم إلى المزيج وُيطھى على نار خفيفة 
  ). ُيضاف الملح والماء عند الحاجة(لمدة ساعة واحدة أو حتى تنضج اللحمة والحمص 

  : bعداد اBرز

  . رز اBبيض ماجيُيضاف اBرز، الزيت ومكعبا توابل اB. ُيوضع الماء في قِدر كبيرة

ك اBرز باستمرار حتى يغلي، ُيغّطى وُيطھى على نار خفيفة لمدة  aدقيقة أو حتى  ٢٠- ١٥ُيَحر
  . ينضج اBرز

   نصائح

   بيانات التوقيت

  البيانات الغذائية

 -. ُيَزيaن الطبق بعيدان البطاطا المقلية الرفيعة على الوجه - : نصائح التقديم

زيين اBرز اBرز مع ماء الزعفران لت ُتمَزج كمّية من
  .اBبيض على الوجه

 دقيقة 30 : مدة التحضير

 دقيقة ٣٠ساعة و  : مدة الطھو

 19.00  : (غ(دھون 

 17.00  : (غ(بروتين 



 68.00  : (غ(كاربوھيدرات 

 512.00  : (سعرات حرارية(طاقة 

  

 عيش باللحم •

  سعودي: أسلوب الطبخ •

  أطباق رئيسية: نوع الطبق •
  ص أشخا ١٠: الكمية •

  : درجة الصعوبة •
  رخيص: التكلفة •

  المكّونات 

  :للعجينة •

  مل من الزيت النباتي ٦٥كوب أو  ¼ •
  غ من الدقيق العادي ٢٨٠أكواب أو  ٢ •
  غ من الدقيق اBسمر ٢٨٠أكواب أو  ٢ •
  ملعقة طعام من الملح ١ •
  م�عق طعام من الحليب البودرة ٢ •
  ملعقة طعام من حبة البركة ١ •
  م�عق كبيرة من الماء الفاتر ٤المذّوب في  ،وق الخميرةملعقة صغيرة من مسح ½1 •
  معتدلة الحرارة ،مل من الماء ٣٧٥كوب أو  ½1 •

  :للحشوة •

  م�عق طعام من الزيت النباتي ٢ •
  مفرومتان ،غ من البصل ٢٥٠حبات متوسطة الحجم أو  ٢ •
  كغ من لحم الغنم المفروم ½ •
  انمفتت ،)الطعم اBصيل(مكعبات من مرقة الخروف ماجي  ٢ •
  ملعقة صغيرة من الفلفل اBسود المطحون ¼ •
  أو الطحينة ،غ من معجون السمسم ٣٠٠ •
  مل من عصير الحامض ١٢٥كوب أو  ½ •
  ملعقة صغيرة من الملح ١ •
  مل من الماء ٢٥٠كوب أو  ١ •
  المفروم ،غ من الكّراث ١٥٠أكواب أو  ٢ •

  طريقة التحضير 

مر، الملح، الحليب البودرة و حب البركه ُيمزج الزيت في وعاء مع الدقيق العادي، الدقيق اBس
  . ثم ُتضاف الخميرة المذّوبة وُتمزج معھا

ُتضاف غالبية كمية الماء وُترص العجينة ثم ُيضاف المزيد من الماء بحسب الحاجة للحصول 
  . دقائق تقريباً  ٨على عجينة ناعمة و^صقة قلي�ً ثم ُترص العجينة بواسطة اليد لمدة 



لى شكل كرة واحدة ثم ُتغّطى وُتترك إلى أن تنتفخ وترتفع في مكاٍن دافٍئ لمدة ُتقرص العجينة ع
  . دقيقة ٣٠

في ھذه اBثناء، ُيحّمى الزيت وُيقلّى البصل فيه إلى أن يصبح طرّياً ثم ُيضاف إليه لحم الغنم 
من مرقة  ُيضاف إليه المكعبان المفتتان. المفروم وُيطھى إلى أن يصبح بني اللون ومطھّواً جيداً 

والفلفل اBسود المطحون وُتحّرك المكونات لمدة دقيقتين على ) الطعم اBصيل(الخروف ماجي 
  . ُتضاف أوراق الكراث المفرومة وُتحّرك ثم ُترفع عن النار وتوضع جانباً كي تبرد. ناٍر خفيفةٍ 

عضھا إلى يخلط معجون السمسم في وعاٍء مع عصير الحامض، الملح والماء وُتخفق جيداً مع ب
ثم ُتضاف فوق حشوة لحم ) يجب أن تكون صلصة الطحينة سميكة(أن يصبح المزيج طرياً 

مل من صلصة  ٣٧٥كوب أو  ١½مع ا^حتفاظ بمقدار (الغنم وُتخلط ببعضھا وتوضع جانباً 
  ). الطحينه جانباً للتقديم

زيت أو الزبدة المذوبة سم ومدھونة بال ٣٥ُتمّدد العجينة على قاعدة صينية للفرن مستديرة بقطر 
ُتُ◌وّزع الحشوة بتجانٍس فوق العجينة المجّھزة في . من الوسط نحو اBطراف مع مد العجبنة

  . الصينّية وُتثنى أطراف العجينة فوق الحشوة من كافة اBطراف

دقيقة أو إلى أن تشتد  ٣٥درجة مئوية لمدة  ٢٣٠ُتطھى العجينة في فرن محمى على حرارة 
  . وسط وتصبح ذھبية اللون على الوجهالحشوة من ال

   نصائح

   بيانات التوقيت

  البيانات الغذائية

يمكن توزيع بعض شرائح الطماطم المدّورة وحب السمسم  : نصائح الطبخ
  .على الوجه قبل الخبز

  .كوب من صلصة الطحينه المجھزة جانباً  ١½ُتقّدم كمية  : نصائح التقديم

 دقيقة 45 : مدة التحضير

 دقيقة 35 : مدة الطھو

 37.00  : (غ(دھون 

 22.00  : (غ(بروتين 

 56.00  : (غ(كاربوھيدرات 



 634.00  : (سعرات حرارية(طاقة 

  

 فخذ الغنم المحّمر مع اBرز الشرقي •

  شرقي: أسلوب الطبخ •

  أطباق رئيسية: نوع الطبق •

  أشخاص  ٨: الكمية •

  : درجة الصعوبة •
  معتدل: التكلفة •

  المكّونات 

  مع العظم ،لغنمغ من فخذ ا ١٥٠٠ •
  مل من الماء ٥٠٠أكواب أو  ٢ •
  م�عق طعام من الزيت النباتي ٢ •
غ من  ١٢٥حبة متوسطة الحجم أو  ١ •

  مفرومة ،البصل
  غ من لحم الغنم المفروم ٢٥٠ •
  حبات من الھال اBخضر ٨ •
  ملعقة طعام من القرفة المطحونة ١ •
  ملعقة صغيرة من الفلفل اBسود المطحون ¼ •
  اجي بنكھة لحم الخروفمكعبات من مرقة م ٣ •
  المنقوع في الماء لمدة ساعة والمصّفى ،غ من اBرز اBميركي ٥٠٠أكواب أو  ½2 •
  كمية إضافية ،مل من الماء ١١٢٥أكواب أو  ½4 •

  طريقة التحضير 

ثم يوضع ) يتبaل مع الملح والفلفل والقليل من الزيت النباتي(يوضع فخذ الغنم في صينية للَخبز 
الذھبي . دقيقة أو حتى ينضج اللحم ٣٠درجة مئوية لمدة  ٢٠٠ى حرارة في فرن محّمى عل

ُيترك في الفرن لمدة . ُيضاف الماء وُيغّطى المزيج بورق اBلومينيوم ثم ُيعاد إلى الفرن. البني
  . ساعات إضافية أو حتى ُيصبح اللحم طرًيا ٢¼

ك من وقت إلى في ھذا الوقت، ُيحّمى الزيت في قدر كبيرة الحجم وُيضاف البصل  aوُيقلّى وُيحر
  . دقائق أو حتى يكتسب اللون الذھبي ٤آخر لمدة 

ُيضاف لحم الغنم المفروم وُيطھى حتى يكتسب اللون البني ثم ُيضاف الھال والتوابل ومكّعبات 
ك المزيج لبضع ثوانٍ  aمرقة ماجي بنكھة لحم الخروف وُيحر .  

ك لمدة دقيقَتين ثم ُتض aرز وُيحرBك المزيج من وقت ُيضاف ا aضافية من الماء وُيحرbاف الكمية ا
  . دقيقة أو حتى َينضج اBرز ٢٥-٢٠إلى آخر حتى َيغلي ثم ُيغّطى وُيطھى على نار خفيفة لمدة 



م aرز في طبق لكي ُيَقدBن الطبق . ُيسكب اaرز ثم ُيزيBق اللحم فوق ا aُيسحب عظم لحم الغنم وُينس
م مع الزبادي السادة جانًباوُيق. بالمكسرات المقلية aد .  

   نصائح

   بيانات التوقيت

  البيانات الغذائية

عندما ُيُ◌شوى فخذ الغنم، ُتضاف قطع من البصل والجزر  : نصائح الطبخ
  .والغار bضفاء نكھة ممّيزة والكرفس وعيدان القرفة

 دقيقة 25 : مدة التحضير

 دقيقة ٤٥ساعتان و  : مدة الطھو

 35.00  : (غ(دھون 

 46.00  : (غ(بروتين 

 55.00  : (غ(كاربوھيدرات 

 734.00  : (سعرات حرارية(طاقة 

  

 فاھيتا بلحم البقر •

  مكسيكي: أسلوب الطبخ •

  أطباق رئيسية: نوع الطبق •
  أشخاص  ٥: الكمية •

  : درجة الصعوبة •
  معتدل: التكلفة •

\  

  المكّونات 

  :مزيج الفاھيتا •

  م�عق طعام من زيت الزيتون ٢ •
المقّطع إلى  ،م البقرغ من فيليه لح ٥٠٠ •

  شرائح رفيعة
  مقّطعة إلى شرائح ،غ من البصل ١٥٠حبة متوسطة الحجم أو  ١ •



  مقّطعة إلى شرائح ،غ من الفليفلة الحلوة الحمراء ١٠٠حبة صغيرة الحجم أو  ١ •
  مقّطعة إلى شرائح ،غ من الفليفلة الحلوة الخضراء ١٠٠حبة صغيرة الحجم أو  ١ •
  كوب من الماء الساخن¼ مل أو  ٦٠مذّوبان في  ،ماجيمكعبات من مرقة الدجاج  ٢ •
  ملعقة صغيرة من الكمون المطحون ½ •
  ملعقة صغيرة من الفلفل اBسود المطحون ½ •
  ملعقة صغيرة من اBوريغانو المجفف ½ •
  ملعقة صغيرة من البابريكا الحلوة ½ •
  ملعقة صغيرة من مسحوق الفلفل الحار ½ •
  ةملعقة صغيرة من الكزبرة المطحون ½ •

  :مكونات أخرى •

  ناضجة ومھروسة ،حبة متوسطة الحجم من اBفوكادو ١ •
  المسحوق ،ملعقة صغيرة من الثوم ½ •
  ملعقة صغيرة من الكمون المطحون ¼ •
  غ من اللبنة ١٠٠كوب أو  ½ •
  أرغفة من خبز التورتي� ١٠ •
  تفصل أوراق الخس وتفرم فرًما ناعًما ،غ من الخّس اBخضر ١٠٠كوب أو  ½1 •

  ير طريقة التحض

ن زيت الزيتون في مق�ة كبيرة غير ^صقة وُتضاف شرائح لحم البقر وُتطھى إلى أن  aُيُ◌سخ
ك المزيج لمدة . ُيضاف البصل والفليفلة الخضراء والحمراء. تصبح بنية اللون وناضجة a٣ُيَحر 

ار ويوَضع المزيج على ن. دقائق ومن ثم ُيضاف مكّعبا مرقة الدجاج ماجي المذّوبان والتوابل
  . دقائق إضافية أو حتى يصبح جاًفا تقريًبا مع قليل من الرطوبة ٣خفيفة 

ُيضاف الملح بحسب (ُتجَمع اBفوكادو المھروسة والثوم والكّمون واللبنة في وعاء صغير 
ُتمرغ ملعقة من مزيج اBفوكادو على خبز التورتي� الساخن، وُيضاف بعض الخّس ). المذاق

م. بلحم البقروبعض من مزيج الفاھيتا  aُتَلّف أرغفة التورتي� بما فيھا وُتَقد .  

   بيانات التوقيت

  البيانات الغذائية

 دقيقة 25 : تحضيرمدة ال

 دقائق 10 : مدة الطھو

 35.00  : (غ(دھون 

 28.00  : (غ(بروتين 

 50.00  : (غ(كاربوھيدرات 



 614.00  : (سعرات حرارية(طاقة 

  

 كفتة أورفلي مع اBرز اBبيض\ •

  شرقي: أسلوب الطبخ •

  أطباق رئيسية: نوع الطبق •
  أشخاص  ٧: الكمية •

  : درجة الصعوبة •
  رخيص: التكلفة •

  المكّونات 

  :مكّونات الكفتة •

  غ من لحم الغنم المفروم ٧٥٠ •
 ،غ من البصل ٧٠حبة صغيرة الحجم أو  ١ •

  مفرومة فرًما ناعًما
 ،غ من البقدونس الطازج ٤٠كوب أو  ½ •

  مفرومة فرًما ناعًما
  ملعقة صغيرة من الفلفل اBسود المطحون ¼ •
كوب من الماء ¼ مل أو  ٦٥ن في مذّوبا ،مكعبات من مرقة ماجي بنكھة لحم الخروف ٢ •

  الساخن
  ملعقة صغيرة من معجون الفلفل الحار ½1 •
  ملعقة صغيرة من القرفة المطحونة ¼ •
  المقّطع إلى شرائح دائرية ،غ من الباذنجان الصغير ٧٥٠ •

  :لتحضير ا!رز •

  المغسول ،غ من اBرز البسمتي ٤٠٠أكواب أو  ٢ •
  مل من الماء ٨٧٥أكواب أو  ½3 •
  من الزيت النباتيم�عق طعام  ٢ •
  مكعبات من توابل اBرز اBبيض ماجي ٢ •

  طريقة التحضير 

م إلى كرات صغيرة  aُتجَمع كل مكّونات الكفتة في وعاء باستثناء الباذنجان وُتخَلط جيًدا ثم ُتَقس
  . وتوَضع جانًبا

  . توَضع كرات الكفتة وشرائح الباذنجان الواحدة تلو اBخرى في أسياخ خشبية

ياخ الكفتة على درجة متوّسطة من الحرارة من كل جوانبھا في مق�ة غير ^صقة ُتشوى أس
  . دقائق أو حتى تنضج الكفتة والباذنجان ١٠يوضع فيھا الزيت وذلك لمدة 



كوب من الماء، ثّم ُتَغّطى بورق ½ مل أو  ١٢٥توَضع اBسياخ في صينية للفرن وُيضاف إليھا 
 ١٠درجة مئوية لمدة  ٢٠٠في فرن محّمى على حرارة  توَضع الصينية المغطاة. ألومينيوم

م الطبق مع اBرز اBبيض aدقائق وُيَقد .  

م صلصة دّكوس مع ھذا الطبق aُتَقد .  

  : طريقة إعداد اBرز

  . ُيضاف اBرز، والزيت، ومكعبات توابل اBرز اBبيض ماجي. يوَضع الماء في قِدر كبيرة

ك اBرز من وقٍت الى اخر ح aدقيقة أو  ٢٠-١٥تى َيغلي، ُيغّطى وُيطھى على نار خفيفة لمدة ُيَحر
  . حتى ينضج اBرز

   نصائح

   بيانات التوقيت

  البيانات الغذائية

  .م�عق كبيرة من الصنوبر إلى مزيج الكفتة ٣يمكن إضافة  : نصائح الطبخ

 دقيقة 25 : مدة التحضير

 دقيقة 30 : مدة الطھو

 30.00  : (غ(دھون 

 24.00  : (غ(بروتين 

 54.00  : (غ(بوھيدرات كار

 587.00  : (سعرات حرارية(طاقة 

  

 مرق الباذنجان والكّبة •

  سوري: أسلوب الطبخ •
  أطباق رئيسية: نوع الطبق •

  أشخاص  ٧: الكمية •

  : درجة الصعوبة •
  رخيص: التكلفة •

  المكّونات 



  أكواب من زيت القلي ٢ •
  قطعة من الكّبة الجاھزة ل�ستعمال ١٥ •
  مقطعتان إلى مكعبات كبيرة ،غ من الباذنجان ٥٠٠حجم أو حبات متوسطة ال ٢ •
  كمية إضافية ،م�عق طعام من الزيت النباتي ٢ •
  مقطعتان إلى شرائح ،غ من البصل ٢٥٠حبات متوسطة الحجم أو  ٢ •
  مقطعة إلى شرائح ،فصوص من الثوم ٤ •
  غ من الحّمص المعلّب ٢٤٠كوب أو  ½1 •
  ملعقة طعام من النعناع المجفف ١ •
  مقشرتان ومقطعتان إلى مكعبات ،غ من الطماطم ٣٠٠متوسطة الحجم أو  حبات ٢ •
  مكعبات من مرقة ماجي بنكھة لحم الخروف ٢ •
  مل من الماء ١٠٠٠أكواب أو  ٤ •
  م�عق طعام من معجون الطماطم ٣ •
  ملعقة صغيرة من السبع بھارات ١ •

  طريقة التحضير 

لباذنجان، ثم ُترفع المكونات وتوضع على ُيحّمى زيت القلي وُتقلى فيه أقراص الكّبة من بعدھا ا
  . ورق المطبخ ^متصاص فائض الزيت منھا

دقائق أو إلى أن تصبح  ٣ُيحمى الزيت اbضافي في قدٍر كبيرٍة وُيطھى فيه البصل والثوم لمدة 
 ٥ُيضاف حب الحمص والنعناع المجفف والطماطم وُتحّرك المكونات لمدة . المكونات طرّية
  . ن تصبح الطماطم مطھوة بشكل نصفيدقائق أو إلى أ

ُيضاف مكعبا مرقة ماجي بنكھة لحم الخروف والماء ومعجون الطماطم ثم ُتحّرك المكونات من 
ُتضاف أقراص الكبة المقلّية والباذنجان وُتتّبل . دقيقة ١٥وقٍت jخر وُتترك على ناٍر خفيفٍة لمدة 

  . بالبھارات وُتحّرك بخفة وُتقّدم

   نصائح

   بيانات التوقيت

  لغذائيةالبيانات ا

  .ُيقّدم ھذا الطبق مع اBرز بالشعيرية : نصائح التقديم

 دقيقة 20 : مدة التحضير

 دقيقة 20 : مدة الطھو

 36.00  : (غ(دھون 

 17.00  : (غ(بروتين 



 32.00  : (غ(كاربوھيدرات 

 510.00  : (سعرات حرارية(طاقة 

  

 سندويش لحم الغنم والجبنة •

  عالمي: أسلوب الطبخ •

  أطباق رئيسية: نوع الطبق •
  أشخاص  ٦: الكمية •

  : درجة الصعوبة •
  رخيص: التكلفة •

  المكّونات 

  م�عق طعام من الزيت النباتي ٢ •
المقّطع إلى شرائح  ،كغ من فيليه الغنم ½ •

  رفيعة
غ من  ١٢٥حبة متوسطة الحجم أو  ١ •

  مقّطعة إلى شرائح ،البصل
المقّطع إلى  ،غ من الفطر ٥٠كوب أو  ½ •

  شرائح
  المقّطعة إلى شرائح رفيعة وطويلة ،حبة صغيرة الحجم من الفليفلة الحلوة الخضراء ١ •
  المقّطعة إلى شرائح رفيعة وطويلة ،حبة صغيرة الحجم من الفليفلة الحلوة الحمراء ١ •
مل من  ١٢٥كوب أو ½ مذّوبان في  ،)الطعم اBصيل(مكعبات من مرقة الخروف ماجي  ٢ •

  الماء المغلي
  مقّشرة ومقّطعة إلى مكعبات ،غ من الطماطم ٢٠٠الحجم أو  حبة كبيرة ١ •
  ملعقة صغيرة من الفلفل اBسود المطحون ¼ •
  حبات من الخبز الرول الطويل ٦ •
  الحمراء المبشورة ،غ من جبنة التشيدر ١٥٠كوب أو  ½1 •

  طريقة التحضير 

دقائق  ٧و ٦ٍة تتراوح بين ُيحّمى الزيت في قدٍر كبيرٍة ثم ُتضاف قطع فيليه لحم الغنم وُتقلّى لمدّ 
ُيضاف البصل وُيقلى لمّدة دقيقتين إضافّيتين، ثم يُضاف . أو إلى أن يصبح لونھا بنّياً ذھبّياً 

المذوبان، والطماطم، ) الطعم اBصيل(الفطر، والفليلفة الحلوة، ومكعبا مرقة الخروف ماجي 
  . إلى أن تصبح الخضار طرّيةً دقائق أو  ٥ُتحّرك المكّونات وُتغلى لمّدة . والفلفل اBسود

ُيسكب مزيج لحم الغنم فوق الخبز الطويل والمفتوح وُترش فوقه الجبنة المبشورة، ثم يوضع في 
  . درجٍة مئوّية لمّدة دقيقتين حّتى تذوب الجبنة ٢٠٠فرٍن محّمى على حرارة 

   نصائح



   بيانات التوقيت

  البيانات الغذائية

مكن استخدام اBجزاء في حال عدم توّفر فيليه لحم الغنم، ي : نصائح الطبخ
  .الطرّية من اللحم

 دقيقة 20 : مدة التحضير

 دقيقة 15 : مدة الطھو

 22.00  : (غ(دھون 

 30.00  : (غ(بروتين 

 49.00  : (غ(كاربوھيدرات 

 506.00  : (سعرات حرارية(طاقة 

  

ستيك لحم البقر مع صلصة الفطر  •
 واBعشاب

  فرنسي: أسلوب الطبخ •
  أطباق رئيسية: نوع الطبق •

  أشخاص  ٥: الكمية •

  : درجة الصعوبة •
  معتدل: التكلفة •

  المكّونات 

  م�عق طعام من الزيت النباتي ٢ •
المقّطع  ،غ من لحم البقر قليل الدھن ٧٠٠ •

  إلى قطع ستيك صغيرة
 ،غ من البصل ٥٠حبة صغيرة الحجم أو  ١ •

  مفرومة فرماً ناعماً 
  ملعقة صغيرة من السكر ½ •
  المقّطع إلى شرائح ،غ من الفطر ٢٠٠أكواب أو  ٢ •
  م�عق طعام من الدقيق العادي ½2 •
  مل من الماء ٥٧٠أكواب أو  ¼2 •
  رشة من الفلفل اBسود المطحون •
  ملعقة صغيرة من معجون الطماطم ½ •



  ملعقة صغيرة من اBوريغانو المجفف ¼ •
  ملعقة صغيرة من الحبق المجفف ¼ •
  مكعبات من مرقة الدجاج ماجي ملح أقل ٢ •

  ة التحضير طريق

ُيحّمى الزيت في مق�ة كبيرة الحجم غير ^صقة، وُتضاف شرائح اللحم وُتقلّى على نار متوّسطة 
  . ُترَفع الشرائح عن النار وُتوَضع جانباً . الحرارة من الجھَتين حتى تكتسب اللون البّني

دقائق أو حتى  ٣ ُيضاف البصل المفروم والسكر إلى المق�ة نفسھا وُيقلّوا على نار خفيفة لمدة
ك المزيج حتى يتغّير لون . يكتسب البصل والسكر اللون البني aثم ُيضاف الفطر والدقيق وُيحر

  . الدقيق فيصبح ذھبياً 

ُيضاف الماء والفلفل اBسود ومعجون الطماطم واBوريغانو والَحبق ومكّعبا مرقة الدجاج ماجي 
ك باستمرار ثّم ُيطھى على نار خفيفة لمدة ُيوَضع المزيج على النار حتى يغلي ويُ . ملح أقل a٥حر 

  . دقائق

م الطبق ٣ُتعاد شرائح اللحم إلى الصلصة وُتوَضع على نار خفيفة لمدة  aدقائق ثم ُيقد .  

   نصائح

   بيانات التوقيت

  البيانات الغذائية

م الستيك مع الخضار المطھّوة على البخار والبطاطا  : نصائح التقديم aُيقد
  .الصغيرة المسلوقة

 دقيقة 20 : حضيرمدة الت

 دقيقة 20 : مدة الطھو

 26.00  : (غ(دھون 

 29.00  : (غ(بروتين 

 8.60  : (غ(كاربوھيدرات 

 399.00  : (سعرات حرارية(طاقة 

  



 شيش برك مع اللبن •

  لبناني: أسلوب الطبخ •

  أطباق رئيسية: نوع الطبق •

  أشخاص  ٥: الكمية •

  : درجة الصعوبة •
  رخيص: التكلفة •

  نات المكوّ 

  كغ من اللبن الزبادي ½1أكواب أو  ٦ •
  المخفوق ،من صفار البيض ١ •
المذّوب في  ،م�عق طعام من دقيق الذرة ٢ •

 ١٢٥كوب أو ½ صفار البيض المخفوق و
  مل من الماء

  مسحوقان ،فصوص من الثوم ٢ •
  المفرومة فرماً ناعماً  ،كوب من الكزبرة ½ •
  مكعبات من مرقة الدجاج ماجي ٢ •
  من الفلفل اBبيض المطحون ملعقة صغيرة ½ •
  غ من الشيش برك الجاھز ل�ستعمال ٥٠٠ •

  طريقة التحضير 

تحّرك . يوضع اللبن في قدر كبيرة وُتضاف مكّعبات مرقة الدجاج ماجي مع دقيق الذرة
  . المكّونات حّتى تمتزج تماماً مع بعضھا البعض

  . يك باستمرار وبا^ّتجاه نفسهتوضع القدر على نار خفيفة حّتى بداية غليان اللبن، مع التحر

ُيضاف الثوم المسحوق والكزبرة المفرومة، ُتترك الصلصة حّتى تغلي برفق مع رفع غطاء 
  . دقائق ١٠القدر لمّدة 

  . في ھذه اBثناء، ُتخبز قطع الشيش برك على نار مرتفعة الحرارة حّتى يصبح لونھا ذھبياً 

  . ويتّم تقديم الطبقُتضاف قطع الشيش برك بحذر إلى صلصة اللبن 

   بيانات التوقيت

  البيانات الغذائية

 دقائق 10 : مدة التحضير

 قةدقي 15 : مدة الطھو

 19.00  : (غ(دھون 



 21.00  : (غ(بروتين 

 58.00  : (غ(كاربوھيدرات 

 481.00  : (سعرات حرارية(طاقة 

  

 طاجن بلحم الغنم الطري •

  مغربي: أسلوب الطبخ •

  أطباق رئيسية: نوع الطبق •

  أشخاص  ٥: الكمية •
  : درجة الصعوبة •
  رخيص: التكلفة •

  المكّونات 

  تونم�عق طعام من زيت الزي ٣ •
  المقّطع إلى مكّعبات ،غ من لحم الغنم ٧٥٠ •
ملعقة صغيرة من الفلفل اBسود  ½ •

  المطحون
  ملعقة صغيرة من الفلفل الحريف ½ •
ملعقة صغيرة من مسحوق الزنجبيل  ½ •

  المجفف
  ملعقة صغيرة من السبع بھارات ½ •
  رشة من خيوط الزعفران •
  رائحمقّطعتان إلى ش ،غ من البصل ٢٠٠حبات صغيرة الحجم أو  ٢ •
  مقّطعان إلى شرائح ،فصوص من الثوم ٢ •
  مل من الماء ٦٢٥أكواب أو  ½2 •
  مكعبات من مرقة الدجاج ماجي ٢ •
  مقّطعتان إلى أرباع ،غ من الطماطم ٣٠٠حبات متوسطة الحجم أو  ٢ •
  مقّطعتان إلى شرائح سميكة ،غ من الجزر ٢٠٠حبات متوسطة الحجم أو  ٢ •
  مقّطعتان إلى شرائح سميكة ،ساغ من الكو ٢٠٠حبات صغيرة الحجم أو  ٢ •
  المصفّى ،غ من الحّمص المعلّب ١٥٠علبة أو  ½ •
  المفروم ،غ من البقدونس الطازج ١٥كوب أو  ¼ •
  غ من المشمش المجّفف ٥٠كوب أو  ½ •

  طريقة التحضير 

ُيسكب زيت الزيتون في وعاء ذي قاعدة سميكة وُتضاف مكّعبات اللحم وُتقلى إلى أن يصبح 
  . ثم ُترش كل التوابل مع الزعفران وُيضاف وُيطھى كل من البصل والثوم. ذھبّياً قلي�ً لونھا بّنّياً 



ُتغّطى المكونات وُتترك على ناٍر خفيفٍة . ُيضاف الماء، ومكّعبا مرقة الدجاج ماجي، والطماطم
  . لمدة ساعة من الوقت أو حتى ينضج اللحم

كونات على النار لمدة تتراوح ما بين ُيضاف الجزر، والكوسا الصغيرة، والحمص وُتترك الم
 ٥ُيضاف المشمش خ�ل آخر . دقيقة أو إلى أن يصبح اللحم والخضار مطھّوة جّيداً  ٢٠و ١٥

  . دقائق من مدة الطھو

  . ُيضاف البقدونس وُيقّدم الطبق مع الكوسكوس المطبوخ

   بيانات التوقيت

  البيانات الغذائية

 دقيقة 20 : مدة التحضير

 دقيقة ٣٠ساعة و  : مدة الطھو

 34.00  : (غ(دھون 

 31.00  : (غ(بروتين 

 27.00  : (غ(كاربوھيدرات 

 534.0  : (ت حراريةسعرا(طاقة 

  

 تاكو بلحم البقر •

  مكسيكي: أسلوب الطبخ •

  أطباق رئيسية: نوع الطبق •
  أشخاص  ٧: الكمية •

  : درجة الصعوبة •
  معتدل: التكلفة •

  المكّونات 

  م�عق طعام من زيت الزيتون ٣ •
  غ من لحم البقر المفروم ٧٥٠ •
مفرومة  ،حبة كبيرة الحجم من البصل ١ •

  فرماً ناعما
ن أسرار خلطة المعكرونة مغلف م ١ •

  بولونيز ماجي



  أو حسب الرغبة ،ملعقة صغيرة من مسحوق الفلفل الحار ١ •
  ملعقة صغيرة من الكزبرة المطحونة ١ •
  ملعقة صغيرة من الكمون المطحون ١ •
  مل من الماء ٥٠٠أكواب أو  ٢ •
  حبة من قطع تاكو ٣٠ •
  المفروم ،غ من البصل اBخضر ١٠٠كوب أو  ١ •
  المفروم ،من الخّس اBخضرغ  ١٠٠أكواب أو  ٢ •
  م�عق طعام من عصير الحامض ٢ •
  الناضجة والمھروسة مع نصف كمية عصير الحامض ،غ من اBفوكادو ٥٠٠حبات أو  ٢ •
  ممزوجة مع الكمية المتبقية من عصير الحامض ،غ من اللبنة ٣٠٠ •

  طريقة التحضير 

  . مزيج بنياً ذھبياً ُيسّخن الزيت في مق�ة، ويقلى اللحم والبصل حّتى يصبح لون ال

ُتمزج . ُتضاف أسرار خلطة المعكرونة بولونيز ماجي مع الفلفل الحار، الكزبرة، الكمون والماء
ُيرفع عن . دقائق ٨و  ٥المكّونات جيداً وُيغلى المزيج ثم ُيترك على نار ھادئة لمّدة تتراوح بين 

  . النار وُيترك جانباً 

  . دقائق ٣ُتسّخن قطع التاكو في الفرن لمّدة 

ُتسكب كمية من مزيج اللحم على قطع التاكو، ُيضاف البصل ا^خضر، الخّس، اBفوكاته 
  . المھروسة واللبنة على الوجه

  . ُيقدم الطبق على الفور

   بيانات التوقيت

  البيانات الغذائية

 دقائق 10 : مدة التحضير

 دقائق 10 : مدة الطھو

 45.00  : (غ(دھون 

 41.00  : (غ(بروتين 

 49.00  : (غ(كاربوھيدرات 

 711.00  : (سعرات حرارية(طاقة 

  



ورتي� البوريّتو بلحم البقر المطحون مع ت •
 قمحة كاملة

  مكسيكي: أسلوب الطبخ •
  أطباق رئيسية: نوع الطبق •

  أشخاص  ٨: الكمية •
  : درجة الصعوبة •
  رخيص: التكلفة •

  المكّونات 

  ملعقة طعام من زيت الزيتون ١ •
غ من  ١٢٥حبة متوسطة الحجم أو  ١ •

  مفرومة فرًما ناعًما ،البصل
  غ من لحم البقر المفروم قليل الدھن ٣٠٠ •
غ من  ٣٠٠متوسطة الحجم أو حبات  ٢ •

  مقّشرتان ومقّطعتان إلى مكعبات ،الطماطم
  م�عق طعام من معجون الطماطم ٢ •
  المصّفاة ،غ من الفاصوليا الحمراء المعلّبة ٢٤٠علبة أو  ١ •
  مفتتان ،مكعبات من مرقة الدجاج ماجي ملح أقل ٢ •
  إلى مكعباتمقطعة  ،غ من الفليفلة الحلوة الحمراء ١٠٠حبة صغيرة الحجم أو  ١ •
  مقطعة إلى مكعبات ،غ من الفليفلة الحلوة الخضراء ١٠٠حبة صغيرة الحجم أو  ١ •
  ملعقة صغيرة من الكمون المطحون ½ •
  ملعقة صغيرة من الفلفل اBسود المطحون ½ •
  ملعقة صغيرة من اBوريغانو المجفف ½ •
  ملعقة صغيرة من مسحوق الفلفل الحلو ½ •
  لحارملعقة صغيرة من مسحوق الفلفل ا ½ •
  ملعقة صغيرة من الكزبرة المطحونة ½ •
  من رقاقات التورتي� المصنوعة من دقيق القمح الكامل ٨ •

  طريقة التحضير 

. ُيسّخن زيت الزيتون في قدر كبيرة غير ^صقة وُيضاف البصل وُيقلّى حتى ُيصبح طرّياً 

  . دقائق أو حتى ينضج ٥ُيضاف لحم البقر المفروم وُيطھى لمدة 

ك المزيج لمدة ُتضاف الطما aدقائق أو حتى تصبح الطماطم طرّية  ٣طم ومعجون الطماطم وُيحر
ثم ُتضاف الفاصوليا الحمراء، المكعبان المفّتتان من مرقة الدجاج ماجي ملح أقل، الفليفلة الحلوة 

ك المزيج من وقت jخر وُيطھى على نار خفيفة . الحمراء، الخضراء، اBعشاب والتوابل aُيحر
  . دقائق ثم ُيرَفع عن النار ٥لمدة 

ُتوَضع كمية من مزيج لحم البقر فوق كّل رقاقة من رقاقات تورتي� القمح الكامل الُمسّخنة ثم 
م aُيقد .  

   نصائح



   بيانات التوقيت

  البيانات الغذائية

م اللبنة قليلة الدسم إلى جانب البوريتو : نصائح التقديم aُتقد.  

 دقيقة 25 : مدة التحضير

 دقيقة 15 : مدة الطھو

 11.00  : (غ(دھون 

 13.00  : (غ(بروتين 

 30.00  : (غ(كاربوھيدرات 

 274.00  : (سعرات حرارية(طاقة 

  

 لحم الغنم المشوي باللبن الزبادي مع الفطر •

  عالمي: أسلوب الطبخ •

  أطباق رئيسية: نوع الطبق •

  أشخاص  ٦: الكمية •

  : درجة الصعوبة •
  رخيص: التكلفة •

   المكّونات

  غ من اللبن الزبادي ١٩٠كوب أو  ¾ •
  م�عق طعام من زيت الزيتون ٢ •
مغلف من أسرار خلطة المعكرونة  ١ •

  بولونيز ماجي
  مسحوقة ،فصوص من الثوم ٣ •
  ملعقة صغيرة من الفلفل الحار ¼ •
  ملعقة طعام من إكليل الجبل المجفف ¼ •
  سم ٢½للشواء، مقّطع إلى مكّعبات  ،كغ من لحم الغنم ١ •
  لفطر الصغيرغ من ا ٢٠٠ •

  طريقة التحضير 



ُيمزج اللبن الزبادي مع زيت الزيتون وأسرار خلطة المعكرونة بولونيز ماجي والثوم المسحوق 
  . ُتخلط المكّونات جيداً بعضھا مع بعض. والفلفل الحار وإكليل الجبل المجّفف في وعاء

 ٦ثم ُتغّطى وُتنقع لمّدة  ُتضاف مكّعبات لحم الغنم إلى نقيع اللبن الزبادي وُتخلط جيداً معه
  . ساعات أو ليلة كاملة في البّراد

  . ُتشّك مكّعبات لحم الغنم في أشياش معدنية أو خشبّية مع وضع حّبة فطر بين كّل مكّعبين

 ٨ُيشوى اللحم على شّواية محّماة ومدھونة بالزيت أو في مق�ة خاصة للشواء لمّدة تتراوح بين 
  . لحم بالدرجة المرغوبةدقائق أو حّتى ينضج ال ١٠و

   بيانات التوقيت

  البيانات الغذائية

 دقيقة 15 : مدة التحضير

 قائقد 8 : مدة الطھو

 34.00  : (غ(دھون 

 33.00  : (غ(بروتين 

 12.00  : (غ(كاربوھيدرات 

 493.00  : (سعرات حرارية(طاقة 

  

 كست�تة الغنم مع كريما إكليل الجبل والفطر •

  فرنسي: أسلوب الطبخ •

  أطباق رئيسية: نوع الطبق •
  أشخاص  ٨: الكمية •

  : درجة الصعوبة •
  رخيص: التكلفة •

  المكّونات 

  كوب من زيت الزيتون ¼ •
  كغ من كست�تة الغنم ½1 •
 ،غ من سا^مي البقر ٢٠٠كوب أو  ١ •

  الحارة والمقطعة إلى شرائح رقيقة



  المقطع الى شرائح ،غ من الفطر ٣٠٠أكواب أو  ٣ •
  ملعقة طعام من معجون الطماطم ١ •
  ملعقة صغيرة من إكليل الجبل الطازج ١ •
  م�عق طعام من الدقيق العادي ½1 •
  مل من الكريما الطازجة ٢٥٠كوب أو  ١ •
  مل من الماء ٦٢٥أكواب أو  ½2 •
  مكعبات من مرقة الدجاج ماجي ٢ •
  ملعقة صغيرة من الفلفل اBسود المطحون ½ •
  المفروم ،غ من البصل اBخضر ٥٠كوب أو  ½ •

  طريقة التحضير 

قتين على ُيسّخن الزيت في مق�ة كبيرة، ثم ُتضاف كست�تة الغنم بشكل تدريجي وُتقلى لمّدة دقي
ُترفع الكست�تة عن النار وتوّزع في . نار متوّسطة الحرارة مع قلب كّل قطعة مّرة واحدة

  . صينّية

ُيضاف . ُتضاف س�مي البقر في المق�ة نفسھا وتقلّب على نار متوّسطة الحرارة لمّدة دقيقتين
  . دقائق إضافّية ٦الفطر وتطھى المكونات لمّدة 

إكليل الجبل، الدقيق، الكريما، الماء، مكّعبا مرقة الدجاج ماجي ُيضاف معجون الطماطم مع 
  . دقائق ٣ُيغلى المزيج وُيترك على النار لمّدة . والفلفل اBسود، وُيحّرك المزيج جيداً 

  . ُيرفع المزيج عن النار، ُيضاف إليه البصل اBخضر المفروم، ثم ُيسكب فوق كست�تة الغنم

  . دقيقة ٣٠درجة مئوّية لمّدة  ١٧٥رارة ُيخبز الطبق في الفرن على ح

   نصائح

   بيانات التوقيت

  البيانات الغذائية

  .ُيقّدم ھذا الطبق مع اBرز اBبيض : نصائح التقديم

 دقيقة 20 : مدة التحضير

 دقيقة 25 : مدة الطھو

 72.00  : (غ(دھون 

 40.00  : (غ(بروتين 



 5.30  : (غ(كاربوھيدرات 

 829.00  : (سعرات حرارية(طاقة 

  

 ^زانيا بصلصة البولونيز •

  إيطالي: أسلوب الطبخ •
  أطباق رئيسية: نوع الطبق •
  أشخاص  ٦: الكمية •
  : درجة الصعوبة •
  رخيص: التكلفة •

  المكّونات 

  م�عق طعام من الزيت النباتي ٢ •
  غ من لحم البقر المفروم ٥٠٠ •
ملعقة صغيرة من الفلفل اBسود  ½ •

  المطحون
  مل من الماء ٧٥٠أكواب أو  ٣ •
مغلف من أسرار خلطة المعكرونة  ١ •

  بولونيز ماجي
  مكعب من مرقة الدجاج ماجي ١ •
  قطعة من رقائق ال�زانيا ١٤ •

  :لصلصة البشاميل •

  مل من الحليب ١١٢٥أكواب أو  ½4 •
  مغلف من أسرار خلطة البشاميل ماجي ١ •
  المبشورة ،غ من جبنة الموتزاري� ٣٠٠أكواب أو  ٣ •

  طريقة التحضير 

  . مق�ة، ثم يقلى اللحم المفروم حّتى يصبح لون اللحم بنياً ذھبياً ُيسّخن الزيت في 

ُيضاف الفلفل اBسود، الماء، أسرار خلطة المعكرونة بولونيز ماجي ومكّعب مرقة الدجاج 
ُيرفع عن النار . دقيقة ١٢و ١٠ُيغلى المزيج وُيترك على نار ھادئة لمّدة تتراوح بين . ماجي

  . وُيترك جانباً 

ُيغلى المزيج وُيترك على النار لمّدة . حليب مع أسرار خلطة البشاميل ماجي في قدرُيسّخن ال
ُترفع عن . دقائق مع التحريك باستمرار حّتى تصبح الصلصة كثيفة ٣تتراوح بين دقيقتين أو 

  . النار



 ٥أو  ٤ُتصّف حوالي . سم ٢٤× سم  ٣٠توضع كمية قليلة من صلصة البشاميل في قعر صينية 
  . نيا فوقھاقطع ^زا

م�عق كبيرة من صلصة  ٥إلى  ٤توّزع نصف كمية صلصة البولونيز عليھا، ثم ُتسكب 
  . البشاميل فوقھا وُيرش القليل من الجبنة، ثم توضع طبقة أخرى من قطع ال�زانيا

م�عق كبيرة من صلصة  ٥إلى  ٤توّزع الكمية المتبقّية من صلصة البولونيز، وُتسكب 
  . رش القليل من الجبنة، ثم توضع طبقة أخرى من ال�زانيا على الوجهالبشاميل فوقھا ويُ 

  . ُتسكب الكمية المتبّقية من صلصة البشاميل وُترّش فوقھا الكمية المتبّقية من الجبنة

دقيقة أو حّتى يصبح  ٤٠و ٣٠درجة مئوّية لمّدة تتراوح بين  ١٨٠ُتخبز في الفرن على حرارة 
  . لون الوجه بنياً ذھبياً 

   نصائح

   بيانات التوقيت

  البيانات الغذائية

ُتمزج الموتزاري� مع جبنة البارميزان المبشورة لمذاق  : نصائح الطبخ
  .أشھى

  .يمكن تحضير ھذا الطبق قبل يوم من التقديم : نصائح التقديم

 دقيقة 30 : مدة التحضير

 دقيقة 45 : مدة الطھو

 37.00  : (غ(دھون 

 48.00  : (غ(بروتين 

 58.00  : (غ(كاربوھيدرات 

 733.00  : (سعرات حرارية(طاقة 

  



 لفائف لحم العجل •

  إيطالي: أسلوب الطبخ •

  أطباق رئيسية: نوع الطبق •

  أشخاص  ٦: الكمية •

  : درجة الصعوبة •
  رخيص: التكلفة •

  المكّونات 

المقّطع إلى  ،كغ من فيليه لحم العجل ١ •
 ٧٠و  ٦٠شرائح رفيعة وزن الواحدة بين 

  غرام
مقّطعة  ،بنة الموتزاري�غ من ج ٢٠٠ •

  بشكل أصابع
غ من  ١٥٠حبة متوسطة الحجم أو  ١ •

  مقّطعة بشكل أصابع ،الجزر
  مقّطعة بشكل أصابع ،غ من مرتدي� البقر ٢٠٠ •

  :للصلصة •

  م�عق طعام من زيت الزيتون ٢ •
  مقّطعتان إلى مكّعبات صغيرة ،غ من البصل ٢٥٠حبات متوسطة الحجم أو  ٢ •
  مقّطعة إلى مكّعبات صغيرة ،غ من الجزر ١٥٠ حبة متوسطة الحجم أو ١ •
  مسحوق ،فص من الثوم ١ •
  مقّطعة إلى مكّعبات صغيرة ،غ من الطماطم ٤٠٠حبات متوسطة الحجم أو  ٣ •
  مغلف من أسرار خلطة المعكرونة بولونيز ماجي ١ •
  مكعب من مرقة الدجاج ماجي ١ •
  ملعقة صغيرة من الفلفل اBسود المطحون ١ •
  امضةبْشر قشر ليمونة ح •
  مل من الماء ٧٥٠أكواب أو  ٣ •

  طريقة التحضير 

توضع شرائح لحم العجل على ورق النايلون ال�صق، وُتغّطى بورقة أخرى ثم تسّطح قطع 
  . تسّطح الشرائح كلّھا بالطريقة نفسھا. الفيليه برفق بواسطة مطرقة خشبّية

ُتلّف قطع الفيليه . يهيوضع إصبع من الموتزاري�، الجزر والمرتدي� في وسط قطعة الفيل
  . تتّم إزالة ورق النايلون وتثّبت اللفائف بواسطة عيدان اBسنان. بواسطة ورق النايلون ال�صق

لمّدة ) وليس جميعھا مّرة واحدة(ُيسّخن الزيت في مق�ة كبيرة، وُتطھى لفائف اللحم على مراحل 
ً دقائق حّتى يصبح لونھا بنياً ذھبي ٣تتراوح بين دقيقتين و  ُتزال . ُترفع من المق�ة وُتترك جانباً . ا

  . منھا عيدان تنظيف اBسنان

  . دقائق ٤و ٣في المق�ة نفسھا، ُيضاف البصل والجزر والثوم، وُيطھى المزيج لمّدة تتراوح بين 



ُتضاف الطماطم، أسرار خلطة المعكرونة بولونيز ماجي، مكّعب مرقة الدجاج ماجي، الفلفل، 
  . دقائق ٣مض، والماء وُيترك المزيج على النار بعد الغليان لمّدة دقيقتين أو برش الليمون الحا

توضع لفائف اللحم بحذر في الصلصة، تغّطى القدر وُتطھى على نار خفيفة لمّدة تتراوح بين 
  . دقيقة أو حّتى ينضج اللحم ١٥-١٠

   نصائح

   بيانات التوقيت

  البيانات الغذائية

  .خ أو البطاطا المھروسةُيقّدم الطبق مع اBرز المطبو : نصائح التقديم

 دقيقة 20 : مدة التحضير

 دقيقة 30 : مدة الطھو

 24.00  : (غ(دھون 

 50.00  : (غ(بروتين 

 23.00  : (غ(كاربوھيدرات 

 501.00  : (سعرات حرارية(طاقة 



 ^زانيا بنقانق البقر •

  عالمي: أسلوب الطبخ •

  أطباق رئيسية: نوع الطبق •

  أشخاص  ٦: الكمية •

  : رجة الصعوبةد •
  رخيص: التكلفة •

  المكّونات 

  م�عق طعام من الزيت النباتي ٢ •
غ من  ٤٠٠حبات كبيرة الحجم أو  ٢ •

  مفرومتان ،البصل
  المفرومة ،غ من نقانق لحم البقر ٥٠٠ •
  مسحوقان ،فصوص من الثوم ٢ •
ملعقة صغيرة من الفلفل اBسود  ½ •

  المطحون
  ملعقة طعام من الخردل ½1 •
  مفرومتان ،غ من الطماطم ٣٠٠لحجم أو حبات متوسطة ا ٢ •
  مل من الماء ٦٠٠أكواب أو  ½2 •
  مغلف من أسرار خلطة المعكرونة بولونيز ماجي ١ •
  مبشورة ،حبات من البيض المسلوق ٤ •
  من رقائق ال�زانيا ١٥ •

  :لصلصة البشاميل •

  مل من الحليب ١١٢٥أكواب أو  ½4 •
  مغلف من أسرار خلطة البشاميل ماجي ١ •
  المبشورة ،غ من جبنة الموتزاري� ٢٠٠أكواب أو  ٢ •

  طريقة التحضير 

  . دقائق ٥و  ٤ُيسّخن الزيت في مق�ة كبيرة، ويقلى البصل مع النقانق لمّدة تتراوح بين 

. ُيضاف الثوم، الفلفل اBسود، الخردل، البندورة، الماء وأسرار خلطة المعكرونة بولونيز ماجي

  . ثم ُيرفع عن النار. دقائق ١٠ة ُيغلى المزيج ويترك على نار ھادئة لمدّ 

ُيغلى مع التحريك المستمّر، وُيترك . يسّخن الحليب مع أسرار خلطة البشاميل ماجي في قدر
دقائق حّتى تصبح الصلصة كثيفة، ثم ُترفع عن  ٣على نار ھادئة لمّدة تتراوح بين دقيقتين و 

  . النار

سنتيمتر وُتمّد طبقة  ٢٤× سنتيمتر  ٣٠ُتسكب كمية قليلة من صلصة البشاميل في قعر صينية 
  . قطع ٥إلى  ٤من ال�زانيا فوقھا مؤلّفة من 

م�عق كبيرة من صلصة البشاميل مع  ٥إلى  ٤ُتمّد نصف كمية مزيج النقانق، وُتسكب فوقھا 
  . ثم توضع طبقة أخرى من ال�زانيا. نصف كمية البيض



م�عق كبيرة من صلصة البشاميل  ٥إلى  ٤فوقھا ُتمّد الكمية المتبّقية من مزيج النقانق، وُتسكب 
  . ثم توضع طبقة أخرى من ال�زانيا. مع البيض المتبّقي

  . ُتسكب الكمية المتبقية من صلصة البشاميل على الوجه وترّش عليھا الجبنة المبشورة

حّتى  دقيقة أو ٤٠و  ٣٠درجة مئوّية لمّدة تتراوح بين  ١٨٠ُتخبز ال�زانيا في الفرن على نار 
  . يصبح لون الوجه بنياً ذھبياً وتنضج قطع ال�زانيا

   نصائح

   بيانات التوقيت

  البيانات الغذائية

ُيمكن  -. كخيار ثان، تستبدل نقانق البقر بنقانق الدجاج - : نصائح الطبخ
الفلفل الحار للحصول على ^زانيا  إضافة ملعقة صغيرة من

  .متّبلة

 دقيقة 25 : مدة التحضير

 دقيقة 45 : مدة الطھو

 57.00  : (غ(دھون 

 37.00  : (غ(بروتين 

 71.00  : (غ(كاربوھيدرات 

 819.00  : (سعرات حرارية(طاقة 

  

 لحم بقر بالخردل •

  متوسطي: أسلوب الطبخ •

  أطباق رئيسية: نوع الطبق •
  أشخاص  ٥: الكمية •

  : درجة الصعوبة •
  رخيص: التكلفة •

  المكّونات 

  م�عق طعام من زيت الزيتون ٣ •



  المقّطع إلى قطع كبيرة ،من قطعة كاملة من لحم البقركغ  ١ •
  المقّطع إلى قطع كبيرة ،غ من البصل ٣٥٠حبات متوسطة الحجم أو  ٢ •
  المقّطع بشكل شرائح سميكة ،غ من الجزر ٣٠٠حبات متوسطة الحجم أو  ٢ •
  المسحوق ،فصوص من الثوم ٣ •
  ملعقة طعام من الدقيق العادي ½1 •
  ماطمم�عق طعام من معجون الط ٣ •
  م�عق طعام من الخردل ٢ •
  مل من الماء ٧٥٠أكواب أو  ٣ •
  مكعبات من مرقة الدجاج ماجي ٣ •
  من عود القرفة ١ •
  من ورق الغار ١ •
  المقّطعة إلى مكّعبات ،غ من البطاطا ٤٠٠حبات متوسطة الحجم أو  ٢ •

  طريقة التحضير 

يرفع من . ه بنياً ذھبياً ُيسّخن الزيت في مق�ة كبيرة، ويقلى اللحم على مراحل حّتى يصبح لون
  . المق�ة ويوضع في طبق

  . ُيضاف البصل، الجزر، الثوم ويطھى المزيج مع التحريك حّتى يذبل البصل

ُيعاد اللحم إلى الطبق، وُيرش بالدقيق، وُيحّرك مع رّب البندورة، الخردل، الماء، مرقة الدجاج 
  . ماجي، القرفة وورق الغار

ُتضاف البطاطا وُيطھى . نار خفيفة لمّدة ساعة أو حّتى نضوج اللحمُيغّطى المزيج وُيطھى على 
  . دقيقة إضافية أو حّتى نضوج البطاطا ٢٠المزيج لمّدة 

  . ُيقّدم مع أرز بالشعيرّية

   بيانات التوقيت

  البيانات الغذائية

 دقيقة 20 : مدة التحضير

 دقيقة ٣٠ساعة و  : مدة الطھو

 43.00  : (غ(دھون 

 41.00  : (غ(بروتين 

 32.00  : (غ(كاربوھيدرات 



 695.00  : (سعرات حرارية(طاقة 

  

 وفلحمة على طريقة الستروغون •

  روسي: أسلوب الطبخ •

  أطباق رئيسية: نوع الطبق •

  أشخاص  ٥: الكمية •

  : درجة الصعوبة •
  رخيص: التكلفة •

  المكّونات 

  م�عق طعام من الزيت النباتي ٢ •
المقّطع  ،كغ من لحم البقر قليل الدھن ½ •

  إلى شرائح طويلة ورفيعة
مقّطعة إلى  ،غ من البصل ١٥٠حبة أو  ١ •

  شرائح رفيعة
  المقّطع إلى أنصاف ،الفطرغ من  ٢٥٠ •
  ملعقة صغيرة من مسحوق الفلفل الحلو ١ •
  ملعقة طعام من معجون الطماطم ½1 •
  مل من الماء ٣٧٥كوب أو  ½1 •
  مكعبات من مرقة الدجاج ماجي ملح أقل ٢ •
  مل من الحليب المكثف قليل الدسم ١٩٠كوب أو  ¾ •
  ملعقة طعام من دقيق الذرة ¾ •
  المفروم فرماً ناعماً  ،جم�عق طعام من البقدونس الطاز ٣ •

  طريقة التحضير 

تحمى ملعقة كبيرة من الزيت النباتي في مق�ة كبيرة غير ^صقة وُتطھى شرائح اللحم على 
  . مراحل، على نار مرتفعة الحرارة حّتى يصبح لونھا بنياً ذھبياً، ثم ُترفع من المق�ة

ئح البصل مع أنصاف الفطر على نار ُتسّخن الكمية المتبقية من الزيت في المق�ة وُتطھى شرا
  . ُتتّبل المكّونات بمسحوق الفلفل الحلو. متوّسطة الحرارة حّتى تنضج

ُيغلى . ُيضاف اللحم المطھو مع معجون الطماطم والماء ومكّعبي مرقة الدجاج ماجي ملح أقل
  . دقائق ١٠المزيج وُيترك على نار ھادئة لمّدة 

ُيضاف إلى اللحم وُتحّرك المكّونات حّتى . لذرة في وعاء صغيرُيخلط الحليب المرّكز مع دقيق ا
  . ُيرّش البقدونس وُيرفع المزيج عن النار. تصبح الصلصة كثيفة

  . ُيقّدم الطبق مع اBرز المطبوخ أو المعكرونة

   بيانات التوقيت



  البيانات الغذائية

 دقيقة 20 : مدة التحضير

 دقيقة 20 : مدة الطھو

 21.00  : (غ(دھون 

 24.00  : (غ(بروتين 

 12.00  : (غ(كاربوھيدرات 

 340.00  : (سعرات حرارية(طاقة 

  

 مع الزعتر والفطرلحم الغنم  •

  إيطالي: أسلوب الطبخ •

  أطباق رئيسية: نوع الطبق •
  أشخاص  ٦: الكمية •

  : درجة الصعوبة •
  رخيص: التكلفة •

  المكّونات 

  م�عق طعام من زيت الزيتون ٤ •
غ من  ١٢٥حبة متوسطة الحجم أو  ١ •

  مفرومة ،البصل
  مسحوقان ،فصوص من الثوم ٢ •
 ،م�عق طعام من الزعتر الطازج ٢ •

ً الم   فروم فرماً ناعما
  المقّطع إلى مكعبات كبيرة للمرق ،غ من لحم الغنم ٦٠٠ •
  غ من الفطر ٢٠٠أكواب أو  ٢ •
  م�عق طعام من الدقيق العادي ٢ •
  لتر من الماء ١أكواب أو  ٤ •
  )الطعم اBصيل(مكعبات من مرقة الخروف ماجي  ٢ •
  م�عق طعام من معجون الطماطم ٢ •
  مقّطعتان الى أصابع كبيرة ،البطاطا غ من ٤٠٠حبات متوسطة الحجم أو  ٢ •
  مقّطعتان إلى أصابع عريضة ،غ من الجزر ٣٠٠حبات متوسطة الحجم أو  ٢ •

  طريقة التحضير 



دقائق  ٣و ٢يسخن زيت الزيتون في قدٍر كبيرٍة وُيقلّى البصل والثوم والزعتر لمّدة تتراوح بين 
  . دقائق ٦و ٥راوح بين ثم ُتضاف مكّعبات لحم الغنم وُتطھى مع التحريك لمّدة تت

الطعم (ُيضاف الفطر والدقيق وُتحّرك المكّونات ثم ُيضاف الماء ومكّعبا مرقة الخروف ماجي 
ُتغلى المكّونات وُتغّطى ثم ُتترك على ناٍر خفيفٍة لمّدة ساعة وربع أو إلى أن ينضج ). اBصيل

 ً   . اللحم تقريبا

المكّونات من دون أن ُتغّطى على ناٍر خفيفٍة  ُيضاف معجون الطماطم والبطاطا والجزر ثم ُتترك
  . دقيقٍة أو إلى أن ينضج اللحم والخضار جّيداً  ٢٠و ١٥لمّدة تتراوح بين 

   نصائح

   بيانات التوقيت

  البيانات الغذائية

يمكن استبدال الزعتر الطازج بملعقة كبيرة من الزعتر  : نصائح الطبخ
  .متوفراً  المجفف في حال لم يكن

 دقيقة 30 : مدة التحضير

 دقيقة ٤٥ساعة و  : دة الطھوم

 25.00  : (غ(دھون 

 22.00  : (غ(بروتين 

 23.00  : (غ(كاربوھيدرات 

 401.00  : (سعرات حرارية(طاقة 

  

 ستيك مع صلصة الفطر والمعكرونة •

  عالمي: أسلوب الطبخ •
  أطباق رئيسية: نوع الطبق •

  أشخاص  ٥: الكمية •

  : درجة الصعوبة •
  رخيص: التكلفة •

  كّونات الم



  م�عق طعام من الزيت النباتي ٢ •
  المقّطع إلى شرائح ستيك رفيعة ،غ من لحم البقر قليل الدھن ٥٠٠ •
  مقشرة ومقطعة إلى أنصاف ،غ من البصل ١٥٠حبات صغيرة الحجم أو  ٤ •
  مسحوقان ،فصوص من الثوم ٢ •
  المقّطع إلى أرباع ،غ من الفطر ٢٥٠ •
  غ من الماء ٢٥٠كوب أو  ١ •
  ل من الحليب المكثف قليل الدسمم ١٢٥كوب أو  ½ •
  ملعقة صغيرة من الفلفل اBسود المطحون ¼ •
  ملعقة صغيرة من الزعتر المجفف المسحوق ١ •
  ملعقة صغيرة من الحبق المجفف ١ •
  مكعبات من مرقة الدجاج ماجي ملح أقل ٢ •
  م�عق صغيرة من دقيق الذرة ٢ •
  ةمقشرة ومفروم ،غ من الطماطم ٤٥٠حبات متوسطة الحجم أو  ٣ •
  المسلوقة ،غ من المعكرونة ٥٠٠ •

  طريقة التحضير 

يحمى الزيت النباتي في قدر كبيرة غير ^صقة، ثم ُتضاف إليه شرائح الستيك وُتطھى على نار 
  . متوسطة الحرارة حّتى يصبح لونھا بنياً ذھبياً 

ي ُتضاف أنصاف البصل مع الثوم المسحوق وأرباع الفطر وُتطھى المكّونات مع ا^ستمرار ف
  . دقائق ٤و ٣التحريك لمّدة تتراوح بين 

) الريحان(ُيمزج الماء مع الحليب المكثف قليل الدسم والفلفل اBسود المطحون والزعتر والحبق 

ثم ُيضاف ھذا . المجفف ومكّعبي مرقة الدجاج ماجي ملح أقل ودقيق الذرة في وعاء صغير
  . المزيج إلى القدر مع التحريك جيداً 

  . دقائق ٨و ٦ثم ُتغلى المكّونات وُتطھى على نار خفيفة لمّدة تتراوح بين  ُتضاف الطماطم

  . ُيقّدم ھذا الطبق مع المعكرونة المسلوقة

   بيانات التوقيت

  البيانات الغذائية

 دقيقة 20 : مدة التحضير

 دقيقة 15 : مدة الطھو

 23.00  : (غ(دھون 

 37.00  : (غ(بروتين 



 91.00  : (غ(كاربوھيدرات 

 724.00  : (سعرات حرارية(طاقة 

  

 ثريد لحم الغنم •

  إماراتي: أسلوب الطبخ •

  ةأطباق رئيسي: نوع الطبق •
  أشخاص  ٦: الكمية •

  : درجة الصعوبة •
  رخيص: التكلفة •

  المكّونات 

  المقّطع ،كغ من لحم الغنم ١ •
  مل من الماء ١٥٠٠أكواب أو  ٦ •
  م�عق طعام من الزيت النباتي ٢ •
غ من  ٥٠٠حبات متوسطة الحجم أو  ٣ •

  مفرومة فرماً ناعماً  ،البصل
  ملعقة طعام من معجون الطماطم ١ •
  مقّطعة إلى مكّعبات كبيرة ،غ من البطاطا ٥٠٠أو حبات كبيرة الحجم  ٢ •
  مقّشرة ومقّطعة إلى شرائح سميكة ،غ من الكوسا الصغير ٥٠٠حبات أو  ٥ •
  مقّطعتان إلى مكّعبات كبيرة ،غ من الجزر ٣٠٠حبات متوسطة الحجم أو  ٢ •
  مفرومة ،غ من الطماطم ٦٠٠حبات متوسطة الحجم أو  ٤ •
  حبات من ال�يم المجّفف ٣ •
  مفرومان ،من الفلفل اBخضر الحار قرون ٢ •
  مكعبات من مرقة الدجاج ماجي ٣ •
  ملعقة طعام من خلطة التوابل العربية ١ •
  ملعقة صغيرة من القرفة المطحونة ١ •
  ملعقة صغيرة من الكركم المطحون ١ •
  ملعقة صغيرة من مسحوق الكاري ١ •
  ملعقة صغيرة من مسحوق الثوم ١ •
  ملعقة صغيرة من الكزبرة المطحونة ١ •
  ملعقة صغيرة من الھال اBخضر ١ •
  ملعقة صغيرة من الفلفل اBسود المطحون ½ •
  ملعقة صغيرة من الفلفل الحار ¼ •
  من أكباش القرنفل الكاملة ٤ •
  مقّطعة إلى شرائح سميكة ،غ من الفليفلة الحلوة الخضراء ١٥٠حبة متوسطة الحجم أو  ١ •
  المفرومة ،غ من الكزبرة ٧٥كوب أو  ١ •
  ز المرقوقرغيف من الخب ١٥ •



  طريقة التحضير 

توضع قطع لحم الغنم في قدر كبيرة، وُتغمر بالماء ثم ُتغلى مع إزالة الرغوة كلّما ظھرت على 
  . ُيصفى وُتحفظ المرقة جانباً . ُيغطى اللحم وُيطھى على نار خفيفة لمّدة ساعة كاملة. الوجه

ُيضاف . لونه بنياً ذھبياً  ُيسّخن الزيت في قدر كبيرة ثم ُيضاف البصل وُيطھى حّتى يصبح
معجون الطماطم مع البطاطا والكوسا والجزر والطماطم وال�يم المجّفف، وُيحّرك المزيج 

  . دقائق ٣وُيطھى لمّدة تتراوح بين دقيقتين و

  . ُتضاف قطع لحم الغنم مع مرقة اللحم ومكّعبات مرقة الدجاج ماجي وكافة التوابل والفليفلة

  . دقيقة ١٥طى وُيترك على نار ھادئة لمّدة ُيغلى المزيج، ثم ُيغ

دقائق إضافّية أو حّتى تنضج البطاطا  ١٠ُتضاف الكزبرة، وُيترك المزيج على نار ھادئة لمّدة 
  . مع قطع اللحم

  . يوضع الخبز بطبقات على طبق تقديم كبير أو ُيكسر إلى قطع صغيرة

  . كمية المتبّقية من المرقةُتسكب المرقة أّو^ً فوق الخبز، ثم اللحم فالخضار وال

  . ُيقّدم على الفور

   بيانات التوقيت

  البيانات الغذائية

 دقيقة 25 : مدة التحضير

 دقيقة ٣٠ساعة و  : مدة الطھو

 35.00  : (غ(دھون 

 38.00  : (غ(بروتين 

 55.00  : (غ(كاربوھيدرات 

 679.00  : (سعرات حرارية(طاقة 

  



 إسكالوب العجل مع الموتزاري� •

  فرنسي: أسلوب الطبخ •
  أطباق رئيسية: نوع الطبق •
  أشخاص  ٦: الكمية •
  : درجة الصعوبة •
  رخيص: التكلفة •

  المكّونات 

المقّطع إلى  ،كغ من فيليه لحم العجل ١ •
  غرام ٧٠شرائح رقيقة تزن كّل منھا 

  مغلفات من أسرار خلطة البروست ماجي ٢ •
 ،غ من جبنة الموتزاري� ٥٠كوب أو  ½ •

  المبروشة
  المفروم فرماً ناعماً  ،ملعقة طعام من الحبق الطازج ١ •
  مخفوقة ،من البيض ٣ •
  باتيأكواب من الزيت الن ٣ •

  طريقة التحضير 

تغلّف شريحة العجل بالنيلون ال�ّصق وتطرق بمطرقة اللّحم من دون أن تصاب بضرر وتكّرر 
  . العملية على باقي الشرائح

  . تخلط أسرار خلطة البروست ماجي مع جبنة الموتزاري� والحبق وتسكب في صحن

س في البيض ثّم في أسرار تؤخذ شريحة من لحم العجل وينزع عنھا النيلون ال�ّصق وتغمّ 
  . خلطة البروست ماجي وتوضع على صينّية

 ٥يحّمى الزيت في مق�ة على حرارة متوسطة وتقلى شرائح إسكالوب العجل لمدة تتراوح بين 
  . دقائق حّتى يصبح لونھا بنّياً ذھبّياً  ٧و

   نصائح

   بيانات التوقيت

  البيانات الغذائية

سلوقة، البطاطا المقلّية ُيقدم إسكالوب العجل مع الخضار الم : نصائح التقديم
  .المھروسة أو البطاطا



 دقيقة 20 : مدة التحضير

 دقائق 7 : مدة الطھو

 24.00  : (غ(دھون 

 42.00  : (غ(بروتين 

 20.00  : (غ(كاربوھيدرات 

 459.00  : (سعرات حرارية(طاقة 

  

لحم الغنم بالطماطم على الطريقة السعودية  •
 المختوم -

  سعودي: أسلوب الطبخ •
  أطباق رئيسية: نوع الطبق •
  أشخاص  ٤: الكمية •
  : درجة الصعوبة •
  رخيص: التكلفة •

   المكونات

  م�عق طعام من السمن ٢ •
  صغيرة الحجم ،قطع من المسك ٣ •
  حبات صغيرة الحجم من عيدان القرفة ٣ •
  من أكباش القرنفل الكاملة ٤ •
  قطع مع العظم ،كغ من لحم الغنم ١ •
  مھروسة ،غ من الطماطم ٥٠٠و حبات متوسطة الحجم أ ٣ •
  ملعقة طعام من معجون الطماطم ١ •
  ملعقة صغيرة من الفلفل اBسود المطحون ¾ •
  ملعقة صغيرة من الكمون المطحون ١ •
  مكعبات من مرقة الدجاج ماجي ٢ •
  مل من الماء ٧٥٠أكواب أو  ٣ •

  طريقة التحضير 



ُتحّرك المكّونات . أكباش القرنفلُيحّمى السمن في قدر كبيرة، ثم ُيضاف المسك وعيدان القرفة و
 ٣ُتضاف قطع لحم الغنم وُيحّرك المزيج لمّدة تتراوح بين دقيقتين و. ثوان ١٠بسرعة لمّدة 

  . دقائق

ُتضاف الطماطم المھروسة مع معجون الطماطم والفلفل اBسود ومسحوق الكمون ومكّعبي مرقة 
  . الدجاج ماجي والماء

رك على نار خفيفة لمّدة ساعة ونصف أو حّتى ينضج اللحم ويتبّقى ُتغلى المكّونات ثم ُتغطى وُتت
  . القليل من الصلصة

  . توضع قطع اللحم في طبق وُتقّدم

   بيانات التوقيت

  البيانات الغذائية

 دقيقة 20 : مدة التحضير

 دقيقة ٣٠ساعة و  : مدة الطھو

 50.00  : (غ(دھون 

 47.00  : (غ(بروتين 

 10.00  : (غ(كاربوھيدرات 

 679.00  : (سعرات حرارية(طاقة 

  

 مرق اللحم على الطريقة اليمنّية •

  يمني: أسلوب الطبخ •
  أطباق رئيسية: الطبق نوع •
  أشخاص  ٥: الكمية •
  : درجة الصعوبة •
  رخيص: التكلفة •



  المكّونات 

  م�عق طعام من السمن ٢ •
  مقّطعتان إلى شرائح رفيعة ،غ من البصل ٣٠٠حبات متوسطة الحجم أو  ٢ •
  مفروم ،قرن من الفلفل اBخضر الحار ١ •
  المقّطع إلى مكّعبات ،كغ من لحم البقر ½ •
  مسحوقان ،فصوص من الثوم ٢ •
  ملعقة صغيرة من الكمون المطحون ١ •
  من الكزبرة المطحونةملعقة صغيرة  ١ •
  ملعقة صغيرة من الكركم المطحون ١ •
  ملعقة صغيرة من الفلفل اBسود المطحون ١ •
  مفرومة ،غ من الطماطم ٤٥٠حبات متوسطة الحجم أو  ٣ •
  ملعقة طعام من معجون الطماطم ١ •
  مل من الماء ٥٠٠أكواب أو  ٢ •
  مكعب من مرقة الدجاج ماجي ١ •
  المفرومة ،ملعقة طعام من الكزبرة ١ •

  طريقة التحضير 

يضاف . دقائق حّتى يذبل ٤ُيسّخن السمن في قدر كبيرة ثم ُيضاف إليه البصل وُيطھى لمّدة 
الفلفل اBخضر الحار ومكّعبات اللحم والثوم والتوابل وُيطھى المزيج على نار متوّسطة الحرارة 

  . دقائق ٦لمّدة 

ُيضاف الملح حسب . دجاج ماجيُتضاف الطماطم مع معجون الطماطم والماء ومكّعب مرقة ال
  . المذاق، ثم ُيغطى المزيج وُيترك على نار ھادئة لمّدة ساعة ونصف أو حّتى ينضج اللحم

  . ُترّش الكزبرة على الوجه ويقّدم المرق

  . ُيقّدم ھذا الطبق مع اBرز

   انات التوقيتبي

  البيانات الغذائية

 دقيقة 15 : مدة التحضير

 دقيقة ٣٠ساعة و  : مدة الطھو

 23.00  : (غ(دھون 



 21.00  : (غ(بروتين 

 14.00  : (غ(كاربوھيدرات 

 346.00  : (سعرات حرارية(طاقة 

  

 -مرق لحم الغنم على الطريقة السعودية  •
 غورسان

  سعودي: أسلوب الطبخ •
  أطباق رئيسية: نوع الطبق •
  أشخاص  ٦: الكمية •
  : درجة الصعوبة •
 رخيص: التكلفة •
•  
  المكّونات  •

  م�عق طعام من الزيت النباتي ٣ •
مفرومتان  ،غ من البصل ٣٠٠حبات أو  ٢ •

  فرماً ناعماً 
  مسحوقة ،فصوص من الثوم ٣ •
  مفرومة ،غ من الكزبرة ٣٥كوب أو  ¼ •
  قطع مع العظم ،غ من لحم الغنم ٧٥٠ •
  ملعقة صغيرة من القرفة المطحونة ١ •
  ملعقة صغيرة من الكمون المطحون ١ •
  ملعقة صغيرة من الكزبرة المطحونة ١ •
  ملعقة صغيرة من الفلفل اBسود المطحون ١ •
  ملعقة صغيرة من الھال المطحون ١ •
  ملعقة صغيرة من الكركم المطحون ١ •
  مقّشرتان ومفرومتان فرماً ناعماً  ،غ من الطماطم ٣٠٠حبات متوسطة الحجم أو  ٢ •
  ملعقة طعام من معجون الطماطم ١ •
  مل من الماء ٧٥٠أكواب أو  ٣ •
  )الطعم اBصيل(مكعبات من مرقة الخروف ماجي  ٢ •
  مقطعة الى مكعبات كبيرة الحجم ،غ من البطاطا ٢٠٠حبة متوسطة الحجم أو  ١ •
  ئح سميكةُمقّطعة إلى شرا ،غ من الجزر ١٥٠حبة متوسطة الحجم أو  ١ •
  مقّطع إلى مكّعبات متوّسطة الحجم ،غ من اليقطين ٢٠٠ •
  مقّطعتان إلى شرائح سميكة ،غ من الكوسا ١٥٠حبات متوسطة الحجم أو  ٢ •
  مقّطعة إلى شرائح سميكة ،غ من الفليفلة الحلوة الخضراء ١٥٠حبة أو  ١ •



  طريقة التحضير 

اٍر متوسطة الحرارة لمدة تتراوح بين ُيحّمى الزيت في قدر كبير، وُيضاف البصل وُيطھى على ن
ُتتّبل المكّونات بالتوابل وُتطھى مع . ُيضاف الثوم، والكزبرة، وقطع لحم الغنم. دقائق ٤و ٣

  . دقائق ٥و ٤التحريك من حيٍن إلى آخر لمدة تتراوح بين 

الطعم (ُتضاف الطماطم المفرومة، ومعجون الطماطم، والماء، ومكّعبا مرقة الخروف ماجي 
ُيغلى المزيج وُيترك على ناٍر خفيفة ُمغّطى لمدة ساعة أو حتى ُيصبح اللحم شبه ). Bصيلا

  . ناضج

ُتضاف البطاطا، والجزر، واليقطين، والكوسا، والفليفلة الحلوة، وُتطھى المكّونات لمدة تتراوح 
  . دقيقة إضافية أو حتى تنضج الخضار ١٥و ١٠بين 

  . اBرز المطبوخ ُتقّدم اليخنة مع الخبز العربي أو

   نصائح

   بيانات التوقيت

  البيانات الغذائية

لتقديم المرق مع الخبز العربي، يوضع الخبز بشكل طبقات  : نصائح التقديم
ُتسكب المرقة . ُيقسم إلى عّدة قطع على طبق كبير للتقديم، أو

المتبقية من  أّو^ً فوق الخبز ثم اللحم فالخضار والكمية
  .المرقة

 دقيقة 30 : مدة التحضير

 ساعتان : الطھو مدة

 28.00  : (غ(دھون 

 26.00  : (غ(بروتين 

 23.00  : (غ(كاربوھيدرات 



 444.00  : (سعرات حرارية(طاقة 

  

 مرق لحم الغنم مع الصلصة البيضاء •

  فرنسي: أسلوب الطبخ •
  أطباق رئيسية: نوع الطبق •
  أشخاص  ٥: الكمية •
  : درجة الصعوبة •
  رخيص: التكلفة •

  المكّونات 

  م�عق طعام من زيت الزيتون ٣ •
العظم المسّحب منه  ،كغ من لحم الغنم ١ •

  والمقّطع إلى أجزاء كبيرة
  م�عق طعام من الدقيق العادي ٢ •
  المسحوق ،فصوص من الثوم ٤ •
  من َورق الغار ٢ •
  )الطعم اBصيل(مكعبات من مرقة الخروف ماجي  ٢ •
  مل من الماء ١٣٧٥أكواب أو  ½5 •
  المقّشر ،حبات صغيرة الحجم من البصل ١٠ •
  ة إلى مكعبات كبيرةمقّطع ،غ من الجزر ١٥٠حبة متوسطة الحجم أو  ١ •
  مقّطعة إلى مكعبات كبيرة ،غ من البطاطا ٢٥٠حبة متوسطة الحجم أو  ١ •
  الطازجة ،م�عق طعام من الكريما السائلة ٣ •
  ملعقة صغيرة من الفلفل اBسود المطحون ¼ •
  م�عق طعام من عصير الحامض ٢ •
  المفروم للزينة ،م�عق طعام من البقدونس الطازج ٢ •

  طريقة التحضير 

خن زيت الزيتون في مق�ٍة كبيرٍة وُيطھى لحم الغنم إلى أن يصبح بنّياً ذھبّياً ثم ُيضاف الدقيق يس
ُتضاف أوراق . والثوم وُتحّرك المكّونات لمّدة دقيقٍة واحدٍة أو إلى أن تفوح رائحة الثوم المطھو

م ُتترك على والماء، وُتغلى المكّونات ث) الطعم اBصيل(الغار ومكعبات مرقة الخروف ماجي 
  . دقائق أو إلى أن يصبح لحم الغنم طرّياً تقريباً  ١٠ناٍر خفيفٍة لمّدة ساعٍة و

دقيقٍة إضافّية  ٢٠ُتضاف حبات البصل الصغيرة والجزر والبطاطا وُتغلى على ناٍر خفيفٍة لمّدة 
  . أو إلى أن تصبح الخضار مطھّوة جّيداً 



الحامض وُتحّرك المكّونات ثم ُترفع عن  ُتضاف الكريما والفلفل اBسود المطحون وعصير
  . النار

  . ُتقّدم يخنة لحم الغنم في أطباٍق وُتزّين بالبقدونس المفروم

   نصائح

   بيانات التوقيت

  البيانات الغذائية

  .ُيقّدم ھذا الطبق مع اBرز بالزعفران : نصائح التقديم

 دقيقة 25 : مدة التحضير

 دقيقة ٣٥ساعة و  : مدة الطھو

 43.00  : (غ(دھون 

 39.00  : (غ(بروتين 

 26.00  : (غ(كاربوھيدرات 

 641.00  : (سعرات حرارية(طاقة 

  

كباب  -كباب اللحم على الطريقة السعودية  •
 الميرو

  سعودي: أسلوب الطبخ •
  أطباق رئيسية: نوع الطبق •
  أشخاص  ٥: الكمية •
  : درجة الصعوبة •
  رخيص: التكلفة •

  المكّونات 



  كغ من لحم البقر المفروم ½ •
  غ من الدقيق العادي ٧٠كوب أو  ½ •
  Bسود المطحونملعقة صغيرة من الفلفل ا ¾ •
  ملعقة صغيرة من القرفة المطحونة ½ •
  ملعقة صغيرة من الكزبرة المطحونة ١ •
  مسحوقة ،فصوص من الثوم ٣ •
  من البيض ١ •
  مل من الماء ٦٠كوب أو ¼ مذّوبان في  ،مكعبات من مرقة الدجاج ماجي ٢ •
  أو السمن ،م�عق طعام من الزيت النباتي ٢ •

  طريقة التحضير 

في وعاء كبير مع الدقيق وكافة التوابل والثوم المسحوق والبيضة ومكّعبي ُيمزج اللحم المفروم 
ُيقّسم المزيج . مرقة الدجاج ماجي المذّوبين حّتى تمتزج كافة المكّونات جيداً بعضھا مع بعض

  . إلى كرات صغيرة متساوية في الحجم

دقائق أو حّتى  ٥و ٤بين  ُيحّمى الزيت أو السمن في مق�ة كبيرة وُتقلى كرات اللحم لمّدة تتراوح
  . يصبح لونھا بنياً ذھبياً 

   بيانات التوقيت

  البيانات الغذائية

 دقيقة 20 : مدة التحضير

 دقائق 8 : مدة الطھو

 21.00  : (غ(دھون 

 32.00  : (غ(بروتين 

 14.00  : (غ(كاربوھيدرات 

 340.00  : (سعرات حرارية(طاقة 

  



 منسف •

  شرقي: أسلوب الطبخ •
  أطباق رئيسية: نوع الطبق •
  أشخاص  ٥: الكمية •
  : درجة الصعوبة •
  رخيص: التكلفة •

  المكّونات 

مقّطع إلى شرائح  ،كغ من لحم كتف الغنم ١ •
  كبيرة

  لتر من الماء ١أكواب أو  ٤ •
  أو الزيت ،م�عق طعام من السمن ٢ •
غ من  ٣٠٠حبات متوسطة الحجم أو  ٢ •

  مفرومتان ،البصل
  مكعب من مرقة الدجاج ماجي ١ •
  ملعقة صغيرة من الفلفل اBسود المطحون ¾ •
  ملعقة صغيرة من الفلفل الحلو ¾ •
  ملعقة صغيرة من الكمون المطحون ¾ •
  ملعقة صغيرة من الكزبرة المطحونة ¾ •
  من أكباش القرنفل المطحونةملعقة صغيرة  ¾ •
  من عود القرفة ١ •
  المحمص ،غ من الصنوبر ٧٥كوب أو  ½ •
  المحمص ،غ من اللوز ٧٥كوب أو  ½ •
  المفروم ،م�عق طعام من البقدونس الطازج ٣ •

  :لصلصة اللبن الزبادي •

  غ من اللبن الزبادي ٦٢٥أكواب أو  ½2 •
  ملعقة طعام من دقيق الذرة ½1 •

  طريقة التحضير 

حم الغنم مع الماء في قدر كبيرة، وُيغلى المزيج مع إزالة الرغوة التي تتشّكل على توضع قطع ل
  . الوجه

دقائق حّتى  ٥و ٤ُيسّخن السمن أو الزيت في مق�ة، ثم ُيضاف البصل وُيطھى لمّدة تتراوح بين 
  . ُيضاف عندھا إلى قطع اللحم في القدر. يذبل

ُيغطى المزيج وُيترك على نار . ابل وعود القرفةُيضاف مكعب مرقة الدجاج ماجي مع كافة التو
  . ھادئة لمّدة ساعة كاملة أو حّتى ينضج اللحم مع البقاء متماسكاً 



ُيغلى المزيج مع ا^ستمرار في التحريك وُيترك . ُيمزج اللبن الزبادي مع دقيق الذرة في قدر
  . على نار ھادئة لمّدة دقيقتين

في قدر اللحم، وُيترك المزيج على نار ھادئة من دون  ُتسكب صلصة اللبن الزبادي على مھل
  . ُتعّدل التوابل حسب المذاق. دقائق ٥تغطيته لمّدة 

ُيسكب مزيج اللحم في وعاء كبير، وُيزّين بالصنوبر واللوز المحّمص والبقدونس وُيقّدم مع 
  . اBرز

   نصائح

   بيانات التوقيت

  البيانات الغذائية

التقليدية، يوّزع الخبز العربي لتقديم المنسف على الطريقة  : نصائح التقديم
ثم توّزع . وُيغطى باBرز المطبوخ المحّمص على طبق كبير

ُيزّين  .قطع اللحم فوق اBرز وُتسكب الصلصة على الوجه
  .المنسف بالمكّسرات المحّمصة

 دقيقة 30 : مدة التحضير

 دقيقة ٣٠ساعة و  : مدة الطھو

 68.00  : (غ(دھون 

 44.00  : (غ(بروتين 

 22.00  : (غ(كاربوھيدرات 

 866.00  : (سعرات حرارية(طاقة 

  



 مرق موزات الغنم •

  متوسطي: أسلوب الطبخ •
  أطباق رئيسية: نوع الطبق •
  أشخاص  ٦: الكمية •
  : درجة الصعوبة •
  رخيص: التكلفة •

  المكّونات 

  مع العظم ،كغ من موزات لحم الغنم ½1 •
  لتر من الماء ½2أكواب أو  ١٠ •
  رشة من خيوط الزعفران •
مقّطعتان إلى  ،حبات من ال�يم المجّفف ٢ •

  أنصاف
  حبة من الھال اBخضر ١٥ •
  )الطعم اBصيل(مكعبات من مرقة الخروف ماجي  ٢ •
  م�عق طعام من معجون الطماطم ٣ •
  المفروم ،غ من الشبث الطازج ٣٥كوب أو  ½ •
  مقّشرة ومقّطعة إلى مكعّبات ،غ من الطماطم ١٥٠حبة متوسطة الحجم أو  ١ •
  مقّطعة إلى أرباع ،غ من البصل ٢٠٠حبة كبيرة الحجم أو  ١ •
  مقّشرتان ومقّطعتان إلى مكّعبات كبيرة ،غ من الجزر ٣٠٠حبات متوسطة الحجم أو  ٢ •
  مقّشرة ومقّطعة إلى مكّعبات كبيرة ،غ من البطاطا ٢٥٠حبة متوسطة الحجم أو  ١ •
  مقّطعتان إلى مكعبات كبيرة ،غ من الكوسا الصغير ٢٠٠حبات أو  ٢ •

  طريقة التحضير 

. ي وعاء كبيٍر ثم ُتغلى وُتزال الرغوة التي تظھر على الوجهتوضع موزات لحم الغنم مع الماء ف

ساعة أو حتى تنضج الموزات ثم ُتستخرج من  ١½ُيغطى اللحم وُيترك على ناٍر خفيفٍة لمدة 
  . الماء وتوضع جانباً 

أكواب من مرقة موزات الغنم وُتسكب في قدٍر كبيرٍة مع تجّنب سكب دھون الموزات  ٥ُتصّفى 
ُتضاف أوراق الزعفران، وال�يم المجفف، وحبوب الھال، . عن السطح إن ظھرت وذلك بازالتھا

، ومعجون الطماطم، والشبث الطازج، والطماطم، )الطعم اBصيل(ومكعبا مرقة الخروف ماجي 
دقائق أو  ١٠ُتغلى المكّونات وُتترك على ناٍر خفيفٍة لمّدة . والبصل، والجزر، والبطاطا، والكوسا

لخضار تقريبا ًثم ُتضاف موزات لحم الغنم وُتترك المكّونات كلّھا على ناٍر خفيفٍة إلى أن تنضج ا
  . دقائق إضافّية أو إلى تنضج الخضار جيداً  ٥لمّدة 

   نصائح

   بيانات التوقيت



  البيانات الغذائية

  .يمكن تقديم الطبق مع اBرز المطھو على البخار : نصائح التقديم

 دقيقة 30 : مدة التحضير

 ساعتان : مدة الطھو

 35.00  : (غ(دھون 

 50.00  : (غ(بروتين 

 22.00  : (غ(كاربوھيدرات 

 607.00  : (سعرات حرارية(طاقة 

  

 لحم الغنم المحّمر بالصلصة الحمراء •

  فرنسي: أسلوب الطبخ •
  أطباق رئيسية: نوع الطبق •
  أشخاص  ٦: الكمية •
  : درجة الصعوبة •
  رخيص: التكلفة •

  المكّونات 

قطعتان تزن  ،غ من لحم كتف الغنم ١٥٠٠ •
غ مسحبة منھا العظام ٧٥٠كل واحدة 

  ومربطة ملفوفة
  ملعقة صغيرة من الملح ١ •
ملعقة صغيرة من الفلفل اBسود  ½ •

  المطحون
  مسحوقان ،فصوص من الثوم ٢ •
  ملعقة صغيرة من اBوريغانو المجفف ١ •
  أحمر اللون ،مل من عصير العنب غير المحلّى ٢٥٠كوب أو  ١ •
  ملعقة صغيرة من بشر قشر البرتقال ١ •



  ملعقة صغيرة من إكليل الجبل المجفف ١ •
  ملعقة صغيرة من الزيت النباتي ١ •
  مل من الماء ٧٥٠أكواب أو  ٣ •
  )الطعم اBصيل(مكعبات من مرقة الخروف ماجي  ٢ •
  ملعقة طعام من معجون الطماطم ١ •
  ملعقة صغيرة من الفلفل الحلو اBحمر المطحون ١ •
  مذّوب في ملعقتين كبيرتين من الماء ،م�عق طعام من دقيق الذرة ٢ •

  طريقة التحضير 

لحم الغنم في وعاٍء مع الملح والفلفل اBسود المطحون، والثوم، واBوريغانو المجّفف،  يوضع
وعصير العنب اBحمر، والبرتقال المبشور، وإكليل الجبل المجّفف، ثم ُتغّطى المكّونات وتوضع 

  . في الث�ّجة لساعاٍت أو خ�ل الليل

وُتجّفف قطع . ترك صلصة التتبيلة جانباً ُتستخرج قطع لحم الغنم من خليط المكّونات المنقوعة وتُ 
  . اللحم بواسطة الورق الماص

 ٢٠٠يوضع لحم الغنم على صينّية للفرن وُيمسح بالزيت ثم ُيطھى في فرٍن محّمى على حرارة 

ُيضاف إليه الماء وصلصة التتبيلة . دقيقة أو إلى أن يصبح لونه بنّياً  ٣٠درجة مئوّية لمّدة 
 ٢¼ُتترك الصينّية في الفرن لمدة . غّطى بورقة معدنّية وُيعاد إلى الفرنالموضوعة جانباً ثم يُ 

  . ساعة أو إلى أن يصبح اللحم طرّياً 

ُتصفى المرقة من خ�ل تصفية محتوى صينّية . ُيستخرج اللحم من صينّية الفرن ويوضع جانباً 
توضع . اسطة ملعقةالفرن وسكب السائل في قدٍر ومن ثم تزال الدھون التي تظھر على الوجة بو

القدر على النار وُيضاف معجون الطماطم ومسحوق الفلفل اBحمر الحلو، ومكعبا مرقة 
ُتحّرك المكّونات ثم ُيضاف إليھا دقيق الذرة ومزيج الماء مع ). الطعم اBصيل(الخروف ماجي 

  . التحريك المستمر إلى أن يغلي المزيج ويسمك قلي�ً 

  . وُتسكب الصلصة على الوجه ُيقّطع لحم الغنم إلى شرائح

   نصائح

   بيانات التوقيت

  البيانات الغذائية

للتأّكد من أّن اللحم قد نضج كفايًة، يمكن إدخال سيخ فيه ومن  : نصائح الطبخ
عدم خروج الماء من اللحم على أّنه انشوى  يّدل. ثم إخراجه

  .جّيداً 



طا ُيقّدم ھذا الطبق مع الخضار المطھّوة على البخار والبطا : نصائح التقديم
  .المھروسة

 دقيقة 15 : مدة التحضير

  ساعات 3 : مدة الطھو

 53.00  : (غ(دھون 

 43.00  : (غ(بروتين 

 12.00  : (غ(كاربوھيدرات 

 709.00  : (سعرات حرارية(طاقة 

  

 لحم البقر بالكاري على الطريقة الھندية •

  ھندي: أسلوب الطبخ •
  أطباق رئيسية: نوع الطبق •
  خاص أش ٤: الكمية •
  : درجة الصعوبة •
  رخيص: التكلفة •

  المكّونات 

  ام من الزيت النباتيم�عق طع ٢ •
غ من  ٣٠٠حبات متوسطة الحجم أو  ٢ •

  مفرومتان فرماً ناعماً  ،البصل
  مسحوقان ،فصوص من الثوم ٢ •
  ملعقة طعام من الزنجبيل المبشور ١ •
  ملعقة طعام من الكزبرة المطحونة ¾ •
  ملعقة طعام من الكركم المطحون ¾ •
  ملعقة صغيرة من الكمون المطحون ½1 •
  المنزوع البذور والمفروم ،ن الفلفل الحارحبات صغيرة الحجم م ٢ •
  المقّطع إلى مكّعبات ،غ من لحم البقر قليل الدھن ٧٥٠ •



  المقّشرة والمقطعة إلى مكّعبات ،غ من الطماطم ٦٠٠حبات متوسطة الحجم أو  ٤ •
  مل من الماء ٨٧٥أكواب أو  ½3 •
  م�عق طعام من بودرة حليب جوز الھند ماجي ٤ •
  ماجي ملح أقلمكعبات من مرقة الدجاج  ٢ •

  طريقة التحضير 

 ٤ُيسّخن الزيت في مق�ة كبيرة ثم ُيضاف إليه البصل وُيطھى على نار متوسطة الحرارة لمّدة 
  . دقائق أو حّتى يشقر ٥إلى 

ُتطھى . ُيضاف الثوم، والزنجبيل، والكزبرة، والكركم، والكمون، والفلفل اBخضر الحار
  . المكونات لمدة دقيقة واحدة

 ٤إلى  ٣كّعبات اللحم وُيطھى المزيج على نار متوّسطة الحرارة مع التحريك لمدة ُتضاف م
  . دقائق ٥ثم ُتضاف الطماطم وُتطھى لمّدة . دقائق

ُيضاف مكّعبا مرقة الدجاج .يمزج الماء وحليب جوز الھند ماجي ويضاف المزيج إلى المق�ة
لمّدة ساعة إلى ساعة ونصف أو حتى  ُتغّطى المكّونات وُتترك على ناٍر ھادئةٍ . ماجي ملح أقل

  . ينضج اللحم

  . ُيقّدم الطبق مع اBرّز المطبوخ

   نصائح

   يتبيانات التوق

  البيانات الغذائية

الكمون نوع من التوابل بطعم الجوز والفلفل وبلون مميز  : نصائح أخرى
ُيشّكل المكّون اBساسي لمسحوق . والبني يتراوح بين اBصفر

البحر المتوسط،  د منطقةالكاري، كما ُيستعمل بكثرة في موائ
  .والمكسيك، والھند

 دقيقة 25 : مدة التحضير

 ساعتان : مدة الطھو



 42.00  : (غ(دھون 

 40.00  : (غ(بروتين 

 22.00  : (غ(كاربوھيدرات 

 634.00  : (سعرات حرارية(طاقة 

  

 الفحسة •

  يمني: أسلوب الطبخ •
  أطباق رئيسية: نوع الطبق •
  أشخاص  ٨: الكمية •
  : درجة الصعوبة •
  رخيص: التكلفة •

  المكّونات 

  من الماء مل ١٢٥كوب أو  ½ •
  م�عق طعام من الحلبة المطحونة ٢ •
  م�عق طعام من الزيت النباتي ٢ •
 ،غ من البصل اBخضر ١٥٠كوب أو  ½1 •

  المفروم
  مقطعة إلى مكعبات ،غ من قطعة كاملة من لحم البقر ١٨٠٠ •
  المقشرة والمفرومة ،غ من الطماطم ٣٠٠حبات متوسطة الحجم أو  ٢ •
  مكعبات من مرقة الدجاج ماجي ٢ •
  لعقة صغيرة من الكمون المطحونم ١ •
  كمية إضافية ،مل من الماء ١٧٥٠أكواب أو  ٧ •

  :للسحاوق الخضراء •

  فصوص من الثوم ٢ •
  المفرومة ،غ من الكزبرة ٢٠كوب أو  ¼ •
  غ من الكّراث ٢٠كوب أو  ¼ •
  المفروم ،قرن من الفلفل اBخضر الحار ١ •
  رشة من الملح •
  مل من الماء ٦٠كوب أو  ¼ •



  طريقة التحضير 

إلى  ٢ُتترك الحلبه في الماء لمّدة . كوب من الماء في وعاٍء صغيٍر وُترش فوقه الحلبه½ ع يوض
  . ساعات ثم ُتصّفى من الماء الفائض وتوضع جانباً  ٣

ُتضاف . في ھذه اBثناء، ُيحّمى الزيت في قدٍر كبيرٍة وُيذبل البصل اBخضر لمّدة دقيقتين
  . ئق إضافّيةدقا ٥مكّعبات لحم البقر وُتحّرك لمّدة 

ُتضاف الطماطم، ومكّعبات مرقة الدجاج ماجي، ومسحوق الكمون، والماء اbضافي، ثم ُتغلى 
المكّونات وُتغّطى وُتترك على ناٍر خفيفٍة لمّدة ساعتين وربع أو إلى أن يصبح لحم البقر مطھّواً 

  . جّيداً 

ُيضاف خليط السحاوق  .دقائق أو إلى أن ترفخ وتصبح بيضاء اللون ٥ُتخفق الحلبه لمّدة 
  . الخضراء وُيمزج مع الحلبه

يوضع المقلى اليمني الصخري على ناٍر قوّيٍة حتى يسخن كثيراً وُيستخرج لحم البقر من المرقة 
  . ويوضع على المقلى اليمني الصخري

مل من المرقة ويقلبوا مع  ٥٠٠ُيھرس لحم البقر بواسطة ملعقٍة كبيرٍة وُيسكب مقدار كوبين أو 
  . ضبع

  . ُيسكب مزيج الحلبه فوقه وُيقّدم

توضع مكّونات السحاوق كلّھا في وعاء الخ�ّط الكھربائي : لتحضير السحاوق الخضراء
  . دقائق أو إلى أن يصبح المزيج ناعماً  ٣وُتطحن لمّدة 

   نصائح

   بيانات التوقيت

  البيانات الغذائية

  .ُيّقدم ھذا الطبق مع الخبز : نصائح التقديم

 دقيقة 20 : مدة التحضير

 دقيقة ٣٠ساعتان و  : مدة الطھو



 43.00  : (غ(دھون 

 44.00  : (غ(بروتين 

 7.10  : (غ(كاربوھيدرات 

 612.00  : (سعرات حرارية(طاقة 

  

 ستيك مع صلصة الفطر •

  فرنسي: أسلوب الطبخ •
  أطباق رئيسية: نوع الطبق •
  أشخاص  ٥: الكمية •
  : درجة الصعوبة •
  رخيص: التكلفة •

  المكّونات 

  أكواب من زيت القلي ٢ •
غ من  ٦٠٠حبات متوسطة الحجم أو  ٣ •

  مقّطعة إلى عيدان رفيعة جداً  ،طاالبطا
غ من  ٣٠٠حبات كبيرة الحجم أو  ٢ •

  مقّطعة إلى شرائح سميكة ،الجزر
  المقّطع إلى زھرات صغيرة ،غ من البروكولي ٤٠٠ •
  م�عق طعام من الزيت النباتي ٢ •
  المقّطع إلى ستيك ،غ من فيليه لحم البقر ٧٠٠ •
  ملعقة طعام من الزبدة ١ •
  العاديملعقة طعام من الدقيق  ١ •
  مل من الماء ٣٧٥كوب أو  ½1 •
  مكعبات من مرقة الدجاج ماجي ٢ •
  الطازجة ،مل من الكريما السائلة ١٢٥كوب أو  ½ •
  المقّطع إلى أرباع ،غ من الفطر المعلّب ١٥٠علبة أو  ١ •
  رشة من الفلفل اBبيض المطحون •
  المفروم ،ملعقة صغيرة من البقدونس الطازج ١ •

  طريقة التحضير 



البطاطا حتى يصبح لونھا بّنياً ذھبّياً ثم ُتستخرج من الزيت وتوضع على ورقة ُتقلى عيدان 
دقائق أو إلى أن تصبح  ٣ُيطھى الجزر والبروكولي في الماء المغلي لمّدة . مطبخ لتبقى ساخنةً 

  . ھّشة قلي�ً ثم ُترفع عن النار وتوضع جانباً لتبقى ساخنةً 

ر ^صقة، وُتضاف شرائح لحم الستيك وُتقلى على ناٍر ُيحّمى الزيت النباتي في مق�ة كبيرة غي
ثم ُترفع عن النار وتوضع . متوسطة الحرارة على الجھتين أو إلى أن يصبح لونھا بّنّياً ذھبّياً 

  . جانباً لتبقى ساخنة

دقائق  ٦إلى  ٥ُتخّفف الحرارة وُتضاف الزبدة والدقيق إلى المق�ة نفسھا وُتحّرك المكونات لمدة 
  . أن يصبح لون الدقيق بنّياً ذھبّياً  أو إلى

  . ُيضاف الماء تدريجّياً مع التحريك جيداً مع كل كمّيٍة ُتسكب إلى أن تصبح الصلصة سلسة

ُيضاف مكّعبا مرقة الدجاج ماجي، الكريمة السائلة الطازجة والفطر إلى الصلصة ثم ُتغلى 
  . دقائق ٣و ٢المكّونات مع التحريك لمّدة تتراوح بين 

ضع شرائح لحم الستيك الھبر في وسط طبٍق كبيٍر للتقديم وُتسكب فوقھا صلصة الفطر، ثم تو
  . ُتزيaن بعيدان البطاطا المقلّية والجزر على اBطراف وُتقّدم

   بيانات التوقيت

  البيانات الغذائية

 دقيقة 25 : مدة التحضير

 دقيقة 15 : مدة الطھو

 56.00  : (غ(دھون 

 34.00  : (غ(بروتين 

 39.00  : (غ(كاربوھيدرات 

 768.00  : (سعرات حرارية(طاقة 

 



 طيور
 صدور الدجاج مع صلصة ألبرت •

  : أسلوب الطبخ •

  أطباق رئيسية: نوع الطبق •
  شخص  ١٢: الكمية •

  : درجة الصعوبة •
  معتدل: التكلفة •

  المكّونات 

  غ من فيليه صدر الدجاج ١٧٠٠ •

  :لتحضير التتبيلة •

  ملعقة صغيرة من خردل ديجون ١ •
  م�عق طعام من عصير الحامض ٢ •
  ملعقة طعام من زيت الذرة الصفراء ١ •
  المطحونرشة من الفلفل اBسود  •

  :لتحضير الصلصة •

  مغلف من أسرار خلطة البشاميل ماجي ١ •
  لتر من الحليب الخالي من الدسم 1.2 •
  مكعبات من مرقة الدجاج ماجي ملح أقل ٢ •
  م�عق طعام من عصير الحامض ٥ •
  م�عق طعام من خردل ديجون ½2 •
  كوب من الكريما مخّفضة الدسم ١ •
  من صفار البيض ٢ •
  م�عق طعام من الزبدة ٢ •
  م�عق طعام من الفجل البّري ٤ •
  كغ من الملفوف اBخضر ١ •

  طريقة التحضير 

ُيقّطع كّل صدر دجاج إلى نصفين وُيتّبل بمكّونات التتبيلة ومن ثّم ُيخبز في الفرن المحّمى مسبقاً 
ُيخرج الدجاج من الفرن، وُيغّطى بورق اBلمنيوم حتى . دقيقة ٢٥درجة لمّدة  ١٨٠على حرارة 

  . تقديميحين موعد ال

خ�ل َخبز الدجاج في الفرن، ُتمزج أسرار خلطة البشاميل ماجي مع الحليب، مكّعبي مرقة 
الدجاج ماجي ملح أقل، عصير اللّيمون الحامض والخردل؛ يوضع المزيج على نار خفيفة لمّدة 

ُتخفق الكريما مع صفار البيض في وعاء دائري صغير، . دقيقة مع التحريك المستمرّ  ١٥



ومن ثّم ُيضاف الفجل البّري . شيئاً فشيئاً فوق الصلصة الساخنة مع الخفق المستمرّ  وُتسكب
  . والزبدة مع التحريك

ُيصّفى . في الماء الساخن لفترة وجيزة ثّم في الماء البارد) سافوي(يوضع الملفوف اBخضر 
قطع الدجاج  ومن ثّم يوضع في وسط طبق التقديم وحوله. وُيجّفف من الماء على منشفة المطبخ

  . وُتسكب الصلصة فوقھا

   بيانات التوقيت

  البيانات الغذائية

 دقيقة 20 : مدة التحضير

 دقيقة 30 : مدة الطھو

 9.60  : (غ(دھون 

 39.00  : (غ(بروتين 

 18.00  : (غ(كاربوھيدرات 

 319.00  : (سعرات حرارية(طاقة 

  

صدور الدجاج المدّمسة مع الخرشوف  •
 والشّمار

  عالمي: أسلوب الطبخ •

  أطباق رئيسية: نوع الطبق •

  أشخاص  ٧: الكمية •
  : درجة الصعوبة •
  عتدلم: التكلفة •

  المكّونات 

  حبة من البصل اBبيض الصغير ١ •
  حبات من الشّمار ٤ •
  حبات صغيرة الحجم من الخرشوف ٨ •
  حبات من الطماطم المجففة ٨ •
  م�عق طعام من زيت الزيتون ٢ •
  عروق من إكليل الجبل الطازج ٨ •
  من فيليه صدر الدجاج ٨ •



  رشة من الفلفل اBسود المطحون •
  مل من الماء ٥٠٠ •
  رقة الدجاج ماجي ملح أقلمكعبات من م ٢ •
  أوراق من البقدونس الطازج ٨ •
  مل من خل البلسميك ٤٠م�عق صغيرة أو  ٨ •

  طريقة التحضير 

ُيقّطع البصل والشّمار والخرشوف والطماطم المجّففة، وُتطھى كلّھا في كاسرول مغطاة بعد 
  . ^ ُتترك المكّونات لتحمرّ . إضافة زيت الزيتون وإكليل الجبل

  . ور الدجاج بإكليل الجبل والفلفل اBسود وُتضاف إلى الخضارُتتّبل صد

  . ُيضاف مكّبعا مرقة الدجاج ماجي ملح أقّل والماء، وُيترك المزيج ليغلي

  . دقائق ٩و ٨درجة مئوية لمّدة تتراوح بين  ٢٢٠ُتغّطى القدر وتوضع في الفرن على حرارة 

ثّم ُتترك القدر على حرارة متوسطة . فيعةُترفع صدور الدجاج عن النار وُتقّطع إلى شرائح ر
  . ليقّل سائل الطھو بالكامل

  . ُيضاف البقدونس إلى الخضار ثم ُيسكب الخّل البلسمي

ُيسكب القليل من . ُتصّف الخضار في وسط طبق التقديم وتوضع صدور الدجاج في اBعلى
  . الصلصة وُيزّين الطبق بإكليل الجبل

   نصائح

   بيانات التوقيت

  ئيةالبيانات الغذا

ُيقّدم الطبق مع البطاطا أو اBرز اBبيض المطھّوين على  : نصائح التقديم
  .البخار

 دقيقة 30 : مدة التحضير

 دقيقة 15 : مدة الطھو

 8.40  : (غ(دھون 

 51.00  : (غ(بروتين 

 21.00  : (غ(كاربوھيدرات 



 361.00  : (سعرات حرارية(طاقة 

  

ر واBرز الدجاج المشوي مع صلصة الفط •
 البّري باللّوز

  أوروبي: أسلوب الطبخ •
  أطباق رئيسية: نوع الطبق •

  أشخاص  ٦: الكمية •

  : درجة الصعوبة •
  معتدل: التكلفة •

  المكّونات 

  غ من فيليه صدر الدجاج ٦٠٠ •

  :للتتبيل •

  مسحوقان ،فصوص من الثوم ٢ •
  رشة من الزعتر المجفف المسحوق •
  رشة من إكليل الجبل المجفف •
  فلفل اBبيض المطحونرشة من ال •
  ملعقة صغيرة من خردل ديجون ١ •
  أو عصير ليمونة حامضة واحدة ،مل من عصير الحامض ٤٠ •
  رشة من الفلفل اBسود المطحون •

  :لتحضير ا!رز البّري •

  غ من اBرز البري ٣٠٠كوب أو  ¾1 •
  كوب من رقائق اللوز ½ •
  مفرومة ،حبة من البصل اBبيض ١ •
  لتر من الماء ١ •
  قة الدجاج ماجي ملح أقلمكعب من مر ١ •
  ملعقة طعام من الزبدة ١ •

  :لتحضير الصلصة •

  مل من الماء ٥٠٠ •
  مكعب من مرقة الدجاج ماجي ملح أقل ١ •
  أو عصير ليمونة حامضة واحدة ،مل من عصير الحامض ٤٠ •
  المقّطع إلى أنصاف ،غ من الفطر اBبيض ٤٠٠ •
  مفرومة فرماً ناعماً  ،حبة من البصل اBبيض ١ •
  م من الزبدةملعقة طعا ١ •
  أو عصير حّبتين من حامض الّ�يم ،مل من عصير ال�يم الطازج ٥٠ •
  غ من الكريما مخّفضة الدسم ١٥٠ •

  طريقة التحضير 



  . ُتتّبل صدور الدجاج بكافة مكّونات التتبيل

ُيغسل اBرز، وُتقلّى رقاقات اللّوز في مق�ة حتى تكتسب اللّون الذھبي، ثّم ُيضاف البصل 
ُيضاف اBرز مع لتر الماء، ومكّعب . دقائق ٥خلط معھا على حرارة منخفضة لمّدة اBبيض، ويُ 

ُيغّطى المزيج جيداً بورق اBلمنيوم وُيطھى في فرن . مرقة الدجاج ماجي ملح أقل، والزبدة
  . درجة لمّدة ساعة ونصف أو حتى يتبّخر الماء بالكامل ١٦٠محّمى على حرارة 

دقيقة  ٣٠اعة من نضجه، يوضع الدجاج المتّبل في الفرن لمّدة أثناء طھي اBرز، وقبل نصف س
  . حتى يتم ا^نتھاء من طھي الطبقين مع بعضھما

لتحضير الصلصة، ُيغلى الماء مع مكّعب مرقة الدجاج ماجي ملح أقل وعصير الليمون 
ة ُيقلّى البصل المفروم مع الزبد. دقائق ٥الحامض، ثم يوضع الفطر في ھذا المزيج لمّدة 

 ١٠وُيضاف عصير حامض الّ�يم، والفطر، والكريما، وُيطھى المزيج على ناٍر خفيفة لمّدة 

  . ُيقّدم في أطباٍق ساخنة مع وضع الدجاج على السطح واBرز جانباً . دقائق

   نصائح

   بيانات التوقيت

  البيانات الغذائية

  .^ يصبح اBرز البّري طرّياً  : نصائح الطبخ

 دقيقة 35 : مدة التحضير

 دقيقة ٣٠ساعة و  : ة الطھومد

 13.00  : (غ(دھون 

 36.00  : (غ(بروتين 

 51.00  : (غ(كاربوھيدرات 

 457.00  : (سعرات حرارية(طاقة 

  



الدجاج مع صلصة الكاري على الطريقة  •
 التايلندية

  تايلندي: أسلوب الطبخ •
  أطباق رئيسية: نوع الطبق •

  أشخاص  ٧: الكمية •
  : درجة الصعوبة •
  معتدل: لتكلفةا •

  المكّونات 

المقطعة  ،غ من فيليه صدر الدجاج ١١٠٠ •
  إلى مكعبات

  المفرومة للتزيين ،رشة من الكزبرة •
  المفروم للتزيين ،رشة من الحبق الطازج •
المقّطع إلى قطع  ،غ من الباذنجان ٥٠٠ •

  صغيرة
  كوب من الطماطم الصغيرة ½1 •

  :لتحضير صلصة الكاري •

  جوز الھند ماجي م�عق طعام من بودرة حليب ٦ •
  الدافئ ،أكواب من الماء ٢ •
  مقّشرة ومفرومة ،حبة من البصل ½1 •
  المقّطعة إلى شرائح، أو عودان من الزنجبيل بطول اbبھام ،كوب من جذر الخولنجان ½ •
  ملعقة طعام من حّب الفلفل اBخضر ١ •
  أو المجّمد والمفروم فرماً ناعماً  ،م�عق طعام من الترنجان الطازج ٦ •
  من الثوم فص ١٢ •
  من ورق ^يم كافير ١٢ •
  م�عق طعام من مسحوق الفلفل الحار ٢ •
  قرن من الفلفل اBحمر الحار ١ •
  منزوعة البذور ،حبة من الفليفلة الحلوة الحمراء ١ •
  أو عصير حّبتين ،غ من عصير ال�يم الطازج ٥٠ •
  مكعبات من مرقة الدجاج ماجي ملح أقل ٢ •
  ملعقة طعام من معجون القريدس ½1 •
  م�عق طعام من صلصة السمك ٦ •
  م�عق طعام من سكر النخيل ٢ •

  طريقة التحضير 

ُتضاف بودرة حليب جوز الھند ماجي إلى الماء الدافئ وُتحرك جيداً، ثم توضع مع كّل مكّونات 
  . صلصة الكاري في خ�ط كھربائي، وُتمزج جيداً لتشّكل صلصة

ُيخلط المزيج جيداً وُيغّطى ثم ُيطھى . يوضع الدجاج في كاسرول وُتسكب عليه صلصة الكاري
دقيقة، ثّم ُتضاف الخضار إلى الصلصة مع التحريك المستمّر  ٤٥على حرارة خفيفة لمّدة 

  . دقيقة إضافية ١٥وُيطھى المزيج لمّدة 



يمكن وضع الكاري مجدداً على النار . يتّم التحّقق من الكاري والتأّكد من أّن الدجاج قد نضج
  . إضافية أو حتى ينضج الدجاج، إذا دعت الضرورة لذلكدقائق  ١٠لمّدة 

   نصائح
   بيانات التوقيت

  البيانات الغذائية

وفي . يضفي سّكر النخيل نكھة ممّيزة وفريدة على الكاري : نصائح الطبخ
  .يمكن استبداله بالسّكر اBسمر حال تعّذر الحصول عليه،

 دقيقة 30 : مدة التحضير

 ساعة : مدة الطھو

 8.30  : (غ(دھون 

 41.00  : (غ(بروتين 

 23.00  : (غ(كاربوھيدرات 

 331.00  : (سعرات حرارية(طاقة 

  

ي المشوية مع حشوة الخبز  • طيور الفرِّ
 وباستا لينغويني مع الخضار

  أوروبي: أسلوب الطبخ •
  أطباق رئيسية: نوع الطبق •

  أشخاص  ٦: الكمية •
  : درجة الصعوبة •

  معتدل: التكلفة •

  المكّونات 

ي ٦ •   من الفر�
  من ورق الغار ٢ •
  من حّب الفلفل اBسود ٤ •
  من الھال اBخضر ٢ •
  من عود القرفة ١ •

  :لتحضير الحشوة والصلصة •

  ملعقة طعام من الزبدة ١ •
  المفروم فرماً ناعماً  ،غ من الجزر ١٠٠ •
  المفروم فرماً ناعماً  ،غ من الكرفس ١٠٠ •
  المفروم فرماً ناعماً  ،غ من الكّراث ١٠٠ •
  الحمراء المقّطعة ،طماطمغ من ال ١٠٠ •
  المفروم ،ملعقة صغيرة من الزعتر الطازج ½ •
  المفروم ،ملعقة صغيرة من إكليل الجبل الطازج ½ •
  غ من لب الخبز الطازج ٢٠٠ •



  ملعقة صغيرة من الزبيب ١ •
  الساخن ،غ من الحليب الخالي من الدسم ٢٠٠كوب أو  ¾ •
  مكعبات من مرقة الدجاج ماجي ملح أقل ٢ •

  :لينغويني كاملة الحبوب مع الخضار لتحضير باستا •

  غ من باستا لينغويني ٥٠٠ •
  مفرومة ،حبة من البصل ١ •
  فصوص من الثوم ٢ •
  ملعقة طعام من زيت الزيتون ١ •
  خضراء ،حبة من الكوسا ١ •
  صفراء ،حبة من الكوسا ١ •
  حبة من الجزر ١ •
  غ من الھليون ١٠٠ •
  يعةمقّطعة بالطول إلى شرائح رف ،حبات من الطماطم المجففة ٣ •
  رشة من الفلفل اBسود المطحون •

  طريقة التحضير 

لتحضير الحشوة والصلصة، يوضع الزبدة، والجزر، والكرفس، والكّراث، والطماطم في قِدٍر 
. دقائق ثم ُترّش عليه اBعشاب المفرومة ٧وُيطھى الخليط على حرارة معتدلة إلى خفيفة لمدة 

ُيضاف لّب الخبز اBبيض، . ستعمل كصلصة ^حقاً ُترفع نصف الكمية عن النار وتوضع جانباً لتُ 
والزبيب، والحليب، ومكّعب واحد من مرقة الدجاج ماجي ملح أقل، وُيطھى المزيج على ناٍر 

ي   . خفيفة لمّدة دقيقتين، وُيترك جاھزاًَ◌ لحشو طيور الفر�

ي عبر نزع عظامھا بدءاً من الناحية الخلفية، ثّم ُتمf با لحشوة المجّھزة ُتحّضر طيور الفر�
وُتخاط بالخيط المخّصص ل�ستعمال المطبخي وُتلّف بواسطة ورق النيلون للتغليف، وُتغّطس 

ُيفتح ورق . دقائق، ثم ُترفع منه وُتمّرر تحت الماء البارد bنعاشھا ٥في الماء المغلي لمّدة 
  . التغليف وُتحفظ الطيور جاھزًة للشوي

ثم ُتغّمس في . ُتقّطع الخضار بشكٍل طولّي عند الجانب لتحضير باستا لينغويني مع الخضار،
 ١٠ُتغلى باستا لينغويني لمّدة . الماء المغلي وُتمّرر تحت الماء البارد bنعاشھا، وتوضع جانباً 
  . دقائق، ثّم ُتمّرر أيضاً تحت الماء البارد bنعاشھا وتوضع جانباً 

ي لتحضير ال مرقة، ُتقَشد الشوائب عن سطحھا، وُيضاف ُتغلى العظام المنزوعة من طيور الفر�
ُيترك المزيج على ناٍر . أوراق الغار، وحّب الفلفل اBسود، والھال اBخضر، وأعواد القرفة

خفيفة لمّدة نصف ساعة ثم ُيصّفى وُيطھى مجدداً على ناٍر خفيفة مع الخضار المق�ّة والمحّضرة 
ُيخلط المزيج . ملح أقل للتتبيل وتعزيز النكھة سابقاً ومع المكّعب اjخر من مرقة الدجاج ماجي

  . وُيترك جاھزاً ل�ستعمال

ي لُتشوى لمّدة  ٢٠٠ُيحّمى الفرن على حرارة  دقائق  ١٠درجة مئوية؛ وتوضع فيه طيور الفر�
في ھذه اBثناء، ُيقلّى البصل والثوم مع زيت الزيتون، ثّم ُتضاف الخضار مع شرائح . تقريباً 

ثّم ُتمّرر . فة تحت الشمس، وُيترك المزيج على النار لمّدة دقيقة واحدة كح̀د أقصىالطماطم المجفّ 
  . الباستا تحت الماء الساخن، وُتصّفى وُتضاف إلى الخضار

ي المشوية، وُتسكب الصلصة على . ُيعاد تسخين الصلصة ُتزّين الباستا والخضار بطيور الفر�
  . سطحھا
   نصائح



   بيانات التوقيت
  البيانات الغذائية

إن لم يتوّفر الخيط المخّصص ل�ستعمال المطبخي، يمكن  : نصائح الطبخ
  .استعمال خيط أبيض عادي

 ساعتان : مدة التحضير

 دقيقة 40 : مدة الطھو

 22.00  : (غ(دھون 

 32.00  : (غ(بروتين 

 52.00  : (غ(كاربوھيدرات 

 519.00  : (سعرات حرارية(طاقة 

  

 والزيتونطاجن الدجاج مع البصل  •

  مغربي: أسلوب الطبخ •

  أطباق رئيسية: نوع الطبق •

  أشخاص  ٥: الكمية •

  : درجة الصعوبة •
  رخيص: التكلفة •

  المكّونات 

  ملعقة طعام من زيت الزيتون ١ •
 ،حبات صغيرة الحجم من البصل ١٠ •

  مقّشرة
 ،غ من صدور الدجاج منزوعة الجلد ٦٥٠ •

  مقطعة إلى مكعبات كبيرة
  مسحوق الزنجبيل المجففملعقة صغيرة من  ½1 •
  ملعقة صغيرة من الفلفل اBبيض المطحون ¼ •
  المفروم ،م�عق طعام من البقدونس الطازج ٢ •
  المفرومة ،م�عق طعام من الكزبرة ٢ •
  مقشرة ومفرومة ،غ من الطماطم ١٥٠حبة متوسطة الحجم أو  ١ •
  صغيرة الحجم ،من عيدان القرفة ٢ •
  رشة من خيوط الزعفران •
  مل من الماء ٦٢٥أكواب أو  ½2 •
  مكعبات من مرقة الدجاج ماجي ملح أقل ٢ •
  مقطعة إلى شرائح مستديرة وسميكة ،غ من الجزر ١٥٠حبة متوسطة الحجم أو  ١ •
  ئح  منزوعة البذور ومقطعة إلى شرا ،حبات من الزيتون اBخضر ١٠ •

  طريقة التحضير 



حتى يتغير لونه ثم ُيسخن زيت الزيتون في قدر كبيرة غير ^صقة وُيقلى البصل الصغير 
ُيضاف مسحوق الزنجبيل ،الفلفل اBبيض،البقدونس . دقائق ٥ُيضاف الدجاج وُيطھى لمدة 

ك المزيج على نار متوسطة لمدة  aدقائق إضافية ٥،الكزبرة ،الطماطم وعودا القرفة وُيحر .  

تغلي وُتطھى ُتتَرك المكونات حتى . ُيضاف الزعفران، الماء ومكعبا مرقة الدجاج ماجي ملح أقل
  . دقائق ١٠على نار خفيفة لمدة 

  . دقيقة أو حتى ينضج الجزر والبصل الصغير ١٥ُيضاف الجزر وُيطھى على نار خفيفة لمدة 

  . ُيضاف الزيتون اBخضر المقطع وُيقّدم
   نصائح

   بيانات التوقيت
  البيانات الغذائية

  .ُيقّدم الطبق مع الكوسكوس المطھو على البخار : نصائح التقديم

 دقيقة 25 : ة التحضيرمد

 دقيقة 35 : مدة الطھو

 13.00  : (غ(دھون 

 27.00  : (غ(بروتين 

 13.00  : (غ(كاربوھيدرات 

 281.00  : (سعرات حرارية(طاقة 

  

 كرات الدجاج مع الطماطم والزعفران •

  إيراني: أسلوب الطبخ •

  أطباق رئيسية: نوع الطبق •

  أشخاص  ٥: الكمية •
   :درجة الصعوبة •
  رخيص: التكلفة •

  المكّونات 

 ،غ من صدور الدجاج منزوعة الجلد ٤٠٠ •
  المفرومة

 ،غ من اBرز البسمتي ٥٠كوب أو  ¼ •
  المطبوخ

غ من الحمص المقشور  ٧٥كوب أو  ½ •
  المطبوخ ،والمقسوم

  المفروم ،غ من البقدونس الطازج ٢٥كوب أو  1/3 •
  المفرومة ،غ من الكزبرة ٢٥كوب أو  1/3 •
  المفروم ،غ من الشبث الطازج ٢٥كوب أو  1/3 •
  م�عق طعام من الزيت النباتي ٢ •
  مفرومة ،غ من البصل ١٠٠حبة صغيرة الحجم أو  ١ •



  حبات من ال�يم المجّفف ٢ •
  رشة من خيوط الزعفران •
  ملعقة صغيرة من الكركم المطحون ¼ •
  مقّشرة ومھروسة ،غ من الطماطم ٣٠٠حبات متوسطة الحجم أو  ٢ •
  ن الطماطمم�عق طعام من معجو ٣ •
  ملعقة صغيرة من الفلفل اBبيض المطحون ¼ •
  مكعبات من مرقة الدجاج ماجي ملح أقل ٢ •
  مل من الماء ٧٥٠أكواب أو  ٣ •

  طريقة التحضير 

ُيضاف الدجاج المفروم، اBرز المطبوخ، الحمص المقسوم والمطبوخ، البقدونس، الكزبرة، 
  ). ُيَتبaل المزيج بالملح والفلفل(يًدا والشبث في وعاء كبير وُتمَزج المكونات حتى تختلط ج

ر على شكل كرات متوسطة الحجم ثم  aُيقَسم مزيج الدجاج المفروم إلى عّدة حصص وُيحض
  . ُيوَضع جانًبا

ُيضاف ال�يم . ُيسّخن الزيت في قدر متوسطة الحجم وُيقلّى البصل حتى يكتسب اللون الذھبي
م، معجون الطماطم، الفلفل اBبيض ومكّعبا مرقة المجفف، أوراق الزعفران، الكركم، الطماط
ك المزيج لمدة  aدقائق ٥الدجاج ماجي ملح أقل وُيحر .  

دقائق وُتضاف كرات  ٥ُيضاف الماء وُيتَرك المزيج حتى يغلي ثم ُيطھى على نار خفيفة لمدة 
أو حتى تنضج  دقيقة ٢٥ُيغّطى المزيج ثم ُيطھى مجّدًدا على نار خفيفة لمدة . الدجاج الُمحّضرة

  . كرات الدجاج جيًدا
   نصائح

   بيانات التوقيت
  البيانات الغذائية

ب اليدان قلي�ً بالماء ليسھل تحضير كرات الدجاج : نصائح الطبخ aُترط.  

 دقيقة 35 : مدة التحضير

 دقيقة 40 : مدة الطھو

 12.00  : (غ(دھون 

 21.00  : (غ(بروتين 

 23.00  : (غ(كاربوھيدرات 

 280.00  : (ات حراريةسعر(طاقة 

  



 الدجاج مع الفطر والطماطم •

  لبناني: أسلوب الطبخ •

  أطباق رئيسية: نوع الطبق •

  أشخاص  ٥: الكمية •

  : درجة الصعوبة •
  رخيص: التكلفة •

  المكّونات 

  م�عق طعام من زيت الزيتون ٢ •
 ،حبات صغيرة الحجم من البصل ١٠ •

  مقّشرة
 ،غ من صدور الدجاج منزوعة الجلد ٥٠٠ •

  مقّطعة إلى مكعبات كبيرة
  مسحوقة ،فصوص من الثوم ٣ •
  غ من الفطر ١٠٠كوب أو  ١ •
  ملعقة طعام من الدقيق العادي ١ •
  مقّشرة ومفرومة ،غ من الطماطم ٣٠٠حبات متوسطة الحجم أو  ٢ •
  م�عق طعام من معجون الطماطم ٢ •
  حسب المذاق ،رشة من الفلفل اBسود المطحون •
  ي ملح أقلمكعبات من مرقة الدجاج ماج ٢ •
  مل من الماء ٥٠٠أكواب أو  ٢ •
  المفروم ،م�عق طعام من البقدونس الطازج ٢ •

  طريقة التحضير 

ُيضاف البصل وُيقلّى حتى يصبح لونه بنًيا ثم . ُيسّخن زيت الزيتون في قدر كبيرة غير ^صقة
ك المزيج حتى يكتسب اللون الذھبي البني aُتضاف قطع الدجاج وُيحر .  

ك المزيج قلي�ً ُيضاف الثوم و aك المزيج لمدة دقيقة واحدة وُيضاف . ُيحر aثم ُيضاف الفطر وُيحر
ك لمدة دقيقة واحدة إضافية aسود، . الدقيق وُيحرBُتضاف الطماطم، معجون الطماطم، الفلفل ا

  . مكعبا مرقة الدجاج ماجي ملح أقل والماء

j ١٥خر وُيطھى على نار خفيفة لمدة ُيتَرك المزيج على النار حتى يغلي مع التحريك من وقت 
  . دقيقة أو حتى ينضج البصل

م الطبق aك المزيج ثم ُيقد aُيضاف البقدونس المفروم وُيحر .  
   نصائح

   بيانات التوقيت
  البيانات الغذائية

م ھذا الطبق مع البطاطا المسلوقة أو اBرز المطبوخ على  : نصائح التقديم aُيقد
  .البخار

 دقيقة 25 : مدة التحضير



 دقيقة 25 : مدة الطھو

 12.00  : (غ(دھون 

 22.00  : (غ(بروتين 

 13.00  : (غ(كاربوھيدرات 

 251.00  : (سعرات حرارية(طاقة 

  

 الدجاج بالكاري على الطريقة الفرنسية •

  فرنسي: أسلوب الطبخ •

  أطباق رئيسية: نوع الطبق •

  أشخاص  ٥: الكمية •
  : درجة الصعوبة •
  رخيص: التكلفة •

  مكّونات ال

  م�عق طعام من الزيت النباتي ٢ •
غ من  ١٢٥حبة متوسطة الحجم أو  ١ •

  مفرومة ،البصل
  مسحوقان ،فصوص من الثوم ٢ •
 ،ملعقة صغيرة من الزنجبيل الطازج ١ •

  المفروم
  المفرومة فرًما خشًنا ،غ من المنغا الناضجة ١٠٠كوب أو  ½ •
  المفروم فرًما خشًنا ،غ من الموز ١٠٠كوب أو  ½ •
  المفروم فرًما خشًنا ،غ من اBناناس ١٠٠أو  كوب ½ •
  مقشرة ومفرومة فرًما خشًنا ،غ من التفاح ١٠٠حبة صغيرة الحجم أو  ١ •
  م�عق طعام من مسحوق الكاري ٢ •
  مكعبات من مرقة الدجاج ماجي ملح أقل ٢ •
  مل من الماء ٧٥٠أكواب أو  ٣ •
  رةمقّطعة إلى مكعبات كبي ،غ من صدور الدجاج منزوعة الجلد ٥٠٠ •
  المذّوبة ،غ من البازي� المثلّجة ٨٠كوب أو  ½ •
  للتزيين ،م�عق طعام من الكزبرة ٢ •

  طريقة التحضير 

  . دقائق أو حتى يكتسب اللون الذھبي ٤ُيحّمى الزيت في قدر وُيقلّى البصل المفروم لمدة 

ك المزيج حتى تفوح رائحته aلكاري، ُتضاف الفواكه، مسحوق ا. ُيضاف الثوم والزنجبيل وُيحر
  . مكعبا مرقة الدجاج ماجي ملح أقل والماء

ثم ُيخلَط في خ�طة . دقيقة ١٥ُيتَرك المزيج على النار حتى يغلي ثم ُيطھى على نار خفيفة لمدة 
  . كھربائية يدوية حتى يصبح ناعًما جًدا ثم ُيصّفى وُيعاد إلى قدر نظيفة



مكعبات صدور الدجاج والباز^  ُتتَرك الصلصة على النار حتى تغلي مجّدًدا، ثم ُتضاف
دقيقة أو حتى ينضج الدجاج مع التحريك من  ١٥وُيطھى المزيج على نار خفيفة لمدة . الخضراء

  . وقت jخر

م الطبق بعد أن ُيزيaن بالكزبرة الطازجة aُيقد .  
   ئحنصا

   بيانات التوقيت
  البيانات الغذائية

م ھذا الطبق مع اBرز اBبيض الم : نصائح التقديم aطھو على البخارُيقد.  

 دقيقة 30 : مدة التحضير

 دقيقة 35 : مدة الطھو

 13.00  : (غ(دھون 

 22.00  : (غ(بروتين 

 22.00  : (غ(كاربوھيدرات 

 287.00  : (سعرات حرارية(طاقة 

  

 شيش طاووق مع ا:رز ا:بيض •

  شرقي: أسلوب الطبخ •

  أطباق رئيسية: نوع الطبق •
  أشخاص  ٦: الكمية •

  : ة الصعوبةدرج •
  رخيص: التكلفة •

  المكّونات 

  :مكّونات تتبيلة الشيش طاووق •

ع إلى المقطa  ،غ من فيليه صدر الدجاج ٧٥٠ •
  مكعبات متوسطة

  كوب من عصير الحامض ¼ •
  م�عق طعام من الزيت النباتي ٣ •
  مسحوقة ،فصوص من الثوم ٤ •
  مل من اللبن الزبادي ١٢٥كوب أو  ½ •
  اطمملعقة صغيرة من معجون الطم ١ •
  ملعقة صغيرة من اBوريغانو المجفف ١ •
  مل من الماء الساخن ٦٥كوب أو ¼ مذّوبان في  ،مكعبات من مرقة الدجاج ماجي ملح أقل ٢ •
  ملعقة صغيرة من القرفة المطحونة ¼ •
  ملعقة صغيرة من الفلفل اBبيض المطحون ½ •
إلى مكعبات متوسطة مقّطعتان  ،غ من الفليفلة الحلوة الخضراء ٢٠٠حبات صغيرة الحجم أو  ٢ •

  الحجم

  :مكونات ا!رز •



  المغسول ،غ من اBرز البسمتي ٤٠٠أكواب أو  ٢ •
  مل من الماء ٨٧٥أكواب أو  ½3 •
  م�عق طعام من الزيت النباتي ٢ •
  مكعبات من توابل اBرز اBبيض ماجي ٢ •

  طريقة التحضير 

وضع في البراد لمدة ُتغّطى المكونات وت. ُتمزج كاّفة مكّونات تتبيلة الشيش طاووق في وعاء
  . ساعة على اBقّل لتتبيلھا ١٢

  . في سيخ خشبي، ُتنّسق قطع الدجاج والفليفلة

دقائق من جميع الجھات أو حتى ينضج  ٧-٥ُيْشوى الشيش طاووق على نار متوسطة لمدة 
  . ويكتسب لوناً بنياً ذھبياً 

  : طريقة إعداد اBرز

  . الزيت، ومكعبا توابل اBرز اBبيض ماجيُيضاف اBرز، . ُيضاف الماء إلى قدر كبيرة

دقيقة أو  ٢٠-١٥ُيحّرك مزيج اBرز باستمرار حتى يغلي، ُيغّطى وُيطھى على نار خفيفة لمدة 
  . حتى ينضج اBرز

   نصائح
   بيانات التوقيت

  البيانات الغذائية

  .ُيقّدم الطبق مع صلصة الدقوس : نصائح التقديم

 دقيقة 15 : مدة التحضير

 دقائق 7 : مدة الطھو

 13.00  : (غ(دھون 

 36.00  : (غ(بروتين 

 59.00  : (غ(كاربوھيدرات 

 505.00  : (سعرات حرارية(طاقة 

  

 الدجاج مع صلصة البرتقال •

  فرنسي: أسلوب الطبخ •

  أطباق رئيسية: نوع الطبق •

  أشخاص  ٥: الكمية •
  : درجة الصعوبة •
  رخيص: التكلفة •

  المكّونات 

  الزيت النباتيم�عق طعام من  ٢ •



  غ من صدور الدجاج ٧٠٠حبات صغيرة الحجم أو  ١٠ •
  مفرومة فرًما ناعًما ،غ من البصل ١٠٠حبة صغيرة الحجم أو  ١ •
  صغير الحجم، مفروم ،عود من الكرفس ١ •
  م�عق طعام من الدقيق العادي ½2 •
  مل من عصير البرتقال غير المحلّى ٢٥٠كوب أو  ١ •
  قالملعقة صغيرة من بشر قشر البرت ١ •
  مل من الماء ٣٧٥كوب أو  ½1 •
  ملعقة صغيرة من الفلفل اBسود المطحون ¼ •
  ملعقة صغيرة من اBوريغانو المجفف ¼ •
  ملعقة صغيرة من الفلفل الحلو اBحمر المطحون ½ •
  مكعبات من مرقة الدجاج ماجي ملح أقل ٢ •

  طريقة التحضير 

وتقلى على نار خفيفة حتى ُيحّمى الزيت في قدر كبيرة غير ^صقة وُتضاف صدور الدجاج 
  . ُيرَفع الدجاج عن النار وُيوَضع جانًبا. تكتسب اللون البني الذھبي

دقائق أو حتى ينضج البصل  ٥ُيضاف البصل إلى القدر نفسھا وُيقلى قلي�ً على نار خفيفة لمدة 
الدقيق  ويكتسب اللون البني الذھبي ثم ُيضاف الكَرفس والدقيق وُيحَرك المزيج حتى يتغير لون

  . إلى اللّون الذھبي

ُيضاف عصير البرتقال، قشر البرتقال المبشور، الماء، الفلفل اBسود، اBوريغانو، مسحوق 
ُيتَرك المزيج على النار حتى يغلي مع . الفلفل الحلو اBحمر ومكعبا مرقة الدجاج ماجي ملح أقل

  . دقائق ٨التحريك وُيطھى على نار خفيفة لمدة 

ُتعاد الصلصة المصفاة إلى القدر نفسھا ثم . ة في خ�ط يدوية كھربائية ثم ُتصّفىُتخَلط الصلص
  . دقائق أو حتى ينضج الدجاج كلًيا ٥ُيضاف الدجاج الُمحَضر وُيطھى على نار خفيفة لمدة 

  . ُيقدم الطبق وُيزين بلب البرتقال والبقدونس المفروم
   نصائح

   بيانات التوقيت
  البيانات الغذائية

  .ُيقدم الطبق مع البطاطا الصغيرة المطھّوة على البخار : نصائح التقديم

 دقيقة 20 : مدة التحضير

 دقيقة 30 : مدة الطھو

 18.00  : (غ(دھون 

 31.00  : (غ(بروتين 

 13.00  : (غ(كاربوھيدرات 

 345.00  : (سعرات حرارية(طاقة 

  



 الدجاج الُمتبَّل بالعسل وخل البلسميك •

  نسيفر: أسلوب الطبخ •

  أطباق رئيسية: نوع الطبق •

  أشخاص  ٥: الكمية •

  : درجة الصعوبة •
  رخيص: التكلفة •

  المكّونات 

  :مكّونات صلصة التتبيل •

المقّطع إلى  ،غ من فيليه صدر الدجاج ٧٠٠ •
  مكعبات متوسطة الحجم

  ملعقة طعام من زيت الزيتون ١ •
  ملعقة صغيرة من بذور الكراويا ١ •
  مسحوقان ،فصوص من الثوم ٢ •
  م�عق طعام من خل البلسميك ٣ •
  م�عق طعام من الخل اBبيض ٢ •
  مل من الماء الساخن ٦٠كوب أو ¼ مذّوبان في  ،مكعبات من مرقة الدجاج ماجي ملح أقل ٢ •
  ملعقة طعام من العسل ١ •
  صغير الحجم، مقّطع إلى شرائح ،عود من الكرفس ١ •
  مقّطعة إلى شرائح ،حبة صغيرة الحجم من البصل ١ •
  فلفل اBبيض المطحونرشة من ال •

  :مكّونات الخضار المشوية •

  مقّطعة بالطول إلى شرائح سميكة ،غ من الكوسا الصغير ٢٠٠حبات متوسطة الحجم أو  ٢ •
  مقّطعة إلى قطع عريضة ،غ من البصل ١٢٥حبة متوسطة الحجم أو  ١ •
ة إلى منزوعة البذور ومقّطع ،غ من الفليفلة الحلوة الحمراء ١٥٠حبة متوسطة الحجم أو  ١ •

  شرائح كبيرة
منزوعة البذور ومقّطعة إلى  ،غ من الفليفلة الحلوة الخضراء ١٥٠حبة متوسطة الحجم أو  ١ •

  شرائح كبيرة
منزوعة البذور ومقّطعة إلى  ،غ من الفليفلة الحلوة الصفراء ١٥٠حبة متوسطة الحجم أو  ١ •

  شرائح كبيرة
  الكاملة ،غ من الطماطم الصغيرة ٢٠٠كوب أو  ١ •

  لتحضير طريقة ا

ُيغّطى المزيج وُيتَرك في صلصة التتبيل . ُتمَزج كل مكّونات تتبيلة الدجاج وُتخلط جيًدا في وعاء
  . ساعة على اBقل ١٢ويوضع في الث�جة لمدة 

ق الدجاج في أسياخ خشبية aُينس .  

دقائق من كل الجوانب أو حتى  ٧إلى  ٥ُتُ◌شوى أسياخ الدجاج على حرارة متوسطة لمدة 
   .تنضج

  . ُتُ◌شوى الخضار في مق�ة كبيرة غير ^صقة مدھونة بقليل من زيت الزيتون حتى ينضج

م aسياخ والخضار في طبق ثم ُتقدBق ا aُتنس .  



   نصائح
   بيانات التوقيت

  البيانات الغذائية

ُتَتبaل الخضار، قبل الّشوي، باBوريغانو المجّفف والفلفل  : نصائح الطبخ
  .اBسود

 قةدقي 35 : مدة التحضير

 دقيقة 20 : مدة الطھو

 5.50  : (غ(دھون 

 35.00  : (غ(بروتين 

 16.00  : (غ(كاربوھيدرات 

 254.00  : (سعرات حرارية(طاقة 

  

 راتاتوي غراتان الدجاج •

  فرنسي: أسلوب الطبخ •
  أطباق رئيسية: نوع الطبق •

  أشخاص  ٥: الكمية •

  : درجة الصعوبة •
  رخيص: التكلفة •

  المكّونات 

  �عق طعام من زيت الزيتونم ٢ •
غ من صدور الدجاج منزوعة الجلد  ٥٠٠ •

  الُمقّطعة إلى مكعبات ،والعظم
غ من  ١٥٠حبة متوسطة الحجم أو  ١ •

  مفرومة ،البصل
  مسحوقان ،فصوص من الثوم ٢ •
  الُمقطعة إلى مكعبات ،غ من الكوسا ٢٠٠حبات متوسطة الحجم أو  ٢ •
  أنصافالُمقّطع إلى  ،غ من الفطر ١٠٠كوب أو  ١ •
ُمقطعة إلى مكعبات متوسطة  ،غ من الفليفلة الحلوة الخضراء ١٥٠حبة متوسطة الحجم أو  ١ •

  الحجم
ُمقطعة إلى مكعبات متوسطة  ،غ من الفليفلة الحلوة الصفراء ١٥٠حبة متوسطة الحجم أو  ١ •

  الحجم
  الُمقّشرة والُمقطعة إلى مكعبات ،غ من الطماطم ٣٠٠حبات متوسطة الحجم أو  ٢ •
  عق طعام من معجون الطماطمم� ٢ •
  ملعقة طعام من خليط اBعشاب المجّففة ١ •
  ملعقة صغيرة من الفلفل اBسود المطحون ½ •
  مكعبات من مرقة الدجاج ماجي ملح أقل ٢ •
  مل من الماء ١٢٥كوب أو  ½ •



  الُمقّشرة والُمقطعة إلى مكعبات كبيرة ،غ من البطاطا ٥٠٠حبات متوسطة الحجم أو  ٢ •
  السائل ،مل من الحليب المقشود ٢٥٠كوب أو  ١ •
  ملعقة صغيرة من جوز الطيب المسحوق ½ •

  طريقة التحضير 

دقائق أو حتى تنضج  ٥و ٤يسخن زيت الزيتون في قدر وُتقلّى مكعبات الدجاج لمدة تتراوح بين 
  . من كاّفة الجوانب

ين ثّم ُتضاف ُتحّرك المكّونات لمدة دقيقت. ُيضاف البصل المفروم، والثوم، والكوسى، والفطر
الفليفلة الحلوة الخضراء، والفليفلة الحلوة الصفراء، والطماطم، ومعجون الطماطم، والفلفل 

ُيغلى المزيج وُيترك على نار خفيفة . اBسود، واBعشاب، ومكّعبا مرقة الدجاج ماجي ملح أقلّ 
  . دقائق أو حتى تنضج الخضار ١٠لمدة 

  . سم ويوضع جانباً  ٢٤× سم  ٢٨اس ُيسكب المزيج الُمعّد في قدر للفرن قي

ُتصّفى . دقيقة أو حتى تنضج ٢٠و ١٥في نفس الوقت ُتسلق البطاطا في الماء لمدة تتراوح بين 
  . البطاطا وُتھرس ثّم ُتمزج مع مسحوق جوزة الطيب

ُيمّد مزيج البطاطا المھروسة على وجه راتاتوي الدجاج وُتخبز في فرن ُمحّمى على حرارة 
  . دقيقة أو حتى يصبح الوجه ذھبّي اللون ٣٥و ٣٠ئوية لمدة تتراوح بين درجة م ٢٥٠

   نصائح
   بيانات التوقيت

  البيانات الغذائية

ُيستخدم كيس للتغليف لوضع الطبقة العليا من البطاطا  : نصائح الطبخ
  .ملعقة لتمليس السطح المھروسة من ثم ُتستخدم

 دقيقة 25 : مدة التحضير

 قدقائ ١٠ساعة و  : مدة الطھو

 7.20  : (غ(دھون 

 29.00  : (غ(بروتين 

 31.00  : (غ(كاربوھيدرات 

 305.00  : (سعرات حرارية(طاقة 

  

 فاھيتا الدجاج •

  مكسيكي: أسلوب الطبخ •
  أطباق رئيسية: نوع الطبق •

  أشخاص  ٥: الكمية •
  : درجة الصعوبة •
  رخيص: التكلفة •

  المكّونات 



  مل من عصير الحامض ٦٠كوب أو  ¼ •
  مبشورة ،صوص من الثومف ٣ •
  ملعقة صغيرة من مسحوق الفلفل الحار ¾ •
  ملعقة صغيرة من الكمون المطحون ½1 •
  ملعقة صغيرة من الفلفل اBسود المطحون ½ •
  ملعقة صغيرة من اBوريغانو المجفف ½1 •
  المفرومة ،غ من الكزبرة ٢٠كوب أو  ¼ •
  ائح رفيعةالمقّطعة إلى شر ،غ من فيليه صدور الدجاج منزوعة الجلد ٥٠٠ •
  المقّطعة إلى شرائح ،غ من الفليفلة الحلوة الحمراء ١٥٠حبات متوسطة الحجم أو  ١ •
  المقّطعة إلى شرائح ،غ من الفليفلة الحلوة الخضراء ١٥٠حبة متوسطة الحجم أو  ١ •
  مقّطعة إلى شرائح ،غ من البصل ١٥٠حبة متوسطة الحجم أو  ١ •
  م�عق طعام من زيت الزيتون ٢ •
  مرقة الدجاج ماجي ملح أقلمكعبات من  ٢ •
  مل من الماء ١٩٠كوب أو  ¾ •
  ملعقة صغيرة من دقيق الذرة ½1 •

  :للصلصة •

  الناضجة والمھروسة ،حبة متوسطة الحجم من اBفوكادو ١ •
  غ من اللبنة ١٢٥كوب أو  ½ •
  من خبز التورتي� ٨ •
  مفصولة اBوراق ومفرومة فرماً ناعماً  ،حبة صغيرة الحجم من الخّس اBخضر ١ •

  قة التحضير طري

ُيمزج عصير الليمون الحامض مع الثوم المبشور ومسحوق الفلفل الحار ومسحوق الكمون 
ُتضاف شرائح الدجاج مع . والفلفل اBسود واBوريغانو والكزبرة الخضراء المفرومة في وعاء

تزج ُتحّرك المكّونات جيداً حّتى تم. شرائح الفليفلة الحلوة الحمراء والخضراء وشرائح البصل
  . ُينقع الدجاج لمّدة ساعتين على اBقلّ . بعضھا مع بعض

ُيسّخن زيت الزيتون في مق�ة كبيرة غير ^صقة وُتضاف إليه شرائح الدجاج مع شرائح الفليفلة 
دقائق أو  ٨و ٦ُتحّرك المكّونات على نار متوسطة الحرارة لمّدة تتراوح بين . الحلوة والبصل

  . حّتى تنضج جيداً 

. ّعبا مرقة الدجاج ماجي ملح أقّل مع الماء ودقيق الذرة في وعاء صغير لتشكيل صلصةُيخلط مك
ُيغلى المزيج وُيطھى لمّدة دقيقتين أو حّتى تصبح . ٌتسكب الصلصة فوق المكّونات في المق�ة

  . الصلصة كثيفة

ُتمرغ . رفي وعاء صغي" ساور كريم"ُتمزج اBفوكادو المھروسة مع اللبنة أو الكريما الحامضة 
ملعقة من اللبنة على رغيف تورتي� ساخن وُيضاف الخس المفروم ومقدار من مزيج فاھيتا 

  . الدجاج، ثم ُيلّف الرغيف وُيقّدم
   بيانات التوقيت

  البيانات الغذائية

 دقيقة 25 : مدة التحضير

 دقائق 10 : مدة الطھو



 17.00  : (غ(دھون 

 32.00  : (غ(بروتين 

 48.00  : (غ(كاربوھيدرات 

 457.00  : (سعرات حرارية(طاقة 

  

 الدجاج بالخوخ المجفّف •

  متوسطي: أسلوب الطبخ •
  أطباق رئيسية: نوع الطبق •

  أشخاص  ٥: الكمية •
  : درجة الصعوبة •

  رخيص: التكلفة •

  المكّونات 

 ،قطع من صدور الدجاج منزوعة الجلد ٨ •
  صغيرة الحجم

غ من  ١٥٠حبة متوسطة الحجم أو  ١ •
  مقّطعة إلى شرائح ،البصل

  ملعقة صغيرة من الكركم المطحون ١ •
  مكعب من مرقة الدجاج ماجي ملح أقل ١ •

  :كّونات الصلصةم •

  م�عق طعام من الزيت النباتي ٢ •
  مفرومة فرماً ناعماً  ،غ من البصل ١٥٠حبة متوسطة الحجم أو  ١ •
  ملعقة صغيرة من الكركم المطحون ½ •
  ملعقة صغيرة من الفلفل اBسود المطحون ½ •
  ملعقة صغيرة من مسحوق ال�يم المجفّف ½ •
  ملعقة صغيرة من الزعفران المطحون ½ •
  ام من الدقيق العاديملعقة طع ½ •
  م�عق طعام من معجون الطماطم ٢ •
  مكعبات من مرقة الدجاج ماجي ملح أقل ٢ •
  مل من الماء ٥٠٠أكواب أو  ٢ •
  منزوعة النواة ،حبات من الخوخ المجفّف ٤ •

  طريقة التحضير 

ُيضاف إليھا البصل، . ُتوضع صدور الدجاج في قدر كبيرة وُتغطى بكمية كافية من الماء
دقيقة أو حتى  ٣٥ُيغلى المزيج وُيطھى لمدة . ومكعب مرقة الدجاج ماجي ملح أقلوالكركم، 

  . ينضج الدجاج

ُترفع قطع الدجاج من الماء، وتوضع جانباً لتجّف ثم ُتقلى برقة في قليل من الزيت من الجھتين 
  . توضع جانباً وُيحتفظ بھا ساخنة. . حتى تكتسب لونا ذھبياً بنياً 



دقائق حتى  ٦ُيسّخن الزيت في قدر كبيرة، وُيطھى البصل لمدة : لصلصةأثناء ذلك ُتحّضر ا
ُيحرك المزيج باستمرار . يصبح لونه ذھبياً، وُتضاف إليه التوابل، والدقيق، ومعجون الطماطم

  . لمدة دقيقتين

ُيغلى المزيج ثّم ُيترك على نار خفيفة لمدة . ُيضاف الماء ومكّعبا مرقة الدجاج ماجي ملح أقل
  . دقائق ٥ُتضاف حبات الخوخ المجّفف وُتترك على نار خفيفة لمدة . دقيقة ١٥

يوضع الدجاج في طبق للتقديم وُتسكب الصلصة بالملعقة فوق الدجاج وُيقّدم مع : لتقديم الطبق
  . اBرز المطبوخ

   ت التوقيتبيانا
  البيانات الغذائية

 دقيقة 15 : مدة التحضير

 دقيقة 40 : مدة الطھو

 14.00  : (غ(دھون 

 24.00  : (غ(بروتين 

 18.00  : (غ(كاربوھيدرات 

 288.00  : (سعرات حرارية(طاقة 

  

 كاسرول الدجاج بصلصة الكريما •

  فرنسي: أسلوب الطبخ •

  أطباق رئيسية: نوع الطبق •

  أشخاص  ٥: الكمية •
  : درجة الصعوبة •
  رخيص: التكلفة •

  المكّونات 

  م�عق طعام من الزيت النباتي ٢ •
  مقّشرة ،حبة صغيرة الحجم من البصل ١٦ •
  كغ من أفخاذ الدجاج منزوعة الجلد ١أو  ٨ •
  من الدقيق العادي م�عق طعام ٣ •
  مكعبات من مرقة الدجاج ماجي ملح أقل ٢ •
  مل من الماء ٢٥٠كوب أو  ١ •
  مل من الحليب المقشود ٣٧٥كوب أو  ½1 •
  ملعقة طعام من الخردل الكامل الحبوب ½ •
  ملعقة طعام من الخردل ½ •
  الُمقّطع إلى شرائح ،غ من الجزر ٢٥٠حبات متوسطة الحجم أو  ٢ •
  الُمقّطع إلى شرائح ،اثغ من الكرّ  ١٢٠كوب أو  ١ •
  المفروم للتزيين ،ملعقة طعام من البقدونس الطازج ١ •



  طريقة التحضير 

. دقائق أو حتى يكتسب لوناً ذھبّياً  ٣ُيحّمى الزيت في مق�ة كبيرة غير ^صقة وُيقلّى البصل لمدة 

دقائق أو  ٨و ٧ُتضاف أفخاذ الدجاج وُتقلّى مع تحريكھا بين الحين واjخر لمدة تتراوح بين 
  . حتى تكتسب لوناً ذھبّياً 

ُيضاف الدقيق إلى المق�ة، وُيحّرك ثّم ُيضاف مكّعبا مرقة الدجاج ماجي ملح أقّل، والماء، 
  . ُيغلى المزيج مع التحريك المستمرّ . والحليب، والخردل الكامل الحبوب، والخردل، والجزر

الشبث وُتترك المكّونات على نار خفيفة دقيقة ثّم ُيضاف  ١٥ُيترك المزيج على نار ھادئة لمدة 
  . دقائق إضافية أو حتى ينضج الدجاج ٥لمدة 

  . ُيزّين الدجاج بالبقدونس المفروم وُيقّدم مع البطاطا المسلوقة

   نصائح

   بيانات التوقيت

  البيانات الغذائية

اسُتخدم في ھذا الطبق نوعان من الخردل Bن الخردل الكامل  : نصائح الطبخ
مرئياً ملفتاً للنظر، في حين يزيد  اً الحبوب ُيضفي سحر

استعمال  إنّ . الخردل الناعم من تركيبة صلصة الكريما
نوعين من الخردل اختياري، إذ تكفي ملعقة كبيرة من نوع 

  .واحد فقط

 دقيقة 20 : مدة التحضير

 دقيقة 40 : مدة الطھو

 18.00  : (غ(دھون 

 41.00  : (غ(بروتين 

 26.00  : (غ(كاربوھيدرات 

 438.00  : (سعرات حرارية(طاقة 

  



أفخاذ الدجاج بصلصة جوز الھند وإكليل  •
 الجبل

  عالمي: أسلوب الطبخ •
  أطباق رئيسية: نوع الطبق •

  أشخاص  ٦: الكمية •
  : درجة الصعوبة •
  رخيص: التكلفة •

  المكّونات 

  م�عق طعام من الزيت النباتي ٢ •
  كغ من أفخاذ الدجاج منزوعة الجلد ١ •
غ من  ١٠٠ة صغيرة الحجم أو حب ١ •

  مفرومة فرماً ناعماً  ،البصل
  ملعقة طعام من الدقيق العادي ½ •
  م�عق طعام من عصير الحامض ٢ •
  المفروم فرماً ناعماً  ،ملعقة طعام من إكليل الجبل الطازج ½ •
  مل من الماء ٧٥٠أكواب أو  ٣ •
  مكعبات من مرقة الدجاج ماجي ملح أقل ٢ •
  مقّطعتان إلى شرائح سميكة ،غ من الجزر ٢٠٠حبات صغيرة الحجم أو  ٢ •
  م�عق كبيرة من الماء ٣مذّوبة في  ،م�عق طعام من بودرة حليب جوز الھند ماجي ٣ •

  طريقة التحضير 

ُترفع عن . ُيحّمى الزيت في قدر كبيرة وُتضاف إليھا أفخاذ الدجاج وُتحّمر قلي�ً من كافّة جوانبھا
  . النار وتوضع جانباً 

ُيضاف الدقيق، وعصير الحامض، . دقائق ٤وإكليل الجبل وُيق�ّ سريعاً لمدة  ُيضاف البصل
  . والماء ومكّعبا مرقة الدجاج ماجي ملح أقل وُيغلى المزيج

ُيغّطى المزيج وُيترك على نار . توضع أفخاذ الدجاج من جديد في القدر، وُيضاف إليھا الجزر
  . ضج الدجاجدقيقة أو حتى ين ٤٠و ٣٠خفيفة لمدة تتراوح بين 

  . دقائق ٣ُيضاف حليب جوز الھند ماجي البودرة المذّوب وُيترك على نار خفيفة لمدة 

  . ُيقّدم الدجاج مع الخبز المحّمص أو البطاطا المطبوخة

   نصائح

   بيانات التوقيت

  البيانات الغذائية



يحتوي الحامض، مثل العديد من الفاكھة والخضار، على  : نصائح أخرى
للتأكسد وواقية من  ص مضادةمرّكبات تتمّتع بخصائ

  .السرطان

 دقيقة 20 : مدة التحضير

 دقيقة 30 : مدة الطھو

 18.00  : (غ(دھون 

 31.00  : (غ(بروتين 

 8.10  : (غ(كاربوھيدرات 

 325.00  : (سعرات حرارية(طاقة 

  

  

 دجاج مقلي مع الخضار •

  صيني: أسلوب الطبخ •

  أطباق رئيسية: نوع الطبق •
  أشخاص  ٥ :الكمية •

  : درجة الصعوبة •
  رخيص: التكلفة •

  المكّونات 

  :للصلصة •

  مل من الماء ٢٥٠كوب أو  ١ •
  مكعبات من مرقة الدجاج ماجي ملح أقل ٢ •
م�عق صغيرة من صلصة الصويا قليلة  ٢ •

  الملح
ملعقة طعام من صلصة الفلفل التايلندي  ١ •

  الحلو
  ملعقة طعام من صلصة المحار ١ •
  ق الذرةم�عق صغيرة من دقي ٢ •

  :الدجاج والخضار •

  م�عق طعام من الزيت النباتي ٢ •
  المقطعة إلى شرائح رفيعة ،غ من صدور الدجاج منزوعة الجلد والعظم ٥٠٠ •
  المقّطع إلى شرائح ،غ من الفطر ١٥٠كوب أو  ½1 •



  المفروم ،م�عق صغيرة من الزنجبيل الطازج ٢ •
  مسحوقان ،فصوص من الثوم ٢ •
  مقّطعة إلى شرائح رفيعة ،غ من الجزر ١٠٠حبة متوسطة الحجم أو  ١ •
  مقّطعة إلى شرائح ،غ من الفليفلة الحلوة الحمراء ١٥٠حبة متوسطة الحجم أو  ١ •
  المقطع إلى زھيرات ،غ من البروكولي ١٥٠ •
  المقطع إلى شرائح ،غ من البصل اBخضر ١٠٠كوب أو  ١ •

  طريقة التحضير 

ّل وصلصة الصويا وصلصة الفلفل التايلندي ُيمزج الماء مع مكّعبي مرقة الدجاج ماجي ملح أق
ُتحّرك المكّونات جيداً لتحضير الصلصة . الحلو وصلصة المحار ودقيق الذرة في وعاء صغير

  . وُتترك جانباً 

يحمى الزيت النباتي في مق�ة كبيرة أو عميقة، وُتضاف إليه شرائح الدجاج والفطر والزنجبيل 
دقائق أو حّتى  ٥و ٤ى نار متوّسطة الحرارة لمّدة تتراوح بين والثوم وُتقلى المكّونات سريعاً عل

  . يتغّير لون شرائح الدجاج

ُيتابع ). القرنبيط اBخضر(ُتضاف شرائح الجزر والفليفلة الحلوة الحمراء وزھيرات البروكولي 
  . دقائق أو حّتى تصبح الخضار طرية ولكن ھّشة ٤و ٣التحريك على النار لمّدة تتراوح بين 

سكب الصلصة فوق الدجاج والخضار وُيطھى المزيج مع ا^ستمرار في التحريك لمّدة دقيقتين تُ 
  . ُيضاف البصل اBخضر وُتحّرك المكّونات ثم ُترفع عن النار. أو حّتى تصبح الصلصة كثيفة

  ". النودلز"ُيقّدم الطبق مع اBرز المطبوخ أو المعكرونة الصينية 

   بيانات التوقيت

  البيانات الغذائية

 دقيقة 20 : مدة التحضير

 دقيقة 15 : مدة الطھو

 6.90  : (غ(دھون 

 26.00  : (غ(بروتين 

 13.00  : (غ(كاربوھيدرات 

 218.00  : (سعرات حرارية(طاقة 

  



 دجاج بالصلصة الحلوة والحامضة اللذيذة •

  صيني: أسلوب الطبخ •

  أطباق رئيسية: نوع الطبق •

  أشخاص  ٥: الكمية •

  : درجة الصعوبة •
  رخيص: التكلفة •

  المكّونات 

  م�عق طعام من الزيت النباتي ٢ •
غ من  ١٥٠حبة متوسطة الحجم أو  ١ •

  مقّطعة إلى مكّعبات صغيرة ،البصل
 ،غ من صدور الدجاج منزوعة الجلد ٣٥٠ •

  مقّطعة إلى مكعبات
 ،ملعقة طعام من الزنجبيل الطازج ½ •

  المفروم فرماً ناعماً 
  المقّطعة إلى مكّعبات كبيرة ،غ من الفليفلة الحلوة الخضراء ١٠٠حبة متوسطة الحجم أو  ١ •
  المقّطعة إلى مكّعبات كبيرة ،غ من الفليفلة الحلوة الحمراء ١٠٠حبة متوسطة الحجم أو  ١ •
  المقّطع إلى مكّعبات ،غ من الكرفس ٧٥عود أو  ١ •
  المقّطعة إلى مكّعبات كبيرة ،غ من شرائح اBناناس المعلّبة والمصفّاة ٢٠٠كوب أو  ١ •

  :مكّونات الصلصة •

  مل من الماء ٥٠٠أكواب أو  ٢ •
  لح أقلمكعبات من مرقة الدجاج ماجي م ٢ •
  ملعقة صغيرة من السكر اBسمر ١ •
  م�عق صغيرة من دقيق الذرة ٢ •
  م�عق صغيرة من معجون الطماطم ٢ •
  ملعقة طعام من صلصة الصويا ١ •
  م�عق طعام من صلصة الفلفل الحلو ٢ •

  طريقة التحضير 

ُيضاف البصل والدجاج وُيطھيا على نار . ُيسّخن الزيت في مق�ة عميقة أو قدر غير ^صقة
  . دقائق ٤و ٣رتفعة باعتدال مع التحريك لمدة تتراوح بين م

ُتطھى المكّونات مع التحريك لمدة . ُيضاف الزنجبيل، والفليفلة الحلوة، والكرفس، واBناناس
  . دقائق ٣و ٢تتراوح بين 

ُيغلى المزيج وُيترك . ثّم ُتضاف إلى مزيج الدجاج. ُتمزج كافة مكّونات الصلصة في قدح صغير
  . دقائق ٣و ٢ر خفيفة مع التحريك لمدة تتراوح بين على نا

  . يقّدم الدجاج مع اBرز المطبوخ أو النودلز

   نصائح



   بيانات التوقيت

  البيانات الغذائية

تحتوي صلصة الصويا الشائع استعمالھا في المطبخ اjسيوي  : نصائح أخرى
داكن، ومكّون من فول الصويا  على تابل مالح، لونه بني

 نكھة حادة على مختلف أطباق الخضار وھي تضفي. المخّمر

  .واللحوم

 دقيقة 15 : مدة التحضير

 دقائق 6 : مدة الطھو

 10.00  : (غ(دھون 

 15.00  : (غ(بروتين 

 17.00  : (غ(كاربوھيدرات 

 220.00  : (سعرات حرارية(طاقة 

  

 كاسرول الدجاج والفاصوليا البيضاء •

  عالمي: أسلوب الطبخ •

  طباق رئيسيةأ: نوع الطبق •
  أشخاص  ٥: الكمية •

  : درجة الصعوبة •
  رخيص: التكلفة •

  المكّونات 

  م�عق طعام من زيت الزيتون ٢ •
غ من  ٣٠٠حبات متوسطة الحجم أو  ٢ •

  مقطعتان إلى شرائح رفيعة ،البصل
  مسحوقة ،فصوص من الثوم ٣ •
  ملعقة صغيرة من الكركم المطحون ½1 •
  ملعقة صغيرة من الكزبرة المطحونة ½1 •
  مل من الماء ٥٠٠أكواب أو  ٢ •
  مكعبات من مرقة الدجاج ماجي ملح أقل ٢ •
  م�عق طعام من معجون الطماطم ٢ •



  مقطعتان إلى مكّعبات صغيرة ،غ من الجزر ٣٠٠حبات كبيرة الحجم أو  ٢ •
  ملعقة صغيرة من مسحوق الفلفل الحار ½ •
  ملعقة طعام من إكليل الجبل المجفف ¾ •
  مقطعة ،الجلد كغ من الدجاج الكامل منزوع ١ •
  غ من الفاصوليا البيضاء كانيّلّ◌يني المعلبة ٤٥٠علبة أو  ١ •

  طريقة التحضير 

ُيسّخن زيت الزيتون في مق�ة كبيرة، وُتقلى شرائح البصل على نار متوّسطة الحرارة لمّدة 
ة ُيضاف الثوم وُتتّبل المكّونات بالكركم ومسحوق الكزبر. دقائق أو حّتى تذبل ٤و ٣تتراوح بين 

  . وُتطھى لمّدة دقيقة واحدة

ُيضاف الماء مع مكّعبي مرقة الدجاج ماجي ملح أقّل ومعجون الطماطم ومكّعبات الجزر والفلفل 
  . ُيغلى المزيج وُيترك على نار ھادئة لمّدة دقيقتين. الحار وإكليل الجبل المجفف

  . دقيقة أو حّتى تنضج ٣٥ُتضاف قطع الدجاج إلى المق�ة، وُتغطى وُتترك على نار ھادئة لمّدة 

  . دقائق ٤و ٣ُتضاف الفاصوليا البيضاء وُيترك المزيج على نار ھادئة لمّدة تتراوح بين 

  . ُتقّدم مع اBرز المطبوخ

   بيانات التوقيت

  البيانات الغذائية

 دقيقة 25 : مدة التحضير

 دقيقة 40 : مدة الطھو

 32.00  : (غ(دھون 

 44.00  : (غ(بروتين 

 36.00  : (غ(كاربوھيدرات 

 600.00  : (سعرات حرارية(طاقة 

  



 الدجاج بالزنجبيل مع الخضار •

  آسيوي: الطبخأسلوب  •

  أطباق رئيسية: نوع الطبق •

  أشخاص  ٤: الكمية •

  : درجة الصعوبة •
  رخيص: التكلفة •

  المكّونات 

المقّطعة إلى  ،غ من صدور الدجاج ٥٠٠ •
  شرائح رفيعة

  اBبيض ،ملعقة طعام من الخل ١ •
  م�عق طعام من الزنجبيل المبشور ٢ •
  المفرومة ،غ من الكزبرة ١٥كوب أو  ¼ •
  من الزيت النباتيم�عق طعام  ٢ •
  المقّطعة بالطول إلى أنصاف ،غ من عرانيس الذرة الصغيرة ١٠٠كوب أو  ١ •
  المقّطعة إلى شرائح رفيعة ،غ من الفليفلة الحلوة الحمراء ١٥٠حبة متوسطة الحجم أو  ١ •
  غ من البازي� الطازجة ٧٥كوب أو  ١ •
  مقّطعتان إلى شرائح ،حبات صغيرة الحجم من البصل اBخضر ٢ •

  :لصةللص •

  مل من الماء ٣٧٥كوب أو  ١½المذّوب في  ،م�عق صغيرة من دقيق الذرة ½2 •
  مكعب من مرقة الدجاج ماجي ١ •
  ملعقة طعام من صلصة المحار ١ •
  م�عق طعام من صلصة الصويا ٢ •

  طريقة التحضير 

ُيغّطى المزيج ويوضع في . ُيمزج الدجاج مع الخل، والزنجبيل، والكزبرة المفرومة في وعاءٍ 
  . ث�جة لمّدة ساعة من الوقتال

ُيحّمى الزيت في قدر كبيرة غير ^صقة أو مق�ة صينّية محّدبة، وُيضاف الدجاج وُيطھى مع 
  . دقائق أو إلى أن يصبح الدجاج مطھّواً جيداً  ٤إلى  ٣التحريك فوق ناٍر قوّيٍة لمّدة 

  . ك المكّونات لمّدة دقيقتينُتضاف عرانيس الذرة الصغيرة، والفليفلة الحلوة، والبازي� وُتحرّ 

ُتخلط الصلصة داخل قدٍر صغيرٍة ثم ُتضاف إلى المق�ة وُيغلى المزيج وُيحّرك ببطٍء لمّدة 
  . دقيقتين

  . ُيضاف البصل اBخضر وُيقّدم الطبق مع النودلز المطھوة أو اBرز اBبيض

   بيانات التوقيت

  البيانات الغذائية



 دقيقة 15 : مدة التحضير

 دقائق 8 : مدة الطھو

 18.00  : (غ(دھون 

 30.00  : (غ(بروتين 

 15.00  : (غ(كاربوھيدرات 

 339.00  : (عرات حراريةس(طاقة 

  

الدجاج الُمتّبل بالفلفل الحار وكرات اللحم  •
 والذرة

  صيني: أسلوب الطبخ •

  أطباق رئيسية: نوع الطبق •
  أشخاص  ٥: الكمية •

  : درجة الصعوبة •
  رخيص: التكلفة •

  المكّونات 

غ من صدور الدجاج منزوعة الجلد  ٤٥٠ •
  المفرومة ،والعظم

 ،خضرغ من البصل اB ٥٠كوب أو  ½ •
  المفروم فرماً ناعماً 

 ،ملعقة طعام من الفلفل اBحمر الحار ١ •
  المفروم

  المفروم فرماً ناعماً  ،ملعقة صغيرة من الزنجبيل الطازج ١ •
  غ من الذرة المعلّبة والمصّفاة ١٠٠كوب أو  ¾ •
  مل من الماء ٧٥٠أكواب أو  ٣ •
  مكعبات من مرقة الدجاج ماجي ملح أقل ٢ •
  مقّطعة إلى شرائح ،غ من الجزر ١٠٠حبة متوسطة الحجم أو  ١ •
منزوعة البذور ومقّطعة إلى  ،غ من الفليفلة الحلوة الحمراء ١٠٠حبة صغيرة الحجم أو  ١ •

  مكّعبات
منزوعة البذور ومقّطعة إلى  ،غ من الفليفلة الحلوة الخضراء ١٠٠حبة صغيرة الحجم أو  ١ •

  مكّعبات
  الُمقّطعة إلى مكّعبات ،مصفّاةغ من شرائح اBناناس المعلّبة وال ١٠٠كوب أو  ¾ •
  ملعقة طعام من صلصة المحار ١ •
  اBبيض ،م�عق طعام من الخل ٢ •



  ملعقة طعام من السكر اBسمر ١ •
  م�عق طعام من معجون الطماطم ٢ •
م�عق صغيرة من الماء البارد حتى يصبح  ٤الممزوج مع  ،م�عق صغيرة من دقيق الذرة ٢ •

  معجوناً 

  طريقة التحضير 

جاج المفروم في وعاء وُيمزج جّيداً باليدين مع البصل اBخضر، ومسحوق الفلفل يوضع الد
  . الحار، والزنجبيل، والذرة

توضع كرات الدجاج في الماء المغلي . ُيغلى الماء في قدر. كرة دجاج ١٦ُيقّسم المزيج إلى 
  . دقائق أو حتى تنضج جيداً  ١٠و ٨وُتترك على نار خفيفة لمدة تتراوح بين 

  . فع كرات الدجاج من الماء بملعقة ُمخّرمة وتوضع جانباً ُتر

ُيضاف مكّعبا مرقة الدجاج ماجي ملح أقّل، وشرائح الجزر، ومكعبات الفليفلة الحلوة، واBناناس 
  . ُيغلى المزيج وُيترك على نار خفيفة. إلى الماء

  . ُتضاف بقية المكونات وُتحّرك حتى تتكاثف الصلصة الُمعّدة

  . ت الدجاج إلى المزيج وُيقّدم الطبق مع اBرز المطبوخ على البخارُتضاف كرا

   نصائح

   بيانات التوقيت

  البيانات الغذائية

ُتبّل اليدان بالماء قبل تشكيل كرات الدجاج للحؤول دون  : نصائح الطبخ
  .بھما التصاق الدجاج المفروم

 دقيقة 20 : مدة التحضير

 دقيقة 20 : مدة الطھو

 2.70  : (غ(دھون 

 23.00  : (غ(بروتين 

 18.00  : (غ(كاربوھيدرات 

 187.00  : (سعرات حرارية(طاقة 



  

 كرات الدجاج على الطريقة التايلندّية •

  تايلندي: أسلوب الطبخ •
  أطباق رئيسية: نوع الطبق •

  أشخاص  ٥: الكمية •
  : درجة الصعوبة •
  رخيص: التكلفة •

  المكّونات 

 ،أقلمكعب من مرقة الدجاج ماجي ملح  ١ •
مل من الماء  ٦٠كوب أو ¼ مذّوب في 

  الساخن
  غ من لب الخبز الطازج ٢٥كوب أو  ¼ •
  المفروم ،غ من الدجاج ٦٠٠ •
 ،غ من البصل اBخضر ٥٠كوب أو  ½ •

  المفروم
  المفرومة فرماً ناعماً  ،غ من الكزبرة ٢٥كوب أو  ½ •
  صغيرة الحجم ،من بْشر قشر ليمونة حامضة •
  يم�عق طعام من الزيت النبات ٢ •

  :للصلصة •

  مل من الماء ٢٥٠المذّوب في كوب واحد أو  ،ملعقة طعام من دقيق الذرة ¼ •
  مل من صلصة الفلفل الحلو ٦٠كوب أو  ¼ •
  مكعب من مرقة الدجاج ماجي ملح أقل ١ •
  المفروم فرماً ناعماً  ،غ من البصل اBخضر ٢٥كوب أو  ¼ •

  طريقة التحضير 

وق لب الخبز في وعاء صغير وُينقع المزيج لمّدة ُتسكب مرقة الدجاج ماجي ملح أقل المذّوبة ف
  . دقائق ٤

ُيمزج الدجاج المفروم مع لب الخبز المنقوع والبصل اBخضر والكزبرة وبرش الحامضة في 
ُتبلّل اليدان بالماء وُيقسم المزيج إلى مقادير . ُتمزج المكّونات جيداً بعضھا مع بعض. وعاء كبير

  . كرات صغيرة متساوية وُتقّرص المقادير إلى

ُيحمى الزيت النباتي في مق�ة كبيرة غير ^صقة، وُتطھى كرات الدجاج على نار متوسطة 
  . ُتھّز المق�ة من حين jخر أثناء الطھو حّتى تنضج كرات الدجاج ويصبح لونھا بنياً . الحرارة

وُتطھى ُتغلى الصلصة . ُيضاف الماء مع صلصة الفلفل ومكّعب مرقة الدجاج ماجي ملح أقل
  . دقائق ٣لمّدة تتراوح بين دقيقتين و



أو اBرز اBبيض " النودلز"ُيضاف البصل اBخضر وُتقّدم الكرات مع معكرونة اBرز الصينية 
  . المطبوخ

   بيانات التوقيت

  البيانات الغذائية

 دقيقة 20 : مدة التحضير

 دقائق 10 : مدة الطھو

 23.00  : (غ(دھون 

 23.00  : (غ(بروتين 

 6.80  : (غ(كاربوھيدرات 

 347.00  : (سعرات حرارية(طاقة 

  

 نالدجاج مع إكليل الجبل والزيتو •

  إيطالي: أسلوب الطبخ •

  أطباق رئيسية: نوع الطبق •
  أشخاص  ٦: الكمية •

  : درجة الصعوبة •
  رخيص: التكلفة •

  أضف إلى قائمتي المفضلة

  المكّونات 

  م�عق طعام من زيت الزيتون ٢ •
الدجاج الكامل منزوع كغ من  ½1أو  ١ •

  مقطعة ،الجلد
 ،غ من البصل ٢٠٠حبة كبيرة الحجم أو  ١ •

  مفرومة
  مسحوقان ،فصوص من الثوم ٢ •
  المفرومة ،غ من الفليفلة الحلوة الحمراء ١٥٠حبة أو  ١ •
  المقشرة والمفرومة ،غ من الطماطم ٦٠٠حبات متوسطة الحجم أو  ٤ •
  ملعقة طعام من معجون الطماطم ½1 •
  حسب المذاق ،ل اBسود المطحونرشة من الفلف •



  مكعبات من مرقة الدجاج ماجي ملح أقل ٢ •
  مل من الماء ٢٥٠كوب أو  ١ •
  المستخرج منه النواة ،غ من الزيتون اBسود ٥٠كوب أو  ¼ •
  ملعقة طعام من إكليل الجبل المجفف ١ •

  طريقة التحضير 

دجاج وُتحّمر ثم ُترفع من ُتضاف إليه قطع ال. ُيسّخن زيت الزيتون في مق�ة كبيرة غير ^صقة
  . المق�ة

  . دقائق ٤ُيضاف البصل مع الثوم وقطع الفليفلة وُيطھى المزيج مع التحريك لمّدة 

ُتضاف قطع الطماطم مع معجون الطماطم والفلفل اBسود ومكعبي مرقة الدجاج ماجي ملح أقّل 
  . والماء والزيتون وإكليل الجبل المجّفف

جديد في المق�ة وُيغلى المزيج ثم ُيغطى وُيطھى على نار خفيفة  ُيعاد وضع قطع الدجاج من
  . دقيقة أو حّتى ينضج الدجاج ٣٠لمّدة 

  . ُيقّدم الدجاج إلى جانب اBرز المطبوخ

   بيانات التوقيت

  البيانات الغذائية

 دقيقة 20 : مدة التحضير

 دقيقة 40 : مدة الطھو

 37.00  : (غ(دھون 

 45.00  : (غ(بروتين 

 12.00  : (غ(كاربوھيدرات 

 569.00  : (سعرات حرارية(طاقة 

  



 دجاج مشوي في الفرن مع الخضار •

  فرنسي: أسلوب الطبخ •

  أطباق رئيسية: نوع الطبق •

  أشخاص  ٥: الكمية •

  : درجة الصعوبة •
  رخيص: التكلفة •

  المكّونات 

غ من  ٢٠٠حبة متوسطة الحجم أو  ١ •
المقّشرة والمقّطعة إلى مكعبات  ،البطاطا

  متوسطة الحجم
غ من  ٢٠٠حبات متوسطة الحجم أو  ٢ •

المقطعة إلى مكعبات متوسطة  ،الكوسا
  الحجم

غ من  ٣٠٠حبات متوسطة الحجم أو  ٢ •
  المقّشر والمقّطع إلى مكعبات متوسطة الحجم ،الجزر

  مقّطعة إلى مكعبات متوسطة الحجم ،غ من فيليه صدور الدجاج منزوعة الجلد ٥٠٠قطع أو  ٤ •
  ملعقة صغيرة من جوز الطيب المسحوق ½ •
  ملعقة صغيرة من الحبق المجفف ½ •
  اBسود المطحونملعقة صغيرة من الفلفل  ¼ •
  مل من الحليب الخالي من الدسم ١٢٥٠أكواب أو  ٥ •
  مغلف من أسرار خلطة البشاميل ماجي ١ •
  المبشورة ،غ من جبنة البرميزان ٣٠كوب أو  ¼ •

  طريقة التحضير 

دقيقة أو إلى أن  ١٢ُتمزج البطاطا مع الكوسا والجزر في وعاٍء وُتغلى الخضار في الماء لمّدة 
  . اً ثم ُتبّرد تحت الماء وُتصفّى وتوضع جانباً تصبح مطھّوة جّيد

دقائق أو إلى أن ينضج جّيداً ثم ُيصّفى وُيضاف إلى  ١٠ُيسلق الدجاج في قدٍر مع الماء لمّدة 
  . الخضار

ُيضاف الحليب ومغلّف أسرار خلطة البشاميل ماجي وُتغلى المكّونات مع التحريك المستمر ثم 
  . دقائق أو إلى أن تصبح الصلصة سميكة ٣إلى  ٢تراوح بين ُتترك على ناٍر خفيفٍة لمّدة ت

توضع الخضار ومكعبات الدجاج في صينّية كبيرة للفرن ثم ُتتبل بمسحوق جوزة الطيب والحبق 
  . المجّفف ومسحوق الفلفل اBسود

  . ُتسكب صلصة البشاميل المجّھزة على وجه الخضار والدجاج في صينّية الفرن

 ٢٠٠ن المبشورة على الوجه وتوضع الصينّية في فرٍن محّمى على حرارة ُترش جبنة البرميزا

  . دقيقة أو إلى يصبح السطح ذھبي اللون ٣٠و ٢٥درجة مئوّية لمّدة تتراوح بين 



   نصائح

   بيانات التوقيت

  البيانات الغذائية

  .ُيقّدم الطبق مع اBرز اBبيض : نصائح التقديم

 دقيقة 25 : مدة التحضير

 قيقةد 50 : مدة الطھو

 6.00  : (غ(دھون 

 36.00  : (غ(بروتين 

 37.00  : (غ(كاربوھيدرات 

 352.00  : (سعرات حرارية(طاقة 

  

 كورما الدجاج •

  ھندي: أسلوب الطبخ •
  أطباق رئيسية: نوع الطبق •

  أشخاص  ٥: الكمية •

  : درجة الصعوبة •
  رخيص: التكلفة •

  

  المكّونات 

 ،ملعقة طعام من الزنجبيل الطازج ١ •
  المفروم فرماً ناعماً 

  مسحوقة سحقاً ناعماً  ،فصوص من الثوم ٤ •
  ملعقة صغيرة من الكمون المطحون ١ •
  ملعقة صغيرة من اللوز المطحون ١ •
  ملعقة صغيرة من الكركم المطحون ١ •
  ملعقة صغيرة من الكزبرة المطحونة ١ •
  ملعقة صغيرة من مسحوق توابل غرام ماسا^ ١ •
  حونملعقة صغيرة من الھال المط ½ •



  غ من اللبن الزبادي قليل الدسم ٣٧٥كوب أو  ½1 •
  كغ من أفخاذ الدجاج منزوعة الجلد ١ •
  م�عق طعام من الزيت النباتي ٢ •
  مقّطعتان إلى شرائح رقيقة ،غ من البصل ٣٠٠حبات متوسطة الحجم أو  ٢ •
  مل من الماء ٢٥٠كوب أو  ١ •
  مكعبات من مرقة الدجاج ماجي ملح أقل ٢ •
  كزبرةملعقة طعام من ال ١ •

  طريقة التحضير 

ُتضاف إليھا أفخاذ الدجاج وتوضع . ُيمزج الزنجبيل مع الثوم، والتوابل واللبن الزبادي في وعاء
  . جانباً وُتتّبل لمدة ساعة

ُيضاف . ُيحّمى الزيت في قدر كبيرة، وُيضاف إليه البصل وُيطھى حتى يكتسب لوناً ذھبياً بنياً 
  . دقائق ١٠ى لمدة الدجاج المتّبل إلى القدر وُيقلّ 

ُيغطى المزيج وُيترك على نار خفيفة لمدة . ُيضاف الماء، ومكّعبا مرقة الدجاج ماجي ملح أقل
دقائق أخرى مع التحريك  ١٠ُتضاف أوراق الكزبرة وُتطھى لمدة . دقيقة ٢٥و ٢٠تتراوح بين 

  . بلطف بين الحين واjخر حتى ينضج الدجاج

   .ُيقّدم الطبق مع اBرز المسلوق

   نصائح

   بيانات التوقيت

  البيانات الغذائية

ُيشكّل اللبن الزبادي مصدراً ممتازاً للحصول على الكالسيوم،  : نصائح أخرى
  .والريبوف�فين والفوسفور والبروتينات

 دقيقة 20 : مدة التحضير

 دقيقة 45 : مدة الطھو

 20.00  : (غ(دھون 

 42.00  : (غ(بروتين 

 17.00  : (غ(كاربوھيدرات 

 420.00  : (سعرات حرارية(طاقة 



  

 دجاج مع البطاطا بالفرن •

  شرقي: أسلوب الطبخ •
  أطباق رئيسية: نوع الطبق •

  أشخاص  ٥: الكمية •
  : درجة الصعوبة •
  رخيص: التكلفة •

  المكّونات 

غ من صدور الدجاج منزوعة  ٥٠٠أو  ٦ •
  الجلد والعظم

غ من  ٦٠٠حبات متوسطة الحجم أو  ٣ •
  إلى شرائح متوسطة المقّطعة ،البطاطا

غ من  ١٥٠حبة متوسطة الحجم أو  ١ •
المقّطعة إلى  ،الفليفلة الحلوة الخضراء

  حلقات
  مقّطعة إلى شرائح مستديرة ،غ من البصل ١٥٠حبة متوسطة الحجم أو  ١ •
  المقّطعة إلى شرائح ،غ من الطماطم ٣٠٠حبات متوسطة الحجم أو  ٢ •
  مل من الماء ٥٠٠أكواب أو  ٢ •
  المسحوق ،من الثومملعقة طعام  ١ •
  المفرومة ،م�عق طعام من الكزبرة ٢ •
  مكعبات من مرقة الدجاج ماجي ملح أقل ٢ •
  ملعقة صغيرة من الفلفل اBبيض المطحون ¼ •
  ملعقة طعام من دقيق الذرة ١ •
  كوب من عصير الحامض ¼ •
  المفروم للتزيين ،ملعقة طعام من البقدونس الطازج ١ •

  طريقة التحضير 

اج، وشرائح البطاطا، وشرائح البصل، وحلقات الفليفلة الحلوة فوق بعضھا ُتنّسق صدور الدج
  . سم ٢٤× سم  ٣٠البعض في طبق بيريكس قياس 

ُيضاف إلى قدٍر معجون الطماطم، والماء، والثوم المسحوق، والكزبرة المفرومة، ومكّعبا مرقة 
نات وُتترك على ناٍر خفيفة ُتغلى المكوّ . الدجاج ماجي ملح أقل، والفلفل اBبيض، ودقيق الذرة

  . دقائق مع التحريك المستمّر حتى تصبح الصلصة كثيفة بعض الشيء ٥لمدة 

ُتسكب الصلصة الُمعّدة في طبق البيريكس، وُتغّطى بورق اBلومينيوم وُتخبز في فرٍن ُمحّمى 
  . دقيقة أو حتى تنضج البطاطا ٣٠درجة مئوية لمدة ساعة و ٢٠٠على حرارة 

  . الحامض فوق الطبق المخبوز وُيزّين بالبقدونس المفروم ثّم ُيقّدم ُيسكب عصير

   بيانات التوقيت



  ذائيةالبيانات الغ

 دقيقة 20 : مدة التحضير

 دقيقة ٣٠ساعة و  : مدة الطھو

 2.80  : (غ(دھون 

 27.00  : (غ(بروتين 

 31.00  : (غ(كاربوھيدرات 

 255.00  : (سعرات حرارية(طاقة 

  

 دجاج بالھليون •

  إيطالي: أسلوب الطبخ •

  أطباق رئيسية: نوع الطبق •
  أشخاص  ٥: الكمية •

  : درجة الصعوبة •
  رخيص: التكلفة •

  المكّونات 

  م�عق طعام من الزيت النباتي ٢ •
غ من صدور الدجاج منزوعة  ٧٠٠أو  ٨ •

  الجلد والعظم
غ من  ١٥٠حبة متوسطة الحجم أو  ١ •

  مفرومة ،البصل
  المفروم فرماً ناعماً  ،فصوص من الثوم ٢ •
  الُمقشرة والمفرومة ،غ من الطماطم ٤٥٠حبات متوسطة الحجم أو  ٣ •
  م من معجون الطماطمملعقة طعا ١ •
  مكعبات من مرقة الدجاج ماجي ملح أقل ٢ •
  مل من الماء ٥٠٠أكواب أو  ٢ •
  ملعقة صغيرة من عشبة المريمية المجّففة ١ •
  ملعقة صغيرة من اBوريغانو المجفف ١ •
  ملعقة صغيرة من الفلفل اBبيض المطحون ¼ •
  المقّطع إلى مكّعبات ،غ من الباغيت ٦٥كوب أو  ١ •
  المقّطع إلى أنصاف ،غ من الھليون المعلب ٤٥٠علبة أو  ١ •
  شرائح من جبنة الموتزاري� قليلة الدسم ٨ •



  طريقة التحضير 

يسخن الزيت النباتي في مقلى كبير غير ^صق، وُتضاف إليه صدور الدجاج وُتقلّى لمدة تتراوح 
  . ُتخرج من القدر وتوضع جانباً . دقائق أو حتى تنضج ١٠و ٨بين 

صل المفروم إلى الزيت عينه وُيطھيا على ناٍر متوّسطة الحرارة لمدة تتراوح ُيضاف الثوم والب
  . دقائق أو حتى يذبل البصل ٤و ٣بين 

ومة، ومعجون الطماطم، ومكّعبا مرقة الدجاج ماجي ملح أقل، والماء، ُتضاف الطماطم المفر
ُتغلى المكّونات مع التحريك ثّم ُتترك . ونبتة المريمية، واBوريغانو المجفف، والفلفل اBبيض

دقائق أو  ٥ُيضاف الخبز ا^فرنجي، وُتمزج المكّونات جّيداً لمدة . دقائق ٥على ناٍر خفيفة لمدة 
  . سم ٢٤× سم  ٣٠بز في منتھى الطراوة ثّم ُتسكب في طبق للفرن قياس حتى ُيصبح الخ

  . ُينّسق الدجاج على الوجه، وُيغلّف بالھليون والجبنة

دقائق أو  ٦و ٥درجة مئوية لمدة تتراوح بين  ٢٠٠ُيطھى الطبق في فرٍن ُمحّمى على حرارة 
  . حتى تذوب الجبنة ثّم ُيقّدم

   نصائح

   بيانات التوقيت

  البيانات الغذائية

في ھذه الحالة، ُيغّطس . يمكن أيضاً استعمال الھليون الطازج : نصائح الطبخ
  .دقائق قبل خبزه ٣المغلي لمدة  الھليون في الماء

 دقيقة 20 : مدة التحضير

 دقيقة 35 : مدة الطھو

 12.00  : (غ(دھون 

 43.00  : (غ(بروتين 

 19.00  : (غ(كاربوھيدرات 

 359.00  : (سعرات حرارية(طاقة 

  



 يخنة الدجاج •

  شرقي: أسلوب الطبخ •

  أطباق رئيسية: نوع الطبق •

  أشخاص  ٦: الكمية •

  : درجة الصعوبة •
  رخيص: التكلفة •

  المكّونات 

غ من صدور الدجاج منزوعة الجلد  ٥٠٠ •
  المقّطعة إلى مكعبات ،والعظم

  مل من الماء ١٧٥٠أكواب أو  ٧ •
  من عود القرفة ١ •
  اج ماجي ملح أقلمكعبات من مرقة الدج ٢ •
غ من  ٣٠٠حبات متوسطة الحجم أو  ٢ •

  مقّطعتان إلى مكّعبات ،البصل
  ملعقة طعام من معجون الطماطم ١ •
  المغسول والمصّفى ،م�عق طعام من اBرز المصري ٣ •
  مقّطعة إلى شرائح سميكة ،غ من الجزر ١٠٠حبة متوسطة الحجم أو  ١ •
  ئحالمقّطعة إلى شرا ،غ من اللوبيا الخضراء ١٠٠ •
  غ من الحّمص المعلّب ١٥٠كوب أو  ١ •
  مقطعة إلى مكّعبات ،غ من الكوسا ٧٥حبة متوسطة الحجم أو  ١ •
  غ من البازي� المثلّجة ٧٥كوب أو  ½ •
  المفروم ،ملعقة طعام من البقدونس الطازج ١ •

  طريقة التحضير 

  . ظھورھاُيغلى المزيج وُتزال عنه الرغوة عند . ُتوضع قطع الدجاج والماء في قدر كبيرة

ُيغطى . ُيضاف عود القرفة، ومكّعبا مرقة الدجاج ماجي ملح أقل، والبصل، ومعجون الطماطم
  . دقيقة ٢٠المزيج وُيترك على نار خفيفة لمدة 

ُيضاف اBرز، والجزر، واللوبياء الخضراء، وحبوب الحّمص المعلّبة، وُتترك المكّونات على 
  . ينضج اBرز دقيقة إضافية أو حتى ١٥نار خفيفة لمدة 

  . دقائق ٥ُيضاف الكوسى، والبازي�، ثّم ُيتركا على نار خفيفة لمدة 

  . ُيضاف البقدونس وُيقّدم الطبق

   نصائح

   بيانات التوقيت

  البيانات الغذائية



على غرار العديد من الخضروات اBخرى، اللوبيا غنّية  : نصائح أخرى
ة بتأثيره المفيد على صّحة الدور بالبوتاسيوم الذي يشتھر

  .الدموّية

 دقيقة 25 : مدة التحضير

 دقيقة 40 : مدة الطھو

 2.60  : (غ(دھون 

 23.00  : (غ(بروتين 

 20.00  : (غ(كاربوھيدرات 

 196.00  : (سعرات حرارية(طاقة 

  

 دجاج بالخردل واBعشاب •

  فرنسي: أسلوب الطبخ •

  أطباق رئيسية: نوع الطبق •
  أشخاص  ٥: الكمية •

  : بةدرجة الصعو •
  رخيص: التكلفة •

  المكّونات 

  كغ من أفخاذ الدجاج منزوعة الجلد ١ •
  م�عق طعام من زيت الزيتون ٢ •
  مسحوقة ،فصوص من الثوم ٣ •
  ملعقة طعام من الخردل ½1 •
  ملعقة صغيرة من إكليل الجبل المجفف ١ •
  ملعقة صغيرة من الزعتر المجفف المسحوق ١ •
  ملعقة صغيرة من الحبق المجفف ١ •
  عام من عصير الحامضملعقة ط ١ •
  مل من الماء ٥٠٠أكواب أو  ٢ •
  م�عق صغيرة من دقيق الذرة ٢ •
  مكعبات من مرقة الدجاج ماجي ملح أقل ٢ •
  مقّطعة إلى شرائح سميكة ،غ من الجزر ١٥٠حبة كبيرة الحجم أو  ١ •
  المقّطع إلى زھيرات ،غ من البروكولي ١٥٠ •
  المقّطع إلى زھيرات ،غ من القرنبيط ١٥٠ •



  تحضير طريقة ال

ُيمزج الدجاج مع زيت الزيتون، والثوم، والخردل، واBعشاب المجففة، وعصير الحامض في 
  . ُتخلط المكّونات جيداً ثّم ُتغّطى وُتتّبل في البراد لمدة ساعتين. وعاء كبير

ُتضاف إليھا قطع الدجاج وُتطھى على نار مرتفعة باعتدال لمدة . ُتحّمى قدر كبيرة غير ^صقة
  . دقائق أو حتى تكتسب لوناً ذھبياً بنياً  ٨و ٦بين تتراوح 

ُيضاف مكّعبا مرقة الدجاج ماجي ملح . ُيمزج الماء مع دقيق الذرة وُيضاف المزيج إلى الدجاج
  . دقيقة أو حتى ينضج الدجاج تماماً  ٢٠و ١٥أقل، وُتغلى المكّونات وُتطھى لمدة تتراوح بين 

  . دقائق وُتصّفى ٤و ٣ح بين ُتسلق الخضار في ماء يغلي لمدة تتراو

  . ُتقّدم قطع الدجاج مع الصلصة والخضار المسلوقة

   بيانات التوقيت

  نات الغذائيةالبيا

 دقيقة 15 : مدة التحضير

 دقيقة 40 : مدة الطھو

 18.00  : (غ(دھون 

 39.00  : (غ(بروتين 

 13.00  : (غ(كاربوھيدرات 

 371.00  : (سعرات حرارية(طاقة 

  

  

  

 دجاج محّمر مع اBرز الشرقي •

  شرقي: أسلوب الطبخ •

  أطباق رئيسية: نوع الطبق •

  أشخاص  ٧: الكمية •

  : رجة الصعوبةد •
  رخيص: التكلفة •



  المكّونات 

  غ من الدجاج ١٢٠٠وحدة كبيرة أو  ١ •
  م�عق طعام من الزيت النباتي ٢ •
  مفرومة ،غ من البصل ١٢٥حبة متوسطة الحجم أو  ١ •
  غ من لحم الغنم المفروم ٢٥٠ •
  ملعقة طعام من القرفة المطحونة ١ •
  ملعقة صغيرة من الفلفل اBسود المطحون ¼ •
  من مرقة الدجاج ماجيمكعبات  ٣ •
  المنقوع في الماء لمّدة ساعة والمصّفى ،غ من اBرز اBميركي ٥٠٠أكواب أو  ½2 •
  مل من الماء ١١٢٥أكواب أو  ½4 •

  طريقة التحضير 

دقيقة  ٥٠و ٤٥درجة مئوّية لمّدة تتراوح بين  ٢٠٠ُتحّمر الدجاجة في فرٍن محّمى على حرارة 
  . داً وبنّياً ذھبّياً أو إلى أن يصبح الدجاج مطھّواً جيّ 

في ھذه اBثناء، ُيحّمى الزيت في قدٍر كبيرٍة وُيقلى البصل مع التحريك من وقٍت jخر لمّدٍة 
  . دقائق أو إلى أن يصبح لونه ذھبّياً  ٥و ٤تتراوح بين 

ُيضاف لحم الغنم المفروم وُيطھى إلى أن يصبح بّنياً وُتضاف إليه التوابل ومكعبات مرقة الدجاج 
  . ، ثم ُتحّرك المكّونات لبضع دقائقماجي

ُيضاف الماء مع التحريك . ُيضاف اBرز وُيحّرك المزيج لمدة دقيقتين أو إلى أن يسخن اBرز
دقيقة أو إلى  ٢٥إلى  ٢٠المستمر إلى أن يغلي وُتُ◌غّطى القدر ثم ُتترك على ناٍر خفيفٍة لمّدة 

  . أن يصبح اBرز مطھّواً 

  . طبٍق كبيٍر للتقديم ثم ُيقّطع الدجاج المحّمر وُيوّزع على وجه اBرزُيسكب اBرز المطھو فوق 

   نصائح

   بيانات التوقيت

  البيانات الغذائية

  .ُيزّين الطبق بالمكّسرات المقلّية وُيقّدم مع اللبن جانباً  : نصائح التقديم

 دقيقة 15 : مدة التحضير

 دقيقة 50 : مدة الطھو

 39.00  : (غ(دھون 



 43.00  : (غ(بروتين 

 61.00  : (غ(بوھيدرات كار

 782.00  : (سعرات حرارية(طاقة 

  

 الدجاج المحّمر مع الفطر وصلصة الكاري •

  ھندي: أسلوب الطبخ •

  أطباق رئيسية: نوع الطبق •

  أشخاص  ٦: الكمية •
  : درجة الصعوبة •
  رخيص: التكلفة •

\  

  المكّونات 

  مغسولة ،غ من الدجاج الكامل ١٢٠٠أو  ١ •
  ملحملعقة صغيرة من ال ½ •
  ملعقة صغيرة من مسحوق الفلفل الحار ½ •
ملعقة صغيرة من الفلفل اBسود  ¼ •

  المطحون
  م�عق طعام من الزيت النباتي ٣ •
  مفرومة ،غ من البصل ٧٠حبة صغيرة الحجم أو  ١ •
  مسحوقان ،فصوص من الثوم ٢ •
  المفروم ،ملعقة صغيرة من الزنجبيل الطازج ١ •
  م�عق طعام من الدقيق العادي ٢ •
مل من  ١٢٥كوب أو ½ المذّوبة في  ،غ من بودرة حليب جوز الھند ماجي ٢٥و كوب أ ¼ •

  الماء
  ملعقة طعام من مسحوق الكاري ١ •
  مل من الماء ٦٢٥أكواب أو  ½2 •
  مكعبات من مرقة الدجاج ماجي ٢ •
  المقّطع إلى أرباع ،غ من الفطر ٢٠٠أكواب أو  ٢ •

  طريقة التحضير 

وُتتّبل بالملح، مسحوق الفلفل الحار، الفلفل اBسود  ُتوضع الدجاجة الكاملة في صينية الخبز
دقيقة  ٥٠-٤٥درجة مئوّية لمّدة  ٢٠٠المطحون والزيت، ثّم ُتوضع في فرٍن محّمى على حرارة 

  . ُتُ◌ستخرج الدجاجة من الفرن وتوضع جانباً . أو حتى تنضج وتكتسب اللون البني الذھبي



د إزالة الدجاجة منھا؛ ُيضاف البصل والثوم توضع صينية الخبز نفسھا على ناٍر متوسطة بع
والزنجبيل إلى الزيت المتبقي في الصينية وُيحّرك المزيج إلى أن تبرز رائحته، ثّم ُيضاف 

  . دقائق أو حتى يتبّدل لون الدقيق ٣-٢الدقيق وُيحّرك لمّدة 

ب، مسحوق الكاري، الماء ومكّعبا مرق aة الدجاج ُتضاف بودرة حليب جوز الھند ماجي المذو
  . دقائق ٥ُيغلى المزيج ثّم ُيطھى على ناٍر خفيفة لمّدة . ماجي

ُتصّفى الصلصة ويعاد وضعھا في قدٍر متوسطة الحجم؛ ثّم ُيضاف الفطر وُيطھى المزيج على 
  . دقائق ٥ناٍر خفيفة لمّدة 

  . ُتسكب الصلصة على الدجاجة المحمaرة وُيقّدم الطبق

   نصائح

   بيانات التوقيت

  البيانات الغذائية

ُيقّدم الطبق مع اBرز المطھو على البخار والسلطة الخضراء  : التقديم نصائح
 ً   .جانبا

 دقيقة 30 : مدة التحضير

 دقائق ١٠ساعة و  : مدة الطھو

 39.00  : (غ(دھون 

 40.00  : (غ(بروتين 

 8.30  : (غ(كاربوھيدرات 

  : (سعرات حرارية(طاقة 
 

  



 كاريبّيةمرق الدجاج المتّبل على الطريقة ال •

  كاريبي: أسلوب الطبخ •

  أطباق رئيسية: نوع الطبق •

  أشخاص  ٥: الكمية •

  : درجة الصعوبة •
  رخيص: التكلفة •

  المكّونات 

  كغ من أفخاذ الدجاج منزوعة الجلد ١ •
  م�عق صغيرة من البھارات المشكلة ٢ •
  ملعقة صغيرة من القرفة المطحونة ١ •
ملعقة طعام من الزعتر المجفف  ١ •

  المسحوق
  ملعقة صغيرة من الفلفل الحار ½ •

  :للصلصة •

  كوب من زيت الزيتون ¼ •
  مقّطعتان إلى شرائح رقيقة ،غ من البصل ٣٠٠حبات متوسطة الحجم أو  ٢ •
  مسحوقان ،فصوص من الثوم ٢ •
  ملعقة طعام من الزنجبيل المبشور ١ •
  مفرومة ،غ من الطماطم ٥٠٠حبات متوسطة الحجم أو  ٤ •
  مكعبات من مرقة الدجاج ماجي ٣ •
  م�عق طعام من صلصة الصويا ٢ •
  حبة واحدة فقط ،من بشر قشر البرتقال •
  مل من الماء ٣٧٥كوب أو  ½1 •
  مقّطعتان إلى مكّعبات ،غ من البطاطا الحلوة ٣٥٠حبات متوسطة الحجم أو  ٢ •
  المقّطعة إلى شرائح كبيرة ،غ من الذرة السكرية الصغيرة الطازجة ١٠٠ •

  طريقة التحضير 

  . في التوابل والزعترتقلّب قطع الدجاج 

ُتسّخن نصف كمية الزيت في مق�ة كبيرة، ُيضاف الدجاج ويقلى على مراحل حّتى يصبح لونه 
  . ُيرفع عن النار وُيترك جانباً . بنياً 

ُتسّخن الكمية المتبّقية من الزيت في المق�ة نفسھا، ثم ُيضاف البصل، الثوم والزنجبيل ويقلى 
  . دقائق، حّتى يذبل البصل ٥و  ٣المزيج لمّدة تتراوح بين 

ُتضاف الطماطم، مكّعبات مرقة الدجاج ماجي، صلصة الصويا، برش البرتقال، الماء، البطاطا 
  . والذرة

ُتغطى المق�ة وّتترك على نار ھادئة لمّدة . يوضع الدجاج من جديد في المق�ة وُيغلى مع المزيج
  . دقيقة أو حّتى ينضج الدجاج ٣٠و ٢٥تتراوح بين 



  . ُيقّدم مع الُكوسُكوس المطبوخ أو اBرز اBبيض

   بيانات التوقيت

  البيانات الغذائية

 دقيقة 20 : مدة التحضير

 دقيقة 30 : مدة الطھو

 26.00  : (غ(دھون 

 40.00  : (غ(بروتين 

 32.00  : (غ(كاربوھيدرات 

 515.00  : (سعرات حرارية(طاقة 

  

دجاج مقلي مع الفطر وصلصة المحار على  •
 الطريقة الصينية

  صيني: أسلوب الطبخ •

  أطباق رئيسية: نوع الطبق •

  أشخاص  ٥: الكمية •
  : وبةدرجة الصع •

  رخيص: التكلفة •

  أضف إلى قائمتي المفضلة

  المكّونات 

  :لتحضير الصلصة •

  مل من الماء ٧٥٠أكواب أو  ٣ •
  م�عق طعام من صلصة المحار ٢ •
  مكعبات من مرقة الدجاج ماجي ٢ •
  لذرةم�عق طعام من دقيق ا ٣ •
  م�عق صغيرة من السكر ٢ •
  رشة من الفلفل اBبيض المطحون •

  :للقلي •

  م�عق طعام من الزيت النباتي ٢ •
  المسحوق ،ملعقة صغيرة من الثوم ١ •



  المفروم ،ملعقة طعام من الزنجبيل الطازج ١ •
  مقّطعة إلى مكعبات متوسطة الحجم ،غ من صدور الدجاج منزوعة الجلد ٧٥٠ •
  المقّطع إلى أنصاف ،طرغ من الف ٢٠٠أكواب أو  ٢ •
  المقّطع إلى أنصاف ،غ من الفطر البني ١٠٠كوب أو  ١ •
  مقّطعتان إلى مكعبات متوسطة الحجم ،غ من البصل ٢٥٠حبات متوسطة الحجم أو  ٢ •

  طريقة التحضير 

توضع على النار لتغلي مع مواصلة التحريك إلى أن . ُتجّمع كل مكّونات الصلصة في قدرٍ 
  . من ثّم توضع جانباً  تصبح الصلصة سميكة،

. ُيحمى الزيت في مق�ة كبيرة أو في مق�ة صينية؛ ُيقلّى الثوم والزنجبيل حتى تبرز رائحة شھّية

  . ُيضاف الدجاج وُيحّرك إلى أن يتبّدل لونه

  . ُيضاف الفطر والبصل؛ ويحّركان لمّدة دقيقتين

  . مّدة دقيقٍة واحدةُتسكب الصلصة المغلّية فوق خليط الدجاج وُتغلى المكّونات ل

   نصائح

   بيانات التوقيت

  البيانات الغذائية

يمكن تزيين وجه الطبق بالبصل المفروم وتقديمه مع اBرز  : نصائح التقديم
  .المطھّو على البخار

 دقيقة 25 : مدة التحضير

 دقيقة 15 : مدة الطھو

 15.00  : (غ(دھون 

 32.00  : (غ(بروتين 

 16.00  : (غ(كاربوھيدرات 

 334.00  : (ت حراريةسعرا(طاقة 

  



 غراتان بمعكرونة النوي والدجاج •

  إيطالي: أسلوب الطبخ •

  أطباق رئيسية: نوع الطبق •

  أشخاص  ٨: الكمية •

  : درجة الصعوبة •
  رخيص: التكلفة •

  أضف إلى قائمتي المفضلة

  نات المكوّ 

  مغسولة ،كغ من الدجاج الكامل ١ •
  غ من معكرونة الفتوتشيني ٢٥٠ •
  مل من الحليب ١٢٥٠أكواب أو  ٥ •
  مغلف من أسرار خلطة البشاميل ماجي ١ •
  المصّفى والمقطع إلى شرائح ،غ من الفطر ٢٥٠علبة أو  ١ •
  المقّطع إلى شرائح رفيعة ،غ من لحم ديك الحبش المدخن ١٥٠ •
  المبشورة ،نة الموتزاري�غ من جب ١٥٠كوب أو  ½1 •

  طريقة التحضير 

يتم التخلص من الجلد والعظام ثم ُيفرم لحم الدجاج . دقيقة أو حتى ينضج ٤٠ُيغلى الدجاج لمدة 
 ً   . بالطول ويوضع جانبا

د . في ھذه اBثناء، ُتطَبخ معكرونة الفتوتشيني حسب التعليمات المدّونة على الغ�ف aى وُتَبرaُتَصف
ً ثم توضع جا   . نبا

ُيتَرك المزيج على النار حتى يغلي . ُيسكب الحليب وأسرار خلطة البشاميل ماجي في قدر كبيرة
  . دقائق أو حتى تتكاثف الصلصة ٣-٢مع التحريك المستمر وُيطھى على نار خفيفة لمدة 

 ُيخلط الدجاج المجّھز مع معكرونة الفيتوتشيني، الفطر، لحم الحبش وصلصة البشاميل المجّھزة

يترك حوالي . (ويخلَط المزيج ليمتزج جيداً ) ُيَتبaل بالملح والفلفل عند الحاجة(في وعاء كبير 
  ). كوب من صلصة البشاميل جانباً  ١½

ُيسَكب المزيج بالتساوي في طبق معد للخبز وُتسَكب صلصة البشاميل الموضوعة جانباً بالملعقة 
  . فوق المزيج ثّم ُيرش وجھه بجبنة الموتزاري�

دقيقة أو حتى يكتسب  ٢٠- ١٥درجة مئوية لمّدة  ٢٥٠ُيخبز المزيج في فرن محّمى على حرارة 
  . الوجه اللون الذھبي

   نصائح

   بيانات التوقيت



  البيانات الغذائية

م ھذا الطبق مع السلطة الخضراء : نصائح التقديم aُيَقد.  

 دقيقة 20 : مدة التحضير

 دقائق ١٠ساعة و  : مدة الطھو

 28.00  : (غ(دھون 

 39.00  : (غ(روتين ب

 40.00  : (غ(كاربوھيدرات 

 573.00  : (سعرات حرارية(طاقة 

  

 الدجاج مع اBرز بالباذنجان والقرنبيط •

  خليجي: أسلوب الطبخ •

  أطباق رئيسية: نوع الطبق •
  أشخاص  ٧: الكمية •

  : درجة الصعوبة •
  رخيص: التكلفة •

  المكّونات 

المنّظف  ،كغ من الدجاج الكامل ½1 •
  المغسولو

 ،مل من الزيت النباتي ٥٠٠أكواب أو  ٢ •
  للقلي

غ من  ٣٠٠حبة متوسطة الحجم أو  ١ •
  مقّطعة إلى مكّعبات كبيرة ،الباذنجان

  المقّطع إلى زھيرات ،غ من القرنبيط ٣٠٠أكواب أو  ٢ •
  مفرومة ،غ من البصل ١٢٥حبة متوسطة الحجم أو  ١ •
  مقسومتان إلى أنصاف ،حبات من ال�يم المجّفف ٢ •
  مقّطعة إلى شرائح ،غ من الفليفلة الحلوة الخضراء ١٥٠حبة متوسطة الحجم أو  ١ •
  ملعقة صغيرة من الفلفل اBسود المطحون ½ •
  ملعقة صغيرة من الھال المطحون ١ •
  ملعقة صغيرة من الكركم المطحون ١ •
  مقّشرة ومقّطعة إلى مكّعبات ،غ من الطماطم ١٥٠حبة متوسطة الحجم أو  ١ •
  قة الدجاج ماجيمكعبات من مر ٣ •



  مل من الماء ١١٢٥أكواب أو  ½4 •
  المغسول والمصّفى ،غ من اBرز البسمتي ٥٠٠أكواب أو  ½2 •

  طريقة التحضير 

درجة مئوية لمدة  ٢٢٠ُيوضع الدجاج في صينية الَخبز وُيشوى في فرن محّمى على حرارة 
كمية قليلة من الزيت ُيَتبaل الدجاج بالملح والفلفل وب(دقيقة أو حتى ينضج الدجاج  ٥٠-٤٥

  ). النباتي

ويقلّى الباذنجان ) م�عق كبيرة من الزيت ٣ُيحتفظ بـ (في ھذا الوقت، ُيحّمى الزيت في مق�ة 
ُيوَضعان جانًبا على ورق نّشاف ^متصاص . ثم القرنبيط حتى َيكتسبان اللون البني الذھبي

  . الكمية الفائضة من الزيت

دقائق أو  ٤-٣ُيقلّى البصل لمدة . ت المتبّقي في قدر كبيرة الحجمم�عق كبيرة من الزي ٣ُتحّمى 
  . حتى َيكتسب اللون الذھبي

ُيضاف ال�يم المجفّف والفليفلة الخضراء والتوابل والطماطم ومكّعبات مرقة الدجاج ماجي 
ك المزيج لمدة دقيقَتين ثم ُيضاف الماء وُيترك المزيج على النار حتى َيغلي aوُيحر .  

ك من حين إلى آخر وُيغّطى ثّم ُيطھى على ُيضا aرز وُيوضع على النار حتى َيغلي وُيحرBف ا
ُتضاف الخضار المقلّية فوقه وُيغّطى . دقائق أو حتى َينضج اBرز جزئًيا ١٠نار خفيفة لمدة 

  . دقائق إضافية أو حتى َينضج اBرز كلًيا ١٠المزيج وُيطھى لمدة 

م ُيسكب اBرز بالملعقة في طبق aوُيقد .  

   نصائح

   بيانات التوقيت

  البيانات الغذائية

م ھذا الطبق مع اللبن الّزبادي : نصائح التقديم aُيقد.  

 دقيقة 20 : مدة التحضير

 دقيقة 50 : مدة الطھو

 41.00  : (غ(دھون 

 47.00  : (غ(بروتين 

  67.00  : (غ(كاربوھيدرات 



 838.00  : (سعرات حرارية(طاقة 

 

  

 لفليفلة الحلوةالدجاج مع الكريما وا •

  فرنسي: أسلوب الطبخ •

  أطباق رئيسية: نوع الطبق •

  أشخاص  ٥: الكمية •

  : درجة الصعوبة •
  رخيص: التكلفة •

  المكّونات 

  كغ من الدجاج الكامل ١ •
  مل من الماء ١٧٥٠أكواب أو  ٧ •
  م�عق طعام من الزبدة ٤ •
  المقّطع إلى أرباع ،غ من الفطر ١٠٠كوب أو  ١ •
  قيق العاديم�عق طعام من الد ٤ •
  مكعبات من مرقة الدجاج ماجي ٢ •
  مقّطعة إلى شرائح ،غ من الفليفلة الحلوة الخضراء ١٠٠حبة صغيرة الحجم أو  ١ •



  مقّطعة إلى شرائح ،غ من الفليفلة الحلوة الحمراء ١٠٠حبة صغيرة الحجم أو  ١ •
  مقّطعة إلى شرائح ،غ من الفليفلة الحلوة الصفراء ١٠٠حبة صغيرة الحجم أو  ١ •
  مل من الكريما السائلة ٨٥كوب أو  1/3 •
  ملعقة صغيرة من الفلفل اBبيض المطحون ¼ •
  م�عق طعام من عصير الحامض ٢ •
  المفروم للتزيين ،ملعقة طعام من البقدونس الطازج ١ •

  طريقة التحضير 

ده ُيوَضع جانًبا حتى يبرد ثم ُينَزع عنه جل. دقيقة أو حتى ينضج ٤٥ُيسَلق الدجاج في الماء لمدة 
ب عظامه aُتصّفى المرقة وُتوَضع جانًبا. وُتسح .  

ب الزبدة في قدر وُيقلّى الفطر لمدة دقيقتين على النار aك مع . ُتذو aُيضاف الدقيق السادة وُيحر
  . الفطر لمدة دقيقة

مل من مرقة الدجاج المصّفاة وُتوضع على النار حتى تغلي مع  ٧٥٠أكواب أو  ٣ُتضاف 
ضاف مكّعبا مرقة الدجاج ماجي، شرائح الفليفلة الحلوة على أنواعھا، يُ . التحريك المستمر

  . دقائق ٣الكريما والفلفل اBبيض وُيطھى المزيج على نار خفيفة لمدة 

ك المزيج، ثم ُيزيaن الطبق  aُيضاف عصير الليمون الحامض والدجاج المجّھز إلى الصلصة وُيحر
م aبالبقدونس وُيقد .  

   نصائح

   بيانات التوقيت

  ئيةالبيانات الغذا

م ھذا الطبق مع اBرز المطھو على البخار : نصيحة : نصائح التقديم aُيقد
  .والسلطة الخضراء

 دقيقة 20 : مدة التحضير

 دقيقة 55 : مدة الطھو

 36.00  : (غ(دھون 

 38.00  : (غ(بروتين 

 15.00  : (غ(كاربوھيدرات 

 529.00  : (سعرات حرارية(طاقة 



  

 طريقة المغربّيةطاجن الدجاج على ال •

  مغربي: أسلوب الطبخ •
  أطباق رئيسية: نوع الطبق •

  أشخاص  ٦: الكمية •
  : درجة الصعوبة •
  رخيص: التكلفة •

  المكّونات 

  ملعقة طعام من زيت الزيتون ١ •
 ،حبات صغيرة الحجم من البصل ١٠ •

  مقّشرة
 ،كغ من الدجاج الكامل منزوع الجلد ١ •

  أجزاء ٨المقّطع إلى 
من مسحوق الزنجبيل  ملعقة صغيرة ½1 •

  المجفف
  ملعقة صغيرة من الفلفل اBبيض المطحون ¼ •
  المفروم ،م�عق طعام من البقدونس الطازج ٢ •
  المفرومة ،م�عق طعام من الكزبرة ٢ •
  مقّشرة ومقّطعة ،غ من الطماطم ١٥٠حبة متوسطة الحجم أو  ١ •
  من عيدان القرفة ٢ •
  رشة من خيوط الزعفران •
  لماءمل من ا ٧٥٠أكواب أو  ٣ •
  مكعبات من مرقة الدجاج ماجي ٢ •
  مقّطعة إلى شرائح مدّورة وسميكة ،غ من الجزر ١٥٠حبة متوسطة الحجم أو  ١ •
  منزوع النواة ،غ من الزيتون اBخضر ٧٥كوب أو  ½ •

  طريقة التحضير 

ُتقلّى أكواز البصل الصغيرة إلى أن يتبّدل . ُيسّخن زيت الزيتون في قدر كبيرة غير ^صقة
ُيضاف إليھا مسحوق الزنجبيل، الفلفل . دقائق ٥من ثّم ُتضاف الدجاجة وتطبخ لمّدة لونھا، و

 ٥يتّم تحريكھا على حرارٍة متوّسطة لمّدة . اBبيض، البقدونس، الكزبرة، الطماطم وعودا القرفة
  . دقائق أخرى

أن تغلى تبقى المكّونات على النار إلى . ُيضاف الزعفران، الماء ومكّعبا مرقة الدجاج ماجي
  . دقيقة ١٥على ناٍر خفيفة لمدة 

دقيقة أو إلى أن تنضج المكّونات كلّھا  ٢٠ُيضاف الجزر ويبقى المزيج على ناٍر خفيفة لمّدة 
  ). ُيضاف الماء إذا دعت الحاجة(

  . ُيضاف الزيتون اBخضر إلى الطبق وُيقّدم



   نصائح

   بيانات التوقيت

  البيانات الغذائية

  .لكُوسكُوس المطبوخ على البخارُيقّدم ھذا الطبق مع ا : نصائح التقديم

 دقيقة 25 : مدة التحضير

 دقيقة 45 : مدة الطھو

 30.00  : (غ(دھون 

 33.00  : (غ(بروتين 

 11.00  : (غ(كاربوھيدرات 

 445.00  : (سعرات حرارية(طاقة 

  

 مسّخن الدجاج •

  فلسطيني: أسلوب الطبخ •
  أطباق رئيسية: نوع الطبق •

  أشخاص  ٧: الكمية •

  : درجة الصعوبة •
  رخيص: التكلفة •

  المكّونات 

 ٤مقطعة إلى  ،كغ من الدجاج الكامل ½1 •
  أجزاء

  مل من الماء ١٥٠٠أكواب أو  ٦ •
  مل من زيت الزيتون ١٨٥كوب أو  ¾ •
غ من  ٤٥٠حبات متوسطة الحجم أو  ٣ •

  مقطعة إلى شرائح ،البصل
  مفّتت ،مكعب من مرقة الدجاج ماجي ١ •
  اBسود المطحون ملعقة صغيرة من الفلفل ¼ •
  م�عق طعام من السّماق ٢ •
  المحمص ،م�عق طعام من الصنوبر ٣ •
  سم١٥*١٥قطعة مربعة قياس  ٢٠المقطع إلى  ،أرغفة من الخبز اbيراني ٦ •



  طريقة التحضير 

يوضع الدجاج والماء في وعاٍء كبيٍر وُيغلى المزيج مع إزالة الرغوة التي تظھر على الوجه ثم 
ُيستخرج . دقيقة أو إلى أن يصبح الدجاج مطھّواً جيداً  ٥٠إلى  ٤٥يفٍة لمدة ُيترك على ناٍر خف

يتم التخلص من العظام والجلود . الدجاج ويتم التخلص من الماء ثم يوضع الدجاج جانباً كي يبرد
 ً   . وُيقطع الدجاج على شكل شرائح ويوضع جانبا

  . دقائق أو إلى أن يصبح طرياً  ٥ُيسّخن زيت الزيتون في وعاٍء وُيضاف البصل وُيقلى لمدة 

ُتضاف شرائح الدجاج، مكعب مرقة الدجاج ماجي المفّتت، الفلفل اBسود، السماق وحبوب 
الصنوبر ثم ُتترك المكونات على ناٍر خفيفٍة وُتحّرك لمدة دقيقتين أو إلى أن تمتزج كلھا ببعضھا 

  ). ُيضاف الملح بحسب الحاجة(

بتجانٍس في وسط كل قطعة من الخبز ثم ُيلف الخبز ويوضع ُيوضع القليل من مزيج الدجاج 
  . فوق طبق خاص للخبز

 ٢٣٠ُتدھن كل لّفة بالقليل من زيت الزيتون على الوجه ثم ُتخبز في فرٍن محمى على حرارة 

  . درجة مئوية إلى أن يصبح الخبز بني اللون قلي�ً 

   نصائح

   بيانات التوقيت

  البيانات الغذائية

الھال : خ�ل سلقه ست قطع من كل منُيضاف إلى الدجاج  : نصائح الطبخ
الصغيرة، أكباش القرنفل والفلفل  الكامل، عيدان القرفة

  .اBسود الكامل

 دقيقة 20 : مدة التحضير

 دقيقة 55 : مدة الطھو

 58.00  : (غ(دھون 

 42.00  : (غ(بروتين 

 32.00  : (غ(كاربوھيدرات 

 819.00  : (سعرات حرارية(طاقة 

  



 مع الكاجو والخضار المقليةالدجاج  •

  تايلندي: أسلوب الطبخ •

  أطباق رئيسية: نوع الطبق •

  أشخاص  ٧: الكمية •

  : درجة الصعوبة •
  رخيص: التكلفة •

  المكّونات 

  :مكّونات الصلصة •

  مل من الماء ٧٥٠أكواب أو  ٣ •
  م�عق طعام من صلصة الصويا ٢ •
  ملعقة طعام من صلصة الفلفل الحلو ١ •
  السكرملعقة صغيرة من  ١ •
 ،ملعقة صغيرة من الزنجبيل الطازج ١ •

  المفروم
  مكعبات من مرقة الدجاج ماجي ٢ •
  م�عق طعام من دقيق الذرة ٣ •

  :مكّونات مزيج القلي •

  للقلي ،م�عق طعام من الزيت النباتي ٢ •
  المقّطع إلى شرائح ،غ من فيليه صدر الدجاج ٥٠٠ •
  يرةالمقّطع إلى زھيرات صغ ،غ من البروكولي ١٠٠كوب أو  ¾ •
مقّطعة إلى مكّعبات متوسطة  ،غ من الفليفلة الحلوة الصفراء ١٠٠حبة صغيرة الحجم أو  ١ •

  الحجم
مقّطعة إلى مكّعبات متوسطة  ،غ من الفليفلة الحلوة الحمراء ١٠٠حبة صغيرة الحجم أو  ١ •

  الحجم
  المقّطع إلى أرباع ،غ من الفطر ١٠٠كوب أو  ١ •
  مقّطعة إلى مكّعبات متوّسطة الحجم ،لغ من البص ١٢٥حبة متوسطة الحجم أو  ١ •
  المحّمص ،غ من الكاجو غير المملّح ٧٥كوب أو  ½ •

  طريقة التحضير 

ُتجَمع كل مكّونات الصلصة في مق�ة ُتوضع على النار وُتترك حتى َتغلي مع التحريك المستمر 
  . حتى تتكاثف ثم توضع جانًبا

 ٤ة أو في قِدر وُتقلّى شرائح الدجاج لمدة ُيحّمى زيت القلي في مق�ة كبيرة الحجم غير ^صق
ك المزيج لمدة دقيقَتين . دقائق أو حتى تكتسب اللون البني الذھبي aُتضاف كل الخضار وُيحر

  . إضافّيَتين

ُتسَكب الصلصة المغلية فوق المزيج وُيتَرك حتى َيغلي ثم ُيطھى على نار خفيفة لمدة دقيقة 
ك ا. واحدة aلمزيجوُيضاف الكاجو وُيَحر .  

   نصائح



   بيانات التوقيت

  البيانات الغذائية

م  : نصائح التقديم aخضر المفروم وُيقدBن وجه الطبق بالكاجو والبصل اaُيزي
  .مع اBرز المقلي

 دقيقة 20 : مدة التحضير

 دقيقة 15 : مدة الطھو

 9.40  : (غ(دھون 

 20.00  : (غ(بروتين 

 14.00  : (غ(كاربوھيدرات 

 219.00  : (سعرات حرارية(طاقة 

  

 دجاج محّمر مع الصلصة المكسيكية •

  مكسيكي: أسلوب الطبخ •
  أطباق رئيسية: نوع الطبق •

  أشخاص  ٥: الكمية •

  : درجة الصعوبة •
  رخيص: التكلفة •

  المكّونات 

غ من الدجاج  ١٢٠٠وحدة كبيرة أو  ١ •
  الكامل

  م�عق طعام من زيت الزيتون ٢ •
غ من  ١٢٥حبة متوسطة الحجم أو  ١ •

  قطعة إلى شرائحم ،البصل
  مسحوقان ،فصوص من الثوم ٢ •
منزوعة البذور ومقطعة إلى  ،غ من الفليفلة الحلوة الخضراء ١٠٠حبة صغيرة الحجم أو  ١ •

  شرائح رقيقة
منزوعة البذور ومقطعة إلى  ،غ من الفليفلة الحلوة الحمراء ١٠٠حبة صغيرة الحجم أو  ١ •

  شرائح رقيقة
منزوعة البذور ومقطعة إلى  ،فليفلة الحلوة الصفراءغ من ال ١٠٠حبة صغيرة الحجم أو  ١ •

  شرائح رقيقة



  ملعقة طعام من الدقيق العادي ١ •
  رشة من الفلفل اBسود المطحون •
  رشة من مسحوق الفلفل الحلو •
  رشة من مسحوق الفلفل الحار •
  رشة من الكمون المطحون •
  رشة من الكزبرة المطحونة •
  مقشرة ومقطعة إلى شرائح رقيقة ،غ من الطماطم ١٥٠حبة متوسطة الحجم أو  ١ •
  م�عق طعام من معجون الطماطم ٣ •
  مكعبات من مرقة الدجاج ماجي ٢ •
  مل من الماء ٦٢٥أكواب أو  ½2 •

  طريقة التحضير 

دقيقة أو  ٥٠- ٤٥درجة مئوية لمدة تتراوح بين  ٢٠٠ُيحّمر الدجاج في فرن محّمى على حرارة 
  . حتى ينضج الدجاج ويكتسب لوناً بنياً ذھبياً 

ُيضاف البصل وُيقلّى لمدة تتراوح بين . أثناء ذلك، ُيسّخن زيت الزيتون في قدر متوسطة الحجم
ثم ُيضاف الثوم، والفليفلة وُتحرك المكونات لمدة دقيقتين ثم يضاف . دقائق أو حتى يذبل ٣-٢

  . الدقيق وُيحّرك لبضعة ثوانٍ 

كمون، الكزبرة، الطماطم، معجون الطماطم ُيضاف الفلفل اBسود، الفلفل الحلو، الفلفل الحار، ال
ُيغلى المزيج . دقائق و ُيضاف الماء ٣ومكعبا مرقة الدجاج ماجي ثم ُتحّرك المكّونات لمدة 

  . دقائق ١٠وُيترك على نار خفيفة مع التحريك من وقت إلى آخر لمدة 

  . ثّم ُيقّدمُيقّطع الدجاج المحّمر إلى قطع ويوضع في طبق للتقديم وُتسكب الصلصة فوقه 

   نصائح

   بيانات التوقيت

  البيانات الغذائية

يمكن استبدال كافة التوابل بملعقة كبيرة من تابل كاجون في  : نصائح الطبخ
  .حال توّفره

 دقيقة 25 : مدة التحضير

 دقيقة 50 : مدة الطھو

 42.00  : (غ(دھون 

 47.00  : (غ(بروتين 



 11.00  : (غ(كاربوھيدرات 

 611.00  : (سعرات حرارية(طاقة 

  

 دجاج متّبل بالفلفل الحلو •

  فرنسي: أسلوب الطبخ •

  أطباق رئيسية: نوع الطبق •
  أشخاص  ٥: الكمية •

  : درجة الصعوبة •
  معتدل: التكلفة •

  المكّونات 

  غ من الزيت النباتي ٣٠٠كوب أو  ½1 •
غ من صدور الدجاج منزوعة الجلد  ٦٠٠ •

  المقّطعة إلى مكعبات ،والعظم
  دةم�عق طعام من الزب ٣ •
غ من  ١٥٠حبة متوسطة الحجم أو  ١ •

  مفرومة ،البصل
  الُمقّطع إلى أنصاف ،غ من الفطر ٢٠٠أكواب أو  ٢ •
  المقّطعة بالطول إلى أنصاف ،حبات من عرانيس الذرة الصغيرة ١٠ •
  م�عق طعام من الدقيق العادي ٣ •
  مكعبات من مرقة الدجاج ماجي ٢ •
  م�عق طعام من البابريكا الحلوة ٢ •
  رة من الفلفل اBبيض المطحونملعقة صغي ١ •
  ملعقة صغيرة من الزعتر المجفف المسحوق ١ •
  المقطعة إلى مكعبات ،حبات متوسطة الحجم من الفليفلة الحلوة الحمراء ٢ •
  لتر من الماء ١أكواب أو  ٤ •
  مل من الكريما الطازجة ١٢٥كوب أو  ½ •

  طريقة التحضير 

توضع . دقائق أو حتى تكتسب لوناً بنياً ذھبياً  ٥ُيحّمى زيت الطھو وُتقلّى مكعبات الدجاج لمدة 
  . جانباً في مصفاة

. دقائق أو حتى يكتسب لوناً ذھبياً خفيفاً  ٣ُتذّوب الزبدة في قدر آخر وُيقلّى البصل المفروم لمدة 

  . ُتضاف أنصاف الفطر وعرانيس الذرة الصغيرة ثّم ُتقلّى لمدة دقيقتين إضافيتين

ُيضاف مكّعبا مرقة الدجاج ماجي، ومسحوق الفلفل . دقائق ٣ ُيضاف الدقيق وُيحّرك لمدة
  . ا^حمر الحلو، والفلفل اBبيض، والزعتر المجفف، والفليفلة الحلوة الحمراء، والماء



  . ُتضاف الكريما وُيقّدم الطبق. دقائق ٥ُيغلى المزيج وُيطھى على نار خفيفة لمدة 

   نصائح

   بيانات التوقيت

  البيانات الغذائية

ن تقديم ھذا الطبق مع اBرز اBبيض أو البطاطا ُيمك : نصائح التقديم
  .المھروسة

 دقيقة 20 : مدة التحضير

 دقيقة 30 : مدة الطھو

 24.00  : (غ(دھون 

 33.00  : (غ(بروتين 

 20.00  : (غ(كاربوھيدرات 

 420.00  : (سعرات حرارية(طاقة 

  

 كاسرول الدجاج مع الطماطم •

  إيطالي: أسلوب الطبخ •

  أطباق رئيسية: طبقنوع ال •
  أشخاص  ٨: الكمية •

  : درجة الصعوبة •
  رخيص: التكلفة •

  المكّونات 

  كغ من أفخاذ الدجاج ½1 •
  غ من الدقيق العادي ٣٥كوب أو  ¼ •
  م�عق طعام من الزيت النباتي ٣ •
غ من  ١٠٠حبة صغيرة الحجم أو  ١ •

  مفرومة فرًما خشًنا ،البصل
صغير الحجم، مفروم  ،عود من الكرفس ١ •

  ا خشًنافرمً 
  مفرومة فرًما خشًنا ،غ من الجزر ١٠٠حبة صغيرة الحجم أو  ١ •



  مسحوق ،فص من الثوم ١ •
  مكعبات من مرقة الدجاج ماجي ٢ •
  مقّشرة ومفرومة فرًما خشًنا ،غ من الطماطم ٤٥٠حبات متوسطة الحجم أو  ٣ •
  م�عق طعام من معجون الطماطم ٣ •
  ملعقة صغيرة من اBوريغانو المجفف ١ •
  صغيرة من الفلفل اBسود المطحونملعقة  ½ •
  مل من الماء ٧٥٠أكواب أو  ٣ •

  طريقة التحضير 

ُيحّمى الزيت في مق�ة كبيرة الحجم غير ^صقة وُتضاف أفخاذ . ُتغلaف أفخاذ الدجاج بالدقيق
ثم ُترفع من المق�ة وُتوضع . الدجاج على دفعات وتقلى حتى تصبح ذھبية اللون من كل جوانبھا

  . طبق جانًبا على

ك المزيج لمدة  aدقائق ٣-٢في المق�ة عينھا، ُيضاف البصل والَكرفس والجزر والثوم وُيحر .  

ُيضاف مكّعبا مرقة الدجاج ماجي، الطماطم، ومعجون الطماطم، اBوريغانو المجفaف والفلفل 
ك المزيج حتى َيغلي. اBسود والماء وأفخاذ الدجاج المقلّية aھى على نار ثم ُيغّطى وُيط. وُيحر

ك من حين إلى آخر لمدة  aدقيقة أو حتى تنضج أفخاذ الدجاج ٤٠-٣٥خفيفة وُيحر .  

ُتطحن الصلصة جيًدا في خ�طة كھربائية . ُترَفع أفخاذ الدجاج عن النار مجّدًدا وُتوضع جانًبا
ى وُتعاد أفخاذ الدجاج إلى الصلصة وُتتَرك على النار حت. تعمل على اليد حتى ُتصبح ناعمة

  . َتغلي ثم ُترَفع عن النار

   نصائح

   بيانات التوقيت

  البيانات الغذائية

ُيزيaن ھذا الطبق بالزيتون اBسود المقّطع إلى شرائح مع  : نصائح التقديم
  .الوجه البقدونس المفروم على

 دقيقة 20 : مدة التحضير

 دقيقة 55 : مدة الطھو

 21.00  : (غ(دھون 

 38.00  : (غ(بروتين 

 9.80  : (غ(كاربوھيدرات 



 386.00  : (سعرات حرارية(طاقة 

  

 قبولي الدجاج على طريقة المنطقة الداخلية •

  عماني: أسلوب الطبخ •

  أطباق رئيسية: نوع الطبق •

  أشخاص  ٥: الكمية •

  : درجة الصعوبة •
  رخيص: التكلفة •

  المكّونات 

  مغسولة ،من الدجاج الكامل ١ •
  ملعقة صغيرة من الملح ½ •
  ة البھارات الُعمانيةم�عق طعام من خلط ٣ •
  م�عق طعام من السمن ٣ •
غ من  ٣٧٥حبات متوسطة الحجم أو  ٣ •

  المفروم ،البصل
  المسحوق ،فصوص من الثوم ٣ •
  مكعبات من مرقة الدجاج ماجي ٣ •
  مل من الماء ١١٢٥أكواب أو  ½4 •
  المغسول والمصّفى ،غ من اBرز البسمتي ٥٠٠أكواب أو  ½2 •

  طريقة التحضير 

مع (صينّية للفرن وُتتّبل بالملح وبملعقة كبيرة من خلطة البھارات العمانّية  توضع الدجاجة في
درجٍة مئوّية لمّدة  ٢٠٠، ثم توضع في فرٍن محّمى على حرارة )ا^حتفاظ بملعقتين كبيرتين جانباً 

ُتستخرج الدجاجة من الفرن وتوضع . دقيقة أو إلى أن تصبح مطھّوة جّيداً وحمراء اللون ٤٥
 ً   . جانبا

دقائق أو إلى  ٦إلى  ٥في ھذه اBثناء، ُيحّمى السمن في قدٍر كبيرٍة وُيضاف البصل وُيقلّى لمّدة 
أن يصبح لونه بنّياً ذھبّياً ثم يضاف الثوم والملعقتين الكبيرتين المتبقيتين من خلطة البھارات 

ُيضاف . غلىُتحّرك المكّونات وتضاف إليھا مكعبات مرقة الدجاج ماجي والماء وتُ . العمانّية
  . دقيقة أو إلى أن ينضج اBرز ٢٥اBرز وُتحّرك المكّونات ثم ُتغّطى وُتترك على ناٍر خفيفٍة لمّدة 

  . ُيقّدم اBرز على طبٍق وُيغّطى بالدجاج المشوي ثم ُيزّين بالمكّسرات المقلّية واللوز المقلي

   نصائح

   بيانات التوقيت

  البيانات الغذائية



كوب ¼ الزعفران المنقوع في  ملعقة من ١½ُيرش مقدار  : نصائح الطبخ
  .(اختياري(اBرز المطبوخ  مل من ماء الورد، فوق ٦٠أو 

  .ُيقّدم ھذا الطبق مع صلصة الدقوس : نصائح التقديم

 دقيقة 25 : مدة التحضير

 دقيقة 45 : مدة الطھو

 39.00  : (غ(دھون 

 47.00  : (غ(بروتين 

 94.00  : (غ(كاربوھيدرات 

 922.00  : (حرارية سعرات(طاقة 

  

 قبولي الدجاج على طريقة مسقط •

  عماني: أسلوب الطبخ •
  أطباق رئيسية: نوع الطبق •

  أشخاص  ٧: الكمية •
  : درجة الصعوبة •
  رخيص: التكلفة •

  المكّونات 

  كغ من الدجاج ½1قطع أو  ٨ •
  لترات من الماء ٣كوب أو  ١٢ •
  حبات صغيرة الحجم من عيدان القرفة ٣ •
  من الھال اBخضر ملعقة صغيرة ١ •
  ملعقة صغيرة من أكباش القرنفل الكاملة ١ •
  ملعقة صغيرة من حّب الفلفل اBسود ١ •
  م�عق طعام من خلطة البھارات الُعمانية ٣ •
  مكعبات من مرقة الدجاج ماجي ٣ •
  م�عق طعام من السمن ٣ •
  المصّفى ،غ من الحّمص المعلّب ٤٠٠علبة أو  ١ •
  المغسول والمصّفى ،تيغ من اBرز البسم ٦٠٠أكواب أو  ٣ •
  م�عق طعام من زبيب سلطانة ٤ •
  مل من ماء الورد ٦٠كوب أو ¼ المنقوع في  ،ملعقة صغيرة من خيوط الزعفران ½1 •



  طريقة التحضير 

ُتُ◌ضاف عيدان . يوضع الدجاج في الماء وُيغلى مع إزالة الرغوة التي تظھر على الوجه
ُتترك . لعمانّية، ومكعبات مرقة الدجاج ماجيالقرفة، والتوابل الكاملة، وخليط البھارات ا

دقيقة أو إلى أن تصبح مطھوًة بالكامل تقريباً ثم ُترفع  ٣٠المكونات على ناٍر خفيفٍة لمّدة 
  . المكّونات وُتصفّى منھا المرقة وتوضع جانباً 

لم ليتر من المرقة في وعاٍء كبيٍر وُيضاف المزيد من الماء إذا  ٢¼أكواب أو  ٩يوضع مقدار 
دقائق أو إلى أن  ١٠ُتغلى المرقة وُيضاف إليھا اBرز وُيطھى لمّدة . تكن كمّية المرقة كافية

  . يصبح مطھّواً بشكٍل شبه كامٍل ثم ُيرفع الوعاء عن النار ُيصّفى اBرز منه

ُتذّوب السمنة في وعاٍء كبيٍر و يذبل الحمص مع الزبيب لمدة دقيقتين ثم ُيرفع المزيج من السمنة 
  . واسطة الملعقة المصفاة ويوضع جانباً ب

  . ُيوّزع الدجاج المسلوق في كعب الوعاء نفسه وُيضاف إليه اBرز المسلوق

  . ُيرش مزيج الزعفران وماء الورد على الوجه وُيضاف إليه مزيج الحمص مع الزبيب

  . اً جيداً دقيقة أو إلى يصبح اBرز مطھوّ  ٢٥ُيغّطى الوعاء وُيطھى على ناٍر خفيفٍة لمّدة 

   نصائح

   بيانات التوقيت

  البيانات الغذائية

  .ُيزّين وجه الطبق بالبصل المقلي : نصائح التقديم

 دقيقة 25 : مدة التحضير

 دقائق ١٠ساعة و  : مدة الطھو

 39.00  : (غ(دھون 

 51.00  : (غ(بروتين 

 92.00  : (غ(كاربوھيدرات 

 933.00  : (سعرات حرارية(طاقة 

  



 مرق الدجاج •

  عماني: طبخأسلوب ال •

  أطباق رئيسية: نوع الطبق •

  أشخاص  ٦: الكمية •

  : درجة الصعوبة •
  رخيص: التكلفة •

  المكّونات 

  م�عق طعام من السمن ٢ •
غ من  ١٢٥حبة متوسطة الحجم أو  ١ •

  مفرومة ،البصل
مقّطعة  ،من الدجاج الكامل منزوع الجلد ١ •

  أجزاء ٨إلى 
  مسحوقان ،فصوص من الثوم ٢ •
  خلطة البھارات الُعمانية م�عق طعام من ½2 •
  مقّشرة ومقّطعة إلى مكعبات ،غ من الطماطم ٣٠٠حبات متوسطة الحجم أو  ٢ •
  م�عق طعام من معجون الطماطم ٢ •
  المقّطع إلى نصفين ،حبات من ال�يم المجّفف ٢ •
  مكعبات من مرقة الدجاج ماجي ٢ •
  الجلج�ن، مفرومة ،غ من الكزبرة ٣٥كوب أو  ½ •
  من الماء مل ١٢٥٠أكواب أو  ٥ •
  مقّشرة ومقّطعة إلى مكعبات كبيرة ،غ من البطاطا ٧٥٠حبات متوسطة الحجم أو  ٣ •

  طريقة التحضير 

  . دقائق أو إلى أن يصبح ذھبي اللون ٥إلى  ٤ُيحّمى السمن في قدٍر كبير وُيطھى البصل لمّدة 

ات العمانّية، دقائق إضافّية، ثم ُيضاف الثوم، وخلطة البھار ٥ُيضاف الدجاج وُيطھى لمّدة 
والطماطم، ومعجون الطماطم، وال�يم المجفف، ومكعبات مرقة الدجاج ماجي، والكزبرة، 

  . وُتحّرك المكّونات لمّدة دقيقتين

دقيقٍة أو إلى أن يصبح الدجاج  ١٥ُيضاف الماء وُتغلى المكّونات ثم ُتترك على ناٍر خفيفٍة لمّدة 
  . على وشك ا^ستواء

دقيقٍة إضافّية أو إلى أن ينضج  ٢٠إلى  ١٥ا وُتترك على ناٍر خفيفٍة لمّدة ُتضاف مكعبات البطاط
  . الدجاج والبطاطا جيداً 

   نصائح

   بيانات التوقيت

  البيانات الغذائية



  .يمكن استبدال البطاطا باليقطين أو أي نوٍع آخر من الخضار : نصائح الطبخ

 دقيقة 20 : مدة التحضير

 دقيقة 45 : مدة الطھو

 25.00  : (غ(دھون 

 33.00  : (غ(روتين ب

 28.00  : (غ(كاربوھيدرات 

 468.00  : (سعرات حرارية(طاقة 

  

كوسكوس الدجاج بالخوخ على الطريقة  •
 المغربية

  مغربي: أسلوب الطبخ •

  أطباق رئيسية: نوع الطبق •

  أشخاص  ٥: الكمية •
  : درجة الصعوبة •
  رخيص: التكلفة •

  

  المكّونات 

ج منزوعة قطع من أفخاذ الدجا ٨كغ أو  ١ •
  الجلد

 ،غ من البصل ٢٠٠حبة كبيرة الحجم أو  ١ •
  مفرومة

  مسحوقة ،فصوص من الثوم ٦ •
  المفروم ،غ من البقدونس الطازج ٣٥كوب أو  ½ •
  المفروم فرماً ناعماً  ،غ من النعناع الطازج ١٥كوب أو  ¼ •
  ملعقة صغيرة من الھال المطحون ١ •
  ملعقة صغيرة من خيوط الزعفران ¼ •
  من زيت الزيتونمل  ٦٠كوب أو  ¼ •
  مل من عصير الحامض ٦٠كوب أو  ¼ •
  المقّطعة إلى مكّعبات صغيرة ،غ من الطماطم ٤٥٠حبات متوسطة الحجم أو  ٣ •
  الصغيرة ،من عيدان القرفة ٢ •



  حبة واحدة صغيرة فقط ،من بشر قشر البرتقال •
  مل من الماء ٥٠٠أكواب أو  ٢ •
  مكعبات من مرقة الدجاج ماجي ٢ •
  المصّفى ،الحّمص المعلّبغ من  ٤٠٠علبة أو  ١ •
  المستخرج منه النوى والمقّطع إلى أنصاف ،غ من الخوخ ١٣٠كوب أو  2/3 •
  المستخرج منه النوى ،غ من الزيتون اBسود ٥٠كوب أو  1/3 •

  طريقة التحضير 

ُتمزج قطع الدجاج في وعاء كبير مع البصل والثوم والبقدونس والنعناع والھال والزعفران 
ُيغطى المزيج وُيترك . ُتمزج المكّونات جيداً بعضھا ببعض. ير الحامضوزيت الزيتون وعص

  . ساعات كحّد أدنى أو لليلة كاملة ٥منقوعاً في البّراد لمّدة 

ُيطھى المزيج على نار متوّسطة الحرارة . ُتسّخن قدر كبيرة وُتضاف إليھا قطع الدجاج مع النقيع
  . ون الدجاج بنياً ذھبياً دقائق أو حّتى يصبح ل ٧و ٥لمّدة تتراوح بين 

ُتضاف الطماطم مع عودي القرفة وقشر البرتقال المبشور والماء ومكّعبي مرقة الدجاج ماجي 
  . والحّمص

  . دقيقة أو حّتى تنضج قطع الدجاج ٣٥ُيغلى المزيج ثم ُيغّطى وُيترك على نار ھادئة لمّدة 

  . دقائق إضافية ٥ة ُيضاف إليه الخوخ والزيتون ثم ُيترك على نار ھادئة لمدّ 

  . تتّم إزالة عودي القرفة من القدر وُيقّدم المرق مع الكوسكوس

   بيانات التوقيت

  انات الغذائيةالبي

 دقيقة 15 : مدة التحضير

 دقيقة 40 : مدة الطھو

 28.00  : (غ(دھون 

 43.00  : (غ(بروتين 

 44.00  : (غ(كاربوھيدرات 

 604.00  : (سعرات حرارية(طاقة 

  



 مكبوس الدجاج على طريقة مسندم •

  عماني: أسلوب الطبخ •

  أطباق رئيسية: نوع الطبق •

  أشخاص  ٦: الكمية •

  : درجة الصعوبة •
  رخيص: التكلفة •

  

  المكّونات 

  غ من السمن ١٠٠كوب أو  ½ •
غ من  ٥٠٠حبات متوسطة الحجم أو  ٤ •

  المقّطع إلى شرائح ،البصل
  م�عق طعام من خلطة البھارات الُعمانية ٣ •
  ملعقة صغيرة من مسحوق ال�يم المجفّف ½ •
  مغسولة ،من الدجاج الكامل ١ •
  ملعقة صغيرة من الملح ½ •
  ات من الھال اBخضرحب ٥ •
  حبات من حّب الفلفل اBسود ٥ •
  حبات من أكباش القرنفل الكاملة ٥ •
  حبات صغيرة الحجم من عيدان القرفة ٣ •
  مل من الماء ١١٢٥أكواب أو  ½4 •
  مكعبات من مرقة الدجاج ماجي ٣ •
  المغسول والمصفى ،غ من اBرز البسمتي ٥٠٠أكواب أو  ½2 •
  مل من ماء الورد ٦٠كوب أو ¼ المنقوع في  ،ملعقة صغيرة من خيوط الزعفران ½1 •

  طريقة التحضير 

دقائق  ٥ُتحمى نصف كمّية السمن في قدٍر كبير ثم ُيضاف البصل وُيقلّى على ناٍر متوسطة لمّدة 
مع ا^حتفاظ (ُتضاف ملعقة كبيرة من خلطة البھارات العمانّية . أو إلى يصبح طرّياً وذھبي اللون

ومسحوق ال�يم المجّفف ثم ُتً◌حّرك المكونات وتوضع جانباً كي ) بملعقتين كبيرتين جانباً 
  . تبرد

ُتحشى الدجاجة بحشوة البصل المجّھزة وُتتّبل بالملح وتوضع على صينّية للفرن وُتطھى في 
دقيقة أو إلى أن يصبح الدجاج مطھّواً جّيداً  ٤٥درجٍة مئوّيٍة لمّدة  ٢٠٠فرٍن محّمى على حرارة 

  . وأحمر اللون

ي ھذه اBثناء، يوضع الماء في وعاٍء كبيٍر وُتضاف الكمّية المتبقية من السمن والملعقتين ف
الكبيرتين المتبقيتين من خلطة البھارات العمانية ومكعبات مرقة الدجاج ماجي وُتغلى المكونات، 

لى أن دقائق أو إ ١٠ُتغّطى المكونات وُتترك على ناٍر خفيفٍة لمّدة . ثم ُيضاف اBرز وُيحّرك



ُيرش الزعفران وماء الورد على وجه اBرز وُيغطى وُيطھى . يصبح ا^رز على وشك ا^ستواء
  . دقيقٍة إضافّية أو إلى أن يصبح مطھواً جيداً  ١٥مجّدداً على ناٍر خفيفٍة لمّدة 

  . يوضع اBرز على طبق للتقديم وُيغّطى بالدجاج المحمر والمحشو

   نصائح

   بيانات التوقيت

  البيانات الغذائية

  .ُيقّدم ھذا الطبق مع اللبن الزبادي والسلطة الشرقية : تقديمنصائح ال

 دقيقة 25 : مدة التحضير

 دقيقة 45 : مدة الطھو

 44.00  : (غ(دھون 

 40.00  : (غ(بروتين 

 83.00  : (غ(كاربوھيدرات 

 895.00  : (سعرات حرارية(طاقة 

  

 أبلما الدجاج •

  لبناني: أسلوب الطبخ •

  اق رئيسيةأطب: نوع الطبق •
  أشخاص  ٧: الكمية •

  : درجة الصعوبة •
  رخيص: التكلفة •

  المكّونات 

  م�عق طعام من الزيت النباتي ٣ •
  قطع ٨كّل واحدة مقّطعة إلى  ،من الدجاج ٢ •
 ،حبة صغيرة الحجم من البصل ٢٠ •

  المقشر، أو الكّراث اBندلسي
  كوب من الصنوبر ¼ •
  المقّطع ،غ من الفطر ٣٠٠أكواب أو  ٣ •



  قة طعام من الدقيق العاديملع ½1 •
  كوب من عصير الحامض ¼ •
  مل من الماء ١٢٥٠أكواب أو  ٥ •
  مكعبات من مرقة الدجاج ماجي ٣ •
  ملعقة صغيرة من الفلفل اBسود المطحون ½ •
  المفروم ،م�عق طعام من البقدونس الطازج ٢ •
  حسب المذاق ،رشة من الملح •
  حسب المذاق ،رشة من الفلفل المطحون •

  طريقة التحضير 

ُترفع عن النار . ُيسّخن الزيت في قدر كبيرة، ُتقلى قطع الدجاج حّتى يصبح لونھا بنياً ذھبياً 
  . وُتترك جانباً 

  . دقائق ٥و  ٤في القدر نفسھا، ُيضاف البصل مع الصنوبر ويقلى المزيج لمّدة تتراوح بين 

  . ُيضاف الفطر والدقيق وُتمزج المكّونات بشكل جيد

الحامض، ُيحّرك بسرعة، ثم ُيضاف الماء، مكّعبات مرقة الدجاج ماجي ُيضاف عصير الليمون 
  . والفلفل اBسود، وُيحّرك المزيج بشكل جيد حّتى الحصول على صلصة متجانسة

 ٢٥ُتعاد قطع الدجاج إلى الصلصة، ُتغّطى القدر وُيطھى المزيج على حرارة منخفضة لمّدة 

  . دقيقة، أو حّتى ينضج الدجاج

  . ونس، وُيعّدل الملح والفلفل حسب المذاق، ثم ُيحّرك المزيج وُيرفع عن النارُيضاف البقد

   نصائح

   بيانات التوقيت

  البيانات الغذائية

  .ُيقّدم ھذا الطبق إلى جانب اBرز اBبيض المطبوخ : نصائح التقديم

 دقيقة 25 : مدة التحضير

 دقيقة 40 : مدة الطھو

 41.00  : (غ(دھون 

 43.00  : (غ(بروتين 

 16.00  : (غ(درات كاربوھي



 611.00  : (سعرات حرارية(طاقة 

  

 دجاج مع التمر الھندي والترنجان •

  تايلندي: أسلوب الطبخ •

  أطباق رئيسية: نوع الطبق •

  أشخاص  ٥: الكمية •

  : درجة الصعوبة •
  رخيص: التكلفة •

  المكّونات 

المقّطعة  ،غ من فيليه صدور الدجاج ٥٠٠ •
  إلى شرائح

  سحوق الفلفل الحارملعقة صغيرة من م ½ •
  ملعقة صغيرة من الكركم المطحون ½ •
  ملعقة صغيرة من الكمون المطحون ½ •
  م�عق طعام من الزيت النباتي ٢ •
  مقّطعة إلى شرائح رفيعة ،غ من البصل ١٥٠حبة أو  ١ •
  مقّطعة إلى شرائح رفيعة ،فصوص من الثوم ٤ •
  المفروم فرماً ناعماً  ،ملعقة طعام من الزنجبيل الطازج ١ •
  مفرومة فرماً ناعماً  ،ورقة من نبتة الترنجان ١ •
  وحدة صغيرة من عيدان القرفة ١ •
  غ من بودرة حليب جوز الھند ماجي ٥٠كوب أو  ½ •
  مل من الماء ٥٠٠أكواب أو  ٢ •
  مكعب من مرقة الدجاج ماجي ١ •
  م�عق طعام من عصير التمر الھندي ٢ •

  طريقة التحضير 

كركم ومسحوق الكمون ثم ُتترك المكّونات جانباً لمّدة ُتمزج شرائح الدجاج مع الفلفل الحار وال
  . دقائق ١٠

ُيحّمى الزيت في مق�ة وُيطھى البصل والثوم، والزنجبيل، وورقة الترنجان، وُتضاف إليھا 
  . القرفة، ثم ُتقلى المكونات إلى أن يصبح البصل بنّياً ذھبّياً 

ف بودرة حليب جوز الھند ماجي، والماء، دقائق، ثم ُتضا ٥ُيضاف الدجاج المتّبل وُيقلى لمّدة 
  . ومكّعبا مرقة الدجاج ماجي، وعصير التمر الھندي

  . دقائق ٨ُتغلى المكونات وُتترك على ناٍر خفيفٍة لمّدة 

  . ُيقّدم الطبق مع اBرز المطبوخ أو النودلز



   بيانات التوقيت

  البيانات الغذائية

 دقيقة 20 : مدة التحضير

 دقيقة 25 : مدة الطھو

 12.00  : (غ(دھون 

 25.00  : (غ(بروتين 

 9.40  : (غ(كاربوھيدرات 

 249.00  : (سعرات حرارية(طاقة 

  

 دجاج بالكاري •

  تايلندي: أسلوب الطبخ •
  أطباق رئيسية: نوع الطبق •

  أشخاص  ٥: الكمية •

  : درجة الصعوبة •
  رخيص: التكلفة •

  المكّونات 

  م�عق طعام من الزيت النباتي ٢ •
غ من صدور الدجاج منزوعة الجلد  ٧٥٠ •

  المقّطعة إلى مكّعبات ،والعظم
 ،ملعقة طعام من الزنجبيل الطازج ١ •

  لمفروما
  مفرومة ،فصوص من الثوم ٣ •
  مفرومة فرماً ناعماً  ،حبة متوسطة الحجم من البصل ١ •
  المرّكز ،ملعقة طعام من معجون الكاري اBصفر ١ •
  لتر من الماء ١أكواب أو  ٤ •
  م�عق طعام من بودرة حليب جوز الھند ماجي ٤ •
  مكعبات من مرقة الدجاج ماجي ٢ •
  قّشرة والمقّطعة إلى مكّعبات صغيرةالم ،حبات صغيرة الحجم من الطماطم ٢ •
  مقّطعة إلى شرائح ،حبة متوسطة الحجم من الجزر ١ •
  المقّطعة إلى مكّعبات صغيرة ،كوب من شرائح اBناناس المعلّبة والمصفّاة ١ •
  المقّطع إلى شرائح ،كوب من البصل اBخضر ½ •



  المذّوب في ملعقتين كبيرتين من الماء ،ملعقة طعام من دقيق الذرة ½1 •

  طريقة التحضير 

ُيسّخن الزيت في مق�ة، ثم ُيضاف الدجاج مع الزنجبيل، الثوم، والبصل وُيطھى المزيج حّتى 
ُتضاف صلصة الكاري المرّكزة مع الماء، حليب جوز الھند ماجي، مرقة . يصبح لونه بنياً ذھبياً 

  . دقائق ٧ُيطھى المزيج على نار خفيفة لمّدة . الدجاج ماجي والطماطم

ُيحّرك . اف الجزر مع اBناناس، الطماطم والثوم اBخضر، ثم ُيضاف دقيق الذرة المذّوبُيض
  . دقائق إضافية، ثم ُيرفع عن النار ٣المزيج جيداً وُيطھى لمّدة 

   نصائح

   بيانات التوقيت

  البيانات الغذائية

ُيقّدم ھذا الطبق مع نودل البيض أو اBرّز، أو مع اBرز  : نصائح التقديم
  .اBبيض المقلي

 دقيقة 15 : التحضيرمدة 

 دقيقة 15 : مدة الطھو

 12.00  : (غ(دھون 

 37.00  : (غ(بروتين 

 18.00  : (غ(كاربوھيدرات 

 332.00  : (سعرات حرارية(طاقة 

  

 فّتة الدجاج •

  لبناني: أسلوب الطبخ •

  أطباق رئيسية: نوع الطبق •

  أشخاص  ٦: الكمية •
  : درجة الصعوبة •
  رخيص: التكلفة •



  

  نات المكوّ 

  رغيف كبير من الخبز العربي ١ •
  كغ من الدجاج الكامل ١ •
  مل من الماء ١٥٠٠أكواب أو  ٦ •
  مقّطعة إلى مكعبات ،غ من البصل ١٠٠حبة صغيرة الحجم أو  ١ •
  مكعبات من مرقة الدجاج ماجي ٤ •
  من عود القرفة ١ •
  المحّمص ،م�عق طعام من الصنوبر ٢ •
  المحّمص ،م�عق طعام من الفستق ٢ •
  المحّمص ،طعام من اللوز م�عق ٢ •
  ملعقة طعام من البقدونس الطازج ١ •

  :لتحضير ا!رز •

  م�عق طعام من الزيت النباتي ٢ •
  غ من لحم البقر المفروم ٢٥٠ •
  ملعقة صغيرة من القرفة المطحونة ½ •
  ملعقة صغيرة من الفلفل اBسود المطحون ½ •
  ملعقة صغيرة من الفلفل الحلو ½ •
  حونملعقة صغيرة من الھال المط ½ •
  غ من اBرز البسمتي ٣٠٠كوب أو  ½1 •

  :لتحضير صلصة اللبن •

  غ من اللبن الزبادي ٥٠٠أكواب أو  ٢ •
  المسحوق ،فصوص من الثوم ٤ •
  م�عق طعام من معجون الطحينة ٢ •

  طريقة التحضير 

  . ُيحّمص الخبز العربي وُيقّطع إلى قطع صغيرة ويوضع في طبٍق كبيٍر للتقديم

اٍء كبيٍر وُيغلى المزيج وُترفع الرغوة كلّما ظھرت على الوجه، ثم يوضع الدجاج والماء في وع
دقيقة أو  ٥٠ُتطھى المكّونات لمّدة . ُيضاف البصل، ومكّعبات مرقة الدجاج ماجي، وعود القرفة

  . إلى أن يصبح الدجاج مطھّواً جّيداً 

  . قة الدجاج جانباً ُيستخرج الدجاج من المرقة، ثم ُيسّحب العظم من قطع اللحم ويوضع اللحم ومر

ُيحّمى الزيت في وعاٍء كبيٍر للصلصة وُيضاف إليه اللحم المفروم والتوابل وُيقلّى المزيج إلى أن 
مل من مرقة الدجاج، وُتغّطى  ٥٦٠كوب أو  ٢¼ُيضاف اBرز من ثم . يصبح اللحم ذھبّياً 

  . رز مطھّواً جّيداً دقيقة أو إلى أن يصبح اB ٢٥المكّونات وُتترك على ناٍر خفيفٍة لمّدة 

  : لتحضير الطبق



ُيسكب القليل من مرقة الدجاج فوق الخبز المحّمص داخل طبق التقديم، ثم ُيسكب اBرز فوق 
الخبز وُتمزج كّل المكّونات الخاصة بصلصة اللبن ثم ُتسكب فوق اBرز وتوضع قطع الدجاج 

  . واللحم فوق اللبن

  . وُيرش البقدونس فوقھا، ثم ُيقّدم على الفورُيزّين وجه الطبق بالمكّسرات المحّمصة 

   بيانات التوقيت

  البيانات الغذائية

 قيقةد 25 : مدة التحضير

 دقيقة ٣٠ساعة و  : مدة الطھو

 47.00  : (غ(دھون 

 54.00  : (غ(بروتين 

 57.00  : (غ(كاربوھيدرات 

 854.00  : (سعرات حرارية(طاقة 

 ثريد الدجاج •

  إماراتي: أسلوب الطبخ •

  أطباق رئيسية: نوع الطبق •



  أشخاص  ٧: الكمية •

  : درجة الصعوبة •
  رخيص: التكلفة •

  المكّونات 

  المقّطع ،كغ من الدجاج ½1 •
  مل من الماء ١٥٠٠أكواب أو  ٦ •
  م�عق طعام من الزيت النباتي ٢ •
  مفرومة فرماً ناعماً  ،غ من البصل ٥٠٠حبات متوسطة الحجم أو  ٣ •
  مسحوقة ،فصوص من الثوم ٣ •
  المقّشر والمسحوق ،حبة صغيرة الحجم من الزنجبيل الطازج ١ •
  ملعقة طعام من معجون الطماطم ١ •
  المقّطعة إلى مكّعبات كبيرة ،غ من البطاطا ٥٠٠كبيرة الحجم أو حبات  ٢ •
  المقّشرة والمقّطعة إلى شرائح سميكة ،غ من حبات الكوسا الصغيرة ٥٠٠أو  ٤ •
  المقّشر والمقّطع إلى مكّعبات كبيرة ،غ من الباذنجان ٥٠٠حبات متوسطة الحجم أو  ٢ •
  ةالمفروم ،غ من الطماطم ٦٠٠حبات متوسطة الحجم أو  ٤ •
  حبات من ال�يم المجّفف ٣ •
  صغير الحجم، المفروم ،قرون من الفلفل اBخضر الحار ٢ •
  مكعبات من مرقة الدجاج ماجي ٣ •
  ملعقة طعام من خلطة التوابل العربية ١ •
  ملعقة صغيرة من القرفة المطحونة ١ •
  ملعقة صغيرة من الكركم المطحون ١ •
  ملعقة صغيرة من مسحوق الكاري ١ •
  مسحوق الثومملعقة صغيرة من  ١ •
  ملعقة صغيرة من الكزبرة المطحونة ١ •
  ملعقة صغيرة من الھال اBخضر ١ •
  ملعقة صغيرة من الفلفل الحار ¼ •
  المقّطعة إلى شرائح سميكة ،غ من الفليفلة الحلوة الخضراء ١٥٠حبة متوسطة الحجم أو  ١ •
  المفرومة ،غ من الكزبرة ٧٥كوب أو  ١ •
  رغيف من الخبز المرقوق ١٥ •

  حضير طريقة الت

توضع قطع الدجاج في قدر كبيرة، وُتغمر بالماء ثم ُتغلى مع إزالة الرغوة كلّما ظھرت على 
  . ُيصفى وُتحفظ المرقة جانباً . دقيقة ٢٠ُيغطى الدجاج وُيطھى على نار خفيفة لمّدة . الوجه

اف الثوم ُيض. ُيسّخن الزيت في قدر كبيرة ثم ُيضاف البصل وُيطھى حّتى يصبح لونه بنياً ذھبياً 
مع الزنجبيل ومعجون الطماطم والبطاطا والكوسا والباذنجان والطماطم وال�يم المجّفف، 

  . دقائق ٤و ٣وُيحّرك المزيج وُيطھى لمّدة تتراوح بين 

  . ُتضاف قطع الدجاج مع المرقة ومكّعبات مرقة الدجاج ماجي وكافة التوابل والفليفلة الحلوة

  . دقائق ١٠ك على نار ھادئة لمّدة ُيغلى المزيج، ثم ُيغطى وُيتر



دقائق إضافّية أو حّتى تنضج البطاطا  ١٠ُتضاف الكزبرة، وُيترك المزيج على نار ھادئة لمّدة 
  . مع قطع الدجاج

  . يوضع الخبز بطبقات على طبق تقديم كبير أو ُيكسر إلى قطع صغيرة

  . لمتبّقية من المرقةُتسكب المرقة أّو^ً فوق الخبز، ثم الدجاج فالخضار والكمية ا

  . ُيقّدم على الفور

   بيانات التوقيت

  البيانات الغذائية

 دقيقة 25 : مدة التحضير

 دقيقة 40 : مدة الطھو

 38.00  : (غ(دھون 

 51.00  : (غ(بروتين 

 71.00  : (غ(كاربوھيدرات 

 832.00  : (سعرات حرارية(طاقة 

  

 صالونة الدجاج •

  خليجي: أسلوب الطبخ •

  أطباق رئيسية: نوع الطبق •

  أشخاص  ٦: الكمية •
  : درجة الصعوبة •

  رخيص: التكلفة •

  المكّونات 

  المقّطع ،جاجكغ من الد ½1 •
  مل من الماء ١٥٠٠أكواب أو  ٦ •
  م�عق طعام من الزيت النباتي ٢ •
غ من  ٥٠٠حبات متوسطة الحجم أو  ٣ •

  مفرومة فرماً ناعماً  ،البصل
  مسحوقة ،فصوص من الثوم ٣ •
  المقّشر والمسحوق ،حبة صغيرة الحجم من الزنجبيل الطازج ١ •



  ملعقة طعام من معجون الطماطم ١ •
  المقّطعة إلى مكّعبات كبيرة ،غ من البطاطا ٥٠٠م أو حبات كبيرة الحج ٢ •
  المقّشرة والمقّطعة إلى شرائح سميكة ،غ من الكوسا ٥٠٠حبات صغيرة الحجم أو  ٤ •
  المقّشر والمقّطع إلى مكّعبات كبيرة ،غ من الباذنجان ٥٠٠حبات متوسطة الحجم أو  ٢ •
  المفرومة ،غ من الطماطم ٦٠٠حبات متوسطة الحجم أو  ٤ •
  ات من ال�يم المجّففحب ٣ •
  صغير الحجم والمفروم ،قرون من الفلفل اBخضر الحار ٢ •
  مكعبات من مرقة الدجاج ماجي ٣ •
  ملعقة طعام من خلطة التوابل العربية ١ •
  ملعقة صغيرة من القرفة المطحونة ١ •
  ملعقة صغيرة من الكركم المطحون ١ •
  ملعقة صغيرة من مسحوق الكاري ١ •
  الثومملعقة صغيرة من مسحوق  ١ •
  ملعقة صغيرة من الكزبرة المطحونة ١ •
  ملعقة صغيرة من الھال اBخضر ١ •
  ملعقة صغيرة من الفلفل الحار ¼ •
  المقّطعة إلى شرائح سميكة ،غ من الفليفلة الحلوة الخضراء ١٥٠حبة متوسطة الحجم أو  ١ •
  المفرومة ،غ من الكزبرة ٧٥كوب أو  ١ •

  طريقة التحضير 

ير، وُتغمر بالماء ثم ُتغلى مع إزالة الرغوة كلّما ظھرت على توضع قطع الدجاج في قدر كب
  . ُيصفى وُتحفظ المرقة جانباً . دقيقة ٢٠ُيغطى الدجاج وُيطھى على نار خفيفة لمّدة . الوجه

ُيضاف الثوم . ُيسّخن الزيت في قدر كبيرة ثم ُيضاف البصل وُيطھى حّتى يصبح لونه بنياً ذھبياً 
اطم والبطاطا والكوسا والباذنجان والطماطم وال�يم المجّفف، مع الزنجبيل ومعجون الطم

  . دقائق ٤و ٣وُيحّرك المزيج وُيطھى لمّدة تتراوح بين 

  . ُتضاف قطع الدجاج مع المرقة ومكّعبات مرقة الدجاج ماجي وكافة التوابل والفليفلة الحلوة

  . دقائق ١٠ُيغلى المزيج، ثم ُيغطى وُيترك على نار ھادئة لمّدة 

دقائق إضافّية أو حّتى تنضج البطاطا  ١٠ُتضاف الكزبرة، وُيترك المزيج على نار ھادئة لمّدة 
  . مع قطع الدجاج

   نصائح

   بيانات التوقيت

  البيانات الغذائية

  .ُيقّدم مع اBرز اBبيض : نصائح التقديم



 دقيقة 25 : مدة التحضير

 دقيقة 40 : مدة الطھو

 44.00  : (غ(دھون 

 53.00  : (غ(بروتين 

 42.00  : (غ(اربوھيدرات ك

 766.00  : (سعرات حرارية(طاقة 

  

 الدجاج الحار مع البطاطا الحلوة •

  ھندي: أسلوب الطبخ •

  أطباق رئيسية: نوع الطبق •
  أشخاص  ٥: الكمية •

  : درجة الصعوبة •

  رخيص: التكلفة •

  المكّونات 

  م�عق طعام من الزيت النباتي ٢ •
 ،جلدغ من الدجاج الكامل منزوع ال ١٢٠٠ •

  مقّطع مع العظم
 ،غ من البصل ٢٠٠حبة كبيرة الحجم أو  ١ •

  مقّطعة إلى شرائح
  مسحوقان ،فصوص من الثوم ٢ •
  ملعقة صغيرة من الكزبرة المطحونة ١ •
  ملعقة صغيرة من الكمون المطحون ١ •
  ملعقة صغيرة من الكركم المطحون ١ •
  ملعقة صغيرة من مسحوق الفلفل الحار ½ •
  توابل غرام ماسا^ ملعقة صغيرة من مسحوق ½1 •
  مقشرة ومفرومة ،غ من الطماطم ٦٠٠حبات كبيرة الحجم أو  ٤ •
  مكعبات من مرقة الدجاج ماجي ملح أقل ٢ •
  مل من الماء ٢٥٠كوب أو  ١ •
  المصّفى ،غ من الحّمص المعلّب ٢٥٠علبة أو  ١ •
  المقطعة إلى مكعبات كبيرة ،كغ من البطاطا الحلوة ½ •

  طريقة التحضير 



نباتي في مق�ة كبيرة غير ^صقة، وُتقلى قطع الدجاج حّتى يصبح لونھا بنياً يحّمى الزيت ال
  . ذھبياً ثم ُترفع من المق�ة

. دقائق ٤ُتضاف شرائح البصل إلى المق�ة نفسھا وُتطھى مع ا^ستمرار في التحريك لمّدة 

ُتحّرك . م ماسا^ُيضاف الثوم وُيتّبل المزيج بالكزبرة والكمون والكركم والفلفل الحار والغارا
  . المكّونات جيداً لمّدة دقيقة واحدة

ُيغلى المزيج وُيعاد وضع قطع . ُتضاف الطماطم مع مكعبات مرقة الدجاج ماجي ملح أقل والماء
دقيقة أو حّتى تصبح  ٢٠ُيغّطى المزيج وُيترك على نار ھادئة لمّدة . الدجاج من جديد في المق�ة
  . قطع الدجاج نصف ناضجة

دقيقة  ١٥ُيغّطى المزيج وُيترك على نار ھادئة لمّدة . الحّمص مع مكعبات البطاطا الحلوة ُيضاف
  . إضافية أو حّتى تنضج كافة المكّونات

  . ُيقّدم ھذا الطبق مع اBرز المطبوخ

   بيانات التوقيت

  البيانات الغذائية

 دقيقة 25 : مدة التحضير

 دقيقة 45 : مدة الطھو

 37.00  : (غ(دھون 

 48.00  : (غ(بروتين 

 44.00  : (غ(كاربوھيدرات 

 706.00  : (سعرات حرارية(طاقة 

  

في الفرن مع البطاطا على الدجاج المشوي  •
 الطريقة اليمنية

  يمني: أسلوب الطبخ •
  أطباق رئيسية: نوع الطبق •

  أشخاص  ٦: الكمية •

  : درجة الصعوبة •
  رخيص: التكلفة •



  المكّونات 

  المقّطعة إلى شرائح متوسطة ،غ من البطاطا ١٢٥٠حبات متوسطة الحجم أو  ٥ •
  مل من الماء ٦٢٥أكواب أو  ½2 •
  مسحوقة ،فصوص من الثوم ٤ •
  المفرومة ،غ من الكزبرة ٣٥كوب أو  ½ •
  مكعبات من مرقة الدجاج ماجي ٢ •
  ملعقة صغيرة من الفلفل اBسود المطحون ½ •
  ملعقة صغيرة من الھال المطحون ½ •
  ملعقة صغيرة من القرفة المطحونة ½ •
  ملعقة صغيرة من الكمون المطحون ½ •
  ملعقة طعام من دقيق الذرة ١ •
  أجزاء ٨قّطعة إلى م ،من الدجاج الكامل ١ •
  كوب من عصير الحامض ¼ •

  طريقة التحضير 

مع ا^حتفاظ بملعقتين كبيرتين من الكزبرة (يوضع الماء مع الثوم المسحوق والكزبرة المفرومة 
ُتغلى المكونات وُتترك . ، ومكعبات مرقة الدجاج ماجي، والتوابل، ودقيق الذرة في قدرٍ )للتزيين

  . ائق مع التحريك المستمر إلى أن تسمك الصلصة قلي�ً دق ٥على ناٍر خفيفٍة لمّدة 

  . سم ٢٤× سم  ٣٠ُتوّزع شرائح البطاطا في طبق للخبز قياس 

ُتسكب الصلصة المجّھزة فوق البطاطا ثم ُتوّزع فوقھا قطع الدجاج وُتخبز في فرٍن محّمى على 
  . والبطاطا جيداً دقيقة أو إلى أن ينضج الدجاج  ٣٠درجة مئوية لمّدة ساعة و ٢٠٠حرارة 

  . ُيسكب عصير الحامض على وجه الطبق المخبوز وُيزّين بالكزبرة المفرومة المتبقية من ثم ُيقّدم

   نصائح

   بيانات التوقيت

  البيانات الغذائية

ُيغطى الطبق بورق اBلمنيوم في حال أصبح الدجاج محمراً  : نصائح الطبخ
  .بالكامل ولم تنضج البطاطا

  .الخضراء ُيقّدم مع السلطة : نصائح التقديم

 دقيقة 20 : مدة التحضير

 دقيقة ٣٠ساعة و  : مدة الطھو



 26.00  : (غ(دھون 

 35.00  : (غ(بروتين 

 38.00  : (غ(كاربوھيدرات 

 535.00  : (سعرات حرارية(طاقة 

  

 زربيان الدجاج •

  يمني: أسلوب الطبخ •
  أطباق رئيسية: نوع الطبق •

  أشخاص  ١٠: الكمية •
   :درجة الصعوبة •
  رخيص: التكلفة •

  المكّونات 

  م�عق طعام من الزيت النباتي ٥ •
غ من  ٣٧٥حبات متوسطة الحجم أو  ٣ •

  المقّطع إلى شرائح ،البصل
مقّطعة إلى  ،كغ من الدجاج الكامل ١أو  ١ •

  أجزاء ٨
غ من  ٨٠٠حبات صغيرة الحجم أو  ٨ •

  المقشرة ،البطاطا
  ملعقة صغيرة من الفلفل اBسود المطحون ½ •
  ة صغيرة من الكمون المطحونملعق ½ •
  ملعقة صغيرة من القرفة المطحونة ½ •
  ملعقة صغيرة من الھال المطحون ½ •
  مكعبات من مرقة الدجاج ماجي ٢ •
  لتر من الماء ¼3كوب أو  ١٣ •
  حسب المذاق ،رشة من الملح •
  المغسول والمصّفى ،غ من اBرز البسمتي ٨٠٠أكواب أو  ٤ •
  مل من الماء المغلي ٦٠كوب أو  ¼المنقوع في  ،رشة من خيوط الزعفران •

  طريقة التحضير 

دقائق أو  ٤إلى  ٣وُيطھى البصل لمّدة ) مع ا^حتفاظ بملعقة كبيرة(ُيحّمى الزيت في وعاٍء كبيٍر 
 ٦ُتضاف قطع الدجاج والبطاطا الكاملة المقّشرة وُتحّرك المكّونات لّمدة . إلى أن يصبح طرّياً 

  . تغّير لون الدجاجدقائق إضافّية أو إلى أن ي ٨إلى 



مع (ُتضاف التوابل ومكعبات مرقة الدجاج ماجي وُتحّرك ثم ُيضاف كوب واحد من الماء 
ُتغّطى المكّونات وُتترك على ناٍر خفيفٍة مع التحريك ). كوٍب من الماء جانباً  ١٢ا^حتفاظ بمقدار 

  . ثم توضع جانباً دقيقة أو إلى أن ينضج الدجاج والبطاطا جّيداً  ٣٠من وقٍت jخر لمّدة 

في ھذه اBثناء، توضع الكمّية المتبقية من الماء و الملح في وعاٍء كبيٍر آخر وُتغلى ثم ُيضاف 
دقائق أو إلى يصبح اBرز مطھّواً  ١٠إلى  ٨إليھا اBرز وُيطھى على ناٍر متوسطة الحرارة لمّدة 

  . ُيستخرج اBرز وُيصّفى). استواء¾ (بشكٍل شبه كامل 

قة الزيت الكبيرة المتبقّية في قعر وعاٍء كبيٍر ثم ُتضاف إليھا نصف كمّية اBرز توضع ملع
  . المسلوق وُيسكب فوقه مزيج الدجاج وُيغّطى بكمّية اBرز المتبقية

دقيقة أو إلى  ٢٥ُيرش ماء الزعفران على الوجه ثم ُيغّطى المزيج وُيطھى على ناٍر خفيفٍة لمّدة 
  . كاملأن يصبح اBرز مطھّواً بال

  . ُيقلب اBرز على طبٍق كبيٍر للتقديم وُيقّدم

   نصائح

   بيانات التوقيت

  البيانات الغذائية

  .ُيزّين الطبق بالبصل المقلي والمكّسرات المقلّية : نصائح التقديم

 دقيقة 25 : مدة التحضير

 ساعة : مدة الطھو

 21.00  : (غ(دھون 

 26.00  : (غ(بروتين 

 81.00  : (غ(كاربوھيدرات 

 629.00  : (عرات حراريةس(طاقة 

  



 دجاج باللبن •

  متوسطي: أسلوب الطبخ •

  أطباق رئيسية: نوع الطبق •

  أشخاص  ٥: الكمية •

  : درجة الصعوبة •
  رخيص: التكلفة •

  المكّونات 

  ملعقة طعام من السمن ½1 •
  المقطع ،كغ من الدجاج ١ •
غ من  ٣٠٠حبات متوسطة الحجم أو  ٢ •

  مفرومتان ،البصل
  الصنوبرغ من  ٣٥كوب أو  ¼ •
  حبات من الھال اBخضر ١٠ •
  من عود القرفة ١ •
  المفروم ،ملعقة طعام من الزنجبيل الطازج ½ •
  مفرومان فرماً ناعماً  ،فصوص من الثوم ٢ •
  ملعقة صغيرة من مسحوق الفلفل الحار ¼ •
  م�عق صغيرة من مسحوق الفلفل الحلو ٢ •
  م�عق صغيرة من الدقيق العادي ٢ •
  جيمكعبات من مرقة الدجاج ما ٢ •
  مل من الماء ٢٥٠كوب أو  ١ •
  مل من اللبن الزبادي ٣٧٥كوب أو  ½1 •

  طريقة التحضير 

  . ُيحّمى السمن في مق�ٍة كبيرٍة وُتضاف قطع الدجاج وُتحّمر ثم ُتستخرج من المق�ة

ُيضاف البصل، وحّبات الصنوبر، والھال، والقرفة وُيطھى المزيج على ناٍر معتدلٍة لمّدٍة تتراوح 
  . دقائق أو إلى أن يصبح لون البصل بنّياً ذھبّياً  ٧و ٥بين 

ُيضاف الزنجبيل، والثوم، ومسحوق الفلفل الحار والحلو، والدقيق وُيحّرك المزيج لمّدة دقيقة أو 
  . دقيقتين

ُتوضع . ُيضاف مكّعبا مرقة الدجاج ماجي، والماء، واللبن وُيحّرك المزيج إلى أن تغلي الصلصة
دقيقة أو إلى يصبح  ٣٠المق�ة ثم ُتغّطى وُتترك على ناٍر خفيفٍة لمّدة  قطع الدجاج مجّدداً في

  . الدجاج مطھّواً جّيداً 

  . ُتقّدم مع اBرز

   بيانات التوقيت

  البيانات الغذائية



 دقيقة 20 : مدة التحضير

 دقيقة 35 : مدة الطھو

 42.00  : (غ(دھون 

 43.00  : (غ(بروتين 

 17.00  : (غ(كاربوھيدرات 

 618.00  : (سعرات حرارية(طاقة 

  

 غو^ش بالدجاج •

  فرنسي: أسلوب الطبخ •

  أطباق رئيسية: نوع الطبق •
  أشخاص  ٥: لكميةا •

  : درجة الصعوبة •

  رخيص: التكلفة •

  المكّونات 

  ملعقة طعام من الزيت النباتي ½1 •
  وحدة صغيرة من أفخاذ الدجاج ١٢ •
غ من  ١٥٠حبة متوسطة الحجم أو  ١ •

  مفرومة ،البصل
غ من  ٢٠٠حبات صغيرة الحجم أو  ٢ •

مقّطعة إلى شرائح  ،الفليفلة الحلوة الحمراء
  رفيعة

  مقّطعة إلى شرائح رفيعة ،غ من الجزر ٢٠٠الحجم أو  حبات صغيرة ٢ •
  مسحوقان ،فصوص من الثوم ٢ •
  ملعقة طعام من البابريكا الحلوة ½1 •
  ملعقة صغيرة من الفلفل اBسود المطحون ¼ •
  رشة من الفلفل الحار •
  ملعقة طعام من معجون الطماطم ١ •
  ملعقة طعام من الدقيق العادي ١ •
  من ورق الغار ١ •
  قة الدجاج ماجيمكعبات من مر ٢ •
  مل من الماء ٥٠٠أكواب أو  ٢ •
  المفروم ،م�عق طعام من البقدونس الطازج ٢ •



  طريقة التحضير 

ُتستخرج . ُيحّمى الزيت في قدٍر واسعٍة وُتضاف قطع الدجاج وُتطھى حتى يصبح لونھا بّنّياً ذھبّياً 
  . من القدر وتوضع جانباً 

 ٥اء، والجزر، والثوم إلى المق�ة وُتطھى لمّدة ُتضاف المكّونات من البصل، والفليفلة الحمر
  . دقائق مع التحريك من وقٍت jخر حتى تصبح الخضار طرّية

ُيضاف مسحوق الفلفل الحلو، والفلفل اBسود، والفلفل الحار، ومعجون الطماطم، والدقيق، 
  . والماء ثانية ثم ُيضاف مكّعبا مرقة الدجاج ماجي ٣٠ُيحّرك المزيج لمّدة . وورقة الغار

عندما يصبح الدجاج . دقيقة مع تغطية القدر جزئّياً  ٣٠ُتضاف قطع الدجاج وُتطھى ببطء لمّدة 
  . مطھّواً جّيداً، ُيضاف البقدونس إليه وُتقّدم مع اBرز

   بيانات التوقيت

  البيانات الغذائية

 دقيقة 15 : مدة التحضير

 دقيقة 40 : مدة الطھو

 19.00  : (غ(دھون 

 35.00  : (غ(بروتين 

 14.00  : (غ(كاربوھيدرات 

 372.00  : (سعرات حرارية(طاقة 

  

 سيكّيةدجاج على الطريقة المك •

  مكسيكي: أسلوب الطبخ •

  أطباق رئيسية: نوع الطبق •
  أشخاص  ٤: الكمية •

  : درجة الصعوبة •
  رخيص: التكلفة •

  المكّونات 

  م�عق طعام من زيت الزيتون ٢ •



  مفرومة فرماً ناعماً  ،غ من البصل ١٢٥حبة متوسطة الحجم أو  ١ •
  مالمنزوع منه البذور والمفرو ،قرن من الفلفل اBخضر الحار ١ •
  المفروم فرماً ناعماً  ،فصوص من الثوم ٣ •
  المفروم ،غ من الدجاج ٥٠٠ •
  مقّشرة ومفرومة فرماً ناعماً  ،غ من الطماطم ٤٥٠حبات متوسطة الحجم أو  ٣ •
  مكعبات من مرقة الدجاج ماجي ٢ •
  مل من الماء ٢٥٠كوب أو  ١ •
  م�عق طعام من معجون الطماطم ٢ •
  ملعقة صغيرة من الكمون المطحون ½1 •
  المفرومة ،قة طعام من الكزبرةملع ١ •

  طريقة التحضير 

ُيحّمى الزيت في وعاٍء ثقيٍل للصلصة وُيضاف وُيطھى كّل من البصل، والفلفل الحار، والثوم 
  . على ناٍر معتدلة إلى أن يصبح البصل طرّياً ^ بّنّياً 

ج ماجي، والماء، ثم ُتضاف الطماطم، ومكّعبات مرقة الدجا. ُيضاف الدجاج وُيحّرك لمّدة دقيقتين
 ٣٠ُيغّطى الوعاء وُيطھى المزيج على ناٍر خفيفٍة لمّدة . ومعجون الطماطم، ومسحوق الكّمون

  . دقيقة

  . ُتضاف الكزبرة الطازجة والمفرومة وُيحّرك المزيج جّيداً 

  . المكسيكّية" تورتّيا"ُيقّدم مع اBرز المطھو أو مع رقائق 

   بيانات التوقيت

  البيانات الغذائية

 دقيقة 25 : مدة التحضير

 دقيقة 25 : مدة الطھو

 26.00  : (غ(دھون 

 26.00  : (غ(بروتين 

 11.00  : (غ(رات كاربوھيد

 378.00  : (سعرات حرارية(طاقة 

  



 دجاج أ^ كينغ •

  فرنسي: أسلوب الطبخ •

  أطباق رئيسية: نوع الطبق •

  أشخاص  ٥: الكمية •

  : درجة الصعوبة •
  رخيص: التكلفة •

  المكّونات 

  كغ من الدجاج الكامل ١أو  ١ •
  مل من الماء ١٧٥٠أكواب أو  ٧ •
  م�عق طعام من الزبدة ٤ •
المقّطع إلى  ،غ من الفطر ١٠٠و كوب أ ١ •

  أرباع
  م�عق طعام من الدقيق العادي ٤ •
  مكعبات من مرقة الدجاج ماجي ٢ •
  مقّطعة إلى شرائح ،غ من الفليفلة الحلوة الخضراء ١٥٠حبة متوسطة الحجم أو  ١ •
  مقّطعة إلى شرائح ،غ من الفليفلة الحلوة الحمراء ١٥٠حبة متوسطة الحجم أو  ١ •
  مقّشرة ومبشورة ،من الجزرغ  ١٠٠حبة أو  ١ •
  مل من كريما الخفق ٨٥كوب أو  1/3 •
  ملعقة صغيرة من الفلفل اBبيض المطحون ¼ •
  م�عق طعام من عصير الحامض ٢ •
  المفروم للتزيين ،ملعقة طعام من البقدونس الطازج ١ •

  طريقة التحضير 

رد ثّم ُينزع جلدھا توضع جانباً حتى تب. دقيقة أو حتى تنضج ٤٥ُتسلق الدجاجة في الماء لمدة 
  . ُيصّفى المرق المغلي ويوضع جانباً . وعظمھا

ُيضاف الدقيق السادة وُيحّرك مع الفطر . ُتذّوب الزبدة في قدر وُيقلّى فيھا الفطر لمدة دقيقتين
  . لمدة دقيقة

ُيضاف مكّعبا مرقة الدجاج ماجي، وشرائح . أكواب من المرق وُيغلى مع التحريك ٣ُيضاف 
لحلوة الخضراء، وشرائح الفليفلة الحلوة الحمراء، والجزر، والكريما، والفلفل اBبيض الفليفلة ا

  . دقائق ٣ثّم ُتترك المكّونات على نار خفيفة لمدة 

ُتحّرك المكّونات قلي�ً، ثّم ُيزّين . ُيضاف عصير الحامض وقطع الدجاج إلى الصلصة المعّدة
  . الطبق بالبقدونس وُيقّدم

   نصائح

   بيانات التوقيت

  ذائيةالبيانات الغ



يمكن استعمال الدجاج المنزوع العظم بد^ً من الدجاجة  : نصائح الطبخ
م�عق كبيرة  ٣ُتقلّى قطع الدجاج في  في ھذه الحالة،. الكاملة

ُتضاف إلى  دقائق أو حتى تنضج ثمّ  ٥من الزيت النباتي لمدة 
  .الصلصة المعّدة وُتترك على نار خفيفة مع سائر المكّونات

 دقيقة 20 : مدة التحضير

 دقيقة 55 : مدة الطھو

 38.00  : (غ(دھون 

 38.00  : (غ(بروتين 

 14.00  : (غ(كاربوھيدرات 

 556.00  : (سعرات حرارية(طاقة 

  

 دجاج بالزبدة وتوابل الماسا^ •

  ھندي: أسلوب الطبخ •
  أطباق رئيسية: نوع الطبق •

  أشخاص  ٥: الكمية •

  : درجة الصعوبة •
  رخيص: التكلفة •

  المكّونات 

  م�عق طعام من الزيت النباتي ٣ •
  م�عق طعام من الزبدة ٢ •
غ من  ٣٠٠حبات متوسطة الحجم أو  ٢ •

  مفرومتان ،البصل
  المسحوق ،م�عق صغيرة من الثوم ٢ •
 ،م�عق صغيرة من الزنجبيل الطازج ٢ •

  المفروم
  م�عق صغيرة من مسحوق توابل غرام ماسا^ ٢ •
  ل الحارملعقة صغيرة من مسحوق الفلف ١ •
  من َورق الغار ٢ •
  ملعقة صغيرة من الكزبرة المطحونة ١ •
  م�عق صغيرة من بذور الكمون ٢ •
  من الھال اBخضر ١٠ •



  ملعقة صغيرة من حّب الفلفل اBسود ١ •
  مكعبات من مرقة الدجاج ماجي ٢ •
  المقّشرة والمقّطعة إلى مكّعبات ،غ من الطماطم ٤٥٠حبات متوسطة الحجم أو  ٣ •
  ن معجون الطماطمم�عق طعام م ٣ •
  مل من اللبن الزبادي ١٥٠كوب أو  2/3 •
  مل من الماء ٥٠٠أكواب أو  ٢ •
  المقّطعة إلى مكعبات ،غ من صدور الدجاج منزوعة الجلد والعظم ٧٥٠ •
  مل من كريما الخفق ١٥٠كوب أو  2/3 •
  حسب المذاق ،رشة من الملح •
  المفرومة ،م�عق طعام من الكزبرة ٢ •

  طريقة التحضير 

دقائق أو حتى ُيصبح ذھبّي  ٥زيت والزبدة معاً في قدر وُيقلّى البصل المفروم لمدة ُيحّمى ال
  . اللون

ُيضاف الثوم، والزنجبيل، وتوابل غارام ماسا^، ومسحوق الفلفل الحار، والكزبرة، وبذور 
ُتحّرك . الكمون، وورقتا الغار، وحبوب الھال، والفلفل اBسود، ومكّعبا مرقة الدجاج ماجي

  . ّونات لمّدة دقيقةالمك

ُيضاف اللبن الزبادي والماء . ُتضاف الطماطم ومعجون الطماطم وُتحّرك لمدة دقيقة إضافية
  . دقائق ١٠وُيغلى المزيج وُيترك على نار خفيفة لمدة 

  . ُيمزج المزيج جّيداً في الخ�ط الكھربائي ثّم ُيعاد وضعه في القدر

دقائق أو حتى ينضج  ١٠رك على نار خفيفة لمدة ُتضاف مكّعبات الدجاج إلى الصلصة وُتت
  . الدجاج

  . دقائق إضافية ٥ُتضاف الكريما وُتغلى المكّونات ثّم ُتترك على نار خفيفة لمدة 

  . ُيزّين الطبق بالكزبرة الطازجة وُيقّدم مع اBرز اBبيض

   نصائح

   بيانات التوقيت

  البيانات الغذائية

لجلد، يجب تقطيعھا في حال استعمال دجاجة كاملة منزوعة ا : نصائح الطبخ
  .دقائق إضافية ١٠الطھي لـ  قطع وتمديد مدة ٨إلى 

 دقيقة 20 : مدة التحضير



 دقيقة 45 : مدة الطھو

 24.00  : (غ(دھون 

 40.00  : (غ(بروتين 

 21.00  : (غ(كاربوھيدرات 

 458.00  : (سعرات حرارية(طاقة 

  

 مكبوس الدجاج على طريقة الظاھرة •

  عماني: أسلوب الطبخ •

  أطباق رئيسية: نوع الطبق •
  أشخاص  ٧: الكمية •

  : درجة الصعوبة •
  رخيص: التكلفة •

  المكّونات 

  م�عق طعام من السمن ٣ •
غ من  ٣٧٥حبات متوسطة الحجم أو  ٣ •

  المفروم ،البصل
مقّطعة إلى  ،كغ من الدجاج الكامل ١أو  ١ •

  أجزاء ٨
  المسحوق ،فصوص من الثوم ٥ •
  البھارات الُعمانيةم�عق طعام من خلطة  ٣ •
  المقّشرة والمقّطعة إلى مكعبات ،غ من الطماطم ٤٥٠حبات متوسطة الحجم أو  ٣ •
  ملعقة طعام من معجون الطماطم ١ •
  مكعبات من مرقة الدجاج ماجي ٣ •
  مل من الماء ٦٢٥أكواب أو  ½2 •
  المغسول والمصفى ،غ من اBرز البسمتي ٥٠٠أكواب أو  ½2 •

  طريقة التحضير 

. دقائق أو إلى أن يصبح طرّياً  ٣ة في وعاٍء كبيٍر وُيضاف البصل وُيقلّى لمّدة ُتحّمى السمن

دقائق أو إلى أن يتغّير لونھا ثم ُيضاف الثوم  ٨و ٧ُتضاف قطع الدجاج وُتقلّى لمّدة تتراوح بين 
ُتحّرك المكونات ثم ُتضاف إليھا الطماطم ومعجون الطماطم ومكعبات . وخليط البھارات العمانّية

 ٣٠ُتحّرك المكّونات لمّدة دقيقتين ثم ُتغّطى وُتترك على ناٍر خفيفٍة لمّدة . قة الدجاج ماجيمر

  . دقيقة أو إلى يصبح الدجاج مطھّواً جّيداً 



 ٢٥ُيترك اBرز على ناٍر خفيفٍة لمّدة . ُيضاف الماء وُيغلى ثم ُيضاف إليه اBرز وُيحّرك وُيغّطى

  . اً جّيداً دقيقة أو إلى أن يصبح اBرز مطھوّ 

   نصائح

   بيانات التوقيت

  البيانات الغذائية

  .ُتقّدم السلطة كطبٍق جانبي : نصائح التقديم

 دقيقة 25 : مدة التحضير

 دقائق ١٠ساعة و  : مدة الطھو

 28.00  : (غ(دھون 

 34.00  : (غ(بروتين 

 70.00  : (غ(كاربوھيدرات 

   : (سعرات حرارية(طاقة 

  

 مغربية •

  لبناني: أسلوب الطبخ •

  أطباق رئيسية: وع الطبقن •
  أشخاص  ١٠: الكمية •

  : درجة الصعوبة •
  رخيص: التكلفة •

  المكّونات 

  م�عق طعام من الزيت النباتي ٧ •
مقّطعة  ،حبة متوسطة الحجم من البصل ١ •

  إلى مكّعبات كبيرة
 ،كغ من قطعة كاملة من لحم البقر ½ •

  مقّطعة إلى مكّعبات كبيرة
  حونةم�عق طعام من الكراويا المط ٣ •
  من َورق الغار ١ •
  عود من عيدان القرفة ١ •



  ملعقة صغيرة من الفلفل اBسود المطحون ١ •
  مكعبات من مرقة الدجاج ماجي ٤ •
  لتر من الماء ٣كوب أو  ١٢ •
  قطع ٨أو دجاجتان مقّطعة كّل واحدة إلى  ،كغ من الدجاج ٢ •
  مقّشرة ،حبة صغيرة الحجم من البصل ٢٥ •
  غ من المغربّية ٦٠٠أكواب أو  ½2 •
  علب من الحّمص المعلّب ٢أكواب أو  ٢ •
  المذّوب في ملعقتين كبيرتين من الماء ،م�عق طعام من دقيق الذرة ٣ •
  حسب المذاق ،رشة من الملح •
  حسب المذاق ،رشة من الفلفل اBسود المطحون •

  طريقة التحضير 

دقائق  ٧لمّدة ُيضاف البصل واللحم، ويقلى المزيج . ُتسّخن ملعقتان كبيرتان من الزيت في مق�ة
أكواب من الماء مع الكراوية، ورق الغار، عود القرفة،  ٨ُتضاف . حّتى يصبح لونه بنياً ذھبياً 

ُيغّطى المزيج وُيترك على نار خفيفة لمّدة ساعة ونصف أو . الفلفل اBسود ومرقة الدجاج ماجي
  . ُيرفع اللحم عن النار وُتترك المرقة في المق�ة. حّتى ينضج اللحم

دقيقة حّتى يصبح  ٤٥ھذه اBثناء، توضع قطع الدجاج في صينية وُتحّمر في الفرن لمّدة  في
  . لونھا بنياً ذھبياً 

ُتضاف الكمية . دقائق ٥ُتسّخن ملعقتان من الزيت في قدر، وُيضاف البصل الصغير ويقلى لمّدة 
ھا عن النار وُتترك ُيرفع بعد. دقائق حّتى ينضج ١٠المتبّقية من الماء، وُيطھى البصل لمّدة 

  . المرقة في القدر

  . ُتمزج مرقة اللحم مع مرقة البصل وُيعّدل الملح والفلفل حسب المذاق

ُتسّخن م�عق الزيت النباتي الث�ث المتبّقية في قدر كبيرة، وُتضاف المغربية الجافة وُتقلى على 
  . نار خفيفة مع التحريك المستمّر، حّتى يصبح لونھا بنياً ذھبياً 

ُيسكب كوب من المرقة فوق المغربّية، وُيحّرك المزيج بين الحين والحين حّتى يتّم امتصاص 
  . ُتكّرر ھذه الخطوة حّتى تنضج المغربّية من دون أن تصبح طرية جداً . المرقة بالكامل

  . ُتمزج كمية قليلة من البصل واللحم مع حبوب المغربّية وُيرفع المزيج عن النار

ُيضاف . لمتبّقية في قدر وُتغلى، ثم ُيضاف دقيق الذرة وُيطھى لمّدة دقيقتينُتسكب المرقة ا
  . الحّمص، البصل واللحم المطبوخ ثم ُيرفع عن النار

  . توضع المغربّية في طبق تقديم كبير، ويوضع الدجاج المشوي فوقھا، وُتقّدم مع الصلصة جانباً 

   بيانات التوقيت

  البيانات الغذائية



 دقيقة 25 : مدة التحضير

 ساعتان : مدة الطھو

 49.00  : (غ(دھون 

 52.00  : (غ(بروتين 

 46.00  : (غ(كاربوھيدرات 

 812.00  : (سعرات حرارية(طاقة 

  

 ماخاني الدجاج على الطريقة الباكستانية •

  باكستاني: أسلوب الطبخ •

  أطباق رئيسية: نوع الطبق •
  أشخاص  ٥: الكمية •

  : درجة الصعوبة •

  رخيص: التكلفة •

  المكّونات 

  م�عق طعام من الزيت النباتي ٢ •
غ من  ٣٠٠حبات متوسطة الحجم أو  ٢ •

  ان إلى شرائح رفيعةمقطعت ،البصل
  ملعقة صغيرة من الكركم المطحون ١ •
  ملعقة صغيرة من الكزبرة المطحونة ١ •
  ملعقة صغيرة من الكمون المطحون ١ •
  ملعقة صغيرة من الفلفل الحار ½ •
  المقطع إلى قطع ،كغ من الدجاج ½1 •
  مھروسة ،غ من الطماطم ٤٥٠حبات متوسطة الحجم أو  ٣ •
  مل من الماء ٢٥٠كوب أو  ١ •
  عبات من مرقة الدجاج ماجيمك ٢ •
  كوب من قشطة نستله ١ •
  م�عق طعام من الكزبرة ٢ •

  طريقة التحضير 

. دقائق أو حتى يصبح لونه بّنّياً ذھبّياً  ٦إلى  ٥ُيحّمى الزيت في قدٍر كبيرٍة وُيطھى البصل لمّدة 

  . ثم ُترش فوقه التوابل وُيحّرك المزيج لمّدة دقيقة واحدة



دقائق ثم ُتضاف إليھا الطماطم المھروسة، والماء،  ٦إلى  ٥ھى لمّدة ُتضاف قطع الدجاج وُتط
دقيقة أو  ٣٥إلى  ٣٠ُتغّطى المكّونات وُتطھى على ناٍر خفيفٍة لمّدة . ومكّعبا مرقة الدجاج ماجي

  . حتى ينضج الدجاج جّيداً 

قائق وُتضاف د ٦إلى  ٥ُتضاف قشطة نستله إلى المزيج وُتمزج المكّونات جّيداً ثم ُتطھى لمّدة 
  . إليھا أوراق الكزبرة وُتقّدم

   بيانات التوقيت

  البيانات الغذائية

 قةدقي 25 : مدة التحضير

 دقيقة 40 : مدة الطھو

 63.00  : (غ(دھون 

 59.00  : (غ(بروتين 

 14.00  : (غ(كاربوھيدرات 

 865.00  : (سعرات حرارية(طاقة 

  

 مرق الدجاج على الطريقة السورية •

  سوري: أسلوب الطبخ •

  أطباق رئيسية: نوع الطبق •

  أشخاص  ٦: الكمية •
  : درجة الصعوبة •
  رخيص: التكلفة •

  نات المكوّ 

  قطع ٨مقّطعة إلى  ،كغ من الدجاج ١ •
  مل من الماء ١٢٥٠أكواب أو  ٥ •
  وحدة صغيرة من عيدان القرفة ١ •
  مكعبات من مرقة الدجاج ماجي ٢ •
غ من  ٢٠٠حبات متوسطة الحجم أو  ٢ •

  مقّطعتان إلى مكعبات ،الجزر
  مقّطعة إلى مكعبات ،غ من البطاطا ٢٠٠حبة متوسطة الحجم أو  ١ •
  مقشرة ،الحجم من البصلحبات صغيرة  ١٠ •



  غ من الفطر المعلّب ٢٠٠كوب أو  ١ •
  حسب المذاق ،رشة من الفلفل اBسود المطحون •

  طريقة التحضير 

توضع قطع الدجاج في وعاٍء كبيٍر للطبخ ثم ُيضاف إليھا الماء وُتغلى مع إزالة الرغوة التي 
  . تظھر على السطح

ثم ُتغّطى المكّونات وُتترك على ناٍر خفيفٍة لمّدة ُيضاف عود القرفة ومكّعبات مرقة الدجاج ماجي 
  . دقيقة ٢٠

ُتترك المكّونات على . ُتضاف مكّعبات الجزر والبطاطا والبصل الصغير والفطر والفلفل اBسود
  . دقيقٍة إضافّيٍة أو إلى أن ينضج الدجاج والخضار جّيداً  ٢٠ناٍر خفيفٍة لمّدة 

  . ُيقّدم مع اBرز المطبوخ

   بيانات التوقيت

  البيانات الغذائية

 دقيقة 20 : مدة التحضير

 دقيقة 40 : مدة الطھو

 26.00  : (غ(دھون 

 34.00  : (غ(ين بروت

 28.00  : (غ(كاربوھيدرات 

 485.00  : (سعرات حرارية(طاقة 

  

 دجاج بالكاجو •

  صيني: أسلوب الطبخ •

  أطباق رئيسية: نوع الطبق •
  أشخاص  ٥: الكمية •

  : درجة الصعوبة •
  رخيص: التكلفة •

  المكّونات 



  م�عق طعام من الزيت النباتي ٢ •
  المقّطعة إلى مكّعبات ،د والعظمغ من صدور الدجاج منزوعة الجل ٧٥٠ •
  المفروم ،ملعقة صغيرة من الزنجبيل الطازج ١ •
  لتر من الماء ١أكواب أو  ٤ •
  م�عق طعام من بودرة حليب جوز الھند ماجي ٣ •
  مكعبات من مرقة الدجاج ماجي ٢ •
  ملعقة طعام من صلصة الصويا ١ •
  ملعقة طعام من صلصة المحار ١ •
  المنقوع، المصفّى، المنّظف والمقّطع ،اكي الطازجكوب من الفطر البني الرأس شيت ١ •
  مقّطعة إلى شرائح ،حبة متوسطة الحجم من الجزر ١ •
  المقّطع إلى شرائح ،كوب من البصل اBخضر ½ •
  المذّوب في ملعقتين كبيرتين من الماء ،ملعقة طعام من دقيق الذرة ½1 •
  كوب من الكاجو المحّمص غير المملّح ١ •

  طريقة التحضير 

ُيضاف الزنجبيل، . الزيت في مق�ة، ثم ُيضاف الدجاج وُيطھى حّتى يصبح لونه بنياً ذھبياً  ُيسّخن
. الماء، حليب جوز الھند ماجي، مكّعبا مرقة الدجاج ماجي، صلصة الصويا وصلصة المحار

  . دقائق ٧ُيطھى المزيج على نار خفيفة لمّدة 

دقيق الذرة المذّوب وُيحّرك المزيج  ُيسكب. ُيضاف الفطر الصيني، مع الجزر والثوم اBخضر
  . دقائق إضافّية ثم ُيرفع عن النار ٣ُيطھى لمّدة . جيداً 

  . ُيضاف الكاجو إلى الدجاج وُيقّدم

   نصائح

   بيانات التوقيت

  البيانات الغذائية

ُيقّدم ھذا الطبق مع نودلز البيض أو اBرّز، أو مع اBرز  : نصائح التقديم
  .اBبيض المقلي

 دقيقة 15 : مدة التحضير

 دقيقة 15 : مدة الطھو

 25.00  : (غ(دھون 

 41.00  : (غ(بروتين 



 20.00  : (غ(كاربوھيدرات 

 460.00  : (سعرات حرارية(طاقة 

  

 دجاج بصلصة الطماطم والحامض •

  خليجي: أسلوب الطبخ •

  أطباق رئيسية: نوع الطبق •
  أشخاص  ٥: الكمية •

  : درجة الصعوبة •
  رخيص: التكلفة •

  المكّونات 

  م�عق طعام من الزيت النباتي ٢ •
  كغ من قطع الدجاج ١ •
 ،حبات متوسطة الحجم من البصل ٢ •

  مفرومتان فرماً خشناً 
  مفرومان ،فصوص من الثوم ٢ •
  ملعقة صغيرة من الكركم المطحون ½ •
  ملعقة صغيرة من الفلفل الحار ½ •
  ملعقة صغيرة من الفلفل اBسود المطحون ½ •
  ونةملعقة صغيرة من القرفة المطح ½ •
  ملعقة صغيرة من الھال المطحون ½ •
  المفرومة فرماً ناعماً  ،غ من الطماطم ٤٥٠حبات متوسطة الحجم أو  ٣ •
  ملعقة طعام من معجون الطماطم ١ •
  مل من الماء ٣٧٥كوب أو  ½1 •
  حبة واحدة صغيرة ،من عصير الحامض •
  مكعبات من مرقة الدجاج ماجي ٢ •

  طريقة التحضير 

ثم ُتستخرج من المق�ة . ة وُتحّمر قطع الدجاج من كّل الجھاتُيحّمى الزيت في مق�ة كبير
  . وتوضع جانباً 

دقائق أو إلى أن يصبح لونه بنّياً  ٧و ٥ُيضاف البصل وُيطھى على ناٍر معتدلٍة لمّدٍة تتراوح بين 
  . ذھبّياً 

  . ُيضاف الثوم والتوابل وُيحّرك المزيج لمّدة دقيقة أو دقيقتين

. ن الطماطم، والماء، وعصير الحامض، ومكّعبا مرقة الدجاج ماجيُتضاف الطماطم، ومعجو

  . دقائق ٤و  ٣ُيغلى المزيج وُيحّرك ببطء لمدة تتراوح بين 



دقيقة أو إلى  ٣٠ُتوضع قطع الدجاج مجّدداً في المق�ة ثم ُتغّطى وُتترك على ناٍر خفيفٍة لمّدة 
  . يصبح الدجاج مطھّواً جّيداً 

  . وُتقّدم مع اBرز المطھ

   بيانات التوقيت

  البيانات الغذائية

 دقيقة 15 : مدة التحضير

 دقيقة 35 : مدة الطھو

 35.00  : (غ(دھون 

 39.00  : (غ(بروتين 

 12.00  : (غ(كاربوھيدرات 

 529.00  : (سعرات حرارية(طاقة 

  

 مقلوبة الدجاج بالباذنجان  •

  لبناني: أسلوب الطبخ •

  أطباق رئيسية: نوع الطبق •
  أشخاص  ٧: الكمية •

  : درجة الصعوبة •
  رخيص: التكلفة •

  المكّونات 

  كغ من الدجاج الكامل ١أو  ١ •
الُمقّشر  ،غ من الباذنجان ٥٠٠و حبات أ ٢ •

  والمقّطع إلى شرائح
 ،غ من الزيت النباتي ٣٠٠كوب أو  ½1 •

  للقلي
  م�عق طعام من الزيت النباتي ٥ •
  غ من لحم البقر المفروم ٣٥٠ •
  غ من اBرز البسمتي ٦٠٠أكواب أو  ٣ •
  مكعبات من مرقة الدجاج ماجي ٢ •
  ملعقة طعام من الملح ١ •



  المقلي ،كوب من الصنوبر ½ •

  طريقة التحضير 

ُينزع جلدھا وعظمھا وُتقّطع إلى رقائق . دقيقة أو حتى تنضج ٥٠ُتسلق الدجاجة بالماء لمدة 
  . سميكة

  . ُتقلّى شرائح الباذنجان حتى تكتسب لوناً ذھبياً، ثّم توضع جانباً 

و حتى دقائق أ ٥ُتحّمى الم�عق الخمس المتبقية من الزيت في قدر وُيقلّى اللحم المفروم لمدة 
  . ينضج جيداً ويكتسب لوناً بنّياً 

ُتنّسق شرائح الباذنجان المقلية على وجه اللحم المطبوخ في القدر عينھا ثّم ُتضاف طبقة من 
  . الدجاج الُمقّطع، يليھا أخيراً اBرز على الوجه

ُيحّرك . أكواب من مرقة الدجاج، وُيضاف إليھا مكعبا مرقة الدجاج ماجي، والملح ٥½يوضع 
  . لمزيج على نار خفيفة حتى يذوب مكعبا مرقة الدجاج ماجيا

ُيغلى المزيج وُيغّطى وُيطھى على نار خفيفة لمدة تتراوح بين . ُتضاف المرقة الُمعّدة على اBرز
  . دقيقة أو حتى ينضج اBرز ٣٠و ٢٥

  . ُتقلب مكّونات القدر رأساً على عقب على طبق للتقديم وُتزّين بالصنوبر المقلي

   نصائح

   بيانات التوقيت

  البيانات الغذائية

ينبغي عدم تحريك المزيج بعد إضافة اBرز، وإّنما ھّز القدر  : نصائح الطبخ
  .ھّزاً خفيفاً 

 دقيقة 20 : مدة التحضير

 دقيقة ٣٠ساعة و  : مدة الطھو

 46.00  : (غ(دھون 

 48.00  : (غ(بروتين 

 74.00  : (غ(كاربوھيدرات 



 884.00  : (سعرات حرارية(طاقة 

  

 كبسة بالدجاج •

  يمني: أسلوب الطبخ •

  أطباق رئيسية: نوع الطبق •

  أشخاص  ٨: الكمية •

  : درجة الصعوبة •
  رخيص: التكلفة •

  أضف إلى قائمتي المفضلة

  المكّونات 

  لتر من الماء ٢أكواب أو  ٨ •
مقّطعة إلى  ،كغ من الدجاج الكامل ١أو  ١ •

  أجزاء ٨
  م�عق طعام من الزيت النباتي ٤ •
  مقطعتان إلى مكعبات متوسطة الحجم ،غ من البطاطا ٥٠٠حبات متوسطة الحجم أو  ٢ •
  مفرومتان ،غ من البصل ٢٥٠حبات متوسطة الحجم أو  ٢ •
  ملعقة صغيرة من القرفة المطحونة ½ •
  المطحونةملعقة صغيرة من أكباش القرنفل  ½ •
  ملعقة صغيرة من الھال المطحون ½ •
  ملعقة صغيرة من الكزبرة المطحونة ½ •
  المقشرة والمقطعة إلى مكعبات ،غ من الطماطم ٣٠٠حبات متوسطة الحجم أو  ٢ •
  م�عق طعام من معجون الطماطم ٣ •
  مكعبات من مرقة الدجاج ماجي ٢ •
  رشة من الملح •
  ل والمصّفىالمغسو ،غ من اBرز البسمتي ٨٠٠أكواب أو  ٤ •

  طريقة التحضير 

يوضع الماء وقطع الدجاج في وعاٍء كبيٍر وُتغلى المكونات مع إزالة الرغوة التي تظھر على 
دقيقة أو إلى أن يصبح الدجاج مطھّواً  ٢٥ُيغّطى الوعاء وُيترك على ناٍر خفيفٍة لمّدة . الوجه

  ). ا^حتفاظ بالمرقةمع (ُيستخرج الدجاج من المرقة ويوضع جانباً . بشكل شبه كامل

ُيحّمى الزيت النباتي في وعاٍء كبيٍر آخر وُتقلى قطع الدجاج المطھّوة من كّل الجھات إلى أن 
  . ُيستخرج الدجاج من الزيت ويوضع جانباً مّرة أخرى. تصبح ذھبّية اللون

ضافّية أو دقائق إ ٥دقائق ثم ُيضاف البصل وُيطھى لمّدة  ٣ُتطھى البطاطا في الوعاء نفسه لمّدة 
ُتضاف التوابل، والطماطم، ومعجون الطماطم، ومكعبا مرقة الدجاج . إلى أن يصبح لونه ذھبّياً 

  . ماجي وُتحّرك لمّدة دقيقتين



ُيضاف المزيد من . مل ١٧٥٠أكواب أو  ٧ُتضاف إلى الوعاء المرقة الموضوعة جانباً بمقدار 
لدجاج المقلي وُتغلى المكونات مع التحريك ُيضاف اBرز وا. الماء في حال لم تكن المرقة كافية

دقيقة أو إلى أن يصبح اBرز مطھّواً  ٢٠من وقٍت jخر، ثم ُتغّطى وُتترك على ناٍر خفيفٍة لمّدة 
  . جيداً 

   نصائح

   بيانات التوقيت

  البيانات الغذائية

ُتقلب الكبسة فوق طبٍق كبيٍر للتقديم وُتزّين بالمكّسرات  : نصائح التقديم
  .المقلّية

 دقيقة 20 : مدة التحضير

 ساعة : مدة الطھو

 25.00  : (غ(دھون 

 33.00  : (غ(بروتين 

 96.00  : (غ(كاربوھيدرات 

 750.00  : (سعرات حرارية(طاقة 

  

 دجاج محشو بالفطر والسبانخ •

  إيطالي: أسلوب الطبخ •

  أطباق رئيسية: نوع الطبق •

  أشخاص  ٥: الكمية •
  : درجة الصعوبة •
  رخيص: التكلفة •

  ّونات المك

قطع صغيرة من صدور  ٨غ أو  ٦٠٠ •
ُتقّطع كّل واحدة منھا  ،الدجاج منزوعة الجلد

  إلى شريحتين
 ،غ من السبانخ المثلّج ١٥٠كوب أو  ١ •

  المذّوب والمفروم



  غ من جبنة الريكوتا ١٩٠كوب أو  ¾ •
  المفروم ،م�عق طعام من البقدونس الطازج ٣ •
ً المفروم فرماً ن ،غ من الفطر ١٠٠كوب أو  ١ •   اعما
  حسب المذاق ،رشة من الملح •
  حسب المذاق ،رشة من الفلفل اBسود المطحون •

  :للصلصة •

  م�عق طعام من الزبدة ٢ •
  مفرومة ،غ من الفليفلة الحلوة الخضراء ١٠٠حبة متوسطة الحجم أو  ١ •
  لتر من الحليب ١أكواب أو  ٤ •
  مغلف من أسرار خلطة البشاميل ماجي ١ •

  طريقة التحضير 

دجاج بين ورقتين مشّمعتين وُتضرب بواسطة مطرقة من أجل الحصول على توضع شرائح ال
  . درجة سماكة موّحدة

. ُيمزج السبانخ مع جبنة الريكوتا والبقدونس والفطر في وعاء، وُيتّبل المزيج بالملح والفلفل

يوّزع المزيج بشكل أفقي وبمقدار متساٍو على قطع الدجاج وُتلّف القطع وُتثبت بواسطة عود 
  . fسنانل

ُتذوب الزبدة في قدر كبيرة، ثم ُتضاف إليھا لفائف الدجاج وُتحّمر بسرعة على نار متوّسطة 
ُترفع من المق�ة وتتّم إزالة عيدان اBسنان منھا وتوضع . دقائق ٤و ٣الحرارة لمّدة تتراوح بين 

  . في صينية

. وّسطة الحرارة لمّدة دقيقتينُتضاف الفليفلة الحلوة إلى القدر وُتطھى مع التحريك على نار مت

ُيضاف الحليب مع أسرار خلطة البشاميل ماجي وُيغلى المزيج مع التحريك ثم ُيترك على نار 
  . ُتتّبل الصلصة بالفلفل. دقائق حّتى تصبح الصلصة كثيفة ٣ھادئة لمّدة تتراوح بين دقيقتين و

طبق في فرن مسّخن حّتى ُيسكب مزيج صلصة البشاميل فوق الدجاج في الصينية وُيطھى ال
  . دقيقة ٢٥و ٢٠درجة مئوّية لمّدة تتراوح بين  ١٨٠حرارة 

   بيانات التوقيت

  ت الغذائيةالبيانا

 دقيقة 35 : مدة التحضير

 دقيقة 30 : مدة الطھو

 25.00  : (غ(دھون 



 37.00  : (غ(بروتين 

 25.00  : (غ(كاربوھيدرات 

 476.0  : (سعرات حرارية(طاقة 

  

 تشريب بالدجاج •

  عراقي: أسلوب الطبخ •

  أطباق رئيسية: نوع الطبق •

  أشخاص  ٦: الكمية •
  : درجة الصعوبة •
  رخيص: تكلفةال •

  المكّونات 

  م�عق طعام من الزيت النباتي ٣ •
  المقّطع ،كغ من الدجاج ½1 •
  م�عق طعام من معجون الطماطم ٣ •
غ من  ٤٥٠حبات متوسطة الحجم أو  ٣ •

  مقّشرة ومھروسة ،الطماطم
  المقّشر ،فصوص من الثوم ٤ •
  حبات من ال�يم المجّفف ٣ •
  مكعبات من مرقة الدجاج ماجي ٢ •
  مل من الماء ٨٧٥أكواب أو  ½3 •
  مقّشرة ،حبات صغيرة الحجم من البصل ٨ •
  مقّطعة إلى مكّعبات كبيرة ،غ من البطاطا ٣٠٠حبة متوسطة الحجم أو  ١ •
  غ من الحّمص المعلّب ١٦٠كوب أو  ١ •
  المقّسم إلى قطع متوسطة الحجم ،أرغفة من الخبز اbيراني ٢ •

  طريقة التحضير 

دقائق  ١٠-٨ر ^صقة ثّم ُتضاف قطع الدجاج وُتقلّى لمدة ُيحّمى الزيت النباتي في قدر كبيرة غي
ك المزيج لمدة . من كل جوانبھا حتى تكتسب اللون البني الذھبي aُيضاف معجون الطماطم وُيحر

  . دقائق ٣

ُتضاف الطماطم المھروسة، فصوص الثوم، ال�يم المجّفف، مكّعبا مرقة الدجاج ماجي، البصل 
دقائق من دون أن  ١٠زيج حتى يغلي وُيطھى على نار خفيفة لمدة ُيتَرك الم. الصغير والماء

  . ُيغّطى



دقيقة أو حتى تنضج  ٢٠ُتضاف البطاطا وحّب الحّمص وُيطھى المزيج على نار خفيفة لمدة 
  . الخضار والدجاج

ُتوَضع قطع الخبز في وعاء كبير لتقديم الطبق وُتسَكب صلصة المرق لكي يتشّربھا الخبز ثّم 
  . لكمية المتبقية على وجه الطبقُتضاف ا

   نصائح

   بيانات التوقيت

  البيانات الغذائية

  .ُينَزع الجلد عن الدجاجة للتخفيف من الدسم : نصائح الطبخ

 دقيقة 25 : مدة التحضير

 دقيقة 45 : مدة الطھو

 44.00  : (غ(دھون 

 52.00  : (غ(بروتين 

 30.00  : (غ(كاربوھيدرات 

 735.00  : (سعرات حرارية(طاقة 

  

 عرصية الدجاج •

  عماني: أسلوب الطبخ •
  أطباق رئيسية: نوع الطبق •

  أشخاص  ٦: الكمية •

  : درجة الصعوبة •
  رخيص: التكلفة •

  المكّونات 

مقّطعة  ،من الدجاج الكامل منزوع الجلد ١ •
  أجزاء ٤إلى 

  لتر من الماء ½2أكواب أو  ١٠ •
  من الھال اBخضر ٨ •
  صغيرة الحجم ،من عيدان القرفة ٣ •



  من مرقة الدجاج ماجي مكعبات ٣ •
  غ من اBرز ٣٠٠كوب أو  ½1 •
  م�عق طعام من السمن ٤ •

  طريقة التحضير 

ُتغلى مع إزالة . أكواب من الماء ١٠ُتنّظف قطع الدجاج وُتغسل ثم توضع في وعاٍء كبيٍر مع 
  . الرغوة التي تظھر

خفيفٍة حّتى  ُيضاف حب الھال وعيدان القرفة ومكعبات مرقة الدجاج ماجي وُتطھى على نارٍ 
. ينضج الدجاج جّيداً، ثم ُيستخرج من المرقة ويوضع جانباً حتى يبرد وُتسّحب منه العظام

  . ُتصّفى المرقة وتوضع جانباً 

أكواب، وُيضاف المزيد من الماء إذا لم تكن  ٩ُيغسل اBرز وُيضاف إلى المرقة المتبقية بمقدار 
على ناٍر متوسطة مع التحريك من وقٍت jخر لمّدة ُيضاف الدجاج المطھو وُيطھى . الكمّية كافية

  . دقيقة أو إلى أن ينضج اBرز والدجاج ٣٠

  . ُيضاف السمن إلى مزيج اBرز وُتخلط المكونات جّيداً 

  . تطحن المكّونات بواسطة خ�ٍّط يدو̀ي وُتقّدم

   نصائح

   بيانات التوقيت

  البيانات الغذائية

  .ُيقدم الطبق مع صلصة الدقوس : نصائح التقديم

 دقيقة 15 : التحضيرمدة 

 دقيقة ٣٠ساعة و  : مدة الطھو

 29.00  : (غ(دھون 

 33.00  : (غ(بروتين 

 42.00  : (غ(كاربوھيدرات 

 568.00  : (سعرات حرارية(طاقة 

  



 إسكالوب الدجاج وجبنة الموتزاري� •

  البحر المتوسط: أسلوب الطبخ •

  أطباق رئيسية: نوع الطبق •

  أشخاص  ٤: الكمية •

  : جة الصعوبةدر •
  رخيص: التكلفة •

  المكّونات 

صغيرة الحجم  ،قطع من صدور الدجاج ٦ •
  غرام ١٥٠تزن كل واحدة منھا 

  مغلف من أسرار خلطة البروست ماجي ١ •
المفرومة فرماً  ،ملعقة طعام من الكزبرة ١ •

 ً   ناعما
  بْشر قشر ليمونة حامضة •
  مبروشة برشاً ناعماً  ،غ من جبنة الموتزاري� ٥٠ •
  لبيضمن ا ٢ •
  أكواب من الزيت النباتي ٣ •

  طريقة التحضير 

  . يقّطع كّل صدر إلى شريحتين رقيقتين

  . تخلط أسرار خلطة البروست ماجي مع الكزبرة وبرش الليمون الحامض وجبنة الموتزاري�

  . يخفق البيض في وعاء

  . نّيةتغّمس شرائح الدجاج في البيض ومن ثم في أسرار خلطة البروست ماجي وتوضع على صي

دقائق إلى  ١٠و ٧يحّمى الزيت على حرارة متوّسطة ويقلّى إسكالوب الدجاج لمّدة تتراوح بين 
  . أن يصبح لونه بنّياً ذھبّياً 

   نصائح

   بيانات التوقيت

  البيانات الغذائية

  .يقّدم مع السلطة، البطاطا المھروسة، أو البطاطا المقلّية : نصائح التقديم

 دقائق 10 : مدة التحضير

 ائقدق 10 : مدة الطھو



 51.00  : (غ(دھون 

 55.00  : (غ(بروتين 

 15.00  : (غ(كاربوھيدرات 

 753.00  : (سعرات حرارية(طاقة 

  

 الدجاج مع الحبش المدّخن •

  فرنسي: أسلوب الطبخ •
  أطباق رئيسية: نوع الطبق •

  أشخاص  ٥: الكمية •
  : درجة الصعوبة •
  رخيص: التكلفة •

  المكّونات 

  النباتي م�عق طعام من الزيت ٢ •
  كغ من أفخاذ الدجاج منزوعة الجلد ١ •
  المقّطع ،غ من الفطر ٢٠٠أكواب أو  ٢ •
  ملعقة طعام من الدقيق العادي ½1 •
  مكعبات من مرقة الدجاج ماجي ٢ •
غ من صدر الحبش  ١٠٠كوب أو  ½ •

  مقّطع إلى شرائح رقيقة ،المدّخن
  مل من الماء ٧٥٠أكواب أو  ٣ •
  لةمل من الكريما السائ ٢٥٠كوب أو  ١ •
  المفروم فرماً ناعماً  ،م�عق طعام من البقدونس الطازج ٢ •
  م�عق طعام من عصير الحامض ٢ •
  ملعقة صغيرة من الفلفل اBسود المطحون ¼ •

  طريقة التحضير 

ُترفع عن النار . ُيسّخن الزيت في مق�ة كبيرة، وُتقلى أفخاذ الدجاج حّتى يصبح لونھا بنياً ذھبياً 
  . وُتترك جانباً 

  . ثم ُيضاف الدقيق وُيمزج معه. دقائق ٥فطر في المق�ة نفسھا لمّدة يقلى ال

توضع قطع . ُيضاف مكّعبا مرقة الدجاج ماجي، الحبش المدّخن، والماء، وُتمزج المكّونات جيداً 
 ٣٠ُيغطى وُيترك على نار ھادئة لمّدة تتراوح بين . الدجاج من جديد في المق�ة وُيغلى المزيج

  . ى تنضج قطع الدجاجدقيقة أو حتّ  ٣٥و



ُيترك المزيج على نار ھادئة . ُتضاف الكريما، مع البقدونس، عصير الحامض والفلفل اBسود
  . دقائق ثم ُيرفع عن النار ٣لمّدة 

   نصائح

   بيانات التوقيت

  البيانات الغذائية

  .ُيقّدم مع اBرز المطبوخ : نصائح التقديم

 دقيقة 20 : مدة التحضير

 دقيقة 40 : مدة الطھو

 28.00  : (غ(دھون 

 45.00  : (غ(بروتين 

 16.00  : (غ(كاربوھيدرات 

 469.00  : (سعرات حرارية(طاقة 

  

 صانونة بالدجاج •

  يمني: أسلوب الطبخ •

  أطباق رئيسية: نوع الطبق •
  أشخاص  ٧: الكمية •

  : درجة الصعوبة •
  رخيص: التكلفة •

  المكّونات 

  م�عق طعام من الزيت النباتي ٣ •
غ من  ٢٥٠الحجم أو حبات متوسطة  ٢ •

  مفرومتان ،البصل
  أجزاء ٨مقّطعة إلى  ،من الدجاج الكامل ١ •
كبيرة الحجم، الطازجة،  ،غ من الباميا ٢٥٠ •

  المقلّمة والمقّطعة إلى أنصاف
  المقّشرة والمفرومة ،غ من الطماطم ٤٥٠حبات متوسطة الحجم أو  ٣ •
  م�عق طعام من معجون الطماطم ٢ •



  )البسباس العدني( ،لفل الحار العدنيم�عق طعام من مزيج الف ٤ •
  مل من الماء ١٥٠٠أكواب أو  ٦ •
  صغير الحجم، المفروم ،قرون من الفلفل اBخضر الحار ٢ •
  مكعبات من مرقة الدجاج ماجي ٢ •
  مقطعة إلى مكعبات كبيرة ،غ من البطاطا ٦٠٠حبات كبيرة الحجم أو  ٢ •
  المفرومة ،غ من الكزبرة ٧٥كوب أو  ١ •

  طريقة التحضير 

. دقائق أو إلى أن يصبح طرياً  ٣ُيحّمى الزيت في وعاٍء كبيٍر وُيضاف إليه البصل وُيطھى لمّدة 

  . دقائق ٥ُتضاف قطع الدجاج وُتحّرك وُتطھى لمّدة 

دقائق ثم ُتضاف إليھا الطماطم، ومعجون الطماطم،  ٣ُتضاف البامية الطازجة وُتحّرك لمّدة 
  . والفلفل اBخضر الحار، ومكعبات مرقة الدجاج ماجيومزيج الفلفل الحار العدني، والماء، 

  . دقيقة ١٥ُتغلى المكونات ثم ُتغّطى وُتترك على ناٍر خفيفٍة لمّدة 

دقيقة أو إلى أن ينضج  ٢٠إلى  ١٥ُتضاف البطاطا والكزبرة وُتترك على ناٍر خفيفٍة لمّدة 
  . الدجاج والبطاطا

   نصائح

   بيانات التوقيت

  البيانات الغذائية

  .ّدم الطبق مع اBرز اBبيض المسلوقُيق : نصائح التقديم

 دقيقة 25 : مدة التحضير

 دقيقة 45 : مدة الطھو

 27.00  : (غ(دھون 

 30.00  : (غ(بروتين 

 24.00  : (غ(كاربوھيدرات 

 458.00  : (سعرات حرارية(طاقة 

  



 مرق فريكة الدجاج •

  لبناني: أسلوب الطبخ •

  أطباق رئيسية: نوع الطبق •

  أشخاص  ٨: الكمية •

  : درجة الصعوبة •
  رخيص: التكلفة •

  المكّونات 

  م�عق طعام من الزيت النباتي ٣ •
حجم صغير،  ،كغ من الدجاج ٢أو  ٢ •

  قطع ٨مقّطعة كل واحدة إلى 
مقّطعة  ،حبات متوسطة الحجم من البصل ٣ •

  إلى مكّعبات كبيرة
  مسحوقة ،فصوص من الثوم ٣ •
  لتر من الماء ½1أكواب أو  ٦ •
  مغسولة جيداً  ،فريكةكوب من ال ½1 •
  وحدة صغيرة من عود القرفة ١ •
  ملعقة صغيرة من الفلفل اBسود المطحون ½ •
  مكعبات من مرقة الدجاج ماجي ٣ •
  حسب المذاق ،رشة من الملح •
  حسب المذاق ،رشة من الفلفل المطحون •

  طريقة التحضير 

  . عن النار وّتترك جانباً  ُترفع. ُيسّخن الزيت في قدر كبيرة، تقلى قطع الدجاج حّتى يتغّير لونھا

  . دقائق ٤ُيضاف البصل مع الثوم في القدر نفسھا، وُيقلى المزيج لمّدة 

ُيغطى المزيج . ُيضاف الماء، الفريكة، القرفة، الفلفل اBسود ومكّعبات مرقة الدجاج ماجي
  . دقيقة ٢٠وُيطھى على نار خفيفة لمّدة 

دقيقة أو حتى تنضج قطع الدجاج  ٤٠لمّدة توضع قطع الدجاج من جديد في القدر، وُتطھى 
  . وحبوب الفريكة

   بيانات التوقيت

  البيانات الغذائية

 دقيقة 15 : ضيرمدة التح

 ساعة : مدة الطھو



 43.00  : (غ(دھون 

 51.00  : (غ(بروتين 

 29.00  : (غ(كاربوھيدرات 

 710.00  : (سعرات حرارية(طاقة 

  

 مرق الدجاج والفاصوليا البيضاء العريضة •

  لبناني: أسلوب الطبخ •
  أطباق رئيسية: نوع الطبق •

  أشخاص  ٥: الكمية •
  : درجة الصعوبة •
  رخيص: تكلفةال •

  المكّونات 

  كغ من الدجاج الكامل ١ •
غ من الفاصوليا  ٥٠٠أكواب أو  ½2 •

  العريضة البيضاء
  م�عق طعام من الزيت النباتي ٣ •
غ من  ١٥٠حبة متوسطة الحجم أو  ١ •

  مفرومة ،البصل
  مسحوقة ،فصوص من الثوم ٥ •
  المفرومة ،غ من الكزبرة ٧٥كوب أو  ١ •
  ُمقّشرة ومقّطعة إلى مكعبات ،ن الطماطمغ م ٣٠٠حبات متوسطة الحجم أو  ٢ •
  م�عق طعام من معجون الطماطم ٤ •
  مكعبات من مرقة الدجاج ماجي ٢ •
  ملعقة صغيرة من القرفة المطحونة ½ •

  طريقة التحضير 

ُترفع من الماء وتوضع جانباً حتى تبرد . دقيقة أو حتى تنضج ٤٥ُتسلق الدجاجة في الماء لمدة 
في قدر منفصل، ُتغلى الفاصوليا وُتترك مغّطاة على نار خفيفة لمدة  .مع ا^حتفاظ بمرق الدجاج

  . ُتصّفى ثّم توضع جانباً . ساعتين أو حتى تنضج

ُيحّمى الزيت في قدر وُيقلّى فيه البصل المفروم لمدة دقيقتين أو حتى يذبل ثّم ُيضاف الثوم 
  . المسحوق وُيقلّى لمدة دقيقة



 ٤ُتضاف مكعبات الطماطم، ومعجون الطماطم، و. ة إضافيةُتضاف الكزبرة وُتقلّى لمدة دقيق
ُيغلى المزيج وُيترك على نار خفيفة لمدة . أكواب من مرقة الدجاج ومكّعبا مرقة الدجاج ماجي

  . دقائق ١٠

  . ُينزع جلد الدجاجة وعظمھا وُتفّسخ إلى قطع كبيرة

المكونات قلي�ً وُتغلى، ثّم  ُتحرك. ُتضاف قطع الدجاج، ومسحوق القرفة والفاصوليا إلى القدر
  . دقائق ١٠ُتترك على نار خفيفة لمدة 

   نصائح

   بيانات التوقيت

  البيانات الغذائية

  .يمكن تقديم ھذا الطبق مع اBرز بالشعيرية : نصائح التقديم

 دقيقة 20 : مدة التحضير

 دقيقة ٣٠ساعتان و  : مدة الطھو

 33.00  : (غ(دھون 

 58.00  : (غ(بروتين 

 73.00  : (غ(كاربوھيدرات 

 819.00  : (سعرات حرارية(طاقة 

  

 دجاج فوق العيش •

  عماني: أسلوب الطبخ •

  أطباق رئيسية: نوع الطبق •
  أشخاص  ٨: الكمية •

  : درجة الصعوبة •
  رخيص: التكلفة •

  المكّونات 

  غ من الزيت النباتي ٤٤٠أكواب أو  ٢ •



  ات متوسطة الحجممقّطعة إلى مكعب ،غ من البطاطا ٤٠٠حبات متوسطة الحجم أو  ٢ •
  كغ من الدجاج ½1قطع أو  ٨ •
  لتر من الماء ½1أكواب أو  ٦ •
  حبات صغيرة الحجم من عيدان القرفة ٣ •
  ملعقة صغيرة من الھال اBخضر ١ •
  ملعقة صغيرة من أكباش القرنفل الكاملة ١ •
  ملعقة صغيرة من حّب الفلفل اBسود ١ •
  ىالمغسول والمصفّ  ،غ من اBرز البسمتي ٦٠٠أكواب أو  ٣ •
  كمية إضافية لسلق اBرز ،لتر من الماء المغلي ¼2أكواب أو  ٩ •
  حسب المذاق ،رشة من الملح •
  غ من السمن ١٠٠كوب أو  ½ •
  مقّطعة إلى شرائح ،غ من البصل ٣٧٥حبات متوسطة الحجم أو  ٣ •
  مسحوقة ،فصوص من الثوم ٤ •
  م�عق طعام من خلطة البھارات الُعمانية ٣ •
  جيمكعبات من مرقة الدجاج ما ٢ •

  طريقة التحضير 

ُيحّمى الزيت في قدٍر وُتقلّى مكعبات البطاطا إلى أن تصبح طرّية ثم توضع جانباً على ورٍق 
  . ماص

ُتضاف عيدان القرفة والتوابل . توضع قطع الدجاج في الماء وُتغلى مع إزالة الرغوة التي تظھر
و إلى أن ينضج الدجاج جّيداً ثم دقيقة أ ٤٠الكاملة ثم ُتترك المكّونات على ناٍر خفيفٍة لمّدة 

  . ُتصّفى المرقة وتوضع جانباً . ُيستخرج ويوضع جانباً 

 ١٠في ھذه اBثناء، يوضع اBرز مع الماء المغلي والملح في وعاٍء كبيٍر وُيسلق اBرز لمّدة 

  . دقائق أو إلى أن يصبح اBرز مطھّواً بشكٍل شبه كامل ثم ُيستخرج وُيصّفى

 ٥وُيطھى البصل لمّدة ) مع ا^حتفاظ بملعقتين كبيرتين من السمن(قدٍر كبيرٍة ُيذّوب السمن في 
ُتضاف قطع الدجاج المسلوق والثوم وخلطة البھارات . دقائق أو إلى أن يصبح بّنّياً ذھبّياً  ٦إلى 

مل من مرقة الدجاج ومكعبات  ٣٧٥كوب أو  ١ ٢/١العمانّية ومكعبات مرقة الدجاج ماجي و
  . دقائق ثم توضع جانباً  ٥إلى  ٤ُتحّرك المكّونات وُتترك على ناٍر خفيفٍة لمّدة . ّيةالبطاطا المقل

ُتذّوب الكمّية المتبقية من السمن في وعاٍء كبيٍر ثم ُيضاف إليھا اBرز المسلوق وُيغّطى بمزيج 
  . الدجاج

  . طھّواً بالكاملدقيقة أو إلى أن يصبح اBرز م ٣٠ُيغّطى الوعاء وُيطھى على ناٍر خفيفٍة لمّدة 

   نصائح

   بيانات التوقيت

  البيانات الغذائية



ُيزّين الطبق بالمكّسرات المقلّية والبصل المقلي والكزبرة  : نصائح التقديم
  .الطازجة المفرومة

 دقيقة 25 : مدة التحضير

 دقيقة ٢٥ساعة و  : مدة الطھو

 48.00  : (غ(دھون 

 43.00  : (غ(بروتين 

 77.00  : (غ(كاربوھيدرات 

 919.00  : (سعرات حرارية(طاقة 

  

 دجاج بالليمون الحامض وجوز الھند •

  ھندي: أسلوب الطبخ •

  أطباق رئيسية: نوع الطبق •
  أشخاص  ٤: الكمية •

  : درجة الصعوبة •
  رخيص: التكلفة •

  المكّونات 

  ملعقة طعام من مسحوق الكاري ¾ •
  ملعقة صغيرة من الھال المطحون ½ •
  رملعقة طعام من الزنجبيل المبشو ١ •
  مسحوقة ،فصوص من الثوم ٣ •
مع  ،حبة صغيرة الحجم من الحامض ١ •

  حفظ برش القشر والعصير
  مكعبات من مرقة الدجاج ماجي ٢ •
  غ من اللبن الزبادي ٣٧٥كوب أو  ½1 •
  صغير الحجم، منزوع البذور ،من الفلفل اBخضر الحار ٢ •
  من قطع أفخاذ الدجاج ٨ •
  م�عق طعام من الزيت النباتي ٢ •
  لماءكوب من ا ½1 •
  م�عق طعام من بودرة حليب جوز الھند ماجي ٣ •
  المفرومة ،م�عق طعام من الكزبرة ٣ •



  طريقة التحضير 

ُيمزج الكاري مع الھال، والزنجبيل، والثوم، وبرش الحامض، وعصير الحامض، ومكعبي 
لمدة مرقة الدجاج ماجي، واللبن، وقرني الفلفل الحار ضمن خ�ٍّط كھربائ̀ي، وُتخلط المكّونات 

  . دقائق أو حّتى تمتزج كافة المكّونات جيداً  ٣إلى  ٢

توضع قطع الدجاج في وعاٍء وُيضاف إليھا مزيج اللبن ثم ُتخلط المكونات جيداً بعضھا ببعض 
  . ساعات في البراد ٨إلى  ٤وُتغّطى وتُنقع لمدة 

ناٍر معتدلة الحرارة  ُيحّمى الزيت في قدٍر كبيرٍة وُتستخرج قطع الدجاج من التتبيلة وُتطھى على
  . دقائق أو حتى يصبح لونھا ذھبّياً تقريباً  ١٠لمّدة 

ُيضاف الماء، وبودرة حليب جوز الھند ماجي، وتتبيلة اللبن ثم ُتغلى المكّونات وُتغّطى وُتترك 
  . دقيقة أو حتى يصبح الدجاج مطھّواً جيداً  ٣٥إلى  ٣٠على ناٍر ھادئٍة لمدة 

  . ُيقّدم الطبق مع اBرز المطبوخُتضاف الكزبرة الطازجة و

   بيانات التوقيت

  البيانات الغذائية

 دقيقة 25 : مدة التحضير

 دقيقة 50 : طھومدة ال

 45.00  : (غ(دھون 

 39.00  : (غ(بروتين 

 11.00  : (غ(كاربوھيدرات 

 612.00  : (سعرات حرارية(طاقة 

  

 قبولي الدجاج على طريقة الباطنة •

  عماني: أسلوب الطبخ •

  أطباق رئيسية: نوع الطبق •

  أشخاص  ٨: الكمية •
  : درجة الصعوبة •
  رخيص: التكلفة •

  المكّونات 



  كغ من الدجاج ½1طع أو ق ٨ •
  لتر من الماء ٢أكواب أو  ٨ •
  ملعقة صغيرة من الھال اBخضر ١ •
  ملعقة صغيرة من أكباش القرنفل الكاملة ١ •
  ملعقة صغيرة من حّب الفلفل اBسود ١ •
  ملعقة صغيرة من الكزبرة المجففة ١ •
  ملعقة صغيرة من بذور الكمون ١ •
  وحدة صغيرة من عيدان القرفة ٣ •
  من السمنم�عق طعام  ٣ •
  المفروم ،ملعقة طعام من الزنجبيل الطازج ١ •
  م�عق طعام من خلطة البھارات الُعمانية ٣ •
  مكعبات من مرقة الدجاج ماجي ٣ •
  المغسول والمصّفى ،غ من اBرز البسمتي ٥٠٠أكواب أو  ½2 •

  طريقة التحضير 

. ظھر على الوجهتوضع قطع الدجاج مع الماء في وعاٍء كبيٍر وُتغلى مع إزالة الرغوة التي ت

دقيقة أو إلى أن  ٢٥ُتضاف كل البھارات الكاملة وعيدان القرفة وُتترك على ناٍر خفيفٍة لمّدة 
  . يصبح الدجاج مطھّواً بشكٍل شبه كامٍل ثم ُتستخرج من الماء وتوضع جانباً 

أو إلى أن دقائق  ٦ُتحّمى السمنة في وعاٍء كبيٍر وُيقلّى الدجاج المسلوق من كاّفة جوانبه لمّدة 
ُيضاف الزنجبيل و يذبل في الوعاء نفسه ثم ُتحّرك المكّونات . يصبح لونه أحمر ثم يوضع جانباً 

أكواب أو  ٤½وُيضاف إليھا خليط البھارات العمانّية، مكعبات من مرقة الدجاج ماجي ومقدار 
مكّونات ثم ُتغلى ال. ُيضاف المزيد من الماء إذا لم تكن المرقة كافية. مل من المرقة ١١٢٥

 ١٠ُيغّطى الوعاء وُتطھى المكّونات على ناٍر خفيفٍة لمّدة . ُيضاف إليھا اBرز وُتحّرك جّيداً 

ُيضاف الدجاج فوق اBرز وُيغّطى ثم ُيترك . دقائق أو إلى أن يصبح اBرز مطھواً بشكٍل نصفي̀ 
  . والدجاج بالكاملدقيقة إضافّية أو إلى أن ينضج اBرز  ١٥إلى  ١٠على ناٍر خفيفٍة لمّدة 

   نصائح

   بيانات التوقيت

  البيانات الغذائية

  .إّن شوي الدجاج في الفرن إختياريّ  : نصائح الطبخ

 دقيقة 20 : مدة التحضير

 دقيقة 55 : مدة الطھو

 34.00  : (غ(دھون 



 41.00  : (غ(بروتين 

 55.00  : (غ(كاربوھيدرات 

 699.00  : (سعرات حرارية(طاقة 

  

 والخضارمرق الدجاج مع الحمص  •

  عماني: أسلوب الطبخ •

  أطباق رئيسية: نوع الطبق •

  أشخاص  ٦: الكمية •
  : درجة الصعوبة •
  رخيص: التكلفة •

  المكّونات 

  م�عق طعام من السمن ٢ •
غ من  ١٢٥حبة متوسطة الحجم أو  ١ •

  مفرومة ،البصل
مقّطعة  ،من الدجاج الكامل منزوع الجلد ١ •

  أجزاء ٨إلى 
  مسحوقان ،فصوص من الثوم ٢ •
  م�عق طعام من خلطة البھارات الُعمانية ½2 •
  مقّشرة ومقّطعة إلى مكعبات ،غ من الطماطم ٣٠٠حبات متوسطة الحجم أو  ٢ •
  م�عق طعام من معجون الطماطم ٢ •
  مقّطعتان إلى أنصاف ،حبات من ال�يم المجّفف ٢ •
  مكعبات من مرقة الدجاج ماجي ٢ •
  والمفرومة الجلج�ن، الطازجة ،غ من الكزبرة ٣٥كوب أو  ½ •
  مل من الماء ١٢٥٠أكواب أو  ٥ •
  المصّفى ،غ من الحّمص المعلّب ٤٠٠علبة أو  ١ •
  مقّشرة ومقّطعة إلى مكعبات كبيرة ،غ من البطاطا ٢٥٠حبة متوسطة الحجم أو  ١ •
  مقطعة إلى مكعبات كبيرة ،غ من الكوسا الصغير ٢٠٠حبات أو  ٢ •
  ومقّطعة إلى مكعبات كبيرةمقّشرة  ،غ من الجزر ١٥٠حبة متوسطة الحجم أو  ١ •

  طريقة التحضير 

  . دقائق أو إلى أن يصبح ذھبي اللون ٥إلى  ٤ُيحّمى السمن في قدٍر كبير وُيطھى البصل لمّدة 

دقائق إضافّية، ثم ُيضاف الثوم، وخلطة البھارات العمانّية،  ٥ُيضاف الدجاج وُيطھى لمّدة 
كعبات مرقة الدجاج ماجي، والكزبرة، والطماطم، ومعجون الطماطم، وال�يم المجفف، وم

  . وُتحّرك المكّونات لمّدة دقيقتين



دقيقٍة ثم ُيضاف حب الحمص،  ١٠ُيضاف الماء وُتغلى المكّونات ثم ُتترك على ناٍر خفيفٍة لمّدة 
ُتغلى المكّونات وُتترك على ناٍر خفيفٍة مع التحريك من وقٍت jخر . والبطاطا، والكوسا، والجزر

  . دقيقة أو إلى أن ينضج الدجاج والخضار جّيداً  ٢٠لمّدة 

   نصائح

   بيانات التوقيت

  البيانات الغذائية

  .ُيقّدم الطبق مع اBرز المطبوخ : نصائح التقديم

 دقيقة 25 : مدة التحضير

 دقيقة 40 : مدة الطھو

 27.00  : (غ(دھون 

 35.00  : (غ(بروتين 

 34.00  : (غ(كاربوھيدرات 

 517.00  : (سعرات حرارية(طاقة 

  

 الدجاج بالحبوب •

  متوسطي: أسلوب الطبخ •

  أطباق رئيسية: نوع الطبق •
  أشخاص  ٥: الكمية •

  : درجة الصعوبة •
  رخيص: التكلفة •

  المكّونات 

  م�عق طعام من زيت الزيتون ٣ •
 ،كغ من الدجاج الكامل منزوع الجلد ١ •

  مقطعة
 ،حبات متوسطة الحجم من البصل ٢ •

  مقّطعتان إلى مكّعبات
  الصنوبر كوب من ½ •
  غ من الفريكة ٨٠كوب أو  ½ •



  مسحوقة ،فصوص من الثوم ٣ •
  مكعبات من مرقة الدجاج ماجي ٣ •
  ملعقة طعام من الكمون المطحون ½ •
  مسحوقتان ،حبات من الھال اBخضر ٢ •
  مل من الماء ٧٥٠أكواب أو  ٣ •
  المصفى ،غ من الحمص المطبوخ ٤٠٠علبة أو  ١ •
  المصّفاة ،لمطبوخةغ من الفاصوليا البيضاء ا ٢٠٠كوب أو  ١ •
  متوّسطة الحجم ،من عصير ليمونة حامضة •
  المفرومة فرماً ناعماً  ،م�عق طعام من الكزبرة ٣ •

  طريقة التحضير 

ُيرفع عن النار وُيترك . ُيسّخن الزيت في قدر كبيرة، ويقلى الدجاج حّتى يصبح لونه بنياً ذھبياً 
 ً   . جانبا

ُتضاف . دقائق ٥و ٤ى المزيج لمّدة تتراوح بين ُيضاف البصل والصنوبر في القدر نفسھا ويقل
الفريكة، مع الثوم، مكّعبات مرقة الدجاج ماجي، الكمون والھال وُيحّرك المزيج لمّدة تتراوح بين 

  . دقائق ٣دقيقتين و

  . دقيقة ٢٥ُيضاف الماء، ُيغّطى المزيج وُيترك على نار ھادئة لمّدة 

الحمص، ثّم ُيغّطى المزيج وُيترك على نار ھادئة يوضع الدجاج من جديد في القدر، وُيضاف 
  . دقيقة أو حّتى ينضج الدجاج ٣٠و ٢٥لمّدة تتراوح بين 

  . دقائق إضافية ٥ُتضاف الفاصوليا مع عصير الليمون الحامض والكزبرة، وُيطھى المزيج لمّدة 

  . ُيقّدم مع اBرز بالشعيرّية

   نصائح

   بيانات التوقيت

  البيانات الغذائية

تعمال الفاصوليا البيضاء المعلّبة إذا لم تتوّفر يمكن اس : نصائح الطبخ
  .الفاصوليا الجافة

 دقيقة 20 : مدة التحضير

 ساعة : مدة الطھو

 44.00  : (غ(دھون 



 51.00  : (غ(بروتين 

 55.00  : (غ(كاربوھيدرات 

 811.00  : (سعرات حرارية(طاقة 

  

  

 الدجاج المحّمر والمحشو باBرز •

  رقيش: أسلوب الطبخ •

  أطباق رئيسية: نوع الطبق •

  أشخاص  ٦: الكمية •
  : درجة الصعوبة •
  رخيص: التكلفة •

  المكّونات 

  ملعقة طعام من الزيت النباتي ½1 •
  مفرومة ،حبة صغيرة الحجم من البصل ١ •
  غ من الصنوبر ٧٥كوب أو  ½ •
غ من اBرز اBبيض ذو  ٢٠٠كوب أو  ١ •

  الحبة الطويلة
  طحونةملعقة صغيرة من القرفة الم ¼ •
  ملعقة صغيرة من الفلفل اBسود المطحون ¼ •
  مل من الماء ٣٧٥كوب أو  ½1 •
  مكعبات من مرقة الدجاج ماجي ٢ •
  غ من الزبيب ٧٥كوب أو  ½ •
  كبيرة الحجم ،غ من الدجاج الكامل ١٤٠٠أو  ١ •

  طريقة التحضير 

 ُيحّمى الزيت في وعاٍء للصلصة متوّسط الحجم وُيضاف وُيطھى كّل من البصل وحّبات

  . دقائق أو إلى أن يصبح اللون ذھبّياً تقريباً  ٥إلى  ٤الصنوبر على ناٍر معتدلة لمّدة 

ُيطھى . ُيضاف اBرز، القرفة، الفلفل اBسود، الماء، ومكّعبات مرقة الدجاج ماجي، والزبيب
  . دقائق أو إلى أن يصبح اBرز مطھّواً تقريباً  ١٠المزيج على ناٍر خفيفٍة لمّدة 

اجة بأكبر كمّيٍة ممكنٍة من اBرز وُتستكمل عملية طھو الكمّية المتبقية كي ُتقّدم مع ُتحشى الدج
  . الدجاج



دقائق أو إلى يصبح  ٥٠إلى  ٤٥درجة مئوّية لمّدة  ١٩٠يتم تحمير الدجاج في فرٍن محّمى على 
  . الدجاج واBرز مطھّيان جّيداً 

  . لخضار الطازجةُيقّدم الدجاج المحمر مع اBرز المتبّقي وسلطة من ا

   بيانات التوقيت

  البيانات الغذائية

 دقيقة 25 : مدة التحضير

 ساعة : مدة الطھو

 47.00  : (غ(ن دھو

 48.00  : (غ(بروتين 

 41.00  : (غ(كاربوھيدرات 

 786.00  : (سعرات حرارية(طاقة 

  

الدجاج المحّمر مع اBرز واللوبيا  •
 بالزعفران

  سعودي: أسلوب الطبخ •

  أطباق رئيسية: نوع الطبق •
  أشخاص  ٦: الكمية •

  : درجة الصعوبة •
  رخيص: التكلفة •

  المكّونات 

  من الدجاج غ ١٢٠٠أو  ١ •
  ملعقة صغيرة من الملح ١ •
ملعقة صغيرة من الفلفل اBسود  ¼ •

  المطحون
  م�عق طعام من الزيت النباتي ٣ •

  :ل"رز •

  م�عق طعام من الزيت النباتي ٤ •
  مفرومة ،غ من البصل ١٢٥حبة متوسطة الحجم أو  ١ •
  رشة من خيوط الزعفران •



  حبة من الھال اBخضر ١٥ •
  المذّوبة ،الخضراء المثلّجة غ من اللوبيا ٣٠٠أكواب أو  ٢ •
  مكعبات من مرقة الدجاج ماجي ٣ •
  مل من الماء ١١٢٥أكواب أو  ½4 •
  اBبيض المغسول والمصّفى ،غ من اBرز ٥٠٠أكواب أو  ½2 •
  المقلي ،غ من الصنوبر ٥٠كوب أو  ¼ •
  المقّشر والمقلي ،غ من اللوز ٥٠كوب أو  ¼ •

  طريقة التحضير 

. للفرن وُتمزج مع الملح والفلفل اBسود المطحون والزيت توضع الدجاجة الكاملة في صينّية

دقيقة أو إلى  ٥٠و ٤٥درجٍة مئوّيٍة لمدٍة تتراوح بين  ٢٠٠توضع في فرٍن محّمى على حرارة 
  . أن ينضج الدجاج

دقائق أو إلى  ٤و ٣في ھذه اBثناء، ُيحّمى الزيت في قدٍر كبيرٍة وُيقلى البصل لمّدٍة تتراوح بين 
ُتضاف أوراق الزعفران، وحّبات الھال الكاملة، واللوبيا، ومكعبات مرقة . لونه ذھبّياً أن يصبح 

  . الدجاج ماجي والماء وُتغلى المكّونات

يغطى القدر ويترك . يضاف اBرز و يحرك من وقت الى اخر حتى يغلي ثم تخفف الحرارة
  . دقيقة أو يتم طھي اBرز ٢٥على نار ھادئة لمدة 

مطھو فوق طبٍق كبيٍر للتقديم ثم ُيقّطع الدجاج المشوي وُيوّزع على وجه اBرز ُيسكب اBرز ال
  . وُيزّين بالمكّسرات المقلّية

   نصائح

   بيانات التوقيت

  البيانات الغذائية

  .يمكن تقديم الطبق مع سلطة اللبن والخيار : نصائح التقديم

 دقيقة 30 : مدة التحضير

 دقيقة 50 : مدة الطھو

 54.00  : (غ(دھون 

 47.00  : (غ( بروتين

 77.00  : (غ(كاربوھيدرات 



 983.00  : (سعرات حرارية) طاقة

  

 أفخاذ الدجاج بالطماطم والفطر •

  إيطالي: أسلوب الطبخ •

  أطباق رئيسية: نوع الطبق •

  أشخاص  ٧: الكمية •

  : درجة الصعوبة •
  رخيص: التكلفة •

  المكّونات 

  م�عق طعام من زيت الزيتون ٢ •
  ن أفخاذ الدجاجكغ م ½1قطعة أو  ١٥ •
غ من  ١٥٠حبة متوسطة الحجم أو  ١ •

  مقّطعة إلى مكّعبات صغيرة ،البصل
  المقطع ،غ من الفطر ٢٠٠أكواب أو  ٢ •
  مسحوقان ،فصوص من الثوم ٢ •
  مقّطعة إلى مكّعبات صغيرة ،حبات متوسطة الحجم من الطماطم ٣ •
  المستخرج منه النواة ،كوب من الزيتون اBسود ¼ •
  Bوريغانو المجففملعقة طعام من ا ١ •
  ملعقة طعام من الحبق المجفف ١ •
  ملعقة صغيرة من الفلفل اBسود المطحون ½ •
  ملعقة صغيرة من مسحوق الفلفل الحار ½ •
  مكعبات من مرقة الدجاج ماجي ٢ •
  مغلف من أسرار خلطة المعكرونة بولونيز ماجي ١ •
  مل من الماء ٦٢٥أكواب أو  ½2 •

  طريقة التحضير 

، يقلى الدجاج حّتى يصبح لونه بنياً ذھبياً، ُيرفع عن النار ويوضع على ُيسّخن الزيت في قدر
  . صينية

  . دقائق ٦ُتقلى ھذه المكّونات لمّدة . في القدر نفسھا، ُيضاف البصل، الفطر والثوم

ُتضاف الطماطم، الزيتون، اBوريغانو المجفف، الحبق، الفلفل اBسود، بودرة الفلفل الحار، 
ُيغلى المزيج وُيترك . اج ماجي، أسرار خلطة المعكرونة بولونيز ماجي والماءمكّعبا مرقة الدج

  . دقائق ٦على نار ھادئة لمّدة 

درجة مئوية لمّدة  ١٨٠ُتغّطى وُتخبز في الفرن على حرارة . ُتسكب الصلصة على أفخاذ الدجاج
  . دقيقة أو حّتى ينضج الدجاج ٢٥



   نصائح

   بيانات التوقيت

  البيانات الغذائية

  .قّدم مع المعكرونة، أو اBرز بالشعيرّيةيُ  : نصائح التقديم

 دقيقة 20 : مدة التحضير

 دقيقة 30 : مدة الطھو

 24.00  : (غ(دھون 

 45.00  : (غ(بروتين 

 16.00  : (غ(كاربوھيدرات 

 467.00  : (سعرات حرارية(طاقة 

  

 طبق إيراني -دجاج قيمه  •

  إيراني: أسلوب الطبخ •
  ةأطباق رئيسي: نوع الطبق •

  أشخاص  ٥: الكمية •

  : درجة الصعوبة •
  رخيص: التكلفة •

  المكّونات 

  م�عق طعام من الزيت النباتي ٢ •
 ،غ من البصل ٢٠٠حبة كبيرة الحجم أو  ١ •

  مفرومة فرماً ناعماً 
  م�عق صغيرة من الكركم المطحون ٢ •
ملعقة صغيرة من الفلفل اBسود  ½ •

  المطحون
  فملعقة صغيرة من مسحوق ال�يم المجّف  ١ •
  رشة من الزعفران المطحون •
  قطع مع العظام ،كغ من الدجاج ½ •
  م�عق طعام من معجون الطماطم ½2 •
  المقسوم ،غ من الحّمص المجّفف ٩٠كوب أو  ½ •



  مل من الماء ١١٢٥أكواب أو  ½4 •
  مكعبات من مرقة الدجاج ماجي ٢ •

  طريقة التحضير 

  . دقائق أو حتى يذبل ٥إلى  ٤ُيحّمى الزيت في قدٍر كبيرٍة ثم ُيطھى البصل لمدة 

ُيضاف مسحوق الكركم، والفلفل اBسود، ومسحوق ال�يم، والزعفران، والدجاج وُيحّرك المزيج 
  . دقائق ثم ُيضاف معجون الطماطم وُتحّرك المكّونات لمّدة دقيقة إلى دقيقتين ٤إلى  ٣لمّدة 

غلى المزيج ثم ُتخّفف ُيضاف الحمص المقسوم والمجفف والماء ومكعبا مرقة الدجاج ماجي ويُ 
ممكن . دقيقة أو حتى ينضج الدجاج والحمص ٤٥ُتغّطى المكّونات وُتترك على النار لمّدة . النار

  . اضافة المزيد من الماء ان احتاج اBمر

  . ُيقّدم الطبق مع اBرز المطبوخ

   بيانات التوقيت

  البيانات الغذائية

 دقيقة 20 : مدة التحضير

 دقيقة 55 : مدة الطھو

 21.00  : (غ(دھون 

 23.00  : (غ(بروتين 

 16.00  : (غ(كاربوھيدرات 

 349.00  : (سعرات حرارية(طاقة 

  

  

  

  

 



  بحريات

 
 صيّاديّة السمك الخفيفة •

  شرقي: أسلوب الطبخ •

  أطباق رئيسية: نوع الطبق •
  أشخاص  ٦: الكمية •

  : درجة الصعوبة •
  رخيص: التكلفة •

  المكّونات 

  :مكّونات تحضير السمك •

  غ من فيليه السمك اBبيض ٧٥٠ •
ملعقة صغيرة من الفلفل اBسود  ½ •

  المطحون
  يتونملعقة طعام من زيت الز ١ •

  :لتحضير ا!رز •

  غ من البصل ٦٠٠حبات متوسطة الحجم أو  ٤ •
  ملعقة طعام من زيت الزيتون ١ •
  مسحوقة ،فصوص من الثوم ٣ •
  ملعقة صغيرة من الكمون المطحون ١ •
  ملعقة صغيرة من الكزبرة المطحونة ١ •
  ملعقة صغيرة من مسحوق ال�يم المجفّف ١ •
  ملعقة صغيرة من الفلفل اBسود المطحون ١ •
  مل من الماء ٧٥٠واب أو أك ٣ •
  مكعبات من مرقة الدجاج ماجي ملح أقل ٢ •
  حبات من الھال اBخضر ٤ •
  غ من اBرز البسمتي ٤٠٠أكواب أو  ٢ •

  طريقة التحضير 

  . ُتتّبل قطع فيليه السمك بالفلفل اBسود وزيت الزيتون، ثم ُتغّطى وُتترك جانباً 

 ٤٥درجة مئوّية لمدة  ٢٠٠لى حرارة يوضع البصل في طبق خاص للفرن، وُيخبز في الفرن ع
  . ثم ُيخرج من الفرن وُيقّشر وُيفرم. دقيقة أو حتى يذبل

ثم ُيضاف . ُيسخن زيت الزيتون في قدٍر كبير للصلصة، وُيطھى الثوم مع التحريك لمّدة دقيقة
  . البصل مع كل التوابل وُتحّرك المكّونات لمّدة دقيقتين



إلى  ٤اج ماجي ملح أقل وُيغلى المزيج ثم ُيترك على النار لمدة ُيضاف الماء، ومكّعبا مرقة الدج
  . دقائق حتى يصبح ناعماً  ٣إلى  ٢يوضع السائل في خ�ٍّط كھربائ̀ي، وُيخلط لمّدة . دقائق ٥

ُتغلى المكونات وُتغطى وُتطھى على ناٍر . ُيعاد السائل إلى الوعاء، وُتضاف حّبات الھال واBرز
  . قة أو حتى يصبح اBرز مطھّواً جيداً دقي ٢٥خفيفٍة لمّدة 

  . في ذلك الوقت، ُتخبز قطع فيليه السمك أو ُتشوى حتى يصبح لونھا بنّياً ذھبّياً 

ُيزّين الطبق . يوضع اBرز المطبوخ على طبٍق كبير للتقديم ويوضع فيليه السمك فوق اBرز
  . بحباّت الصنوبر المحمص في الفرن وجوانح الليمون الحامض الطازج

   نصائح
   بيانات التوقيت

  البيانات الغذائية

يمكن استخدام أنواع سمك معّينة كالھامور، واBبيض،  : نصائح الطبخ
  .والناجل، والشعري

 ٣-يعتقد معظم أخصائيي التغذية أن اBحماض الدھنية أوميغا : نصائح أخرى
تساعد على الوقاية من أمراض القلب  الموجودة في السمك

  .والدورة الدموية

 دقيقة 20 : دة التحضيرم

 دقيقة ٢٠ساعة و  : مدة الطھو

 6.40  : (غ(دھون 

 31.00  : (غ(بروتين 

 68.00  : (غ(كاربوھيدرات 

 455.00  : (سعرات حرارية(طاقة 

  

لفائف السمك والقريدس مع صلصة الكاري  •
 الخضراء

  تايلندي: أسلوب الطبخ •
  أطباق رئيسية: نوع الطبق •

  خاص أش ٦: الكمية •

  : درجة الصعوبة •
  معتدل: التكلفة •

  المكّونات 

مقّطع إلى شرائح  ،غ من فيليه السمك ٥٠٠ •
  غرام ٧٠-٦٠رقيقة تزن الواحدة 

متوسط  ،غ من القريدس المقّشر ٣٥٠ •
  الحجم ومنظف

  ملعقة طعام من الزيت النباتي ١ •



  مقّطعة إلى شرائح ،غ من البصل ١٢٥حبة متوسطة الحجم أو  ١ •
  م من معجون الكاري اBخضرم�عق طعا ٢ •
  مل من الماء ٢٥٠مذّوبة في كوب أو  ،غ من بودرة حليب جوز الھند ماجي ٥٠كوب أو  ½ •
  مل من الماء ٥٠٠أكواب أو  ٢ •
  مقّطع إلى نصفين ،عود من عيدان عشب الليمون الحامض ١ •
  المذّوبة ،غ من البازي� المثلّجة ٨٠كوب أو  ½ •
  مقّطعة إلى مكّعبات متوّسطة الحجم ،البطاطاغ من  ٢٠٠حبة متوسطة الحجم أو  ١ •
  مكعبات من مرقة الدجاج ماجي ملح أقل ٢ •

  طريقة التحضير 

توضع شرائح فيليه السمك على ورقة من النايلون ال�صق وُتغّطى بأخرى وُتبّسط بلطف 
  . ُتكّرر العملية عينھا حتى آخر شريحة. بواسطة آلة ھرس خشبّية دون تھشيمھا ثم توضع جانباً 

وُتلّف الفيليه . توضع قطعة من القريدس في وسط الفيليه باستثناء الذنب الذي ُيترك خارًجا
ُتنزع الورقة وُتَثبaت القطعة بواسطة عود أسنان ثم . بلطف بواسطة ورقة النايلون ال�صق

  . توضع جانباً 

ق إلى أن يصبح دقائ ٣أو ٢ُيحّمى الزيت في مق�ة كبيرة ثم ُيضاف إليه البصل وُيطھى لمدة 
ُيضاف معجون الكاري وُيحّرك إلى أن تفوح رائحته، ومن ثم ُتضاف بودرة حليب جوز . طرّياً 

الھند ماجي، الماء، وعود الليمون الحامض، البازي�، البطاط ومكّعبان من مرقة الدجاج ماجي 
  . ملح أقل

ّم ُتضاف لفائف السمك دقائق، ومن ث ١٠ُيغلى المزيج وُيطھى ببطء على حرارة منخفضة لمّدة 
  . دقائق أو إلى أن تنضج اللفائف والخضار ٥وقطع القريدس المحّضرة وُتطھى ببطء لمدة 

  . ُيَزيaن الطبق بأوراق الكزبرة الطازجة وُيَقّدم
   نصائح

   بيانات التوقيت
  البيانات الغذائية

  .ُتَعّدل كمّية معجون الكاري اBخضر حسب المذاق : نصائح الطبخ

  .ُيقّدم ھذا الطبق مع اBرز اBبيض المطھو على البخار : نصائح التقديم

 دقيقة 40 : مدة التحضير

 دقيقة 20 : مدة الطھو

 11.00  : (غ(دھون 

 30.00  : (غ(بروتين 

 14.00  : (غ(كاربوھيدرات 

 275.00  : (سعرات حرارية(طاقة 

  



السمك الحار بصلصة جوز الھند على  •
 الطريقة التايلنديّة

  تايلندي: أسلوب الطبخ •
  أطباق رئيسية: نوع الطبق •

  أشخاص  ٥: الكمية •
  : درجة الصعوبة •
  رخيص: التكلفة •

  المكّونات 

  ملعقة طعام من الزيت النباتي ١ •
  مسحوقان ،فصوص من الثوم ٢ •
 ،ملعقة طعام من الزنجبيل الطازج ¾ •

  المقّطع إلى شرائح رقيقة
  مل من الماء ٧٥٠أكواب أو  ٣ •
  ام من بودرة حليب جوز الھند ماجيم�عق طع ٤ •
  مكعبات من مرقة الدجاج ماجي ملح أقل ٢ •
  مقّطعة إلى شرائح سميكة ،غ من الجزر ١٠٠حبة متوسطة الحجم أو  ١ •
  مقّطع إلى شرائح رقيقة ،قرن من الفلفل اBحمر الحار ١ •
  م�عق طعام من صلصة السمك ٢ •
  ت كبيرةالمقّطع إلى مكّعبا ،غ من فيليه السمك اBبيض ٥٠٠ •
  المقّطع إلى زھيرات ،غ من البروكولي ٢٠٠ •
  ملعقة طعام من عصير ال�يم الطازج ١ •
  المقّطع إلى شرائح ،كوب من البصل اBخضر ¼ •

  طريقة التحضير 

  . ُيحّمى الزيت في قدر كبيرة، وُيطھى فيه الثوم والزنجبيل لمدة دقيقة

قة الدجاج ماجي ملح أقل، وشرائح ُيضاف الماء، وبودرة حليب جوز الھند ماجي، ومكّعبا مر
  . دقائق ٤ُيغلى المزيج وُيترك على نار خفيفة لمدة . الجزر والفلفل الحار اBحمر

 ٧و ٥ُتضاف فيليه السمك وصلصة السمك، وُيترك المزيج على نار خفيفة لمدة تتراوح بين 
  . دقائق أو حتى ُيصبح السمك شبه ناضج

دقائق  ٤و ٣ترك المزيج على نار خفيفة لمدة تتراوح بين ُيضاف البروكولي وعصير ال�يم، ويُ 
  . إضافية ثّم ُيرفع عن النار

  . ُيضاف البصل اBخضر إلى الطبق وُيقّدم مع اBرز اBبيض
   نصائح

   بيانات التوقيت
  البيانات الغذائية

يشّكل البصل اBخضر مصدراً غنياً بعناصر مضادة لfكسدة  : نصائح أخرى
  .اية من أمراض القلب والسرطانالوق معروفة بقدرتھا على

 دقيقة 20 : مدة التحضير



 دقيقة 15 : مدة الطھو

 9.40  : (غ(دھون 

 22.00  : (غ(بروتين 

 9.30  : (غ(كاربوھيدرات 

 210.00  : (سعرات حرارية(طاقة 

  

 القريدس والكاYماري المقلية •

  صيني: أسلوب الطبخ •

  أطباق رئيسية: نوع الطبق •
  أشخاص  ٥: الكمية •

  : درجة الصعوبة •
  رخيص: التكلفة •

  المكّونات 

  :مكونات الصلصة •

  مل من الماء ٧٥٠أكواب أو  ٣ •
  م�عق طعام من صلصة المحار ٢ •
  م�عق طعام من صلصة الصويا ٢ •
  مسحوقة ،فصوص من الثوم ٣ •
  مكعبات من مرقة الدجاج ماجي ملح أقل ٢ •
  م�عق طعام من دقيق الذرة ٣ •
  لسكرم�عق صغيرة من ا ٢ •
  ملعقة صغيرة من الفلفل اBسود المطحون ½ •

  :مكونات القلي •

  م�عق طعام من الزيت النباتي ٢ •
  المنّظف ،غ من القريدس المقّشر ٢٥٠ •
  غ من حلقات الكا^ماري ٢٥٠ •
  مقّطعتان إلى شرائح رقيقة ،غ من الجزر ٢٠٠حبات متوسطة الحجم أو  ٢ •
  ات صغيرةالمقّطع إلى زھير ،غ من القرنبيط ١٥٠كوب أو  ١ •
  المقلّمة من الطرفين ،غ من البازي� الخضراء الصينية ٨٠كوب أو  ١ •
مقّطعة إلى مكعبات متوسطة  ،غ من الفليفلة الحلوة الخضراء ١٥٠حبة متوسطة الحجم أو  ١ •

  الحجم
  مقّطعة إلى مكعبات متوسطة الحجم ،غ من البصل ١٥٠حبة متوسطة الحجم أو  ١ •
  قّطع إلى قطع كبيرةالم ،غ من الملفوف اBبيض ١٢٠ •

  طريقة التحضير 

  . ُتغلى المكونات مع التحريك المستمّر، ثّم توضع جانباً . ُتمزج كاّفة مكونات الصلصة في قدر



ُيحّمى الزيت النباتي في مق�ة عادية أو عميقة وُيقلّى الربيان لمدة دقيقتين أو حتى أن ينضج و 
ُتضاف كافة . افيتين أو حتى تنضج جيداً تضاف حلقات الكا^ماري وتقلى لمدة دقيقتين إض

ُتسكب الصلصة المغلية فوق الخضار . الخضار ما عدا الملفوف وُتحّرك لمدة دقيقتين إضافيتين
  . وُيغلى المزيج ثّم ُيترك على نار خفيفة لمدة دقيقة

  . ُيضاف الملفوف وُيترك المزيج لمدة دقيقة إضافية ثّم ُيقّدم

  ". نودلز"مطبوخ على البخار أو المعكرونة الصينية ُيقّدم الطبق مع اBرز ال
   نصائح

   بيانات التوقيت
  البيانات الغذائية

  .ُيفضل استعمال صلصة الصويا الخفيفة bعداد ھذا الطبق : نصائح الطبخ

 دقيقة 20 : مدة التحضير

 دقيقة 15 : مدة الطھو

 7.00  : (غ(دھون 

 21.00  : (غ(بروتين 

 25.00  : (غ(كاربوھيدرات 

 246.00  : (سعرات حرارية(طاقة 

  

سمك سلطان ابراھيم مشوي ومغطّى  •
 بصلصة سوس فيارج

  أوروبي: أسلوب الطبخ •

  أطباق رئيسية: نوع الطبق •

  شخص  ١٢: الكمية •
  : درجة الصعوبة •
  رخيص: التكلفة •

  المكّونات 

  فيليه ،غ من سمك سلطان ابراھيم ١٧٠٠ •
  حبات متوسطة الحجم من الطماطم ٦ •
  حبات من الفليفلة الحلوة الحمراء ٣ •
  المفروم ،رشة من الثوم المعّمر •
  المفروم ،رشة من الطّرخون الطازج •
  المفروم ،رشة من الحبق الطازج •
  م�عق طعام من زيت الزيتون ٣ •
  مل من عصير الحامض ١٥٠ •
  رشة من الفلفل اBسود المطحون •
  من الماء المغلي مل ٥٠مذّوبان في  ،مكعبات من مرقة الدجاج ماجي ملح أقل ٢ •



  طريقة التحضير 

يوضع في وعاٍء دائري، وُيرش عليه الملح الخشن، ثّم ُيحفظ . ُيغسل فيليه السمك وُيجفّف بلطف
  . ساعة ٢٤في البراد لمّدة 

ُتغلّف الفليفلة الحلوة الحمراء بورقة . ُتقّشر الطماطم وُتنزع بذورھا، وُتقّطع إلى مكّعبات صغيرة
درجة مئوية، ثم  ٢٠٠دقيقة في فرٍن محّمى مسبقاً على حرارة  ٢٠بز لمّدة من اBلمنيوم وُتخ

ُتقّشر وُتقّطع إلى مكّعبات صغيرة، وُتخلط مع الطماطم، اBعشاب المفرومة، ملعقتين كبيرتين 
من زيت الزيتون وعصير الليمون الحامض في قِدٍر صغيرة؛ ثم ُيتّبل المزيج بالفلفل اBسود 

  . ملح أقل، وُيحفظ ساخناً على حرارة خفيفة ومرقة الدجاج ماجي

ُيرّبت السمك ليجّف ثّم ُيمسح بواسطة فرشاة بالكمية المتبقية من زيت الزيتون، ويوضع في 
ُيطھى الفيليه، مع المحافظة على الجانب المغّطى بالجلد نحو . مق�ٍة مسّخنة غير قابلة ل�لتصاق
  . اBعلى، حتى يكتسب لوناً جمي�ً 

  . القليل من الصلصة بواسطة المغرفة في كّل طبٍق، ثّم يوضع السمك فوقھاُيسكب 
   نصائح

   بيانات التوقيت
  البيانات الغذائية

  .ُيقّدم الطبق مع البطاطا المھروسة : نصائح التقديم

 دقيقة 35 : مدة التحضير

 دقيقة 30 : مدة الطھو

 6.10  : (غ(دھون 

 30.00  : (غ(بروتين 

 5.50  : (غ(كاربوھيدرات 

 200.00  : (سعرات حرارية(طاقة 

  

 الربيان مع الزعفران والشعير ا:بيض •

  عالمي: أسلوب الطبخ •

  أطباق رئيسية: نوع الطبق •
  أشخاص  ٥: الكمية •

  : درجة الصعوبة •
  غالٍ : التكلفة •

  المكّونات 

  غ من الشعير اBبيض ٣٠٠ •
  غ من الربيان ٦٠٠ •
  غ من الفول العريض النيء ١٥٠ •
  من مرقة الدجاج ماجي ملح أقل مكعبات ٢ •
  لتر من الماء ١ •



  م�عق طعام من زيت الزيتون ٢ •
  مفرومة ،حبة كبيرة الحجم من البصل ١ •
  م�عق طعام من الخل اBبيض ٢ •
  ملعقة صغيرة من خيوط الزعفران ١ •
  المفروم فرماً ناعماً  ،ملعقة طعام من البقدونس الطازج ١ •
  وم فرماً ناعماً المفر ،ملعقة طعام من الثوم المعّمر ١ •
  المبشورة ،م�عق طعام من جبنة البرميزان ٢ •
  رشة من الفلفل اBسود المطحون •

  طريقة التحضير 

دقائق ثم  ٥ُيضاف الشعير اBبيض وُيترك لمّدة . توضع قدر كبيرة من الماء على النار لتغلي
للطھي، أو ُيبّرد إذا بعدئٍذ، ُيغطى ويوضع جانباً إلى أن يصبح جاھزاً . ُيصّفى وُينشر في صينية

  . كان ھناك بضع ساعات قبل أن يحين موعد التقديم

 ٣٠ُيقّشر الربيان وُينّظف من خيط اBمعاء اBسود، ثّم يوضع في الماء الساخن لمدة أقصاھا 
  . ُيصّفى بعد ذلك من الماء وُيترك جانباً . ثانية ثم في الماء البارد

  . دقائق، ثم ُتصّفى وُتقّشر ٣-٢لي بين توضع حبوب الفول الصغيرة في الماء المغ

ُتحّضر مرقة الدجاج عبر مزج مكّعبين من مرقة الدجاج ماجي ملح أقل ولتر واحد من الماء في 
في ھذه اBثناء، ُيسّخن زيت الزيتون في قدٍر أكبر وُيقلّى البصل مع . قدٍر ُتترك على ناٍر خفيفة

ُيطھى المزيج لمّدة . ُيضاف الشعير مع التحريك ثم. دقائق حتى ُيصبح طرياً  ٣التحريك لمّدة 
  . ُيضاف الخّل اBبيض وُتخّفف الحرارة. دقيقتين، مع التحريك المستمرّ 

. ثم ُيضاف الفول وُيحّرك بلطف. ُتضاف مرقة الدجاج وُيحرك المزيج إلى أن يمتّصھا بالكامل
^ تزال غير ناضجة تماماً، إذا كانت . عندما يمتّص المزيج المرقة، يجب تفّقد حبوب الشعير

  ). دقائق ١٠^ تتطلّب ھذه المرحلة سوى (ُيضاف مقداُر كوٍب واحد من الماء 

م�عق صغيرة من الماء المغلي، ثم  ٤- ٣لتحضير ماء الزعفران، ُتمزج ملعقة الزعفران مع 
  . ُيترك ليبرد

  . اBعشاب والبرميزانعندما يصبح الشعير كريمياً، ُيضاف ماء الزعفران مع التحريك، تتبعه 

ُيصّف الربيان على الوجه وُيرّش عليه برش البرميزان والفلفل . ُيقّسم الشعير في أوعية ساخنة
  . ُيقّدم الطبق على الفور. اBسود المطحون

   نصائح
   بيانات التوقيت

  البيانات الغذائية

يتّم شراء الزعفران اbسباني وُتحّضر منه الخ�صة العالية  : نصائح أخرى
جدائل الزعفران في القليل من الماء  ز عبر طحنالتركي
نكھًة  المنقوع يمنح الشعير" ماء الزعفران"إّن . المغلي

ُيحفظ الماء في إبريق في البّراد لمّدة ث�ثة . غريبة ولوناً غنياً 
ُيجّمد على شكل مكّعبات صغيرة ُتستعمل بحسب  أيام، أو
  .الحاجة

 ساعة : مدة التحضير



 دقيقة 45 : مدة الطھو

 11.00  : (غ(دھون 

 40.00  : (غ(بروتين 

 71.00  : (غ(كاربوھيدرات 

 534.00  : (سعرات حرارية(طاقة 

  

 سمك الشبص مع جلد ھّش بصلصة الحبق •

  فرنسي: أسلوب الطبخ •

  أطباق رئيسية: نوع الطبق •
  أشخاص  ٨: الكمية •

  : درجة الصعوبة •
  معتدل: التكلفة •

  

  المكّونات 

  الحمراء الناضجة ،من الطماطمحبات  ٤ •
  م�عق طعام من زيت الزيتون ٣ •
  فصوص من الثوم ٨ •
  عروق من الزعتر الطازج ٨ •
  من ورق الغار ١ •
  مكعبات من مرقة الدجاج ماجي ملح أقل ٢ •
  رشة من الفلفل اBسود المطحون •
  غ من شريحة الّشبص ١٢٠٠ •
  غ من الحبق الطازج ٣٠٠ •
  مل من الماء ٥٠٠ •
  طازجال ،غ من الفطر ٢٠٠ •
  أو عصير ليمونة حامضة واحدة ،غ من عصير الحامض ٤٠ •
  المفروم للزينة ،غ من الحبق الطازج ٢٠ •

  طريقة التحضير 

ومن ثّم توضع . ُتقّشر الطماطم وُتقّطع إلى نصفين؛ ُتعصر بلطف لنزع بذورھا وعصيرھا الزائد
فصوص من الثوم  ٤في صحن الخبز؛ ُتمسح الطماطم بملعقة كبيرة واحدة من زيت الزيتون و

عروق صغيرة من الزعتر اBخضر، وورقة الغار؛ ومن ثّم ُيتّبل  ٤المقّطع إلى شرائح رفيعة، و
. المزيج بنصف مكّعب مفروم فرماً ناعماً من مرقة الدجاج ماجي ملح أقل، والفلفل اBسود

  . درجة مئوية ٩٠دقيقة على حرارة  ٤٠وُيخبز الطبق في الفرن لمّدة 

يليه سمك الشبص بمسحه بملعقة كبيرة واحدة من زيت الزيتون بواسطة فرشاة الطھو يتّم تتبيل ف
عروق صغيرة من الزعتر  ٤فصوص من الثوم المقّطع إلى شرائح رفيعة، و ٤الصغيرة، و



اBخضر، وُيضاف نصف مكّعب مفروم فرماً ناعماً من مرقة الدجاج ماجي ملح أقل، والفلفل 
  . اBسود

ُتغسل بشكل . الطازجة في الماء الساخن لفترة وجيزة ثّم في الماء الباردتوضع أوراق الحبق 
أثناء . سريع في الماء البارد الجاري لتستعيد نضارتھا، ومن ثّم ُتصفّى جّيداً وُتنقل إلى الخ�ّطة

  . وُتتّبل بالفلفل اBسود. خلطھا، ُتضاف ملعقة كبيرة واحدة من زيت الزيتون

اء على النار لتغلي، ومن ثّم ُيضاف إليھا مكّعب واحد من مرقة مل من الم ٥٠٠توضع الـ 
ُتضاف مرقة الدجاج شيئاً فشيئاً إلى مزيج الحبق من أجل الحصول على . الدجاج ماجي ملح أقل

  . درجة تماسك جيدة للسكب

) الماء+ عصير الليمون الحامض (أقسام ويوضع في الماء الحمضي  ٤ُيقّطع الفطر إلى 
  . ة وجيزة؛ ُيخرج من الماء وُيصّفى جّيداً الساخن لفتر

ح جلد السمك على الشكل الُمعيaن بسّكين حادّ  aومن ثّم ُينقل إلى قدر غير ^صقة وُيطھى جلد . ُيشر
  . دقائق من دون تقليبه ٧السمك من الناحية السفلية لمّدة 

ُينثر . لشبص الھّشةتوضع أجزاء الطماطم النصفية في طبق التقديم وُتغّطى بقطع فيليه سمك ا
  . ومن ثّم ُتسكب الصلصة حول السمك. فوقھا الفطر وفرمات الحبق الناعمة

   بيانات التوقيت
  البيانات الغذائية

 دقيقة 30 : مدة التحضير

 دقيقة 40 : مدة الطھو

 10.00  : (غ(دھون 

 32.00  : (غ(بروتين 

 9.60  : (غ(كاربوھيدرات 

 250.00  : (سعرات حرارية(طاقة 

  

 الحبّار المشوي مع السبانخ المذبَّلة والزبدة •

  إسباني: أسلوب الطبخ •
  اق رئيسيةأطب: نوع الطبق •

  أشخاص  ٨: الكمية •

  : درجة الصعوبة •
  رخيص: التكلفة •

  المكّونات 

  المنّظف ،غ من الحبار ١٢٠٠ •
  ملعقة طعام من زيت الفلفل الحار ١ •
المقّطع إلى شرائح  ،فصوص من الثوم ٤ •

  رفيعة
مفرومة  ،عروق من الطّرخون الطازج ٤ •



  فرماً خشناً 
فرومان فرماً ناعماً ومذّوبان في ملعقتين كبيرتين م ،مكعبات من مرقة الدجاج ماجي ملح أقل ٢ •

  من الماء الساخن
  غ من أوراق السبانخ الطازجة ٦٠٠ •
  أو عصير حّبتين ،غ من عصير ال�يم الطازج ٥٠ •
  حسب المذاق ،رشة من الفلفل اBسود المطحون •
  ملعقة طعام من الزبدة ١ •
  للتقديم ،قطع من ال�يم ٨ •

  طريقة التحضير 

ّبار إلى نصفين، ومن ثّم يتّم تحديدھا بواسطة سّكين حاّد بخطوط متشابكة تفصل ُتقّسم قطع الح
سم تقريباً؛ ُتتّبل بزيت الفلفل الحاّر، والثوم، والّطرخون، ومرقة الدجاج ½ في ما بينھا مسافة 

  . ماجي ملح أقل وُتترك لتنتقع لمّدة ساعتين

في الماء البارد، ومن ثّم ُتصّفى وُتغّطى  توضع أوراق السبانخ في الماء الساخن لفترة وجيزة ثمّ 
  . في مكان دافئ للتخلّص من الماء

توضع مق�ة على حرارة عالية إلى أن تصبح حامية للغاية، ومن ثّم ُيطھى الحّبار على دفعات 
كوب من الماء بين كّل دفعة وأخرى لتذويب آثار الشوي المتروكة على ½ ُيضاف . صغيرة

توضع الصلصة في قدر صغيرة، وبالتالي يكون قد تّم تنظيف المق�ة  سطح المق�ة، ومن ثمّ 
  . وا^حتفاظ بصلصة لسكبھا على وجه الطبق ^حقاً في آٍن معاً 

ُتطفأ النار وُتضاف . ُيعاد تسخين الصلصة؛ وُيضاف إلى تتبيلتھا عصير ال�يم والفلفل المطحون
للتقديم ومن ثّم توضع قطع الحبار فوقھا ُتصّف أوراق السبانخ في طبٍق . الزبدة مع التحريك

م ساخناً . وُتسكب أخيراً الصلصة عليھا aن الطبق بقطع ال�يم وُيقدaُيزي .  
   بيانات التوقيت

  البيانات الغذائية

 دقيقة 30 : مدة التحضير

 دقيقة 30 : مدة الطھو

 6.30  : (غ(دھون 

 26.00  : (غ(بروتين 

 11.00  : (غ(كاربوھيدرات 

 206.00  : (سعرات حرارية(طاقة 

  



 بودينغ بالّسلمون على الطريقة السويديّة •

  يعالم: أسلوب الطبخ •

  أطباق رئيسية: نوع الطبق •

  أشخاص  ٩: الكمية •

  : درجة الصعوبة •
  معتدل: التكلفة •

  المكّونات 

  حبات متوسطة الحجم من البطاطا ١٠ •
  م�عق طعام من الزبدة ٢ •
مقّطعتان  ،حبات كبيرة الحجم من البصل ٢ •

  إلى شرائح
  غ من الشبث الطازج ١٠٠ •
  شرائح رقيقة ،غ من فيليه السلمون ١٠٠٠ •
  ف من أسرار خلطة البشاميل ماجيمغل ١ •
  مل من الحليب الخالي من الدسم ١٥٠٠ •
  رشة من الفلفل اBسود المطحون •

  طريقة التحضير 

  . ُتغلى البطاطا كاملة مع قشرتھا، ثم ُتقّشر وُتقّطع إلى شرائح

توضع فيه طبقة من البطاطا وُتغّطى بنصف . ُيمسح طبق الخبز بنصف ملعقة صغيرة من الزبدة
  . ُتكّرر عملية صّف الطبقات، ل�نتھاء بطبقة من البطاطا. البصل والشبث والسلمون كمّية

ُيطحن القليل من الفلفل على . ُيخفق مزيج البشاميل مع الحليب وُيغلى ثّم ُيسكب فوق البودينغ
 ٢٠٠-١٩٠دقيقة على حرارة  ٣٠يوضع فوقه ما تبّقى من الزبدة وُيخبز الطبق لمّدة . الوجه

  . يةدرجة مئو

  . ُيستخرج الطبق من الفرن وُيزّين بالشبث المفروم
   بيانات التوقيت

  البيانات الغذائية

 دقيقة 45 : التحضير مدة

 دقيقة 35 : مدة الطھو

 17.00  : (غ(دھون 

 34.00  : (غ(بروتين 

 63.00  : (غ(كاربوھيدرات 

 540.00  : (سعرات حرارية(طاقة 

  



 ثمار البحر مع الكريما بالكزبرة •

  عالمي: أسلوب الطبخ •

  أطباق رئيسية: نوع الطبق •

  أشخاص  ١٠: الكمية •

  : درجة الصعوبة •
  معتدل: التكلفة •

  المكّونات 

  مغلف من أسرار خلطة البشاميل ماجي ١ •
  المبّرد ،لتر من الحليب الخالي من الدسم ١ •
  مكعبات من مرقة الدجاج ماجي ملح أقل ٢ •
  كوب من الكريما الطازجة ½ •
  مفرومة ،حبة كبيرة الحجم من البصل ١ •
مقّطعة بالطول إلى  ،فصوص من الثوم ٤ •

  شرائح رفيعة
  المفروم ،الفطر اBبيضكوب من  ١ •
  المفروم ،كوب من الفطر المحاري ١ •
  م�عق طعام من الزبدة غير المملحة ٣ •
  كوب من الخل اBبيض ¼ •
  كغ من القريدس المقّشر ½ •
  بحسب الذوق ،رشة من الفلفل اBبيض المطحون •
  قطعة ٢٠المقّطع إلى  ،كغ من الھامور ½ •
  المقّطع إلى مرّبعات ،كغ من الحبار ½ •
  المفرومة ،الكزبرة كوب من ½ •

  طريقة التحضير 

ُيخلط مغلّف أسرار خلطة البشاميل ماجي مع الحليب، ثم يوضع المزيج على نار خفيفة حتى 
عندما تغلي الصلصة، . يغلي؛ ُيضاف مكّعبا مرقة الدجاج ماجي ملح أقل مع التحريك المستمرّ 

  . قيقتين ثم يوضع جانباً ُتضاف الكريما الطازجة وُيترك المزيج على نار خفيفة لمّدة د

ُيقّسم كٌل من البصل، الثوم والفطر إلى ث�ث حصص، ثم توضع مق�ة على نار قوّية مع ملعقة 
كبيرة من الزبدة وحّصة واحدة من البصل والثوم؛ ُيقلّى المزيج حتى يكتسب اللّون الذھبي، ثم 

  . دقائق ١٠ُتضاف حّصة من الفطر المفروم وُيطھى لمّدة 

ع قطرات من الخّل اBبيض، ثم ُيضاف القريدس وُيطھى لبضع دقائق أو حتى ُتضاف بض
ُتطھى الحّصة الثانية بالطريقة نفسھا ولكن مع . يكتسب اللّون اBحمر، ثّم ُيتّبل بالفلفل اBبيض

  . السمك، والحّصة الثالثة مع الحّبار

يغلي، ثم ُتضاف ُيضاف مزيج ثمار البحر إلى صلصة البشاميل، ويوضع على النار حتى 
  . الكزبرة المفرومة وُيقّدم الطبق

   نصائح
   بيانات التوقيت

  البيانات الغذائية



أثناء طھو الحّبار، وما أن يكتسب الشكل الدائري أو نصف  : نصائح الطبخ
النار فوراً، وإ^ّ أصبح قاسياً  الدائري، يجب رفعه عن

 ً   .متصلّبا

 دقيقة 30 : مدة التحضير

 دقيقة 25 : مدة الطھو

 12.00  : (غ(دھون 

 32.00  : (غ(بروتين 

 16.00  : (غ(كاربوھيدرات 

 309.00  : (سعرات حرارية(طاقة 

  

ربيان مع الخضار بصلصة العسل والفلفل  •
 الحار

  صيني: أسلوب الطبخ •

  أطباق رئيسية: نوع الطبق •

  أشخاص  ٤: الكمية •

  : درجة الصعوبة •
  رخيص: التكلفة •

  المكّونات 

  عام من الزيت النباتيم�عق ط ٢ •
غ من  ١٥٠حبة متوسطة الحجم أو  ١ •

  مقّطعة إلى مكّعبات صغيرة ،البصل
المنّظف مع  ،غ من الربيان المقّشر ٤٠٠ •

  ترك الذنب
  مسحوقان ،فصوص من الثوم ٢ •
  ملعقة طعام من الزنجبيل المبشور ١ •
  المقطع ،غ من البروكولي ١٥٠ •
  المقّطع أرباعاً  ،غ من الفطر ١٠٠كوب أو  ١ •
  مقّطعة إلى شرائح رقيقة ،غ من الجزر ١٠٠حبة متوسطة الحجم أو  ١ •

  :مكّونات الصلصة •

  ملعقة طعام من العسل ½ •
  م�عق طعام من صلصة الفلفل الحلو ٢ •
  ملعقة طعام من صلصة الصويا ١ •
  ملعقة صغيرة من دقيق الذرة ½1 •
  مكعبات من مرقة الدجاج ماجي ملح أقل ٢ •
  مل من الماء ٣٧٥كوب أو  ½1 •



  يقة التحضير طر

ُيحّمى الزيت في قدر كبيرة غير ^صقة أو مق�ة عميقة، وُيضاف إليھا البصل وُيطھى على نار 
  . دقائق ٣و ٢مرتفعة باعتدال لمدة تتراوح بين 

 ٢ُتضاف قطع الربيان، والثوم، والزنجبيل، وُتحّرك على نار مرتفعة باعتدال لمدة تتراوح بين 
  . والفطر، والجزر وُتحّرك المكّونات لمدة دقيقتين ُيضاف البروكولي،. دقائق ٣و

ثّم ُتضاف إلى مزيج الربيان، وُتغلى وُتترك على . ُتمزج كافة مكّونات الصلصة في قدح صغير
  . دقائق ٣و ٢نار خفيفة مع التحريك لمدة تتراوح بين 

  . ُيقّدم طبق الربيان مع معكرونة النودلز المطبوخة أو اBرز المطبوخ
   نصائح

   بيانات التوقيت
  البيانات الغذائية

 A ،C ،E ُيعتبر البروكولي مصدراً غنّياً للفيتامينات : نصائح أخرى
بدوره الھام في تقوية  A الفيتامين يشتھر. وحامض الفوليك

  .النظر

 دقائق 10 : مدة التحضير

 دقائق 8 : مدة الطھو

 8.50  : (غ(دھون 

 23.00  : (غ(بروتين 

 16.00  : (غ(كاربوھيدرات 

 239.00  : (سعرات حرارية(طاقة 

  

سمك السلمون المنقوع والمشوي مع صلصة  •
 السبانخ

  متوسطي: أسلوب الطبخ •

  أطباق رئيسية: نوع الطبق •
  أشخاص  ٥: الكمية •

  : درجة الصعوبة •
  معتدل: التكلفة •

  المكّونات 

 ،غ من فيليه السلمون ٧٥٠قطع أو  ٦ •
  المنزوع عنه الجلد

 ،من الزنجبيل الطازج ملعقة صغيرة ١ •
  المفروم

ملعقة طعام من صلصة الصويا قليلة  ١ •
  الملح



  م�عق طعام من عصير ال�يم الطازج ٢ •
  ملعقة طعام من الزيت النباتي ١ •

  :لصلصة الطماطم والسبانخ •

  المفرومة ،غ من أوراق السبانخ الطازجة ٥٠٠أكواب أو  ½6 •
  مغلف من أسرار خلطة المعكرونة بولونيز ماجي ١ •
  مل من الماء ٧٥٠أكواب أو  ٣ •
  المحّمص للتزيين ،ملعقة طعام من حب السمسم ١ •
  للتزيين ،م�عق طعام من الكزبرة ٣ •

  طريقة التحضير 

يوضع فيليه سمك السلمون في وعاء وُينقع مع الزنجبيل وصلصة الصويا وعصير ال�يم لمّدة 
  . ساعتين

  . ُيبّرد تحت الماءدقائق ثم ُيصّفى و ٥ُيغلى السبانخ في الماء لمّدة 

  . ُيعصر السبانخ بواسطة اليدين ^ستخراج أقصى كمّية ممكنة من الماء ثم يوضع جانباً 

ُيمزج مغلّف أسرار خلطة المعكرونة بولونيز ماجي والماء في قدٍر وُيغلى المزيج على نار 
حّرك المزيج دقائق ثم ُيضاف السبانخ ويُ  ٦متوسطة الحرارة ثم ُتترك على ناٍر خفيفٍة لمّدة 

  . دقائق إضافّية ثم توضع جانباً  ٣وُيترك على ناٍر خفيفٍة لمّدة 

ُيحمى الزيت النباتي في مق�ة أو مشواة غير ^صقة وُيشوى سمك السلمون على ناٍر متوسطة 
دقائق أو إلى أن يصبح ذھبي اللون من الخارج ومطھّواً  ١٠إلى  ٨الحرارة من الجانبين لمدة 

  . خلجّيداً من الدا

  . ُتسكب صلصة الطماطم والسبانخ في الكعب وُتغّطى بقطع فيليه سمك السلمون

  . ُيزّين الطبق بأوراق الكزبرة والسمسم المحمص
   نصائح

   بيانات التوقيت
  البيانات الغذائية

في حال لم ُيطھى سمك السلمون جّيداً من الداخل بعد شويه  : نصائح الطبخ
 ٢٠٠ى على حرارة يوضع في فرٍن محمّ  وأصبح لونه ذھبّياً،
  .دقائق أو إلى أن ينضج ٥درجة مئوية لمدة 

يمكن تقديم ھذا الطبق مع البطاطا المھروسة أو اBرز  : نصائح التقديم
  .المطھو على البخار

 دقيقة 20 : مدة التحضير

 دقيقة 25 : مدة الطھو

 21.00  : (غ(دھون 

 35.00  : (غ(بروتين 

 15.00  : (غ(كاربوھيدرات 

 391.00  : (حرارية سعرات(طاقة 



  

ثمار البحر بصلصة الكاري ا:خضر على  •
 الطريقة التايلنديّة

  تايلندي: أسلوب الطبخ •

  أطباق رئيسية: نوع الطبق •

  أشخاص  ٤: الكمية •
  : درجة الصعوبة •
  رخيص: التكلفة •

  المكّونات 

  غ من الكا^ماري ٣٠٠ •
  م�عق طعام من الزيت النباتي ٢ •
والمنظف مع  ،القريدس المقّشر غ من ٥٠٠ •

  المحافظة على الذيل
ملعقة طعام من معجون الكاري  ½ •

  اBخضر
  مسحوق ،فص من الثوم ١ •
  مقّطعة إلى شرائح رفيعة ،غ من الجزر ١٠٠حبة متوسطة الحجم أو  ١ •
  مقّطعة إلى شرائح رفيعة ،غ من الفليفلة الحلوة الحمراء ١٥٠حبة متوسطة الحجم أو  ١ •

  :للصلصة •

  مل من الماء ٥٠٠المذّوب في كوبين أو  ،�عق طعام من بودرة حليب جوز الھند ماجيم ٣ •
  ملعقة طعام من عصير ال�يم الطازج ½1 •
  م�عق طعام من صلصة السمك ٢ •
  مكعبات من مرقة الدجاج ماجي ملح أقل ٢ •
  م�عق طعام من الكزبرة ٢ •
  المقّطع إلى شرائح رفيعة ،غ من البصل اBخضر ٣٥كوب أو  ½ •

  ريقة التحضير ط

ثم ُيقّطع الكا^ماري . ُتقّطع حلقات الكا^ماري من جھٍة واحدة بسكيٍن حاّدٍة حتى تصبح مسّطحة
  . سم ٣بشكٍل مائٍل إلى قطع قياس 

ُيسّخن الزيت في مق�ة كبيرة غير ^صقة وُيضاف إليه الكا^ماري والقريدس وُتطھى المكّونات 
  . دقائق ٤و ٣ار في التحريك لمّدة تتراوح بين على نار متوسطة الحرارة مع ا^ستمر

ُيضاف معجون الكاري، والجزر، والفليفلة الحلوة الحمراء، وُتحّرك المكّونات لمّدة دقيقة إلى 
  . دقيقتين

ُيضاف حليب جوز الھند ماجي المذّوب، وعصير ال�يم، وصلصة السمك، ومكعبات مرقة 
  . دقائق ٥طھى لمدة ُتغلى المكّونات وتُ . الدجاج ماجي ملح أقل

  . ُترفع المكونات عن النار وُتضاف الكزبرة الطازجة والبصل اBخضر وُتقّدم مع اBرز المطبوخ
   بيانات التوقيت



  البيانات الغذائية

 دقيقة 20 : مدة التحضير

 دقائق 10 : مدة الطھو

 15.00  : (غ(دھون 

 39.00  : (غ(بروتين 

 13.00  : (غ(كاربوھيدرات 

 349.00  : (سعرات حرارية(طاقة 

  

 القريدس بكاري جوز الھند •

  ھندي: أسلوب الطبخ •

  اق رئيسيةأطب: نوع الطبق •

  أشخاص  ٤: الكمية •
  : درجة الصعوبة •
  معتدل: التكلفة •

  المكّونات 

  ملعقة طعام من الزبدة ١ •
مفرومة  ،غ من البصل ١٥٠حبة أو  ١ •

  فرماً ناعماً 
  مسحوق ،فص من الثوم ١ •
  ملعقة طعام من مسحوق الكاري ½1 •
  ملعقة طعام من الزنجبيل المبشور ½ •
  ملعقة طعام من الدقيق العادي ¾ •
  مل من الماء ٥٠٠أكواب أو  ٢ •
  مكعبات من مرقة الدجاج ماجي ملح أقل ٢ •
  مل من الماء ١٢٥كوب أو ½ المذّوب في  ،م�عق طعام من بودرة حليب جوز الھند ماجي ٢ •
  غ من القريدس المقّشر ٧٥٠ •
  ملعقة طعام من عصير الحامض ١ •
  المفروم ،م�عق طعام من البقدونس الطازج ٢ •

  طريقة التحضير 

دقائق حّتى  ٥الزبدة في قدر كبيرة، ثم ُيضاف إليھا البصل والثوم وُيطھى المزيج لمّدة  ُتذّوب
  . يشقر

ُتطھى المكّونات لمّدة دقيقة . ُيضاف مسحوق الكاري مع الزنجبيل المبشور والدقيق العادي
  . واحدة مع ا^ستمرار في التحريك

التحريك حّتى تغلي الصلصة لمّدة  ُيتابع. ُيضاف الماء حّتى تصبح الصلصة متجانسة ومالسة
  . ُيضاف مكّعبا مرقة الدجاج ماجي ملح أقّل مع حليب جوز الھند ماجي والقريدس. دقيقتين



  . دقائق أو حّتى يصبح القريدس شبه ناضج ٥ُيترك المزيج على نار متوّسطة الحرارة لمّدة 

  . مع اBرز ُيضاف عصير الليمون الحامض مع البقدونس المفروم وُيقّدم الطبق
   بيانات التوقيت

  البيانات الغذائية

 دقيقة 20 : مدة التحضير

 دقائق 10 : مدة الطھو

 10.00  : (غ(دھون 

 40.00  : (غ(بروتين 

 13.00  : (غ(كاربوھيدرات 

 310.00  : (سعرات حرارية(طاقة 

  

 كفتة السمك المشوية مع الصلصة الحاّرة •

  لبناني: أسلوب الطبخ •

  أطباق رئيسية: نوع الطبق •

  أشخاص  ٥: الكمية •

  : درجة الصعوبة •
  معتدل: التكلفة •

  المكّونات 

منزوع  ،فيليه السمك اBبيض غ من ٧٠٠ •
  الجلد والمفروم

 ،غ من البصل ٧٠حبة صغيرة الحجم أو  ١ •
  مفرومة

 ،غ من البقدونس الطازج ٤٠كوب أو  ½ •
  المفروم

  ملعقة صغيرة من الفلفل اBسود المطحون ¼ •
  ملعقة طعام من زيت الزيتون ١ •

  :للصلصة الحارة •

  شرائحمقّطعة إلى  ،غ من البصل ٧٠حبة صغيرة الحجم أو  ١ •
  مقّطعان إلى شرائح مدّورة ،فصوص من الثوم ٢ •
  المفرومة ،م�عق طعام من الكزبرة ٣ •
  مقّطعة إلى شرائح ،غ من الفليفلة الحلوة الخضراء ١٥٠حبة متوسطة الحجم أو  ١ •
  ملعقة صغيرة من الفلفل اBبيض المطحون ¼ •
  ملعقة صغيرة من القرفة المطحونة ¼ •
  الحار ملعقة صغيرة من مسحوق الفلفل ¼ •
  ملعقة صغيرة من الكمون المطحون ¼ •
  منظف ومقطع إلى أرباع ،غ من الفطر ١٠٠ •
  مقّطعة إلى مكعبات ،غ من الطماطم ١٥٠حبة متوسطة الحجم أو  ١ •



  مغلف من أسرار خلطة المعكرونة بولونيز ماجي ١ •
  مل من الماء ٧٥٠أكواب أو  ٣ •

  طريقة التحضير 

  . البصل والبقدونس ومسحوق الفلفل اBسود يوضع السمك المفروم في وعاء وُيمزج مع

ُتشوى أصابع . مقادير متساوية وُيقّرص بواسطة اليدين على شكل أصابع ١٢ُيقسم المزيج إلى 
 ٦و ٥السمك بزيت الزيتون من كاّفة الجوانب وعلى ناٍر متوسطة الحرارة لمّدة تتراوح بين 

  . دقائق حتى تصبح مطھّوة جّيداً ثم توضع جانباً 

زج البصل في قدٍر مع الثوم والكزبرة والفليفلة الخضراء والتوابل والفطر والطماطم و أسرار ُيم
ُتطھى على ناٍر متوسطة الحرارة حتى تغلي ثم ُتترك . خلطة المعكرونة بولونيز ماجي والماء

  . دقائق ١٠على ناٍر خفيفٍة لمّدة 

دقائق  ٥رك على ناٍر خفيفٍة لمّدة ُتضاف أصابع كفتة السمك المطھوة إلى الصلصة بتأ̀ن وُتت
  . إضافّية ثم ُتقّدم

   نصائح
   بيانات التوقيت

  البيانات الغذائية

يمكن تقديم ھذا الطبق مع البطاطا المھروسة أو اBرز  : نصائح التقديم
  .المطھو على البخار

 دقيقة 25 : مدة التحضير

 دقيقة 25 : مدة الطھو

 5.20  : (غ(دھون 

 30.00  : (غ(بروتين 

 18.00  : (غ(كاربوھيدرات 

 245.00  : (سعرات حرارية(طاقة 

  

 سمك مع صلصة الثوم والطماطم •

  عالمي: أسلوب الطبخ •

  أطباق رئيسية: نوع الطبق •

  أشخاص  ٥: الكمية •
  : درجة الصعوبة •
  معتدل: التكلفة •

  المكّونات 

  غ من فيليه السمك اBبيض ٧٥٠ •
متوسطة  ،من بْشر قشر ليمونة حامضة •

  الحجم



  المفرومة ،م�عق طعام من الكزبرة ٢ •
  ملعقة صغيرة من الفلفل اBسود المطحون ¼ •
  م�عق طعام من زيت الزيتون ٢ •

  :لصلصة الطماطم •

  م�عق طعام من زيت الزيتون ٢ •
  مفرومة فرماً ناعماً  ،غ من البصل ١٥٠حبة متوسطة الحجم أو  ١ •
  مسحوقة ،فصوص من الثوم ٤ •
  مفرومة ،غ من الفليفلة الحلوة الحمراء ٢٠٠حبة كبيرة الحجم أو  ١ •
  مغلف من أسرار خلطة المعكرونة بولونيز ماجي ١ •
  مل من الماء ٦٢٥أكواب أو  ½2 •

  طريقة التحضير 

ُتمزج قطع فيليه السمك مع برش الحامضة والكزبرة الطازجة المفرومة والفلفل اBسود وزيت 
  . بّراد لمّدة ساعة واحدةُيغّطى المزيج وُينقع في ال. الزيتون في وعاء كبير

ُيسخن زيت الزيتون في قدر كبيرة، ثم ُيضاف إليه البصل المفروم وُيطھى على نار متوّسطة 
ُيضاف الثوم المسحوق والفليفلة الحلوة . دقائق أو حّتى يذبل ٥و ٤الحرارة لمّدة تتراوح بين 

  . الحمراء المفرومة وُتطھى المكّونات لمّدة دقيقتين إضافيتين

ُيغلى الخليط مع ا^ستمرار في . ضاف مغلّف أسرار خلطة المعكرونة بولونيز ماجي مع الماءيُ 
  . دقائق ١٠التحريك، ثم ُتخّفف الحرارة وُيترك على نار ھادئة لمّدة 

ُترفع . في ھذه اBثناء، ُتقلى قطع فيليه السمك في مق�ة غير ^صقة حّتى يصبح لونھا بنياً ذھبياً 
  . في طبق للخبزعن النار وتوضع 

ٌتسكب صلصة الطماطم المجّھزة فوق قطع السمك وُيخبز الطبق في فرن محّمى على حرارة 
  . دقائق ١٠درجة مئوّية لمّدة  ١٩٠

  . ُيقّدم مع اBرز أو البطاطا
   بيانات التوقيت

  البيانات الغذائية

 دقيقة 25 : مدة التحضير

 دقيقة 25 : مدة الطھو

 11.00  : (غ(دھون 

 31.00  : (غ(بروتين 

 17.00  : (غ(كاربوھيدرات 

 300.00  : (سعرات حرارية(طاقة 

  



 مرق السمك الفريكة مع •

  لبناني: أسلوب الطبخ •

  أطباق رئيسية: نوع الطبق •

  أشخاص  ٥: الكمية •

  : درجة الصعوبة •
  رخيص: التكلفة •

  المكّونات 

  م�عق طعام من الزيت النباتي ٢ •
غ من  ١٠٠حبة صغيرة الحجم أو  ١ •

  مفرومة ،البصل
  المفرومة ،م�عق طعام من الكزبرة ٣ •
سولة المغ ،غ من الفريكة ٨٠كوب أو  ½ •

  والمصّفاة
  مقّشرة ومقطعة إلى مكعبات ،غ من الطماطم ١٥٠حبة متوسطة الحجم أو  ١ •
  م�عق طعام من معجون الطماطم ٣ •
  مل من الماء ١٠٠٠أكواب أو  ٤ •
  مكعبات من مرقة الدجاج ماجي ملح أقل ٢ •
  مقطعة إلى مكعبات متوسطة ،غ من الجزر ١٥٠حبة متوسطة الحجم أو  ١ •
  مصفاة ومقطعة إلى أرباع ،أكعاب الخرشوفغ من  ٢٤٠علبة أو  ١ •
  المقطع إلى مكعبات كبيرة ،غ من فيليه السمك اBبيض ٣٥٠ •
  ملعقة صغيرة من السبع بھارات ¼ •

  طريقة التحضير 

ك . دقائق أو حتى يصبح طرياً  ٣ُيحّمى الزيت في قدر وُيقلّى البصل لمدة  aُتضاف الكزبرة وُيحر
  . المزيج لبضع ثوان

ك المزيج لمدة ُتضاف الفريك aدقائق أو حتى تصبح  ٣ة، الطماطم ومعجون الطماطم وُيحر
  . الطماطم طرية

ُيتَرك المزيج على النار حتى يغلي وُيطھى . ُيضاف الماء ومكعبا مرقة الدجاج ماجي ملح أقل
  . دقائق ١٠على نار خفيفة لمدة 

ي وُيطھى على نار خفيفة ُيتَرك المزيج على النار حتى يغل. ُيضاف الجزر واكعاب الخرشوف
دقائق أو حتى تنضج المكونات  ٦دقائق ثم ُتضاف مكعبات السمك وُيطھى المزيج لمدة  ١٠لمدة 
  . كافة

م aك برفق ثم ُيقد aل المزيج بالتوابل وُيحرaُيتب .  

   نصائح

   بيانات التوقيت



  البيانات الغذائية

  .ُيضاف الماء إلى المرق عند الحاجة : نصائح الطبخ

 يقةدق 25 : مدة التحضير

 دقيقة 35 : مدة الطھو

 6.40  : (غ(دھون 

 17.00  : (غ(بروتين 

 23.00  : (غ(كاربوھيدرات 

 221.00  : (سعرات حرارية(طاقة 

  

 القريدس مع الباذنجان وسوفليه البطاطا •

  عربي: أسلوب الطبخ •

  أطباق رئيسية: نوع الطبق •

  أشخاص  ٧: الكمية •
  : درجة الصعوبة •
  لمعتد: التكلفة •

  المكّونات 

  للقلي ،كوب من الزيت النباتي ١ •
غ من  ٥٠٠حبات متوسطة الحجم أو  ٢ •

  مقّشرتان ومقّطعتان إلى شرائح ،الباذنجان
  م�عق طعام من زيت الزيتون ٢ •
غ من  ١٢٥حبة متوسطة الحجم أو  ١ •

  مقّطعة إلى شرائح ،البصل
  مسحوقان ،فصوص من الثوم ٢ •
  إلى أرباعالمقّطع  ،غ من الفطر ١٠٠كوب أو  ١ •
  المنّظف والمقّطع بالطول ،غ من القريدس المقّشر ٧٥٠ •
  مكعبات من مرقة الدجاج ماجي ٢ •
  مقّشرتان ومھروستان ،غ من الطماطم ٣٠٠حبات متوسطة الحجم أو  ٢ •
  ملعقة طعام من معجون الطماطم ١ •
  ملعقة صغيرة من الفلفل اBسود المطحون ¼ •
  ومالمفر ،م�عق طعام من البقدونس الطازج ٢ •



  :لتحضير البطاطا •

  مسلوقة ومقّطعة إلى مكعبات كبيرة ،كغ من البطاطا ١حبات متوسطة الحجم أو  ٤ •
  مل من الحليب ١٢٥كوب أو  ½ •
  م�عق طعام من الزبدة ٢ •
  رشة من الملح •
  رشة من الفلفل اBبيض المطحون •
  المبشورة ،غ من جبنة الموتزاري� ١٠٠كوب أو  ١ •

  طريقة التحضير 

ومن ثّم توضع جانباً . قدٍر وُتقلّى شرائح الباذنجان إلى أن يصبح لونھا ذھبياً  ُيحمى الزيت في
  . على محرمة ورقية ^متصاص الكّمية الفائضة من الزيت

ُيضاف إليه . ُيسّخن زيت الزيتون في قدٍر متوسطة الحجم وُيقلّى فيه البصل إلى أن يصبح طرياً 
دقائق، ثّم ُتضاف إليه مرقة  ٣ناٍر متوسطة لمّدة الثوم، الفطر والقريدس؛ ُيحّرك الخليط على 

 ٥ُيغلى المزيج على ناٍر خفيفة لمّدة . الدجاج ماجي، الطماطم، معجون الطماطم والفلفل اBسود
  . ُترفع القدر عن النار؛ ُيضاف البقدونس إلى الخليط ويوضع جانباً . دقائق

  . ُتھرس البطاطا مع الحليب، الزبدة، الملح، والفلفل

يوضع مزيج القريدس على . صّف شرائح الباذنجان الُمجّھزة في طبٍق مقاوم لحرارة الفرنتُ 
  . السطح وُيسكب فوقه مزيج البطاطا

درجة مئوية لمّدة  ٢٥٠ُترّش الجبنة على البطاطا ويوضع الطبق في فرٍن محّمى على حرارة 
  . دقيقة أو إلى أن يصبح لون وجه الطبق ذھبياً  ١٥

   نصائح

   بيانات التوقيت

  لغذائيةالبيانات ا

يمكن استخدام الكيس الذي ُيستعمل عادًة للتزيين بالكريما  : نصائح الطبخ
  .البطاطا على السطح لتسھيل وضع خليط

 دقيقة 30 : مدة التحضير

 دقيقة 35 : مدة الطھو

 15.00  : (غ(دھون 

 30.00  : (غ(بروتين 



 34.00  : (غ(كاربوھيدرات 

 391.00  : (سعرات حرارية(طاقة 

  

 سمك عيش •

  خليجي: أسلوب الطبخ •

  أطباق رئيسية: نوع الطبق •
  أشخاص  ٥: الكمية •

  : درجة الصعوبة •
  معتدل: التكلفة •

  المكّونات 

  للقلي ،أكواب من الزيت النباتي ٢ •
المنّظف والمقّطع  ،غ من الھامور ١٥٠٠ •

  أجزاء ٤إلى 
غ من  ١٢٥حبة متوسطة الحجم أو  ١ •

  مقّطعة إلى مكعبات ،البصل
  مسحوقان ،فصوص من الثوم ٢ •
  حبة صغيرة الحجم من الفلفل اBخضر الحار ١ •
  مقطعتان إلى أنصاف ،حبات من ال�يم المجّفف ٢ •
  المفرومة ،ملعقة طعام من الكزبرة ١ •
  ملعقة صغيرة من الھال المطحون ½ •
  ملعقة صغيرة من الفلفل اBسود المطحون ¼ •
  مكعبات من مرقة الدجاج ماجي ٢ •
  مقّشرة ومقطعة إلى مكعبات ،غ من الطماطم ١٥٠الحجم أو حبة متوسطة  ١ •
  م�عق طعام من معجون الطماطم ٤ •
  مل من الماء ١١٢٥أكواب أو  ½4 •
  المغسول ،غ من اBرز البسمتي ٥٠٠أكواب أو  ½2 •

  طريقة التحضير 

) رزم�عق كبيرة من الزيت لطھو اB ٣مع ا^حتفاظ جانباً بمقدار (ُيحّمى الزيت في قدٍر كبيرٍة 

دقائق أو إلى أن تصبح بنّية  ١٠إلى  ٨لمّدة ) ُيتّبل السمك بالملح والفلفل(وُتقلى قطع السمك 
  . ثم ُترفع قطع السمك وتوضع على ورقة مطبخ ^متصاص فائض الزيت. وشبه ناضجة

دقائق أو  ٥إلى  ٤ُتحّمى كمية الزيت الموضوعة جانباً في قدٍر كبيرٍة وُيقلى فيھا البصل لمّدة 
لى أن يصبح لونه بنّياً فاتحاً ثم ُيضاف إليه الثوم، الفلفل الحار، ال�يم المجّفف، الكزبرة، الھال، إ

  . ُتحّرك المكّونات لمدة دقيقة واحدة. الفلفل اBسود ومكعبات مرقة الدجاج ماجي



غلى دقائق ثم ُيضاف إليھا الماء وتُ  ٣ُتضاف الطماطم ومعجون الطماطم وُتحّرك المكونات لمّدة 
  . المكونات

دقائق، ثم ُيستخرج وُيترك  ٥ُيضاف السمك المقلي إلى المزيج وُيترك على ناٍر خفيفٍة لمدة 
 ً   . جانبا

ثم ُيغطى الوعاء وُيترك ) ُيضاف الملح بحسب الذوق(ُيضاف اBرز وُيغلى مع التحريك المستمر 
  . دقيقة أو إلى أن يصبح اBرز مطھّواً  ٢٠على ناٍر خفيفٍة لمدة 

  . ُيقّدم اBرز في طبق للتقديم وُيغّطى وجھه بقطع السمك المطھو

   نصائح

   بيانات التوقيت

  البيانات الغذائية

  .ُيزّين وجه الطبق بالبصل المقلي : نصائح التقديم

 دقيقة 15 : مدة التحضير

 دقيقة 50 : مدة الطھو

 13.00  : (غ(دھون 

 66.00  : (غ(بروتين 

 86.00  : (غ(كاربوھيدرات 

 752.00  : (ات حراريةسعر(طاقة 

  

 طاجن السمك •

  لبناني: أسلوب الطبخ •

  أطباق رئيسية: نوع الطبق •
  أشخاص  ٦: الكمية •

  : درجة الصعوبة •
  رخيص: التكلفة •

  

  المكّونات 



  فيليه مقّطع إلى شرائح صغيرة ،غ من الھامور ٧٠٠ •
  غ من الطحينة ٣٠٠ •
  مل من عصير الحامض ١٢٥كوب أو  ½ •
  الماء مل من ٤٣٥كوب أو  ¾1 •
  م�عق طعام من زيت الزيتون ٢ •
  مقّطعة إلى شرائح ،غ من البصل ٢٠٠حبة كبيرة الحجم أو  ١ •
  كمية إضافية ،مل من الماء ١٢٥كوب أو  ½ •
  مكعبات من مرقة الخضار ماجي ٢ •
  رشة من مسحوق الفلفل الحار •
  رشة من الكمون المطحون •

  طريقة التحضير 

درجة مئوّية  ٢٥٠ُيخبز في فرٍن محّمى على حرارة  يوضع فيليه السمك على صينية الخبز، ثمّ 
). ُيتّبل بالملح، الفلفل والقليل من زيت الزيتون(دقيقة أو حتى ينضج الّسمك  ١٥- ١٠لمّدة 

  . ُتُ◌ستخرج الصينية من الفرن وتوضع جانباً 

في ھذه اBثناء، ُتمزج الطحينة مع عصير الليمون الحامض والماء في وعاٍء دائري وُيخفق 
  . لمزيج جيداً حتى يصبح ناعماً ثّم يوضع جانباً ا

دقائق أو حتى يكتسب اللّون  ٥ُيسخن زيت الزيتون في قدٍر متوسطة الحجم، ُيقلى البصل لمدة 
ُتترك القدر على ناٍرٍ◌ خفيفٍة حتى يغلي الماء . اBصفر الذھبّي، ثّم ُتسكب كمية الماء اbضافية

 ً   . ويتبّخر بالكامل تقريبا

طحينة المجّھزة مسبقاً ومكّعبا مرقة الخضار ماجي ُيطھى المزيج على ناٍر متوسطة ُتضاف ال
ك باستمرار حتى يغلي ثّم يوضع على ناٍر خفيفة لمّدة  aدقائق وُترفع القدر عن النار ٥وُيحر .  

  . يوضع فيليه السمك المطبوخ في طبٍق كبير، ُتسكب الصلصة عليه وُيقّدم مع اBرز اBبيض

   نصائح

   بيانات التوقيت

  نات الغذائيةالبيا

ُيزّين سطح الطبق بمسحوق الفلفل الحار اBحمر، حبوب  : نصائح التقديم
  .المفروم الصنوبر المحّمصة والبقدونس

 دقيقة 20 : مدة التحضير

 دقيقة 35 : مدة الطھو



 31.00  : (غ(دھون 

 32.00  : (غ(بروتين 

 18.00  : (غ(كاربوھيدرات 

 465.00  : (سعرات حرارية(طاقة 

  

 غراتان المأكو^ت البحرية مع الشبث •

  ألماني: أسلوب الطبخ •
  أطباق رئيسية: نوع الطبق •

  أشخاص  ٦: الكمية •

  : درجة الصعوبة •
  معتدل: التكلفة •

  المكّونات 

فيليه مقّطع إلى  ،غ من الھامور ٧٥٠ •
  مكعبات كبيرة

  م�عق طعام من الزبدة ٢ •
غ من  ١٢٥حبة متوسطة الحجم أو  ١ •

  مقطعة إلى شرائح رفيعة ،البصل
  المقّطع إلى أرباع ،غ من الفطر ٢٠٠أكواب أو  ٢ •
  المنّظف ،غ من القريدس المقّشر ٣٠٠ •
  مل من الحليب ١٠٠٠أكواب أو  ٤ •
  مغلف من أسرار خلطة البشاميل ماجي ١ •
  المفروم ،م�عق طعام من الشبث الطازج ٢ •
  المبشورة ،غ من جبنة الموتزاري� ١٥٠كوب أو  ½1 •

  التحضير  طريقة

ُتتّبل مكعبات فيليه السمك بالملح، الفلفل والقليل من زيت الزيتون ثم توضع في طبق للفرن 
دقيقة أو إلى أن يصبح  ١٥درجة مئوّية لمدة  ١٩٠وُيطھى السمك في فرٍن محّمى على حرارة 

ضة من ُتستخرج كمية الماء الفائ. (مطھّواً جيداً ثم يوضع السمك جانباً في طبق الفرن نفسه
  ). السمك

 ٥إلى  ٤ُتذّوب الزبدة في قدٍر كبيرٍة وُتقلى شرائح البصل وأرباع الفطر على ناٍر معتدلٍة لمّدة 
دقائق إضافية أو إلى  ٣دقائق أو إلى أن يصبح البصل طرّياً، ثم ُيضاف القريدس وُيطھى لمدة 

  . أن ينضج القريدس تقريباً 



البشاميل ماجي إلى القدر وُتغلى الصلصة مع  ُيضاف الحليب السائل ومغلّف أسرار خلطة
ُترفع القدر . التحريك المستمر ثم ُتترك على ناٍر خفيفٍة لمدة دقيقتين أو إلى أن تسمك الصلصة

  . عن النار

ُيرش الشبث المفروم فوق فيليه السمك المطھو في طبق الفرن وُيغّطى بصلصة البشاميل 
  . المجّھزة

درجة مئوية  ٢٢٠اميل وُيخبز الطبق في فرٍن محّمى على حرارة ُترش الجبنة فوق صلصة البش
  . دقيقة أو إلى أن يصبح لون الوجه بنياً ذھبّياً  ٢٠لمدة 

   بيانات التوقيت

  البيانات الغذائية

 دقيقة 25 : مدة التحضير

 دقيقة 45 : مدة الطھو

 18.00  : (غ(دھون 

 47.00  : (غ(بروتين 

 21.00  : (غ(كاربوھيدرات 

 441.00  : (سعرات حرارية(طاقة 

  

 سمك مع حب الحمص واBرز اBبيض •

  كويتي: أسلوب الطبخ •

  أطباق رئيسية: نوع الطبق •
  أشخاص  ٨: الكمية •

  : درجة الصعوبة •

  معتدل: التكلفة •

  المكّونات 

  المقّطع ،كغ من فيليه السمك ½1 •
  م�عق طعام من عصير الحامض ٢ •

  :لتحضير ا!رز •

  غ من اBرز ٥٠٠أكواب أو  ½2 •
  مل من الماء ١١٢٥أكواب أو  ½4 •



  م�عق طعام من الزيت النباتي ٣ •
• ٢ Bبيض ماجيمكعبات من توابل اBرز ا  

  :لتحضير مزيج حب الحمص •

  م�عق طعام من السمن ٣ •
  مقطعة إلى مكعبات ،غ من البصل ٢٠٠حبة كبيرة الحجم أو  ١ •
  مسحوقان ،فصوص من الثوم ٢ •
  مقطعة إلى مكعبات ،غ من الفليفلة الحلوة الخضراء ١٥٠حبة متوسطة الحجم أو  ١ •
  لوق والمصفّىالمس ،غ من الحمص المقشور والمقسوم ٧٥كوب أو  ½ •
  ملعقة صغيرة من الفلفل اBسود المطحون ½ •
  ملعقة صغيرة من القرفة المطحونة ½ •
  ملعقة صغيرة من الكركم المطحون ١ •
  ملعقة صغيرة من الكمون المطحون ½ •
  ملعقة صغيرة من الھال المطحون ½ •
  م�عق طعام من الزبيب ٢ •
  المفرومة ،م�عق طعام من الكزبرة ٤ •
  لمذاقحسب ا ،رشة من الملح •
  ملعقة طعام من ماء الورد ١ •
  لقلي السمك ،أكواب من الزيت النباتي ٢ •

  طريقة التحضير 

ثم ُينقع السمك ) يتبل بالملح والفلفل(يوضع السمك في وعاٍء كبيٍر وُيضاف إليه عصير الحامض 
  . في الث�جة لمدة ساعة من الوقت

Bرز، الزيت وتوابل اBرز اBبيض يوضع الماء في قدٍر كبيرٍة وُيضاف إليه ا: لتحضير اBرز
  . ماجي

إلى  ١٥ُتحرك المكونات باستمرار إلى أن يغلي المزيج ثم ُتغّطى وُتطھى على ناٍر خفيفٍة لمدة 
  . دقيقة أو إلى أن ُيطھى اBرز جيداً  ٢٠

في ھذه اBثناء، ُيذّوب السمن في قدٍر متوسطٍة وُيطھى البصل إلى أن يصبح طرّياً ثم ُيضاف 
ُيضاف حب الحمص المقسوم المطھو، التوابل، . م والفليفلة وتقلّى المكونات لبضع ثوانٍ الثو

  . الزبيب، الكزبرة، الملح وماء الورد

ُيستخرج السمك من الث�جة وُيقلى في الزيت الساخن داخل مق�ة كبيرة إلى أن يصبح بنياً ذھبياً 
  . ومطھواً جيداً ثم يوضع جانباً 

  . لتقديم ويوضع السمك المقلي على الوجه مع مزيج حب الحمصيوضع اBرز في طبق ا

   نصائح

   بيانات التوقيت

  البيانات الغذائية



  .ُيزّين الوجه بحب الصنوبر المحمص والكزبرة الطازجة : نصائح التقديم

 دقيقة 40 : مدة التحضير

 دقيقة 30 : مدة الطھو

 17.00  : (غ(دھون 

 42.00  : (غ(بروتين 

 61.00  : (غ(كاربوھيدرات 

 578.00  : (سعرات حرارية(طاقة 

  

 مطفاية •

  يمني: أسلوب الطبخ •
  أطباق رئيسية: نوع الطبق •

  أشخاص  ٧: الكمية •

  : درجة الصعوبة •
  رخيص: التكلفة •

  المكّونات 

  :لتتبيلة السمك •

الديرك، المقّطع إلى  ،كغ من ملك السمك ١ •
  شرائح سميكة

  عصير ليمونة حامضة •
  رشة من الملح •
  ة من الكمون المطحونملعقة صغير ١ •
  م�عق طعام من مزيج الفلفل الحار العدني ٣ •

  :للصلصة •

  م�عق طعام من الزيت النباتي ٤ •
  مقطعتان إلى أصابع متوسطة الحجم ،غ من البطاطا ٥٠٠حبات متوسطة الحجم أو  ٢ •
  مقطعتان إلى شرائح رفيعة ،غ من البصل ٢٥٠حبات متوسطة الحجم أو  ٢ •
  ةمسحوق ،فصوص من الثوم ٣ •
  المفرومة ،م�عق طعام من الكزبرة ٢ •
  البسباس اBخضر، صغير الحجم ،قرون من الفلفل اBخضر الحار ٣ •
  ملعقة صغيرة من الكمون المطحون ١ •
  ملعقة صغيرة من مسحوق الكاري ١ •
  ملعقة طعام من معجون الطماطم ١ •



  مفرومة ،غ من الطماطم ٤٥٠حبات متوسطة الحجم أو  ٣ •
  ماجيمكعب من مرقة الدجاج  ١ •
  مل من مزيج الفلفل الحار العدني ١٢٥كوب أو  ½ •
  مل من الماء ٣٧٥كوب أو  ½1 •

  طريقة التحضير 

ُيمزج السمك مع عصير الحامض والملح ومسحوق الكمون ومزيج الفلفل الحار العدني وُتنقع 
  . دقائق ١٠المكونات لمّدة 

دقائق أو  ٦ك من الجھتين لمدة ُيحّمى الزيت في مق�ة كبيرة غير ^صقة وُتقلى فيه شرائح السم
  . ُيستخرج السمك من الزيت ويوضع جانباً . إلى أن يصبح السمك مطھّواً جيداً 

دقائق، ثم ُيضاف إليھا البصل والثوم  ٥ُتضاف البطاطا إلى الزيت نفسه وُتحّرك وُتطھى لمّدة 
سحوق الكمون، ُتضاف الكزبرة والفلفل اBخضر الحار، وم. دقائق إضافّية ٣وُتحّرك لمّدة 

ومسحوق الكاري، ومعجون الطماطم، والطماطم، ومكعب مرقة الدجاج ماجي، مزيج الفلفل 
  . الحار العدني و الماء، ثم ُتحّرك المكّونات وُتغلى

  . دقائق أو إلى أن تنضج البطاطا جّيداً  ١٠ٌتترك المكونات على ناٍر خفيفٍة لمّدة 

  . ھدوٍء ثم ُتقّدمُيضاف السمك المقلي وُتحرك المكّونات ب

  . ُيقّدم الطبق مع اBرز المسلوق

   بيانات التوقيت

  البيانات الغذائية

 دقيقة 20 : مدة التحضير

 دقيقة 25 : مدة الطھو

 9.60  : (غ(دھون 

 32.00  : (غ(بروتين 

 21.00  : (غ(كاربوھيدرات 

 301.00  : (سعرات حرارية(طاقة 

  



 سمك مع اBرز على الطريقة اليمنّية •

  يمني: أسلوب الطبخ •

  أطباق رئيسية: نوع الطبق •

  أشخاص  ٥: الكمية •

  : درجة الصعوبة •
  رخيص: التكلفة •

  المكّونات 

المقّطع إلى قطع  ،غ من فيليه السمك ٧٥٠ •
  كبيرة

  ملعقة صغيرة من الكمون المطحون ½ •
  ملعقة صغيرة من الكزبرة المطحونة ½ •
ملعقة صغيرة من الفلفل اBسود  ½ •

  المطحون
  ملعقة صغيرة من القرفة المطحونة ½ •
  غ من اBرز البسمتي ٥٠٠أكواب أو  ½2 •
  اءلتر من الم ١أكواب أو  ٤ •
  مكعبات من مرقة الدجاج ماجي ٢ •
  أو السمن ،م�عق طعام من الزيت النباتي ٣ •
  مقطعتان إلى شرائح رفيعة ،غ من البصل ٣٠٠حبات متوسطة الحجم أو  ٢ •

  طريقة التحضير 

  . ساعة½ ُتتّبل قطع السمك بالتوابل وبعض الملح ثم ُتغطى وُتنقع لمّدة 

ُيغلى المزيج وُيترك على نار . اج ماجي في قدرُيمزج اBرز مع الماء ومكّعبي مرقة الدج
ُيرفع . دقائق أو حّتى يتّم امتصاص الماء ويصبح اBرز نصف ناضج ١٠متوّسطة الحرارة لمّدة 
  . عن النار وُيترك جانباً 

ُترفع عن النار . ُيسّخن الزيت في قدر أخرى وُتقلى قطع السمك حّتى يصبح لونھا بنياً ذھبياً 
  . وُتترك جانباً 

دقائق أو حّتى يصبح  ٦ُيضاف البصل إلى القدر نفسھا وُيطھى على نار متوّسطة الحرارة لمّدة 
  . لونه بنياً ذھبياً 

توضع نصف كمية اBرز المطبوخ فوق البصل، وتوّزع قطع السمك فوق اBرز ثم ُتغطى 
  . بالكمية المتبقية من اBرز

دقيقة أو  ٣٠يج وُيطھى على نار خفيفة لمّدة ُيرّش القليل من الماء على اBرز، ثم ُيغطى المز
  . حّتى ينضج اBرز

  . ُيقلب اBرز على طبق كبير وُيقّدم



   بيانات التوقيت

  البيانات الغذائية

 دقيقة 20 : مدة التحضير

 دقيقة 50 : مدة الطھو

 9.30  : (غ(دھون 

 37.00  : (غ(بروتين 

 88.00  : (غ(كاربوھيدرات 

 595.00  : (سعرات حرارية(طاقة 

  

 صّيادّية السمك •

  لبناني: أسلوب الطبخ •

  أطباق رئيسية: نوع الطبق •
  أشخاص  ٥: الكمية •

  : درجة الصعوبة •
  رخيص: التكلفة •

  المكّونات 

  م�عق طعام من زيت الزيتون ٤ •
  كغ من فيليه السمك اBبيض ١ •
غ من  ٤٥٠حبات متوسطة الحجم أو  ٣ •

  مفرومة ،البصل
  غ من الصنوبر ٧٥كوب أو  ½ •
  غ من اBرز اBبيض ذو الحبة الطويلة ٤٠٠أكواب أو  ٢ •
  م�عق صغيرة من الكمون المطحون ½2 •
  لعقة صغيرة من القرفة المطحونةم ½ •
  مل من الماء ٨٧٥أكواب أو  ½3 •
  م�عق طعام من عصير الحامض ٢ •
  مكعبات من مرقة الدجاج ماجي ٣ •

  طريقة التحضير 

ُيحّمى الزيت في قدٍر كبيرٍة غير ^صقة وُتقلى قطع فيليه السمك على الجھتين إلى أن يصبح 
  . وتوضع جانباً ثم ُترفع عن النار . لونھا بّنّياً ذھبّياً 



دقائق أو  ١٠ُيضاف البصل وحّبات الصنوبر إلى القدر وُيحّرك المزيج على ناٍر معتدلٍة لمّدة 
  . إلى أن يصبح لون البصل بنّياً غامقاً ولكن ليس محروقاً 

ثم ُيضاف الماء، . ُيضاف اBرز، ومسحوق الكمون، ومسحوق القرفة وُيحّرك المزيج لمّدة دقيقة
  . ومكّعبات مرقة الدجاج ماجي وُيترك المزيج على النار حتى يغلي وعصير الحامض،

توضع قطع فيليه السمك بتأ̀ن في القدر فوق اBرز ثم ُيغّطى القدر وُيترك السمك على ناٍر خفيفٍة 
  . دقيقة أو إلى يصبح اBرز مطھّواً جّيداً  ٢٥لمّدة 

على طبٍق للتقديم ويوضع فيليه  ُتستخرج قطع فيليه السمك من القدر برفٍق ثم يوضع اBرز
  . السمك فوق اBرز

  . ُيزّين الطبق بالبصل المقلي، وحباّت الصنوبر المقلي، وجوانح الحامض

   بيانات التوقيت

  البيانات الغذائية

 دقيقة 20 : مدة التحضير

 دقيقة 40 : مدة الطھو

 23.00  : (غ(دھون 

 47.00  : (غ(بروتين 

 78.00  : (غ(كاربوھيدرات 

 717.00  : (سعرات حرارية(طاقة 

  

 مرق القريدس •

  خليجي: أسلوب الطبخ •
  أطباق رئيسية: نوع الطبق •

  أشخاص  ٥: الكمية •
  : درجة الصعوبة •
  غالٍ : التكلفة •

  المكّونات 

  كغ من القريدس المقّشر ١ •



  حبة واحدة متوسطة الحجم ،من عصير الحامض •
  م�عق طعام من الزيت النباتي ٣ •
  مفرومة ،غ من البصل ١٥٠حبة متوسطة الحجم أو  ١ •
  مسحوقة ،فصوص من الثوم ٤ •
  مقّطعة إلى مكعبات صغيرة ،بطاطاغ من ال ٢٠٠حبة متوسطة الحجم أو  ١ •
  ملعقة صغيرة من الكمون المطحون ١ •
  ملعقة صغيرة من القرفة المطحونة ١ •
  ملعقة صغيرة من الفلفل اBسود المطحون ١ •
  ملعقة صغيرة من الكركم المطحون ١ •
  مفرومة فرماً ناعماً  ،غ من الطماطم ٣٠٠حبات متوسطة الحجم أو  ٢ •
  مملعقة طعام من معجون الطماط ١ •
  المفرومة ،م�عق طعام من الكزبرة ٢ •
  المفروم ،م�عق طعام من البقدونس الطازج ٢ •
  مكعبات من مرقة الدجاج ماجي ٢ •
  مل من الماء ٣٧٥كوب أو  ½1 •

  :لتحضير ا!رز •

  أكواب من اBرز ٢ •
  مل من الماء ٧٥٠أكواب أو  ٣ •
  م�عق طعام من الزيت النباتي ٢ •
  مكعبات من توابل اBرز اBبيض ماجي ٢ •

  طريقة التحضير 

  . ُينّظف القريدس وُيمزج مع عصير الحامض ويوضع جانباً 

دقائق أو حتى  ٦إلى  ٥ُيحّمى الزيت في قدٍر كبيرٍة وُيطھى البصل والثوم مع التحريك لمّدة 
  . يصبح اللون بنّياً ذھبّياً 

ن الطماطم، ُتضاف البطاطا وُتحّرك لدقيقتين، ثم ُيضاف القريدس، والتوابل، والطماطم، ومعجو
  . دقائق ٦إلى  ٥والكزبرة، والبقدونس وُتطھى المكّونات لمّدة 

دقيقة  ١٥إلى  ١٠ُيضاف مكّعبا مرقة الدجاج ماجي والماء وُيطھى المزيج على ناٍر ھادئٍة لمّدة 
  . ثم ُيقّدم مع اBرز اBبيض

  : لتحضير اBرز

دقيقة  ٢٠وعاٍء مليٍء بالماء البارد لمّدة ُيغسل اBرز بالماء البارد جّيداً وُيصّفى، ثم ُينقع في 
  . وُيصّفى مجّدداً 

أكواب من الماء في قدٍر كبيرٍة وُيضاف إليھا اBرز والزيت ومكعّبا توابل اBرز  ٣ُتسكب 
  . اBبيض ماجي



ُتغلى المكّونات ثم ُتطھى على ناٍر ھادئٍة مع التحريك من وقٍت إلى آخر إلى أّن يمتص اBرز 
دقيقة أو حتى ينضج  ٢٠إلى  ١٥كلّ̀ي، ثم ُيغّطى اBرز وُيطھى على ناٍر ھادئٍة لمّدة الماء بشكٍل 

  . جّيداً 

   بيانات التوقيت

  البيانات الغذائية

 دقيقة 25 : مدة التحضير

 دقيقة 30 : مدة الطھو

 17.00  : (غ(دھون 

 48.00  : (غ(بروتين 

 82.00  : (غ(كاربوھيدرات 

 676.00  : (سعرات حرارية(طاقة 

  

 سمك مع صلصة البشاميل والبيض •

  عالمي: أسلوب الطبخ •

  أطباق رئيسية: نوع الطبق •
  أشخاص  ٦ :الكمية •

  : درجة الصعوبة •
  رخيص: التكلفة •

  المكّونات 

  غ من فيليه السمك اBبيض ٧٥٠ •
  م�عق طعام من الزيت النباتي ٢ •
ملعقة صغيرة من الفلفل اBسود  ¼ •

  المطحون
  المفرومة ،م�عق طعام من الكزبرة ٢ •
  ملعقة طعام من الزبدة ½1 •
  مفرومة فرماً ناعماً  ،حبة متوسطة الحجم من البصل ١ •
  مل من الحليب ١٠٠٠أكواب أو  ٤ •
  مغلف من أسرار خلطة البشاميل ماجي ١ •
  مبشورة ،حبات من البيض المسلوق ٣ •
  المبشورة ،غ من جبنة الموتزاري� ١٠٠كوب أو  ½ •



  طريقة التحضير 

ُيتّبل . ُتمزج قطع فيليه السمك مع الزيت النباتي والفلفل اBسود والكزبرة الطازجة المفرومة
  . لح حسب المذاق ثم ُينقع في البّراد لمّدة ساعة واحدةالمزيج بالم

ُترفع عن النار . ُتقلى قطع فيليه السمك في مق�ة غير ^صقة حّتى يصبح لونھا بنياً ذھبياً 
  . وتوضع في طبق للخبز

في ھذه اBثناء، ُتذّوب الزبدة في قدر كبيرة، ثم ُيضاف إليھا البصل المفروم وُيطھى على نار 
  . دقائق أو حّتى يذبل ٤و ٣الحرارة لمّدة تتراوح بين متوّسطة 

ُيضاف الحليب مع مغلّف أسرار خلطة البشاميل ماجي ثم ُيغلى الخليط مع ا^ستمرار في 
ُيرفع عن النار . دقائق أو حّتى يصبح كثيفاً  ٣التحريك وُيطھى لمّدة تتراوح بين دقيقتين أو 

  . وُيضاف إليه البيض المسلوق المبشور

  . كب صلصة البشاميل فوق السمك ثم ُيرّش الوجه بجبنة الموتزاري� المبشورةُتس

  . دقائق ١٠و ٨درجة مئوية لمّدة تتراوح بين  ٢٠٠ُيخبز الطبق في فرن محّمى على حرارة 

  . ُيقّدم مع اBرز أو البطاطا

   بيانات التوقيت

  البيانات الغذائية

 دقيقة 20 : مدة التحضير

 دقيقة 15 : مدة الطھو

 20.00  : (غ(دھون 

 37.00  : (غ(بروتين 

 20.00  : (غ(كاربوھيدرات 

 418.00  : (سعرات حرارية(طاقة 

  



 بطاطا في الفرن مع القريدس •

  فرنسي: أسلوب الطبخ •

  أطباق رئيسية: نوع الطبق •

  أشخاص  ٦: الكمية •

  : درجة الصعوبة •
  رخيص: التكلفة •

  المكّونات 

كغ من  ٣حبة متوسطة الحجم أو  ١٢ •
  البطاطا

  م�عق طعام من الزيت النباتي ٢ •
مفرومة  ،حبة متوسطة الحجم من البصل ١ •

ً فرماً ناعم   ا
  الطازج المقّطع ،كوب من الفطر ½1 •
الصغير  ،غ من القريدس المقّشر ٧٥٠ •

  الحجم
  الطازج ،كوب من الحليب ½1 •
  مكعبات من مرقة الدجاج ماجي ٢ •
  المفروم فرماً ناعماً  ،كوب من الشبث الطازج ½ •
  ملعقة صغيرة من الفلفل اBسود المطحون ½ •
  ين كبيرتين من الماءالمذّوب في ملعقت ،ملعقة طعام من دقيق الذرة ½1 •

  طريقة التحضير 

 ٤٥درجة مئوية لمّدة  ٢٢٠ُتغلّف كل حبة بطاطا بورق اBلمنيوم، وُتخبز في فرن على نار 

  . دقيقة أو حّتى تنضج جيداً 

ُيضاف الفطر وُيطھى . دقائق ٣في ھذه اBثناء، ُيسّخن الزيت في مق�ة، ُيقلى البصل لمّدة 
  . دقائق إضافية ٣المزيج لمّدة 

ُيطھى المزيج لمّدة . ُيضاف القريدس، الحليب، مكّعبا مرقة الدجاج ماجي، الشبث والفلفل اBسود
  . دقائق ٣

ُيطھى المزيج لمّدة دقيقتين إضافيتين أو حّتى تصبح . ُيضاف دقيق الذرة المذّوب ويمزج جيداً 
  . ُترفع الصلصة عن النار وتترك جانباً . الصلصة كثيفة

يوم عن البطاطا، وُتقّص بالعرض في اBعلى، وُتفسخ من الجانبين لتشكيل ُينزع ورق اBلمن
  . فجوة في كّل جانب

  . ُيسكب القليل من مزيج القريدس في كّل فجوة وُتقّدم حّبات البطاطا على الفور

   بيانات التوقيت



  البيانات الغذائية

 دقائق 10 : مدة التحضير

 دقيقة 45 : مدة الطھو

 9.10  : (غ(دھون 

 37.00  : (غ(بروتين 

 89.00  : (غ(كاربوھيدرات 

 588.00  : (سعرات حرارية(طاقة 

  

 والقريدس غراتان السمك •

  عالمي: أسلوب الطبخ •

  أطباق رئيسية: نوع الطبق •
  أشخاص  ٥: الكمية •

  : درجة الصعوبة •
  معتدل: التكلفة •

  المكّونات 

  م�عق طعام من الزبدة ٢ •
غ من  ٣٠٠حبات متوسطة الحجم أو  ٢ •

  مقّطعتان إلى شرائح رفيعة ،البصل
طازج  ،غ من الفطر ٢٠٠أكواب أو  ٢ •

  مقّطع إلى أرباع
  مسحوقان ،وص من الثومفص ٢ •
  المنظف ،غ من القريدس المقّشر ٣٠٠ •
  مقّطعة إلى شرائح ،غ من الفليفلة الحلوة الخضراء ١٥٠حبة متوسطة الحجم أو  ١ •
  مل من الحليب ١٢٥٠أكواب أو  ٥ •
  مغلف من أسرار خلطة البشاميل ماجي ١ •
  ملعقة صغيرة من الفلفل الحار ¼ •
  غ من فيليه السمك اBبيض ٧٥٠ •
  المفروم ،طعام من الحبق الطازج م�عق ٢ •
  م�عق طعام من الكعك المطحون ٤ •
  المبشورة ،غ من جبنة التشيدر ١٥٠كوب أو  ½1 •

  طريقة التحضير 



 ٣ُتذّوب الزبدة في قدر كبيرة، وُتقلى شرائح البصل مع الفطر على نار متوّسطة الحرارة لمّدة 
وة الخضراء وُيطھى المزيج لمّدة دقيقتين ُيضاف الثوم مع القريدس وشرائح الفليفلة الحل. دقائق

  . إضافيتين

ُتغلى الصلصة . ُيضاف الحليب مع مغلّف أسرار خلطة البشاميل ماجي والفلفل الحار إلى القدر
مع ا^ستمرار في التحريك ثم ُتترك على نار ھادئة لمّدة دقيقتين أو حّتى تصبح كثيفة، وُترفع 

  . القدر بعد ذلك عن النار

) الريحان(ُيرّش الحبق . طع فيليه السمك بالملح والفلفل الحلو وتوضع في طبق للفرنُتتّبل ق

  . المفروم فوق فيليه السمك ثم ُيغطى بمزيج صلصة البشاميل

ُيخبز الغراتان . ُيمزج الكعك المطحون مع الجبنة المبشورة وُيرّش الخليط فوق صلصة البشاميل
دقيقة أو حّتى ينضج  ٢٥و ٢٠ة لمّدة تتراوح بين درجة مئوي ١٩٠في فرن مسّخن على حرارة 

  . السمك ويصبح لون الوجه بنياً ذھبياً 

   بيانات التوقيت

  لبيانات الغذائيةا

 دقيقة 25 : مدة التحضير

 دقيقة 35 : مدة الطھو

 27.00  : (غ(دھون 

 60.00  : (غ(بروتين 

 37.00  : (غ(كاربوھيدرات 

 634.00  : (سعرات حرارية(طاقة 

  

 ثمار البحر المقلّية على الطريقة التايلندّية •

  تايلندي: أسلوب الطبخ •

  أطباق رئيسية: نوع الطبق •
  أشخاص  ٤: الكمية •

  : درجة الصعوبة •
  رخيص: التكلفة •

  المكّونات 



  م�عق طعام من الزيت النباتي ٢ •
  غ من الحبار ٢٥٠ •
  غ من القريدس المقّشر ٢٥٠ •
  المقطع إلى أجزاء كبيرة ،غ من فيليه السمك اBبيض ١٥٠ •
  مسحوقان ،فصوص من الثوم ٢ •
  ملعقة طعام من الزنجبيل المبشور ١ •
  مقّطعة إلى شرائح رفيعة ،غ من الجزر ١٠٠الحجم أو حبة متوسطة  ١ •
  مقّطعة إلى شرائح رفيعة ،حبة متوسطة الحجم من الفليفلة الحلوة الحمراء ١ •
  المقطع الى زھيرات ،غ من البروكولي ١٠٠كوب أو  2/3 •
  المنقوع والمصّفى والمقطع الى شرائح ،غ من الفطر الصيني المجفف ٣٠ •
  المقّطع إلى شرائح رفيعة ،خضرغ من البصل اB ٢٥كوب أو  ¼ •
  المفرومة ،ملعقة طعام من الكزبرة ١ •

  :للصلصة •

  ملعقة طعام من صلصة السمك ١ •
  ملعقة طعام من صلصة المحار ½1 •
  ملعقة طعام من عصير الحامض ½1 •
  مل من الماء ٣٧٥كوب أو  ١½مذوب في  ،م�عق صغيرة من دقيق الذرة ٢ •
  مكعب من مرقة الدجاج ماجي ١ •

  حضير طريقة الت

ُيسّخن الزيت في مق�ة كبيرة غير ^صقة أو في مق�ة صينّية محّدبة وُيضاف إليه الحّبار 
 ٣و ٢والقريدس ثم ُتطھى المكّونات على ناٍر قوّيٍة مع ا^ستمرار في التحريك لمّدة تتراوح بين 

  . دقائق

اء، والبروكولي، ُيضاف فيليه السمك، والثوم، والزنجبيل، والجزر، والفليفلة الحلوة الحمر
  . دقائق ٣و ٢والفطر، وُتحّرك المكّونات لمّدة تتراوح بين 

ُتمزج كّل مكّونات الصلصة مع مكعب مرقة الدجاج ماجي داخل وعاٍء صغيٍر وُتضاف إلى 
  . دقائق ٣و ٢ُيغلى المزيج مع التحريك المستمر وُيترك على النار لمّدة تتراوح بين . المق�ة

  . والكزبرة وُيقّدم الطبق مع النودلز أو اBرز المطبوخ ُيضاف البصل اBخضر

   بيانات التوقيت

  البيانات الغذائية

 دقيقة 15 : ضيرمدة التح

 دقائق 8 : مدة الطھو

 8.40  : (غ(دھون 



 32.00  : (غ(بروتين 

 20.00  : (غ(كاربوھيدرات 

 275.00  : (سعرات حرارية(طاقة 

  

 سمك بصلصة الليمون الحامض والجوز •

  فرنسي: أسلوب الطبخ •
  أطباق رئيسية: نوع الطبق •

  أشخاص  ٥: الكمية •
  : درجة الصعوبة •
  رخيص: التكلفة •

  المكّونات 

  غ من فيليه السمك اBبيض ٧٥٠ •
  ملعقة طعام من الدقيق العادي ١ •
  م�عق طعام من الزيت النباتي ٣ •
  ملعقة طعام من الزبدة ½1 •
المقّطع إلى شرائح  ،فصوص من الثوم ٥ •

  رفيعة
  المفروم فرماً ناعماً  ،غ من الجوز ٧٥كوب أو  ½ •
  ملعقة صغيرة من مسحوق الفلفل الحار ¼ •
  كمية إضافية ،عق صغيرة من الدقيق العاديم� ٢ •
  حبة واحدة صغيرة ،من عصير الحامض •
  مل من الماء ٥٠٠أكواب أو  ٢ •
  مكعبات من مرقة الدجاج ماجي ٢ •
  المفروم فرماً ناعماً  ،م�عق طعام من البقدونس الطازج ٣ •

  طريقة التحضير 

  . ُترش قطع السمك بالدقيق وببعض الملح

كبيرٍة غير ^صقة وُتضاف قطع فيليه السمك وُتقلى على ناٍر معتدلة إلى  ُيحّمى الزيت في مق�ةٍ 
ثم ُتستخرج قطع السمك من المق�ة وتوضع على طبٍق . قوّية إلى أن يصبح لونھا بّنّياً ذھبّياً 

  . للتقديم

ُتذّوب الزبدة في وعاء للصلصة متوّسط الحجم وُيقلى الثوم والجوز بالزيت على ناٍر خفيفٍة 
ثم ُيضاف مسحوق الفلفل الحار والدقيق وُيحّركان لمّدة . ك المزيج لمّدة دقيقة إلى دقيقتينوُيحرّ 

  . دقيقٍة أخرى



ُيترك المزيج على النار حّتى . ُيضاف عصير الحامض، والماء، ومكّعبات مرقة الدجاج ماجي
  . دقائق ٥يغلي ثم ُيحّرك ببطء لمّدة 

  . ه السمك أو ُتقّدم جانباً ُيضاف البقدونس وُتسكب الصلصة فوق فيلي

   بيانات التوقيت

  البيانات الغذائية

 دقيقة 15 : مدة التحضير

 دقائق 10 : مدة الطھو

 21.00  : (غ(دھون 

 32.00  : (غ(بروتين 

 8.90  : (غ(كاربوھيدرات 

 352.00  : (سعرات حرارية(طاقة 

  

 بايي� بثمار البحر •

  إسباني: أسلوب الطبخ •

  أطباق رئيسية: نوع الطبق •
  أشخاص  ١٠: الكمية •

  : درجة الصعوبة •
  معتدل: التكلفة •

  المكّونات 

  :لثمار البحر •

  عق طعام من زيت الزيتونم� ٤ •
المقّطع إلى قطع  ،كغ من سمك الفرخ ½1 •

  غرام ١٠٠فيليه وزن الواحدة 
  المقّطع إلى حلقات ،كغ من الحبار ½ •
متوسط الحجم،  ،كغ من القريدس المقّشر ١ •

  مقّطع إلى أنصاف بالطول
  المغسول والمنّظف ،كغ من بلح البحر ½ •

  :للصلصة •

  م�عق طعام من زيت الزيتون ٣ •
  مقطعة إلى مكعبات صغيرة ،غ من البصل ٣٧٥بات متوسطة الحجم أو ح ٣ •



مجّوفة، منزوعة البذور  ،غ من الفليفلة الحلوة الخضراء ١٥٠حبة متوسطة الحجم أو  ١ •
  ومقّطعة إلى شرائح طويلة ورفيعة

مجّوفة، منزوعة البذور ومقّطعة  ،غ من الفليفلة الحلوة الحمراء ١٥٠حبة متوسطة الحجم أو  ١ •
  ى شرائح طويلة ورفيعةإل

  مسحوقان ،فصوص من الثوم ٢ •
  المقشرة والمفرومة ،كغ من الطماطم ½ •
  ملعقة صغيرة من خيوط الزعفران ١ •
  المقطع ،غ من بيبروني البقر ٢٠٠ •
  مكعبات من مرقة الدجاج ماجي ٤ •
  ملعقة صغيرة من الفلفل الحار اBحمر المطحون ½ •
  مل من الماء ١٧٥٠أكواب أو  ٧ •
  حسب المذاق ،حرشة من المل •
  حسب المذاق ،رشة من الفلفل المطحون •
  غ من اBرز اBبيض ذو الحبة الطويلة ٦٠٠أكواب أو  ٣ •
  غ من البازي� المعلبة ٢٠٠كوب أو  ١ •
  المذّوب في ملعقتين كبيرتين من الماء ،م�عق صغيرة من دقيق الذرة ٢ •

  طريقة التحضير 

ُيرفع . ة ويقلى السمك حّتى يصبح لونه ذھبياً م�عق كبيرة من الزيت في مق�ة كبير ٤ُتسّخن 
  . ُتكّرر العملّية نفسھا مع الحّبار، القريدس وبلح البحر. عن النار وُيترك جانباً 

م�عق من الزيت في المق�ة نفسھا، ثم ُيقلى البصل مع الفليفلة حّتى يصبح المزيج  ٣ُتسّخن 
البقر، مكّعبات مرقة الدجاج ماجي، الفلفل  ُيضاف الثوم مع الطماطم، الزعفران، بيبروني. ھّشاً 

  . دقيقة ١٥ُيترك على نار خفيفة لمّدة . ُيتّبل المزيج بالملح والفلفل حسب المذاق. الحار والماء

  . ُيسكب كوبان ونصف من المرقة على حده وُتحفظ ل�ستعمال كصلصة إضافية للبايي�

في طبقات مع الحّبار والبازي�، وُيغطى ُيضاف اBرز إلى المرقة المتبّقية، وُيصّف السمك 
  . دقيقة أو حّتى ينضج اBرز ٢٠المزيج وُيطھى لمّدة 

ُيغّطى . دقائق من انتھاء مّدة الطھو، ُيصّف القريدس مع بلح البحر فوق باقي المكّونات ٧قبل 
  . المزيج وُيطھى

الذرة وُيغلى المزيج ُيسكب الكوبان والنصف من المرقة في وعاء صغير، وُيضاف إايھما دقيق 
  . دقائق حّتى تصبح الصلصة كثيفة ٣لمّدة تتراوح بين دقيقتين و

  . ُتقّدم البايي� في طبق كبير مسّطح، مع ثمار البحر على الوجه والصلصة جانباً 

   بيانات التوقيت

  البيانات الغذائية



 دقيقة 25 : مدة التحضير

 دقيقة 50 : مدة الطھو

 25.00  : (غ(دھون 

 74.00  : (غ(بروتين 

 65.00  : (غ(كاربوھيدرات 

 791.00  : (سعرات حرارية(طاقة 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 



  الحلويات
  العربيةالحلويات 

  
 السفوف •

  شرقي: أسلوب الطبخ •
اتٌ : نوع الطبق • aحْلِوي  
  أشخاص  ١٠: الكمية •
  : درجة الصعوبة •
  رخيص: التكلفة •

  المكّونات 

  غ من السميد ٣٢٠أكواب أو  ٢ •
  غ من الدقيق العادي ١٧٥كوب أو  ¼1 •
  ملعقة طعام من الكركم المطحون ½ •
  ملعقة صغيرة من البيكينغ باودر ١ •
  المطحون ،من اليانسون ملعقة طعام ١ •
  غ من السكر ٢٠٠كوب أو  ١ •
  المذّوبة ،غ من الزبدة غير المملحة ٢٠٠كوب أو  ١ •
  غ من حليب نستله المكثف المحلى ٣٩٧علبة أو  ١ •
  مل من الماء ١٢٥كوب أو  ½ •
  غ من الصنوبر ٧٥كوب أو  ½ •

  طريقة التحضير 

انسون المطحون ، وُيضاف إليھا ُيمزج السميد مع الدقيق، والكركم، والبيكينغ باودر، والي
السكر، والزبدة، وحليب نستله المكثف المحلّى، والماء، ثم ُتخلط المكّونات جّيداً ببعضھا البعض 

  . حّتى تتكّون عجينٌة طرّيةٌ 

  . سم وُترش فوقھا حّبات الصنوبر ٢٤× سم  ٣٢ُتسكب العجينة في طبٍق للخبز 



دقيقة أو  ٤٥و ٤٠درجة مئوّية لمّدة تتراوح بين  ١٩٠ُتخبز العجينة في فرٍن محّمى على حرارة 
  . حّتى يصبح لونھا ذھبّياً 

  . ُتترك العجينة جانباً حتى تبرد ثم ُتقّطع إلى مرّبعات وُتقّدم
   بيانات التوقيت

 دقيقة 15 : مدة التحضير

 دقيقة 45 : ة الطھومد

 كGّج •

  عربي: أسلوب الطبخ •
اتٌ : نوع الطبق • aحْلِوي  
  شخص  ١٥: الكمية •
  : درجة الصعوبة •
  معتدل: التكلفة •

  المكّونات 

  غ من حليب نستله المكثف المحلى ٣٩٧علبة أو  ١ •
  مل من الماء ٧٥٠أكواب أو  ٣ •
  غ من دقيق الذرة ٨٠كوب أو  ½ •
  ناعمم�عق طعام من السميد ال ½3 •
  م�عق صغيرة من ماء الورد ٣ •
  الطازج ،مل من الحليب ٢٥٠ •
  كمّية إضافية للك�ّج ،م�عق صغيرة من ماء الورد ٣ •
  رزمة من الك�ّج السادة ١ •
  غ من العسل ٢٥٠كوب أو  ¾ •



  طريقة التحضير 

  . كمية الماء، ويوضع على النار ليغلي¾ ُيخلط حليب نستله المكثف المحلى مع 

رة والسميد في الكمية المتبقية من الماء في وعاٍء دائري آخر، ثم ُيسكب المزيج يذّوب دقيق الذ
على مھل فوق خليط الحليب المكّثف مع التحريك المستمّر، وُيطھى المزيج على حرارة 

  . ُيضاف ماء الورد وُيخلط المزيج جيداً . دقائق أو حتى يصبح سميكاً ويغلي ٥منخفضة لمّدة 

اbضافية من ماء الورد في صينّية كبيرة، وُتغّمس فيھا نصف قطعة من  يوضع الحليب والكمية
ثواٍن فقط، ثم ُتضاف على الفور ملعقة كبيرة من الحشوة، وُيلّف الك�ّج  ٣ورق الك�ّج لمّدة 

  . يوضع الطبق جانباً وُيقّدم بارداً مع العسل. ليّتخذ شكل كرة
   نصائح

   بيانات التوقيت

ُيزّين الطبق بالفستق المطحون وأيضاً بزھر الليمون المحفوظ  : نصائح التقديم
  .بالقطر

 دقيقة 15 : مدة التحضير

 قدقائ 10 : مدة الطھو

 بسبوسة بالفستق •

  شرقي: أسلوب الطبخ •
اتٌ : نوع الطبق • aحْلِوي  
  أشخاص  ١٠: الكمية •
  : درجة الصعوبة •
  رخيص: التكلفة •

  المكّونات 



  المذّوبة ،غ من الزبدة غير المملحة ٢٠٠كوب أو  ١ •
  غ من حليب نستله المكثف المحلى ٣٩٧علبة أو  ١ •
  ملعقة صغيرة من البيكينغ باودر ١ •
  غ من السميد ٣٢٠و أكواب أ ٢ •
  المفروم فرماًً◌ ناعماً  ،غ من الفستق ٢١٠كوب أو  ½1 •

  :مكّونات القطر •

  غ من السكر ٤٠٠أكواب أو  ٢ •
  مل من الماء ٣٧٥كوب أو  ½1 •
  ملعقة صغيرة من عصير الحامض ١ •
  ملعقة طعام من ماء الورد ١ •

  طريقة التحضير 

. اودر في وعاء وُيحّرك المزيج جيداً ُتمزج الزبدة مع حليب نستله المكثف المحلى والبيكينغ ب
  . ُيضاف السميد وُتحّرك المكّونات حتى تمتزج جيداً 

ُيسكب مزيج السميد . سم ٢٤× سم  ٢٨ُيرّش الفستق المفروم بالتساوي في صينية للخبز قياس 
  . فوق الفستق وُيسّوى بشكل متجانس

دقيقة أو حتى يصبح  ٣٥ة درجة مئوية لمد ١٩٠ُتخبز البسبوسة في فرن محّمى على حرارة 
  . لون الوجه ذھبياً 

توضع في البراد لتبرد تماماً، ثّم . يتّم إخراجھا من الفرن وُيسكب القطر المبّرد على وجھھا
  . تقّطع إلى معّينات وُتقّدم

  : طريقة تحضير القطر

 ٨و  ٦ُيغلى المزيج وُيترك على نار خفيفة لمدة تتراوح بين . ُيضاف السكر والماء إلى قدر
  . ُيرفع عن النار، وُيضاف إليه عصير الحامض، وماء الورد. دقائق

   نصائح
   بيانات التوقيت

شير الفستق، ُيغلى الماء في وعاٍء للصلصة ثم ُيضاف لتق : نصائح الطبخ
ُيصّفى الفستق ثم ُيفرك بواسطة . ثوانٍ  ١٠الفستق وُيغلى لمّدة 

  .فوطٍة للمطبخ bزالة القشرة

 دقائق 10 : مدة التحضير

 دقيقة 35 : مدة الطھو

 
  

 



 العثملية بالقشطة مع الفراولة •

  شرقي: أسلوب الطبخ •
  اتٌ حْلِويa : نوع الطبق •
  أشخاص  ١٠: الكمية •
  : درجة الصعوبة •
  رخيص: التكلفة •

  المكّونات 

 ،غ من عجينة شعيرية العثملية ٢٥٠ •
  الجاھزة

  المذّوب ،مل من السمن ١٢٥كوب أو  ½ •

  :مكّونات الحشوة •

  غ من قشطة نستله ١٧٠علبة أو  ١ •
  مل من الحليب ٥٠٠أكواب أو  ٢ •
  غ من دقيق الذرة ٤٠كوب أو  1/3 •
  ام من ماء الزھرملعقة طع ١ •
  المقّطعة إلى شرائح ،غ من الفراولة ٢٠٠كوب أو  ١ •
  مل من قطر السكر ٢٥٠كوب أو  ١ •

  طريقة التحضير 

ُتسَكب نصف . سم ٢٥ُتَمّد نصف كمية عجينة العثملية في قعر صينية مستديرة للَخبز قطرھا 
وُتخَبز في فرن ) مذّوبُتحَفظ الكمية المتبقية من السمن ال(كمية السمن المذّوب فوق العجينة 

دقيقة أو حتى تكتسب العجينة لوناً بنياً  ٤٠-٣٥درجة مئوية لمدة  ٢٠٠محّمى على حرارة 
  . ُتنَزع من الفرن وُترَفع العجينة المحّمصة بخّفة وتوضع على صحن مسّطح. ذھبياً 

بقية من السمن توضع الكمية الباقية من العجينة في قعر صينية الخبز نفسھا، وُتسَكب الكمية المت
ُتنَزع الصينية من الفرن وتوضع على . المذّوب وُتخَبز الطبق من جديد في الفرن بالطريقة ذاتھا

  . صحن مسّطح آخر

يوضع المزيج . في ھذا الوقت، تضاف قشطة نستله والحليب ودقيق الذرة إلى قدر كبير الحجم
ُيرَفع . دقيقة أو حتى يتكاثف ٢-١دة على النارمع التحريك حتى يغلي ثم ُيتَرك على نار خفيفة لم

ك ثم ُيتَرك جانباً حتى يبرد aيغّطى بورق . (المزيج عن النار وُيضاف إليه ماء الزھر وُيَحر
  ). ^صق حتى ^ يجّف الوجه

ك الكريما المبّردة جيداً حتى تصبح ناعمة جداً  aول من العجينة المخبوزة . ُتَحرBوُيمد القسم ا
َصّف الفراولة المقطعة على وجه الكريما ومن ثم يوضع القسم الثاني من تُ . بمزيج الكريما

  . العجينة المخبوزة على الوجه

م مع القطر aع الحلوى وُتَقد aُتَقط .  
   نصائح

   بيانات التوقيت

ُيَزيaن وجه الحلوى بالكريما المخفوقة والفستق المسحوق  : نصائح التقديم



  .والفراولة

  دقيقة 20 : مدة التحضير

 دقيقة ٣٠ساعة و  : مدة الطھو

 
  

  

 عيش السرايا •

  شرقي: أسلوب الطبخ •
اتٌ : نوع الطبق • aحْلِوي  
  أشخاص  ١٠: الكمية •
  : درجة الصعوبة •
  رخيص: التكلفة •

  المكّونات 

  من دون قشرته الخارجية ،شرائح من خبز التوست اBبيض ١٠ •
  غ من السكر ٤٠٠أكواب أو  ٢ •
  مل من الماء ٧٥٠أكواب أو  ٣ •
  من مغلّفات الشاي ٢ •
  صغيرة الحجم ،من عيدان القرفة ١ •
  من ورق الغار ١ •

  :مكّونات الحشوة •

  قشطة نستله غ من ١٧٠علبة أو  ١ •
  مل من الحليب ٥٠٠أكواب أو  ٢ •



  غ من دقيق الذرة ٤٠كوب أو  1/3 •
  ملعقة طعام من ماء الزھر ١ •

  طريقة التحضير 

درجة  ٢٠٠توضع شرائح لّب الخبز على صينية للَخبز وُتخَبز في فرن محّمى على حرارة 
  . دقيقة أو حتى َتَتحمaص وتكتسب لوناً ذھبياً  ١٥-١٠مئوية لمدة 

ك باستمرار على نار متوسطة حتى يصبح السكر يوضع  aالسكر في قدرة كبيرة الحجم وُيَحر
. بلون الكراميل الفاتح ومن ثم ُيضاف الماء ومغلaَ◌َ◌َ◌فا الشاي وعود القرفة وورقة الغار

ُينَزع المزيج عن النار . دقائق ٣يوضع المزيج على النار حتى يغلي، ُتَخفaف النار وُيتَرك لمدة 
 aى وُيتَرك جانباً ثم يصف .  

ك المزيج جيداً حتى  aُتضاف شرائح الخبز المحّمص في القطر الساخن الذي تّم إعداده وُيَحر
  . ُيتَرك المزيج جانباً حتى يبرد. ُيھَرس الخبز ويمتّص كل القطر

في ھذا الوقت، ُتضاف قشطة نستله والحليب ودقيق الذرة إلى قدر كبير الحجم ويوضع المزيج 
دقيقة أو حتى  ٢-١لنار مع التحريك المستمر حتى يغلي وُيتَرك على نار خفيفة لمدة على ا

ك مع ماء الزھر. تتكاثف الصلصة aُيَغّطى . (يوضع جانًبا حتى يبرد. ُينَزع عن النار وُيَحر
  ). المزيج بورق ^صق لكي ^ يجّف الوجه

  . ُيَمّد مزيج الخبز بالتساوي على صحن كبير الحجم

 aدة جيًدا حتى تصبح ناعمة جداً وُتَمّد بالتساوي فوق مزيج الخبزُتَحر aك الكريما المبر .  
   نصائح

   بيانات التوقيت

ُيَرّش الفستق المسحوق وشرائح اللوز المحّمص على الوجه  : ئح التقديمنصا
  .زھر البرتقال مع القطر ويزيaن الطبق بمعقود

 دقيقة 20 : مدة التحضير

 دقيقة 35 : مدة الطھو



 القطايف المقلية بالقشطة •

  شرقي: أسلوب الطبخ •
اتٌ : نوع الطبق • aحْلِوي  
  أشخاص  ١٠: الكمية •
  : بةدرجة الصعو •
  رخيص: التكلفة •

  المكّونات 

  غ من قشطة نستله ١٧٠علبة أو  ١ •
  مل من الحليب ٥٠٠أكواب أو  ٢ •
  غ من دقيق الذرة ٦٠كوب أو  ½ •
  ملعقة طعام من ماء الزھر ١ •
حبة كبيرة الحجم من شرائح القطايف  ٢٠ •

  الجاھزة
  أكواب من زيت القلي ٢ •
  مل من قطر السكر ٧٥٠أكواب أو  ٣ •
  للتزيين ،الفستق المطحونملعقة طعام من  ٢ •

  طريقة التحضير 

يوضع المزيج على النار مع . ُتمَزج قشطة نستله مع الحليب السائل ودقيق الذرة في قدرة
ك ثم يوضع جانباً . التحريك المستمر حتى يغلي ويتكاثف aُيضاف إليه معقود زھر البرتقال وُيَحر

  . حتى يبرد

ملعقة كبيرة كاملة من القشدة المحّضرة والمبّردة ُتحشى كل شريحة من القطايف في وسطھا ب
  . وُتلَصق القطايف بإحكام

وُترَفع من الزيت بواسطة ملعقة . ُتقلى القطايف في زيت محمى حتى تكتسب اللون الذھبي البني
متعددة الثقوب للتخلص من الزيت الزائد وُتغَمس في القطر مباشرة لبضع دقائق ثم ُترَفع 

  . وتوضع في مصفاة

  . ُتَزيaن القطايف بالفستق المسحوق
   نصائح

   بيانات التوقيت

كي تبقى القطائف ينبغي أن تكون حرارة القطر عادية ل : نصائح الطبخ
  .مقرمشة

 دقيقة 15 : مدة التحضير

 دقيقة 20 : مدة الطھو



 تارت المعمول بالقشطة •

  شرقي: أسلوب الطبخ •
اتٌ : نوع الطبق • aحْلِوي  
  أشخاص  ١٠: الكمية •
  : درجة الصعوبة •
  رخيص: التكلفة •

  المكّونات 

  :مكّونات العجينة •

  غ من السميد الخشن ٣٢٠أكواب أو  ٢ •
  غ من السميد الناعم ١٦٠و كوب أ ١ •
  الطري ،غ من السمن ١٥٠كوب أو  ¾ •
  غ من السكر الناعم ١٠٠كوب أو  ½ •
  ملعقة صغيرة من المحلب المطحون ١ •
  ملعقة صغيرة من مسحوق الخميرة ١ •
  ملعقة طعام من ماء الورد ١ •
  ملعقة طعام من ماء الزھر ١ •

  :مكّونات الحشوة •

  مل من الحليب ٥٠٠أكواب أو  ٢ •
  غ من قشطة نستله ١٧٠علبة أو  ١ •
  ملعقة طعام من السكر ١ •
  المنزوع حوافه والمقّطع لّبه إلى مكّعبات ،شرائح من خبز التوست اBبيض ٦ •
  ملعقة طعام من ماء الزھر ١ •

  طريقة التحضير 

ُتمزج المكّونات . في وعاء، ُيمزج السميد الخشن والناعم، السمن، السكر، المحلب والخميرة
  . ساعات على اBقل ٤توضع جانباً في درجة حرارة الغرفة العادية لمدة جّيداً ثّم ُتغّطى و

في أثناء ذلك، ُيمزج الحليب السائل، قشطة نستله، والسكر وُيغلى المزيج ثّم ُتضاف مكعبات 
دقائق مع التحريك المستمّر حتى يصبح ناعماً  ٣الخبز وُيترك المزيج على نار خفيفة لمدة 

  . ماء الزھر وُيحّرك المزيج ثّم يوضع جانباً ليبردُيضاف . وكثيفاً للغاية

ُيضاف ماء الورد وماء الزھر إلى مزيج عجينة المعمول الجاّفة؛ ُتعجن العجينة باليدين حتى 
  . تصبح متماسكة قلي�ً 

ُتقّسم عجينة المعمول إلى حصص صغيرة وُترّص كّل حصة في قعر وجوانب قالب تارت 
دقيقة أو  ١٣- ١٢درجة مئوية لمدة تتراوح بين ٢٥٠على حرارة  صغير وُتخبز في فرٍن ُمحّمى

  . ثّم توضع جانباً لتبرد. حتى تصبح صفراء ذھبّية اللون

ُيغّطى المعمول بشرائح . ُيسكب بعض من مزيج القشطة الباردة فوق كّل قطعة معمول باردة
  . الفواكه، اللوز المحّمص والعسل

   نصائح
   بيانات التوقيت



إن عدم . ُتعجن العجينة باليدين بعناية حتى تبدأ با^لتصاق : نصائح الطبخ
  .يجعل المعمول ھّشاً  ا^فراط بعجن العجينة

  دقيقة 13 : الطھومدة 

 
  

 

 ليالي لبنان •

  شرقي: أسلوب الطبخ •
اتٌ : نوع الطبق • aحْلِوي  
  أشخاص  ٨: الكمية •
  : درجة الصعوبة •
  رخيص: التكلفة •

  المكّونات 

  مل من الماء ٦٢٥أكواب أو  ½2 •
  غ من حليب نستله المكثف المحلى ٣٩٧علبة أو  ١ •
  غ من السميد الناعم ٨٠كوب أو  ½ •
  من البيض ٢ •
  لعقة طعام من ماء الوردم ١ •
  ملعقة طعام من ماء الزھر ١ •
  المخفوقة ،مل من الكريما السائلة ٢٥٠كوب أو  ١ •
  المفروم ،م�عق طعام من الفستق ٣ •
  المحّمصة ،م�عق طعام من رقائق اللوز ٣ •



  طريقة التحضير 

 aك المزيج في قدر متوسطة الحجم، يوَضع الماء وحليب نستله المكثف المحلّى على النار وُيَحر
  . من وقت إلى آخر حتى يغلي

وُيضاف ھذا المزيج إلى الحليب الموضوع على نار . في وعاء آخر، ُيخَفق البيض مع السميد
ك بقوة لمدة  aدقائق أو حتى يتكاثف ٣خفيفة وُيَحر .  

ك ثم ُيسَكب في أطباق aيرفع القدر عن النار، وُيضاف إلى المزيج ماء الورد وماء الزھر وُيَحر 
م فيه الحلوى aُيتَرك جانباً حتى يبرد. صغيرة أو في طبق كبير ُتَقد .  

ع على وجه الطبق ثم يرش الفستق ورقاقات اللوز  aن الحلوى بالكريما المخفوقة وُتَوزaُتَزي
  . المحّمصة

   نصائح
   بيانات التوقيت

  .يمكن تقديم القطر إلى جانب الحلوى : نصائح التقديم

  دقيقة 15 : مدة التحضير

  دقيقة 25  : مدة الطھو

 
  

 

 العثمليّة المخبوزة مع القشطة بالسميد •

  شرقي: أسلوب الطبخ •
  ِويaاتٌ حلْ : نوع الطبق •
  شخص  ١٢: الكمية •
  : درجة الصعوبة •



  رخيص: التكلفة •

  المكّونات 

  مل من الحليب ٥٠٠أكواب أو  ٢ •
  غ من السميد ٨٠كوب أو  ½ •
  غ من قشطة نستله ١٧٠علبة أو  ١ •
  الجاھزة ل�ستعمال، مقطعة إلى قطع صغيرة الحجم ،غ من عجينة شعيرية العثملية ٤٠٠ •
  مذّوبال ،مل من السمن ١٢٥كوب أو  ½ •

  :لتحضير القطر •

  غ من السكر ٤٠٠أكواب أو  ٢ •
  مل من الماء ٢٥٠كوب أو  ١ •
  ملعقة طعام من عصير الحامض ١ •
  ملعقة طعام من ماء الورد ١ •
  ملعقة طعام من ماء الزھر ١ •

  طريقة التحضير 

ُيحّرك المزيج باستمرار . ُيمزج الحليب السائل، السميد وقشطة نستله في قدٍر متوسطة الحجم
  . ثم ُيترك على نار خفيفة إلى أن يتكاثف ثّم يوضع جانباً . ن يغليإلى أ

سم بنصف كمّية عجينة العثملّيه  ٢٨×  ٢٣في ھذه اBثناء، ُيغّطى أسفل صينية الخبز بقياس 
  . من ثّم ُتسكب نصف كمية السمنة المذّوبة فوقھا. وُترّص جّيداً 

لعثملّيه في صينية الخبز، يوضع نصف ُيسكب خليط القشطة المجّھز مسبقاً وبالتساوي على ا
ثّم . الكمية المتبقية من عجينة العثملّيه فوق خليط القشطة المجّھز في الصينّية وُيرّص بلطف

  . ُتسكب السمنة المذّوبة المتبقية على سطح العجينة

دقيقًة أو إلى أن يصبح  ٤٠درجة مئوّية لمّدة  ٢٠٠توضع الصينية في فرٍن محّمى على حرارة 
  . يتّم إخراجھا من الفرن وُيسكب القطر المبّرد عليھا. طح العجينة اللون البنّي الذھبي اللونس

  . ُتترك جانباً إلى أن تبرد ومن ثّم يتّم تقديمھا

ُيغلى المزيج وُيترك . ُيضاف السكر، الماء، وعصير الليمون الحامض إلى قدرٍ : لتحضير القطر
ُيرفع عن النار وُيحّرك أثناء إضافة ماء الزھر وماء . ينعلى ناٍر خفيفة لمدة دقيقة أو دقيقت

  . الورد
   نصائح

   بيانات التوقيت

لتأكد من تبريد القطر قبل سكبه على العثملّيه الساخنة ُيرجى ا : نصائح الطبخ
  .العجينة لkبقاء على ھشاشة

 دقيقة 20 : مدة التحضير

 دقيقة 50 : مدة الطھو



 قشطليّة مع القَطر  •

  شرقي: أسلوب الطبخ •
اتٌ : نوع الطبق • aحْلِوي  
  أشخاص  ٦: الكمية •
  : درجة الصعوبة •
  رخيص: التكلفة •

  المكّونات 

  مل من الحليب ١٥٠٠اب أو أكو ٦ •
  غ من قشطة نستله ١٧٠علبة أو  ١ •
  غ من دقيق الذرة ١٢٠كوب أو  ١ •
  ملعقة طعام من السكر ١ •
مسحوقة مع ملعقة  ،حبات من المستكة ٨ •

  السكر
  م�عق طعام من ماء الزھر ٢ •
  مل من قطر السكر ٢٥٠كوب أو  ١ •

  طريقة التحضير 

يوضع . ذرة والمستكة في قدرة كبيرة الحجمُيضاف الحليب السائل وقشطة نستله ودقيق ال
  . المزيج على النار مع التحريك المستمر حتى يتكاثف

ُيرَفع المزيج عن النار ويضاف إليه ماء الزھر وُيحرك جيداً ومن ثم ُيسَكب في وعاء كبير أو 
  . ساعات ٣-٢يوضع في الث�جة لمدة . في أطباق صغيرة وُيتَرك جانباً حتى يبرد

م aالحلوى مع القطر ُتَقد .  
   نصائح

   بيانات التوقيت

قود زھر ُتَزيaن الحلوى بالفستق المفروم وشرحات اللوز ومع : نصائح التقديم
  .البرتقال مع القطر

 دقائق 10 : مدة التحضير

 دقائق 10 : مدة الطھو

  

 كنافة نابلسيّة بالقشطة •

  شرقي: أسلوب الطبخ •
اتٌ : نوع الطبق • aحْلِوي  
  أشخاص  ٨: الكمية •
  : درجة الصعوبة •
  رخيص: التكلفة •

  المكّونات 



  ملعقة صغيرة من مسحوق الصبغة البرتقالية ½ •
  م من السمنم�عق طعا ٤ •
  مقّطعة إلى قطع قصيرة ،غ من عجينة شعيرية العثملية ٢٠٠ •
  غ من حليب نستله المكثف المحلى ٣٩٧علبة أو  ١ •
  مل من الماء ٥٠٠أكواب أو  ٢ •
  غ من دقيق الذرة ٦٠كوب أو  ½ •
  أكواب من قطر السكر ٢ •

  طريقة التحضير 

مزيج مسحوق الصبغة سم ب ٢٥ُيدھن قعر وجوانب قالب الخبز المدّور والمسّطح قياس 
توضع عجينة ). مع ا^حتفاظ جانباً بملعقتين كبيرتين من السمن(البرتقالية مع ملعقتين من السمن 

ُتذّوب الكمّية المتبقية من السمن في قدٍر صغير وُتسكب فوق العجينة ثم . العثملّّيه في الصينّية
Bُيرفع . قل في مكاٍن معتدل الحرارةُتضغط العجينة بواسطة وعاء مليء بالماء لمّدة ساعة على ا

دقيقة أو  ٢٠درجة مئوّية لمّدة  ١٥٠الوعاء وُتخبز صينّية العثملّيه في فرن محّمى على حرارة 
  . ُتستخرج الصينّية من الفرن وتوضع جانباً . إلى أن تصبح العجينة جافّة

حريك المستمرحتى يغلي ُيمزج حليب نستله المكثف المحلّى مع الماء ودقيق الذرة في قدٍر مع الت
  . و يصبح سميكاً 

  . ُيسكب مزيج حليب نستله المكثف المحلّى فوق العثملّيه وُيملّس السطح بشكٍل متجانسٍ 

  . دقائق قبل أن تقلب إلى طبٍق للتقديم ٥ُتترك الكنافة لمّدة 

  . ُتقّطع وُتزّين بالفستق المسحوق ثم ُتقّدم ساخنًة مع القطر
   بيانات التوقيت

 دقيقة 25 : مدة التحضير

 دقيقة 30 : مدة الطھو

  

 المھلبية •

  شرقي: أسلوب الطبخ •
اتٌ : نوع الطبق • aحْلِوي  
  أشخاص  ٧: الكمية •
  : درجة الصعوبة •
  رخيص: التكلفة •

  المكّونات 

نستله المكثف  غ من حليب ٧٩٤علب أو  ٢ •
  المحلى

  مل من الماء ١٣٧٥أكواب أو  ½5 •
غ من دقيق اBرز  ١٠٥كوب أو  ¾ •

  اBبيض



  ملعقة صغيرة من مسحوق الفاني� ½1 •
  ملعقة صغيرة من ماء الورد ½ •
  ملعقة صغيرة من ماء الزھر ½ •
  المبشور ،غ من اللوز ٥٠كوب أو  ½ •

  طريقة التحضير 

  . كمية الماء في قدر¾ ُيغلى حليب نستله المكّثف المحلّى مع 

  . ُتسكب كمية الماء المتبّقية في وعاء آخر وُيذّوب فيھا مسحوق اBرز ومسحوق الفاني�

ُيسكب مزيج اBرز بتأّن فوق الحليب الساخن مع التحريك باستمرار، وُيطھى المزيج على نار 
  . دقائق أو حّتى يشتدّ  ٥خفيفة لمّدة 

  . باقي المكّونات ُيضاف ماء الورد والزھر وُيمزج مع

  . ُيسكب المزيج في كاسات صغيرة وُيزّين باللوز أو الفستق المبشور
   بيانات التوقيت

 دقائق 10 : مدة التحضير

 دقائق 10 : مدة الطھو

  

 حGوة الجبن بالقشطة •

  شرقي: أسلوب الطبخ •
اتٌ : نوع الطبق • aحْلِوي  
  أشخاص  ١٠: الكمية •
  : درجة الصعوبة •
  معتدل: التكلفة •

  المكّونات 

  :مكّونات عجينة ح%وة الجبن •

الُمقّطعة إلى  ،كغ من جبنة العكاوي ١ •
  شرائح رقيقة

  غ من السميد الناعم ٢٤٠كوب أو  ½1 •
  أكواب من قطر السكر ٣ •

  :مكّونات الحشوة •

  ن الماءمل م ٧٥٠أكواب أو  ٣ •
  غ من حليب نستله المكثف المحلى ٣٩٧علبة أو  ١ •
  غ من دقيق الذرة ٩٠كوب أو  ¾ •
  م�عق طعام من ماء الزھر ٢ •

  طريقة التحضير 



ُيغّير الماء كّل (ساعات لنزع الملح منھا  ٤ُتنقع الجبنة في ماء بحرارة الغرفة العادية لمدة 
  . ثّم ُتصّفى) ساعة

لى والماء، ودقيق الذرة في قدر كبيرة، وُتغلى الصلصة مع يوضع حليب نستله المكثف المح
توضع الصلصة جانباً حتى ُتصبح . ُيضاف ماء الزھر وُيحّرك. التحريك المستمّر حتى تتكاثف

  . بحرارة درجة الغرفة العادية

ُيضاف السميد وُيحّرك لمدة . توضع الجبنة في وعاء فوق ماء يغلي وُتحّرك الجبنة حّتى تذوب
  . دقائق ٦و ٥ح بين تتراو

م�عق كبيرة من قطر السكر الساخن على طاولة العمل وتوضع عجينة الجبنة الساخنة  ٤ُترّش 
م�عق كبيرة أخرى من قطر السكر الساخن على الوجه وُترّق العجينة  ٤فوقھا، ثّم توضع 

  . سم ٧بالشوبك حتى ُتصبح طبقة رقيقة ُتقّطع بعدھا إلى مرّبعات طول كّل منھا 

ُيخلط مزيج القشطة البارد حتى يصبح ناعماً وُتسكب ملعقة كبيرة فوق كّل قطعة من العجين 
  . وُتلفّ 

  . ُتقّدم ح�وة الجبن مع الكمية المتبقية من القطر
   نصائح

   بيانات التوقيت

  .ُتزّين ح�وة الجبن بالفستق وزھر الحامض المحفوظ بالقطر : نصائح التقديم

  ساعات 4 : مدة التحضير

 دقيقة 20 : مدة الطھو

  

 كنافة بالجبن •

  شرقي: أسلوب الطبخ •
اتٌ : نوع الطبق • aحْلِوي  
  شخص  ١٢: الكمية •
  : ة الصعوبةدرج •
  رخيص: التكلفة •

  المكّونات 

ُمقّطعة إلى  ،كغ من جبنة العكاوي ½1 •
  شرائح رقيقة

  غ من الدقيق العادي ٢١٠كوب أو  ½1 •
  غ من السميد الناعم ٢٤٠كوب أو  ½1 •
  الُمذّوب ،غ من السمن ٢١٠كوب أو  ١ •
غ من حليب نستله المكثف  ٣٩٧علبة أو  ١ •

  المحلى
  ملعقة طعام من ماء الزھر ١ •
  أكواب من قطر السكر ٣ •



  طريقة التحضير 

ُيغّير الماء كّل (ساعات لنزع الملح منھا  ٤ُتنقع الجبنة في ماء بحرارة الغرفة العادية لمدة 
  . ُتصّفى الجبنة وُتلّف بمنشفة مطبخ لمدة ساعة واحدة ^متصاص ما تبّقى من الماء). ساعة

ثّم ) ُيحتفظ بملعقتين كبيرتين من السمن(السمن في وعاء، ُيمزج الدقيق السادة، والسميد الناعم، و
  . ُيضاف حليب نستله المكثف المحلى وماء الزھر

سم ثّم توضع في فرن  ٤ُتمّد ھذه العجينة في صينية مقاومة لحرارة الفرن حتى ُتصبح بسماكة 
ُتحّرك العجينة (دقيقة أو حتى تجّف العجينة  ٢٠درجة مئوية لمدة  ١٥٠ُمحّمى على حرارة 

  ). دقائق حتى تتفّتت ٦و ٥بملعقة كّل فترة تتراوح بين 

  . ُتخرج العجينة من الفرن وتوضع جانباً حتى تبرد وُتصبح بحرارة الغرفة العادية

  . ُتطحن العجينة في الخ�طة الكھربائية حتى ُتصبح ناعمة ثُم ُتنخل في منخل خشن

سم بالكمية  ٣٠الفرن مقاسھا  ُتدھن صينية مسّطحة ومستديرة غير ^صقة ومقاومة لحرارة
ُتخبز . ُيرش المزيج في الصينية وُيرّص جّيداً فيھا على نحو سوّي متجانس. الُمتبقية من السمن

 ١٢لمدة تتراوح بين ) حرارة الجھة السفلى(درجة مئوية  ٢٠٠في فرن ُمحّمى على حرارة 

ُتخرج . وانبھا لوناً بنياً ذھبياً دقيقة مع بْرم الصينية بين الحين واjخر حتى تكتسب كافّة ج ١٥و
  . الصينية من الفرن وتوضع جانباً 

يجب التخلّص من أية (في أثناء ذلك، توضع الجبنة في وعاء فوق ماء يغلي حتى تذوب الجبنة 
  ). كمية إضافية من الماء عند ظھورھا باستخدام مناديل المطبخ الورقية

  . س فوق عجينة الكنافة المطبوخةُتسكب الجبنة الُمذابة وُتمّد على نحو متجان

  . ُترخى جوانب الكنافة بالسكين قبل قلبھا فوق طبق مناسب. دقائق ١٠ُتترك جانباً لمدة 

ُتقّطع إلى شرائح وُتقّدم ساخنة ترافقھا الكمية المتبقية من . ُيسكب كوب من القطر فوق الكنافة
  . قطر السكر على حدة

   نصائح

   بيانات التوقيت

  .ُتزّين كنافة الجبن بالفستق وُتقّدم مع كعك الكنافة : نصائح التقديم

  ساعات 4 : مدة التحضير

 دقيقة 35 : مدة الطھو

  



 بودينغ اBرز والدّراق •

  شرقي: أسلوب الطبخ •
اتٌ : نوع الطبق • aحْلِوي  
  أشخاص  ٦: الكمية •
  : درجة الصعوبة •
  رخيص: التكلفة •

  أضف إلى قائمتي المفضلة

  المكّونات 

 القصير ،غ من اBرز ١٠٠كوب أو  ½ •
  الحّبة

  مل من الماء ١٥٠٠أكواب أو  ٦ •
غ من حليب نستله المكثف  ٣٩٧علبة أو  ١ •

  المحلى
  المقّطع إلى مكعبات متوسطة الحجم ،غ من الدراق ٤٠٠علبة أو  ١ •
  م�عق طعام من ماء الزھر ٢ •

  طريقة التحضير 

ك من وقٍت يوضع اBرز مع الماء في وعاٍء كبيٍر وُيغلى ثم ُيترك على ناٍر خفيفٍة مع التحري
  . دقيقة أو إلى أن يصبح اBرز مطھّواً جّيداً  j٣٠خر لمّدة 

ُيضاف حليب نستله المكثف المحلّى إلى مزيج اBرز وُيغلى المزيج ثم ُيترك على ناٍر خفيفٍة مع 
دقيقة أو إلى أن يسمك البودينغ ويصبح بسماكة الكريما  ٣٠التحريك من وقٍت jخر لمّدة 

  . السائلة

 ٦عبات الدّراق وماء الزھر وُتحّرك المكّونات ثم ُترفع عن النار وُيسكب المزيج في ُتضاف مك
  . أكواٍب فردّيٍة منفصلةٍ 

  . ُيترك البودينغ جانباً كي يبرد قلي�ً ثم يوضع في البراد

   نصائح

   بيانات التوقيت

ُيزّين البودينغ بالكريما المخفوقة والفستق المسحوق وشرائح  : نصائح التقديم
  .النعناع ثم ُيقّدم الدراق وأوراق

  .يصبح بودينغ اBرز والدراق أكثر سماكًة بعد تبريده : نصائح أخرى



 دقائق 10 : لتحضيرمدة ا

 ساعة : مدة الطھو

  

 الغرْيبة بالفستق •

  شرقي: أسلوب الطبخ •
اتٌ : نوع الطبق • aحْلِوي  
  شخص  ١٥: الكمية •
  : درجة الصعوبة •
  رخيص: التكلفة •

  المكّونات 

  :مكّونات العجينة •

  الُمذّوب ،غ من السمن ٤٢٠أكواب أو  ٢ •
  غ من السكر البودرة ٢٨٠أكواب أو  ٢ •
  غ من الدقيق العادي ٥٦٠ أكواب أو ٤ •
المفروم  ،غ من الفستق ٣٠٠أكواب أو  ٢ •

 ً   فرماً خشنا

  :مكّونات الحشوة •

  المطحون ،غ من الفستق ٤٥٠أكواب أو  ٣ •
  غ من حليب نستله المكثف المحلى ٣٩٧علبة أو  ١ •
  ملعقة صغيرة من ماء الزھر ١ •

  طريقة التحضير 

ُيضاف الدقيق وُتمزج كافة المكونات . جّيداً ُيخلط السمن والسكر البودرة في وعاء حتى يمتزجا 
  . توضع في البراد حتى تجمد قلي�ً . جّيداً لتشّكل عجينة ^صقة

  : طريقة تحضير الحشوة

ُيخلط الفستق المطحون مع حليب نستله المكثف المحلى وماء الزھر حتى تمتزج كاّفة المكّونات 
  . يجمد كفاية، ثّم ُيقّسم إلى كرات صغيرة ُيغّطى مزيج الحشوة وُيترك في البراد حتى. جّيداً 

  . تقُّسم العجينة أيضاً إلى كرات صغيرة وُتحشى بكرات الحشوة

  . ُتغلّف كرات العجين المحشّية بالفستق المفروم، ثّم توضع في قوالب الفطائر وُترّص برّقة

ة أو حتى دقيق ١٥و ١٢درجة مئوية لمدة تتراوح بين  ١٢٥ُتخبز في فرن محّمى على حرارة 
  . تصبح جافّة

   نصائح



   بيانات التوقيت

دقائق ثّم  ١٠بعد إخراج الغرْيبة من الفرن، ُتترك جانباً لمدة  : نصائح الطبخ
  .قوالب الفطائر ُتنقل بعناية من

 دقيقة 25 : مدة التحضير

 دقيقة 15 : مدة الطھو

  

 حلوى السميد بجوز الھند •

  شرقي: أسلوب الطبخ •
اتٌ : نوع الطبق • aحْلِوي  
  أشخاص  ٨: الكمية •
  : درجة الصعوبة •
  رخيص: التكلفة •

  المكّونات 

  ملعقة طعام من الطحينة ١ •
  من البيض ٢ •
غ من جوز الھند  ٢٠٠أكواب أو  ٢ •

  المجفف
  المذّوب ،غ من السمن ١٠٠كوب أو  ½ •
غ من حليب نستله المكثف  ٣٩٧علبة أو  ١ •

  المحلى
  م�عق صغيرة من البيكينغ باودر ٢ •
  ملعقة صغيرة من خ�صة الفاني� ١ •
  غ من السميد الناعم ١٦٠كوب أو  ١ •
  للتزيين كمية إضافية ،غ من جوز الھند المجفف ٥٠كوب أو  ½ •

  :مكّونات القطر •

  غ من السكر ٣٠٠كوب أو  ½1 •
  مل من الماء ٢٥٠كوب أو  ١ •
  ملعقة صغيرة من عصير الحامض ١ •
  ملعقة طعام من ماء الزھر ١ •

  طريقة التحضير 

  . سم ٢٤× سم  ٢٨ُتدھن بالطحينة صينية للخْبز قياس 

  . وُتحّرك حتى تمتزج جيداً  ُتمزج في وعاء المكّونات المتبقية ما عدا كمية جوز الھند اbضافية



ُيخبز في فرن محّمى على . ُيسكب مزيج السميد وُيسّوى بشكل متجانس في صينية الخبز الُمعّدة
  . دقيقة أو حتى يصبح لون الوجه ذھبياً فاتحاً  ٢٥درجة مئوية لمدة  ١٧٥حرارة 

على درجة حرارة توضع جانباً لتبرد . ُتخَرج الصينية من الفرن وُيسكب فوقھا القطر المبّرد
  . الغرفة العادية، وُتزّين بكمية جوز الھند اbضافية، ثّم تقّطع إلى مرّبعات فُتقّدم

ُيغلى المزيج وُيترك على نار خفيفة لمدة . ُيضاف السكر والماء إلى القدر: طريقة تحضير القطر
  . لزھرُيرفع عن النار، وُيضاف إليه عصير الحامض، وماء ا. دقائق ٨و  ٦تتراوح بين 

   نصائح

   بيانات التوقيت

  .ُتزّين حلوى السميد بجوز الھند اbضافي قبل أو بعد تقطيعھا : نصائح التقديم

 دقائق ١٠ساعة و  : مدة التحضير

 دقيقة 25 : مدة الطھو

  

 معمول مد بالقشطة •

  شرقي: أسلوب الطبخ •
اتٌ : نوع الطبق • aحْلِوي  
  أشخاص  ٩: الكمية •
  : درجة الصعوبة •
  رخيص: التكلفة •

  المكّونات 

  :مكّونات العجينة •

  غ من السميد الخشن ٣٢٠أكواب أو  ٢ •
  مغ من السميد الناع ١٦٠كوب أو  ١ •
  المذّوب ،غ من السمن ٢١٠كوب أو  ١ •
  غ من السكر ١٠٠كوب أو  ½ •
  ملعقة صغيرة من المحلب المطحون ١ •
  ملعقة صغيرة من مسحوق الخميرة ١ •
  م�عق طعام من ماء الورد ٣ •
  م�عق طعام من ماء الزھر ٣ •

  :مكّونات الحشوة •

  مل من الماء ٧٥٠أكواب أو  ٣ •
  محلىغ من حليب نستله المكثف ال ٣٩٧علبة أو  ١ •
  غ من دقيق الذرة ٩٠كوب أو  ¾ •



  م�عق طعام من ماء الزھر ٢ •

  طريقة التحضير 

ُيخلَط في وعاء الّسميد الخشن والّسميد الناعم، والسمن، والسكر، والمحلب، والخميرة، وماء 
  . ُتمزج المكّونات جّيداً ثّم ُتغّطى وُتترك جانباً لمدة ساعة على اBقلّ . الورد، وماء الزھر

سم وُتمّد  ٢٨كمية عجينة المعمول في صينّية للخْبز غير ^صقة ومستديرة مقاسھا ½ ُترّص 
  . فيھا بشكل متجانس

ُيغلى المزيج . ُيخلط الماء، وحليب نستله المكثف المحلّى، ودقيق الذرة في قدر متوّسطة الحجم
  . ُيضاف ماء الزھر وُيحّرك. مع التحريك المستمّر ليتكاثف

الساخن فوق عجينة المعمول في الصينية بشكل متجانس ثّم توضع الصينية  ُيسكب مزيج القشطة
  . جانباً حتى تبرد وُتُ◌صبح بحرارة الغرفة العادية

توضع الكمية المتبقية من عجينة المعمول بين ورقتي زبدة، ثّم ُتمّد بعناية بالشوبك بين الورقتين 
. العجينة فوق مزيج القشطة وُترّص بعناية ُتنزع الورقة العليا وُتقلب. حتى ُتصبح بحجم الصينية

  ). ُتنزع العجينة الزائدة من الجوانب(

 ٣٠و ٢٥درجة مئوية لمدة تتراوح بين  ٢٠٠ُتخبز عجينة المعمول في فرن ُمحّمى على حرارة 

  . ُتخرج الصينية من الفرن وتوضع جانباً لتبرد. دقيقة أو حتى تكتسب لوناً بنياً ذھبياً 

  . إلى مربعات وُيقّدم ُيقّطع المعمول

   نصائح

   بيانات التوقيت

جانباً bضافته ُيزّين المعمول بالفستق المسحوق وُيقّدم القطر  : نصائح التقديم
  .عند الطلب

 ساعة : مدة التحضير

 دقيقة 30 : مدة الطھو

  



 مفروكة الفستق والقشطة •

  شرقي: أسلوب الطبخ •
اتٌ : نوع الطبق • aحْلِوي  
  أشخاص  ٨: الكمية •
  : درجة الصعوبة •
  رخيص: التكلفة •

  المكّونات 

  :لعجينة مفروكة الفستق •

  المطحون ،غ من الفستق ٧٥٠أكواب أو  ٥ •
  غ من السكر البودرة ٧٠كوب أو  ½ •
  مل من ماء الورد ٦٠كوب أو  ¼ •
  مل من ماء الزھر ٦٠كوب أو  ¼ •

  :لحشوة القشطة •

  غ من حليب نستله المكثف المحلى ٣٩٧علبة أو  ١ •
  مل من الماء ٥٠٠أكواب أو  ٢ •
  غ من دقيق الذرة ٦٠كوب أو  ½ •

  طريقة التحضير 

ا^حتفاظ بملعقتين كبيرتين من السكر البودرة مع (يوضع الفستق المطحون مع السكر البودرة 
 ً   . ، وماء الورد، وماء الزھر في وعاٍء وُتمزج المكّونات جّيداً )جانبا

سم  ٢٥× سم  ٣٥ُترش الملعقتان المتبقيتان من السكر البودرة في قعر صينّية مستطيلٍة قياس 
  . انسة في قعر الصينيةوُترص نصف كمّية عجينة الفستق في الصينّية حتى تصبح مسّطحة ومتج

ُيمزج حليب نستله المكثف المحلّى مع الماء ودقيق الذرة في قدٍر وُتترك المّكونات على ناٍر 
خفيفٍة مع التحريك المستمر إلى أن تسمك الصلصة ثم ُتسكب فوق عجينة الفستق بشكٍل متساٍو 

  . في الصينّية التي توضع بعدھا في مكاٍن معتدل الحرارة كي تبرد

ضع النصف المتبقي من عجينة الفستق ما بين طبقتين من ورق التغليف ثم ُيلف ما بين يو
ُتستخرج الورقة . الطبقتين مع استخدام شوبٍك حتى يصبح حجم العجينة مطابقا حجم الصينية

  . العليا وُتقلب العجينة فوق الكريما ثم ُترص بخفٍّة مع إزالة الفائض من العجينة عند اBطراف

  . البّراد إلى أن يحين وقت التقديم توضع في

  . ُتقّطع إلى مرّبعات وُتقّدم

   نصائح

   بيانات التوقيت



  .ّين الوجه بالكريما والكرز اBحمرُيز : نصائح التقديم

 دقيقة 25 : مدة التحضير

 دقائق 10 : مدة الطھو

  

 كعكة كريم السميد •

  شرقي: أسلوب الطبخ •
اتٌ : نوع الطبق • aحْلِوي  
  أشخاص  ٨: الكمية •
  : درجة الصعوبة •
  رخيص: التكلفة •

  المكّونات 

  :مكّونات القاعدة •

غ من بسكويت  ١٥٠كوب أو  ½1 •
  الُمفّتت ،ديجيستيف

غ من الزبدة غير  ١٠٠كوب أو  ½ •
  المذّوبة ،المملحة

  :مكّونات الحشوة •

  غ من حليب نستله المكثف المحلى ٣٩٧علبة أو  ١ •
  مل من الماء ٨٧٥أكواب أو  ½3 •
  غ من السميد الناعم ١٦٠كوب أو  ١ •
  م�عق طعام من ماء الورد ٢ •
  الطازجة ،مل من الكريما السائلة ٢٥٠كوب أو  ١ •
  المسحوق للتزيين ،طعام من الفستقم�عق  ٢ •
  المغسولة والمقّطعة إلى أنصاف للتزيين ،حبات من الفراولة ٣ •
  كوب من قطر السكر ½ •

  طريقة التحضير 

ُترّص العجينة . ُيخلط البسكويت المفّتت والزبدة في وعاء، وُتفرك المكّونات حتى ُتشّكل عجينة
  . ثّم توضع جانباً  سم ٢٠في قاعدة صينية كعك ذات قعر متحّرك قياس 

ُتخرج من الفرن . دقائق ٦درجة مئوية لمدة  ١٨٠ُتخبز الصينية في فرن ُمحّمى على حرارة 
  . وتوضع جانباً 



ُيغلى المزيج وُيترك على . يوضع حليب نستله المكثف المحلّى، والماء، والسميد في قدر كبير
ُيضاف ماء الورد . ثف المزيجدقائق أو حتى يتكا ١٠نار خفيفة مع التحريك المستمّر لمدة 

  . وُيرفع المزيج عن النار

  . ُيسكب مزيج الكريم فوق القاعدة الُمعّدة، وتوضع جانباً لتبرد وُتُ◌صبح بحرارة الغرفة العادية

دقائق  ٦و ٥في أثناء ذلك، ُتخفق الكريمة السائلة الطازجة بالخ�ط الكھربائي لمدة تتراوح بين 
  . أو حتى تجمد الكريمة

ضع الكريمة المخفوقة في كيس أنبوبي للتزيين مزّود بفوھة نجمية الشكل وُيغّطى بھا وجه تو
  . الكعكة كلّھا

  . توضع الكعكة في البراد لمدة ساعة على اBقل. ُتزّين الكعكة بالفستق المسحوق والفراولة

  . ُتنقل من الصينية وُتقّدم مع القطر البارد

   بيانات التوقيت

 دقيقة 25 : مدة التحضير

 دقائق 10 : مدة الطھو

  

 بق�وة بنكھة القھوة •

  شرقي: أسلوب الطبخ •
اتٌ : نوع الطبق • aحْلِوي  
  شخص  ١٢: الكمية •
  : درجة الصعوبة •
  رخيص: التكلفة •

  المكّونات 

  :للقطر •

  من السكر غ ٤٠٠أكواب أو  ٢ •
  مل من الماء ٢٥٠كوب أو  ١ •
  ملعقة طعام من عصير الحامض ١ •

  :لصنع البق%وة •

مذّوبة في  ،من رقائق عجينة البق�وة ١٥ •
  حال كانت مثلجة

  المذّوبة ،غ من الزبدة غير المملحة ١٥٠كوب أو  ¾ •
  المطحون ،غ من الصنوبر ٧٥كوب أو  ½ •
  طحونالممزوج بالصنوبر الم ،غ من السكر ٥٠كوب أو  ¼ •



  الممزوجة بالصنوبر والسكر ،ملعقة طعام من قھوة نسكافه سريعة التحضير ½1 •

  :للحشوة •

  غ من الكاجو غير المملّح ٢٢٥كوب أو  ½1 •
  غ من الصنوبر ١٥٠كوب أو  ١ •
  المنزوع عنه القشر ،شرائح من خبز التوست اBبيض ٤ •
  غ من حليب نستله المكثف المحلى ٣٩٧علبة أو  ١ •
  ء الوردم�عق طعام من ما ٢ •

  طريقة التحضير 

  : لتحضير القطر

. دقائق ٨-٦ُيذّوب السكر مع الماء في مق�ة كبيرة وُيغلى المزيج ثم ُيترك على نار ھادئة لمدة 

  . ُيضاف عصير الليمون الحامض وُيترك المزيج حّتى يبرد

  : لتحضير الحشوة

ُيترك المزيج . متجانسُتمزج كافة مكّونات الحشوة في خ�ّط كھربائي حّتى يصبح المزيج 
 ً   . جانبا

  : لتحضير البق�وة

. سم بالزبدة، وتوضع رقاقة واحدة عليھا، ثم ُتدھن بدورھا بالزبدة ٣٠× سم  ٤٠ُتدھن صينية 

  . رقائق إضافّية ٥ُتكّرر ھذه الخطوة مع 

  . ُتوّزع الحشوة بتأ̀ن فوق الرقائق

  . وجھھا القليل من مزيج الصنوبر توضع رقاقة فوق الحشوة، وُتدھن بالزبدة ثم ُيرش على

ُترش بدورھا بقليل من مزيج الصنوبر وُتكّرر ھذه الخطوة . توضع رقاقة أخرى فوق الصنوبر
  . مع الرقائق المتبّقية

ُيدھن الوجه بالزبدة المذّوبة، ثم ُتقّص الرقائق مع الحشوة على شكل خطوط متوازية للحصول 
  ). ماسي(على قطع بشكل المعّين 

دقيقة أو حّتى يصبح  ٣٠و ٢٥درجة مئوّية لمّدة تتراوح بين  ١٨٥ز في الفرن على حرارة ُتخب
  . لونھا ذھبياً 

  . ُيسكب القطر البارد فوق قطع البق�وة فور إخراج الصينّية من الفرن

   بيانات التوقيت

 دقيقة 30 : ة التحضيرمد



 دقيقة 30 : مدة الطھو

  

 المعمول المحشو بالتمر والجوز •

  شرقي: أسلوب الطبخ •
اتٌ : نوع الطبق • aحْلِوي  
  شخص  ٢٠: الكمية •
  : درجة الصعوبة •
 رخيص: التكلفة •

  المكّونات 

  :لتحضير العجينة •

  غ من السميد ١٥٠٠أكواب أو  ٩ •
غ من الزبدة غير  ٣٠٠كوب أو  ½1 •

  المذّوبة ،لحةالمم
  المذّوب ،غ من السمن ٣٠٠كوب أو  ½1 •
  غ من السكر الناعم ٢٠٠كوب أو  ١ •
  ملعقة صغيرة من جوز الطيب المسحوق ١ •
  ملعقة صغيرة من الحلبة المطحونة ١ •
  ملعقة صغيرة من مسحوق الخميرة ١ •
  مل من ماء الورد ١٩٠كوب أو  ¾ •
  مل من ماء الزھر ٦٠كوب أو  ¼ •

  :للحشوة •

  المنزوع منه النوى و المفروم ،رغ من التم ٧٥٠ •
  غ من الزبدة غير المملحة ٥٠كوب أو  ¼ •
  غ من حليب نستله المكثف المحلى ٣٩٧علبة أو  ١ •
  المحّمص والمسحوق ،غ من الجوز ٧٥كوب أو  ¾ •

  طريقة التحضير 

ُيمزج السميد جيداً مع الزبدة، السمنة، السكر، جوزة الطيب، المحلب والخميرة في وعاء، ثم 
  . ساعات على اBقلّ  ٤ى المزيج بإحكام وُيترك جانباً لمّدة ُيغط

ُيدعك التمر جيداً مع الزبدة في وعاء، ثم ُيضاف حليب نستله المكّثف المحلّى تدريجياً مع 
  . ساعة ٢/١يوضع المزيج في البّراد لمّدة . ا^ستمرار بالدعك، ثم ُيضاف الجوز وُيمزج جيداً 

ر إلى مزيج السميد، وُيدعك بواسطة اليدين حّتى تتماسك ُيضاف ماء الورد مع ماء الزھ
  . ُيضاف المزيد من ماء الورد عند الحاجة. العجينة

. ُتقسم العجينة إلى أقسام صغيرة، وُيسّطح كل قسم باليد وتوضع عليه ملعقة صغيرة من الحشوة

  . ُتقفل العجينة جيداً لتشكيل كرة صغيرة



  . غط عليھا للحصول على شكل مزخرف في الجھة العلياتوضع الكرة في قالب للمعمول وُيض

 ١٥درجة مئوّية لمّدة تتراوح بين  ١٨٥ُتصّف اBقراص فوق ورق مشّمع وُتخبز على حرارة 

  . دقيقة أو حّتى تتلّون قلي�ً من دون أن يصبح لونھا بنياً  ٢٠و

   نصائح

   بيانات التوقيت

للحصول على أقراص ھّشة، يجب تجّنب دعك العجينة  - : نصائح الطبخ
يجب أن تكون  -. بالتماسك بشكل مفرط، بل بتأّن حّتى تبدأ

  .طراوة العجينة معتدلة

المحلب نوع من التوابل مستخرج من نوى الكرز اBسود  : نصائح أخرى
  .قوي وطعم حلو وُمر يتمتع بعطر. المجفف والمسحوق

  ساعات 4 : مدة التحضير

 دقيقة 20 : مدة الطھو

  

 بسبوسة باللوز •

  شرقي: أسلوب الطبخ •
اتٌ : نوع الطبق • aحْلِوي  
  أشخاص  ٩: الكمية •
  : درجة الصعوبة •
 رخيص: التكلفة •

  المكّونات 

غ من الزبدة غير  ٢٠٠كوب أو  ١ •
  المذوبة ،المملحة

غ من حليب نستله المكثف  ٣٩٧علبة أو  ١ •
  المحلى

  ملعقة صغيرة من البيكينغ باودر ½1 •
  غ من السميد ٣٢٠أكواب أو  ٢ •
  غ من اللوز المطحون ١٠٠كوب أو  ١ •
  مل من الماء ٢٥٠كوب أو  ١ •

  :مكّونات القطر •

  كرغ من الس ٤٠٠أكواب أو  ٢ •
  مل من الماء ٣٧٥كوب أو  ½1 •



  ملعقة صغيرة من عصير الحامض ١ •
  ملعقة طعام من ماء الورد ١ •
  م�عق طعام من اللوز المطحون ٢ •

  طريقة التحضير 

ُيضاف . ُتمزج الزبدة مع حليب نستله المكثف المحلى والبيكينغ باودر وُيحّرك المزيج جيداً 
  . ّونات حتى تمتزج جيداً السميد، واللوزا لمطحون والماء وُتحّرك المك

ُتخبز . سم وُيسّوى الوجه بشكل متجانس ٢٤× سم  ٢٨ُيسكب المزيج في صينية للخبز قياس 
دقيقة أو حتى يصبح لون  ٣٥درجة مئوية لمدة  ١٩٠البسبوسة في فرن محّمى على حرارة 

  . الوجه ذھبياً 

ي البراد لتبرد تماماً، وتقّطع توضع ف. يتّم إخراجھا من الفرن وُيسكب القطر المبّرد على وجھھا
  . إلى معّينات وُتقّدم

  : طريقة تحضير القطر

 ٨و  ٦ُيغلى المزيج وُيترك على نار خفيفة لمدة تتراوح بين . ُيضاف السكر والماء إلى قدر
  . ُيرفع عن النار، وُيضاف إليه عصير الحامض، وماء الورد، واللوز المطحون. دقائق

   نصائح

   بيانات التوقيت

يجب أن تكون تركيبة مزيج البسبوسة رخوة بعض الشيء  : نصائح الطبخ
  .نتيجة وليست شديدة للحصول على أفضل

 دقائق 10 : حضيرمدة الت

 دقيقة 35 : مدة الطھو

  

 -حلوى التمر على الطريقة السعودية  •
 الحيسة

  سعودي: أسلوب الطبخ •
اتٌ : نوع الطبق • aحْلِوي  
  أشخاص  ٧: الكمية •
  : درجة الصعوبة •
 رخيص: التكلفة •

  المكّونات 



  غ من السمن ١٥٠كوب أو  ¾ •
  غ من الدقيق العادي ٢١٠كوب أو  ½1 •
  المنزوع منه النواة والمفروم فرماً ناعماً  ،غ من التمر ٧٥٠أكواب أو  ٣ •
  ملعقة طعام من الھال المطحون ½ •
  غ من حليب نستله المكثف المحلى ٢٠٠علبة أو  ½ •

  طريقة التحضير 

ُيضاف إليه الدقيق وٌيحّرك على نار متوسطة الحرارة لمّدة تتراوح . ُيحّمى السمن في قدر كبيرة
  . يصبح لون المزيج بنياً ذھبياً فاتحاً  دقائق أو حّتى ٨و ٦بين 

  . ُيرفع الدقيق عن النار، وُيضاف إليه التمر المفروم وُيھرس جيداً بملعقة خشبّية

ُتضاف حّبات الھال مع حليب نستله المكثف المحلّى وُتحّرك المكّونات حّتى تمتزج جيداً بعضھا 
  . مع بعض

  . ُتسكب الحلوى في طبق وُتقّدم

   نصائح

   بيانات التوقيت

يمكن تقريص مزيج التمر إلى كرات صغيرة وتقديمھا مع  : نصائح التقديم
  .قھوة نسكافه سريعة التحضير

 دقيقة 15 : دة التحضيرم

 دقائق 8 : مدة الطھو

  

•  

 قطايف عصافيري بالقشطة •

  شرقي: أسلوب الطبخ •
اتٌ : نوع الطبق • aحْلِوي  
  أشخاص  ١٠: الكمية •
  : درجة الصعوبة •
  رخيص: التكلفة •

  المكّونات 

  غ من قشطة نستله ١٧٠علبة أو  ١ •
  مل من الحليب ٥٠٠أكواب أو  ٢ •



  ذرةغ من دقيق ال ٦٠كوب أو  ½ •
  ملعقة طعام من ماء الزھر ١ •
  غ من شرائح القطايف الجاھزة ٦٠٠وحدة صغيرة أو  ٤٠ •
  للتزيين ،غ من الفستق المطحون ٥٠كوب أو  ½ •
  مل من قطر السكر ٥٠٠أكواب أو  ٢ •

  طريقة التحضير 

يوضع المزيج على النار حتى يغلي . ُتمَزج قشطة نستله مع الحليب السائل ودقيق الذرة في قدر
ك ثم يوضع جانباً حتى يبرد. ثف مع التحريك المستمرويتكا aُيضاف إليه ماء الزھر وُيَحر .  

ُتحشى كل دائرة من القطايف بملعقة صغيرة كاملة من القشدة المحّضرة والمبّردة وُيلَصق طرفا 
  . القطايف بإحكام من جھة واحدة فتظھر القشدة من الجھة الثانية

  . الجھة غير الملصقة في الفستق المطحونُتغَمس كل قطعة من القطايف من 

م مع القطر aُتَصّف القطايف على صحن كبير وُتَقد .  

   نصائح

   تبيانات التوقي

  .ُتَزيaن القطائف بمعقود زھر البرتقال مع القطر : نصائح التقديم

 دقيقة 15 : مدة التحضير

 دقائق 10 : مدة الطھو

  

 أم علي •

  عربي: أسلوب الطبخ •
اتٌ : نوع الطبق • aحْلِوي  
  أشخاص  ١٠: الكمية •
  : درجة الصعوبة •
  رخيص: التكلفة •

  المكّونات 

متوّسطة  ،غ من الكرواسان ٦٠٠قطع أو  ٨ •
  الحجم، مقّطعة إلى أجزاء صغيرة

  م�عق طعام من الزبيب ٣ •
  م�عق طعام من جوز الھند المجفف ٣ •
  المحّمصة ،م�عق طعام من رقائق اللوز ٣ •



  المكّسر ،م�عق طعام من الفستق ٣ •
  غ من حليب نستله المكثف المحلى ٣٩٧علبة أو  ١ •
  ملعقة صغيرة من خ�صة الفاني� ١ •
  تر من الماءل ١أكواب أو  ٤ •
  المخفوقة ،مل من الكريما السائلة ٢٥٠كوب أو  ١ •

  طريقة التحضير 

  . ُيمزج الكرواسان المقّطع مع الزبيب، جوز الھند، اللوز والفستق في وعاٍء للخبز

يوضع حليب نستله المكّثف المحلّى مع الفاني� والماء داخل قدٍر كبير وُتغلى المكّونات ثم ُترفع 
دقائق أو  ٥مباشرًة فوق مزيج الكراوسان في طبق الخبز وتوضع جانباً لمّدة  عن النار وُتسكب

  . إلى أن تمتص قطع الكراوسان أكبر كمّيٍة ممكنٍة من السائل

توضع الكريما المخفوقة داخل كيس تزيين الحلويات ثم ُتعصر الكريما فوق المزيج المحّضر في 
  . طبق الخبز

درجة مئوّية مع استعمال قسم الشواء فيه  ٢٠٠ى حرارة يوضع طبق الخبز في فرٍن محّمى عل
  . دقائق أو إلى أن يصبح وجه التغليفة ذھبّياً وُيقّدم مباشرةً  ٥وُيطھى لمّدة 

   بيانات التوقيت

 دقيقة 15 : مدة التحضير

 دقيقة 20 : مدة الطھو

  

 زنود السّت بالخبز •

  شرقي: أسلوب الطبخ •
اتٌ : نوع الطبق • aحْلِوي  
  أشخاص  ٧: الكمية •
  : درجة الصعوبة •
  رخيص: التكلفة •

  المكّونات 

  الطازج ،شريحة من خبز التوست ٢٤ •
  غ من قشطة نستله ٣٤٠علب أو  ٢ •
  ملعقة طعام من ماء الورد ١ •
 ،م�عق صغيرة من الدقيق العادي ٣ •

  ب في ملعقتين كبيرتين من الماءالمذوّ 
  أكواب من زيت القلي ٢ •



  الجاھز ل�ستعمال ،أكواب من قطر السكر ٢ •
  المطحون للتزيين ،غ من الفستق ٤٠كوب أو  ¼ •

  طريقة التحضير 

  . تتّم إزالة اللّب من شرائح التوست، ثم ُترّق كّل شريحة باستعمال مرقاق حّتى تصبح مسّطحة

ملعقة كبيرة من  ٢/١الورد في وعاء، ثم ُتحشى كّل شريحة خبز بـ ُتمزج قشطة نستله مع ماء
ُتضغط . ُتلّف حّتى يتّم إغ�قھا على شكل إصبع، وُيقفل الطرف بالدقيق المذّوب. القشطة

  . الجوانب للتأّكد من عدم تسّرب القشطة أثناء القلي

دقائق  ٤و ٣اوح بين درجة مئوّية لمّدة تتر ١٨٠ُتقلى زنود الست في زيت محّمى على حرارة 
  . أو حّتى يصبح لونھا بنياً ذھبياً 

ثم ُتغّمس كّل قطعة بسرعة . ُترفع من الزيت وتوضع على رّف bزالة الكمية الفائضة من الزيت
  . في القطر الجاھز

  . ُيرّش الفستق المطحون على الوجه وُتقّدم زنود الست بعد أن تبرد قلي�ً 

   بيانات التوقيت

 دقيقة 15 : مدة التحضير

 دقائق 4 : مدة الطھو

  

 البسبوسة •

  شرقي: أسلوب الطبخ •
اتٌ : نوع الطبق • aحْلِوي  
  شخص  ١١: الكمية •
  : درجة الصعوبة •
  رخيص: التكلفة •

  المكّونات 

  غ من قشطة نستله ١٧٠علبة أو  ١ •
  غ من السكر ٢٠٠وب أو ك ١ •
  مل من الحليب ٦٩٠أكواب أو  ¾2 •
  م�عق صغيرة من مسحوق الفاني� ٢ •
  م�عق صغيرة من البيكينغ باودر ٢ •
غ من الزبدة غير  ١٥٠كوب أو  ¾ •

  المذوبة ،المملحة



  غ من السميد ٨٠٠أكواب أو  ٥ •
  المقّطع أنصافاً  ،غ من اللوز ٧٠كوب أو  ½ •

  :مكّونات القطر •

  مل من الماء ٤٤٠كوب أو  ¾1 •
  غ من السكر ٥٠٠أكواب أو  ½2 •
  م�عق طعام من ماء الورد ٢ •

  طريقة التحضير 

يحّرك . ُتخلط قشطة نستله مع السكر، والحليب، ومسحوق الفاني�، والبيكينغ باودر، والزبدة
  . الخليط حتى يذوب السكر

  . داً ُيضاف السميد إلى خليط الحليب والقشطة وُيحّرك حتى تمتزج المكّونات جيّ 

ُيسكب مزيج السميد فيھا، وُيسّوى الوجه بشكل . سم بالزبدة ٢٨× سم  ٣٥ُتدھن صينية للخبز 
  . متجانس وُيزّين بأنصاف اللوز

دقيقة  ٤٠و ٣٥درجة مئوية لمدة تتراوح بين  ١٧٥ُتخبز البسبوسة في فرن محّمى على حرارة 
  . أو حتى يصبح لون الوجه بنّياً ذھبياً 

  . الفرن وُيسكب القطر على وجھھا بشكل متساوٍ  يتّم إخراجھا من

  . ُتترك جانباً حتى تبرد، وُتقّطع بسكين حادة إلى مرّبعات أو معّينات وُتقّدم

  : لتحضير القطر

دقائق، ثّم ُيرفع المزيج عن النار، وُيضاف إليه ماء  ٦و  ٥ُيغلى الماء والسكر لمدة تتراوح بين 
  . ة حرارة الغرفةالورد، وُيترك ليبرد وُيصبح بدرج

   بيانات التوقيت

 دقيقة 20 : مدة التحضير

 دقيقة 40 : مدة الطھو

  



 البسبوسة بجوز الھند •

  شرقي: أسلوب الطبخ •
اتٌ : نوع الطبق • aحْلِوي  
  أشخاص  ٩: الكمية •
  : درجة الصعوبة •
  رخيص: التكلفة •

  المكّونات 

  ملعقة طعام من الطحينة ١ •
  الطري ،غ من السمن ١٠٠كوب أو  ½ •
غ من حليب نستله المكثف  ٣٩٧علبة أو  ١ •

  المحلى
  ملعقة صغيرة من البيكينغ باودر ١ •
  غ من السميد ٣٢٠أكواب أو  ٢ •
  غ من جوز الھند المجفف ١٠٠كوب أو  ١ •
  مل من الماء ٢٥٠كوب أو  ١ •

  :للقطر •

  غ من السكر ٣٠٠ب أو كو ½1 •
  مل من الماء ٢٥٠كوب أو  ١ •
  ملعقة صغيرة من عصير الحامض ١ •
  ملعقة طعام من ماء الزھر ١ •

  طريقة التحضير 

  . سم بالطحينة ٢٤× سم  ٢٨ُيدھن قالب للخبز قياس 

ُيضاف السميد . ُيمزج السمن مع حليب نستله المكّثف المحلّى والبيكينغ باودر وُتحّرك جّيداً 
  . ھند المجّفف والماء وُتحّرك المكّونات جّيداً إلى أن تمتزج ببعضھاوجوز ال

درجٍة مئوّية  ١٩٠ُيسكب المزيج في قالب الخبز المجّھز وُيخبز في فرٍن محّمى على حرارة 
  . دقيقة أو إلى أن يصبح الوجه ذھبي اللون ٣٥لمّدة 

في مكاٍن معتدل الحرارة كي ُيستخرج القالب من الفرن وُيسكب فوقه القطر المبّرد ثم يوضع 
  . يبرد وُيقّطع إلى أشكال ماسّية وُيقّدم

إلى  ٦يوضع السكر والماء في قدٍر وُيغلى المزيج وُيترك على ناٍر خفيفٍة لمّدة : لتحضير القطر
  . دقائق ثم ُيرفع عن النار وُيضاف إليه عصير الحامض وماء الزھر ٨

   نصائح

   بيانات التوقيت



  .ُتزّين البسبوسة بجوز الھند المجّفف : نصائح التقديم

 دقائق 10 : مدة التحضير

 دقيقة 35 : مدة الطھو

  

 قشطةُكوسُكوس بالعسل وال •

  شرقي: أسلوب الطبخ •
اتٌ : نوع الطبق • aحْلِوي  
  أشخاص  ٧: الكمية •
  : درجة الصعوبة •
  رخيص: التكلفة •

  المكّونات 

  مل من الماء ٥٠٠أكواب أو  ٢ •
  م�عق طعام من العسل ٤ •
غ من الكوسكوس  ٣٤٠أكواب أو  ٢ •

  الجاھز
  ملعقة طعام من الزبدة غير المملحة ١ •
  السائلة مل من الكريما ٣٧٥كوب أو  ½1 •
  غ من حليب نستله المكثف المحلى ٣٩٧علبة أو  ١ •
  المقطع إلى رقائق ،غ من اللوز المحّمص ٤٥كوب أو  ½ •
  المسحوق سحقاً خشناً  ،غ من الفستق ٧٥كوب أو  ½ •
  المنزوعة العنق والمقّطعة إلى أرباع ،غ من الفراولة ٢٠٠ •
  رشة من القرفة المطحونة •

  طريقة التحضير 

  . ل في كسرولةُيغلى الماء والعس

ُيرفع المزيج عن النار وُيضاف إليه الكوسكوس مع تحريكه بشوكة ثّم ُيغّطى وُيترك جانباً لمدة 
  . دقائق ٤

يوضع المزيج جانباً حتى . ُتحّرك وُتحرك بشوكة حتى تمتزج جّيداً بالمكّونات. ُتضاف الزبدة
  . يبرد وُيصبح بحرارة الغرفة العادية

. دقائق أو حتى تجمد ٦و ٥الطازجة بالخ�طة الكھربائية لمدة تتراوح بين  ُتخفق الكريمة السائلة

  . ُيضاف حليب نستله المكثف المحلّى إلى الكريمة المخفوقة وُيمزجا جيداً 



يوضع الكوسكوس البارد في الطبق ويغطى بمزيج القشطة، والمكّسرات، والفراولة، ومسحوق 
  . القرفة

   نصائح

   بيانات التوقيت

  .يمكن تقديم ھذه الحلوى في طبق كبير أو في أطباق فردية : نصائح التقديم

 دقيقة 25 : مدة التحضير

 ائقدق 10 : مدة الطھو

  

 كعكة كريم السميد •

  شرقي: أسلوب الطبخ •
اتٌ : نوع الطبق • aحْلِوي  
  أشخاص  ٨: الكمية •
  : درجة الصعوبة •
  رخيص: التكلفة •

  المكّونات 

  :مكّونات القاعدة •

غ من بسكويت  ١٥٠كوب أو  ½1 •
  الُمفّتت ،ديجيستيف

غ من الزبدة غير  ١٠٠كوب أو  ½ •
  المذّوبة ،المملحة

  :مكّونات الحشوة •

  غ من حليب نستله المكثف المحلى ٣٩٧لبة أو ع ١ •
  مل من الماء ٨٧٥أكواب أو  ½3 •
  غ من السميد الناعم ١٦٠كوب أو  ١ •
  م�عق طعام من ماء الورد ٢ •
  الطازجة ،مل من الكريما السائلة ٢٥٠كوب أو  ١ •
  المسحوق للتزيين ،م�عق طعام من الفستق ٢ •
  صاف للتزيينالمغسولة والمقّطعة إلى أن ،حبات من الفراولة ٣ •
  كوب من قطر السكر ½ •

  طريقة التحضير 

ُترّص العجينة . ُيخلط البسكويت المفّتت والزبدة في وعاء، وُتفرك المكّونات حتى ُتشّكل عجينة
  . سم ثّم توضع جانباً  ٢٠في قاعدة صينية كعك ذات قعر متحّرك قياس 



ُتخرج من الفرن . دقائق ٦درجة مئوية لمدة  ١٨٠ُتخبز الصينية في فرن ُمحّمى على حرارة 
  . وتوضع جانباً 

ُيغلى المزيج وُيترك على . يوضع حليب نستله المكثف المحلّى، والماء، والسميد في قدر كبير
ُيضاف ماء الورد . دقائق أو حتى يتكاثف المزيج ١٠نار خفيفة مع التحريك المستمّر لمدة 

  . وُيرفع المزيج عن النار

  . اعدة الُمعّدة، وتوضع جانباً لتبرد وُتُ◌صبح بحرارة الغرفة العاديةُيسكب مزيج الكريم فوق الق

دقائق  ٦و ٥في أثناء ذلك، ُتخفق الكريمة السائلة الطازجة بالخ�ط الكھربائي لمدة تتراوح بين 
  . أو حتى تجمد الكريمة

وجه  توضع الكريمة المخفوقة في كيس أنبوبي للتزيين مزّود بفوھة نجمية الشكل وُيغّطى بھا
  . الكعكة كلّھا

  . توضع الكعكة في البراد لمدة ساعة على اBقل. ُتزّين الكعكة بالفستق المسحوق والفراولة

  . ُتنقل من الصينية وُتقّدم مع القطر البارد

   بيانات التوقيت

 دقيقة 25 : مدة التحضير

 دقائق 10 : مدة الطھو

  

 المعمول المحشو بالفستق •

  شرقي: أسلوب الطبخ •
اتٌ : نوع الطبق • aحْلِوي  
  شخص  ٢٠: الكمية •
  : درجة الصعوبة •
  رخيص: التكلفة •

  المكّونات 

  :لتحضير العجينة •

  غ من السميد ١٥٠٠أكواب أو  ٩ •
غ من الزبدة غير  ٣٠٠كوب أو  ½1 •

  المذّوبة ،المملحة
  المذّوب ،غ من السمن ٣٠٠ب أو كو ½1 •
  غ من السكر الناعم ٢٠٠كوب أو  ١ •
  ملعقة صغيرة من جوز الطيب المسحوق ١ •
  ملعقة صغيرة من المحلب المطحون ١ •



  ملعقة صغيرة من مسحوق الخميرة ١ •
  مل من ماء الورد ١٩٠كوب أو  ¾ •
  مل من ماء الزھر ٦٠كوب أو  ¼ •

  :لتحضير الحشوة •

  قغ من الفست ٥٠٠أكواب أو  ½3 •
  ملعقة طعام من ماء الزھر ١ •
  م�عق طعام من ماء الورد ٢ •
  غ من حليب نستله المكثف المحلى ٣٩٧علبة أو  ١ •
  غ من السكر الناعم ١٠٠كوب أو  ½ •

  طريقة التحضير 

ُيمزج السميد جيداً مع الزبدة، السمنة، السكر، جوزة الطيب، المحلب والخميرة في وعاء، ثم 
  . ساعات على اBقلّ  ٤جانباً لمّدة ُيغطى المزيج بإحكام وُيترك 

  . ثم ُيرفع ويوضع في وعاء. يوضع الفستق في خ�ّط كھربائي وُيخلط حّتى يصبح ناعماً 

ُيضاف إليه الماء مع ماء الورد وحليب نستله المكّثف المحلّى وُيحّرك حّتى تمتزج المكّونات 
  . واحدةبعضھا ببعض، ثم ُيغطى المزيج ويوضع في البّراد لمّدة ساعة 

ُيضاف ماء الورد مع ماء الزھر إلى مزيج السميد، وُيدعك بواسطة اليدين حّتى تتماسك 
  . ُيضاف المزيد من ماء الورد عند الحاجة. العجينة

. ُتقسم العجينة إلى أقسام صغيرة، وُيسّطح كل قسم باليد وتوضع عليه ملعقة صغيرة من الحشوة

  . ةُتقفل العجينة جيداً لتشكيل كرة صغير

  . توضع الكرة في قالب للمعمول وُيضغط عليھا للحصول على شكل مزخرف في الجھة العليا

 ١٥درجة مئوّية لمّدة تتراوح بين  ١٨٥ُتصّف اBقراص فوق ورق مشّمع وُتخبز على حرارة 

  . دقيقة أو حّتى تتلّون قلي�ً من دون أن يصبح لونھا بنياً  ٢٠و

   نصائح

   بيانات التوقيت

للحصول على أقراص ھّشة، يجب تجّنب دعك العجينة  - : نصائح الطبخ
بتأّن حّتى تبدأ العجينة  يجب دعكھا باليدين. بشكل مفرط

 يجب أ^ّ تكون العجينة شديدة الطراوة أو - . بالتماسك

  .ا^شتداد، يجب أن تكون متوّسطة الطراوة

المحلب نوع من التوابل المستخرج من نوى الكرز اBسود  : نصائح أخرى
  .بعطر قوي وطعمه حلو وُمر يتمتع. المجفف والمسحوق



  ساعات 4 : مدة التحضير

 دقيقة 20 : مدة الطھو

  

 يبياتشع •

  شرقي: أسلوب الطبخ •
اتٌ : نوع الطبق • aحْلِوي  
  أشخاص  ١٠: الكمية •
  : درجة الصعوبة •
  رخيص: التكلفة •

  المكّونات 

المثلجة  ،رقاقة من عجينة الفيلو ٢٥ •
  والمذوبة

غ من حليب نستله المكثف  ٣٩٧علبة أو  ١ •
  المحلى

  مل من الماء ٧٥٠أكواب أو  ٣ •
  غ من دقيق الذرة ٩٠كوب أو  ¾ •
  لعقة طعام من ماء الزھرم ١ •
  المذّوب ،غ من السمن ١٠٠كوب أو  ½ •
  مل من قطر السكر ١٢٥كوب أو  ½ •
  المسحوق ،م�عق طعام من الفستق ٢ •
  م�عق طعام من زھر الليمون الحامض المحفوظ بالقطر ٢ •

  طريقة التحضير 

مكّونات مع يوضع حليب نستله المكثف المحلّى، والماء ودقيق الذرة في قدر كبيرة، وُتغلى ال
يوضع المزيج جانباً حتى . ُيضاف ماء الزھر وُيحّرك. التحريك المستمّر حتى يتكاثف المزيج

  . يبرد ويصبح بحرارة الغرفة العادية

  . سم ١٠في أثناء ذلك، ُتقّطع رقائق عجينة فيلو إلى مرّبعات يبلغ طولھا 

  . رقائق فوق بعضھا البعض لكّل قطعة شعيبّيات ١٠توضع 

مزيج القشطة البارد حتى ُيصبح ناعماً وُتغْرَ◌ف ملعقتان من مزيج القشطة وتوضعا فوق ُيخلط 
  . كّل شعيبّية التي ُتلّف بشكل مثلّث

  . توضع الشعيبيات بالقرب من بعضھا البعض في صينية للخبز



درجة مئوية لمدة  ٢٠٠ُيرّش السمن فوق الشعيبيات الُمعّدة وُتخبز في فرن ُمحّمى على حرارة 
  . دقيقة أو حتى ُيصبح لونھا ذھبياً  ٢٠و ١٥تراوح بين ت

  . ُتخرج الصينية من الفرن وُيصّفى السمن الفائض منھا ثّم ُيرّش القطر على كّل الشعيبيات

  . ُتزّين الشعيبيات بالفستق وزھر الحامض المحفوظ بالقطر وُتقّدم

   نصائح

   بيانات التوقيت

  .ُتعّدل كمية قطر السكر الُمضافة حسب المذاق : نصائح التقديم

 دقيقة 30 : مدة التحضير

 دقيقة 30 : مدة الطھو

  

  اللقيمات -يقة السعودية كرات العجين الحلوة على الطر •

  سعودي: أسلوب الطبخ •
اتٌ : نوع الطبق • aحْلِوي  
  أشخاص  ٩: الكمية •
  : درجة الصعوبة •
  رخيص: التكلفة •

  المكّونات 



  ملعقة صغيرة من مسحوق الخميرة ١ •
  رشة من السكر •
  غ من الدقيق العادي ٢٨٠أكواب أو  ٢ •
  م�عق طعام من دقيق الذرة ٢ •
  جفف كامل الدسم نيدوم�عق طعام من حليب م ٣ •
  رشة من الملح •
  مل من الماء ٣٧٥كوب أو  ½1 •
  أكواب من زيت القلي ٢ •
  مل من قطر السكر ٥٠٠أكواب أو  ٢ •

  طريقة التحضير 

  . كوب من الماء½ ُتخلط الخميرة في وعاء صغير مع رّشة السكر و 

مزيج الخميرة ُيضاف . في وعاء آخر، ُيمزج الدقيق مع دقيق الذرة وحليب نيدو ورّشة الملح
  . وُتدعك المكّونات باستخدام أطراف اBصابع حّتى تصبح أشبه بالكعك المطحون

ُتغّطى العجينة . ُيضاف الماء على مراحل وُيمزج مع المكّونات جيداً حّتى تتشّكل عجينة طرية
  . ساعة أو حّتى يتضاعف حجمھا ١½وُتترك جانباً لمدة 

درجة  ١٨٠ُتقلى في زيت محّمى على حرارة . الجوزُتقسم العجينة إلى كرات صغيرة بحجم 
  . دقائق أو حّتى يصبح لونھا بنياً ذھبياً  ٨و ٦مئوية لمّدة تتراوح بين 

  . ُتغّمس الكرات المقلية بالقطر الجاھز لمّدة دقيقتين، ثم ُترفع وُتقّدم

   بيانات التوقيت

 دقيقة 15 : مدة التحضير

 دقائق 8 : مدة الطھو

  

 زنود السّت بالقشطة •

  شرقي: أسلوب الطبخ •
اتٌ : نوع الطبق • aحْلِوي  
  أشخاص  ١٠: الكمية •
  : درجة الصعوبة •
  رخيص: التكلفة •

  المكّونات 

المثلّجة  ،رقاقة من عجينة الفيلو ٢٥ •
  والمذّوبة



  ليب نستله المكثف المحلىغ من ح ٣٩٧علبة أو  ١ •
  مل من الماء ٧٥٠أكواب أو  ٣ •
  غ من دقيق الذرة ٩٠كوب أو  ¾ •
  ملعقة طعام من ماء الزھر ١ •
  للقلي ،أكواب من الزيت النباتي ٢ •
  المسحوق ،م�عق طعام من الفستق ٢ •
  م�عق طعام من زھر الليمون الحامض المحفوظ بالقطر ٢ •

  :مكّونات قطر السكر •

  من السكرغ  ٥٠٠أكواب أو  ½2 •
  مل من الماء ٢٥٠كوب أو  ١ •
  ملعقة طعام من عصير الحامض ١ •
  ملعقة طعام من ماء الورد ١ •
  ملعقة طعام من ماء الزھر ١ •

  طريقة التحضير 

ُتغّطى الرقائق بقطعة قماش . سم ٧سم وعرضھا  ١٥ُتقّطع رقائق عجينة فيلو إلى أجزاء طولھا 
  . ُمبلّلة وتوضع جانباً 

كثف المحلّى، والماء ودقيق الذرة في قدر كبيرة، وُتغلى المكّونات مع يوضع حليب نستله الم
توضع المزيج جانباً حتى . ُيضاف ماء الزھر وُيحّرك. التحريك المستمّر حتى يتكاثف الصلصة

  . يبرد وُيصبح بحرارة الغرفة العادية

  . توضع واحدة من الرقائق على طاولة ثّم توضع أخرى فوقھا با^تجاه المعاكس

ُيخلط مزيج القشطة البارد جّيداً أو حتى ُيصبح ناعماً وُتغْرَ◌ف ملعقة كبيرة من ھذا المزيج 
  . وتوضع فوق عجينة الفيلو بالطول ثّم ُتْثنى اBطراف الخارجية باّتجاه الوسط وُتلّف بشكل لفافة

. اً ذھبياً درجة مئوية حتى تكتسب لوناً بني ١٩٠ُتقلّى زنود السّت في زيت ُمحّمى على حرارة 

ُترفع من الزيت بملعقة ُمخّرمة وُتغّمس بقطر السكرالمبرد ثّم ُترفع من القطر وتوضع في 
  . مصفاة لبعض الوقت

  . ُتزّين زنود السّت بالفستق وزھر الليمون الحامض ثّم ُتقّدم ساخنة

  : طريقة إعداد قطر السكر

. دقائق ٦و ٥خفيفة لمدة تتراوح بين ُيغلى المزيج وُيترك على نار . يوضع السكر والماء في قدر

  . ُيرفع عن النار وُيضاف عصير الحامض، وماء الورد، وماء الزھر

   نصائح

   التوقيت بيانات



من أجل َخْبز زنود الست بالفرن، توضع زنود الست الُمعّدة  : نصائح الطبخ
. سم ١بين الواحدة واBخرى مسافة  في صينية للخْبز تفصل

فرن ُمحّمى  ُيرّش كوب من السمن الُمذّوب فوقھا ثّم ُتخبز في
 ٢٥و ٢٠درجة مئوية لمدة تتراوح بين  ٢٠٠على حرارة 

ُيصّفى السمن اbضافي من . لوناً ذھبياً  بدقيقة أو حتى تكتس
زنود  الصينية وُيسكب كوب واحد من قطر السكر فوق

  .الستّ 

 دقيقة 35 : مدة التحضير

 دقائق 10 : مدة الطھو

  

 السحلب •

  شرقي: أسلوب الطبخ •
اتٌ : نوع الطبق • aحْلِوي  
  أشخاص  ٨: الكمية •
  : درجة الصعوبة •
  رخيص: التكلفة •

  المكّونات 

  مل من الماء ١٠٠٠أكواب أو  ٤ •
غ من حليب نستله المكثف  ٣٩٧علبة أو  ١ •

  المحلى
  ملعقة صغيرة من المستكة المطحونة ¼ •
  ملعقة صغيرة من المحلب المطحون ¼ •
  غ من دقيق الذرة ٤٠م�عق طعام أو  ٣ •
  م�عق طعام من ماء الورد ٣ •
  ملعقة صغيرة من القرفة المطحونة ١ •

  طريقة التحضير 

وحليب نستله المكثف المحلّى، والمستكة، والمحلب، ودقيق الذرة داخل وعاء كبير يوضع الماء 
  . للصلصة

  . دقائق مع التحريك المستمر ١٠و ٧ُيغلى المزيج ثم ُيترك على ناٍر خفيفٍة لمّدة تتراوح بين 

  . ُيرفع القدر عن النار وُيضاف إليه ماء الورد، ثم ُيسكب المزيج داخل أكواب للتقديم

  . القرفة المطحونة على الوجه وُيقّدم الشراب ساخناً مع الكعك ُترش



   نصائح

   بيانات التوقيت

  البيانات الغذائية

ُينصح باستخدام الكمّية المحّددة من دقيق الذرة للحصول على  : نصائح الطبخ
  .المطلوب المذاق المّركز

 دقائق 10 : مدة التحضير

 دقائق 10 : مدة الطھو

 4.00  : (غ(دھون 

 3.70  : (غ(بروتين 

 32.00  : (غ(وھيدرات كارب

 178.00  : (سعرات حرارية(طاقة 

  

 حلوى السمسم •

  شرقي: أسلوب الطبخ •
اتٌ : نوع الطبق • aحْلِوي  
  أشخاص  ٧: الكمية •
  : درجة الصعوبة •
  رخيص: التكلفة •

  المكّونات 

غ من حليب نستله المكثف  ٣٩٧علبة أو  ١ •
  المحلى

  غ من السكر ١٠٠كوب أو  ½ •
  لزبدة غير المملحةملعقة طعام من ا ١ •
  مل من الطحينة ١٢٥كوب أو  ½ •
  غ من اللوز المطحون ١٠٠كوب أو  ١ •
  ملعقة صغيرة من الھال المطحون ¼ •
  الُمحّمص ،م�عق طعام من حب السمسم ٢ •

  طريقة التحضير 



يوضع حليب نستله المكثف المحلّى، والسكر والزبدة في قدر غير ^صقة، وُتطھى المكّونات 
دقائق أو حتى يكتسب الكراميل  ٦و ٥ع التحريك المستمّر لمدة تتراوح بين على نار خفيفة م

  . لوناً ذھبياً فاتحاً وُيصبح كثيفاً 

، واللوز المطحون، ومسحوق الھال وتُحّرك )ُيحتفظ بملعقة كبيرة واحدة(ُتضاف الطحينة 
  . المكّونات باستمرار حتى تمتزج جيداً وُتشّكل عجينة ناعمة

بالملعقة الكبيرة المتبقية من الطحينة وُيسكب فيھا المزيج  ٢٥×٢٠بز مقاسھا ُتدھن صينية للخ
  . وُيسّوى بشكل متجانس

ُترّش حبوب السمسم على الوجه و ُيترك المزيج حتى يبرد وُيصبح بحرارة الغرفة العادية ثّم 
  . يوضع في البراد

  . ُتقّطع حلوى السمسم إلى مرّبعات وُتقّدم

   بيانات التوقيت

 دقائق 10 : مدة التحضير

 دقائق 10 : مدة الطھو

  

 بسبوسة باللبن الزبادي •

  شرقي: أسلوب الطبخ •
اتٌ : نوع الطبق • aحْلِوي  
  أشخاص  ٩: الكمية •
  : درجة الصعوبة •
  رخيص: التكلفة •

  المكّونات 

  طعام من الطحينةملعقة  ١ •
  المذّوب ،غ من السمن ١٠٠كوب أو  ½ •
غ من حليب نستله المكثف  ٣٩٧علبة أو  ١ •

  المحلى
  ملعقة صغيرة من البيكينغ باودر ١ •
  الخشن ،غ من السميد ٤٠٠أكواب أو  ½2 •
  مل من اللبن الزبادي ١٢٥كوب أو  ½ •
  مل من الماء ٢٥٠كوب أو  ١ •

  :مكّونات القطر •

  رغ من السك ٣٠٠كوب أو  ½1 •
  مل من الماء ٢٥٠كوب أو  ١ •



  ملعقة صغيرة من عصير الحامض ١ •
  ملعقة طعام من ماء الورد ١ •

  طريقة التحضير 

  . سم ٢٤× سم  ٢٨ُتدھن بالطحينة صينية للخْبز قياس 

ُيضاف . ُيمزج السمن مع حليب نستله المكثف المحلى والبيكينغ باودر، وُيحّرك المزيج جيداً 
  . الماء وُتحّرك المكّونات حتى تمتزج جيداً السميد، واللبن الزبادي، و

ُيخبز في فرن محّمى على . ُيسكب مزيج السميد وُيسّوى بشكل متجانس في صينية الخبز الُمعّدة
  . دقيقة أو حتى يصبح لون الوجه ذھبياً  ٣٥درجة مئوية لمدة  ١٩٠حرارة 

لتبرد على درجة حرارة  توضع جانباً . ُتخَرج الصينية من الفرن وُيسكب فوقھا القطر المبّرد
  . الغرفة العادية، ثّم تقّطع إلى مرّبعات وُتقّدم

  : طريقة تحضير القطر

 ٨و  ٦ُيغلى المزيج وُيترك على نار خفيفة لمدة تتراوح بين . ُيضاف السكر والماء إلى قدر
  . ُيرفع عن النار، وُيضاف إليه عصير الحامض، وماء الورد. دقائق

   نصائح

   بيانات التوقيت

من أجل الحصول على أفضل نتيجة، يجب أن يكون مزيج  : نصائح الطبخ
  .جامداً  البسبوسة رخواً بعض الشيء وليس

  .تزين البسبوسة بالفستق المسحوق وجوز الھند الُمجفّف : ائح التقديمنص

 دقيقة 15 : مدة التحضير

 دقيقة 35 : مدة الطھو

  



 بق�وة بالفستق •

  شرقي: أسلوب الطبخ •
اتٌ : نوع الطبق • aحْلِوي  
  شخص  ١٢: الكمية •
  : درجة الصعوبة •
  رخيص: التكلفة •

  المكّونات 

  :لتحضير القطر •

  غ من السكر ٤٠٠و أكواب أ ٢ •
  مل من الماء ٢٥٠كوب أو  ١ •
  ملعقة طعام من عصير الحامض ١ •

  :لتحضير البق%وة •

مذّوبة في حال  ،رقاقة من عجينة الفيلو ١٥ •
  كانت مجلّدة

  المذّوبة ،غ من الزبدة غير المملحة ١٥٠كوب أو  ¾ •
  غ من السكر الناعم ٥٠كوب أو  ¼ •
  مع السّكر الناعم الممزوج ،غ من اللوز المطحون ١٠٠كوب أو  ١ •

  :لتحضير الحشوة •

  غ من الفستق ٣٧٥أكواب أو  ½2 •
  ملعقة طعام من ماء الزھر ١ •
  م�عق طعام من ماء الورد ٢ •
  غ من حليب نستله المكثف المحلى ٣٩٧علبة أو  ١ •
  المنزوع منه القشر ،شرائح من خبز التوست اBبيض ٣ •

  طريقة التحضير 

  : لتحضير القطر

ُيضاف عصير . في مق�ة كبيرة وُيغلى المزيج ثم ُيترك على نار ھادئة ُيذّوب السكر مع الماء
  . الليمون الحامض وُيترك المزيج حّتى يبرد

  : لتحضيرالحشوة

ُيترك . ُتمزج كافة مكّونات الحشوة في خ�ّط كھربائي حّتى الحصول على مزيج متجانس
 ً   . المزيج جانبا

  : لتحضير البق�وة

. م بالزبدة، وتوضع رقاقة واحدة عليھا، ثم ُتدھن بدورھا بالزبدةس٣٠× سم  ٤٠ُتدھن صينية 

  . رقائق إضافّية ٥ُتكّرر ھذه الخطوة مع 

  . ُتوّزع الحشوة بتأ̀ن فوق الرقائق



  . توضع رقاقة فوق الحشوة، وُتدھن بالزبدة ثم ُيرش على وجھھا القليل من مزيج اللوز

يل من مزيج اللوز وُتكّرر ھذه الخطوة مع ُترش بدورھا بقل. توضع رقاقة أخرى فوق اللوز
  . الرقائق المتبّقية

ُيدھن الوجه بالزبدة المذّوبة، ثم ُتقّص الرقائق مع الحشوة على شكل خطوط متوازية للحصول 
  ). ماسي(على قطع بشكل المعّين 

ح دقيقة أو حّتى يصب ٣٠و ٢٥درجة مئوّية لمّدة تتراوح بين  ١٨٥ُتخبز في الفرن على حرارة 
  . لونھا ذھبياً 

  . ُيسكب القطر البارد فوق قطع البق�وة فور إخراج الصينّية من الفرن

   بيانات التوقيت

 دقيقة 30 : مدة التحضير

 دقيقة 30 : مدة الطھو

  

 مھلبية بالحليب واللوز •

  شرقي: بخأسلوب الط •
اتٌ : نوع الطبق • aحْلِوي  
  أشخاص  ٦: الكمية •
  : درجة الصعوبة •
  رخيص: التكلفة •

  المكّونات 

  مل من الماء ١٠٠٠أكواب أو  ٤ •
غ من حليب نستله المكثف  ٣٩٧علبة أو  ١ •

  المحلى
م�عق طعام من حليب مجفف كامل  ٤ •

  الدسم نيدو
  غ من اللوز المطحون ١٠٠كوب أو  ١ •
  الھال المطحون ملعقة صغيرة من ½ •
  م�عق طعام من دقيق اBرز اBبيض ٤ •
  م�عق طعام من ماء الورد ٢ •

  طريقة التحضير 



ُيمزج الماء مع حليب نستله المكّثف المحلّى، وحليب نيدو المجّفف، واللوز والھال المطحون، 
  . ُيغلى المزيج مع ا^ستمرار في التحريك. ومسحوق اBرز في قدر كبيرة

ُيضاف إليه ماء الورد ثم ُيرفع . دقائق ١٠وُيترك المزيج على نار ھادئة لمّدة  ُتخّفف الحرارة
  . عن النار

  . ُتسكب المھلبية في أكواب وُتبّرد

  . ُتزّين باللوز وُتقّدم

   بيانات التوقيت

 يقةدق 15 : مدة التحضير

 دقائق 10 : مدة الطھو

  

 معمول مد بالفستق •

  شرقي: أسلوب الطبخ •
اتٌ : نوع الطبق • aحْلِوي  
  شخص  ١٢: الكمية •
  : درجة الصعوبة •
  رخيص: التكلفة •

  المكّونات 

  :مكّونات العجينة •

  غ من السميد الخشن ٣٢٠أكواب أو  ٢ •
  غ من السميد الناعم ١٦٠كوب أو  ١ •
  المذّوب ،غ من السمن ٢١٠كوب أو  ١ •
  غ من السكر ١٠٠كوب أو  ½ •
  ملعقة صغيرة من المحلب المطحون ١ •
  ملعقة صغيرة من مسحوق الخميرة ١ •
  م�عق طعام من ماء الورد ٣ •
  م�عق طعام من ماء الزھر ٣ •

  :مكّونات الحشوة •

  المقطع خشناً  ،غ من الفستق ٤٥٠أكواب أو  ٣ •
  غ من حليب نستله المكثف المحلى ٣٩٧علبة أو  ١ •
  طعام من ماء الوردم�عق  ٢ •
  م�عق طعام من ماء الزھر ٢ •

  طريقة التحضير 



ُيخلَط في وعاء الّسميد الخشن والّسميد الناعم، والسمن، والسكر، والمحلب، والخميرة، وماء 
  . ُتمزج المكّونات جّيداً ثّم ُتغّطى وُتترك جانباً لمدة ساعة على اBقلّ . الورد، وماء الزھر

ستله المكثف المحلّى، وماء الورد وماء الزھر حتى تمتزج المكّونات ُيخلط الفستق، وحليب ن
  . ُيغّطى المزيج وُيترك جانباً . كلّھا جّيداً 

سم وُتمّد  ٢٨كمية عجينة المعمول في صينّية للخْبز غير ^صقة ومستديرة مقاسھا ½ ُترّص 
  . فيھا بشكل متجانس

بشكل متجانس وُيرّص برّقة ثّم توضع ُيسكب مزيج الفستق فوق عجينة المعمول في الصينية 
  . الصينية جانباً 

يوضع النصف المتبّقي من عجينة المعمول بين ورقتي زبدة، ثّم ُتمّد بعناية بالشوبك بين 
ُتنزع الورقة العليا وُتقلب العجينة فوق مزيج الفستق . الورقتين حتى ُتصبح بحجم الصينية

  ). الجوانب ُتنزع العجينة الزائدة من. (وُترّص برقّة

 ٣٠و ٢٥درجة مئوية لمدة تتراوح بين  ٢٠٠ُتخبز عجينة المعمول في فرن ُمحّمى على حرارة 

  . ُتخرج الصينية من الفرن وتوضع جانباً لتبرد. دقيقة أو حتى تكتسب لوناً بنياً ذھبياً 

  . ُيقّطع المعمول إلى مربعات وُيقّدم

   نصائح

   بيانات التوقيت

من أجل الحصول على أفضل نتيجة، يجب أ^ّ تكون تركيبة  : نصائح الطبخ
  .جامدة جّداً  المعمول ناعمة جداً أو

مصنوع من نواة الكرز اBسود المجّففة  المحلب تابل : نصائح أخرى
اBوسط ويتمّيز برائحتة  ُيستخدم في الشرق. والمسحوقة

  .الطيبه القوية ونكھته المّرة الحلوة

 ساعة : مدة التحضير

 دقيقة 30 : مدة الطھو

  



 كنافة بالقشطة •

  شرقي: أسلوب الطبخ •
اتٌ : نوع الطبق • aحْلِوي  
  أشخاص  ١٠: الكمية •
  : وبةدرجة الصع •
  رخيص: التكلفة •

  المكّونات 

  :لعجينة الكنافة •

  غ من الدقيق العادي ٢١٠كوب أو  ½1 •
  غ من السميد الناعم ٢٤٠كوب أو  ½1 •
  الطري ،غ من السمن ٢١٠كوب أو  ١ •
غ من حليب نستله المكثف  ٣٩٧علبة أو  ١ •

  المحلى
  ملعقة طعام من ماء الزھر ١ •

  :للقشطة •

  غ من قشطة نستله ١٧٠علبة أو  ١ •
  السائل ،مل من الحليب ٧٥٠أكواب أو  ٣ •
  غ من دقيق الذرة ٦٠كوب أو  ½ •
  أكواب من قطر السكر ٢ •

  طريقة التحضير 

) مع ا^حتفاظ بملعقتين كبيرتين جانباً (ُيمزج الدقيق العادي في وعاٍء مع السميد الناعم والسمن 

ً  ثم ُيضاف ماء الزھر وحليب نستله المكثف المحلّى و يمزجوا حتى يتجانسوا   . تماما

سم ثم توضع في فرٍن  ٤ُتسكب ھذه العجينة في صينّية للفرن إلى أن تصبح سماكتھا بمعّدل 
ُتحّرك العجينة (دقيقة أو إلى أن تصبح جاّفة  ٢٠درجة مئوّية لمّدة  ١٥٠محّمى على حرارة 

  ). دقائق حّتى تتفّتت ٦إلى  ٥بواسطة ملعقة كل مّدة 

  . جانباً في مكان معتدل الحرارة كي تبرد ُتستخرج العجينة من الفرن وتوضع

  . ُتخلط العجينة في خ�ٍّط كھربائ̀ي إلى أن تصبح مرنًة ثم ُتنخل بواسطة منخٍل خشنٍ 

. سم بالكمّية المتبقية من السمن ٣٠ُتدھن صينية الفرن المدورة والمسّطحة غير ال�صقة قياس 

ُتطھى . تمليس سطحھا بشكٍل متجانسٍ ُيسكب المزيج في الصينية وُترص العجينة جّيداً مع 
دقيقة مع تحريك الصينّية من  ٢٠درجٍة مئوّية لمّدة  ٢٠٠العجينة في فرٍن محّمى على حرارة 

ُتستخرج الصينّية من الفرن وتوضع . وقٍت jخر إلى أن تصبح كل الجوانب باللون البني الذھبيّ 
 ً   . جانبا

رة في قدٍر مع التحريك المستمر حتى يغلي تمزج قشطة نستله مع الحليب السائل ودقيق الذ
  . ويصبح سميكاً 



  . ُتسكب القشطة المجھزة فوق عجينة الكنافة وُيملّس سطحھا جّيداً كي يصبح متجانساً 

  . ُيمّرر سكين عند أطراف الكنافة ثم ُتقلب على طبٍق للتقديم

  . ُتقّطع وُتقّدم ساخنًة مع القطر

   نصائح

   بيانات التوقيت

  .ُتزّين الكنافة بالفستق المسحوق : نصائح التقديم

 دقيقة 20 : مدة التحضير

 دقيقة 50 : مدة الطھو

  

 ز الھندشرائح بالفستق وجو •

  شرقي: أسلوب الطبخ •
اتٌ : نوع الطبق • aحْلِوي  
  أشخاص  ٧: الكمية •
  : درجة الصعوبة •
  رخيص: التكلفة •

  المكّونات 

غ من جوز الھند  ٢٥٠أكواب أو  ½2 •
  المجفف

غ من حليب نستله المكثف  ٣٩٧علبة أو  ١ •
  المحلى

  ملعقة طعام من الزبدة غير المملحة ١ •
  م�عق طعام من ماء الورد ٢ •
  م�عق طعام من ماء الزھر ٢ •
  المفروم فرماً خشناً  ،غ من الفستق ١٥٠كوب أو  ١ •

  طريقة التحضير 

سم وُيخبز في فرن محّمى على حرارة  ٢٤× سم  ٢٨يوضع جوز الھند في صينية للخْبز مقاس 
ُتخرج الصينية . دقيقة أو حتى يكتسب لوناً ذھبّياً  ١٢و ١٠درجة مئوية لمدة تتراوح بين  ١٨٠
  . لفرن وتوضع جانباً من ا



يوضع حليب نستله المكثف المحلّى مع الزبدة في قدر غير ^صقة، وُيطھى المزيج مع التحريك 
دقائق أو حتى يكتسب الكراميل لوناً ذھبياً فاتحاً  ٦و ٥المستمّر على نار خفيفة لمدة تتراوح بين 

  . ويصبح كثيفاً 

ُتحّرك المكّونات . زھر إلى الكراميل الُمَعدّ ُيضاف جوز الھند الُمحّمص، وماء الورد، وماء ال
  . حتى تمتزج جّيداً 

  . سم وُيبسط بشكل متجانس ٢٥× سم  ٢٠ُيسكب المزيج في صينية مقاس 

ُتترك الصينية لتبرد على حرارة درجة الغرفة العادية ثّم . ُيرش الفستق على الوجه وُيَرصّ 
  . ُتقّطع إلى مرّبعات وُتقّدم. توضع في البراد

   نصائح

   بيانات التوقيت

دقائق خ�ل خبزه بالفرن مع  ٥ُيحّرك جوز الھند بالملعقة كّل  : نصائح الطبخ
  .سوياً متجانساً  هالمحافظة علي

 دقائق 10 : مدة التحضير

 دقيقة 20 : مدة الطھو

  

 مفروكة الكاجو •

  شرقي: أسلوب الطبخ •
اتٌ : نوع الطبق • aحْلِوي  
  أشخاص  ١٠: الكمية •
  : درجة الصعوبة •
  معتدل: التكلفة •

  المكّونات 

  :للحشوة •

  غ من قشطة نستله ٣٤٠علب أو  ٢ •
  م�عق طعام من الماء ٤ •
  المذّوب ،عام من السمنملعقة ط ١ •
  م�عق طعام من ماء الزھر ٢ •
  م�عق طعام من دقيق الذرة ٣ •

  :لعجينة المفروكة •

  المطحون ،غ من الكاجو غير المملّح ٦٠٠أكواب أو  ٤ •
  غ من السكر الناعم ٢٠٠كوب أو  ١ •



  م�عق طعام من ماء الورد ٣ •
  م�عق طعام من الماء ٣ •

  طريقة التحضير 

ٍر مع الماء، السمن، ماء الزھر ودقيق الذرة ثم ُتترك المكونات على ُتمزج قشطة نستله في قد
ناٍر خفيفٍة مع التحريك المستمر إلى أن يسمك المزيج، ثم ُيسكب فوق صحٍن كبيٍر ويوضع جانباً 

  . كي يبرد الى حرارة الغرفة

جيداً توضع حبات الكاجو المطحون مع السكر، ماء الورد والماء في وعاٍء وُتخلط المكونات 
  . لتشكل عجينة

ُتستخرج قطعة صغيرة من عجينة الكاجو وُتسّطح بواسطة اليدين ثم توضع ملعقة صغيرة من 
  . حشوة القشطة المبّردة في الوسط وُتغلق العجينة بدقٍّة لتأخذ شكل كرة

ُترص العجينة المحشّوة في قالب المعمول الخشبي حتى تكتسب شك�ً مزخرفاً عند الناحية 
  . العلوية

   نصائح

   بيانات التوقيت

  .ُتزّين بالفستق المطحون وزھر البرتقال : نصائح التقديم

 دقيقة 20 : مدة التحضير

 دقائق 7 : مدة الطھو

  

 صينية الجبنة الحلوة على الطريقة السعودية •

  سعودي: أسلوب الطبخ •
اتٌ : نوع الطبق • aحْلِوي  
  أشخاص  ٧: الكمية •
  : درجة الصعوبة •
  رخيص: التكلفة •

  المكّونات 

غ من الجبنة البيضاء  ٣٠٠كوب أو  ½1 •
  الخالية من الملح والمبشورة ،البلدية

الزبدة غير  غ من ١٥٠كوب أو  ¾ •
  المذّوبة ،المملحة



  من البيض ١ •
  غ من حليب مجفف كامل الدسم نيدو ٥٠كوب أو  ½ •
  غ من قشطة نستله ١٧٠علبة أو  ١ •
  رشة من الملح •
  رشة من السكر •
  غ من الدقيق العادي ١٤٠كوب أو  ١ •
  ملعقة طعام من البيكينغ باودر ½ •
  مل من قطر السكر ٢٥٠كوب أو  ١ •

  طريقة التحضير 

  . بنة المبشورة في وعاء كبير مع الزبدة المذّوبة والبيضةُتخلط الج

  . ُيضاف حليب نيدو مع قشطة نستله والملح والسكر وُتخلط المكّونات جيداً بعضھا مع بعض

  . ُيخلط الدقيق العادي مع البيكينغ باودر ثم ُينخل فوق المزيج وُيمزج معه جيداً 

مدھونة بالزبدة وُيخبز في فرن محّمى على  سم ٢٥ُيوّزع المزيج في صينية مستديرة الشكل 
  . دقيقة أو حّتى ينضج ٤٠و ٣٥درجة مئوية لمّدة تتراوح بين  ١٦٠حرارة 

  . يتّم إخراج الجبنة من الفرن وُيسكب القطر بشكل متجانس فوقھا ثم ُتقّدم

   التوقيت بيانات

 دقيقة 20 : مدة التحضير

 دقيقة 40 : مدة الطھو

  

 بق�وة بنكھة القھوة •

  شرقي: أسلوب الطبخ •
اتٌ : نوع الطبق • aحْلِوي  
  شخص  ١٢: الكمية •
  : درجة الصعوبة •
  رخيص: التكلفة •

  المكّونات 

  :للقطر •

  غ من السكر ٤٠٠أكواب أو  ٢ •
  مل من الماء ٢٥٠كوب أو  ١ •
  ن عصير الحامضملعقة طعام م ١ •

  :لصنع البق%وة •



  مذّوبة في حال كانت مثلجة ،من رقائق عجينة البق�وة ١٥ •
  المذّوبة ،غ من الزبدة غير المملحة ١٥٠كوب أو  ¾ •
  المطحون ،غ من الصنوبر ٧٥كوب أو  ½ •
  الممزوج بالصنوبر المطحون ،غ من السكر ٥٠كوب أو  ¼ •
  الممزوجة بالصنوبر والسكر ،ملعقة طعام من قھوة نسكافه سريعة التحضير ½1 •

  :للحشوة •

  غ من الكاجو غير المملّح ٢٢٥كوب أو  ½1 •
  غ من الصنوبر ١٥٠كوب أو  ١ •
  المنزوع عنه القشر ،شرائح من خبز التوست اBبيض ٤ •
  غ من حليب نستله المكثف المحلى ٣٩٧علبة أو  ١ •
  م�عق طعام من ماء الورد ٢ •

  طريقة التحضير 

  : لتحضير القطر

. دقائق ٨-٦ر مع الماء في مق�ة كبيرة وُيغلى المزيج ثم ُيترك على نار ھادئة لمدة ُيذّوب السك

  . ُيضاف عصير الليمون الحامض وُيترك المزيج حّتى يبرد

  : لتحضير الحشوة

ُيترك المزيج . ُتمزج كافة مكّونات الحشوة في خ�ّط كھربائي حّتى يصبح المزيج متجانس
 ً   . جانبا

  : لتحضير البق�وة

. سم بالزبدة، وتوضع رقاقة واحدة عليھا، ثم ُتدھن بدورھا بالزبدة ٣٠× سم  ٤٠دھن صينية تُ 

  . رقائق إضافّية ٥ُتكّرر ھذه الخطوة مع 

  . ُتوّزع الحشوة بتأ̀ن فوق الرقائق

  . توضع رقاقة فوق الحشوة، وُتدھن بالزبدة ثم ُيرش على وجھھا القليل من مزيج الصنوبر

ُترش بدورھا بقليل من مزيج الصنوبر وُتكّرر ھذه الخطوة . وق الصنوبرتوضع رقاقة أخرى ف
  . مع الرقائق المتبّقية

ُيدھن الوجه بالزبدة المذّوبة، ثم ُتقّص الرقائق مع الحشوة على شكل خطوط متوازية للحصول 
  ). ماسي(على قطع بشكل المعّين 

دقيقة أو حّتى يصبح  ٣٠و ٢٥بين  درجة مئوّية لمّدة تتراوح ١٨٥ُتخبز في الفرن على حرارة 
  . لونھا ذھبياً 

  . ُيسكب القطر البارد فوق قطع البق�وة فور إخراج الصينّية من الفرن

   بيانات التوقيت



 دقيقة 30 : مدة التحضير

 دقيقة 30 : مدة الطھو

  

 لية بالقشطةعثم •

  عربي: أسلوب الطبخ •
اتٌ : نوع الطبق • aحْلِوي  
  شخص  ١٨: الكمية •
  : درجة الصعوبة •
  رخيص: التكلفة •

  المكّونات 

  :لتحضير العثملية •

  كغ من عجينة شعيرية العثملية ١ •
  مل من زيت القلي ٥٠٠ •
  كوب من قطر السكر ½ •

  :لتحضير القشطة •

  مل من الماء ٧٥٠ •
  نستله المكثف المحلىغ من حليب  ٣٩٧علبة أو  ١ •
  غ من دقيق الذرة ٩٠كوب أو  2/3 •

  طريقة التحضير 

  : لتحضير العثملية

يؤخذ القليل من عجينة العثملية وُتلف بث�ث طبقات حول كوٍب صغير مصنوع من اBلمنيوم، ثم 
ُتعاد العملية نفسھا باستخدام أكواٍب أخرى حتى . ُتضغط جيداً للحصول على شكٍل دائري صغير

  . نتھاء من كامل العجينةا^

درجة مئوية  ١٥٠ُتصف اBكواب في صينية للَخبز وتوضع في فرن محّمى مسبقاً على حرارة 
  ). مع العلم أّن لونھا يجب أن يبقى أبيضاً (دقائق حتى تجف العجينة  ٨إلى  ٦لمدة 

الزيت الُمحّمى حتى  ُتترك العثملية جانباً لتبرد ومن ثم يتم إزالة أكواب اBلمنيوم منھا وُتقلى في
  . تكتسب لوناً ذھبياً 

  . ُتترك مرة أخرى بعد قليِھا لتبرد ومن ثم ُيرش القطر بواسطة ملعقة وُتترك جانباً 

  : لتحضير القشطة



ُيغلى المزيج وُيترك على ناٍر خفيفة لمدة . ُيمزج الماء، حليب نستله المكّثف المحلّى ودقيق الذرة
  . في البراددقيقة واحدة، ويوضع بعد ذلك 

  . للحفاظ على ھشاشتھا، يتم ملء العثملية بالقشطة وتقديمھا فقط عند الطلب

   نصائح

   بيانات التوقيت

ُتزيaن العثملية بالفستق المطحون وزھر الليمون المحفوظ  : صائح التقديمن
  .بالقطر

 دقيقة 30 : مدة التحضير

 دقيقة 15 : مدة الطھو

  

 السمبوسك الحلو بالتمر •

  شرقي: أسلوب الطبخ •
اتٌ : نوع الطبق • aحْلِوي  
  أشخاص  ٦: الكمية •
  : درجة الصعوبة •
  رخيص: التكلفة •

  المكّونات 

  :جينةللع •

  غ من الدقيق العادي ٢٥٠كوب أو  ¾1 •
  ملعقة طعام من السكر ١ •
  ملعقة صغيرة من الملح ١ •
  ملعقة صغيرة من الحلبة المطحونة ½ •
غ من الزبدة غير  ١٠٠كوب أو  ½ •

  المذّوبة ،المملحة
  مل من الماء ١٢٥كوب أو  ½ •

  :للحشوة •

  غ من قشطة نستله ١٧٠علبة أو  ١ •
  غ من معجون التمر ٢٠٠كوب أو  ١ •
  ملعقة صغيرة من الھال المطحون ¾ •
  ملعقة طعام من ماء الورد ١ •
  غ من قطر السكر ٣٧٥كوب أو  ½1 •
  أكواب من زيت القلي ٢ •



  طريقة التحضير 

ثم . ُيوضع الدقيق في وعاٍء عميق وُيضاف إليه السكر والملح والمحلب وُتخلط المكّونات جّيداً 
  . ح كفتات الخبزُتضاف الزبدة وُتفرك بأطراف اBصابع إلى أن تصب

. ُتضاف كمّيات صغيرة من الماء تدريجّياً وُتمزج مع المكّونات جّيداً إلى أن يصبح لدينا عجينة

  . ُيغّطى المزيج بقطعة قماش وُيترك جانباً لمّدة ساعة من الوقت

ُتمزج . لتحضير الحشوة، ُتمزج قشطه نستله مع عجينة التمر ومسحوق الھال وماء الورد
  . لّھا جّيداً◌َ المكّونات ك

ثم ُتقّطع العجينة إلى دوائر بواسطة كوٍب . ملم ٣ُتلّف العجينة حتى تصبح سميكًة وقطرھا 
توضع ملعقة صغيرة كاملة من مزيج التمر في وسط كل قطعٍة مدّورٍة وُتثنى . متوسط الحجم

  . اBطراف bغ�ق الفطائر

دقائق أو  ٧إلى  ٥درجة مئوّية لمّدة  ١٨٠ُتقلى فطائر السمبوسك بالتمر بالزيت المحّمى على 
يتم إخراج فطائر السمبوسك بالتمر من الزيت بتأ̀ن وُتغمس في . إلى أن يصبح لونھا بنّياً ذھبّياً 
  . القطر على الفور وُتقّدم باردةً 

   نصائح

   بيانات التوقيت

درجة مئوية  ١٩٠يمكن خبز السمبوسك في فرٍن محّمى على  : نصائح الطبخ
إلى أن يصبح لونھا بّنّياً ذھبّياً ثم  دقيقة أو ٢٠إلى  ١٥لمّدة 

  .ُتغمس في الشراب

 دقيقة 30 : مدة التحضير

 دقائق 7 : مدة الطھو

  

 السمبوسك الحلو باللوز •

  شرقي: أسلوب الطبخ •
اتٌ : نوع الطبق • aحْلِوي  
  أشخاص  ٦: الكمية •
  : درجة الصعوبة •
  رخيص: التكلفة •

  المكّونات 

  :للعجينة •



  غ من الدقيق العادي ٢١٠أكواب أو  ½1 •
  ملعقة طعام من السكر ١ •
  ملعقة صغيرة من الملح ١ •
  طحونملعقة صغيرة من المحلب الم ½ •
  المذّوبة ،غ من الزبدة غير المملحة ١٠٠كوب أو  ½ •
  مل من الماء ١٢٥كوب أو  ½ •

  :للحشوة •

  غ من حليب نستله المكثف المحلى ٣٩٧علبة أو  ١ •
  ملعقة طعام من دقيق الذرة ١ •
  غ من اللوز المطحون ١٠٠كوب أو  ١ •
  المطحون ،غ من الصنوبر ٥٠كوب أو  ½ •
  ملعقة صغيرة من القرفة المطحونة ½ •
  ملعقة طعام من ماء الورد ١ •
  مل من قطر السكر ٢٥٠كوب أو  ١ •
  أكواب من زيت القلي ٢ •

  طريقة التحضير 

ثم . ُيوضع الدقيق في وعاٍء عميق وُيضاف إليه السكر والملح والمحلب وُتخلط المكّونات جّيداً 
  . ُتضاف الزبدة وُتفرك بأطراف اBصابع إلى أن تصبح كفتات الخبز

. ة من الماء تدريجّياً وُتمزج مع المكّونات جّيداً إلى أن يصبح لدينا عجينةُتضاف كمّيات صغير

  . ُيغّطى المزيج بقطعة قماش وُيترك جانباً لمّدة ساعة من الوقت

لتحضير الحشوة، ُيوضع حليب نستله المكثف المحلّى مع دقيق الذرة في قدٍر صغير وًيغلى 
ُتطفأ . دقائق أو إلى تصبح الصلصة سميكة قلي�ً  ٤-٣المزيج مع التحريك الدائم وُيطھى لمّدة 

  . النار وتوضع الصلصة جانباً 

ُتحّرك . ُيضاف اللوز المطحون والصنوبر المطحون ومسحوق القرفة وماء الورد إلى المزيج
  . المكّونات جّيداً وتوضع جانباً كي تبرد

إلى دوائر بواسطة كوٍب  ثم ُتقّطع العجينة. ملم ٣ُتلّف العجينة حتى تصبح سميكًة وقطرھا 
توضع ملعقة صغيرة كاملة من مزيج الّلوز في وسط كل قطعٍة مدّورٍة وُتثنى . متوسط الحجم

  . اBطراف bغ�ق الفطائر

دقائق أو  ٧إلى  ٥درجة مئوّية لمّدة  ١٨٠ُتقلى فطائر السمبوسك الحلوة بالزيت المحّمى على 
راج فطائر السمبوسك باللوز من الزيت بتأ̀ن وُتغمس في يتم إخ. إلى أن يصبح لونھا بنّياً ذھبّياً 
  . القطر على الفور وُتقّدم باردةً 

   نصائح

   بيانات التوقيت



درجة مئوية  ١٩٠يمكن خبز السمبوسك في فرٍن محّمى على  : نصائح الطبخ
إلى أن يصبح لونھا بّنّياً ذھبّياً ثم  دقيقة أو ٢٠إلى  ١٥لمّدة 

  .ُتغمس في الشراب

 دقيقة 30 : مدة التحضير

 دقائق 7 : مدة الطھو

  

 حلوى عمانية بجوز الھند -شكلمة  •

  شرقي: أسلوب الطبخ •
اتٌ  :نوع الطبق • aحْلِوي  
  أشخاص  ٧: الكمية •
  : درجة الصعوبة •
  رخيص: التكلفة •

  المكّونات 

غ من جوز الھند  ٤٠٠أكواب أو  ٤ •
  المجفف

  ملعقة صغيرة من مسحوق الفاني� ١ •
غ من حليب نستله المكثف  ٣٩٧علبة أو  ١ •

  المحلى
  ملعقة صغيرة من البيكينغ باودر ١ •
  ملعقة طعام من الزبدة غير المملحة ١ •

  يقة التحضير طر

  . ُتمزج كافة المكّونات بعضھا مع بعض في وعاء كبير حّتى تشّكل عجينة طرّية

ُتقّرص عجينة جوز الھند إلى كرات صغيرة، وُتصّف الكرات في صينية خبز كبيرة مع ترك 
  . مسافة فاصلة بين كّل كرة وأخرى

دقيقة أو حّتى  ٢٠- ١٥ن درجة مئوّية لمّدة تتراوح بي ١٨٠ُتخبز في فرن محّمى على حرارة 
  . يصبح لونھا بنياً ذھبياً 

  . ُتترك جانباً حّتى تبرد ثم ُتقّدم

   بيانات التوقيت

 دقائق 10 : مدة التحضير



 دقيقة 20 : مدة الطھو

  

 أصابع التمر واللوز •

  شرقي: أسلوب الطبخ •
اتٌ : نوع الطبق • aحْلِوي  
  شخص  ١٢: الكمية •
  : درجة الصعوبة •
  رخيص: التكلفة •

  المكّونات 

  :لتحضير العجينة •

  غ من الدقيق العادي ٣٥٠أكواب أو  ½2 •
  غ من السميد الناعم ٣٣٠أكواب أو  ٢ •
  ملعقة صغيرة من الحلبة المطحونة ½ •
غ من الزبدة غير  ١٠٠كوب أو  ½ •

  المذوبة ،المملحة
  المذوب ،غ من السمن ١٥٠كوب أو  ¾ •
  مل من الماء ١٨٠كوب أو  ¾ •
  ملعقة طعام من ماء الورد ١ •
  م�عق طعام من ماء الزھر ٢ •

  :لتحضير الحشوة •

  المنزوع منه النوى والمقّطع ،غ من التمر ٧٥٠ •
  غ من الزبدة غير المملحة ٥٠كوب أو  ¼ •
  غ من حليب نستله المكثف المحلى ٣٩٧علبة أو  ١ •
  يرة من جوز الطيب المسحوقملعقة صغ ½ •
  المطحون ،غ من اللوز المحّمص ١٠٠كوب أو  ½ •
  غ من حب السمسم المحمص ٥٠كوب أو  ½ •

  طريقة التحضير 

ُتضاف الزبدة مع الزيت؛ ُيدعك المزيج بأطراف . ُيمزج الدقيق مع السميد والمحلب في وعاء
  . اBصابع حّتى تمتزج المكّونات جيداً بعضھا ببعض

الورد مع ماء الزھر وُيسكب المزيج على العجينة مع ا^ستمرار بالمزج بواسطة ُيمزج ماء 
  . ُتغطى العجينة وُتترك في البّراد لمّدة ساعة واحدة. أطراف اBصابع

ُيمزج التمر مع الزبدة في وعاء، ثم ُيضاف حليب نستله المكّثف المحلّى تدريجياً مع ا^ستمرار 
ع اللوز والسمسم وُتمزج المكّونات جيداً حّتى الحصول على بالمزج، ثم ُتضاف جوزة الطيب م

  . مزيج أملس ومتجانس



سنتيمتر  ٣٠×  ٢٠ُتدعك العجينة مّرة أخرى، ثم ُتقسم إلى مقدارين متساويين وُتدھن صينية 
  . بالزبدة

  . ملم، وتوضع في قعر الصينية ٣ُترّق العجينة اBولى حّتى تصبح سماكتھا 

  . سنتيمتر، وتوضع فوق العجينة ١حّتى تصبح سماكتھا ُترّق عجينة التمر 

  . ُترّق العجينة المتبّقية وُتغطى بالتمر

دقيقة أو حّتى يصبح  ٢٥و ٢٠درجة مئوّية لمّدة تتراوح بين  ١٩٠ُتخبز في الفرن على حرارة 
  . لونھا بنياً خفيفاً 

  . ةعندما تبرد، ُتقّطع بواسطة السّكين إلى أصابع صغيرة أو حسب الرغب

   بيانات التوقيت

 دقيقة 20 : مدة التحضير

 دقيقة 25 : مدة الطھو

  

 السمبوسك الحلو بالفستق •

  شرقي: أسلوب الطبخ •
اتٌ : نوع الطبق • aحْلِوي  
  أشخاص  ٨: الكمية •
  : درجة الصعوبة •
  رخيص: التكلفة •

  المكّونات 

  :للعجينة •

  غ من الدقيق العادي ٢٥٠كوب أو  ¾1 •
  ملعقة طعام من السكر ١ •
  ملعقة صغيرة من الملح ١ •
  ملعقة صغيرة من المحلب المطحون ½ •
غ من الزبدة غير  ١٠٠كوب أو  ½ •

  المذّوبة ،المملحة
  مل من الماء ١٢٥كوب أو  ½ •

  :للحشوة •

  لىغ من حليب نستله المكثف المح ٣٩٧علبة أو  ١ •
  ملعقة طعام من دقيق الذرة ١ •
  المطحون ،غ من الفستق الحلبي ١٥٠كوب أو  ½1 •
  ملعقة طعام من ماء الورد ١ •



  ملعقة صغيرة من مسحوق الفاني� ١ •
  أكواب من زيت القلي ٢ •
  كوب من قطر السكر ١ •

  طريقة التحضير 

ثم . ّونات جّيداً ُيوضع الدقيق في وعاٍء عميق وُيضاف إليه السكر والملح والمحلب وُتخلط المك
  . ُتضاف الزبدة وُتفرك بأطراف اBصابع إلى أن تصبح كفتات الخبز

. ُتضاف كمّيات صغيرة من الماء تدريجّياً وُتمزج مع المكّونات جّيداً إلى أن يصبح لدينا عجينة

  . ُيغّطى المزيج بقطعة قماش وُيترك جانباً لمّدة ساعة من الوقت

ستله المكثف المحلّى مع دقيق الذرة في قدٍر صغير وًيغلى لتحضير الحشوة، ُيوضع حليب ن
ُتطفأ . دقائق أو إلى تصبح الصلصة سميكة قلي�ً  ٤-٣المزيج مع التحريك الدائم وُيطھى لمّدة 

  . النار وتوضع الصلصة جانباً 

 ُتحّرك المكّونات جّيداً وتوضع جانباً . ُيضاف الفستق وماء الورد ومسحوق الفاني� إلى المزيج

  . كي تبرد

ثم ُتقّطع العجينة إلى دوائر بواسطة كوٍب . ملم ٣ُتلّف العجينة حتى تصبح سميكًة وقطرھا 
توضع ملعقة صغيرة كاملة من مزيج الفستق في وسط كل قطعٍة مدّورٍة وُتثنى . متوسط الحجم

  . اBطراف bغ�ق الفطائر

دقائق أو  ٧إلى  ٥جة مئوّية لمّدة در ١٨٠ُتقلى فطائر السمبوسك الحلوة بالزيت المحّمى على 
يتم إخراج فطائر السمبوسك بالفستق من الزيت بتأ̀ن وُتغمس في . إلى أن يصبح لونھا بنّياً ذھبّياً 

  . شراب القطر على الفور وُتقّدم باردةً 

   نصائح

   بيانات التوقيت

درجة مئوية  ١٩٠يمكن خبز السمبوسك في فرٍن محّمى على  : نصائح الطبخ
إلى أن يصبح لونھا بّنّياً ذھبّياً ثم  دقيقة أو ٢٠إلى  ١٥لمّدة 

  .ُتغمس في شراب القطر

 دقيقة 30 : مدة التحضير

 دقائق 7 : دة الطھوم

  



 كرات العثملية بالھال •

  شرقي: أسلوب الطبخ •
اتٌ : نوع الطبق • aحْلِوي  
  أشخاص  ١٠: الكمية •
  : درجة الصعوبة •
  رخيص: التكلفة •

  المكّونات 

 ،غ من عجينة شعيرية العثملية ٢٥٠ •
  الجاھزة

  المذوب ،م�عق طعام من السمن ٤ •
غ من حليب نستله المكثف  ٣٩٧علبة أو  ١ •

  لمحلىا
  ملعقة صغيرة من الھال المطحون ١ •
  م�عق طعام من اللوز المطحون ٤ •

  طريقة التحضير 

في صينية َخبز ) توضع ملعقتان كبيرتان من الزبدة جانباً (ُتُ◌مَزج عجينة العثملية مع الزبدة 
ُترفع . درجة مئوية حتى تكسب اللون الذھبي ٢٠٠كبيرة وتوضع في فرن ُمحّمى على حرارة 

  . عن النار وتوضع جانباً  الصينية

يوضع حليب نستله المكثف المحلّى وكمية الزبدة التي ُتركت جانباً في قدٍر غير ^صقة 
وُيحركان باستمرار على نار متوسطة حتى الغليان ثم ُيضاف اللوز المطحون، الھال والعثملية 

  . المجّھزة وُيحّرك المزيج لمدة دقيقتين

  . جانباً لَيبُرد قلي�ً  ُيرفع المزيج عن النار ويوضع

م aُيحّضر المزيج على شكل كرات ثم ُيقد .  

   بيانات التوقيت

 دقيقة 15 : مدة التحضير

 دقيقة 25 : مدة الطھو

  



حلوى بالحليب والفستق على الطريقة  •
 اللبنية الحلوى -السعودية 

  شرقي: أسلوب الطبخ •
اتٌ : نوع الطبق • aحْلِوي  
  أشخاص  ٧: الكمية •
  : درجة الصعوبة •
  رخيص: التكلفة •

  المكّونات 

  غ من السكر ٤٠٠أكواب أو  ٢ •
  مل من الماء ٢٥٠كوب أو  ١ •
  ملعقة صغيرة من عصير الحامض ١ •
  ملعقة صغيرة من الھال المطحون ١ •
  المسحوق ،غ من الفستق ٣٥كوب أو  ¼ •
  غ من حليب مجفف كامل الدسم نيدو ٣٥٠أكواب أو  ½3 •

  طريقة التحضير 

 ١٥ُيطھى المزيج على نار خفيفة لمّدة . يوضع السكر مع الماء وعصير الحامض في قدر كبيرة

  . ُيرفع عن النار وُيترك جانباً ليبرد. دقيقة أو حّتى يشتّد ويتحّول إلى قطر كثيف

ثم ُتضاف نصف كمية حليب نيدو وُتحّرك . وق إلى القطرُيضاف مسحوق الھال والفستق المسح
  . المكّونات حّتى تمتزج جيداً بعضھا مع بعض

ُتضاف الكمية المتبقية من حليب نيدو تدريجياً وُتحّرك المكّونات جيداً حّتى تشّكل عجينة طرية 
  . يمكن إضافة المزيد من الحليب المجّفف عند الحاجة. غير لزجة

  . إلى كرات صغيرةُتقّرص العجينة 

  . ُتقّدم كرات اللبنية مع قھوة نسكافه سريعة التحضير

   بيانات التوقيت

 دقائق 10 : مدة التحضير

 دقيقة 15 : مدة الطھو

  



حلوى القمح واBرز على الطريقة السعودية  •
 ريةالعاشو -

  سعودي: أسلوب الطبخ •
اتٌ : نوع الطبق • aحْلِوي  
  أشخاص  ٩: الكمية •
  : درجة الصعوبة •
  رخيص: التكلفة •

  المكّونات 

 ،غ من القمح الكامل ٤٠٠أكواب أو  ٢ •
  المغسول والمنقوع لمّدة ليلة كاملة

  لتر من الماء ٣كوب أو  ١٢ •
  غ من اBرز المصري ٢٠٠كوب أو  ١ •
مجفف كامل غ من حليب  ١٠٠كوب أو  ١ •

  الدسم نيدو
  مل من ماء الورد ٦٠كوب أو  ¼ •
  مل من ماء كادي ٦٠كوب أو  ¼ •
  غ من السكر ٤٠٠أكواب أو  ٢ •
  المقّشر ،غ من الفستق ٧٥كوب أو  ½ •
  غ من الصنوبر ٧٥كوب أو  ½ •
  المنقوع في الماء ،غ من الزبيب ١٥٠كوب أو  ١ •
  المقّشر ،غ من اللوز ١٥٠كوب أو  ¾ •

  طريقة التحضير 

ُيضاف إليه الماء ثم ُتغطى القدر وُيغلى المزيج على . ى القمح ويوضع في قدر كبيرةُيصفّ 
  . حرارة خفيفة لمّدة ساعة كاملة

ساعة إضافية أو حّتى ½ ُيضاف اBرز ثم ُتغطى القدر وُيطھى المزيج على نار خفيفة لمّدة 
  . مريمكن إضافة المزيد من الماء إذا لزم اB. ينضج اBرز والقمح تماماً 

ُيذّوب حليب نيدو في ماء الورد وماء الكادي ثم ُيسكب في خليط القمح، وُيضاف السكر ونصف 
  . كمية الفستق والصنوبر والزبيب واللوز، وُتحّرك المكّونات جيداً 

  . ُيسكب المزيج في طبق للتقديم وُيزّين بالكمية المتبقية من المكّسرات

   بيانات التوقيت

 دقيقة 20 : مدة التحضير

 دقيقة ٣٠ساعة و  : مدة الطھو



  

 المھلبية بالشوكو^تة •

  شرقي: أسلوب الطبخ •
اتٌ : نوع الطبق • aحْلِوي  
  أشخاص  ١٠: الكمية •
  : درجة الصعوبة •
  رخيص: التكلفة •

  المكّونات 

  ن الماءلتر م ١أكواب أو  ٤ •
غ من حليب نستله المكثف  ٣٩٧علبة أو  ١ •

  المحلى
  م�عق طعام من مسحوق الكاكاو ٤ •
  م�عق طعام من دقيق الذرة ٦ •
  ملعقة طعام من ماء الورد ١ •
  ملعقة طعام من ماء الزھر ١ •
  المبشورة ،غ من الشوكو^تة الداكنة ١٥٠كوب أو  ١ •
  م�عق طعام من الفستق المطحون ٣ •

  طريقة التحضير 

ُيتَرك . مزج الماء مع حليب نستله المكثف المحلّى، مسحوق الكاكاو ودقيق الذرة في قِدر كبيرةيُ 
  . المزيج على النار حتى يغلي مع التحريك المستمر ثم ُيطھى على نار خفيفة حّتى يتكاثف

ب ُترَفع القِدر عن النار وُيضاف إليھا ماء الورد وماء الزھر مع التحريك المستمّر ثّم ُيسكَ 
  . المزيج في أكواب صغيرة ُتوَضع جانًبا لتبرد

  . ُترّش الشوكو^تة المبشورة على المھلّبية الباردة وتوضع في البّراد إلى أن يحين موعد تقديمھا

   نصائح

   بيانات التوقيت

  البيانات الغذائية

يمكن إضافة المستكة المسحوقة إلى المھلّبية عند إضافة ماء  : نصائح الطبخ
  .الورد وماء الزھر

 قيقةد 15 : مدة التحضير



 دقيقة 15 : مدة الطھو

 9.30  : (غ(دھون 

 5.10  : (غ(بروتين 

 40.00  : (غ(كاربوھيدرات 

 254.00  : (سعرات حرارية(طاقة 

  

 حلوى السميد باللوز والقشطة •

  عالمي: أسلوب الطبخ •
اتٌ : نوع الطبق • aحْلِوي  
  أشخاص  ٧: الكمية •
  : درجة الصعوبة •
  رخيص: التكلفة •

   المكّونات

  غ من السكر ٢٥٠كوب أو  ¼1 •
  غ من السميد ٢٤٠كوب أو  ½1 •
غ من الزبدة غير  ١٠٠كوب أو  ½ •

  المملحة
  مل من ماء الورد ١٢٥كوب أو  ½ •
  غ من قشطة نستله ٣٤٠علب أو  ٢ •
  المحّمص والمفروم ،غ من اللوز ١٦٠كوب أو  ١ •

  طريقة التحضير 

ُيضاف إليه السميد مع . ونه كالكاراميلُيذّوب السكر في قدر كبيرة على نار خفيفة حّتى يصبح ل
  . دقائق ٣الزبدة وُيحّرك المزيج لمّدة تتراوح بين دقيقتين و

 ٣ُيضاف ماء الورد مع ا^ستمرار في التحريك على نار خفيفة لمّدة تتراوح بين دقيقتين و
  . ُترفع المكّونات عن النار وُتضاف إليھا علبة واحدة من قشطة نستله. دقائق

  . لمزيج في أطباق للتقديم وُيترك جانباً حّتى يبردُيسكب ا

قبل التقديم، ُتزّين الحلوى باللوز المحّمص المفروم وُتسكب الكمية المتبقية من قشطة نستله على 
  . الوجه



   بيانات التوقيت

 دقيقة 20 : مدة التحضير

 دقائق 10 : مدة الطھو

  

 المغلي مع القشطة والفستق •

  شرقي: أسلوب الطبخ •
اتٌ : نوع الطبق • aحْلِوي  
  أشخاص  ٨: الكمية •
  : درجة الصعوبة •
  رخيص: التكلفة •

  المكّونات 

  مل من الماء ١٠٠٠أكواب أو  ٤ •
  ملعقة طعام من القرفة المطحونة ١ •
  ملعقة طعام من الكراويا المطحونة ١ •
  ملعقة طعام من اليانسون المطحون ١ •
  غ من السكر الناعم ٣٠٠كوب أو  ½1 •
  غ من اBرز الناعم ٩٠كوب أو  ١ •
  م�عق طعام من ماء الورد ٢ •
  غ من الفستق المطحون ٥٠كوب أو  ½ •
  غ من قشطة نستله ٣٤٠علب أو  ٢ •

  طريقة التحضير 

ي قدٍر كبيرة، ويوضع المزيج ُيمزج الماء، القرفة، الكرويا، اليانسون، السكر ودقيق ا^رز ف
ُيطھى على نار خفيفة لمدة دقيقتين أو حتى يتكاثف، ثم . على النار حتى يغلي وُيحّرك باستمرار

  . ُيضاف ماء الورد وُيحّرك

  . ُيسكب المغلي في أكواب صغيرة أو في طبق كبير ويوضع جانباً ليبرد

ثم ُيسكب ھذا المزيج فوق المغلي . ُيخلط الفستق المطحون مع قشطة نستله حتى يمتزجان جيداً 
د الذي يوضع بعدئٍذ في البّراد حتى يحين وقت التقديم aالُمبر .  

   نصائح

   ت التوقيتبيانا



ويمكن . ُيَزّين السطح بشرائح من الفراولة والفستق المطحون : نصائح التقديم
  .بحسب الذوق تقديم القطر جانباً 

 دقائق 10 : مدة التحضير

 دقائق 10 : مدة الطھو

  

 كرابيج •

•  
  عربي: أسلوب الطبخ •
  حْلِويaاتٌ : نوع الطبق •
  شخص  ١٨: الكمية •
  : درجة الصعوبة •
  معتدل: لفةالتك •

  المكّونات 

  :لتحضير الحشوة •

  المطحون ،غ من الفستق ٦٠٠ •
  غ من حليب نستله المكثف المحلى ٣٩٧علبة أو  ١ •
  م�عق طعام من ماء الورد ٢ •
  غ من السمن ٥٠كوب أو  ¼ •

  :لتحضير الكرابيج •

  غ من السميد ٢٥٠كوب أو  ½1 •
  غ من السميد الناعم ٣٧٥كوب أو  ½2 •
  غ من السمن ٢٢٥كوب أو  ١ •
  غ من السكر ١٥٠كوب أو  ¾ •
  ملعقة صغيرة من المحلب المطحون ½ •
  كوب من الماء ¼ •
  ملعقة صغيرة من البيكينغ باودر ½ •
  غ من قطر السكر ٧٥كوب أو  ¼ •

  :لتحضير الناطف •

  من ز^ل البيض ٥ •
  غ من السكر ٣٠٠كوب أو  ½1 •
  ملعقة صغيرة من ماء الورد ١ •
  ملعقة صغيرة من ماء الزھر ١ •



  طريقة التحضير 

  : حضير الحشوةلت

  . ُيخلط الفستق مع حليب نستله المكّثف المحلّى وماء الورد والسمن لتكوين عجينة سميكة

  : لتحضير الكرابيج

  . ُيخلط السميد، والسميد الناعم، والسمن، والسكر، والمحلب، والماء لتكوين عجينة

  . والقطر دقائق، ثم ُيضاف إليھا البيكينغ باودر ١٠توضع العجينة جانباً لمّدة 

ُتحّضر كرة صغيرة من العجينة، وُيضغط عليھا بواسطة اbصبع، وُتضاف كرة من حشوة 
  . يجب أن تكون العجينة رقيقة جداً . الفستق، ثم ُتلفّ 

دقائق أو  ٨و ٦درجة مئوية لمّدة تتراوح بين  ٢٥٠ُتخبز الكريات في فرن محّمى على حرارة 
  . حتى تكتسب لوناً ذھبياً 

  : طفلتحضير النا

ُيحّرك المزيج باستمرار لمّدٍة ". ماري-بان"ُيخلط ز^ل البيض مع السّكر، وُيسّخن على طريقة 
دقائق أو حتى يذوب السّكر بالكامل، ثم ُيرفع المزيج عن النار وُيخفق  ٨و ٥تتراوح بين 

  . بواسطة خّفاقة كھربائية حتى يشّكل رغوة ويبرد، ثم ُيضاف ماء الورد وماء الزھر

ً ُتقدّ    . م الكرابيج مع الناطف جانبا

   بيانات التوقيت

 دقيقة 30 : مدة التحضير

 دقائق 7 : مدة الطھو

  

  

  

  

  

 



  حلويات  متنوعة

  
 حلوى بانا كوتا مع جيلي بنكھة الGيم •

  عالمي: أسلوب الطبخ •

  يف ولذيذخف: نوع الطبق •

  شخص  ١٢: الكمية •

  : درجة الصعوبة •
  رخيص: التكلفة •

  المكّونات 

  مل من الكريما السائلة ١٠٠٠أكواب أو  ٤ •
غ من حليب نستله المكثف  ٣٩٧علبة أو  ١ •

  المحلى
 ،م�عق طعام من مسحوق الجي�تين ٢ •

م�عق كبيرة من الماء  ٤المذّوب في 
  الساخن

  ملعقة طعام من خ�صة الفاني� ١ •

  :لتحضير جيلي بنكھة ال%يم •

  م�عق طعام من بودرة الجيلي بنكھة ال�يم ٥ •
  مل من الماء الساخن ١٢٥كوب أو  ½ •
  مل من الماء البارد ١٢٥كوب أو  ½ •

  طريقة التحضير 

ثّم ترفع عن . توضع الكريما في قدٍر متوسطة الحجم وُتترك على النار حتى تصبح شبه مغلّية
  . النار وتوضع جانباً 

يوضع المزيج على النار . ب حليب نستله المكّثف المحلّى والجي�تين المذّوب فوق الكريماُيسك
ثّم يرفع عن النار وُتضاف إليه الفاني� مع التحريك . لمدة دقيقٍة واحدة مع التحريك المستمرّ 

  . ويسكب في أوعية دائرية زجاجّية

من الماء الساخن في وعاٍء للخلط مّل  ١٢٥كوب أو ½ تضاف بودرة الجيلي بنكھة ال�يم إلى 
مّل من الماء البارد  ١٢٥الكوب المتبقي أو ½ ثّم يضاف . وُيحّرك المزيج إلى أن يذوب الجيلي

  . وُيحّرك المزيج



المبّردة ويوضع المزيج في " بانا كوتا"ُيسكب الجيلي المجّھز على حلوى الكريما اbيطالية 
  . يقّدم الطبق مع مرّبى التوت ساعاٍت على اBقّل ثمّ  ٤البّراد لمدة 

   نصائح
   بيانات التوقيت

  البيانات الغذائية

من المستحسن وضع ھذا الطبق في البّراد لليلٍة كاملة قبل  : نصائح التقديم
  .تقديمه

 دقيقة 15 : مدة التحضير

 دقائق 10 : مدة الطھو

 19.00  : (غ(دھون 

 6.30  : (غ(بروتين 

 41.00  : (غ(كاربوھيدرات 

 292.00  : (سعرات حرارية(ة طاق

 بارفيه بالفانيG وشوكوYتة كيت كات •

  عالمي: أسلوب الطبخ •

  خفيف ولذيذ: نوع الطبق •
  شخص  ١١: الكمية •

  : درجة الصعوبة •
  رخيص: التكلفة •

  المكّونات 

  مل من الكريما السائلة ٤٤٠كوب أو  ¾1 •



  مل من الماء ٢٥٠كوب أو  ١ •
  �ملعقة طعام من خ�صة الفاني ١ •
  غ من حليب نستله المكثف المحلى ٣٩٧علبة أو  ١ •
  من البيض ٢ •
  م�عق طعام من دقيق الذرة ٢ •
  مفرومة ،إصبع من كيت كات ١٢ •

  طريقة التحضير 

توضع الكريما السائلة الطازجة في وعاء للمزج وُتخفق بخ�طة كھربائية يدوية لمدة تتراوح 
  . توضع في البراد. دقائق أو حتى تجمد ٦-٥بين 

ي قدر متوسطة الحجم، ُيمزج الماء، الفاني�، حليب نستله المكثف المحلّى، البيضتان، ودقيق ف
ُيترك المزيج على نار خفيفة لمدة دقيقة واحدة أو . الذرة وُيغلى المزيج مع التحريك المستمرّ 

  . يوضع جانباً ليبرد وُيصبح بدرجة حرارة الغرفة. حتى يتكاثف

  . مزيج حليب نستله المكثف المحلّى البارد حتى ينخلطا جّيداً ُتمزج الكريما المخفوقة ب

ُتضاف شوكو^تة كيت كات المفرومة إلى المزيج وُتخلط المكّونات بملعقة معدنية حتى تمتزج 
  . جّيداً 

ُيسكب المزيج في أكواب فردية أو في صينية كعك مستطيلة، ُيغّطى ويوضع في الث�ّجة حتى 
  . يجمد

   بيانات التوقيت
  البيانات الغذائية

 دقيقة 20 : مدة التحضير

  ساعة 12 : مدة التثليج

 14.00  : (غ(دھون 

 5.70  : (غ(ين بروت

 38.00  : (غ(كاربوھيدرات 

   : (سعرات حرارية(طاقة 

  

 موس الفانيG بالمارشمالو •

  عالمي: أسلوب الطبخ •

  خفيف ولذيذ: نوع الطبق •
  شخص  ١١: الكمية •

  : درجة الصعوبة •
  رخيص: التكلفة •

  المكّونات 

  مل من الكريما السائلة ٥٠٠أكواب أو  ٢ •



  ة نستلهغ من قشط ١٧٠علبة أو  ١ •
  غ من السكر الناعم ٧٠كوب أو  1/3 •
  ملعقة صغيرة من خ�صة الفاني� ١ •
  المقطع الى قطع صغيرة ،غ من المارشمالو الملّون ٥٠كوب أو  ١ •
  م�عق كبيرة من الماء الساخن ٣مذوبة في  ،ملعقة طعام من مسحوق الجي�تين ١ •

  طريقة التحضير 

ومسحوق الفاني� في وعاء للخلط ثم تخلط بخ�ط  توضع الكريما السائلة، قشطة نستله، السكر
  . دقائق أو حتى يتكاثف المزيج ٦-٥كھربائي لمدة تتراوح بين 

يلف المزيج بالمارشمالو ثم ُيضاف الجي�تين المذّوب فوق المزيج مع التحريك المستمر إلى أن 
  . تمزج المكونات جيداً 

 ٣يل ثم يغطى وُيوَضع في البّراد لمدة ُيسكب المزيج في أكواٍب متفرقة او في قالب مستط
  . ساعات أو حتى يتماسك

   نصائح
   بيانات التوقيت

  البيانات الغذائية

  .ُتسكب صلصة الفراولة على الوجه أو ُتقدم جانباً  : نصائح التقديم

 دقيقة 20 : مدة التحضير

  ساعات 3 : مدة التبريد

 12.00  : (غ(دھون 

 2.50  : (غ(بروتين 

 21.00  : (غ(كاربوھيدرات 

 168.00  : (سعرات حرارية(طاقة 



 عصيدة الفواكه ورقائق مويسلي •

  عالمي: أسلوب الطبخ •

  خفيف ولذيذ: نوع الطبق •

  أشخاص  ١٠: الكمية •

  : درجة الصعوبة •
  رخيص: التكلفة •

  المكّونات 

غ من حليب نستله المكثف  ٣٩٧علبة أو  ١ •
  المحلى

  مل من الماء ٣٧٥كوب أو  ½1 •
  غ من رقائق مويسلي ٢٠٠أو أكواب  ٢ •
  غ من قشطة نستله ٣٤٠علب أو  ٢ •
مل من عصير المنغا  ٢٥٠كوب أو  ١ •

  المعلب
  ملعقة طعام من العسل ١ •

  طريقة التحضير 

ك  aُيوَضع حليب نستله المكثف المحلّى مع الماء ورقائق مويسلي في قِدر متوسطة الحجم وُيحر
دقائق وُيحّرك في الوقت نفسه، ثّم ُيرَفع عن  ١٠ ُيطھى على نار خفيفة لمدة. المزيج حتى يغلي

ُتضاف قشطة نستله، عصير المنغا . النار وُيوَضع جانًبا حتى يبرد ويصبح بحرارة الغرفة
ك المزيج ثم ُيوَضع في البّراد حتى يبرد   . والعسل وُيحّرً

م الحلوى في أكواب صغيرة وُيزيaن الوجه بمكّعبات صغيرة من الفواكه ال aطازجة واللوز ُتقد
  . المحّمص

   نصائح
   بيانات التوقيت

  البيانات الغذائية

يمكن تزيين الحلوى بمكعبات الفواكه مثل الفراولة، الدّراق،  : نصائح التقديم
  .المنغا والكيوي

 دقيقة 15 : مدة التحضير

 دقائق 10 : مدة الطھو

 12.00  : (غ(دھون 

 5.50  : (غ(بروتين 

 40.00  : (غ(كاربوھيدرات 

 293.00  : (سعرات حرارية(طاقة 

  

  



بارفيه بالموكا ورقاقات الشوكوYتة مع  •
 صلصة البرتقال

  عالمي: أسلوب الطبخ •
  خفيف ولذيذ: نوع الطبق •

  أشخاص  ١٠: الكمية •
  : درجة الصعوبة •
  رخيص: التكلفة •

  المكّونات 

  :للبارفيه •

  مل من الكريما السائلة ٣٧٥كوب أو  ½1 •
حليب نستله المكثف  غ من ٣٩٧علبة أو  ١ •

  المحلى
  من البيض ٢ •
  م�عق طعام من قھوة نسكافه غولد ½2 •
  مل من الماء ١٢٥كوب أو  ½ •
  المبشورة ،م�عق طعام من الشوكو^تة ٦ •

  :لصلصة البرتقال •

  مل من عصير البرتقال غير المحلّى ٣٧٥كوب أو  ½1 •
  غ من السكر الناعم ٥٠كوب أو  ¼ •
  ملعقة طعام من نشاء الذرة ½1 •

  قة التحضير طري

دقائق أو إلى أن تشتد الكريما قلي�ً ثم توضع في  ٥إلى  ٤ُتخفق الكريما في خ�ٍط كھربائ̀ي لمّدة 
  . البّراد

ُيمزج حليب نستله المكثف المحلّى مع البيض وقھوة نسكافه غولد والماء في قدٍر متوسطٍة ثم 
يوضع جانباً في مكان . وسميكاً  ُيغلى المزيج مع التحريك المستمر إلى أن يصبح المزيج سلساً 

  . معتدل الحرارة كي يبرد

ُتضاف الكريما المخفوقة المحّضرة إلى المزيج المبّرد ثم ُتضاف الشوكو^تة المبشورة وُتمزج 
  . مع باقي المكّونات

  . ُيسكب المزيج في القوالب الفردّية أو في قالب الكعكة المستطيل ويثلّج إلى أن يشتد

ُتمزج كّل مكّونات الصلصة في قدٍر صغير وُتغلى مع التحريك : لبرتقاللتحضير صلصة ا
  . المستمر إلى أن تصبح الصلصة سميكة ثم ُترفع عن النار وتوضع جانباً كي تبرد

   بيانات التوقيت
  البيانات الغذائية

 دقيقة 20 : مدة التحضير

 دقائق 10 : مدة الطھو

  ساعات 3 : مدة التثليج



 13.00  : (غ(دھون 

 6.10  : (غ(بروتين 

 45.00  : (غ(كاربوھيدرات 

 293.00  : (سعرات حرارية(طاقة 

  

 ة الجزرعصيد •

  ھندي: أسلوب الطبخ •
  خفيف ولذيذ: نوع الطبق •

  أشخاص  ٧: الكمية •
  : درجة الصعوبة •

  رخيص: التكلفة •

  

  المكّونات 

  ملعقة طعام من السمن ١ •
غ من  ٤٥٠حبات متوسطة الحجم أو  ٣ •

  المبشور بشراً ناعماً  ،الجزر
غ من حليب نستله المكثف  ٣٩٧علبة أو  ١ •

  المحلى
  قشطة نستله غ من ١٧٠علبة أو  ١ •
  مل من الماء ٢٥٠كوب أو  ١ •
  ملعقة صغيرة من الھال المطحون ١ •
  المحّمص والمكّسر ،م�عق صغيرة من الكاجو غير المملّح ٤ •

  طريقة التحضير 

دقائق أو إلى  ٣ُيمزج السمن مع الجزر في قدٍر متوسط وُيطھى المزيج على ناٍر متوسّطٍة لمّدة 
  . أن يصبح الجزر طرّياً 

ب نستله المكّثف المحلّى، قشطة نستله، الماء والھال في وعاٍء ثم ُتغلى المكونات يوضع حلي
ُتضاف حّبات الكاجو المكّسرة وُتحّرك ثم ُترفع عن . دقائق ٦-٥وُتترك على ناٍر خفيفٍة لمّدة 

  . النار
   ائحنص

   بيانات التوقيت
  البيانات الغذائية

  .يمكن تقديم العصيدة ساخنة أو باردة : نصائح التقديم

 دقائق 10 : مدة التحضير

 دقائق 10 : مدة الطھو



 13.00  : (غ(دھون 

 6.00  : (غ(بروتين 

 40.00  : (غ(كاربوھيدرات 

 299.00  : (سعرات حرارية(طاقة 

  

  

 بودينغ المنغا مع كوكتيل الفاكھة •

  شرقي: أسلوب الطبخ •

  خفيف ولذيذ: نوع الطبق •
  أشخاص  ١٠: الكمية •

  : درجة الصعوبة •
  رخيص: التكلفة •

  المكّونات 

  مل من الماء ٧٥٠أكواب أو  ٣ •
غ من حليب نستله المكثف  ٣٩٧علبة أو  ١ •

  المحلى
  غ من قشطة نستله ١٧٠علبة أو  ١ •
مل من عصير المنغا  ٥٠٠أكواب أو  ٢ •

  المعلب
  ملعقة صغيرة من خ�صة الفاني� ١ •
  م�عق طعام من السكر الناعم ٢ •
  غ من دقيق الذرة ٩٠كوب أو  ¾ •
  المصفّى ،غ من كوكتيل الفاكھة ليبيز ٢٥٠علبة أو  ١ •

  طريقة التحضير 

ُيمزج الماء مع حليب نستله المكّثف المحلّى، قشطة نستله، عصير المنغا، الفاني�، السكر ودقيق 
ك باستمرار حّتى يتكاثف. الذرة في قدٍر كبيرة aُيتَرك المزيج على النار حتى يغلي وُيحر .  

توضع اBكواب . كوكتيل الفاكھة في أكواب صغيرة وُيسكب بودينغ المنغا عليهيوضع القليل من 
  . جانباً لتبرد ثّم ُتحفظ في البّراد حتى يحين موعد تقديمھا

   نصائح
   بيانات التوقيت

  البيانات الغذائية

  .ُيمكن إضافة بضع قطراٍت من خ�صة المنغا : نصائح الطبخ

 دقيقة 15 : مدة التحضير

 يقةدق 15 : مدة الطھو



 7.20  : (غ(دھون 

 3.60  : (غ(بروتين 

 44.00  : (غ(كاربوھيدرات 

 256.00  : (سعرات حرارية(طاقة 

  

 شراب المنغا والفراولة المخفوق بالحليب •

  شرقي: أسلوب الطبخ •
  خفيف ولذيذ: نوع الطبق •

  أشخاص  ٧: الكمية •
  : درجة الصعوبة •

  رخيص: التكلفة •

  المكّونات 

غ من  ١٠٠٠ة الحجم أو حبات متوسط ٣ •
  المنغا الناضجة

  غ من الفراولة ٤٠٠أكواب أو  ٢ •
غ من حليب نستله المكثف  ٣٩٧علبة أو  ١ •

  المبّرد ،المحلى
  مل من الماء البارد ٢٥٠كوب أو  ١ •
  مكعب من الثلج ١٥ •

  طريقة التحضير 

  . ُتقّشر المنغا ويوضع اللب جانباً 

 ٣إلى  ٢ٍط كھربائ̀ي وُتخلط المكّونات لمدة يوضع لب المنغا والمكونات اBخرى داخل خ�
  . دقائق أو إلى أن يصبح المزيج ناعماً 

  . ُيسكب المزيج في أكواٍب للتقديم وُيقّدم على الفور
   نصائح

   بيانات التوقيت
  البيانات الغذائية

يمكن إضافة المزيد من الماء في حال رغبت الحصول على  : نصائح الطبخ
  .مزيج أكثر طراوةً 

 دقائق 10 : رمدة التحضي

 5.10  : (غ(دھون 

 5.30  : (غ(بروتين 

 60.00  : (غ(كاربوھيدرات 



 295.00  : (سعرات حرارية(طاقة 

  

 الفراولة مع الموز) ھGم(جلي  •

  عالمي: أسلوب الطبخ •

  خفيف ولذيذ: نوع الطبق •
  أشخاص  ١٠: الكمية •

  : درجة الصعوبة •
  رخيص: التكلفة •

  المكّونات 

غ من بسكويت  ١٠٠كوب أو  ١ •
  المطحون ،ديجيستيف

مقّطعتان إلى  ،غ من الموز ٣٠٠أو  ٢ •
  شرائح

  لتر من الماء ١أكواب أو  ٤ •
غ من حليب نستله المكثف  ٣٩٧علبة أو  ١ •

  المحلى
  م�عق طعام من دقيق الذرة ٢ •
  م�عق طعام من ماء الورد ٢ •
  غ من مسحوق جي�تين الفراولة ٨٥علبة أو  ١ •

  طريقة التحضير 

  . أكواب للتقديم ثّم توضع جانباً  ١٠م البسكويت والموز بين ُيقسّ 

ُيغلى المزيج وُيحّرك . يوضع الماء مع حليب نستله المكثف المحلّى، ودقيق الذرة في قدر كبير
  . دقائق ٥ثّم ُيترك على نار خفيفة لمّدة 

  . ت جّيداً ُيرفع المزيج عن النار، وُيضاف ماء الورد وھ�م الفراولة وُتحّرك المكّونا

 ٣و ٢ُيسكب المزيج في اBكواب، وُيترك حتى يبرد قلي�ً، ثّم يوضع في البراد لمدة تتراوح بين 
  . ساعات حتى يجمد

   بيانات التوقيت
  البيانات الغذائية

 دقائق 10 : مدة التحضير

 دقائق 8 : مدة الطھو

 4.30  : (غ(دھون 

 4.00  : (غ(بروتين 

 46.00  : (غ(كاربوھيدرات 

 238.00  : (سعرات حرارية(طاقة 



  

 حلوى زوكوتو بالموكا والمكّسرات •

  عالمي: أسلوب الطبخ •
  حْلِويaاتٌ : نوع الطبق •

  أشخاص  ٨: الكمية •
  : درجة الصعوبة •
  معتدل: التكلفة •

  المكّونات 

 ،غ من الكعكة اbسفنجية بنكھة الفاني� ٧٥٠ •
  الجاھزة

  م�عق طعام من السكر الناعم ٢ •
 ،م�عق طعام من قھوة نسكافه غولد ٣ •

  مل من الماء ١٢٥كوب أو ½ المذّوبة في 
  المبّردة ،لكريما السائلةمل من ا ٢٥٠كوب أو  ١ •
  غ من السكر البودرة ٣٥كوب أو  ¼ •
  غ من قشطة نستله ١٧٠علبة أو  ١ •
  ملعقة صغيرة من خ�صة الفاني� ½1 •
  المبشورة ،غ من الشوكو^تة الداكنة ١٠٠ •
  المقّطع ،غ من اللوز ٣٥كوب أو  ¼ •
  المحّمص والمقّطع ،غ من البندق المطحون ٧٥كوب أو  ½ •

  طريقة التحضير 

  . أوعية دائرية بورٍق من الب�ستيك ٨ّطى تغ

  . ُيمزج السكر الناعم مع خليط قھوة نسكافه غولد المجّھزة مسبقاً 

سم، من ثّم ُتدھن الشريحٌة اbسفنجّية  ١ُتقّطع الكعكة اbسفنجّية بالطول إلى شرائح سماكتھا 
كّرر الطريقة نفسھا مع تُ . توضع الشريحة في الوعاء الدائري. بالقھوة المجّھزة بواسطة فرشاة

  . استخدام ما يكفي من الشرائح اbسفنجية لملء الوعاء بالكامل

ُيحتفظ بالشرائح اbسفنجّية المتبقية . ُتقطع أطراف الكعكة الزائدة بحيث ^ تتعّدى حافة الوعاء
  . وبخليط القھوة

وعاٍء دائري كبير إلى ُتخلط الكريما السائلة، السكر البودرة، قشطة نستله وخ�صة الفاني� في 
  . أن يتكاثف المزيج ويشّكل رغوًة عند إزالة الخّفاقة

  . تخلط الشوكو^تة المبشورة والمكّسرات المقّطعة برفٍق ولكن جّيداً 

  . ُيسكب خليط الكريما على الشرائح اbسفنجية في الوعاء



ى السطح بالكامل ويغطّ . تدھن الشرائح اbسفنجية المتبقية بخليط القھوة بواسطة الفرشاة
  . بالشرائح اbسفنجية

يمكن بد^ً من ذلك وضعه في . ساعًة أو ليلة كاملة ١٢يغّطى الوعاء الدائري، ويترك ليبرد لمدة 
  . الث�جة لمدة ساعٍة واحدة أو ساعتين

  . يتّم إخراج الحلوى من القالب وتوضع في طبق التقديم

   نصائح

   بيانات التوقيت

ُيرّش مسحوق الكاكاو على الحلوى بواسطة منخٍل ذي ثقوب  : نصائح التقديم
تزيينھا بالسكر البودرة المنخول  رفيعة ومن ثّم يتمّ 

  .رات المسحوقةوالمكسّ 

 دقيقة 25 : مدة التحضير

  ساعة 12 : مدة التبريد

  

 بارفيه بالبندق وصلصة الكراميل •

  عالمي: أسلوب الطبخ •

  حْلِويaاتٌ : نوع الطبق •
  أشخاص  ٩: الكمية •

  : درجة الصعوبة •
  رخيص: التكلفة •

  المكّونات 

  :للبندق بالكراميل •

  غ من السكر الناعم ١٥٠كوب أو  ¾ •
  ة طعام من الزبدة غير المملحةملعق ١ •
المحّمص  ،غ من البندق ٧٥كوب أو  ½ •

  والمفروم

  :للبارفيه •

  غ من الكريما السائلة ٣٧٥كوب أو  ½1 •
  غ من قشطة نستله ١٧٠علبة أو  ١ •
  ملعقة صغيرة من خ�صة الفاني� ١ •
  غ من السكر الناعم ١٠٠كوب أو  ½ •

  :لصلصة الكراميل •



  لحةملعقة طعام من الزبدة غير المم ١ •
  غ من السكر ١٠٠كوب أو  ½ •
  مل من الكريما السائلة ٥٠٠أكواب أو  ٢ •

  طريقة التحضير 

  : لتحضير البندق بالكراميل

يوضع السكر والزبدة في قدٍر صغيرة غير ^صقة وُيحّرك المزيج باستمرار على ناٍر متوسطة 
ُيرفع القدر عن النار مع  إلى أن يصبح لون السكر ذھبّيا بنّياً، وُيضاف إليه البندق المفروم، ثم

ُيقلب المزيج على صينية الخبز حيث ُيمرغ، ثم توضع الصينية جانباً كي يبرد المزيج . التحريك
ُترفع حبات البندق بالكراميل عن صينية الخبز وُتسحق إلى أن تتحّول . في مكان معتدل الحرارة

  . إلى فتات

  : لتحضير البارفيه

ة مع قشطه نستله ،الفاني� والسكر الناعم في وعاٍء للخلط وُتخفق ُتمزج الكريما السائلة الطازج
  . دقائق أو إلى أن يشتّد المزيج ٦إلى  ٥بواسطٍة خ�ٍط كھربائ̀ي يدو̀ي لمّدة 

ُتضاف حبات البندق المفّتتة بالكراميل إلى مزيج الكريما وُيقلّب المزيج بواسطة ملعقٍة معدنيٍة 
  . حتى تمتزج المكونات ببعضھا

  . ُيسكب المزيج في أكواب فردّية أو في قالب الكعكة المستطيل ثم ُيغّطى وُيثلّج إلى أن يشتدّ 

  . ُيقّدم مثلّجاً مع صلصة الكراميل على الوجه

  : لتحضير صلصة الكراميل

ُتذّوب الزبدة في قدٍر صغيرٍة غير ^صقٍة وُيضاف السكر وُيحّرك المزيج على ناٍر متوسطٍة إلى 
إلى  ٤ُتضاف الكريما السائلة وُتحّرك المكّونات على ناٍر خفيفٍة لمّدة . نه ذھبّيا بنّياً أن يصبح لو

  . دقائق، ثم توضع جانباً كي تبرد ٥

   بيانات التوقيت

 دقيقة 20 : مدة التحضير

  عاتسا 6 : مدة التثليج

  



 موكا بودينغ •

  عالمي: أسلوب الطبخ •

  حْلِويaاتٌ : نوع الطبق •

  أشخاص  ٩: الكمية •

  : درجة الصعوبة •
  رخيص: التكلفة •

  المكّونات 

  غ من بسكويت الشاي ٣٠٠كوب أو  ½1 •
 ،م�عق طعام من قھوة نسكافه غولد ٣ •

  مل من الماء ١٢٥كوب أو ½ مذّوبة في 
  غ من قشطة نستله ٣٤٠علب أو  ٢ •
  م�عق طعام من مسحوق الكاكاو ٢ •
  غ من السكر الناعم ٢٠٠كوب أو  ١ •
  المخفوقة ،مل من الكريما السائلة ٣٧٥كوب أو  ½1 •

  طريقة التحضير 

  . ُيغّمس البسكويت في قھوة نسكافه غولد المجّھزة، ثُم ُيصّف منه طبقة واحدة في قعر طبق كبير

ُتسكب نصف . م حتى يصبح المزيج ناعماً ُتمزج قشطة نستله مع مسحوق الكاكاو والسكر الناع
كمية ھذا المزيج فوق البسكويت المجّھز في الطبق ثّم توضع نصف كمية الكريما المخفوقة 

  . لتشّكل طبقة فوق مزيج قشطة نستله

ُتكّرر عملية صّف طبقة من البسكويت المجّھز، ُيسكب فوقھا مزيج قشطة نستله والكريما 
  . المخفوقة على التوالي

  . ساعات قبل أن ُيقّدم ٣ضع المزيج في البّراد لمّدة يو

   بيانات التوقيت

 دقيقة 20 : مدة التحضير

 ساعات 3 : مدة التبريد

  



 بودينغ الشوفان بالتمر والھال •

  شرقي: أسلوب الطبخ •

  ِويaاتٌ حلْ : نوع الطبق •

  أشخاص  ٨: الكمية •

  : درجة الصعوبة •
  رخيص: التكلفة •

  المكّونات 

  مل من الماء ١٠٠٠أكواب أو  ٤ •
غ من حليب نستله المكثف  ٣٩٧علبة أو  ١ •

  المحلى
  غ من السكر ٥٠كوب أو  ¼ •
  ملعقة صغيرة من الھال المطحون ١ •
  غ من الشوفان الملفوف ١٥٠كوب أو  ½1 •
  منزوع البذور والمقّطع إلى شرائح ،غ من التمر ٢٠٠كوب أو  ١ •
  م�عق طعام من ماء الورد ٢ •

  طريقة التحضير 

ُيوَضع الماء، حليب نستله المكثف المحلّى، السكر ومسحوق الھال في قدر كبيرة وُيتَرك المزيج 
  . على النار حتى يغلي

ك aك باستمرار ُيطھى المزيج على نار خفيفة وُيح. ُيضاف الشوفان المھروس إلى المزيج وُيحر aر
ثم . ُيضاف التمر المفروم وُيطھى على نار خفيفة لمدة دقيقتين. دقائق أو حتى يتكاثف ٥لمّدة 

ك المزيج aُيسكب ماء الورد وُيحر .  

ثم ُيوَضع في . ُيسَكب المزيج في طبٍق كبير أو في أكواٍب صغيرة وُيوَضع جانًبا حتى يبرد
  . الث�جة حتى يحين موعد تقديمه

   نصائح

   بيانات التوقيت

  .ُيزيaن السطح بالتمر والفستق : نصائح التقديم

 دقيقة 20 : مدة التحضير

 ائقدق 10 : مدة الطھو

  



 كاسترد التفاح والخبز •

  عالمي: أسلوب الطبخ •

  حْلِويaاتٌ : نوع الطبق •

  أشخاص  ٨: الكمية •

  : درجة الصعوبة •
  رخيص: التكلفة •

  المكّونات 

  م�عق طعام من الزبدة غير المملحة ٢ •
مقّشرتان ومنزوع  ،غ من التفاح ٣٠٠أو  ٢ •

منھما البذور ومقّطعتان إلى مكّعبات 
  صغيرة

  عام من السكرملعقة ط ١ •
  ملعقة صغيرة من القرفة المطحونة ¼ •
  المسحوق ،غ من بسكويت ديجيستيف ٢٥كوب أو  ¼ •
  سادة، مفرومة فرماً خشناً  ،غ من الكرواسان ١٥٠حبات أو  ٣ •
  غ من حليب نستله المكثف المحلى ٣٩٧علبة أو  ١ •
  مل من الماء ٥٠٠أكواب أو  ٢ •
  م�عق صغيرة من مسحوق الفاني� ٢ •
  من البيض ٣ •
  غ من مرّبى التفاح ١٢٥كوب أو  ¼ •

  طريقة التحضير 

توضع الزبدة مع التفاح والسكر والقرفة في قدر، وُيحّرك المزيج على نار متوّسطة الحرارة 
  . ُيرفع المزيج عن النار وُيضاف إليه البسكويت المسحوق. دقائق أو حّتى يتكرمل التفاح ٥لمّدة 

كاسات مقاومة للحرارة ثم ُيوّزع التفاح المتكرمل فوق  ٨ُتقسم قطع الكرواسان المفرومة على 
  . الكرواسان

ُيمزج حليب نستله المكّثف المحلّى مع الماء والفاني� والبيض في وعاء ثم ُيسكب المزيج فوق 
  . التفاح

توضع الكاسات في قالب للخبز مع كمية كافية من الماء الساخن تصل إلى نصف مستوى 
  . دقيقة أو حّتى يجمد ٤٠درجة مئوية لمّدة  ١٧٠د في الفرن على حرارة ُيخبز الكاستر. الكاسات

  . ُيقّدم الكاسترد ساخناً . ُيسّخن مرّبى التفاح وُيمسح بالفرشاة على وجه كّل كاسة

   بيانات التوقيت

 قيقةد 25 : مدة التحضير



 دقيقة 45 : مدة الطھو

  

 إجاص مع صلصة الزعفران •

  شرقي: أسلوب الطبخ •

  حْلِويaاتٌ : نوع الطبق •

  أشخاص  ٦: الكمية •

  : درجة الصعوبة •
  رخيص: التكلفة •

  المكّونات 

  مل من الماء ٥٠٠أكواب أو  ٢ •
  غ من السكر ١٠٠كوب أو  ½ •
صغيرة  ،من بْشر قشر ليمونة حامضة •

  الحجم
  رة من خ�صة الفاني�ملعقة صغي ١ •
  رشة من خيوط الزعفران •
  مقّشرة ،حبات متوسطة الحجم من اbجاص ٦ •
  غ من حليب نستله المكثف المحلى ٣٩٧علبة أو  ١ •

  طريقة التحضير 

ُيغلى . ُيسكب الماء مع السكر وبرش الحامضة وخ�صة الفاني� وخيوط الزعفران في قدر كبيرة
  . المزيج وُيحّرك حّتى يذوب السكر

ُتغّطى القدر وُتترك على نار خفيفة . إلى القدر) الكمثري(ُتخّفف الحرارة ثم ُيضاف اbجاص 
ُترفع حّبات اbجاص ). الكمثري(دقيقة أو حّتى يذبل اbجاص  ٢٠و ١٥لمّدة تتراوح بين 

  . بتأ̀ن من القدر وتوضع في طبق للتقديم) الكمثري(

ج الزعفران ثم ُيغلى على نار متوّسطة الحرارة ُيضاف حليب نستله المكّثف المحلّى إلى مزي
  . دقائق أو حّتى يخّف حجم الصلصة وتشتّد قلي�ً  ٨و ٦لمّدة تتراوح بين 

  . وُتقّدم) الكمثري(ُتسكب الصلصة فوق حّبات اbجاص 

   بيانات التوقيت

 دقيقة 15 : دة التحضيرم

 دقيقة 25 : مدة الطھو

  



 كعكة مثلّجة بألواح الشوكو^تة •

  عالمي: أسلوب الطبخ •

  حْلِويaاتٌ : نوع الطبق •

  أشخاص  ٩: الكمية •

  : درجة الصعوبة •
  رخيص: التكلفة •

  المكّونات 

غ من حليب نستله المكثف  ٣٩٧علبة أو  ١ •
  المحلى

مل من الكريما  ٦٠٠أكواب أو  ½2 •
  المخفوقة

  ألواح من كيت كات تشنكي ٢ •
ملعقة طعام من قھوة نسكافه سريعة  ½1 •

  مذوبة مع ملعقتان كبيرتان من الماء الساخن ،التحضير

  طريقة التحضير 

يخلط حليب نستله المكثف المحلى والكريما المخفوقة في وعاء خ�ط كھربائي حتى يصبح 
  . المزيج خفيف ومقّشد

سم عرض  ١٢× سم طول  ٢٣حلوى مستطيل الشكل حجم  يسكب نصف المزيج في قالب
  . يوضع القالب في الث�جة لمدة نصف ساعة. ويوضع كيت كات تشنكي فوق المزيج

  . تضاف قھوة نسكافه سريعة التحضير إلى المزيج المتبقي و يخلط المزيج جيداً 

  . ساعة ١٢لّج لمدة يؤخذ القالب من الث�جة، ويضاف إليه مزيج قھوة نسكافه ويغطى بنيلون ويث

  . يقطع القالب إلى شرائح عند التقديم

   نصائح

   بيانات التوقيت

خفق في البّراد Bّن حرارة الكريما السائلة يجب ُتحفظ كريما ال : نصائح الطبخ
  .درجات مئوّية حّتى ُتخفق ٥و ٣أن تبقى بين 

إلى  ١٥ُينقل القالب من الث�جة و يوضع في البراد لمدة  - : نصائح التقديم
ُيغّطس القالب في الماء  - . تقطيعه دقيقة حتى يسھل ٢٥

ُيقدم مع  - .ثوان ثم يقلب على طبق تقديم ٦الساخن لمدة 
  .صلصة الشوكو^تة أو مرّبى البرتقال والبسكويت المطحون



 دقيقة 20 : مدة التحضير

  ساعة 12 : مدة التثليج

  

 الموز المخبوز •

  عالمي: أسلوب الطبخ •

  حْلِويaاتٌ : نوع الطبق •
  أشخاص  ٦: الكمية •

  : درجة الصعوبة •
  رخيص: التكلفة •

  المكّونات 

  فقط حبتان ،من عصير البرتقال •
  المقّشر ،كغ من الموز ١ •
  ملعقة طعام من السكر اBسمر ١ •
  م�عق طعام من جوز الھند المجفف ٣ •
غ من حليب نستله المكثف  ٣٩٧علبة أو  ١ •

  المحلى

  طريقة التحضير 

ُيسكب عصير البرتقال في قالب الخبز ثم يوضع الموز في العصير وُيرش السكر فوق حّبات 
  . الموز

دقيقة وُيرش جوز الھند  ١٥درجة مئوّية لمّدة  ٢٠٠محّمى على حرارة  ُيخبز المزيج في فرن
  . في نصف مرحلة الخبز

ُتستخرج حّبات الموز بتأ̀ن من الفرن من دون عصير البرتقال ثّم ٌيسكب فوقھا حليب نستله 
  . المكّثف المحلّى وُتقّدم ساخنًة أو باردةً 

   بيانات التوقيت

 دقائق 10 : مدة التحضير

 دقيقة 15 : مدة الطھو

  



 الكريما مع الفواكه المجففة •

  عالمي: أسلوب الطبخ •

  حْلِويaاتٌ : نوع الطبق •

  أشخاص  ٨: الكمية •

  : درجة الصعوبة •
  رخيص: التكلفة •

  المكّونات 

  مل من الحليب ٧٥٠أكواب أو  ٣ •
غ من حليب نستله المكثف  ٣٩٧علبة أو  ١ •

  المحلى
  من البيض ٤ •
  من صفار البيض ٢ •
  غ من السكر ١١٠كوب أو  ½ •
  م�عق طعام من الماء ٤المذوب في  ،ملعقة طعام من دقيق الذرة ½1 •
  غ من الفاكھة المجّففة المشّكلة ١٠٠كوب أو  ١ •
  غ من الزبيب ٥٠كوب أو  ½ •
  والمسحوق المحمص ،غ من البندق ٧٥كوب أو  ½ •

  طريقة التحضير 

  . يخلط الحليب وحليب نستله المكثف المحلى في وعاء ويغلى ثم يرفع عن النار ويوضع جانباً 

  . دقائق ٣أثناء ھذا الوقت يخفق البيض و صفار البيض مع السّكر ودقيق الذرة المذوب لمدة 

  . يضاف الحليب الساخن إلى مزيج صفار البيض ويحّرك بشكل مستّمر

د المزيج إلى الوعاء ويوضع على نار خفيفة ويحّرك بشكل مستّمر إلى أن يتكاثف لمّدة ث�ث يعا
  . إلى أربع دقائق من دون أن يغلي

  . يرفع الخليط عن النار و تضاف إليه الفواكه و الزبيب و البندق

  . يسكب الخليط في كاسات صغيرة الحجم و تبّرد

   بيانات التوقيت

 دقيقة 15 : مدة التحضير

 دقائق 10 : مدة الطھو

  



 بودينغ كريم الشوفان مع الجيلي •

  عالمي: أسلوب الطبخ •

  حْلِويaاتٌ : نوع الطبق •

  أشخاص  ٩: الكمية •

  : درجة الصعوبة •
  رخيص: التكلفة •

  المكّونات 

  مل من الماء ٨٧٥أكواب أو  ½3 •
غ من حليب نستله المكثف  ٣٩٧علبة أو  ١ •

  المحلى
  غ من السكر ١٠٠كوب أو  ½ •
 ،غ من الشوفان الجاھز ١٠٠كوب أو  ١ •

  المسحوق
  ملعقة طعام من ماء الورد ١ •

  :مكّونات جيلي الفراولة •

  غ من مسحوق جي�تين الفراولة ٨٥ •
  مل من الماء المغلي ٢٥٠كوب أو  ١ •
  اء الباردمل من الم ٢٥٠كوب أو  ١ •

  طريقة التحضير 

  . يوضع الماء، وحليب نستله المكثف المحلّى، والسكر في قدر كبير وُتغلى المكّونات

 ١٠يوضع المزيج على نار خفيفة مع التحريك المستمّر لمدة . ُيضاف الشوفان الجاھز وُيحّرك

  . ُيضاف ماء الورد وُيحّرك. دقائق أو حتى يتكاثف المزيج

طبق كبير أو في أكواب فردية ويوضع جانباً ليبرد وُيصبح بحرارة الغرفة  ُيسكب المزيج في
  . العادية

  . ُيسكب الجيلي الُمعّد فوق المزيج المعّد البارد ويوضع في البراد حتى يجمد الجيلي كفاية

  : bعداد جيلي الفراولة

المزيج حتى  يوضع مسحوق جيلي الفراولة مع كوب من الماء المغلي في وعاء للمزج، وُيحرك
  . ُيضاف كوب من الماء البارد وُتحّرك المكّونات. يذوب مسحوق الجيلي

   نصائح

   بيانات التوقيت

  .ُيزّين الوجه بالكريما المخفوقة والفراولة الطازجة : التقديمنصائح 



 دقيقة 15 : مدة التحضير

 دقيقة 15 : مدة الطھو

  

 كريم كاراميل •

  عالمي: أسلوب الطبخ •

  حْلِويaاتٌ : نوع الطبق •
  أشخاص  ٧: الكمية •

  : درجة الصعوبة •
  رخيص: التكلفة •

  المكّونات 

  مل من الحليب ٦٠٠أكواب أو  ½2 •
غ من حليب نستله المكثف  ٣٩٧علبة أو  ١ •

  المحلى
  غ من السكر ١٠٠كوب أو  ½ •
  المخفوق ،من البيض ٨ •
  ملعقة صغيرة من خ�صة الفاني� ½1 •

  :لتحضير صلصة الكاراميل •

  غ من السكر ٣٠٠كوب أو  ½1 •
  مل من الماء ١٢٥كوب أو  ½ •

  طريقة التحضير 

على النار ثم يضاف السكر ويحرك حتى ُيغلى الحليب وحليب نستله المكثف المحلى في قدر 
  . يرفع القدر عن النار ويترك جانباً . يذوب

  . يضاف البيض المخفوق والفاني�ّ مع ا^ستمرار في التحريك

في ھذه اBثناء، يغلى الماء والسكر في قدر على نار متوسطة حتى يصبح لونه بنياً مثل لون 
  . الكاراميل

  . صغيرة وتوزع الصلصة حول جوانب الكاساتتسكب صلصة الكاراميل في كاسات 

  . يسكب المزيج في الكاسات وتوضع الكاسات في صينية مليئة بماء تغمر منتصف الكاسات

دقيقة أو حّتى يصبح باbمكان  ٤٥-٤٠درجة مئوية لمدة  ١٥٠يطھى المزيج في فرن حرارته 
  . إدخال سيخ وإخراجه نظيفاً 

   بيانات التوقيت



 دقيقة 15 : مدة التحضير

 دقيقة 45 : مدة الطھو

  

 كريما الفراولة مع اللوز المقرمش •

  عالمي: أسلوب الطبخ •

  حْلِويaاتٌ : نوع الطبق •
  أشخاص  ١٠: الكمية •

  : درجة الصعوبة •
  رخيص: التكلفة •

  المكّونات 

  غ من السكر الناعم ١٠٠كوب أو  ½ •
المفروم  ،غ من اللوز ٧٥كوب أو  ½ •

  والمحّمص
  غ من قشطة نستله ١٧٠علبة أو  ١ •
  مل من الكريما السائلة ٥٠٠أكواب أو  ٢ •
كمية  ،غ من السكر الناعم ١٠٠كوب أو  ½ •

  إضافية
  ملعقة صغيرة من خ�صة الفاني� ١ •
  غيرةالمقطع إلى أقسام ص ،غ من بسكويت الشاي ١٠٠كوب أو  ١ •
  المقطعة إلى شرائح ،غ من الفراولة ٢٠٠كوب أو  ١ •

  طريقة التحضير 

ك لمدة بضع دقائق أو  aُيضاف السكر إلى قدرة متوسطة الحجم ويوضع على نار متوسطة وُيَحر
ك المزيج مع الكراميل. حتى يصبح السكر بلون الكراميل aُيرفع المزيج عن . ُيضاف اللوز وُيَحر

وعندما يبرد مزيج . نية ب�ستيكية مدھونة بالزبدة ويوضع جانباً حتى يبردالنار وُيسَكب في صي
  . الكراميل واللوز، ُيطحن في كيس من الب�ستيك أو في الخ�ّطة

ُتضاف قشطة نستله مع الكريما السائلة الطازجة والسكر اbضافي وخ�صة الفاني� وُتخَفق لمدة 
  . دقائق حتى يتكاثف المزيج ٦-٥

وُيسَكب مزيج . ملعقة معدنية كبيرة لمزج الكريما المحّضرة مع البسكويت والفراولة ُتسَتعَمل
الكريما في أطباق صغيرة حتى نصفھا وُيَرّش فوقھا اللوز المسحوق مع الكراميل، من ثم 

  . ُتضاف طبقة أخرى من مزيج الكريما وُينَثر فوقھا أيضاً اللوز المسحوق مع الكراميل

  . �جة إلى أن يحين وقت تقديمھاتوضع الحلوى في الث

   نصائح



   بيانات التوقيت

  .ُيَزيaن وجه الحلوى بشرائح الفراولة : نصائح التقديم

 دقيقة 15 : مدة التحضير

 دقائق 10 : مدة الطھو

  

 بودينغ بالسميد مع القشطة والمنغا •

  شرقي: أسلوب الطبخ •

  حْلِويaاتٌ : نوع الطبق •

  أشخاص  ٨: الكمية •

  : درجة الصعوبة •
  رخيص: التكلفة •

  المكّونات 

  مل من الماء ٦٢٥أكواب أو  ½2 •
غ من حليب نستله المكثف  ٣٩٧علبة أو  ١ •

  حلىالم
  غ من السميد الناعم ٨٠كوب أو  ½ •
  من البيض ٢ •
  م�عق طعام من الزبيب ٣ •
  المحّمص ،غ من رقائق اللوز ٥٠كوب أو  ½ •
  ملعقة طعام من ماء الورد ١ •
  ملعقة طعام من ماء الزھر ١ •
  مل من عصير المنغا المعلب ٥٠٠أكواب أو  ٢ •
  غ من السكر ٥٠كوب أو  ¼ •
  م�عق طعام من دقيق الذرة ٣ •

  لتحضير طريقة ا

ُتحّرك المكّونات بين الحين . في قدر متوسطة الحجم، يوضع الماء وحليب نستله المكثف المحلّى
  . واjخر حتى تغلي

ُيضاف المزيج إلى الحليب المطھي على نار . في وعاء منفصل، ُيخفق السميد مع البيضتين
  . دقائق أو حتى يتكاثف المزيج ٣خفيفة مع التحريك بشّدة لمدة 

ُيحّرك المزيج وُيسكب في . ع القدر عن النار؛ ُيضاف الزبيب، اللوز، ماء الورد وماء الزھرُترف
  . توضع جانباً لتبرد. كاسات فردية أو في طبق كبير للتقديم



ُيحّرك المزيج باستمرار حتى يغلي . في قدر صغيرة، يوضع عصير المنغا، السكر ودقيق الذرة
ة الباردة وُيترك جانباً ليبرد ثّم يوضع في البراد إلى حين ويتكاثف ثّم ُيسكب فوق مزيج القشط

  . تقديمه

   نصائح

   بيانات التوقيت

  .زّين الوجه بالكريما المخفوقة والمكّسراتيُ  : نصائح التقديم

 دقيقة 15 : مدة التحضير

 دقيقة 25 : مدة الطھو

  

 كاسترد سادة وبالشوكو^تة •

  شرقي: أسلوب الطبخ •

  حْلِويaاتٌ : نوع الطبق •
  أشخاص  ٧: الكمية •

  : درجة الصعوبة •

  رخيص: التكلفة •

  المكّونات 

  لتر من الماء ١أكواب أو  ٤ •
غ من حليب نستله المكثف  ٣٩٧ علبة أو ١ •

  المحلى
  غ من السكر ١٠٠كوب أو  ½ •
  من البيض ٤ •
  ملعقة صغيرة من خ�صة الفاني� ١ •
  غ من دقيق الذرة ٩٠كوب أو  ¾ •
  غ من بسكويت الشاي ١٥٠رزمة أو  ١ •
  المنخول ،م�عق طعام من مسحوق الكاكاو ٢ •

  طريقة التحضير 

  . والسكر في قدر وُيغلى المزيجيوضع الماء، وحليب نستله المكثف المحلّى، 

ُيخلط البيض، مع خ�صة الفاني�، ودقيق الذرة في وعاء وُتمزج المكّونات جّيداً ثّم ُتسكب فوق 
  . ُيترك المزيج على نار خفيفة حتى يتكاثف. المزيج المغلي مع التحريك المستمرّ 

  . ُينّسق البسكويت على الوجه. المزيج في جاط كبير½ ُيسكب 



ُيسكب . الكمية المتبّقية من المزيج مع الكاكاو المنخول حتى يختلطا جّيداً ويذوب الكاكاو ُتمزج
يوضع الكاسترد جانباً ليبرد على حرارة درجة . بعدھا المزيج على الفور فوق طبقات البسكويت

  . ُيبّرد في البراد ثّم ُيقّدم. الغرفة العادية

   نصائح

   بيانات التوقيت

يزين الكاسترد البارد بالشوكو^تة المبشورة، والكريما  : نصائح التقديم
  .المخفوقة والفراولة

 دقيقة 15 : مدة التحضير

 دقيقة 20 : ومدة الطھ

  

 جزرية نستله •

  عالمي: أسلوب الطبخ •
  حْلِويaاتٌ : نوع الطبق •

  أشخاص  ٦: الكمية •

  : درجة الصعوبة •
  رخيص: التكلفة •

  المكّونات 

  المبشور ،كغ من الجزر ١ •
غ من حليب نستله المكثف  ٣٩٧علبة أو  ١ •

  المحلى
  غ من السكر ٢٠٠كوب أو  ١ •
  مل من الماء ٢٥٠كوب أو  ١ •
  طعام من ماء الزھر ملعقة ١ •
  ملعقة طعام من ماء الورد ٢ •
  ملعقة صغيرة من مسحوق الفاني� ١ •
  مبردة ،مل من الكريما السائلة ٦٢٥أكواب أو  ½2 •
  غ من قشطة نستله ١٧٠علبة أو  ١ •
  المسحوق ،غ من الفستق ٧٥كوب أو  ½ •

  طريقة التحضير 

في قدر وُتمزج المكّونات بشكل ُيمزج الجزر مع حليب نستله المكّثف المحلّى، السكر والماء 
  . جيد



. ُيغلى المزيج وُيترك على نار ھادئة حّتى يتّم امتصاص السائل، ويصبح المزيج أشبه بالكاراميل

ُيضاف ماء الزھر مع ماء الورد ومسحوق الفاني�، ُتمزج المكّونات جيداً ثم ُترفع عن النار 
  . وُتترك جانباً لتبرد

  . قشطة نستله حّتى الحصول على مزيج كثيف ولزج ُتخفق الكريما السائلة مع

ُيسكب مقدار من الكريما في أكواب للتقديم، وُيسكب فوقه القليل من مزيج الجزر المبرد ثم 
  . ُيغطى بالكريما وُيرش الوجه بالفستق

  . ُيقّدم بارداً 

   نصائح

   بيانات التوقيت

يجب وضع الكريما السائلة في الث�جة حتى تبقى حرارتھا  : نصائح الطبخ
  .تخفق درجات مئوية لكي ٥–٣بين 

في طبق  للتقديم في طبق واحد، ُتسكب نصف كمية الكريما : نصائح التقديم
الجزر فوقھا وُيغّطى بعدھا ھذا المزيج  كبير، ثم ُيوّزع مزيج

  .للتزيين ُيرّش الوجه بالفستق. بالكريما المتبّقية

 دقائق 10 : مدة التحضير

 دقائق 7 : مدة الطھو

  

 كريم برولي •

  عالمي: أسلوب الطبخ •
  حْلِويaاتٌ : نوع الطبق •

  أشخاص  ٥: الكمية •

  : درجة الصعوبة •
  رخيص: لتكلفةا •

  المكّونات 

  من صفار البيض ٥ •
  من البيض ١ •
  ملعقة صغيرة من مسحوق الفاني� ½1 •
  غ من السكر الناعم ٧٠ •
  غ من قشطة نستله ٣٤٠علب أو  ٢ •



  مل من الحليب ٣٥٠كوب أو  ¼1 •
  غ من السكر اBسمر ٥٠ •

  طريقة التحضير 

  . والسكر الناعمُيخفق صفار البيض والبيضة الكاملة في وعاء مع مسحوق الفاني� 

  . ُتضاف قشطة نستله إلى المزيج ثم الحليب، مع الخفق تدريجياً 

  . ُيسكب المزيج في كاسات صغيرة من الفّخار وتوضع الكاسات في قدر مليئة بالماء الساخن

  . دقيقة ٤٥درجة مئوّية لمّدة  ١٦٥ُتطھى الكريما في الفرن على حرارة 

  . وضع في البّراد لمّدة ^ تقّل عن ساعة كاملةُتترك جانباً حتى تبرد تماماً ثم ت

قبل التقديم، ُيرّش السكر اBسمر على الوجه ليغطي الكريما، وتوضع الكاسة تحت مشواة شديدة 
  . السخونة حّتى يتحّول السّكر إلى َكَرميلة

   توقيتبيانات ال

 دقائق 10 : مدة التحضير

 دقيقة 45 : مدة الطھو

  

 بوظة الشوكو^تة البيضاء •

  عالمي: أسلوب الطبخ •

  حْلِويaاتٌ : نوع الطبق •

  أشخاص  ٩: الكمية •

  : درجة الصعوبة •
  معتدل: التكلفة •

  المكّونات 

المكّسرة  ،غ من الشوكو^تة البيضاء ٢٠٠ •
  إلى قطع

ب نستله المكثف غ من حلي ٣٩٧علبة أو  ١ •
  المبّرد ،المحلى

مل من الكريما  ٦٢٥أكواب أو  ½2 •
  المبّردة ،السائلة

  م�عق صغيرة من مسحوق الفاني� ٢ •
  صغيرة الحجم ،من بْشر قشر ليمونة حامضة •
  غ من الفاكھة المجّففة المعّقدة بالسكر ٢٠٠كوب أو  ١ •



  طريقة التحضير 

فوق مياه ساخنة، ثم ُترفع عن النار وُتترك جانباً حّتى ُتذّوب الشوكو^تة البيضاء بتأ̀ن في وعاء 
  . تبرد قلي�ً 

ُيمزج حليب نستله المكّثف المحلّى بالشوكو^تة مع كريما الخفق السائلة، ومسحوق الفاني� في 
دقائق أو حّتى يصبح المزيج  ٨ُتخفق المكّونات بسرعة متوّسطة لمّدة . وعاء خ�ّط كھربائي

  . كثيفاً ومالساً 

ُيسكب المزيج بتأ̀ن فوق الشوكو^تة البيضاء المذّوبة، وُيضاف إليه برش الحامضة والفاكھة 
  . المجّففة

سم مغلّفة بورق ألمنيوم، ثم ُيغّطى بورق نايلون ^صق  ٢٣× سم  ١٢ُيسكب الخليط في صينية 
  . ساعة على اBقّل حّتى يجمد ١٢وُيثلّج لمّدة 

  . مُتقطع البوظة إلى شرائح ثم ُتقدّ 

   بيانات التوقيت

 دقيقة 20 : مدة التحضير

  ساعة 12 : مدة التثليج

  

 بودينغ البسكويت •

  شرقي: أسلوب الطبخ •
  حْلِويaاتٌ : نوع الطبق •

  أشخاص  ٩: الكمية •
  : درجة الصعوبة •
  رخيص: التكلفة •

  المكّونات 

غ من حليب نستله المكثف  ٣٩٧علبة أو  ١ •
  المحلى

غ من الزبدة غير  ١٠٠كوب أو  ½ •
  المذّوبة ،المملحة

  غ من قشطة نستله ١٧٠علبة أو  ١ •
  مل من الماء ١٠٠٠أكواب أو  ٤ •
  غ من السكر الناعم ١٠٠كوب أو  ½ •
  من البيض ٤ •
  ملعقة صغيرة من خ�صة الفاني� ١ •



  المبشور ،الحامضملعقة صغيرة من قشر  ١ •
  غ من الدقيق العادي ١٠٠كوب أو  ¾ •
  غ من بسكويت الشاي ١٥٠كوب أو  ½1 •
  م�عق طعام من مسحوق الكاكاو ٢ •
  م�عق طعام من الفستق المطحون ٣ •
  م�عق طعام من جوز الھند المجفف ٣ •

  طريقة التحضير 

ر، البيض، الفاني� و ُيمزج حليب نستله المكّثف المحلّى مع الزبدة ،قشطه نستله، الماء، السك
ُيضاف الدقيق إلى المزيج . برش الحامض، في وعاٍء للخلط حيث ُتخلط المكّونات جّيداً ببعضھا
  . على دفعات وُيخلط مع باقي المكونات إلى أن يصبح المزيج ناعماً 

. يوضع المزيج في قدٍر كبير مع التحريك المستمر فوق النار المتوسطة إلى أن يغلي المزيج

ك المكونات على ناٍر خفيفٍة لمّدة دقيقة واحدة أو إلى أن يصبح المزيج سميكاً ثم ُيرفع عن ُتتر
  . النار

توضع طبقات متتالية من مزيج الكريما، البسكويت و مسحوق الكاكاو في طبٍق كبيٍر للخبز، 
  . وُتكّرر العملّية مع وضع الطبقة اBخيرة من مزيج الكريما على السطح

لمطحون وجوز الھند على الوجه ويوضع الطبق في فرٍن محّمى على حرارة ُيرش الفستق ا
ُيستخرج الطبق من الفرن ويوضع في مكان معتدل الحرارة . دقائق ٥درجٍة مئوّيٍة لمّدة  ١٨٠

  . ُيقّطع إلى شرائح وُيقّدم. كي يبرد ثم يوضع في البراد

   بيانات التوقيت

 دقيقة 15 : مدة التحضير

 دقيقة 15 : مدة الطھو

  

 بودينغ الليمون الحامض والبرتقال •

  عالمي: أسلوب الطبخ •

  حْلِويaاتٌ : نوع الطبق •

  أشخاص  ٧: الكمية •

  : درجة الصعوبة •
  رخيص: التكلفة •

  المكّونات 

  ^لمع فصل الصفار عن الز ،من البيض ٣ •



  غ من حليب نستله المكثف المحلى ٣٩٧علبة أو  ١ •
  مع حفظ القشر والعصير ،حبة من البرتقال ١ •
  مع حفظ القشر والعصير ،حبة من الحامض ١ •
  المذّوبة ،غ من الزبدة غير المملحة ١٠٠كوب أو  ½ •
  غ من الدقيق اBبيض ذاتي الرفخ ٧٠كوب أو  ½ •
  غ من السكر الناعم ١٠٠كوب أو  ½ •
  يرة من مسحوق الفاني�ملعقة صغ ١ •

  طريقة التحضير 

ُيمزج صفار البيض مع حليب نستله المكّثف المحلّى وبرش البرتقال والليمون الحامض وعصير 
ُيخفق المزيج حّتى تمتزج المكّونات . البرتقال والليمون الحامض والزبدة المذّوبة في وعاء

  . بعضھا ببعض ويصبح المزيج ناعماً 

سكر ومسحوق الفاني�، ثم ُيضاف ھذا المزيج تدريجياً إلى مزيج البيض ُيمزج الدقيق مع ال
  . وُيخفق حّتى يصبح ناعماً 

  . ُيخفق ز^ل البيض في وعاء آخر حّتى تظھر الرغوة ثم ُيضاف بتأ̀ن إلى مزيج الحليب والدقيق

واء توضع اBكواب في مق�ة للش. أكواب خاصة بالخبز مدھونة بالزبدة ٨ُيسكب المزيج في 
  . بالماء الساخن ٤/٣ممتلئة بنسبة 

  . دقيقة ٥٥درجة مئوية لمّدة  ١٧٠ُتخبز في فرن مسّخن على حرارة 

  . ُترّش بالسكر البودرة وُتقّدم ساخنة أو باردة

   بيانات التوقيت

 يقةدق 20 : مدة التحضير

 دقيقة 55 : مدة الطھو

  

 بودينغ بالكريما والسميد •

  شرقي: أسلوب الطبخ •

  حْلِويaاتٌ : نوع الطبق •
  أشخاص  ٨: الكمية •

  : درجة الصعوبة •
  رخيص: التكلفة •

  المكّونات 

  م�عق طعام من السمن ٢ •



  غ من السميد ١٦٠كوب أو  ١ •
  مل من الحليب ١٢٥٠أكواب أو  ٥ •
  رغ من السك ٣٠٠كوب أو  ½1 •
  غ من قشطة نستله ٣٤٠علب أو  ٢ •
  م�عق طعام من ماء الورد ٢ •

  طريقة التحضير 

دقائق على  ٨إلى  ٦ُيذّوب السمن في قدٍر كبيرٍة وُيضاف إليه السميد ثم ُتحّرك المكونات لمدة 
  . نار متوسطة أو إلى أن يتغير لون المزيج قلي�ً 

ى المكّونات وُتترك على ناٍر خفيفٍة مع ُيضاف الحليب السائل مع السكر وقشطة نستله ثم ُتغل
  . التحريك المستمر لبعض دقائق أو إلى أن يسمك المزيج

. ُيضاف ماء الورد وُتحّرك المكونات ثم ُترفع عن النار وُتسكب فوق طبق كبير أو في أكواب

  . يوضع المزيج جانباً كي يبرد ثم يوضع في البراد إلى أن يحين وقت التقديم

   نصائح

   بيانات التوقيت

قبل التقديم، تزّين البودينغ باللوز المحمص المفروم، السكر  : نصائح التقديم
  .وق القرفةمسح البودرة والقليل من

 دقائق 10 : مدة التحضير

 دقائق 10 : مدة الطھو

  

 حلوى حبوب الشعير المقشرة •

  شرقي: أسلوب الطبخ •

  حْلِويaاتٌ : نوع الطبق •
  أشخاص  ٧: الكمية •

  : درجة الصعوبة •
  رخيص: التكلفة •

  المكّونات 

غ من حبوب الشعير  ٢٠٠كوب أو  ١ •
  المقشرة

  لمملحةملعقة طعام من الزبدة غير ا ١ •
  غ من رقائق اللوز ٢٥كوب أو  ¼ •



  غ من الزبيب ٤٠كوب أو  ¼ •
  المستخرج منه النواة والمفروم ،غ من التمر ١٠٠ •
  غ من حليب نستله المكثف المحلى ٣٩٧علبة أو  ١ •
  ملعقة صغيرة من مسحوق الفاني� ١ •
  مل من الماء ٢٥٠كوب أو  ١ •
  ملعقة طعام من ماء الورد ١ •

  طريقة التحضير 

  . ُيرفع عن النار وُيصفى. دقيقة أو حّتى ينضج ٤٥ب الشعير في الماء المغلي لمّدة ُتطھى حبو

ُتضاف إليھا رقائق اللوز وُتقلى على نار منخفضة الحرارة مع . ُتذّوب الزبدة في مق�ة
  . دقائق أو حّتى يصبح لونھا بنياً ذھبياً  ٤ا^ستمرار في التحريك لمّدة 

ُيضاف حليب نستله المكّثف المحلّى . ك المزيج لمّدة دقيقة إضافيةُيضاف الزبيب مع التمر وُيحرّ 
 ٤ُيغلى المزيج وُيطھى لمّدة . مع مسحوق الفاني� والماء، ثم ُيضاف القمح المطھو إلى المق�ة

  . دقائق

  . ُيضاف ماء الورد وُيحّرك المزيج جيداً ثم ُيرفع عن النار وُيسكب في أكواب

  . قّطع واللوز وُتقّدمُتزّين الحلوى بالتمر الم

   بيانات التوقيت

 دقيقة 20 : مدة التحضير

 دقيقة 55 : مدة الطھو

  

 بودينغ الشوكو^تة •

  عالمي: أسلوب الطبخ •
  حْلِويaاتٌ : نوع الطبق •

  أشخاص  ١٠: الكمية •

  : ةدرجة الصعوب •
  رخيص: التكلفة •

  المكّونات 

  لتر من الماء ١أكواب أو  ٤ •
غ من حليب نستله المكثف  ٣٩٧علبة أو  ١ •

  المحلى
  م�عق طعام من مسحوق الكاكاو ٤ •
  م�عق طعام من دقيق الذرة ٦ •



  ملعقة طعام من ماء الورد ١ •
  ملعقة طعام من ماء الزھر ١ •
  المبشورة ،غ من الشوكو^تة الداكنة ١٥٠كوب أو  ١ •

  طريقة التحضير 

ُيتَرك . ُيمزج الماء مع حليب نستله المكّثف المحلّى، مسحوق الكاكاو، ودقيق الذرة في قدٍر كبيرة
ك باستمرار حّتى يتكاثف aالمزيج على النار حتى يغلي ثم ُيطھى على نار خفيفة وُيحر .  

ك المزيج ث aم ُيسَكب في أكواب ُترفع القِدر عن النار، ُيضاف ماء الورد وماء الزھر وُيحر
  . صغيرة ُتوَضع جانًبا لتبرد

  . ُتُ◌َرّش الشوكو^تة المبشورة على البودينغ المبّرد وُيوَضع في البّراد حتى يحين موعد التقديم

   نصائح

   بيانات التوقيت

يمكن إضافة ملعقة من خ�صة الفاني� إلى بودينغ  : نصائح الطبخ
  .الشوكو^تة

 دقيقة 15 : مدة التحضير

 دقيقة 15 : مدة الطھو

  

 بوظة التمر والعسل •

  شرقي: أسلوب الطبخ •

  حْلِويaاتٌ : نوع الطبق •

  أشخاص  ٩: الكمية •
  : درجة الصعوبة •
  رخيص: التكلفة •

  المكّونات 

غ من حليب نستله المكثف  ٣٩٧علبة أو  ١ •
  المبّرد ،المحلى

 ،مل من كريما الخفق ٧٥٠أكواب أو  ٣ •
  السائلة المبّردة

  ملعقة صغيرة من مسحوق الفاني� ½1 •
 ،غ من اللوز المحّمص ٢٢٥كوب أو  ½1 •

  المقّطع إلى قطع صغيرة



  المسحوق ،فستقغ من ال ١٠٠كوب أو  ١ •
  المفروم ،غ من التمر ١٥٠كوب أو  ١ •
  مل من شراب التمر ٦٠كوب أو  ¼ •

  طريقة التحضير 

ُيمزج حليب نستله المكّثف المحلّى مع الكريما السائلة ومسحوق الفاني� في وعاء خ�ّط 
  . ُتخفق المكّونات حّتى الحصول على مزيج كثيف ومتماسك. كھربائي

  . تق والتمر بتأنّ ُيضاف إليه اللوز، الفس

  . سنتيمتر مغلّفة بورق اBلمنيوم ٢٣× سنتيمتر  ١٢ُتسكب نصف كمية مزيج الكريما في صينية 

  . ُيسكب شراب التمر بتأ̀ن فوق الكريما، ثم ُتسكب الكمية المتبّقية من مزيج الكريما

  . د البوظةساعة حّتى تجم ١٢ُتغطى الصينية بورق نايلون ^صق وُتثلّج لمّدة ^ تقّل عن 

  . ُتقّطع إلى شرائح وُتقّدم

   نصائح

   بيانات التوقيت

المحلى في الث�جة حتى  يجب وضع الكريما السائلة والحليب : نصائح الطبخ
  .درجة مئوية لكي تخفق ٥–٣تبقى حرارتھا بين 

 دقيقة 20 : مدة التحضير

  ساعة 12 : مدة التثليج

  

 التيراميسو بنكھة التفاح •

  عالمي: أسلوب الطبخ •

  حْلِويaاتٌ : نوع الطبق •

  أشخاص  ٧: الكمية •

  : درجة الصعوبة •
  معتدل: التكلفة •

  المكّونات 

غ من حليب نستله المكثف  ٣٩٧ علبة أو ١ •
  المحلى



  غ من جبنة الماسكاربوني ٥٠٠أكواب أو  ٢ •
  م�عق طعام من قھوة نسكافه غولد ٢ •
  مل من عصير التفاح غير المحلّى ٢٥٠كوب أو  ١ •
  من أصابع البسكويت الھّشة ٢٤ •
  ملعقة طعام من مسحوق الكاكاو ½1 •

  طريقة التحضير 

  . ع جبنة الماسكاربوني الطرّية في وعاءُيمزج حليب نستله المكثف المحلّى م

ُتمزج قھوة نسكافه غولد مع عصير التفاح ثم ُتدھن جوانب أصابع البسكويت بمزيج القھوة 
  . سم ٢٠× سم  ٢٨ُتصّف نصف كمية البسكويت في قعر طبق تقديم . والعصير

ت وُيرّش فوقھا ُتوّزع نصف كمية مزيج حليب نستله المكثف المحلّى والجبنة فوق طبقة البسكوي
  . القليل من مسحوق الكاكاو

  . ساعات قبل التقديم ٤ُتكّرر ھذه الخطوة وُيرّش الوجه بمسحوق الكاكاو ثم ُيبّرد القالب لمّدة 

   نصائح

   بيانات التوقيت

  .يزين بالتفاح الطازج : نصائح التقديم

 دقيقة 30 : مدة التحضير

 ساعات 4 : مدة التبريد

  

 كاسترد اBرز والنسكافه •

  عالمي: أسلوب الطبخ •

  حْلِويaاتٌ : نوع الطبق •

  أشخاص  ٧: الكمية •
  : درجة الصعوبة •
  رخيص: التكلفة •

  مكّونات ال

  غ من اBرز المصري ٦٥كوب أو  1/3 •
غ من حليب نستله المكثف  ٣٩٧علبة أو  ١ •

  المحلى
  ملعقة صغيرة من مسحوق الفاني� ١ •
 ،غ من كريما الخفق ٣٧٥كوب أو  ½1 •



  السائلة
  من البيض ٢ •
  مل من الماء ٢٥٠كوب أو  ١ •
  ملعقة صغيرة من قھوة نسكافه سريعة التحضير ١ •
  ب سلطانةغ من زبي ٤٠كوب أو  ¼ •

  طريقة التحضير 

  . ُيصّفى ويوضع جانباً . دقيقة حتى ينضج ١٤- ١٢ُيسلق اBرز في لتر من الماء المغلي لمدة 

يخلط حليب نستله المكثف المحلى والفاني�ّ والكريما السائلة للخفق والبيض والماء وقھوة نسكافه 
  . والزبيب ثم يضاف اBرز

رارة وتوضع الكاسات في صينية مليئة بماء تغمر يسكب المزيج في كاسات صغيرة ضد الح
  . منتصف الكاسات

  . دقيقة ٤٥–٤٠درجة مئوية لمدة  ١٦٠يطھى المزيج في فرن حرارته 

  . يقدم الطبق بارداً 

   نصائح

   بيانات التوقيت

  .ُينصح بإضافة الكريما المخفوقة والسكر الناعم عند التقديم : نصائح التقديم

 دقيقة 15 : مدة التحضير

 دقيقة 55 : مدة الطھو

  

 كريما المارشمالو والتوت اBسود •

  عالمي: أسلوب الطبخ •

  حْلِويaاتٌ : نوع الطبق •
  أشخاص  ٥: الكمية •

  : درجة الصعوبة •
  معتدل: التكلفة •

  المكّونات 

غ من حليب نستله المكثف  ٣٩٧علبة أو  ١ •
  المحلى

  السائلة ،أكواب من كريما الخفق ٢ •



  ملعقة صغيرة من مسحوق الفاني� ١ •
  المقطع ،غ من التوت اBسود ٧٥كوب أو  ¾ •
  ملعقة طعام من السكر البودرة ١ •
  قشطة نستلهغ من  ١٧٠علبة أو  ١ •
  م�عق طعام من الماء الساخن ٣المذوب مع  ،م�عق طعام من مسحوق الجي�تين ٢ •
  المقطع ،غ من المارشمالو الملّون ٥٠كوب أو  ١ •
  غ من مرّبى التوت اBسود ١٢٥كوب أو  ½ •

  طريقة التحضير 

�ّط يخلط حليب نستله المكثف المحلّى وكريما الخفق السائلة ومسحوق الفاني� في وعاء خ
  . كھربائي حتى يتكاثف المزيج

تخلط قطع التوت اBسود والسكر الناعم مع قشطة نستله والجي�تين ثم تضاف قطع المارشمالو 
  . كاسات صغيرة الحجم ٦تسكب الحلوى في . وتخلط جميع المكونات مع خليط الكريما

  . ُتزّين كل كاسة بملعقة من مربى التوت اBسود

  . اد لمدة ساعة على اBقل قبل التقديمُتوضع الحلوى في البر

   نصائح

   بيانات التوقيت

درجة حرارة الكريما  ُتحفظ كريما الخفق في البّراد Bنّ  : نصائح الطبخ
  .درجات مئوّية حّتى ُتخفق ٥و 3 السائلة يجب أن تبقى بين

 دقيقة 15 : مدة التحضير

 ساعة : مدة التبريد

  

 موس الشوكو^تة المثلّجة •

  عالمي: أسلوب الطبخ •

  حْلِويaاتٌ : نوع الطبق •
  أشخاص  ٧: الكمية •

  : درجة الصعوبة •
  رخيص: التكلفة •

  المكّونات 

  :ينةللعج •



  المفّتت ،غ من بسكويت الشاي ٢٠٠أكواب أو  ٢ •
  المذّوبة ،غ من الزبدة غير المملحة ١٠٠كوب أو  ½ •
  ملعقة طعام من مسحوق الكاكاو ١ •

  :للحشوة •

  المفرومة ،غ من الشوكو^تة الداكنة ٤٠٠ •
  ملعقة طعام من قھوة نسكافه سريعة التحضير ١ •
  مع فصل الز^ل عن الصفار ،من البيض ٣ •
  صغيرة من مسحوق الفاني�ملعقة  ١ •
  غ من قشطة نستله ٣٤٠علب أو  ٢ •
  ملعقة طعام من السكر الناعم ١ •

  طريقة التحضير 

ُيمزج البسكويت المسحوق مع الزبدة في وعاء، ثم ُيمّد المزيج مع الضغط قلي�ً في قعر صينية 
  . سنتيمتر ٢٤مستديرة ذات جوانب متحّركة قطرھا 

ي وعاء فوق الماء الساخن، ثم ُتضاف قھوة نسكافه السريعة ُتذّوب الشوكو^تة السوداء ف
  . التحضير وُيحّرك المزيج جيداً ثم ُيرفع عن النار

  . ُيضاف إليه صفار البيض مع مسحوق الفاني� وُتخلط المكّونات جيداً بعضھا مع بعض

  . ُتضاف قشطة نستله، وُتحّرك المكّونات بلطف حّتى تختلط جيداً بعضھا مع بعض

ُيسكب المزيج فوق خليط . ثم ُيضاف إليه السكر الناعم. خفق ز^ل البيض حّتى تظھر الرغوةيُ 
  . الشوكو^تة

  . ساعة ١٢ُيسكب مزيج الموّس في الصينية، ُيغّطى بورق ألمنيوم وُيثلّج لمّدة 

  . عند التقديم، ُتقلب الموّس على طبق خاص وُيزال عنھا الورق

   بيانات التوقيت

 دقيقة 20 : مدة التحضير

 ساعة 12 : مدة التثليج

  



 شراب البطيخ اBحمر المخفوق بالحليب •

  شرقي: أسلوب الطبخ •

  حْلِويaاتٌ : نوع الطبق •

  أشخاص  ٦: الكمية •

  : درجة الصعوبة •
  رخيص: التكلفة •

  المكّونات 

غ من حليب نستله المكثف  ٣٩٧لبة أو ع ١ •
  المبّرد ،المحلى

مبّردة، منزوع منھا  ،غ من البطيخ ٧٥٠ •
  البذور ومقّطعة إلى مكّعبات

  ملعقة صغيرة من مسحوق الفاني� ١ •
  مكعبات من الثلج ٣ •

  طريقة التحضير 

أو حّتى دقائق  ٣توضع كافة المكّونات في خ�ّط كھربائي وُتطحن لمّدة تتراوح بين دقيقتين و
  . تمتزج جيداً بعضھا مع بعض

  . ُيسكب الشراب في أكواب للتقديم وُيقّدم على الفور

   بيانات التوقيت

 دقائق 10 : مدة التحضير

  

 بودينغ على الطريقة الُعمانية •

  عماني: أسلوب الطبخ •

  حْلِويaاتٌ : ع الطبقنو •
  أشخاص  ٧: الكمية •

  : درجة الصعوبة •
  رخيص: التكلفة •

  المكّونات 

غ من حليب نستله المكثف  ٣٩٧علبة أو  ١ •
  المحلى

  من البيض ٧ •
غ من الزبدة غير  ١٠٠كوب أو  ½ •

  المفرومة ،المملحة
  مل من الحليب ٢٥٠كوب أو  ١ •



  م�عق صغيرة من مسحوق الفاني� ٢ •
  ة حامضةبْشر قشر ليمون •
  المفروم فرماً ناعماً  ،غ من الفستق ٧٥كوب أو  ½ •
  المفروم فرماً ناعماً  ،غ من اللوز ١٠٠كوب أو  ½ •

  طريقة التحضير 

  . ُتمزج كافة المكّونات بعضھا مع بعض، باستثناء المكسرات، في وعاء كبير

لعقة خشبّية يوضع خليط البيض في قدر كبيرة غير ^صقة، وُيحّرك على نار خفيفة باستعمال م
  . دقيقة أو حّتى يبدأ الخليط با^شتداد ١٥و ١٠مسّطحة لمّدة تتراوح بين 

  . دقائق إضافية أو حّتى يشتّد المزيج جيداً  ٥ُتضاف المكّسرات مع ا^ستمرار في التحريك لمّدة 

ي ُيترك البودينغ جانباً حّتى يبرد قلي�ً ثم يوضع ف. ُيرفع عن النار ويوضع في طبق للتقديم
  . البّراد

  . ُيزّين بالفستق المطحون وُيقّدم مع القليل من القطر على الوجه

   نصائح

   بيانات التوقيت

ُيفّضل نقع المكسرات بقليل من الماء البارد قبل وضعھا على  : بخنصائح الط
  .البودينغ

 دقيقة 15 : مدة التحضير

 دقيقة 20 : مدة الطھو

  

 كريما التيراميسو •

  عالمي: أسلوب الطبخ •
  حْلِويaاتٌ : نوع الطبق •

  أشخاص  ٧: الكمية •

  : درجة الصعوبة •
  معتدل: التكلفة •

  المكّونات 

  مل من كريما الخفق ١٦٥كوب أو  2/3 •
غ من حليب نستله المكثف  ٣٩٧علبة أو  ١ •

  المحلى



  غ من جبنة الماسكاربوني ٥٠٠علب أو  ٢ •
  م�عق طعام من قھوة نسكافه غولد ٤ •
  مل من الماء المغلي ٥٠٠أكواب أو  ٢ •
  غ من أصابع البسكويت الھشة ٢٥٠علبة أو  ١ •
  ملعقة طعام من مسحوق الكاكاو ½1 •

  طريقة التحضير 

  . دقائق أو إلى أن تشتد ٦إلى  ٥خفق الكريما في خ�ّط كھربائي لمّدة تُ 

ثم . ُيوضع حليب نستله المكّثف المحلّى مع الكريما المخفوقة وجبنة الماسكاربوني في وعاء
  . ُتمزج المكّونات حتى تختلط ببعضھا جّيداً 

البسكويت ثم ُتوّزع نصف ُتذّوب قھوة نسكافه غولد في الماء الساخن وُتسكب القھوة فوق أصابع 
  . سم ٢٤× سم  ٣٠كمّية البسكويت فوق قاعدة طبق كبير قياس 

ُتمرغ نصف كمّية مزيج حليب نستله المكّثف المحلّى والكريما المخفوقة وجبنة الماسكاربوني 
  . فوق أصابع البسكويت الموضوعة على طبق كبير

ُيرش الوجه بمسحوق الكاكاو وُيبّرد  .ُتكّرر ھذه الخطوات مع مرغ الطبقة اBخيرة بالكريما
  . الطبق لمّدة ساعتين قبل التقديم

   نصائح

   بيانات التوقيت

  .يمكن تزيين التيراميسو بالفراولة وأوراق النعناع الطازجة : نصائح التقديم

 دقيقة 30 : مدة التحضير

 ساعتان : مدة التبريد

  

 موس بالتوت والشوكو^تة البيضاء •

  عالمي: أسلوب الطبخ •
  حْلِويaاتٌ : نوع الطبق •

  أشخاص  ٩: الكمية •
  : درجة الصعوبة •
  معتدل: التكلفة •

  المكّونات 

  المبّردة ،يما الخفقكوب من كر ¾1 •



  غ من حليب نستله المكثف المحلى ٣٩٧علبة أو  ١ •
  المجمد والمھروس ،غ من التوت ٣٠٠كوب أو  ½1 •
  غ من الشوكو^تة البيضاء ٣٠٠أكواب أو  ٢ •

  :للصلصة •

  المجمد والمھروس ،غ من التوت ١٥٠كوب أو  ¾ •
  مل من الماء ١٢٥كوب أو  ½ •
  ملعقة طعام من دقيق الذرة ١ •
  ام من السكرم�عق طع ٢ •

  طريقة التحضير 

دقائق أو  ٥إلى  ٣ُتخفق الكريمة مع حليب نستله المكثف المحلّى في وعاء خ�ٍّط كھربائ̀ي لمّدة 
  . إلى أن يشتد المزيج

  . ُيضاف التوت المھروس الذي أزيل منه الجليد وُتخلط المكّونات جّيداً 

ن ثم ُتضاف إلى المزيج مع التحريك ُتذّوب الشوكو^تة البيضاء في وعاٍء فوق الماء الساخ
  . المستمر لمّدة دقيقتين

  . سم ١١× سم  ٣٠ُيقلب المزيج إلى قالٍب طويل قياس 

  . ساعات على اBقل ٦ُيبرد في الث�ّجة لمّدة 

  : لتحضير الصلصة

ُتمزج كل مكّونات الصلصة داخل القدر مع التحريك المستمر لمّدة دقيقة واحدة أو إلى أن تبدأ 
  . لصة بالغليان، ثم ُتترك جانباً كي تبردالص

   نصائح

   بيانات التوقيت

  .يمكن تقديم الموس مثلّجةً  : نصائح التقديم

 دقيقة 20 : مدة التحضير

  ساعات 6 : مدة التبريد

  



 قشطة بانوفي المخفوقة بالبندق والشوكو^تة •

  عالمي: أسلوب الطبخ •

  حْلِويaاتٌ : نوع الطبق •

  أشخاص  ٥: الكمية •

  : درجة الصعوبة •
 رخيص: التكلفة •
•  

  المكّونات 

  غ من كريما الخفق ٣٧٥كوب أو  ½1 •
 ،طحونغ من البندق الم ٤٠كوب أو  ¼ •

  المسحوق
المقّطع إلى شرائح  ،غ من الموز ٤٥٠أو  ٣ •

  مائلة
  الُمقطعة إلى قطع صغيرة ،غ من الشوكو^تة الداكنة ١٥٠كوب أو  ١ •
  غ من حليب نستله المكثف المحلى ٣٩٧علبة أو  ١ •

  :للتزيين •

  غ من رقائق الشوكو^تة ٥٠ •
  غ من البندق المطحون ٥٠ •

  طريقة التحضير 

ُيضاف . دقائق حتى تتماسك من دون ا^فراط في خفقھا ٥و ٤تراوح بين ُتخفق الكريمة لمدة ت
  . البندق المسحوق وشرائح الموز إلى الكريمة، ثّم توضع جانباً 

  . ُتذّوب الشوكو^تة في قدر موضوع في الماء الساخن

  . ُيمزج حليب نستله المكثف المحلّى مع الشوكو^تة المذّوبة في وعاء منفصل

ن على شكل طبقات في أكواب منفصلة وتوضع رقائق الشوكو^تة والبندق ُينّسق المزيجا
  . المسحوق بين الطبقات وعلى الوجه

   نصائح

   ات التوقيتبيان

  .ُترفع الشوكو^تة من الماء الساخن فور ذوبانھا : نصائح الطبخ

 دقيقة 20 : مدة التحضير

  



 سندويشات البسكويت والطوفي •

  عالمي: أسلوب الطبخ •

  خفيف ولذيذ: نوع الطبق •

  أشخاص  ٩: الكمية •

  : درجة الصعوبة •
  رخيص: التكلفة •

  المكّونات 

ستله المكثف غ من حليب ن ٣٩٧علبة أو  ١ •
  المحلى

  غ من الزبدة غير المملحة ٥٠كوب أو  ¼ •
  غ من السكر اBسمر ٥٠كوب أو  ¼ •
  غ من بسكويت الشاي ٢٠٠قطعة أو  ٣٤ •

  طريقة التحضير 

ُيطھى . يوضع حليب نستله المكثف المحلّى مع الزبدة والسكر اBسمر في قدر غير ^صقة
دقائق أو حتى يكتسب الكراميل لوناً  ٦و ٥بين المزيج مع التحريك على نار خفيفة لمدة تتراوح 

  . ذھبياً فاتحاً ويصبح كثيفاً 

ُيرفع الكراميل عن النار، وُيترك ليبرد قلي�ً ثّم ُتحشى كل شريحتي بسكويت بالمزيج 
  . كالسندويش

  . ُتترك السندويشات في البّراد لتبرد ثّم ُتقّدم
   نصائح

   بيانات التوقيت
  البيانات الغذائية

  .ُيرش القليل من شوكو^تة الطھو فوق البسكويت المحشوّ  : نصائح التقديم

 دقائق 10 : مدة التحضير

 دقائق 10 : مدة الطھو

 10.00  : (غ(دھون 

 4.80  : (غ(بروتين 

 47.00  : (غ(كاربوھيدرات 

 298.00  : (سعرات حرارية(طاقة 

  



 كرات نسكويك •

  عالمي: أسلوب الطبخ •

  حْلِويaاتٌ : نوع الطبق •

  أشخاص  ٥: الكمية •

  : درجة الصعوبة •
  رخيص: التكلفة •

  المكّونات 

غ من رقائق نسكويك  ٥٠كوب أو  ١ •
  للفطور

منزوع منه  ،غ من التمر ٢٠٠كوب أو  ١ •
  النواة ومفروم فرماً ناعماً 

 ،كوب من الشوكو^تة الملّونة للتزين ١ •
  الخاصة بتزيين الكعكة

  طريقة التحضير 

  . كويك للفطور مع حبات التمرُيمزج في وعاء رقائق نس

  . يتم ضغط رقائق نسكويك وحبات التمر لتشكيل كرات صغيرة

  . ُتدحرج الكرات فوق حبوب الشوكو^تة الملونة الخاصة بالتزيين

  . ُتقّدم بعد ذلك

   نصائح

   بيانات التوقيت

  .حبة ١٥-١٠الكمية تصنع  : نصائح التقديم

 دقائق 10 : مدة التحضير

  

 كرات الشوكو^تة •

  شرقي: أسلوب الطبخ •

  حْلِويaاتٌ : نوع الطبق •
  شخص  ١٢: الكمية •

  : درجة الصعوبة •
  رخيص: التكلفة •

  نات المكوّ 



  من البيض ٢ •
  غ من الدقيق العادي ٢١٠كوب أو  ½1 •
  ملعقة صغيرة من البيكينغ باودر ١ •
  مل من الزيت النباتي ١٢٥كوب أو  ½ •
  م�عق طعام من مسحوق الكاكاو ٣ •
  غ من حليب نستله المكثف المحلى ٣٩٧علبة أو  ١ •
  ملعقة صغيرة من خ�صة الفاني� ½1 •
  المذّوبة ،ةغ من الشوكو^تة الداكن ١٥٠كوب أو  ١ •
  غ من قشطة نستله ١٧٠علبة أو  ١ •
  م�عق طعام من الماء ٤ •
  المبشورة للتزيين ،غ من الشوكو^تة الداكنة ١٥٠كوب أو  ١ •

  طريقة التحضير 

ُيمزج البيض مع الدقيق، البيكينغ باودر، الزيت، مسحوق الكاكاو، حليب نستله المكثف المحلى، 
لمكونات بواسطة خ�ٍّط كھربائ̀ي على سرعٍة خفيفٍة لمدة والفاني� داخل وعاٍء للمزج وُتخلط ا

  . دقيقتين، ثم على سرعٍة متوسطٍة لمدة دقيقتين إضافيتين أو إلى أن يصبح المزيج ناعماً 

سم ومدھون بالزيت أو الزبدة ثم  ٣٠× سم  ١١ُيسكب المزيج في قالٍب مستطيل للخبز قياس 
دقيقة أو إلى أن يتم  ٥٠إلى  ٤٥مئوية لمدة درجة  ١٧٠ُيخبز في فرٍن محمى على حرارة 

  . يوضع القالب جانباً كي يبرد على حرارة معتدلة. إدخال سيخ في الداخل وإخراجه نظيفاً 

ُتفتت الكعكة المبّردة وتوضع في الخ�ط الكھربائي مع الشوكو^تة المذّوبة وقشطة نستله 
ُيضاف المزيد من الماء بحسب (ية ُتخفق المكونات جيداً إلى أن تتشكل عجينة طر. والماء
  ). الحاجة

  . ُيقّرص المزيج على شكل كرات صغيرة ثم ُتغمس الكرات بالشوكو^تة المبشورة وُتقّدم

   نصائح

   بيانات التوقيت

يوضع المزيج في البراد لبضع دقائق كي يشتد ويصبح سھل  : نصائح الطبخ
  .صغيرة التقريص على شكل كرات

 دقيقة 15 : مدة التحضير

 دقيقة 50 : مدة الطھو

  



 كرات البسكويت مع الفستق •

  شرقي: أسلوب الطبخ •

  حْلِويaاتٌ : نوع الطبق •

  أشخاص  ٩ :الكمية •

  : درجة الصعوبة •
  رخيص: التكلفة •

  المكّونات 

  غ من الفستق المطحون ٢٢٥كوب أو  ½1 •
 ،غ من بسكويت الشاي ١٠٠كوب أو  ١ •

  المسحوق
  ملعقة طعام من ماء الورد ½1 •
غ من حليب نستله المكثف  ٣٩٧علبة أو  ١ •

  المحلى
  غ من جوز الھند المجفف ١٠٠كوب أو  ١ •

  طريقة التحضير 

ستق المطحون مع البسكويت المسحوق وماء الورد وحليب نستله المكّثف المحلّى في يوضع الف
  . وعاٍء وُتخلط المكونات إلى أن تمتزج جّيداً ببعضھا ثم ُتغّطى وُتبّرد لمّدة ساعة واحدة

ُيقّرص المزيج على شكل كرات صغيرة وُتغمس ّكل منھا في جوز الھند ثم توضع في قوالب 
  . ُتبّرد وُتقّدممغلّفة بورق خاص و

   نصائح

   بيانات التوقيت

  .ُتزّين الكرات بالشوكو^تة المذّوبة : نصائح التقديم

 دقيقة 20 : مدة التحضير

 ساعة : مدة التبريد

  



 حلوى اbيكلير الصغيرة •

  عالمي: أسلوب الطبخ •
اتٌ : نوع الطبق • aحْلِوي  
  أشخاص  ١٠: الكمية •
  : درجة الصعوبة •
  رخيص: التكلفة •

  المكّونات 

  مل من الماء ٢٥٠كوب أو  ١ •
  ملعقة صغيرة من الملح ½ •
  ملعقة طعام من السكر الناعم ١ •
الزبدة غير  غ من ١٠٠كوب أو  ½ •

  المقطعة إلى قطع ،المملحة
  غ من الدقيق العادي ١٤٠كوب أو  ١ •
  مخفوقة خفقاً خفيفاً  ،من البيض ٥ •

  :مكّونات الحشوة •

  مل من الماء ٦٢٥أكواب أو  ½2 •
  غ من حليب نستله المكثف المحلى ٣٩٧علبة أو  ١ •
  من البيض ٤ •
  ملعقة صغيرة من مسحوق الفاني� ١ •
  ذرةغ من دقيق ال ٦٠كوب أو  ½ •
  المبروش ،ملعقة صغيرة من قشر الحامض ١ •
  المذّوبة للتزيين ،غ من الشوكو^تة بالحليب ١٥٠كوب أو  ١ •

  طريقة التحضير 

ُترفع القدر عن . في قدر متوسطة الحجم، يوضع الماء، الملح، السكر والزبدة ثم ُيغلى المزيج
ى ُيشّكل عجينة وينفصل عن النار وُيضاف الدقيق كلّه دفعة واحدة؛ ُيحّرك المزيج بشّدة حت

  . جوانب القدر

ُترفع عن النار وتوضع جانباً لتبرد . توضع القدر مجّدداً على النار لمدة دقيقة مع الخفق المستمرّ 
  . وتصبح بدرجة حرارة الغرفة

ُيسكب المزيج في كيس . ُيضاف البيض إلى العجينة الباردة بكميات قليلة مع التحريك المستمرّ 
د بفوھة عادية ويوضع بشكل أصبع فوق صينية أو صينيتين للخبز مدھونتين بقليل أنبوبي مزوّ 

  . سنتم بينھما ٣من الزبدة مع المحافظة على مسافة 

دقيقة أو  ٣٥- ٣٠درجة مئوية لمدة تتراوح بين  ٢٠٠ُتخبز العجينة في فرن محّمى على حرارة 
  . الفرن وتوضع جانباً لتبرد ُتخرج من. حتى تنتفخ العجينة، وتصبح جامدة وذھبية اللون

  : طريقة تحضير الحشوة



  . ُيمزج الماء مع حليب نستله المكثف المحلّى في قدر وُيغلى المزيج

ُيمزج البيض، مسحوق الفاني�، دقيق الذرة، وبشر الحامض في وعاء للمزج ثّم ُتسكب المكّونات 
. لتحريك المستمّر حتى يصبح كثيفاً ُيغلى المزيج مع ا. فوق المزيج المغلي مع التحريك المستمرّ 

  ). ُيغّطى بورق الب�ستيك حتى ^ يجّف الوجه. (يوضع جانباً ليبرد

ُتحّرك الحشوة الباردة بالملعقة حتى تصبح ناعمة ثّم توضع في كيس . ُيشّرح اbيكلير من الجانب
ُتنّسق حلوى . ذّوبةُيغّمس رأس اbيكلير المحشّو بالشوكو^تة الم. أنبوبي وُيحشى بھا اbيكلير

  . اbيكلير في طبق للتقديم وُتقّدم

   نصائح

   بيانات التوقيت

bيكلير بالشوكو^تة، يمكن رّش السكر بد^ً من تغميس ا : نصائح الطبخ
  .البودرة على الوجه

 دقيقة 25 : مدة التحضير

 دقيقة 35 : مدة الطھو

  

 البسكويت المحشو بقمر الدين والفستق •

  شرقي: أسلوب الطبخ •
  حْلِويaاتٌ : نوع الطبق •

  شخص  ١٥: الكمية •

  : درجة الصعوبة •
  رخيص: التكلفة •

  المكّونات 

  :للعجينة •

غ من الزبدة غير  ٤٠٠واب أو أك ٢ •
  الطرّية ،المملحة

  غ من الدقيق العادي ٧٠٠أكواب أو  ٥ •
  م�عق صغيرة من مسحوق الفاني� ٢ •
  غ من السكر الناعم ٢٠٠كوب أو  ١ •
  من صفار البيض ٤ •

  :للحشوة •

  المقّطع ،غ من قمر الدين ٤٠٠ •
  مل من ماء الورد ١٩٠كوب أو  ¾ •
  غ من الفستق المطحون ١٠٠كوب أو  ١ •



  م�عق طعام من السكر البودرة ٢ •
  غ من قشطة نستله ١٧٠علبة أو  ١ •

  طريقة التحضير 

  . ُتمزج الزبدة الطرية مع الدقيق بواسطة اليدين حّتى يصبح المزيج متجانس

ُتشّكل حفرة في وسط المزيج الجاف وُتضاف الفاني� مع السكر وصفار البيض، وُتمزج كافة 
  . المكّونات بواسطة أطراف اbصابع

ُتقّرص العجينة على شكل كرة كبيرة ثم ُتدعك بشكل خفيف مع الضغط بواسطة اليدين حّتى 
  . تصبح ناعمة، ُتغّطى وُتترك في البّراد لمّدة ساعة على اBقّل حّتى تشتد

في ھذه اBثناء، يوضع قمر الدين في قدر مع ماء الورد، وُيحّرك المزيج جيداً على حرارة 
  . ُيرفع المزيج عن النار. الدين خفيفة حّتى يذوب قمر

  . ُيضاف إليه الفستق مع السكر و قشطة نستله وُتمزج كافة المكّونات جيداً بعضھا مع بعض

ُترّش العجينة بكمية كبيرة من الدقيق وتوضع بين رقاقتين من الورق المشّمع وترّق بتأ̀ن حّتى 
  . ملم ٣تصبح سماكتھا 

ة للبسكويت، وتوضع القطع على ورق خبز مدھون بالزبدة ُتقّطع العجينة بواسطة قوالب خاص
درجة مئوّية  ٢٠٠ُتخبز في الفرن على حرارة . سنتيمتر بين القطعة واBخرى ١مع ترك مسافة 

  . دقيقة، حّتى يصبح لونھا بنياً خفيفاً  ١٢و ١٠لمّدة تتراوح بين 

  . ُترفع قطع البسكويت عن النار وتوضع على الرّف لتبرد

لعقة صغيرة من الحشوة على سطح نصف كمية البسكويت، ثم ُتغطى بقطع البسكويت ُتوّزع م
  . المتبّقية

  . ُترّش القطع بالسكر الناعم

   نصائح

   بيانات التوقيت

ُيسّخن الفرن حّتى بلوغ الحرارة المناسبة قبل الخبز،  - : نصائح الطبخ
في حال تغّير لون  -. الفرن وتوضع الصينية في وسط

 العجينة كثيراً من اBسفل، ُتستعمل صينيتان، الواحدة فوق

  .اBخرى

 دقيقة 20 : مدة التحضير



 دقيقة 15 : مدة الطھو

  

 وى البراونيز مع موس الشوكو^تةحل •

•  
  فرنسي: أسلوب الطبخ •

  حْلِويaاتٌ : نوع الطبق •

  شخص  ١٤: الكمية •
  : درجة الصعوبة •
  معتدل: التكلفة •

  المكّونات 

  :لتحضير موس الشوكو-تة •

  غ من رقائق الجي�تين ٢٠ •
  غ من الشوكو^تة الداكنة ٣٥٠ •
  لىغ من حليب نستله المكثف المح ١٢٥علبة أو  1/3 •
  غ من كريما الخفق ٦٠٠ •

  :لتحضير كريما الشوكو-تة •

  غ من الشوكو^تة الداكنة ١٠٠ •
  مل من الكريما السائلة ١٠٠ •

  :لتحضير البراونيز •

  غ من الشوكو^تة الداكنة ٢٥٠ •
  المذّوبة ،غ من الزبدة غير المملحة ١٠٠كوب أو  ½ •
  غ من حليب نستله المكثف المحلى ٢٧٥علبة أو  2/3 •
  من البيض ٥ •
  غ من الدقيق العادي ١٣٠وب أو ك ١ •
  المفروم ،غ من الجوز ٢٠٠أكواب أو  ٢ •
  م�عق صغيرة من البيكينغ باودر ٢ •

  طريقة التحضير 

  : لتحضير موس الشوكو^تة

  . دقائق، وُتذّوب الشوكو^تة ٥ُتنقع رقائق الجي�تين في الماء البارد لمّدة 

  . الجي�تين، ثّم ُيضاف المزيج إلى الشوكو^تةُيسّخن حليب نستله المكّثف المحلّى، وُيضاف إليه 

  . ُيحفظ الخليط في البّراد لمّدة ساعة. ُتضاف الكريما المخفوقة على مھل بواسطة ملعقة



  : لتحضير كريما الشوكو^تة

  . ُتذّوب الشوكو^تة، وُتضاف الكريما الساخنة، وُيخلط المزيج على مھل

  : لتحضير البراونيز

، وُتضاف الزبدة المذّوبة وحليب نستله المكّثف المحلّى، وُيخلط المزيج على ُتذّوب الشوكو^تة
  . مھل

  . ُيخفق البيض حتى يشّكل رغوة، ثم ُيضاف المزيج

ُيخلط الدقيق مع الجوز والبيكينغ باودر، وُيضاف إلى المزيج، ثم ُيخلط المزيج على مھل 
سم،  ٤٥×  ٣٠ونة بالزبدة، بحجم ُيسكب المزيج في صينية َخبز مدھ. بواسطة ملعقة كبيرة

 ١٢و ١٠درجة مئوية لمّدٍة تتراوح بين  ١٨٠وُيخبز في فرن محّمى بشكٍل مسبق على حرارة 

  . دقيقة

دقيقة لتبرد؛ ُيضاف موس الشوكو^تة ثم  ٢٠ُتخَرج الصينية من الفرن وُتوضع في البراد لمّدة 
  . ساعات ٣توضع الصينية في الث�ّجة لمّدة 

الصينية من الث�ّجة، ُتسكب كريما الشوكو^تة وُتنشر على سطحھا، ثم ُيقّطع القالب  بعد إخراج
  . إلى قطٍع ُتقّدم باردة

   نصائح

   بيانات التوقيت

يجب أن تكون كريما الشوكو^تة دافئة قبل استعمالھا، وأ^ّ  : نصائح التقديم
  .تكون ساخنة جداً 

 دقيقة 30 : مدة التحضير

 دقيقة 12 : مدة الطھو

 ساعات 3 : مدة التثليج

  

  

 الشوكو^تة الھّشة •



•  
  فرنسي: أسلوب الطبخ •

  حْلِويaاتٌ : نوع الطبق •

  شخص  ٢٨: الكمية •

  : درجة الصعوبة •
  معتدل: التكلفة •

  المكّونات 

  كغ من الشوكو^تة بالحليب ١ •
  مذّوبة ،غ من الشوكو^تة الداكنة ٨٠٠ •

  :لتحضير عجينة سابل بروتون •

  من صفار البيض ٨ •
  غ من حليب نستله المكثف المحلى ٣٩٧علبة أو  ١ •
  الطرّية ،غ من الزبدة غير المملحة ٢٠٠ •
  لملحملعقة صغيرة من ا ١ •
  غ من الدقيق العادي ٤٠٠أكواب أو  ¾2 •
  م�عق صغيرة من البيكينغ باودر ½4 •

  طريقة التحضير 

، ُتخلط المكّونات الخاصة بھا مع بعضھا البعض لتكّون عجينة "سابل بروتون"لتحضير عجينة 
 ١٧٠ملم، وُتخبز في فرن محّمى على حرارة  ٣ُترّق العجينة على ورق خبز بسماكة . طرّية

  . بعد إخراجھا من الفرن، ُتترك لتبرد ثم ُتطحن. مئوية حتى تكتسب لوناً ذھبياً  درجة

ُيخلط المزيج جيداً . المطحونة" سابل بروتون"ُتذّوب الشوكو^تة بالحليب وُتخلط مع عجينة 
  . سم ١.٥وُينشر بسماكة 

س في الشوكو^تة ، وُيغمّ ٣×  ٣دقيقة، ثم ُيقّطع إلى مرّبعات بحجم  ٣٠يوضع في البّراد لمّدة 
  . المّرة المذّوبة

   بيانات التوقيت

 ساعتان : مدة التحضير

 دقائق 10 : مدة الطھو

  



 أكياس اللّوز •

•  
  مغربي: أسلوب الطبخ •

  حْلِويaاتٌ : نوع الطبق •

  شخص  ٢٢: الكمية •
  : صعوبةدرجة ال •
  رخيص: التكلفة •

  المكّونات 

  غ من اللوز المطحون ٥٠٠أكواب أو  ٢ •
  غ من حليب نستله المكثف المحلى ٣٩٧علبة أو  ١ •
  غ من ماء الورد ١٠٠ •
  رزمة من عجينة السبرينغ رول ١ •
  اختياري ،غ من قطر السكر ٢٠٠كوب أو  2/3 •
  للزينة ،رشة من القرفة المطحونة •

  طريقة التحضير 

  . ق اللّوز، حليب نستله المكّثف المحلّى وماء الورد لتحضير عجينة طرّيةُيخلط مسحو

وتوضع ). سم ٩×  ٩حوالي (إلى أربع قطع " سبرينغ رولز"ُتقّطع كّل رقاقة من رقاقات لفائف 
  . كمّية صغيرة من المزيج في العجينة التي ُتثنى لتكّون شكل كيس القطع النقدّية

جينة نفسھا، وُيلّف حول الكيس bغ�قه بإحكام؛ ُيغّمس طرف ُيصنع خيط صغير من رقاقة الع
ُتخبز اBكياس الصغيرة في فرن محّمى على حرارة . الخيط في القليل من الدقيق الممزوج بالماء

  ). يجب أن يبقى لونھا أبيضاً (دقائق  ٥و ٣درجة مئوية لمّدة تتراوح بين  ١٤٠

   نصائح

   بيانات التوقيت

. رقيقة وطرّية" سبرينغ رولز"يجب أن تكون رقاقة لفائف  : نصائح الطبخ

بالمناديل الورقية الرطبة أثناء  ويجب الحرص على تغطيتھا
  .ل بھا، لتجّنب تعّرضھا للجفافالعم

يمكن إضافة القليل من القطر الكثيف بعد الخبز، والتزيين  : نصائح التقديم
  .ببودرة القرفة



 دقيقة 40 : مدة التحضير

 دقائق 5 : مدة الطھو

  

 كوكيز الكاجو •

  شرقي: أسلوب الطبخ •

  حْلِويaاتٌ : نوع الطبق •
  أشخاص  ١٠: الكمية •

  : درجة الصعوبة •
  رخيص: التكلفة •

  المكّونات 

غ من الزبدة غير  ١٣٠كوب أو  2/3 •
  الطرية ،المملحة

  غ من السكر الناعم ١٠٠كوب أو  ½ •
  من صفار البيض ١ •
 ،غ من الدقيق العادي ٢١٠كوب أو  ½1 •

  المنخول
  ملعقة صغيرة من البيكينغ باودر ١ •
  غ من حليب نستله المكثف المحلى ٣٩٧علبة أو  ١ •
  المحّمص والمفروم فرًما ناعًما ،ن الكاجو غير المملّحغ م ١٥٠كوب أو  ١ •
  ملعقة صغيرة من خ�صة الفاني� ١ •
  غ من جوز الھند المجفف ١٠٠كوب أو  ١ •
  من البيض ١ •

  طريقة التحضير 

ثم ُيضاف صفار البيض . دقائق حتى يصبح المزيج قشدّيًا ٥ُتخَفق الزبدة والسكر الناعم لمدة 
   .إلى المزيج وُيخَفق جيداً 

ك جيداً  aوترص العجينة في قعر الصينية . ُيضاف الدقيق والبيكينغ باودر إلى المزيج وُيَحر
  . سم ٢٤× سم  ٢٨الخاصة بالَخبز ومغطاة بورق الخبز قياسھا 

وُيخلَط المزيج . يوضع حليب نستله المكثف المحلّى مع الكاجو والفاني� وجوز الھند والبيض
  . معّدةجيداً وُيسَكب فوق الصينية ال

ُتنَزع الصينية . درجة مئوية ١٨٠دقيقة في فرن محّمى على حرارة  ٢٥-٢٠ُيخَبز المزيج لمدة 
  . من الفرن وتوضع جانباً حتى تبرد

م aع الحلوى إلى قطع صغيرة وُتَقد aُتَقط .  



   نصائح

   بيانات التوقيت

  .ُيَرّش السكر البودرة على الوجه : نصائح التقديم

 دقيقة 30 : مدة التحضير

 دقيقة 25 : مدة الطھو

  

كعكة برقائق مويسلي مع الشوكو^تة  •
 بالبندق

  عالمي: أسلوب الطبخ •
  حْلِويaاتٌ : نوع الطبق •

  أشخاص  ٩: الكمية •

  : درجة الصعوبة •
  رخيص: التكلفة •

  المكّونات 

  غ من رقائق مويسلي ٢٥٠أكواب أو  ٢ •
غ من حليب نستله المكثف  ٣٩٧علبة أو  ١ •

  المحلى
  مل من الماء ١٢٥كوب أو  ½ •
 ،م�عق طعام من الزبدة غير المملحة ٢ •

  المذّوبة
  من البيض ٢ •
  فاني�ملعقة صغيرة من خ�صة ال ١ •

  :للتغليفة •

  الطرّية ،غ من الزبدة غير المملحة ٥٠كوب أو  ¼ •
  غ من قشطة نستله ١٧٠علبة أو  ١ •
  غ من معجون الشوكو^تة بالبندق ٢٠٠كوب أو  ١ •

  طريقة التحضير 

سم بالزيت أو الزبدة ويوضع ورق  ٢٩×  ١٩ُيدھن قالب الفرن المستطيل والمسّطح قياس 
  . يده على الجھتين المقابلتينالخبز في قاعدة القالب مع تمد

ُتمزج رقائق مويسلي مع حليب نستله المكّثف المحلّى، الماء، الزبدة المذّوبة، البيض والفاني� 
  . في وعاء للخلط وُتخلط جّيداً حتى تمتزج ببعضھا



درجة مئوية  ١٧٠ُيسكب المزيج في قالب الخبز المجّھز وُيخبز في فرٍن محّمى على حرارة 
  . دقيقة أو إلى أن يشتد وُيترك جانباً كي يبرد ٢٠لمّدة 

ُتمزج الزبدة مع قشطة نستله ومعجون الشوكو^تة بالبندق في قدٍر متوسط ويوضع : للتغليفة
المزيج على ناٍر متوسطٍة مع التحريك المستمر لبعض الوقت أو إلى أن يصبح المزيج سلساً 

  ). من دون اbفراط في تسخينه(ومتجانساً 

  . زيج قشطة نستله فوق المزيج المبّردُيسكب م

  . يوضع المزيج في البّراد إلى أن يجمد ثم ُيقّطع إلى شرائح وُيقّدم

   بيانات التوقيت

 دقيقة 20 : مدة التحضير

 دقيقة 20 : مدة الطھو

  

 الكراميلكوكيز باللوز و •

  عربي: أسلوب الطبخ •

  حْلِويaاتٌ : نوع الطبق •
  أشخاص  ٨: الكمية •

  : درجة الصعوبة •
  رخيص: التكلفة •

  المكّونات 

 ،غ من الدقيق العادي ٢١٠كوب أو  ½1 •
  المنخول

  ملعقة طعام من مسحوق الكاكاو ١ •
غ من الزبدة غير  ١٣٠كوب أو  2/3 •

  اللينة ،المملحة
  Bسمرغ من السكر ا ٥٠كوب أو  ¼ •
  من صفار البيض ١ •

  :للتغليفة •

  غ من حليب نستله المكثف المحلى ٣٩٧علبة أو  ١ •
  غ من الزبدة غير المملحة ٥٠كوب أو  ¼ •
  غ من السكر اBسمر ٥٠كوب أو  ¼ •
  المفروم ،غ من اللوز المحّمص ٧٥كوب أو  ½ •

  طريقة التحضير 



الزبدة بأطراف أصابع اليد حتى  ُيمَزج الدقيق مع مسحوق الكاكاو في وعاء وُتفَرك المكّونات مع
ثم ُيضاف السكر وصفار البيضة وُيمزج الخليط جيًدا حتى يشّكل عجينة . تصبح مثل فتات الخبز

  . متماسكة

سم، ويوَضع في  ٢٣× سم  ٢٨ُتَرّص العجينة في قالب كعكة مستطيل مدھون بالزبدة، قياسه 
. دقيقة ١٥درجة مئوية لمدة  ١٩٠رارة ُتخَبز العجينة في فرن محّمى على ح. قعره ورق الَخبز

  . ُتتَرك العجينة المخبوزة في القالب حتى تبرد

يوَضع حليب نستله المكثف المحلّى مع الزبدة والسكر اBسمر في قدر غير ^صقة على النار، 
ك باستمرار على نار خفيفة لمدة  aدقائق أو حتى يتكاثف الكراميل  ٦-٥ُيطھى المزيج وُيحر

  . ثم ُيضاف اللوز المحّمص. نه ذھبًيا فاتًحاوُيصبح لو

ع على العجينة المخبوزة في القالب وُيتَرك حتى يبرد كلياً  aُيسَكب الكراميل وُيوز .  

   نصائح

   بيانات التوقيت

ُيضاف القليل من الماء إلى العجينة في حال كانت شديدة  : نصائح الطبخ
  .الصينية التماسك ويصعب تشكيلھا في

ُيزيaن الوجه بالشوكو^تة البيضاء والداكنة وُيَرّش الفستق  : نصائح التقديم
ساعات قبل  ٣دة القالب في الث�جة لم المطحون ثّم ُيوَضع

  .تقطيعه

 دقيقة 20 : مدة التحضير

 دقيقة 20 : مدة الطھو

  

 شرائح البسكويت واBرز الھش •

  شرقي: أسلوب الطبخ •
  حْلِويaاتٌ : نوع الطبق •

  أشخاص  ١٠: الكمية •

  : درجة الصعوبة •
  رخيص: التكلفة •

  المكّونات 

 ،م�عق طعام من الزبدة غير المملحة ٣ •
  المذّوبة



  غ من حليب نستله المكثف المحلى ٣٩٧أو  علبة ١ •
  ملعقة صغيرة من مسحوق الفاني� ١ •
  غ من رقاقات اBرز الھشة ٦٠أكواب أو  ٢ •
  المسحوق ،غ من بسكويت ديجيستيف ١٠٠كوب أو  ١ •
  المحّمص والمفروم ،غ من البندق ٧٥كوب أو  ½ •

  طريقة التحضير 

  . وَضع ورق الَخبز في قعرھاسم بالزبدة ويُ  ٢٨×  ٢٠ُتدَھن صينية الَخبز بقياس 

. ُتضاف الزبدة المذّوبة وحليب نستله المكثف المحلّى إلى قدر متوسطة الحجم غير ^صقة

ك المزيج باستمرار على نار خفيفة لمدة  aدقائق أو حتى تتكاثف الصلصة ٨-٦ُيَحر .  

حوق والبندق ُترَفع القدر عن النار وُيضاف مسحوق الفاني� واBرز الھّش والبسكويت المس
ُتوَضع الصينية في . ُتمَزج المكّونات جيًدا وُيسَكب المزيج في الصينية المعّدة للَخبز. المفروم

  . الث�جة لمدة ساعة أو حتى يصبح المزيج متماسكاً 

م الحلوى إلى شرائح صغيرة aُيرفع المزيج من الصينية وُيزال ورق الَخبز وُتقس .  

   نصائح

   بيانات التوقيت

توضع في  -. ُيزيaن وجه الطبق بالشوكو^تة الداكنة المذّوبة - : نصائح التقديم
  .ةتقطيعھا إلى قطع صغير الث�جة لتسھيل

 دقيقة 15 : مدة التحضير

 دقائق 10 : مدة الطھو

  

 فطيرة بالجزر •

  شرقي: أسلوب الطبخ •
  حْلِويaاتٌ : نوع الطبق •

  أشخاص  ٨: الكمية •

  : درجة الصعوبة •
  رخيص: التكلفة •

  المكّونات 

  :مكّونات قاعدة الفطيرة •

غ من بسكويت  ٢٥٠أكواب أو  ½2 •
  الُمفّتت ،ديجيستيف



  المذّوبة ،ن الزبدة غير المملحةغ م ١٠٠كوب أو  ½ •

  :مكّونات الحشوة •

  المذّوبة ،م�عق طعام من الزبدة غير المملحة ٢ •
  مقّشرتان ومبشورتان بشراً ناعماً  ،غ من الجزر ٣٠٠حبات متوسطة الحجم أو  ٢ •
  مل من الماء ١٢٥كوب أو  ½ •
  غ من حليب نستله المكثف المحلى ٣٩٧علبة أو  ١ •
  من البيض ٢ •
  من ماء الوردم�عق طعام  ٢ •
  ملعقة صغيرة من خ�صة الفاني� ١ •
  غ من اللوز المطحون ١٠٠كوب أو  ١ •

  طريقة التحضير 

ُيمزج البسكويت المفّتت بالزبدة في وعاء، ُتفرك المكّونات حتى تمتزج جّيداً، وُترّص العجينة 
ً سم ذات قاعدة متحّركة، ثّم توضع جان ٢٦في قاع وجوانب صينية لخبز الفطائر قياس    . با

دقائق أو  ٥-٤يوضع الجزر والزبدة في قدر كبيرة، وُيحّرك فوق نار متوسطة لمدة تتراوح بين 
  . ُترفع المكّونات عن النار وتوضع جانباً لتبرد. حتى ينضج الجزر

يوضع مزيج الجزر البارد في خ�طة طعام، ُيضاف الماء، حليب نستله المكثف المحلّى، 
دقيقة أو حتى ُيصبح المزيج  ٢د، واللوز المطحون ثّم ُتطحن كلّھا لمدة البيض، الفاني�، ماء الور

 ً   . ناعما

ُتخبز الفطيرة في فرٍن ُمحّمى على . ُيسكب المزيج بالملعقة في صينية الفطيرة التي تّم إعدادھا
  . دقيقة أو حتى تصبح جامدة في الوسط ٤٥-٤٠درجة مئوية لمدة تتراوح بين  ١٨٠حرارة 

  . ة جانباً لتبرد ثّم توضع في البراد لمدة ساعتين قبل تقديمھاُتترك الفطير

   بيانات التوقيت

 دقيقة 25 : مدة التحضير

 دقيقة 50 : مدة الطھو

  



 شرائح البسكويت والتمر •

  عربي: أسلوب الطبخ •

  ِويaاتٌ حلْ : نوع الطبق •

  أشخاص  ١٠: الكمية •

  : درجة الصعوبة •
  رخيص: التكلفة •

  المكّونات 

غ من حليب نستله المكثف  ٣٩٧علبة أو  ١ •
  المحلى

غ من الزبدة غير  ١٠٠كوب أو  ½ •
  المملحة

  غ من قشطة نستله ١٧٠علبة أو  ١ •
  ملعقة صغيرة من الھال المطحون ½ •
  منزوع البذور ،غ من التمر ٢٠٠كوب أو  ١ •
  مل من الماء ٢٥٠ب أو كو ١ •
  من البيض ٣ •
  المقّطع إلى أجزاء ،غ من بسكويت الشاي ٢٠٠أكواب أو  ٢ •
  غ من الفستق المطحون ١٠٠كوب أو  ١ •

  طريقة التحضير 

ُيمزج حليب نستله المكّثف المحلّى مع الزبدة، قشطه نستله، الھال والتمر في قدٍر متوسط، ثم 
ُيرفع . دقائق أو إلى أن تصبح حّبات التمر طرّيةً  ٣لمّدة  ُتغلى المكّونات وُتترك على ناٍر خفيفةٍ 

المزيج عن النار وُيضاف إليه الماء ثم ُتحّرك المكّونات وتوضع جانباً في مكان معتدل الحرارة 
  . كي تبرد

يوضع المزيج المبّرد في مطحنة وُيضاف إليه البيض والفاني� ثم ُتمزج المكّونات إلى أن يصبح 
  . المزيج ناعماً 

  . ُيسكب المزيج في وعاٍء للخلط وُيضاف إليه البسكويت المكّسر وُتمزج المكّونات مع بعضھا

سم ومدھون بالزيت أو الزبدة ومغّطى  ٢٤×٢٨ُيسكب المزيج بتجانٍس في قالٍب للفرن قياس 
  . بورق الخبز عند القاعدة ثم ُيحّرك القالب كي يتوّزع المزيج على الجھتين المواجھتين

دقيقة أو إلى أن يشتّد  ٢٥- ٢٠درجة مئوّية لمّدة  ١٧٠ز القالب في فرٍن محّمى على حرارة ُيخب
  . المزيج

  . يوضع القالب جانباً كي يبرد ثم ُيقّطع إلى شرائح وُيقّدم

   نصائح

   بيانات التوقيت



  .ُيرش الوجه بالفستق المطحون قبل تقطيعه إلى شرائح : نصائح التقديم

 دقيقة 15 : مدة التحضير

 دقيقة 25 : مدة الطھو

  

 قطع البسكويت والشوكو^تة •

  شرقي: أسلوب الطبخ •

  حْلِويaاتٌ : نوع الطبق •

  شخص  ١٢: الكمية •
  : درجة الصعوبة •
  رخيص: التكلفة •

  المكّونات 

 ،م�عق طعام من الزبدة غير المملحة ٤ •
  المذّوبة

غ من حليب نستله المكثف  ٣٩٧علبة أو  ١ •
  المحلى

 ،غ من بسكويت الشاي ٢٠٠أكواب أو  ٢ •
  المكّسر إلى قطع صغيرة

  المقّطع ،غ من الفستق ١٥٠كوب أو  ١ •
  غ من الزبيب ٣٥كوب أو  ¼ •
  كمية إضافية ،م�عق طعام من الزبدة غير المملحة ٤ •
  المقّطعة ،غ من الشوكو^تة الداكنة ٢٠٠كوب أو  ¼1 •
  مل من الحليب ١٢٥كوب أو  ½ •

  طريقة التحضير 

ُتمَزج الزبدة مع حليب نستله المكثف المحلّى في قِدر متوّسطة الحجم غير ^صقة توضع على 
ك باستمرار حتى تغلي ث aدقائق إلى أن  ٥-٤م تخفف النار ويتابع التحريك لمدة النار وُتَحر

ُيخلَط المزيج . ُيرَفع المزيج عن النار وُيمَزج مع البسكويت والزبيب والفستق. يتكاثف المزيج
  . حتى يتماسك جيداً 

سم، يوضع في قعرھا الورق المخصص  ٢٥×  ٢٠ُيسَكب المزيج بالتساوي في صينية قياسھا 
  . يوضع المزيج في الث�جة لمدة ساعة واحدة. لجھَتينللَخبز والممدود من ا

ك  aضافية والشوكو^تة والحليب في قِدر متوسطة الحجم على نار متوسطة وُيَحرbتوضع الزبدة ا
  . المزيج باستمرار حتى تذوب الشوكو^تة



ع بالتساوي على مزيج البسكويت المحّضر مسبقاً  aمزيج يوضع . ُيسَكب مزيج الشوكو^تة وُيَوز
ع قالب . ساعات أو حتى يجّمد ٣-٢الشوكو^تة والبسكويت مجّدداً في الث�جة لمدة  aُيَقط

م aالبسكويت والشوكو^تة إلى شرائح صغيرة ثم ُيَقد .  

   نصائح

   بيانات التوقيت

  .يمكن تزيين وجه القالب بالفستق المطحون : نصائح التقديم

 دقائق 10 : مدة التحضير

 ساعات 4 : مدة التبريد

  

 ترفل الفستق المغلّف بالشوكو^تة •

  شرقي: أسلوب الطبخ •

  حْلِويaاتٌ : نوع الطبق •
  أشخاص  ٦: الكمية •

  : درجة الصعوبة •

  رخيص: التكلفة •

  المكّونات 

  غ من كعكة عادية جاھزة ٣٥٠ •
  غ من الفستق المطحون ٥٠كوب أو  ½ •
  غ من قشطة نستله ١٧٠علبة أو  ١ •
  ملعقة صغيرة من مسحوق الفاني� ١ •
 ،غ من الزبدة غير المملحة ٥٠كوب أو  ¼ •

  الطرية
  المذّوبة للتغليف ،غ من الشوكو^تة العادية ٢٠٠ •

  ة التحضير طريق

ُيضاف إليھا الفستق المطحون مع قشطة نستله ومسحوق . ُتفّتت الكعكة وتوضع في وعاء كبير
  . الفاني� والزبدة الطرية

توضع . ُتقّرص العجينة إلى كرات صغيرة. ُتمزج كافة المكّونات جيداً حّتى تتشّكل عجينة طرّية
  . الكرات على صينّية وُتبّرد لمّدة ساعة كاملة

س الكرات في الشوكو^تة المذّوبة، ثم توضع من جديد على الصينية وُتترك حّتى تجمد ُتغمّ 
  . الشوكو^تة



   بيانات التوقيت

 دقيقة 15 : مدة التحضير

 ساعة : مدة التبريد

  

 براونيز بالشوكو^تة •

  عالمي: ب الطبخأسلو •
  حْلِويaاتٌ : نوع الطبق •

  أشخاص  ١٠: الكمية •

  : درجة الصعوبة •
  رخيص: التكلفة •

  المكّونات 

  من البيض ٣ •
  غ من السكر الناعم ١٠٠كوب أو  ½ •
  مل من الزيت النباتي ١٢٥كوب أو  ½ •
  غ من الدقيق العادي ٢٥٠كوب أو  ¾1 •
 ،غ من مسحوق الكاكاو ٥٠كوب أو  ½ •

  المنخول
  صغيرة من خ�صة الفاني� ملعقة ١ •
  ملعقة صغيرة من البيكينغ باودر ½ •
  ملعقة صغيرة من بيكربونات الصودا ١ •
  غ من حليب نستله المكثف المحلى ٣٩٧علبة أو  ١ •
  المذّوبة ،غ من الشوكو^تة الداكنة ١٥٠كوب أو  ١ •

  طريقة التحضير 

نات على سرعة متوسطة لمدة وُتخَفق المكوّ . ُيمَزج البيض، السكر والزيت في خفاقة كھربائية
  . دقيقتين

ثم ُيخَفق المزيج . ُيضاف الدقيق، الكاكاو المنخول، الفاني�، البيكينغ باودر وبيكربونات الصودا
  . لمدة دقيقتين إضافيتين أو حتى يتماسك جيًدا

ى ُتضاف علبة حليب نستله المكثف المحلّى والشوكو^تة المذّوبة تدريجًيا وُيخلَط المزيج حت
  . يمزج جيًدا ويصبح ناعًما

سم ُدَھنت بالزبدة ُوُرشa عليھا الدقيق، ُتخَبز في  ٢٨×  ٢٣ُيسَكب المزيج في صينية َخبز قياسھا 
دقيقة أو حتى يصبح باbمكان شّك  ٥٠-٤٥درجة مئوية لمدة  ١٨٠فرن محّمى على حرارة 

  . عود اBسنان في وسط القالب من دون أن يلتصق به المزيج



   بيانات التوقيت

 دقيقة 20 : مدة التحضير

 دقيقة 50 : مدة الطھو

  

 مرّبعات المرّبى مع اللوز •

  شرقي: أسلوب الطبخ •
  حْلِويaاتٌ : نوع الطبق •

  أشخاص  ١٠: الكمية •

  : درجة الصعوبة •
  رخيص: التكلفة •

  المكّونات 

  غ من اللوز المطحون ٢٠٠أكواب أو  ٢ •
  غ من الدقيق العادي ١٤٠كوب أو  ١ •
  من البيض ٢ •
  ملعقة صغيرة من خ�صة الفاني� ١ •
غ من حليب نستله المكثف  ٣٩٧علبة أو  ١ •

  المحلى
  ملعقة صغيرة من البيكينغ باودر ١ •
  المذّوبة ،غ من الزبدة غير المملحة ١٥٠كوب أو  ¾ •
  غ من السكر ١٠٠كوب أو  ½ •
  غ من مربى الفراولة ١٥٠ •

  طريقة التحضير 

ثم ُيسكب المزيج في صينية للَخبز . ُتجمع كل المكّونات، ما عدا المرّبى، في وعاء وُتمزج جيداً 
  . سم مدھونة بالزبدة وفي قعرھا ورق مخصص للَخبز ممدود من الجھتين ٢٤× سم  ٢٨قياسھا 

دقيقة أو حتى  ٤٠-٣٥درجة مئوية لمدة  ١٧٥ ُتخبز الصينية في فرن محّمى على حرارة
  . يكتسب الوجه لوناً ذھبياً 

م aع الحلوى وتقد aتترك الصينية جانباً حتى تبرد ومن ثم يوضع مربى الفراولة على الوجه وتقط .  

   نصائح

   بيانات التوقيت

يمكن استخدام أنواع أخرى من المربى بد^ً من مرّبى  : نصائح الطبخ



  .الفراولة

 دقيقة 15 : مدة التحضير

 دقيقة 40 : مدة الطھو

  

 لفائف البسكويت والمارشمالو •

  عالمي: أسلوب الطبخ •

  حْلِويaاتٌ : نوع الطبق •

  أشخاص  ١٠: الكمية •
  : درجة الصعوبة •
  رخيص: التكلفة •

  المكّونات 

 ،غ من بسكويت الشاي ٢٠٠أكواب أو  ٢ •
  المطحون

غ من حليب نستله المكثف  ٣٩٧علبة أو  ١ •
  المحلى

غ من الزبدة غير  ١٠٠كوب أو  ½ •
  المذّوبة ،المملحة

  المقّطع ،غ من المارشمالو الملّون ١٠٠ •
  مقّطعة ،يت كاتأصابع من ك ٨ •

  طريقة التحضير 

  . توضع كاّفة المكّونات في وعاء وُتخلط جّيداً 

  . ساعات ٣و ٢ُيمّد الخليط وُيلّف فوق ورقة نايلون، ثّم ُيثلّج لمّدة تتراوح بين 

  . ُتقّطع اللّفافة إلى شرائح مستديرة وُتقّدم

   بيانات التوقيت

 دقائق 10 : مدة التحضير

  



 شرائح الشوكو^تة بالبندق •

  عالمي: أسلوب الطبخ •

  حْلِويaاتٌ : نوع الطبق •

  أشخاص  ٨: الكمية •

  : درجة الصعوبة •
  رخيص: التكلفة •

  المكّونات 

 ،غ من بسكويت الشاي ٢٠٠أكواب أو  ٢ •
  المفتت

غير غ من الزبدة  ١٠٠كوب أو  ½ •
  المذّوبة ،المملحة

  :مكّونات الحشوة •

غ من حليب نستله المكثف  ٣٩٧علبة أو  ١ •
  المحلى

  غ من الزبدة غير المملحة ٥٠كوب أو  ¼ •
  م�عق طعام من معجون الشوكو^تة بالبندق ٢ •
  المفرومة ،غ من الشوكو^تة الداكنة ٢٠٠ •
  الُمحّمص والمفروم فرماً خشناً  ،غ من البندق ٧٥كوب أو  ½ •

  ة التحضير طريق

 ٢٠× سم  ٢٠ُيمزج البسكويت مع الزبدة ثّم ُترّص العجينة في صينية للخبز مستطيلة مقاسھا 

ُتخرج الصينية من . دقائق ٦درجة مئوية لمدة  ١٩٠سم وُتخبز في فرن محّمى على حرارة 
  . دقائق ١٠الفرن لتبرد وُتصبح بحرارة الغرفة العادية ثّم توضع في البراد لمدة 

ُيطھى المزيج مع التحريك . ليب نستله المكثف المحلّى مع الزبدة في قدر غير ^صقةيوضع ح
دقائق أو حتى يكتسب الكراميل لوناً ذھبياً فاتحاً ويصبح  ٦و ٥على نار خفيفة لمدة تتراوح بين 

  . كثيفاً 

ُيرفع الكراميل عن النار وُيضاف معجون الشوكو^تة بالبندق وُيحّرك حتى يذوب ويمتزج 
توضع المكونات جانباً حتى . ُيسكب مزيج الكراميل فوق قاعدة البسكويت الباردة. الكراميلب

  . تبرد تماماً 

. ُتذّوب الشوكو^تة في وعاء فوق ماء موضوع على نار خفيفة ثّم ُيضاف البندق الُمحّمص

  . ُيوّزع مزيج الشوكو^تة الذائبة فوق تغليفة الكراميل وتوضع في البراد لتجمد تماماً 

  . ُتقّطع إلى مرّبعات وُتقّدم

   نصائح

   بيانات التوقيت



د التغليفة من أجل يمكن اختيار الشوكو^تة بالحليب bعدا : نصائح الطبخ
  .الشوكو^تة التخفيف من طعم

 دقيقة 15 : مدة التحضير

 دقيقة 20 : مدة الطھو

  

 ترفل بالشوكو^تة •

  عالمي: أسلوب الطبخ •

  حْلِويaاتٌ : نوع الطبق •
  أشخاص  ٦: الكمية •

  : درجة الصعوبة •

  رخيص: التكلفة •

  المكّونات 

  المفرومة ،غ من الشوكو^تة الداكنة ١٠٠ •
  غ من قشطة نستله ١٧٠علبة أو  ١ •
غ من شرائح الخبز  ١٥٠أكواب أو  ٣ •

  المفتت ،الطري بالحليب
 ،غ من بسكويت الشاي ١٠٠كوب أو  ١ •

  المفتت
  غ من اللوز المطحون ١٠٠كوب أو  ١ •
  الطرّية ،غ من الزبدة غير المملحة ٥٠كوب أو  ¼ •
  للتزيين ،م�عق طعام من مسحوق الكاكاو ٥ •

  طريقة التحضير 

  . ب الشوكو^تة في وعاء فوق الماء الساخن، ثم ُترفع عن النار وُتترك جانباً تذوّ 

ُتخلط قشطة نستله في وعاء مع الخبزالطري بالحليب المفّتت وبسكويت الشاي واللوز المطحون 
  . ُتمزج المكّونات جيداً بعضھا مع بعض. والزبدة

  . ُتضاف إليه الشوكو^تة المذّوبة وُتخلط جيداً معه

  . قّرص المزيج إلى كرات صغيرةيُ 

  . ُتغّمس الكرات في مسحوق الكاكاو ثم ُتقّدم

   بيانات التوقيت



 دقيقة 15 : مدة التحضير

  

  

 مرّبعات البندق •

  عالمي: أسلوب الطبخ •
  حْلِويaاتٌ : نوع الطبق •

  أشخاص  ٧: يةالكم •
  : درجة الصعوبة •

  رخيص: التكلفة •

  المكّونات 

غ من الزبدة غير  ١٦٠كوب أو  ¾ •
  المذّوبة ،المملحة

  غ من الدقيق العادي ١٧٥كوب أو  ¼1 •
  من البيض ٣ •
  ملعقة صغيرة من البيكينغ باودر ١ •
  ملعقة صغيرة من خ�صة الفاني� ١ •
  غ من حليب نستله المكثف المحلى ٣٩٧علبة أو  ١ •

  :لتغليفةل •

  غ من معجون الشوكو^تة بالبندق ٣٠٠أكواب أو  ٢ •
  المسحوق سحقاً خشناً  ،م�عق طعام من البندق ٣ •

  طريقة التحضير 

ُتمزج كل المكّونات داخل وعاء خ�ٍّط كھربائ̀ي وُتخلط على سرعة خفيفٍة لمّدة دقيقتين ثم على 
  . مزيج مرناً سرعة متوسطة لمّدة دقيقتين إضافّيتين أو إلى أن يصبح ال

سم ومدھون بالزيت أو الزبدة مع تغطية  ٣٢× سم  ٢١ُيسكب المزيج في قالب مسّطح قياس 
إلى  ٢٠درجة مئوّية لمدة  ١٨٠ُيخبر القالب في فرن محّمى على حرارة . القاعدة بورق الخبز

  . دقيقة أو إلى أن تصبح الكعكة شديدة الملمس عند رّصھا باbصبع ٢٥

  . ن القالب وُتقلب على وجھھا على ر̀ف معدن̀ي كي تبردُتستخرج الكعكة م

  . يوضع معجون البندق بالشوكو^تة في وعاٍء فوق الماء الساخن إلى أن يذوب

  . ُتمرغ التغليفة على الكعكة الباردة وُيرش البندق المسحوق فوقھا ثم ُتقّطع إلى مرّبعات وُتقّدم

   نصائح

   بيانات التوقيت



دقائق ثم ُيمّرر السكّين عند أطراف  ١٠ُتبّرد الكعكة لمّدة  : نصائح الطبخ
  .الكعكة منه القالب وُتقلب

 دقيقة 15 : مدة التحضير

 دقيقة 30 : مدة الطھو

  

 أصابع الشوكو^تة والفستق •

  شرقي: أسلوب الطبخ •

  حْلِويaاتٌ : نوع الطبق •
  أشخاص  ١٠: الكمية •

  : درجة الصعوبة •

  رخيص: التكلفة •

  المكّونات 

 ،غ من بسكويت الشاي ٣٠٠أكواب أو  ٣ •
  المفتت

غ من حليب نستله المكثف  ٣٩٧علبة أو  ١ •
  المحلى

الزبدة غير  غ من ١٠٠كوب أو  ½ •
  المذّوبة ،المملحة

  ملعقة صغيرة من خ�صة الفاني� ١ •
  المقطع ،غ من الفستق ٧٥كوب أو  ½ •
  المذّوبة للتغميس ،غ من الشوكو^تة الداكنة ٢٠٠ •

  طريقة التحضير 

  . توضع كاّفة المكّونات في وعاء ما عدا الشوكو^تة وُتخلط جّيداً 

  . ع في البراد لمدة ساعةُيشّكل الخليط على شكل أصابع صغيرة وتوض

  . ُتغّمس اBصابع المبّردة في الشوكو^تة المذّوبة وُتترك في البراد لتبرد

   بيانات التوقيت

 دقائق 10 : مدة التحضير

  



 بسكويت كوكيز برقاقات الشوكو^تة •

  عالمي: طبخأسلوب ال •

  حْلِويaاتٌ : نوع الطبق •

  أشخاص  ١٠: الكمية •

  : درجة الصعوبة •
  رخيص: التكلفة •

  المكّونات 

غ من الزبدة غير  ٢٢٠كوب أو  ١ •
  الطرّية ،المملحة

  غ من السكر اBسمر ٢٠٠كوب أو  ١ •
  غ من قشطة نستله ١٧٠علبة أو  ١ •
  ملعقة صغيرة من خ�صة الفاني� ١ •
  )اختياري( ،سحوقرشة من جوز الطيب الم •
  غ من الدقيق اBبيض ذاتي الرفخ ٤٢٠أكواب أو  ٣ •
  غ من رقاقات الشوكو^تة المّرة ١٥٠كوب أو  ١ •
  غ من رقاقات الشوكو^تة البيضاء ١٥٠كوب أو  ١ •

  طريقة التحضير 

ُتخفق الزبدة مع السّكر اBسمر حّتى يتشّكل مزيج كريمي وُتضاف إليه قشطة نستله وثّم ُيخفق 
  . قلي�ً  المزيج

ُتضاف الفاني�، مسحوق جوزة الطيب، الدقيق وُتُ◌حّرك حّتى تمتزج جّيداً ثّم ُتضاف رقاقات 
  . الشوكو^تة المّرة والبيضاء ويخلط المزيج جّيداً 

يوضع مقدار ملعقة كبيرة من المزيج لكّل قطعة بسكويت على صينّية الخبز المدھونة بالّسمن 
  . واBخرى سم بين القطعة ٥وُتترك مسافة 

  . دقيقة ١٥درجة مئوية لمّدة  ١٨٠ُيخبز المزيج في فرٍن محّمى على حرارة 

   بيانات التوقيت

 دقيقة 15 : مدة التحضير

 دقيقة 15 : مدة الطھو

  



 شرائح الجوز وجوز الھند •

  عالمي: أسلوب الطبخ •

  حْلِويaاتٌ : نوع الطبق •

  أشخاص  ٨: الكمية •

  : درجة الصعوبة •
  رخيص: التكلفة •

  المكّونات 

غ من الدقيق اBبيض ذاتي  ١٥٠كوب أو  ١ •
  ا^ختمار

  غ من السكر الناعم ٥٠كوب أو  ¼ •
  غ من جوز الھند المجفف ٥٠كوب أو  ½ •
 ،غ من الزبدة غير المملحة ٥٠كوب أو  ¼ •

  المذّوبة
  بيضمن ال ١ •

  :للتغليفة •

  من البيض ٢ •
  ملعقة صغيرة من مسحوق الفاني� ½ •
  المسحوق ،غ من الجوز ٨٠كوب أو  1/3 •
  غ من حليب نستله المكثف المحلى ٣٩٧علبة أو  ١ •
  ملعقة صغيرة من البيكينغ باودر ½ •
  غ من جوز الھند المجفف ٥٠كوب أو  ½ •

  طريقة التحضير 

زيت أو الزبدة المذوبة وُتغّطى القاعدة بورق سم بال ٢٩× سم  ١٩ُيدھن قالب مستطيل قياس 
  . الخبز وُيمّدد على الجانبين المواجھين

ُيرص المزيج في القالب . توضع كل المكّونات في وعاء متوسط الحجم وُتمزج جّيداً مع بعضھا
دقيقة أو إلى أن يصبح لونه  ١٥درجة لمّدة  ١٧٠المجّھز وُيخبز في فرن محّمى على حرارة 

ً بنّياً ف   . اتحا

  : لتحضير التغليفة

دقيقة إضافّية  ٢٠ُتمزج كل مكّونات التغليفة وُتسكب فوق القالب الساخن وُتخبز في الفرن لمّدة 
أو أن يصبح المزيج متماسكاً، ثم يوضع القالب جانباً حتى يبرد ويرش السكر البودرة على 

  . الوجه

   نصائح

   بيانات التوقيت



غرام من  b٥٠ضفاء نكھة الشوكو^تة، يمكنك إضافة  : نصائح الطبخ
  .البسكويت رقاقات الشوكو^تة إلى قاعدة

 دقائق 10 : مدة التحضير

 دقيقة 35 : ومدة الطھ

  

 ترفل الشعيرية وجوز الھند •

  شرقي: أسلوب الطبخ •

  حْلِويaاتٌ : نوع الطبق •
  أشخاص  ٦: الكمية •

  : درجة الصعوبة •

  رخيص: التكلفة •

  المكّونات 

  غ من السمن ١٠٠كوب أو  ½ •
  غ من الشعيرية ١٣٠كوب أو  ١ •
غ من حليب نستله المكثف  ٣٩٧علبة أو  ١ •

  المحلى
  جوز الھند المجفف غ من ٥٠كوب أو  ½ •
  م�عق طعام من ماء الورد ٣ •

  طريقة التحضير 

دقائق أو  ٥ُتضاف الشعيرية وُتحّرك على نار خفيفة لمّدة . ُيذّوب السمن في قدر متوّسطة الحجم
  . حّتى يصبح لونھا بنياً ذھبياً 

. ريةُيضاف حليب نستله المكّثف المحلّى وُيحّرك الخليط باستمرار حّتى تصبح الشعيرية ط

ُيضاف جوز الھند المجّفف مع ماء الورد وُتخلط المكّونات لمّدة دقيقتين حّتى تمتزج جيداً 
  . ُترفع عن النار وُتترك جانباً حّتى تبرد. بعضھا مع بعض

  . ُيقّرص المزيج إلى كرات صغيرة وُيقّدم

   بيانات التوقيت

 دقائق 10 : مدة التحضير

 دقائق 10 : مدة الطھو

  



 تروف بالمشمش والمكّسرات •

  عالمي: أسلوب الطبخ •

  حْلِويaاتٌ : نوع الطبق •

  أشخاص  ١٠: الكمية •

  : درجة الصعوبة •
  رخيص: التكلفة •

  المكّونات 

غ من حليب نستله المكثف  ٣٩٧علبة أو  ١ •
  المحلى

غ من الزبدة غير  ٧٠كوب أو  1/3 •
  المملحة

غ من الكاجو المحّمص  ٣٥كوب أو  ¼ •
  المفروم ،غير المملّح

  المفروم ،غ من اللوز المحّمص ٣٥كوب أو  ¼ •
  المفروم فرماً ناعماً  ،غ من التمر ٧٥ •
  المفروم فرماً ناعماً  ،غ من المشمش المجّفف ٢٠٠ •
  غ من جوز الھند المجفف ١٠٠كوب أو  ١ •
  المذّوبة ،لداكنةغ من الشوكو^تة ا ٣٠٠ •

  طريقة التحضير 

 ١٠ُيمزج حليب نستله المكّثف المحلّى مع الزبدة في قدر، وُيطھى المزيج على نار خفيفة لمّدة 

  . ُيرفع عن النار. دقائق أو حّتى يصبح لونه ذھبياً بشكل خفيف

 ُيضاف الكاجو مع اللوز والتمر والمشمش المجفف وجوز الھند إلى مزيج الحليب وُتمزج

عندما يبرد المزيج، ُيقّرص إلى كرات صغيرة متساوية . المكّونات جيداً بعضھا مع بعض
  . ثم ُتبّرد الكرات في الث�ّجة، الحجم

ُتغّمس الكرات المبّردة في الشوكو^تة المذّوبة وتوضع على صينية مغلّفة بورق مشّمع، ثم ُتترك 
  . في البّراد حّتى تجمد

   نصائح

   بيانات التوقيت

  .ُتحفظ الكرات في البّراد، في وعاء ب�ستيكي مغّطى : نصائح الطبخ

 دقيقة 20 : مدة التحضير

 قدقائ 10 : مدة الطھو



  

 شرائح المشمش مع الكاجو وجوز الھند •

  عالمي: أسلوب الطبخ •
  حْلِويaاتٌ : نوع الطبق •

  شخص  ١٢: الكمية •
  : درجة الصعوبة •
  رخيص: التكلفة •

  المكّونات 

غ من الدقيق اBبيض ذاتي  ٧٠كوب أو  ½ •
  الرفخ

  غ من جوز الھند المجفف ٥٠كوب أو  ½ •
  من صفار البيض ١ •
  اBسمر م�عق طعام من السكر ٢ •
مل من الزبدة غير  ٦٥كوب أو  ¼ •

  المذّوبة ،المملحة
  المقّطع إلى مكّعبات صغيرة ،غ من المشمش المجّفف ٨٠كوب أو  ١ •
  غ من حليب نستله المكثف المحلى ٣٩٧علبة أو  ١ •
  كمّية إضافّية ،غ من جوز الھند المجفف ١٠٠كوب أو  ١ •
  لمقّطع إلى أنصافالمحّمص وا ،غ من الكاجو غير المملّح ١١٠كوب أو  ¾ •
  من البيض ٢ •
  ملعقة صغيرة من خ�صة الفاني� ١ •
  المذّوبة ،غ من الشوكو^تة المّرة ١٠٠ •
  المذّوبة ،غ من الشوكو^تة البيضاء ١٠٠ •

  طريقة التحضير 

  . ُيمزج الدقيق مع جوز الھند، صفار البيضة، السكر اBسمر والزبدة ثم ُتخلط المكّونات جّيداً 

سم وُيخبز في  ٢٠×  ٢٥غط قلي�ً في صينّية خبٍز مدھونة بالّسمن قياسھا ُيسكب المزيج وُيض
  . دقائق، ثّم يوضع جانباً ليبرد قلي�ً  ١٠درجة مئوية لمّدة  ١٨٠فرن محّمى على حرارة 

ُتُ◌تَرك على النار حتى تغلي ثم ُتُ◌طھى على . توضع مكّعبات المشمش في قدٍر وُتغمر بالماء
  . ُتُ◌رفع القدر عن النار، ُتبّرد وُيصّفى محتواھا. ننار خفيفة لمّدة دقيقتي

ُيضاف المشمش المجّھز إلى حليب نستله المكثف المحلّى، كمّية جوز الھند اbضافّية، الكاجو 
  . المقّطع إلى نصفين، البيض والفاني� ثم ُيخلط المزيج جّيداً ويوّزع على قاعدة الصينّية

دقيقة أو حّتى  ٢٥إلى  ٢٠درجة مئوية لمّدة  ١٨٠رة ُيخبز المزيج في فرن محّمى على حرا
  . ينضج من الوسط

  . ُتسكب الشوكو^تة المذّوبة المّرة والبيضاء على سطح القالب وُتترك لتستقّر قبل التقطيع



   بيانات التوقيت

 دقيقة 20 : مدة التحضير

 دقيقة 35 : مدة الطھو

  

 كرات البسكويت بالفستق والفاني� •

  شرقي: أسلوب الطبخ •
  حْلِويaاتٌ : نوع الطبق •

  أشخاص  ١٠: الكمية •

  : درجة الصعوبة •
  رخيص: التكلفة •

  المكّونات 

 ،غ من بسكويت الشاي ٣٠٠أكواب أو  ٣ •
  المفتت

غ من حليب نستله المكثف  ٣٩٧علبة أو  ١ •
  المحلى

غ من الزبدة غير  ١٠٠كوب أو  ½ •
  المذّوبة ،المملحة

  ملعقة صغيرة من خ�صة الفاني� ١ •
  المفروم ،غ من الفستق ٧٥كوب أو  ½ •
  المفتت، كمية إضافية ،غ من بسكويت الشاي ٥٠كوب أو  ½ •

  طريقة التحضير 

  . توضع كاّفة المكّونات في وعاء وُتخلط جّيداً ما عدا البسكويت المفتت اbضافي

  . شّكل الخليط على شكل كرات صغيرة وُتدحرج في البسكويت المفتت اbضافييُ 

  . ُتترك الكرات في البّراد لتبرد ثّم ُتقّدم

   بيانات التوقيت

 دقائق 10 : مدة التحضير

  



 شرائح الشوكو^تة والفستق •

  شرقي: أسلوب الطبخ •

  حْلِويaاتٌ : نوع الطبق •

  أشخاص  ٨: الكمية •

  : درجة الصعوبة •
  رخيص: التكلفة •

  المكّونات 

 ،غ من بسكويت الشاي ٢٠٠أكواب أو  ٢ •
  المفتت

غ من الزبدة غير  ١٥٠كوب أو  ¾ •
  المذّوبة ،المملحة

  :مكّونات التغليفة •

غ من حليب نستله المكثف  ٣٩٧علبة أو  ١ •
  المحلى

  غ من الزبدة غير المملحة ٥٠كوب أو  ¼ •
  غ من السكر اBسمر ٥٠كوب أو  ¼ •
  المفرومة ،غ من الشوكو^تة الداكنة ٢٠٠ •
  المقّشر والمفروم ،غ من الفستق ٧٥كوب أو  ½ •

  طريقة التحضير 

سم  ٢٨× سم  ٢٠ُيخلط البسكويت مع الزبدة ثّم ُتمّد العجينة في صينية كعك مسّطحة مقاس 
يتّم إخراج الصينية من . دقائق ١٠درجة مئوية لمدة  ١٩٠حّمى على حرارة وُتخبز في فرن م

  . الفرن

ُيطھى المزيج مع . يوضع حليب نستله المكثف المحلّى مع الزبدة والسّكر في قدر غير ^صقة
دقائق أو حتى يكتسب الكراميل لوناً ذھبياً فاتحاً  ٦و ٥التحريك على نار خفيفة لمدة تتراوح بين 

  . ثيفاً ويصبح ك

  . ُيترك ليبرد تماماً . ُترفع القدر عن النار وُيسكب الكراميل على العجينة في الصينية

ُتوّزع الشوكو^تة . ُتذّوب الشوكو^تة في وعاء ُوضع فوق ماء يغلي ثّم ُيضاف إليھا الفستق
  . المذّوبة على تغليفة الكراميل وُتترك في البراد حتى تتماسك تماماً 

  . لى أشكال ماسية وتقّدمتقّطع الكعكة إ

   بيانات التوقيت

 دقائق 10 : مدة التحضير



 دقائق 10 : مدة الطھو

  

 بيتي فور بالشوكو^تة •

  عالمي: أسلوب الطبخ •

  حْلِويaاتٌ : نوع الطبق •

  شخص  ١٥: الكمية •

  : عوبةدرجة الص •
  رخيص: التكلفة •

  المكّونات 

  :للعجينة •

غ من الزبدة غير  ٥٠٠أكواب أو  ½2 •
  طرّية ،المملحة

  غ من السكر الناعم ٢٠٠كوب أو  ١ •
  من البيض ٣ •
  غ من الدقيق العادي ٨٥٠أكواب أو  ٦ •
  م�عق طعام من مسحوق الكاكاو ٤ •
  ملعقة صغيرة من بْشر قشر الحامض ١ •

  :للحشوة •

  حليب نستله المكثف المحلىغ من  ٣٩٧علبة أو  ١ •
  المقّطعة إلى أجزاء ،ع من الشوكو^تة الداكنة ٣٠٠أكواب أو  ٢ •
  للرش ،ملعقة طعام من السكر البودرة ١ •

  طريقة التحضير 

ُتمزج الزبدة الطرّية مع السكر في وعاٍء بواسط اليد إلى أّن تتوّزع المكّونات جّيداً ثم ُتضاف 
  . زج المستمرإليھا البيضة تلو اBخرى مع الم

ُيضاف الدقيق ومسحوق الكاكاو وبرش الحامض لتشكيل العجينة ثم ُترص العجينة في وعاٍء 
ُتغّطى العجينة وُتبّرد لمّدة نصف . وُتدلّك بخفٍّة مع الضغط بواسطة اليدين إلى أن تصبح مرنة

  . ساعة

ُيحّرك المزيج يوضع حليب نستله المكثف المحلّى والشوكو^تة في قدٍر و: لتحضير الحشوة
بشكٍل مستم̀ر على ناٍر خفيفٍة إلى أن تذوب الشوكو^تة ثم توضع الصلصة جانباً في مكان 

  . معتدل الحرارة كي تبرد

ُترش العجينة بالدقيق وتوضع ما بين قطعتين من ورق التغليف ثم ُتلف بتأ̀ن بواسطة الشوبك 
  . ملم ٣للحصول على سماكة 



سم الواحدة من اBخرى  ١ة آلة تقطيع البسكويت وُتوزع على مسافة ُتقّطع أشكال مختلفة بواسط
درجٍة  ١٨٠على أوراق الخبز المدھونة بالزيت أو الزبدة ثم ُتخبز في فرٍن محّمى على حرارة 

  . دقيقة أو إلى أن تصبح شديدة ١٢و ١٠مئوّيٍة لمّدة تتراوح بين 

  . بردُتستخرج قطع البيتي فور بتأ̀ن وتوضع على ر̀ف كي ت

  . ُتسكب الحشوة فوق نصف كمّية البيتي فور وُتغّطى بنصف الكمّية المتبقّية

  . ُيرش البيتي فور بالسكر البودرة وُيقّدم

   نصائح

   بيانات التوقيت

يوضع البيتي فور في حاويٍة من الب�ستيك ومع غطاء وُيحفظ  : نصائح التقديم
  .الحرارة في مكاٍن معتدل

 دقيقة 20 : مدة التحضير

 دقيقة 15 : مدة الطھو

  

 ميرانغ بالشوكو^تة •

  عالمي: أسلوب الطبخ •

  حْلِويaاتٌ : نوع الطبق •
  خاص أش ٨: الكمية •

  : درجة الصعوبة •
  رخيص: التكلفة •

  المكّونات 

  من ز^ل البيض ٤ •
  غ من السكر الناعم ٢٠٠كوب أو  ١ •
  ملعقة صغيرة من مسحوق الفاني� ١ •

  لحشوة الشوكو-تة: •

غ من حليب نستله المكثف  ٣٩٧علبة أو  ١ •
  المحلى

  م�عق طعام من دقيق الذرة ٢ •
  ملعقة صغيرة من مسحوق الفاني� ١ •
  المقّطعة إلى قطع صغيرة ،غ من الشوكو^تة الداكنة ١٠٠ كوب أو ¾ •

  طريقة التحضير 



ُيغّطى . ُتدھن صينية بالزبدة المذّوبة أو الزيت. درجة مئوّية ١٦٠ُيسّخن الفرن حّتى حرارة 
  . القعر بورقة خبز

ُتضاف ملعقة أو ملعقتان . ُيخفق البيض في وعاء متوّسط الحجم لخ�ّط كھربائي حّتى يزغب
  . ُتضاف الفاني� إليه. ُيخفق المزيج حّتى يصبح ^معاً ومتماسك. بيرتان من السّكر في كّل مّرةك

ُيسكب المزيج في م�عق صغيرة أو كبيرة تبعاً للحجم المرغوب فيه على الصينّية المدھونة مع 
  . سنتيمتر حول كّل مقدار ٢.٥ترك 

. ة أو حتى تصبح جافة ومشتّدة عند اللمسدقيق ٣٠و ٢٥ُتخبز قطع الميرانغ لمّدة تتراوح بين 

  . ُيترك الميرانغ حّتى يبرد تماماً 

. ُتسّخن قدر، وُيضاف حليب نستله المكّثف المحلّى مع دقيق الذرة، الفاني� والشوكو^تة المقّطعة

دقائق، ثم  ٤أو  ٣ُتحّرك المكّونات على حرارة خفيفة حّتى ذوبان الشوكو^تة لمّدة تتراوح بين 
  . فع عن النار وُتترك جانباً لتبردُتر

  . ُيوّزع قسم من حشوة الشوكو^تة على قطعة ميرانغ، وتوضع قطعة ميرانغ أخرى فوقھا

  . ُتقّدم قطع الميرانغ بعد رّش مسحوق الكاكاو أو السّكر الناعم على وجھھا

   نصائح

   بيانات التوقيت

يمكن تحضير الميرانغ قبل أسبوع وحفظه في علبة محكمة  : نصائح الطبخ
  .اbغ�ق

 دقيقة 25 : مدة التحضير

 دقيقة 30 : مدة الطھو

  

 كوكيز بالشوكو^تة •

  رقيش: أسلوب الطبخ •

  حْلِويaاتٌ : نوع الطبق •
  أشخاص  ١٠: الكمية •

  : درجة الصعوبة •
  رخيص: التكلفة •

  المكّونات 



  غ من الزبدة غير المملحة ١٣٠كوب أو  2/3 •
  غ من السكر الناعم ١٠٠كوب أو  ½ •
  من صفار البيض ١ •
  المنخول ،غ من الدقيق العادي ٢١٠كوب أو  ½1 •
  ملعقة صغيرة من البيكينغ باودر ١ •
  غ من حليب نستله المكثف المحلى ٣٩٧أو  علبة ١ •
  المنخول ،م�عق طعام من مسحوق الكاكاو ٣ •
  م�عق طعام من الزبيب ٣ •
  غ من رقاقات الشوكو^تة معتدلة الح�وة ٧٥كوب أو  ½ •
  ملعقة صغيرة من خ�صة الفاني� ١ •
  غ من اللوز المطحون ١٥٠كوب أو  ½1 •
  من البيض ١ •

  طريقة التحضير 

دقائق حّتى يتشّكل مزيج من الكريما، ثّم ُيضاف صفار  ٥السّكر الناعم لمّدة  ُتخفق الزبدة مع
  . البيضة وُيخفق المزيج جّيداً 

×  ٢٤ُيسَكب في صينية للَخبز قياس . ُيضاف الدقيق والبيكينغ باودر إلى المزيج وُيخلط جّيداً 

 ١٨٠ى على حرارة ُيخبز المزيج في فرن محمّ . سم، ُغّطيت قاعدتھا مسبقاً بورق الخبز ٢٨

  . دقائق، ثّم ُيخرج من الفرن ويوضع جانباً  ١٠درجة مئوية لمّدة 

. ُيمزج حليب نستله المكّثف المحلّى مع مسحوق الكاكاو المنخول وُيحّركان حّتى يتماسكان جيداً 

ُيضاف الزبيب، رقائق الشوكو^تة، الفاني�، اللوز المطحون، والبيضة؛ ُتمزج المكّونات جيداً 
  . سكب على قاعدة الصينية المجّھزةوتُ 

دقيقة ثّم ُيخرج  ٢٥إلى  ٢٠درجة مئوية لمّدة  ١٨٠ُيخبز المزيج في فرن محّمى على حرارة 
  . من الفرن ويوضع جانباً ليبرد

  . ُيقّطع القالب إلى شرائح صغيرة وُيقّدم

   نصائح

   بيانات التوقيت

  .ُيرّش سطح البسكويت بمسحوق الكاكاو قبل تقطيعه : نصائح التقديم

 دقيقة 30 : مدة التحضير

 دقيقة 35 : مدة الطھو

  



 بسكويت بالشوفان وجوز الھند •

  شرقي :أسلوب الطبخ •

  حْلِويaاتٌ : نوع الطبق •

  أشخاص  ٩: الكمية •

  : درجة الصعوبة •
  رخيص: التكلفة •

  المكّونات 

  غ من الشوفان الملفوف ١٨٠أكواب أو  ٢ •
  غ من جوز الھند المجفف ٥٠كوب أو  ½ •
  غ من السكر اBسمر ١٠٠كوب أو  ½ •
غ من الزبدة غير  ١١٠كوب أو  ½ •

  المذّوبة ،المملحة

  :للتغليفة •

  غ من حليب نستله المكثف المحلى ٣٩٧أو علبة  ١ •
  من البيض ٢ •
  ملعقة صغيرة من خ�صة الفاني� ١ •
  المذّوبة ،ملعقة طعام من الزبدة غير المملحة ١ •
  غ من جوز الھند المجفف ٥٠كوب أو  ½ •

  طريقة التحضير 

حّرك ُيمزج الشوفان مع جوز الھند والسكر اBسمر في وعاٍء كبيٍر ثم ُتضاف الزبدة المذوبة وتُ 
  . المكونات إلى أن تمتزج جيداً ببعضھا

  . سم ومغّطى بورق الخبز ٢٠× سم  ٢٨ُيسكب المزيج فوق قالب مسّطح قياس 

ُيمزج حليب نستله المكثف المحلى مع البيض والفاني� والزبدة وجوز الھند المجفف في وعاٍء 
  . وُتمزج المكونات جيداً ثم ُتسكب فوق القاعدة المجّھزة

دقيقة أو إلى أن  ٢٥إلى  ٢٠درجة مئوية لمدة  ١٨٠لقالب في فرن محمى على حرارة ُيخبز ا
  . ُيستخرج القالب من الفرن ويوضع جانباً كي يبرد. يصبح الوجه ذھبياً 

  . يوضع القالب في البراد كي يبرد جيداً ثم ُيقّطع إلى شرائح وُيقّدم

   نصائح

   بيانات التوقيت

  .ُيمكن رش جوز الھند المجفف فوق شرائح الشوفان : نصائح التقديم

 دقائق 10 : مدة التحضير



 دقيقة 25 : مدة الطھو

  

 اشرائح جوز الھند والموك •

  عالمي: أسلوب الطبخ •

  حْلِويaاتٌ : نوع الطبق •

  أشخاص  ١٠: الكمية •

  : درجة الصعوبة •
  رخيص: التكلفة •

  المكّونات 

  غ من الدقيق العادي ١٠٠كوب أو  ¾ •
غ من جوز الھند  ١٢٥كوب أو  ¼1 •

  المجفف
  غ من السكر اBسمر ٥٠كوب أو  ¼ •
غ من الزبدة غير  ١٠٠كوب أو  ½ •

  الطرية ،المملحة
  كمية إضافية ،عق طعام من جوز الھند المجففم� ٢ •

  :تغليفة الموكا •

  مذّوبتان في ملعقة كبيرة من الماء الساخن ،م�عق صغيرة من قھوة نسكافه سريعة التحضير ٢ •
  غ من حليب نستله المكثف المحلى ٣٩٧علبة أو  ١ •
  المبشورة ،غ من الشوكو^تة بالحليب ١٠٠ •
  ةغ من الزبدة غير المملح ٥٠كوب أو  ¼ •

  طريقة التحضير 

ثم ُتفرك الزبدة مع المزيج وُترص العجينة في . ُيمزج الدقيق مع جوز الھند والسكر في وعاءٍ 
  . سم ٢٠× سم  ٢٨قالٍب مسّطح للكعكة 

دقيقة أو إلى أن يصبح  ١٥درجة مئوّية لمّدة  ١٧٠ُتخبز العجينة في فرٍن محّمى على حرارة 
  . ن الفرن وتوضع جانباً ثم ُتستخرج م. لونھا بّنّياً فاتحاً 

ُتمزج قھوة نسكافه سريعة التحضير مع حليب نستله المكّثف المحلّى، والشوكو^تة، والزبدة 
  . دقائق ٥داخل وعاٍء للصلصة، ثم ُتترك المكونات على ناٍر خفيفٍة لمّدة 

ترك حتى ُتسكب تغليفة الموكا فوق القالب، ثم ُترش فوقھا الكمّية اbضافّية من جوز الھند، وتُ 
  . تبرد على حرارة المطبخ المعتدلة

  . ساعات قبل أن ُيقّطع إلى شرائح ٤يوضع القالب في الث�جة لمدة 

   بيانات التوقيت



 دقيقة 15 : مدة التحضير

 دقيقة 20 : مدة الطھو

  

 ^تة وجوز الھندكرات الشوكو •

  عالمي: أسلوب الطبخ •

  حْلِويaاتٌ : نوع الطبق •
  أشخاص  ٧: الكمية •

  : درجة الصعوبة •
  رخيص: التكلفة •

  المكّونات 

غ من حليب نستله المكثف  ٧٩٤علب أو  ٢ •
  المحلى

  م�عق طعام من مسحوق الكاكاو ٣ •
م�عق طعام من بودرة حليب جوز الھند  ٣ •

  ماجي
  دة غير المملحةم�عق طعام من الزب ٢ •
  حبة واحدة فقط ،من بشر قشر البرتقال •
  المسحوق ،غ من بسكويت ديجيستيف ١٠٠كوب أو  ١ •
  غ من جوز الھند المجفف ١٠٠كوب أو  ١ •

  طريقة التحضير 

ُيمزج حليب نستله المكّثف المحلّى في قدر مع الكاكاو، حليب جوز الھند ماجي المجّفف الزبدة 
دقائق حّتى  ١٠ُيطھى المزيج مع التحريك باستمرار لمّدة . توّسطةوبرش البرتقالة على حرارة م

  . تصبح الصلصة كثيفة

  . ُترفع عن النار وُتترك جانباً لتبرد حّتى يصبح باbمكان لمسھا

ُتغّمس كّل كرة بجوز الھند . ُيضاف إليھا البسكويت المسحوق وتشّكل كرات صغيرة من المزيج
  . قديمثم ُتبّرد حّتى تصبح جاھزة للت

   نصائح

   بيانات التوقيت

يمكن استعمال قھوة نسكافه في ھذه الوصفة إذا كنت ترغب  - : نصائح الطبخ
ُتغّمس اليدان بالماء البارد من أجل  - .نكھة القھوة في إضفاء



  .تسھيل عملّية تقريص الكرات

 دقيقة 20 : مدة التحضير

 دقيقة 25 : مدة الطھو

  

 ترفل البثيث المغلّف بالشوكو^تة •

  شرقي: أسلوب الطبخ •

  حْلِويaاتٌ : نوع الطبق •

  أشخاص  ١٠: الكمية •
  : درجة الصعوبة •
  رخيص: التكلفة •

  مكّونات ال

  غ من الدقيق العادي ٢١٠كوب أو  ½1 •
  المنزوع منه النوى ،كغ من التمر ½ •
 ،غ من الزبدة غير المملحة ٥٠كوب أو  ¼ •

  او المرغرين
  ملعقة صغيرة من الھال المطحون ١ •
  ملعقة طعام من ماء الورد ١ •
  المسحوق ،غ من اللوز المحّمص ١٥٠كوب أو  ¾ •
  ثف المحلىغ من حليب نستله المك ٣٩٧علبة أو  ١ •
  المذّوبة ،غ من الشوكو^تة الداكنة ١٥٠ •

  طريقة التحضير 

ُيرفع عن . يوضع الدقيق في مق�ة وُيحّرك على نار خفيفة حتى يبدأ لونه بالتحّول إلى الذھبي
  . النار وُيوّزع في صينية كبيرة

دة تدريجّياً حّتى ُتضاف المرغين أو الزب. ُيفرم التمر وُيضاف إلى الدقيق، ثم ُيدعك الخليط باليد
  . تمتزج المكّونات جيداً بعضھا مع بعض وتشّكل عجينة طرّية

ُيسكب حليب نستله المكّثف . ُيضاف الھال المطحون مع ماء الورد واللوز المحّمص المسحوق
  . المحلّى تدريجياً وُتمزج كافة المكّونات جيداً 

ُ . ُتقّرص العجينة على شكل كرات صغيرة   . حّتى تبرد ُتترك الكرات جانبا

  . ُتغّمس الكرات بالشوكو^تة السوداء المذّوبة ثم توضع على ورق خبز وُتبّرد

   بيانات التوقيت



 دقائق 10 : مدة التحضير

 دقائق 10 : مدة الطھو

  

 شرائح مربى التوت •

  عالمي: خأسلوب الطب •

  حْلِويaاتٌ : نوع الطبق •
  أشخاص  ٨: الكمية •

  : درجة الصعوبة •
  رخيص: التكلفة •

  المكّونات 

  غ من الدقيق العادي ٤٢٠أكواب أو  ٣ •
غ من الزبدة غير  ٢٠٠كوب أو  ١ •

  المقطعة ،المملحة
  غ من السكر البودرة ١٤٠كوب أو  ١ •
  غ من قشطة نستله ١٧٠علبة أو  ١ •
  بى التوتغ من مر ٢٥٠كوب أو  ١ •

  طريقة التحضير 

يوضع الدقيق، والزبدة، والسكرالبودرة في وعاء ثم ُتفرك المكّونات جّيداً إلى أّن يصبح المزيج 
  . ثم ُتضاف قشطه نستله وُتخلط مع المكّونات حتى يصبح المزيج طرّياً . ناعماً ومفّتتاً 

ق الخبز ثم يوضع في ُتقسم العجينة إلى نصفين، وُيلف النصف اBول من العجينة على ور
  . دقيقة ١٥الث�جة لمّدة 

ثم ُتمرغ طبقة من مربى التوت . سم ٢٠× سم  ٢٨ُترص الكمّية المتبقية في قالٍب مسّطٍح للخبز 
  . بشكٍل متجانٍس فوق العجينة

. ُتقّطع العجينة الملفوفة المثلّجة بواسطة سكيٍن حا̀د ثم ُتوّزع على السطح على شكٍل متشابكٍ 

دقيقة أو حتى  ٣٥إلى  ٣٠درجة مئوّية لمدة  ١٨٠لعجينة في فرٍن محّمى على حرارة ُتخبز ا
  . يصبح لونھا بنّياً ذھبّياً 

  . ُتترك داخل القالب لتبرد وُتقّطع إلى مربعات أو أصابع ثم ُيرش عليھا السكر البودرة وُتقّدم

   بيانات التوقيت

 دقيقة 30 : مدة التحضير



 دقيقة 35 : مدة الطھو

  

 حلوى اللوز مع الكرز المجفّف بالسكر •

  عالمي: أسلوب الطبخ •

  حْلِويaاتٌ : نوع الطبق •

  أشخاص  ٧: الكمية •

  : درجة الصعوبة •
  رخيص: التكلفة •

  المكّونات 

  غ من اللوز المطحون ٣٠٠أكواب أو  ٣ •
غ من حليب نستله المكثف  ٣٩٧بة أو عل ١ •

  المحلى
  من صفار البيض ٢ •
  م�عق صغيرة من مسحوق الفاني� ٢ •
  مل من ماء الورد ٦٠كوب أو  ¼ •
  غ من الكرز الُملّبس بالسّكر ٢٠٠كوب أو  ١ •

  طريقة التحضير 

يوضع اللوز المطحون في قدر وُيضاف إليه حليب نستله المكّثف المحلّى مع صفار البيض 
  . ق الفاني�ومسحو

 ٨و ٦ُيطھى المزيج على نار متوّسطة الحرارة مع ا^ستمرار في التحريك لمّدة تتراوح بين 
  . دقائق أو حّتى يصبح المزيج كثيفاً ومتماسكاً 

  . ُيضاف ماء الورد إلى المزيج، وُيحّرك لمّدة دقيقة ثم ُيرفع عن النار وُيترك جانباً ليبرد

  . صغيرة وتوضع حّبة كرز في وسط كل واحدةُيقّرص مزيج اللوز إلى كرات 

   بيانات التوقيت

 دقيقة 15 : مدة التحضير

 دقائق 8 : مدة الطھو

  



 حلوى الترفل بالفستق •

  عالمي: أسلوب الطبخ •

  حْلِويaاتٌ : نوع الطبق •

  شخاص أ ١٠: الكمية •

  : درجة الصعوبة •
  رخيص: التكلفة •

  المكّونات 

  المقّشر ،غ من الفستق ٤٥٠أكواب أو  ٣ •
غ من خبز التوست  ٣٦٠شريحة أو  ١٢ •

المنزوع منه القشر والمقّطع إلى  ،اBبيض
  قطع صغيرة

  ملعقة طعام من ماء الورد ½1 •
غ من حليب نستله المكثف  ٣٩٧علبة أو  ١ •

  المحلى
  حوق الفاني�م�عق صغيرة من مس ٢ •
  الفروم فرماً ناعماً  ،غ من الفستق ١٥٠كوب أو  ١ •

  طريقة التحضير 

  . يوضع الفستق مع التوست في الخ�ّط الكھربائي، وُيخلط المزيج جيداً 

ُيضاف ماء الورد، حليب نستله المكّثف المحلّى ومسحوق الفاني�، وُتمزج كافة المكّونات جيداُ 
  . بعضھا مع بعض

  . في وعاء، ُيغّطى وُيترك في البّراد لمّدة ساعة واحدةيوضع المزيج 

ُيقّرص المزيج على شكل كرات صغيرة، ثم ُتغمس الكرات في الفستق المفروم وُتغّطى وُتترك 
  . في البّراد

  . ُتقّدم مع القھوة الساخنة

   التوقيت بيانات

 دقيقة 20 : مدة التحضير

 ساعة : مدة الطھو

  



 شرائح كعكة الشوكو^تة اللذيذة •

  عالمي: أسلوب الطبخ •

  حْلِويaاتٌ : نوع الطبق •

  شخص  ١٢: الكمية •

  : درجة الصعوبة •
  رخيص: التكلفة •

  المكّونات 

  :لعجينة الكعكة •

  مل من الماء ٥٠٠أكواب أو  ٢ •
  كر الناعمغ من الس ٦٠٠أكواب أو  ٣ •
غ من الزبدة غير  ٢٥٠كوب أو  ¼1 •

  المملحة
  غ من مسحوق الكاكاو ٣٥كوب أو  1/3 •
  ملعقة صغيرة من بيكينغ الصودا ١ •
  غ من الدقيق اBبيض ذاتي ا^ختمار ٤٢٠أكواب أو  ٣ •
  من البيض ٤ •

  :لتغليفة الشوكو-تة •

  غ من حليب نستله المكثف المحلى ٣٩٧علبة أو  ١ •
  )من حبيبات الكاكاو% ٧٠(المقّطعة إلى أجزاء  ،لشوكو^تة الداكنةغ من ا ٣٠٠أكواب أو  ٢ •
  غ من كريما الخفق ١٢٥كوب أو  ½ •

  طريقة التحضير 

ُيمزج الماء مع السكر والزبدة والكاكاو وبيكربونات الصودا في قدٍر متوسطة الحجم، وُتحّرك 
ُيسكب . دقائق ٥تغطى لمّدة المكّونات فوق النار وُتغلى ثم ُتترك على ناٍر خفيفٍة ومن دون أن 

  . المزيج في وعاٍء كبيٍر ويوضع في مكاٍن معتدل الحرارة حّتى يبرد

ُيضاف الدقيق والبيض إلى المزيج وُتخلط المكّونات مع بعضھا في وعاء خ�ٍّط كھربائ̀ي إلى أن 
  . يصبح المزيج مرناً ويبھت لونه

أو الزبدة المذّوبة وُيغّطى بورق الخبز سم بالزيت  ٣٣× سم  ٢٦ُيدھن طبق عميق للخبز قياس 
درجٍة مئوّيٍة لمّدٍة تتراوح  ١٨٠توضع الكعكة في فرٍن محّمى على حرارة . ثم ُيسكب المزيج فيه

  . دقيقة أو إلى أن تشتد العجينة ثم ُتقلب الكعكة وُتترك جانباً كي تبرد ٥٠و ٤٥بين 

سحوقة والكريما للخفق في وعاء فوق ُيمزج حليب نستله المكثف المحلّى مع الشوكو^تة الم
الماء الساخن وُتحّرك المكّونات حتى تذوب الشوكو^تة ثم ُيترك المزيج في مكان معتدل 

  . الحرارة حتى يبرد

  . ُتمرغ تغليفة الشوكو^تة على وجه الكعكة المبّردة ثم ُتقّطع وُتقّدم

   نصائح



   بيانات التوقيت

  .يمكن تزيين وجه الكعكة بأّي من أنواع المكّسرات المسحوقة : نصائح التقديم

 دقيقة 50 : مدة التحضير

 دقيقة 50 : مدة الطھو

  

 كرات السميد •

  شرقي: وب الطبخأسل •

  حْلِويaاتٌ : نوع الطبق •

  أشخاص  ١٠: الكمية •

  : درجة الصعوبة •
  رخيص: التكلفة •

  المكّونات 

غ من الزبدة غير  ٦٥كوب أو  1/3 •
  المذّوبة ،المملحة

  من البيض ٢ •
  م�عق صغيرة من مسحوق الفاني� ٢ •
غ من حليب نستله المكثف  ٣٩٧علبة أو  ١ •

  المحلى
  لسميدغ من ا ٢٤٠كوب أو  ½1 •
  غ من الدقيق اBبيض ذاتي الرفخ ٢١٠كوب أو  ½1 •
  غ من دقيق الذرة ٩٠كوب أو  ¾ •
  م�عق صغيرة من البيكينغ باودر ٢ •
  غ من اللوز المطحون ٢٥كوب أو  ¼ •
  متوّسطة الحجم ،من بْشر قشر ليمونة حامضة •
  أكواب من زيت القلي ٢ •
  غ من قطر السكر ٥٠٠أكواب أو  ٢ •

  طريقة التحضير 

ُتخفق المكّونات جيداً . بدة مع البيض والفاني� وحليب نستله المكّثف المحلّى في وعاءُتمزج الز
  . حّتى تمتزج بعضھا ببعض

. ُيضاف السميد مع الدقيق الذاتي الرفخ ودقيق الذرة والبيكينغ باودر واللوز وبرش الحامض

ايلون ال�صق وُتترك في ُتغطى العجينة بورق الن. ُيخفق المزيج جيداً حّتى تتشّكل عجينة مالسة
  . البّراد لمّدة ساعتين ونصف



درجة مئوية حّتى يصبح  ١٧٠تقّرص العجينة إلى كرات صغيرة وُتقلى في الزيت على حرارة 
  . لونھا بنياً ذھبياً 

  . دقائق، ثم ُترفع وتوضع في طبق للتقديم ٣ُتغّمس الكرات في القطر لمّدة تتراوح بين دقيقتين و

   نصائح

   بيانات التوقيت

يجب أ^ّ يكون الزيت ساخناً جداً لتجّنب احتراق كرات  : نصائح الطبخ
  .السميد

 دقيقة 20 : مدة التحضير

 دقائق 10 : مدة الطھو

  

 حلوى الفدج •

  عالمي: أسلوب الطبخ •
  حْلِويaاتٌ : نوع الطبق •

  أشخاص  ٧: الكمية •

  : درجة الصعوبة •
  رخيص: التكلفة •

  المكّونات 

 ،علب من حليب نستله المكثف المحلى ٢ •
  غرام ٣٩٧وزن كل علبة 

  مل من الحليب ٢٥٠كوب أو  ١ •
  غ من السكر اBسمر ٣٠٠كوب أو  ½1 •
غ من الزبدة غير  ١٠٠كوب أو  ½ •

  المملحة

  طريقة التحضير 

  . سنتيمتر ١٨ُيدھن قالب مرّبع الشكل 

  . ُتسّخن المكّونات بشكل خفيف في قدر مع التحريك باستمرار حّتى ذوبان السكر

دقيقة مع التحريك باستمرار  ١٥و ١٠ُيغلى المزيج ثم ُيترك على نار ھادئة لمّدة تتراوح بين 
  . مزيج الفدج متماسكاً  حّتى يصبح

  . دقائق ٥ُترفع القدر عن النار، وُيخفق الفدج حّتى يصبح كثيفاً وناعماً لمّدة حوالي 



  . ُيقطع الفدج عندما يبرد إلى قطع مرّبعة. ُيسكب المزيج في القالب المدھون، وُيترك ليبرد

   نصائح

   بيانات التوقيت

م�عق كبيرة من  ٤عندما يصبح الفدج جاھزاً، ُتسكب  - : نصائح الطبخ
غرام من الزبيب المقّطع  100 أو كوب½ عصير التفاح مع 
غرام  ٧٥كوب أو ½  يمكن أيضاً إضافة -. إلى قطع صغيرة

الفاكھة المجّففة المشّكلة والمكّسرات المفرومة، ثم سكب  من
  .المزيج في القالب المعدّ 

 دقيقة 15 : مدة التحضير

 دقيقة 15 : مدة الطھو

  

 اbيكلير بالفاني�ّ  •

  عالمي: أسلوب الطبخ •
  حْلِويaاتٌ : نوع الطبق •

  أشخاص  ٥: الكمية •
  : درجة الصعوبة •
  رخيص: ةالتكلف •

  المكّونات 

  :المكّونات لصنع عجينة اBيكلير •

  غ من الدقيق العادي ١٤٠كوب أو  ١ •
  مل من الماء ٢٥٠كوب أو  ١ •
  ملعقة صغيرة من الملح ¾ •
  ملعقة طعام من السكر ½ •
غ من الزبدة غير  ١٠٠كوب أو  ¼ •

  مقّطعة ،المملحة
  من البيض ٤ •
  مخفوقة للدھن ،من البيض ١ •

  :يسيار بالفاني%ّ المكّونات لصنع كريم بات •

  مل من الحليب ٥٠٠أكواب أو  ٢ •
  غ من حليب نستله المكثف المحلى ٣٩٧علبة أو  ١ •
  م�عق صغيرة من مسحوق الفاني� ٢ •
  من صفار البيض ٦ •
  ملعقة طعام من السكر ١ •



  م�عق طعام من الدقيق العادي ٣ •

  طريقة التحضير 

  : لتحضير عجينة اbيكلير

ً ُينخل الطحين في وعاء ويوضع    . جانبا

  . يسّخن الماء مع الملح والسّكر والزبدة في قدر إلى أن يغلي ثم يرفع عن النار

  . يضاف الطحين دفعة واحدة ويخلط المزيج جّيداً بواسطة ملعقة خشبية

  . ثانية ثم يرفع عن النار ٣٠يخلط المزيج إلى أن يصبح متماسكاً على نار خفيفة لمدة 

اً، تضاف البيضتان المتبقّيتان واحدة تلو اBخرى و يخفق تضاف بيضتان، يخفق المزيج جيدّ 
  . المزيج جّيداً بعد كل إضافة

  . يرفع الوعاء عن النار ويوضع جانباً 

تسكب العجينة في كيس للتزيين ومن ثم يضغط على الكيس بحيث يخرج المزيج على شكل 
 ١٧٠تخبز على حرارة تبلغ وتطلى قطع اbكلير بالبيض ثم . أصابع على صينّية مدھونة بالزبدة

  . دقيقة ٣٠و ٢٥درجة مئوية لمّدة تتراوح بين 

  : لتحضير كريم باتيسيار بالفاني�ّ 

يخلط الحليب مع حليب نستله المكثف المحلّى ومسحوق الفاني� في وعاء على النار إلى أن 
  . يغلي

دقائق ثّم يخلط مع  ٥أثناء ھذا الوقت يخفق صفار البيض مع السّكر حتى يتكاثف المزيج لمّدة 
  . الطحين

يضاف الحليب الساخن إلى مزيج صفار البيض ويخلط بالخ�ّطة إلى أن يصبح متماسكاً وخاٍل 
  . من الكتل

يعاد المزيج إلى الوعاء ويغلى على نار خفيفة ويحّرك بشكل مستّمر إلى أن يتكاثف لمّدة ث�ث 
  . دقائق ثّم يترك ليبرد

  : لتحضير اbيكلير

  . صابع ا^يكلير أفقياً و يزال منھا أي عجين طري و تحشى بكريم باتيسيارتقطع أ

   بيانات التوقيت

 دقيقة 30 : مدة التحضير



 دقيقة 40 : مدة الطھو

  

 بسكويت بالفستق  •

  شرقي: أسلوب الطبخ •

  حْلِويaاتٌ  :نوع الطبق •

  شخص  ١٢: الكمية •

  : درجة الصعوبة •
  رخيص: التكلفة •

  المكّونات 

غ من الزبدة غير  ٤٠٠أكواب أو  ٢ •
  الطرّية ،المملحة

  غ من الدقيق العادي ٦٣٠أكواب أو  ½4 •
  م�عق صغيرة من مسحوق الفاني� ٢ •
  غ من السكر الناعم ١٥٠كوب أو  ¾ •
  من صفار البيض ٤ •
  المطحون ،لفستقغ من ا ٤٠٠أكواب أو  ٤ •
  غ من حليب نستله المكثف المحلى ٣٩٧علبة أو  ١ •

  طريقة التحضير 

  . ُتمزج الزبدة الطرية مع الدقيق باستخدام اليدين حّتى يصبح المزيج متجانساً 

ُتمزج كافة . ُتشّكل حفرة في وسط المزيج الجاف وُتضاف الفاني� مع السكر وصفار البيض
   .المكّونات باستخدام اBصابع

ُتقّرص العجينة على شكل كرة كبيرة، ثم ُتدعك بشكل خفيف مع الضغط باستخدام اليدين حّتى 
  . تصبح طرّية

ُيمزج الفستق المطحون في وعاء مع حليب نستله المكّثف المحلّى حّتى يصبح المزيج 
ُتغّطى ثم ُتدعك معجونة الفستق بتأ̀ن مع العجينة السابقة حّتى تمتزج بھا جيداً، و. كالمعجون

  . ساعة½ وُتترك في البّراد لمّدة 

 ٣ُترّش العجينة بالدقيق وتوضع بين رقاقتين من الورق المشّمع وترّق بتأ̀ن حّتى تصبح سماكتھا 
  . ملم

ُتقّطع العجينة بواسطة قوالب خاصة للبسكويت، وتوضع القطع على ورقة خبز مدھونة بالزبدة 
درجة مئوّية لمّدة  ٢٠٠ُتخبز في الفرن على حرارة  .سم بين القطعة واBخرى ١مع ترك مسافة 

  . دقيقة، أو حّتى يصبح لونھا بنياً خفيفاً  ١٢و ١٠تتراوح بين 



  . ُترفع قطع البسكويت عن النار وتوضع على الرّف لتبرد

  . ُترّش القطع بالسكر البودرة قبل التقديم

   نصائح

   بيانات التوقيت

ُيسّخن الفرن حّتى بلوغ الحرارة المناسبة قبل الخبز،  - : نصائح الطبخ
في حال أصبح لون  -. الفرن وتوضع الصينية في وسط
Bسفل، ُتستعمل صينيتان، الواحدةالعجينة بنياً بسرعة من ا 

  .فوق اBخرى

 دقيقة 20 : مدة التحضير

 دقيقة 15 : مدة الطھو

  

 ترفل جوز الھند •

  عالمي: أسلوب الطبخ •
  حْلِويaاتٌ : نوع الطبق •

  أشخاص  ٧: الكمية •
  : درجة الصعوبة •

  رخيص: التكلفة •

  المكّونات 

غ من جوز الھند  ٣٠٠أكواب أو  ٣ •
  المجفف

  صغيرة من مسحوق الفاني� ملعقة ١ •
غ من حليب نستله المكثف  ٣٩٧علبة أو  ١ •

  المحلى
  ملعقة طعام من الزبدة غير المملحة ½1 •
  ملعقة طعام من مسحوق الكاكاو ½1 •

  طريقة التحضير 

  . ُتمزج كافة المكّونات في وعاء كبير حّتى تشّكل عجينة طرّية

كرات جوز الھند في صينية كبيرة ثم ُتقّرص عجينة جوز الھند إلى كرات صغيرة، وُتصّف 
  . توضع في البراد لمّدة ساعة حّتى تشتدّ 



  . ُترش الكرات بمسحوق الكاكاو ثم ُتقّدم

   بيانات التوقيت

 دقائق 10 : مدة التحضير

  

 مكّعبات الفستق •

  شرقي: خأسلوب الطب •

  حْلِويaاتٌ : نوع الطبق •
  أشخاص  ٨: الكمية •

  : درجة الصعوبة •
  رخيص: التكلفة •

  المكّونات 

غ من الزبدة غير  ٢١٠كوب أو  ١ •
  مذّوبة ،المملحة

  من البيض ٣ •
  غ من الدقيق العادي ٢١٠كوب أو  ½1 •
  ملعقة صغيرة من البيكينغ باودر ١ •
  ملعقة صغيرة من بيكربونات الصودا ١ •
  صغيرة من مسحوق الفاني�ملعقة  ١ •
  غ من السكر ١١٠كوب أو  ½ •
  غ من حليب نستله المكثف المحلى ٣٩٧علبة أو  ١ •
  المسحوق ،غ من الفستق ١٥٠كوب أو  ١ •

  طريقة التحضير 

 ٣٠× سم  ٢٥درجٍة مئوّية وُيدھن قالب الخبز المسطح قياس  ١٨٠ُيحّمى الفرن على حرارة 

  . دة قالب الخبز بورق الخبزسم بالزبدة المذّوبة، ثم ُتغّطى قاع

ُتمزج المكّونات كلّھا باستثناء الفستق في وعاء الخ�ط الكھربائي لمّدة دقيقتين على سرعٍة 
  . دقائق إضافّية ٣خفيفٍة، ثم على سرعٍة عاليٍة لمّدة 

ُيضاف نصف كوب من الفستق إلى المزيج ثم ُتخلط المكّونات على سرعٍة خفيفٍة لمّدة دقيقٍة 
  . واحدةٍ 

ُيسكب المزيج في القالب المجّھز وُيرش النصف الثاني من كوب الفستق على الوجه ويوضع في 
  . دقيقة أو إلى أن يتم إدخال سيخ في وسطه وإخراجه جافاً◌ً  ٢٥و ٢٠الفرن لمّدة تتراوح بين 

   يتبيانات التوق



 دقيقة 20 : مدة التحضير

 دقيقة 25 : مدة الطھو

  

 كوكيز بالتمر •

  شرقي: أسلوب الطبخ •

  حْلِويaاتٌ : نوع الطبق •
  شخص  ١٢: الكمية •

  : درجة الصعوبة •
  رخيص: التكلفة •

  المكّونات 

  :مكّونات العجينة •

غ من الزبدة غير  ٤٠٠أكواب أو  ٢ •
  الطرية ،المملحة

  لدقيق العاديغ من ا ٧٠٠أكواب أو  ٥ •
 ،ملعقة صغيرة من قشر الحامض ١ •

  المبروش
  غ من السكر البودرة ٢٠٠كوب أو  ½1 •
  من صفار البيض ٤ •

  :مكّونات الحشوة •

  غ من معجون التمر ٣٠٠كوب أو  ½1 •
  غ من قشطة نستله ١٧٠علبة أو  ١ •
  غ من اللوز المطحون ٢٥٠أكواب أو  ½2 •

  طريقة التحضير 

  . بواسطة اليَدين حتى يصبح المزيج متجانساً  ُتمَزج الزبدة الطرية مع الدقيق

في وسط المزيج الجاف، ُتشكل حفرة بحيث يوضع فيھا برش الحامض والسكر البودرة وصفار 
  . البيض وُتمَزج المكّونات بواسطة رؤوس أصابع اليَدين

. ناعمة ُتخَلط العجينة جيداً حتى تصبح كتلًة واحدة، ثم ُتعَجن بخّفة بواسطة اليَدين حتى تصبح

د لمدة  aساعة أو حتى تصبح متماسكة½ بعدھا ُتقَسم إلى كرَتين متساويَتي الحجم، ُتَغّطى وُتَبر .  

ُيخلَط المزيج . في ھذا الوقت، ُيجَمع معجون التمر مع قشطة نستله واللوز المطحون في وعاء
  . حتى يتماسك جيداً 

بين ورقَتين من الورق المشّمع وُتَرّق  ُتَرش كمية وافرة من الدقيق على العجينة اBولى وتوضع
  . واBمر عينه بالنسبة إلى العجينة الثانية. مل ٣إلى سماكة 



توضع العجينة اBولى على صينية كبيرة الحجم مع إبقاء الورق المشّمع تحتھا ونزع الورق من 
  . ُيَمّد مزيج التمر بالتساوي على كل العجينة المرقوقة. فوقھا

الثانية المرقوقة فوق مزيج معجون التمر بنزع الورق المشّمع من فوقھا واbبقاء ُتقلَب العجينة 
ُيضَغط برفق على . على الورق تحتھا وذلك لتسھيل عملية قلب العجينة فوق مزيج معجون التمر

  . الحلوى وتوضع في الث�جة لمدة بضع ساعات حتى ُتَجلaد

ع الحلوى على قطع كوكيز صغيرة بواسطة  aوُيَصّف الكوكيز بحيث تبعد الواحدة . سكين حادُتَقط
ُيتَرك الكعك حتى يزول عنه . سم في الصينية الكبيرة للَخبز المدھونة بالزبدة ١عن اBخرى 

دقيقة أو حتى  ٢٥-٢٠درجة مئوية لمدة  ٢٠٠الصقيع وُيخَبز في فرن محّمى على حرارة 
  . يصبح وجه الكوكيز بنّياً فاتحاً 

  . الفرن وتوضع جانباً حتى تبردُتنَزع الحلوى من 

   نصائح

   بيانات التوقيت

خاصة وُينَثر  ُيدھن وجه الكوكيز بالبيض المخفوق بفرشاة : نصائح الطبخ
  .قلي�ً قبل الَخبز عليه السمسم المحّمص

 دقيقة 20 : مدة التحضير

 دقيقة 25 : مدة الطھو

  

 ترفل بالفستق والتمر •

  عربي: أسلوب الطبخ •

  حْلِويaاتٌ : نوع الطبق •

  أشخاص  ٨: الكمية •

  : درجة الصعوبة •
  رخيص: التكلفة •

  المكّونات 

  رغ من معجون التم ٣٠٠كوب أو  ½1 •
  من اللوز المطحون g ٢٥٠أكواب أو  ½2 •
  غ من قشطة نستله ١٧٠علبة أو  ١ •
  غ من الفستق المطحون ١٠٠كوب أو  ١ •

  طريقة التحضير 



  . في وعاء كبير، ُيخلط معجون التمر، اللوز المطحون وقشطة نستله

د لمدة ُيغّطى المزيج ويوضع في البرا. ُتمزج كافة المكّونات جّيداً حتى ُتشّكل عجينة ناعمة
  . ُيشّكل المزيج إلى كرات صغيرة. ساعة أو حتى يجمد

  . ُتغلّف الكرات بالفستق المطحون وُتقّدم

   نصائح

   ات التوقيتبيان

  .يمكن إضافة ملعقة صغيرة من مسحوق الفاني� إلى المزيج : نصائح الطبخ

 دقائق 10 : مدة التحضير

 ساعة : مدة التبريد

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 



  كاتعك
 كعكة بجبنة الماسكاربوني وتوت العلّيق •

  عالمي: أسلوب الطبخ •
اتٌ : نوع الطبق • aحْلِوي  
  أشخاص  ١٠: الكمية •
  : درجة الصعوبة •
  معتدل: لفةالتك •

  المكّونات 

غ من بسكويت  ١٥٠كوب أو  ½1 •
  المفّتت ،ديجيستيف

 ،غ من الزبدة غير المملحة ٥٠كوب أو  ¼ •
  المذّوبة

  م�عق طعام من العسل ٢ •
 ،مل من الكريما السائلة ٢٥٠كوب أو  ١ •

  الطازجة
  غ من جبنة الماسكاربوني ٤٠٠أكواب أو  ٢ •
  حلىغ من حليب نستله المكثف الم ٣٩٧علبة أو  ١ •
  م�عق كبيرة من الماء الساخن ٥مذّوبتان في  ،م�عق طعام من مسحوق الجي�تين ٢ •
  المذّوب من الثلج والمھروس ،غ من التوت ٢٠٠كوب أو  ١ •

  طريقة التحضير 

. ُتفرك المكّونات بأطراف اBصابع حتى تمتزج جّيداً . ُيمزج البسكويت المفّتت بالزبدة والعسل
  . سنتم ذات قاعدة متحّركة ٢٤قياس ُترّص في قاع صينية كعك 

ُتخفق الكريما السائلة الطازجة، جبنة الماسكاربوني وحليب نستله المكثف المحلّى في خفاقة 
  . دقائق أو حتى يجمد المزيج ٦-٥كھربائية لمدة تتراوح بين 

 ُيضاف التوت المھروس ثمّ . ُيضاف الج�تين المذّوب إلى مزيج الجبنة مع التحريك المستمرّ 
  . ُتخلط جميع المكّونات ببعضھا البعض

ساعات أو حتى ُيصبج  ٣توضع في البراد لمدة . ُيسكب مزيج الجبنة في القاعدة التي تّم إعدادھا
  . مزيج الجبنة جامداً 

   نصائح
   بيانات التوقيت

  .ُتزّين الكعكة بالكريما وتوت العلّيق الطازج : نصائح التقديم

 دقيقة 20 : مدة التحضير

 ساعات 3 : مدة التبريد



  

 براونيز بالشوكوYتة واللوز •

  عالمي: أسلوب الطبخ •
اتٌ : نوع الطبق • aحْلِوي  
  أشخاص  ١٠: الكمية •
  : درجة الصعوبة •
  رخيص: التكلفة •

  المكّونات 

  من البيض ٤ •
  غ من السكر الناعم ١٥٠كوب أو  ¾ •
غ من حليب نستله المكثف  ٣٩٧علبة أو  ١ •

  المحلى
غ من الزبدة غير  ٢٥٠كوب أو  ¼1 •

  المذّوبة ،المملحة
  المذّوبة ،غ من الشوكو^تة الداكنة ٢٥٠أكواب أو  ¼2 •
  قيق العاديغ من الد ٧٠كوب أو  ½ •
  غ من مسحوق اللوز ١٠٠كوب أو  ١ •
  المنخول ،غ من مسحوق الكاكاو ٧٥كوب أو  ¾ •
  المحّمص ،غ من رقائق اللوز ٥٠كوب أو  ½ •

  طريقة التحضير 

  . سم بالزبدة ٢٦× سم  ٢٢ُتدھن صينية الخبز المستطيلة بقياسھا 

على درجة السرعة  يوضع البيض والسكر في وعاء وُيمزجا بخ�طة كھربائية لمدة دقيقتين
  . دقائق على درجة السرعة المتوسطة أو حتى ُيصبح المزيج ناعماً جّداً  ٣المنخفضة ثّم لمدة 

ُيضاف حليب نستله المكثف المحلّى، الزبدة المذّوبة والشوكو^تة المذّوبة وُتمزج المكّونات؛ 
حتى ُيصبح المزيج ُيضاف الدقيق، مسحوق اللوز ومسحوق الكاكاو وُتمزج المكّونات جّيداً 

  . ُتضاف رقاقات اللوز وُتحّرك. ناعماً جّداً 

درجة  ١٧٥ُيسكب المزيج في صينية الخبز التي تّم إعدادھا وُتخبز في فرن محّمى على حرارة 
  . دقيقة أو حتى يخرج السيخ الذي أُدخل في وسطھا نظيفاً  ٤٠- ٣٥مئوية لمدة تتراوح بين 

  . ُتقّطع وُتقّدم. دتوضع حلوى البراونيز جانباً لتبر
   نصائح

   بيانات التوقيت

 ٧٠%يمكن استخدام الشوكو^تة الداكنة التي تحتوي على  : نصائح الطبخ
  .الشوكو^تة من الكاكاو لتعزيز نكھة

 دقيقة 15 : مدة التحضير

 دقيقة 40 : مدة الطھو



  

 عجينة الرقائق الھّشة مع الكريما •

  عالمي: أسلوب الطبخ •
اتٌ : نوع الطبق • aحْلِوي  
  أشخاص  ١٠: الكمية •
  : درجة الصعوبة •
  رخيص: التكلفة •

  المكّونات 

  غ من عجينة الرقائق الجاھزة ٧٠٠ •
  مل من الماء ٦٢٥أكواب أو  ½2 •
غ من حليب نستله المكثف  ٣٩٧علبة أو  ١ •

  المحلى
  من البيض ٤ •
  ملعقة صغيرة من مسحوق الفاني� ١ •
  غ من دقيق الذرة ٦٠كوب أو  ½ •
  المبشور ،ملعقة صغيرة من قشر الحامض ١ •

  طريقة التحضير 

. بالشوكة لمنعھا من ا^رتفاخُترّص العجينة . ملم ٣ُتمّد عجينة الرقائق بشكل رفيع على سماكة 

. قطع دائرّية وتوضع في صينية الخبز ٣ُيستعمل صحن متوسط الحجم؛ ُتقّسم العجينة إلى 

دقيقًة أو إلى أن  ١٨- ١٥درجة مئوّية لمّدة  ٢٠٠توضع الصينية في فرٍن محّمى على حرارة 
وفي حال . (نباً لتبرديتّم إخراجھا من الفرن ووضعھا جا. تكتسب العجينة اللون البنّي الذھبي

  ). استعمال صينية خبز صغيرة الحجم، ُينصح بخبز كّل قطعٍة على حدة

  . ُيمزج الماء مع حليب نستله المكّثف المحلّى في قدٍر وتوضع على النار إلى أن تغلي

ُيمزج البيض، مسحوق الفاني�، دقيق الذرة وبرش الليمونة الحامضة في وعاٍء للخلط ومن ثّم 
. يترك المزيج على النار ليغلي ويسمك. لمزيج على الخليط المغلّي مع التحريك المستمرّ ُيسكب ا

ُتغّطى الحشوة بواسطة ورق النايلون للتغليف لمنع سطح الكريما من أن . (ثّم يوضع جانباً ليبرد
  ). يجفّ 

التزيين ُتمزج الكريما المجّھزة والمبّردة إلى أن يصبح الخليط طرياً ومن ثّم توضع في كيس 
بالكريما وُتعصر نصف كمية الكريما على الطبقة اBولى من العجينة وتغطى بالطبقة الثانية، من 

  . ثّم تسكب الحشوة المتبقية فوقھا وتغّطى بالطبقة الثالثة من العجينة

   نصائح

   بيانات التوقيت



يمكن رّش السكر البودرة على سطح العجينة، ويحرق  : نصائح الطبخ
كراميل، ومن ثّم تزيينھا  بواسطة و^ّعة لتحويله إلى

  .بالفراولة

 دقائق 10 : مدة التحضير

 دقيقة 30 : مدة الطھو

  

 البرتقالكعكة  •

  شرقي: أسلوب الطبخ •
اتٌ : نوع الطبق • aحْلِوي  
  أشخاص  ١٠: الكمية •
  : درجة الصعوبة •
  رخيص: التكلفة •

  المكّونات 

غ من الزبدة غير  ١٥٠كوب أو  ¾ •
  الطرية ،المملحة

  غ من السكر الناعم ٢٥٠كوب أو  ¼1 •
  من البيض ٤ •
  ملعقة صغيرة من خ�صة الفاني� ١ •
  ة نستلهغ من قشط ١٧٠علبة أو  ١ •
  مل من عصير البرتقال غير المحلّى ١٢٥كوب أو  ½ •
  ملعقة طعام من بشر قشر البرتقال ½1 •
  غ من الدقيق العادي ٢٥٠كوب أو  ¾1 •
  ملعقة صغيرة من البيكينغ باودر ١ •
  ملعقة صغيرة من بيكربونات الصودا ١ •

  طريقة التحضير 

ُيضاف البيض والفاني� . بح خفيفةدقائق أو حتى تص ٥-٤ُتمَزج الزبدة مع السكر في وعاء لمدة 
وقشطة نستله وعصير البرتقال وبرش البرتقال والدقيق والبيكنغ باودر وبيكربونات الصودا 

  . وُيخلَط المزيج جيداً حتى يصبح ناعماً 

وُيخَبز المزيج . سم مدھونة بالزبدة والدقيق ٢٤ُيسَكب المزيج في صينية مستديرة للَخبز قطرھا 
  . دقيقة أو حتى تنضج الكعكة ٥٥-٥٠درجة مئوية لمدة  ١٨٥لى حرارة في فرن محّمى ع

  . ُتنَزع الكعكة من الفرن وُتتَرك جانباً حتى تبرد



   بيانات التوقيت

 دقيقة 15 : مدة التحضير

  دقيقة 45  : مدة الطھو

 

  

 

  عكة بشوكو^تة كيت كات وطعم البرتقالك •

  عالمي: أسلوب الطبخ •
اتٌ : نوع الطبق • aحْلِوي  
  أشخاص  ٩: الكمية •
  : درجة الصعوبة •
  رخيص: التكلفة •

  المكّونات 

  من البيض ٢ •
  غ من الدقيق العادي ٢١٠كوب أو  ½1 •
  ملعقة صغيرة من البيكينغ باودر ١ •
  لمذّوبةا ،غ من الزبدة غير المملحة ١٥٠كوب أو  ¾ •



  غ من حليب نستله المكثف المحلى ٣٩٧علبة أو  ١ •
  مع حفظ القشر والعصير ،حبة صغيرة الحجم من البرتقال ١ •
  غ من السكر ١٥٠كوب أو  ¾ •
  المفروم ،غ من كيت كات تشنكي بالكاراميل ٦٥لوح أو  ١ •

  طريقة التحضير 

ُتخفق على درجة . ربائيةُتمزج كاّفة المكّونات ما عدا شوكو^تة كيت كات في الخّفاقة الكھ
سرعة منخفضة لمدة دقيقتين ثّم على درجة سرعة متوّسطة لمدة دقيقتين إضافيتين أو حتى 

  . ُيصبح المزيج ناعماً 

سم مدھونة بالزبدة المذّوبة أو  ١١×سم  ٣٠ُيسكب المزيج في صينية مستطيلة للخبز قياس 
  . الزيت، ثّم ُيرّش وجھه بشكو^تة كيت كات المفرومة

دقيقة أو حتى يخرج الّسيخ  ٥٥درجة مئوية لمدة  ١٧٥ُتخبز الكعكة في فرن محّمى على حرارة 
  . الذي أُدِخل في وسطھا جافاً 

   نصائح

   بيانات التوقيت

في حال لم يتوّفر الخ�ّط الكھربائي، ُتمزج المكّونات داخل  : نصائح الطبخ
  .ملعقة خشبّية كبيرة وعاٍء كبيٍر بواسطة

 دقائق 10 : مدة التحضير

 دقيقة 55 : مدة الطھو

  

 كعكة الجبن الباردة •

  عالمي: أسلوب الطبخ •
اتٌ : نوع الطبق • aحْلِوي  
  أشخاص  ٧: كميةال •
  : درجة الصعوبة •
  معتدل: التكلفة •

  المكّونات 

غ من بسكويت  ٢٥٠أكواب أو  ½2 •
  المفتت ،الشاي

غ من الزبدة غير  ١٠٠كوب أو  ½ •
  المذّوبة ،المملحة



  غ من جبنة الكريما ٢٠٠كوب أو  ١ •
  غ من حليب نستله المكثف المحلى ٣٩٧علبة أو  ١ •
  غ من قشطة نستله ١٧٠علبة أو  ١ •
  لعقة صغيرة من مسحوق الفاني�م ١ •
  ملعقة طعام من عصير الحامض ١ •
مل من الماء  ٦٠كوب أو ¼ المذّوب في  ،غ من مسحوق الجي�تين ١٠ملعقة طعام أو  ١ •

  الساخن

  طريقة التحضير 

ُيترك في البراد لمدة . ُيرّص المزيج في قاع قالب كعك غير مثّبت. ُيمزج البسكويت مع الزبدة
  . دقائق ١٠

فق جبنة الكريما مع حليب نستله المكثف المحلّى، وقشطة نستله، ومسحوق الفاني�، وعصير ُتخ
  . الحامض في خ�ّطة الطعام حتى ُيصبح المزيج ناعماً 

ُيضاف الجي�تين المذّوب إلى مزيج جبنة الكريما وُيسكب بالملعقة فوق البسكويت ثّم يوضع في 
  . يصبح جامداً تماماً  ساعات حتى ٣و ٢البراد لمدة تتراوح بين 

   نصائح

   بيانات التوقيت

  .ُيدھن سطح كعكة الجبن بمرّبى الفراولة وتقّدم : نصائح التقديم

 دقائق 10 : مدة التحضير

  

 عيدان مكعبات كعكة الجبنة مع زبدة الفستق •

  عالمي: أسلوب الطبخ •
اتٌ : نوع الطبق • aحْلِوي  
  أشخاص  ١٠: الكمية •
  : درجة الصعوبة •
  معتدل: التكلفة •

  المكّونات 

  غ من جبنة الكريما ٥٠٠أكواب أو  ½2 •
  غ من السكر اBسمر ١٠٠كوب أو  ½ •
  من قشطة نستلهغ  ١٧٠علبة أو  ١ •
  غ من زبدة الفستق ٣٣٠كوب أو  ½1 •
غ من الشوكو^تة  ٣٠٠أكواب أو  ٢ •



  المذّوبة ،بالحليب

  طريقة التحضير 

دقائق أو إلى أن يصبح  ٦-٥تخفق جبنة الكريما، السكر اBسمر، وقشطة نستله في خ�طٍة لمّدة 
  . الخليط ناعماً 

  . أن تمتزج المكّونات جّيداً ُتضاف زبدة الفستق إلى خليط الجبنة وُيخفق إلى 

سم مغّطاة بورق اBلمينيوم الممتّد عند  ٢٥х25ُيسكب الخليط بالتساوي في صينية خبٍز قياس 
  . ُتغّطى الصينية وتوضع في الث�جة طيلة الليل. الجانبين

توضع على ناٍر خفيفة لبضع دقائق لتسھيل عملّية قلب خليط كعكة . ُتخرج الصينية من الث�جة
ُترّكز كلm . ُيزال ورق اBلمينيوم وُتقّطع كعكة الجبنة إلى مكّعبات كبيرة. بنة رأساً على عقبالج

  . من ھذه المكّعبات على عيداٍن خشبّية من الوسط

ُيغّمس كّل مكّعب من كعكة الجبنة مزّود بعود في الشوكو^تة المذّوبة ومن ثّم توضع على ورق 
  . د التقديمالخبز في البّراد إلى أن يحين موع

   نصائح

   بيانات التوقيت

ُتزّين ھذه العيدان ببعض القطرات من الشوكو^تة البيضاء  : نصائح الطبخ
  .بشوكو^تة الحليب ذّوبة بعد تغميسھاالم

 دقائق 10 : مدة التحضير

 ساعة 12 : مدة التثليج

  

 السويسرول مع الدّراق والجبنة •

  عالمي: أسلوب الطبخ •
اتٌ : نوع الطبق • aحْلِوي  
  شخص  ١١: الكمية •
  : درجة الصعوبة •
  رخيص: التكلفة •

  المكّونات 

  :للكعكة اBسفنجية •

  من البيض ٦ •
  غ من السكر الناعم ١٥٠و كوب أ ¾ •



  ملعقة صغيرة من خ�صة الفاني� ١ •
  المبشور برشاً ناعماً  ،ملعقة صغيرة من قشر الحامض ½ •
  المنخول ،غ من الدقيق العادي ١٧٥كوب أو  ¼1 •

  :للحشوة •

  غ من الزبدة غير المملحة ١٠٠كوب أو  ½ •
  غ من حليب نستله المكثف المحلى ٣٩٧علبة أو  ١ •
  بنة الكريماغ من ج ٢٠٠كوب أو  ١ •
  المبشور ،ملعقة صغيرة من قشر الحامض ١ •
  مقّطعتان إلى شرائح رفيعة ،غ من الدراق ٣٠٠حبات متوسطة الحجم أو  ٢ •

  طريقة التحضير 

ُتضاف خ�صة الفاني� . دقائق أو حتى يتكاثف المزيج ٨-٦ُيخَفق البيض والسكر الناعم لمّدة 
  . وقشر الحامض المبشور ثم ُيخَفق المزيج جيداً 

  . وُتستخَدم ملعقة حديدية لتحريك المزيج برفقٍ . دفعات ٣ُينَخل الدقيق فوق مزيج البيض على 

ع المزيج بالتساوي في صينية مسّطحة للسويسرول، قياسھا  aسم ُدَھنت بالزبدة  ٣٠×  ٤٠ُيوز
 درجة مئوية ١٩٠ُتوَضع الصينية في فرن محّمى على حرارة . ُوُوِضع في قعرھا ورق الَخبز

ثم يتم إخراجھا من الفرن . دقيقة أو حتى تنضج الكعكة وترتّد عند لمسھا ١٥وُتخَبز لمّدة 
  . ووضعھا جانًبا حتى تبرد

ب الزبدة في قدر متوسطة الحجم غير ^صقة وُيضاف إليھا حليب نستله  aثناء، ُتذوBفي ھذه ا
. لتحريك المستمر حتى يتكاثفدقائق مع ا ٨ُيطھى المزيج على نار خفيفة لمّدة . المكثف المحلّى

  . ُيرَفع عن النار وُيوَضع جانًبا حتى يبرد

د  aُتضاف الجبنة وقشر الحامض المبشور إلى مزيج حليب نستله المكثف المحلّى المجّھز والُمبر
ك aوُيخلَط المزيج حتى يتماسك جيًدا ثم ُتضاف إليه شرائح الدّراق وُيحر .  

دة وُتوَضع الكعكة على الطاولة على ُينَزع ورق الَخبز القديم المو aضوع في أسفل الكعكة المبر
  . قطعة كبيرة وجديدة من ورق الَخبز

ُتسَكب الحشوة بالتساوي فوق الكعكة وتلّف الكعكة من الجھة الطويلة بمساعدة ورق الَخبز، 
ع . تجمدثّم تغلّف بإحكام بورقة الَخبز نفسھا وتوضع في الث�جة حتى . وُيضَغط عليھا جيًدا aُتقط
م aإلى شرائح ثم ُتقد .  

   نصائح

   بيانات التوقيت

الدّراق بواسطة فرشاة  ُيمكن دھن الكعكة ا^سفنجية بعصير : نصائح الطبخ
  .قبل حشوھا للحصول على كعكة رطبة



 دقيقة 30 : مدة التحضير

 دقيقة 15 : مدة الطھو

  

  

 كعكة الميرانغ المحشّوة بالموز •

  عالمي: أسلوب الطبخ •
اتٌ : نوع الطبق • aحْلِوي  
  أشخاص  ٧: الكمية •
  : درجة الصعوبة •
  رخيص: التكلفة •

  المكّونات 

  :للميرانغ •

  ^ل البيضمن ز ٦ •
  غ من السكر الناعم ٢٥٠كوب أو  ¼1 •
  غ من اللوز المطحون ١٥٠كوب أو  ½1 •
  م�عق طعام من دقيق الذرة ٢ •

  :لحشوة الموز •

  الطرية ،غ من الزبدة غير المملحة ٢٠٠كوب أو  ١ •
  ملعقة صغيرة من مسحوق الفاني� ١ •
  غ من حليب نستله المكثف المحلى ٣٩٧علبة أو  ١ •
  مھروسة ،غ من الموز ٢٠٠ حبة كبيرة الحجم أو ١ •
  المقّطع إلى شرائح ،غ من اللوز المحّمص ١٠٠كوب أو  ١ •

  طريقة التحضير 

كوب من السكر الناعم وُيخفق الخليط لمّدة دقيقة ¼ ُيضاف إليه . ُيخفق ز^ل البيض حّتى يشتدّ 
ب المزيج ُيسك. ُتمزج الكمية المتبقية من السكر الناعم مع اللوز المطحون ودقيق الذرة. ونصف

  . مراحل ٣الجاف بتأ̀ن فوق خليط ز^ل البيض على 

ُيسكب خليط الميرانغ في كيس لتزيين الحلوى مزّود بفوھة مبرومة وُتشّكل ث�ث قطع لولبّية 
درجة مئوّية لمّدة  ١٢٠ُتخبز القطع في فرن مسّخن على حرارة . سم على ورقة خبز ٢٠

  . ّف حّتى تبرددقيقة، ثم توضع على ر ٥٠و ٤٠تتراوح بين 

ُيضاف . توضع الزبدة مع مسحوق الفاني� في خ�ّط كھربائي وُتخفق المكّونات بسرعة متوّسطة
حليب نستله المكّثف المحلّى بتأ̀ن مع ا^ستمرار في الخفق حّتى تمتزج المكّونات جيداً بعضھا 

  . ُيضاف الموز المھروس إلى خليط الزبدة. مع بعض



ُتضاف طبقة ثانية من الميرانغ . حشوة الزبدة فوق طبقة من الميرانغ ُتوّزع حوالي ربع كمية
  . وُيدھن وجھھا بحشوة الزبدة، ثم ُتغطى بطبقة الميرانغ المتبقية

ُيرّش السكر البودرة على السطح . ُتوّزع الكمية المتبقّية من خليط الزبدة على الوجه والجوانب
  . وُيصّف اللوز المحّمص حول أطراف الكعكة

   نصائح

   بيانات التوقيت

يصبح مذاق ھذه الكعكة أشھى في حال تحضيرھا قبل يوم  : نصائح التقديم
  .من التقديم

 دقيقة 30 : لتحضيرمدة ا

 دقيقة 50 : مدة الطھو

  

 كعكة الموز •

  عالمي: أسلوب الطبخ •
اتٌ : نوع الطبق • aحْلِوي  
  أشخاص  ٦: الكمية •
  : درجة الصعوبة •
  رخيص: التكلفة •

  المكّونات 

  من البيض ٤ •
  غ من السكر الناعم ١٥٠كوب أو  ¾ •
  م�عق صغيرة من خ�صة الفاني� ٢ •
ق اBبيض ذاتي غ من الدقي ١٤٠كوب أو  ١ •

  المنخول ،الرفخ
 ،غ من الزبدة غير المملحة ٥٠كوب أو  ¼ •

  المذّوبة
  مھروستان ،حبات كبيرة الحجم من الموز ٢ •
  غ من الفاكھة المجّففة المعّقدة بالسكر ٥٠كوب أو  ½ •
  غ من قشطة نستله ١٧٠علبة أو  ١ •
  ملعقة صغيرة من خ�صة الموز ½ •

  طريقة التحضير 



ُتضاف خ�صة الفاني� وُتخفق مع . دقائق ٨و ٦ر لمّدة تتراوح بين ُيخفق البيض مع السك
  . المكّونات

  . ُينخل الدقيق فوق مزيج البيض على ث�ث مراحل باستعمال ملعقة معدنّية وُيحّرك معه

. ُتخلط الزبدة المذّوبة مع الموز المھروس وقشطة نستله والفاكھة المعقدة بالسكر وخ�صة الموز

  . كّونات فوق مزيج البيض والدقيقُتسكب ھذه الم

ُتخبز . سم بعد دھنه بالزبدة ورّشه بالدقيق ٢٢يوضع الخليط في قالب خبز أو قالب مستدير 
دقيقة، أو حّتى  ٤٠و ٣٠درجة مئوّية لمّدة تتراوح بين  ١٧٥الكعكة في فرن محّمى على حرارة 

  . يتّم إدخال سيخ في وسطھا وإخراجه نظيفاً 

  . الفرن وُتترك جانباً لتبرد يتّم إخراجھا من

   بيانات التوقيت

 دقيقة 15 : مدة التحضير

 دقيقة 45 : مدة الطھو

  

 كعكة البودينغ مع الكريما اbنكليزية •

  عالمي: أسلوب الطبخ •
اتٌ : نوع الطبق • aحْلِوي  
  أشخاص  ١٠: ةالكمي •
  : درجة الصعوبة •
  رخيص: التكلفة •

  المكّونات 

 ،غ من الكعكة اbسفنجية بنكھة الفاني� ٧٥٠ •
  الجاھزة والمقطعة إلى شرائح

  غ من مربى الفراولة ١٥٠ •
  مل من الماء ٨٧٥أكواب أو  ½3 •
غ من حليب نستله المكثف  ٣٩٧علبة أو  ١ •

  المحلى
  م�عق طعام من دقيق الذرة ٢ •
  البيض من صفار ٣ •
  ملعقة طعام من خ�صة الفاني� ١ •

  طريقة التحضير 



ُتصّف نصف كمية شرائح الكعكة اbسفنجية في طبقٍة واحدة في قعر أكواٍب للتقديم، ويوضع 
  . تكّرر العملية bعداد طبقٍة أخرى ويوضع الصحن جانباً . عليھا نصف كمية المرّبى

  . دٍر متوسطة الحجم ويتركان حتى الغليانُيضاف الماء وحليب نستله المكّثف المحلّى في ق

ُيسكب المزيج . ُيمزج دقيق الذرة، صفار البيض والفاني� في وعاٍء دائري آخر وُيحّرك المزيج
ُيعاد وضع المزيج في القدر ذاتھا . المغلّي فوق خليط صفار البيض مع التحريك المستمر

  . تمرار بالخفقوتوضع على ناٍر متوسطة الحرارة ليغلي المزيج مع اbس

ُتسكب الكريما اbنكليزية الساخنة على الكعكة اbسفنجية المجّھزة في اBكواب ومن ثّم توضع 
  . جانباً لتبرد

  . توضع في البّراد لتبرد قبل التقديم

   نصائح

   بيانات التوقيت

يمكن إضافة الكريما المخفوقة فوق الكريما اbنكليزية بعد أن  : نصائح الطبخ
  .الشوكو^تة المبشورة تبرد وُترّش عليھا

 دقيقة 15 : مدة التحضير

 دقائق 10 : مدة الطھو

  

 كعكة مغلّفة بالطوفي •

  عالمي: ب الطبخأسلو •
اتٌ : نوع الطبق • aحْلِوي  
  أشخاص  ٦: الكمية •
  : درجة الصعوبة •
  رخيص: التكلفة •

  المكّونات 

  غ من الدقيق العادي ٢١٠كوب أو  ½1 •
  ملعقة صغيرة من البيكينغ باودر ١ •
غ من حليب نستله المكثف  ٣٩٧علبة أو  ١ •

  المحلى
  ملعقة صغيرة من الھال المطحون ¾ •
  مسحوق الفاني� ملعقة صغيرة من ١ •
  م�عق طعام من مسحوق الكاكاو ٣ •



  المذّوبة ،غ من الزبدة غير المملحة ١٥٠كوب أو  ¾ •
  من البيض ٣ •

  :لتغليفة الطوفي •

  غ من السكر ١٠٠كوب أو  ½ •
  غ من الزبدة غير المملحة ٥٠كوب أو  ¼ •
  غ من قشطة نستله ١٧٠علبة أو  ١ •

  طريقة التحضير 

، وحليب نستله المكثف المحلّى، والھال، ومسحوق الفاني�، ُيخلط الدقيق، مع البيكينغ باودر
  . ومسحوق الكاكاو، والزبدة، والبيض داخل وعاء خ�ٍّط كھربائيٍ 

ثم ُيخفق . ُيخفق المزيج بدرجة سرعة منخفضة إلى أن تمتزج المكّونات جّيداً بعضھا مع بعض
  . يج ناعماً ويتغّير لونهدقائق أو حّتى يصبح المز ٥إلى  ٤بدرجة سرعٍة متوّسطٍة لمدة 

سم مدھوٍن بالزبدة المذّوبة أو الزيت ثم ُيخبز في فرٍن  ٢٥ُيقلب المزيج إلى قالٍب خبٍز مدور 
درجة مئوّية لمّدة ساعة أو حّتى يتّم إدخال سيخ في وسطه وإخراجه  ١٧٠محّمى على حرارة 

  . ُتقلب الكعكة وُتترك حتى تبرد. نظيفاً 

   :لتحضير تغليفة الطوفي

ثم ُتضاف الزبدة . ُيحّرك السكر داخل مق�ة على ناٍر متوسطة الحرارة إلى أن يصبح لونه ذھبّياً 
  . دقائق، وُترفع عن النار ٣إلى  ٢وقشطة نستله وُتطھى المكّونات مع التحريك لمّدة 

  . ُتسكب تغليفة الطوفي على سطح الكعكة بشكل متجانٍس وُتبّرد

   بيانات التوقيت

 دقيقة 20 : مدة التحضير

 دقيقة 45 : مدة الطھو

  

 كعكة الجبنة بال�يم •

  عالمي: أسلوب الطبخ •
اتٌ : نوع الطبق • aحْلِوي  
  أشخاص  ١٠: الكمية •
  : درجة الصعوبة •
  معتدل: التكلفة •

  المكّونات 



  المفّتّ◌ت ،من بسكويت الشايغ  ١٠٠كوب أو  ١ •
  المذّوبة ،م�عق طعام من الزبدة غير المملحة ٢ •
  ملعقة طعام من العسل ١ •
  المبّردة ،مل من الكريما السائلة ٣٧٥كوب أو  ½1 •
  غ من السكر البودرة ٣٥كوب أو  ¼ •
  غ من بودرة الجيلي بنكھة ال�يم ٦٠م�عق طعام أو  ٥ •
  م�عق طعام من الماء الساخن ٣ •
  طعام من الماء البارد م�عق ٣ •
  غ من جبنة الكريما ٣٠٠كوب أو  ½1 •
  غ من قشطة نستله ١٧٠علبة أو  ١ •

  :لتغليفة الھ%م بنكھة ال%يم •

  غ من بودرة الجيلي بنكھة ال�يم ٥٠م�عق طعام أو  ٤ •
  م�عق طعام من الماء المغلي ٤ •
  م�عق طعام من الماء البارد ٤ •

  طريقة التحضير 

ُيسَكب مزيج . ُتفَرك المكّونات بأطراف أصابع اليد. مع الزبدة والعسلُتمزج فتات البسكويت 
  . سم ٢٠البسكويت وُيضغط في قاعدة قالب كعكة بصحن متحّرك قطره 

دقائق أو حتى تصبح متماسكة ثم  ٦-٥ُتخَفق الكريما السائلة الطازجة مع السكر البودرة لمدة 
  . ُتوَضع في الث�جة

ب بودرة الجيلي بنك aك المزيج ُتذو aھة ال�يم في الماء الساخن ثم ُيضاف الماء البارد وُيحر
  . وُيوَضع جانًبا

ُتضاف . ُتخَفق جبنة الكريما مع قشطة نستله بواسطة خّفاقة كھربائية حتى ُيصبح المزيج ناعًما
  . الكريما المخفوقة إلى مزيج الجبنة وُيخَفق على السرعة الخفيفة لكي يمتزج جيًدا

ك باستمرارُيسَكب ال aجيلي بنكھة ال�يم المذّوب فوق مزيج الجبنة وُيحر .  

ة مسبًقا aثم ُيوَضع في . ُيسَكب مزيج كعكة الجبنة مع ال�يم بالتساوي على قاعدة القالب الُمعد
  . الث�جة لمدة نصف ساعة أو حتى يكاد يصبح متماسكاً 

ساعات على اBقل  ٣ع في الث�جة لمدة ُتسَكب تغليفة الجيلي بنكھة ال�يم فوق المزيج ثم ُيوضَ 
  . أو حتى يصبح متماسكاً وسھل التقطيع

ُتوَضع بودرة الجيلي بنكھة ال�يم في وعاء الخّفاقة مع الماء : لتحضير تغليفة الجيلي بنكھة ال�يم
ك المزيج حتى يذوب الجيلي aك المزيج. المغلي وُيحر aثم ُيضاف الماء البارد وُيحر .  

   نصائح

   بيانات التوقيت



  .ُيزيaن وجه الحلوى بالكريما المخفوقة وبشرائح ال�يم : نصائح التقديم

 دقيقة 20 : مدة التحضير

 ساعات 3 : مدة التبريد

  

 كعكة بالتمر مغلّفة بجبنة الكريما •

  شرقي: أسلوب الطبخ •
اتٌ : نوع الطبق • aحْلِوي  
  أشخاص  ١٠: الكمية •
  : درجة الصعوبة •
  رخيص: التكلفة •

  المكّونات 

  غ من معجون التمر ٢٠٠كوب أو  ١ •
غ من الزبدة غير  ١٥٠كوب أو  ¾ •

  الطرّية ،المملحة
  من البيض ٤ •
غ من حليب نستله المكثف  ٣٩٧بة أو عل ١ •

  المحلى
  غ من الدقيق العادي ٢١٠كوب أو  ½1 •
  ملعقة صغيرة من البيكينغ باودر ١ •
  ملعقة صغيرة من خ�صة الفاني� ١ •

  :مكّونات التغليفة •

  الطرّية ،م�عق طعام من الزبدة غير المملحة ٤ •
  غ من جبنة الماسكاربوني ٢٥٠كوب أو  ١ •
  طة نستلهغ من قش ١٧٠علبة أو  ١ •
  غ من السكر البودرة ٥٠كوب أو  1/3 •

  طريقة التحضير 

ُيضاف البيض وُيخلط، ثّم ُيضاف حليب نستله المكثف . ُيمزج معجون التمر بالزبدة وُيخلطا جّيداً 
دقائق أو حتى  ٤-٣المحلّى، الدقيق، البيكينغ باودر، والفاني� وُتخلط المكّونات لمدة تتراوح بين 

  . اً ويتغّير لونهيصبح المزيج ناعم

ُيخبز . سم مدھونة بالزبدة والدقيق ٢٨×  ٢٣ُيسكب المزيج وُيوّزع في صينية للخبز قياسھا 
دقيقة أو حتى  ٣٥-٣٠درجة مئوية لمدة تتراوح بين  ١٩٠المزيج في فرن محّمى على حرارة 

  . يكتسب لوناً بنياً ذھبياً وُيصبح جامداً في الوسط عند الضغط با^صبع



  . لكعكة جانباً لتبرد وتصبح بحرارة الغرفة العاديةتوضع ا

  : طريقة إعداد التغليفة

ُتمزج الزبدة مع الجبنة حتى ُيصبح المزيج ناعماً للغاية ثّم ُتضاف قشطة نستله والسكر البودرة 
  . يوضع المزيج في البراد حتى يجمد كفاية. وُتمزج المكّونات حتى تختلط جّيداً 

  . ُتقّطع الكعكة وُتقّدم. وق الكعكة الباردةيوضع مزيج التغليفة ف

   نصائح

   بيانات التوقيت

  .سحوق والتمرُيزّين الوجه بالفستق الم : نصائح التقديم

 دقيقة 15 : مدة التحضير

 دقيقة 35 : مدة الطھو

  

 كعكة الجبنة بالتمر •

  شرقي: أسلوب الطبخ •
اتٌ : نوع الطبق • aحْلِوي  
  أشخاص  ١٠: الكمية •
  : درجة الصعوبة •
  معتدل: التكلفة •

  المكّونات 

 ،غ من بسكويت الشاي ١٠٠كوب أو  ١ •
  المفّتّ◌ت

 ،المملحةم�عق طعام من الزبدة غير  ٢ •
  المذّوبة

  ملعقة طعام من العسل ١ •
  غ من السكر ١٠٠كوب أو  ½ •
  مل من الماء ١٢٥كوب أو  ½ •
  منزوع البذور والمفروم ،غ من التمر ٢٠٠كوب أو  ١ •
  المبّردة ،مل من الكريما السائلة ٢٥٠كوب أو  ١ •
  غ من جبنة الكريما ٣٠٠كوب أو  ½1 •
  غ من قشطة نستله ١٧٠علبة أو  ١ •
  من خ�صة الفاني� ملعقة صغيرة ١ •
  م�عق كبيرة من الماء الساخن ٤مذّوبة في  ،ملعقة طعام من مسحوق الجي�تين ½1 •



  :لتغليفة الجيلي بالتمر •

  ملعقة طعام من مسحوق الجي�تين ١ •
  المغلي ،مل من الماء ٨٥كوب أو  1/3 •
  مل من شراب التمر ٦٥كوب أو  ¼ •
  البارد ،مل من الماء ٨٥كوب أو  1/3 •

  ير طريقة التحض

ُيسَكب مزيج . ُتفَرك المكّونات بأطراف أصابع اليد. ُتمزج فتات البسكويت مع الزبدة والعسل
  . سم ٢٠البسكويت في قاعدة قالب كعكة بصحن متحّرك قطره 

ُيوَضع السكر، الماء والتمر المفروم في قدر صغيرة وُيتَرك المزيج حتى يغلي ثم ُيطھى على 
  . ك جانًبا حتى يبرد ويصبح بحرارة الغرفةدقائق وُيترَ  ٥نار خفيفة لمدة 

دقائق أو حتى تكاد تصبح متماسكة ثم توَضع في  ٦-٥ُتخَفق الكريما السائلة الطازجة لمدة 
  . الث�جة

د حتى يتماسك المزيج جيًدا aُتضاف . ُتخَفق جبنة الكريما، قشطة نستله، الفاني� ومزيج التمر المبر
  . جبنة وُتخلط جيًداالكريما المخفوقة إلى مزيج ال

ك باستمرار aُيسَكب الجي�تين المذّوب فوق مزيج كعكة الجبنة وُيحر .  

ُيسَكب مزيج الجبنة بالتساوي في القاعدة المَعّدة ويوَضع في الث�جة لمدة نصف ساعة أو حتى 
  . يكاد يصبح متماسكاً 

ساعات  ٣في الث�جة لمدة  وُيوَضع المزيج. ُتصّفى تغليفة الجيلي بالتمر وُتسَكب فوق المزيج
  . على اBقل أو حتى يتماسك وُيصبح سھل التقطيع

ك حتى : لتحضير تغليفة الجيلي بالتمر aُيوَضع الجي�تين مع الماء المغلي في وعاء للخلط وُيحر
ك المزيج. يذوب الھ�م aُيضاف معجون التمر والماء البارد وُيحر .  

   نصائح

   بيانات التوقيت

  .ُيزيaن وجه الحلوى بالكريما المخفوقة وبشرائح التمر : نصائح التقديم

 دقيقة 25 : مدة التحضير

  ساعات 3 : مدة التبريد

  



 كعكة الكريما بالفراولة •

  عالمي: أسلوب الطبخ •
اتٌ : نوع الطبق • aحْلِوي  
  أشخاص  ١٠: الكمية •
  : درجة الصعوبة •
  رخيص: التكلفة •

  المكّونات 

  :مكّونات الكعكة •

  من البيض ٣ •
  غ من السكر الناعم ٧٠كوب أو  1/3 •
  ملعقة صغيرة من خ�صة الفاني� ½ •
 ،ملعقة صغيرة من قشر الحامض ½ •

  شورالمب
 ،غ من الدقيق العادي ٧٠كوب أو  ½ •

  المنخول

  :مكّونات الكريما •

  م�عق طعام من الزبدة غير المملحة ٢ •
  غ من حليب نستله المكثف المحلى ٣٩٧علبة أو  ١ •
  مل من الكريما السائلة ٥٠٠أكواب أو  ٢ •
  م�عق كبيرة من الماء الساخن ٥مذّوبتان في  ،م�عق طعام من مسحوق الجي�تين ٢ •
  الطازجة والمقّطعة إلى شرائح ،غ من الفراولة ٣٠٠وب أو ك ½1 •

  طريقة التحضير 

دقائق أو حتى يتكاثف  ٨- ٦ُيخفق البيض، السكر، الفاني� وبشر الحامض لمدة تتراوح بين 
  . المزيج ثّم ُتضاف إليه خ�صة الفاني�

  . ط المزيج بروّيةُتستخدم ملعقة معدنية لخل. ُينخل الدقيق فوق مزيج البيض على ث�ث مراحل

ُتخبز الصينية في . سم مدھونة بالزبدة والدقيق ٢٤ُيسكب المزيج في صينية كعك مستديرة قياس 
دقيقة أو حتى يخرج السيخ  ٢٥-٢٠درجة مئوية لمدة تتراوح بين  ١٩٠فرن محّمى على حرارة 

   .ثّم توضع الصينية فوق شبكة معدنية لتبرد. الذي أدخل في وسط الكعكة نظيفاً 

في أثناء ذلك، ُتذّوب الزبدة في قدر متوسطة الحجم غير ^صقة، ثّم ُيضاف حليب نستله المكثف 
دقائق أو حتى  ٦- ٥ُيحّرك المزيج باستمرار وُيترك على نار متوسطة لمدة تتراوح بين . المحلّى
  . يرفع المزيج عن النار ويوضع جانباً ليبرد ويصبح بحرارة الغرفة. ُيتكاثف

ريما السائلة الطازجة حتى تجمد وُتضاف إلى مزيج حليب نستله المكثف المحلّى البارد ُتخفق الك
وُتضاف إليه . ثّم ُيسكب الجي�تين المذّوب وُيحّرك المزيج باستمرار. وُيخلطا حتى يمتزجا جّيداً 

  . شرائح الفراولة



 ٢٤ة المستديرة قياس توضع الطبقة اBولى من الكعكة في قعر الصيني. ُتقّطع الكعكة إلى طبقتين

توضع طبقة أخرى مع تغليف . سم وُتسكب بتجانس نصف كمية مزيج الكريما والفراولة فوقھا
  . وجھھا بمزيج الكريما والفراولة

  . ُتقّطع وُتقّدم. ُتزّين بالكريما المخفوقة والفراولة. ساعات أو حتى تجمد ٣ُتبّرد الكعكة مدة 

   بيانات التوقيت

 دقيقة 25 : مدة التحضير

 دقيقة 25 : مدة الطھو

  ساعات 3 : مدة التبريد

  

 كعكة البندق والتمر •

  عالمي: أسلوب الطبخ •
اتٌ : نوع الطبق • aحْلِوي  
  أشخاص  ٧: الكمية •
  : درجة الصعوبة •
  رخيص: التكلفة •

  المكّونات 

غ من حليب نستله المكثف  ٣٩٧علبة أو  ١ •
  المحلى

منزوع  ،غ من التمر ٢٥٠كوب أو  ¼1 •
  النواة

غ من الزبدة غير  ١٥٠كوب أو  ¾ •
  المملحة

  ملعقة صغيرة من بيكربونات الصودا ١ •
  ملعقة صغيرة من البيكينغ باودر ١ •
  ملعقة صغيرة من بشر قشر البرتقال ١ •
  ملعقة صغيرة من خ�صة الفاني� ١ •
  المحّمص والمسحوق ،غ من البندق ٧٥وب أو ك ½ •
  غ من الدقيق العادي ١٧٥كوب أو  ¼1 •
  محفوظتان في مكاٍن معتدل الحرارة ،من البيض ٢ •

  طريقة التحضير 

سم  ١٠× سم  ٣٠درجة مئوّية ثم ُيدھن قالب مستطيل قياس  ١٧٥ُيحمى الفرن على حرارة 
  . وُيرش بالدقيق



مع التمر في خ�ٍّط كھربائ̀ي وُتخلط المكّونات جّيداً إلى أن  يوضع حليب نستله المكّثف المحلّى
  . يصبح المزيج ناعماً 

ُتمزج الزبدة في وعاٍء آخر مع بيكربونات الّصودا، والبيكينغ باودر، وبرش البرتقال، والفاني�ّ، 
له ُتضاف البيضتان ومزيج حليب نست. والبندق، والدقيق العادي، إلى أن تمتزج جّيداً ببعضھا

  . المكّثف المحلّى والتمر وُتخلط المكّونات إلى أن تمتزج جّيداً ببعضھا

دقيقة أو  ٥٠إلى  ٤٥ُيسكب المزيج في القالب المستطيل المجّھز وُيخبز في الفرن المحّمى لمّدة 
  . إلى أن يتم إدخال سيخ في وسطه وإخراجه نظيفاً 

   بيانات التوقيت

 دقيقة 25 : مدة التحضير

 دقيقة 50 : مدة الطھو

  

 كعكة المي�د •

  عالمي: أسلوب الطبخ •
اتٌ : نوع الطبق • aحْلِوي  
  شخص  ١٢: الكمية •
  : درجة الصعوبة •
  رخيص: التكلفة •

  المكّونات 

  :مكّونات الكعكة •

  من البيض ٦ •
  سكر الناعمغ من ال ١٥٠كوب أو  ¾ •
  ملعقة صغيرة من خ�صة الفاني� ١ •
 ،ملعقة صغيرة من قشر الحامض ½ •

  المبروش برشاً ناعماً 
  المنخول ،غ من الدقيق العادي ١٤٠كوب أو  ١ •
  المنخول ،غ من مسحوق الكاكاو ٢٥كوب أو  ¼ •

  :مكّونات الكريما •

  المذّوبة ،غ من الزبدة غير المملحة ٥٠كوب أو  ¼ •
  حليب نستله المكثف المحلىغ من  ٣٩٧علبة أو  ١ •
  ملعقة طعام من خ�صة الفاني� ١ •
  الطازجة المبردة ،مل من الكريما السائلة ٥٠٠أكواب أو  ٢ •
  المحّمص المفروم ،م�عق طعام من اللوز ٣ •
  المبروشة ،غ من الشوكو^تة الداكنة ١٠٠ •



  طريقة التحضير 

دقائق أو حتى يتكاثف مزيج  ٨-٦ة ُيخَفق البيض مع السكر الناعم والفاني� وبرش الحامض لمد
  . البيض

ُتسَتعَمل ملعقة معدنية لجمع المزيج . ُينَخل الدقيق والكاكاو فوق مزيج البيض على ث�ث دفعات
  . برفق

سم مدھونة  ٣٠× سم  ٤٠ُيَمّد المزيج بالتساوي في صينية مسّطحة خاصة بالسويسرول قياسھا 
درجة مئوية  ١٩٠مزيج في فرن محّمى على حرارة يوضع ال. بالزبدة وفي قعرھا ورقة الَخبز

ثم ُتنَزع الكعكة من الفرن وتوضع جانًبا حتى . دقيقة أو حتى تنضج الكعكة ١٥وُيخَبز لمدة 
  . تبرد

في ھذا الوقت، ُتضاف الزبدة وحليب نستله المكثف المحلّى والفاني� في قدرة متوسطة الحجم 
ك باستمرار حتى يتكاثف ٦ة لمدة يوضع المزيج على نار خفيف. وغير ^صقة aثم . دقائق وُيَحر

  . ُيرَفع عن النار وُيتَرك جانباً حتى يبرد

ُيخَفق مزيج حليب نستله المكثف المحلّى المبّرد مع الكريما السائلة الطازجة بواسطة الخ�ط 
  . ثم يوضع في البراد حتى يجمد. دقائق أو حتى يتكاثف ٧-٦اbلكتروني لمدة 

ة جديدة كبيرة للَخبز على الطاولة وُتقلب الكعكة عليھا ومن ثم ُتنَزع ورقة الَخبز توضع ورق
  . القديمة

ُتلَّف الكعكة من الجھة . من مزيج الحشوة على الكعكة وُينَثر اللوز المحّمص والمفروم¾ ُيَمّد 
ع في الث�جة الطويلة، وُيضَغط عليھا حتى تتماسك، ثم ُتَغلaف بإحكام بورقة الَخبز نفسھا وتوض

  . حتى تجمد

م أما . ُتزال الكعكة من الث�جة وُتقَسم إلى قطعَتين aولى على طبق لكي ُتَقدBتوضع القطعة ا
توضع ھذه القطع فوق الكعكة الطويلة . القطعة الثانية فُتقَسم بشكل قُطري إلى ث�ث قطع

ُتلَصق القطع على الكعكة الطويلة ُتسَتعَمل الكريما الخاصة بالحشوة لكي (الملفوفة وعلى جانَبيھا 
يمكن استعمال زينة . (ُتدَھن الكعكة بالكريما المتبّقية وُتَزيaن بالشوكو^ المبروش). الملفوفة

  ). المي�د لتزيين الكعكة

  . توضع الكعكة في الث�جة حتى تصبح جاھزة للتقديم

   نصائح

   بيانات التوقيت

ُتدَھن الكريما المخفوقة على جوانب شرائح الكعكة وُتعلaم  : نصائح التقديم
  .تظھر بمظھر كعكة عيد المي�د بمسحوق الكاكاو حتى



 قةدقي 30 : مدة التحضير

 دقيقة 40 : مدة الطھو

  

 كعكة الجبنة بالتوت •

  عالمي: أسلوب الطبخ •
اتٌ : نوع الطبق • aحْلِوي  
  أشخاص  ٨: الكمية •
  : درجة الصعوبة •
  رخيص: التكلفة •

  المكّونات 

 ،غ من بسكويت الشاي ١٠٠كوب أو  ١ •
  المفّتت

 ،م�عق طعام من الزبدة غير المملحة ٢ •
  المذّوبة

  سلملعقة طعام من الع ١ •
 ،مل من الكريما السائلة ١٨٥كوب أو  ¾ •

  المبّردة
  غ من جبنة الكريما ٣٠٠كوب أو  ½1 •
  غ من حليب نستله المكثف المحلى ٣٩٧علبة أو  ١ •
  ملعقة صغيرة من خ�صة الفاني� ١ •
  م�عق صغيرة من مسحوق الجي�تين ٤ •
  م�عق طعام من الماء الساخن ٤ •
  غ من مربى التوت ١٥٠ •

  طريقة التحضير 

زج فتات البسكويت مع الزبدة والعسل وُتفرك المكّونات جّيداً ببعضھا بواسطة أطراف ُيم
  . سم وذات قاعدٍة مرنةٍ  ٢٠اBصابع، ثم ُترص العجينة على قاعدة قالٍب للكعكة قياس 

  . دقائق أو إلى أن تشتد ثم توضع في البّراد ٦إلى  ٥ُتخفق الكريما السائلة الطازجة لمّدة 

كريما مع حليب نستله المكّثف المحلّى والفاني� في وعاء خ�ّط كھربائ̀ي إلى أن ُتخفق جبنة ال
يصبح المزيج مرناً ثم ُتضاف الكريما المخفوقة إلى مزيج الجبنة وُتخفق كّل المكونات على 

  . سرعٍة خفيفٍة لمزجھا جّيداً 

كريما مع التحريك ُيرش الجي�تين فوق الماء الساخن حتى يذوب ثم ُيضاف إلى مزيج جبنة ال
  . المستمر



ساعات أو إلى أن  ٣ُيسكب مزيج الجبنة فوق القاعدة المجّھزة ويوضع القالب في البّراد لمّدة 
  . يشتد مزيج الجبنة

   نصائح

   بيانات التوقيت

  .ُيمرغ مرّبى التوت على الوجه أو ُيقّدم جانباً  : نصائح التقديم

 دقيقة 20 : مدة التحضير

 ساعات 3 : مدة التبريد

  

 كعكة الجبنة بالتوت والشوكو^تة •

  عالمي: أسلوب الطبخ •
اتٌ : نوع الطبق • aحْلِوي  
  أشخاص  ١٠: الكمية •
  : درجة الصعوبة •
  رخيص: التكلفة •

  المكّونات 

  :مكونات القاعدة •

 ،غ من بسكويت أوريو ١٥٠كوب أو  ½1 •
  المفتت

 ،غ من الزبدة غير المملحة ٥٠كوب أو  ¼ •
  المذّوبة

  :مكونات الحشوة •

  مل من الكريما السائلة ٢٥٠كوب أو  ١ •
  المذّوبة ،غ من الشوكو^تة الداكنة ١٠٠كوب أو  2/3 •
  غ من حليب نستله المكثف المحلى ٣٩٧علبة أو  ١ •
  الطازجة والمبّردة، كمية إضافية ،مل من الكريما السائلة ١٨٥كوب أو  ¾ •
  الطرية ،غ من جبنة الماسكاربوني ٣٠٠كوب أو  ½1 •
  م�عق كبيرة من الماء الساخن ٥المذّوب في  ،م�عق طعام من مسحوق الجي�تين ٢ •
  ملعقة صغيرة من خ�صة الفاني� ١ •

  :ر ھ%م التوتلتحضي •

  غ من مسحوق ھ�م التوت ٦٠م�عق طعام أو  ٥ •
  مل من الماء المغلي ١٢٥كوب أو  ½ •
  مل من الماء البارد ١٢٥كوب أو  ½ •



  طريقة التحضير 

ُتمزج فتات البسكويت مع الزبدة ثم ُتفرك المكّونات بواسطة أطراف اBصابع إلى أن تمتزج 
  . سم وبقاعدٍة مرنةٍ  ٢٠لب الكعكة قياس ُترص العجينة على قاعدة قا. جيداً ببعضھا

ُتمزج الكريما السائلة الطازجة والشوكو^تة المذّوبة إلى أن تمتزج المكّونات ببعضھا ثم ُيسكب 
  . المزيج فوق القاعدة المجھزة ويوضع في البراد إلى أن يجمد

الطازجة والجبنة في  ُيمزج حليب نستله المكثف المحلّى مع الكمّية اbضافّية من الكريما السائلة
دقائق أو إلى أن يصبح المزيج  ٥وعاٍء للخلط وُتخلط المكّونات بواسطة الخ�ط الكھربائي لمّدة 

ُيضاف الجي�تين المذّوب وخ�صة الفاني� إلى المزيج مع التحريك . ناعماًً◌ وسميكاً تقريباً 
  . المستمر إلى أن تمتزج المكّونات جيداً ببعضھا

ساعة أو ½ بنة بالتساوي فوق مزيج الشوكو^تة ويوضع في البراد مجدداً لمّدة ُيسكب مزيج الج
  . إلى أن يشتّد قلي�ً 

ساعات على اBقل أو إلى أن  ٣ُيسكب مزيج ھ�م التوت على الوجه ويوضع في البّراد لمّدة 
  . يشتّد ويصبح سھ�ً للتقطيع

مل من الماء المغلي  ١٢٥و كوب أ½ يوضع مسحوق ھ�م التوت مع : لتحضير ھ�م التوت
ُتضاف الكمية المتبقية من الماء البارد . في وعاٍء للخلط، ثم ُتحّرك المكونات إلى أن يذوب الھ�م

  . وُتحّرك المكونات

   نصائح

   بيانات التوقيت

بعد إزالة الكعكة من القالب، تزّين اBطراف برقاقات  : نصائح التقديم
  .الشوكو^تة

 دقيقة 25 : مدة التحضير

 ساعات 4 : مدة التبريد

  



 كعكة بالتين واللوز •

  شرقي: أسلوب الطبخ •
اتٌ : نوع الطبق • aحْلِوي  
  أشخاص  ١٠: الكمية •
  : درجة الصعوبة •
  رخيص: التكلفة •

  المكّونات 

غ من الزبدة غير  ١٥٠كوب أو  ¾ •
  الطرية ،المملحة

  غ من السكر الناعم ١٠٠كوب أو  ½ •
  من البيض ٤ •
  ملعقة صغيرة من خ�صة الفاني� ١ •
غ من حليب نستله المكثف  ٣٩٧علبة أو  ١ •

  المحلى
  غ من الدقيق العادي ٢١٠كوب أو  ½1 •
  غ من مسحوق اللوز ٥٠كوب أو  ½ •
  ملعقة صغيرة من البيكينغ باودر ١ •
  اختياري ،ملعقة طعام من اليانسون المطحون ١ •
  المفروم ،غ من التين الطازج ٣٠٠كوب أو  ½1 •
  غ من رقائق اللوز ٢٥كوب أو  ¼ •

  طريقة التحضير 

ف البيض، ُيضا. دقائق حتى يختلطا جّيداً  ٣-٢ُتمزج الزبدة والسكر في وعاء لمدة تتراوح بين 
  . الفاني�، وحليب نستله المكثف المحلّى ثّم ُتمزج المكّونات جميعھا

ُيضاف الدقيق، اللوز المطحون، البيكينغ باودر، واليانسون المطحون إلى المزيج وُتمزج 
  . المكّونات حتى تختلط جّيداً 

م مدھونة س ٢٨×  ٢٣ُيضاف التين إلى المزيج ويمزج قلي� ثم ُيسكب في صينية كعك قياس 
درجة  ١٩٠بالزبدة والدقيق؛ وُترّش رقاقات اللوز ثّم ُتخبز الصينية في فرن محّمى على حرارة 

  . دقيقة أو حتى يخرج السيخ إذا أُدِخل في وسطھا نظيفاً  ٤٠- ٣٥مئوية لمدة تتراوح بين 

  . ُتخرج الكعكة من الفرن وتوضع جانباً لتبرد

   نصائح

   بيانات التوقيت

ل اختيار التين الناضج للحصول على طعٍم أفضل : نصائح الطبخ aُيفض.  



 دقيقة 15 : مدة التحضير

 دقيقة 40 : مدة الطھو

  

 الكريما بالكاكاو وجوز الھندكعكة  •

  عالمي: أسلوب الطبخ •
اتٌ : نوع الطبق • aحْلِوي  
  أشخاص  ٨: الكمية •
  : درجة الصعوبة •
  رخيص: التكلفة •

  المكّونات 

  :مكّونات قاعدة الكعكة •

  غ من جوز الھند المجفف ١٠٠كوب أو  ١ •
  من البيض ١ •
  م�عق طعام من العسل ٢ •
 ،ةملعقة طعام من الزبدة غير المملح ١ •

  المذّوبة
  مل من الماء الساخن ١٢٥كوب أو ½ المذّوب في  ،ملعقة طعام من السكر الناعم ½1 •

  :مكّونات الكريما •

  ملعقة طعام من الزبدة غير المملحة ١ •
  غ من السكر الناعم ٥٠كوب أو  ¼ •
  مل من الماء ٦٥كوب أو  ¼ •
  م�عق طعام من مسحوق الكاكاو ٢ •
  ثف المحلىغ من حليب نستله المك ٣٩٧علبة أو  ١ •
  مل من الكريما السائلة ٥٠٠أكواب أو  ٢ •
  م�عق كبيرة من الماء الساخن ٤المذّوب في  ،ملعقة طعام من مسحوق الجي�تين ١ •
  كمية إضافية ،غ من مسحوق الكاكاو ٢٥كوب أو  ¼ •

  طريقة التحضير 

متحّركة  ُيرّص المزيج في صينية كعك ذات قاعدة. ُيمزج جوز الھند، البيضة، العسل، والزبدة
 ١٠درجة مئوية لمدة  ٢٠٠سم وُيخبز في فرن محّمى على حرارة  ٢٤مدھونة بالزبدة قياس 

  . ُتخرج الصينية من الفرن وُيسكب السكر المذّوب فوق كّل القاعدة وتوضع جانباً لتبرد. دقائق

ة ُتذّوب الزبدة في قدر صغيرة غير ^صقة، ُيضاف السكر وُيحّرك باستمرار على نار متوسط
ُيضاف الماء، مسحوق الكاكاو، وحليب نستله المكثف المحلّى، . حتى يكتسب لوناً بنياً ذھبياً 

دقائق أو حتى يصبح  ٣وُتغلى المكّونات ثّم ُتترك على نار خفيفة مع التحريك المستمّر لمدة 



بح ُيُ◌رفع المزيج عن النار ويوضع جانباً حتى يبرد ويص. المزيج ناعماً ويذوب السكر تماماً 
  . بحرارة الغرفة

دقائق أو حتى تصبح الكريمة شبه  ٦-٥ُتخفق الكريما بخ�طة يدوية كھربائية لمدة تتراوح بين 
  . جامدة

في وعاء، ُتمزج الكريما المخفوقة ومزيج حليب نستله المكثف المحلّى البارد ثّم يضاف 
  . الجي�تين المذّوب مع التحريك المستمّر حتى ينخلط المزيج جّيداً 

ُيسكب المزيج فوق القاعدة الباردة التي تّم إعدادھا وُيوّزع بشكل متجانس ثّم توضع الكعكة في 
  . ساعات أو حتى يجمد المزيج ٣البراد لمدة 

  . ُتنقل الكعكة من الصينية، ُتقّطع وُتقّدم. ُيرّش مسحوق الكاكاو اbضافي على الكعكة

   نصائح

   بيانات التوقيت

  .يمكن تقديم الكعكة مع تشكيلة من الفواكه المقطعة : نصائح التقديم

 دقيقة 20 : مدة التحضير

 دقائق 10 : مدة الطھو

 ساعات 3 : مدة التبريد

  

 كعكة الجبنة المخبوزة  •

  عالمي: أسلوب الطبخ •
اتٌ : نوع الطبق • aحْلِوي  
  أشخاص  ١٠: الكمية •
  : درجة الصعوبة •
  رخيص: التكلفة •

  المكّونات 

  :للعجينة •

غ من بسكويت  ١٥٠كوب أو  ½1 •
  المسحوق ،ديجيستيف

 ،غ من الزبدة غير المملحة ٥٠كوب أو  ¼ •
  المذوبة

  :للحشوة •



  غ من جبنة الكريما ٨٠٠أكواب أو  ٤ •
  غ من السكر الناعم ١٠٠كوب أو  ½ •
  من البيض ٥ •
  ملعقة صغيرة من خ�صة الفاني� ١ •
  غ من حليب نستله المكثف المحلى ٣٩٧علبة أو  ١ •
  المذّوبة ،م�عق طعام من الزبدة غير المملحة ٢ •
  ملعقة طعام من عصير الحامض ١ •

  طريقة التحضير 

سم وبقاعدٍة  ٢٢ة ثم ُترص العجينة على قاعدة قالٍب للكعكة قياس ُيمزج فتات البسكويت مع الزبد
  . مرنة

  . ُتمزج كل مكّونات الحشوة في وعاٍء للخلط إلى أن يصبح المزيج ناعماً ومتناسقاً 

ُتغّطى قاعدة القالب وجوانبه بورق . ُيسكب مزيج الجبنة في قالب الكعكة المحضر مسبقاً 
على (ثم تمf صينّيٌة للتحميص بالماء ويوضع القالب في وسطھا  اBلمنيوم من الناحية الخارجّية

درجٍة مئوّيٍة لمّدة ساعٍة  ١٥٠ُيخبز القالب في فرٍن محّمى على حرارة "). البان ماري"طريقة 
  . واحدٍة أو إلى أن تصبح الكعكة متراصة في الوسط عند لمسھا باbصبع

  . كة من الماء ويوضع جانباً كي يبردُتستخرج الصينّية من الفرن ثم ُيرفع قالب الكع

  . ُتستخرج بعد ذلك من القالب وُتقّطع إلى شرائح. عندما تبرد الكعكة قلي�ً، توضع في البّراد

  . ُتقّدم مع صلصة مربى الفراولة

   نصائح

   بيانات التوقيت

 ٢٥٠لتحضير صلصة مربى الفراولة، ُتغلى كمّية : نصيحة : نصائح الطبخ

مل من الماء  ١٢٥كوب أو  ½ غرام من مربى الفراولة مع
ملعقة صغيرة من دقيق الذرة داخل قدٍر صغيرٍة مع ½ و 

. دقائق ٣ُتترك على ناٍر خفيفٍة لمّدة المستمر، ثم  التحريك

الكھربائي إلى أن يصبح المزيج  ُتخلط المكّونات في الخ�ط
شرائح الفراولة  مرناً ثم يوضع جانباً إلى أن يبرد كلّياً وُيمزج

  .الطازجة

 دقيقة 20 : مدة التحضير

 ساعة : مدة الطھو

  



 كعكة الفورينوار •

  عالمي: أسلوب الطبخ •
اتٌ  :نوع الطبق • aحْلِوي  
  أشخاص  ٩: الكمية •
  : درجة الصعوبة •
  معتدل: التكلفة •

  المكّونات 

  من البيض ٣ •
 ،غ من الدقيق العادي ٢١٠كوب أو  ½1 •

  المنخول
  ملعقة صغيرة من بيكربونات الصودا ١ •
غ من الزبدة غير  ١٥٠كوب أو  ¾ •

  المذّوبة ،المملحة
  غ من مسحوق الكاكاو ٧٥كوب أو  ¾ •
  من حليب نستله المكثف المحلىغ  ٣٩٧علبة أو  ١ •
  غ من السكر ١٥٠كوب أو  ¾ •

  :مكّونات الحشوة •

  غ من كوكتيل الفاكھة ليبيز ٤٢٠علبة أو  ١ •
  مل من كريما الخفق ٣٧٥كوب أو  ½1 •
  م�عق طعام من السكر البودرة ٢ •

  طريقة التحضير 

ب نستله ُيمزج البيض مع الدقيق، وبيكربونات الصودا، والزبدة، ومسحوق الكاكاو، وحلي
ُتخلط كافة المكّونات على درجة السرعة المنخفضة لمدة . المكثف المحلّى، والسكر في الخ�ّطة

  . دقيقتين ثّم على درجة السرعة المتوّسطة لمدة دقيقتين إضافيتين أو حتى يصبح المزيج ناعماً 

لب في فرٍن ُيخبز القا. سم ٢٠ُيسكب المزيج في قالب كعك مستدير مدھون بالزيت ويبلغ قطره 
دقيقة أو حتى يتّم إخراج السيخ الذي أُدِخل في  ٥٥درجة مئوية لمدة  ١٧٥ُمحّمى على حرارة 

 ً   . وسط الكعكة جافّا

توضع الكعكة على صينية لتبرد تماماً ثّم ُتقّطع بالعرض إلى ث�ث شرائح متساوية للحصول 
  . على ث�ث طبقات

ثّم ُيرّش القطر على . بيزمن القطر ويوضع جانباً ُيصّفى الموجود في علبة كوكتيل الفاكھة لي
  . قطعتي الكعكة السفلتين

  . ُتخفق الكريما الطازجة بقوة حتى تصبح متماسكة ثّم ُتضاف إلى كوكتيل الفاكھة الُمصّفاة

ُتقّطع . يوضع مزيج الكريما والفاكھة بين قطع الكعكة ثم توضع الكعكة في البراد لمدة ساعة
  . وُتقّدم الكعكة إلى شرائح



   بيانات التوقيت

 دقائق 10 : مدة التحضير

 دقيقة 55 : مدة الطھو

  

 كعكة بالموز والجوز •

  عالمي: أسلوب الطبخ •
اتٌ : نوع الطبق • aحْلِوي  
  أشخاص  ٩: الكمية •
  : درجة الصعوبة •
  رخيص: فةالتكل •

  المكّونات 

غ من الزبدة غير  ١٥٠كوب أو  ¾ •
  الطرية ،المملحة

  غ من السكر الناعم ١٠٠كوب أو  ½ •
  من البيض ٤ •
  م�عق طعام من عصير الحامض ٣ •
غ من حليب نستله المكثف  ٣٩٧علبة أو  ١ •

  المحلى
  غ من الدقيق العادي ٢٥٠كوب أو  ¾1 •
  ملعقة صغيرة من البيكينغ باودر ١ •
  ة من بيكربونات الصوداملعقة صغير ١ •
  ناضجة ومفرومة ،غ من الموز ٤٥٠حبات متوسطة الحجم أو  ٣ •
  المفروم ،غ من الجوز ٧٥كوب أو  ½ •

  طريقة التحضير 

ُيضاف البيض، عصير . دقائق حتى يمتزجا جّيداً  ٣-٢ُتخفق الزبدة مع السكر لمدة تتراوح بين 
  . ّونات جّيداً الحامض، وحليب نستله المكثف المحلّى ثّم ُتمزج المك

ُيضاف الدقيق، البيكينغ باودر، وبيكربونات الصودا فوق المزيج وُتخلط المكّونات حتى تمتزج 
  . جّيداً 

 ٢٣ُيقلّب المزيج مع الموز والجوز المفرومين ثّم ُتسكب كافة المكّونات في صينية كعك قياسھا 

درجة  ١٩٠على حرارة  ُتخبز الصينية في فرن محّمى. سم مدھونة بالزبدة والدقيق ٢٨× 
  . دقيقة أو حتى يخرج السيخ الذي أُدِخل في وسطھا نظيفاً  ٤٠- ٣٥مئوية لمدة تتراوح بين 

  . ُتخرج الكعكة من الفرن وتوضع جانباً حتى تبرد



   نصائح

   بيانات التوقيت

ملعقة صغيرة من خ�صة الموز لتعزيز ½ ُيمكن إضافة  : نصائح الطبخ
  .النكھة

 دقيقة 15 : مدة التحضير

 دقيقة 40 : مدة الطھو

  

 كعكة القھوة والجوز •

  عالمي: أسلوب الطبخ •
اتٌ : نوع الطبق • aحْلِوي  
  أشخاص  ٨ :الكمية •
  : درجة الصعوبة •
  رخيص: التكلفة •

  المكّونات 

  المطحون ،غ من الجوز ٥٠كوب أو  ½ •
  غ من الدقيق العادي ١٧٥كوب أو  ¼1 •
  غ من السكر اBسمر ١٥٠كوب أو  ¾ •
  ملعقة صغيرة من البيكينغ باودر ١ •
غ من الزبدة غير  ١٦٠كوب أو  ¾ •

  المذّوبة ،المملحة
  من البيض ٣ •
  المذّوبة في ملعقتين كبيرتين من الماء الساخن ،ھوة نسكافه سريعة التحضيرملعقة طعام من ق ١ •

  للحشوة: •

  غ من جبنة الماسكاربوني ٢٠٠كوب أو  ١ •
  غ من حليب نستله المكثف المحلى ٣٩٧علبة أو  ١ •
  الطرية ،غ من الزبدة غير المملحة ١٦٠كوب أو  ¾ •
  مع سحق نصف الكمّية ،غ من الجوز ٧٥كوب أو  ½ •

  ضير طريقة التح

ُيمزج الجوز مع الدقيق العادي والسكر اBسمر والبيكينغ باودر والزبدة والبيض ومزيج النسكافه 
  . داخل وعاء خ�ٍّط كھربائي̀ 



 ٤ُتخفق المكّونات على سرعٍة خفيفٍة إلى أن تمتزج جّيداً ببعضھا، ثم على سرعٍة معتدلٍة لمّدة 
  . دقائق أو حّتى يصبح المزيج مرناً  ٥إلى 

سم ومدھونين بالزبدة أو الزيت وُيخبزان في  ٢٠لب المزيج إلى قالبين مستديرين للخبز قياس ُيق
دقيقة أو إلى أن يتم إدخال سيخ في الوسط  ٢٥درجٍة مئوّية لمّدة  ١٧٠فرٍن محّمى على حرارة 

  . ُتترك الكعكة لبضع دقائق ثم ُتقلب وُتترك جانباً كي تبرد. وإخراجه نظيفاً 

  : للحشوة

زج الجبنة مع حليب نستله المكّثف المحلّى والزبدة في وعاء خ�ٍّط كھربائ̀ي إلى أن يصبح ُتم
  . المزيج مرناً 

توضع كعكة إسفنجّية على طبٍق للتقديم وُتمرغ نصف كمّية مزيج الكريما على الوجه ثم ُترش 
ية من الكريما وُيزّين ُتغّطى الكعكة بكعكة اسفنجّية أخرى ثم ُيمرغ الوجه بالكمّية المتبق. بالجوز

  . بالجوز الكامل الحّبة

   نصائح

   بيانات التوقيت

لمدة ساعة إذا احتاج اBمر أن  توضع الكريما داخل البراد : نصائح الطبخ
  .استخدامھا تجمد أكثر قبل

 دقيقة 20 : مدة التحضير

 دقيقة 25 : مدة الطھو

  

 كعكة بالتفاح •

  شرقي: أسلوب الطبخ •
اتٌ : نوع الطبق • aحْلِوي  
  أشخاص  ١٠: الكمية •
  : درجة الصعوبة •
  رخيص: التكلفة •

  المكّونات 

غ من الزبدة غير  ٢٢٠كوب أو  ١ •
  الطرية ،لحةالمم

غ من  ٥٠٠حبات متوسطة الحجم أو  ٤ •
مقّشرة، منزوعة البذور، ومقطعة  ،التفاح

  إلى مكعبات متوسطة



  غ من السكر اBسمر ١٠٠كوب أو  ½ •
  من البيض ٤ •
  المنخول ،غ من الدقيق العادي ٢٥٠كوب أو  ¾1 •
  غ من حليب نستله المكثف المحلى ٣٩٧علبة أو  ١ •
  طحونةملعقة صغيرة من القرفة الم ½1 •
  ملعقة صغيرة من البيكينغ باودر ١ •
  ملعقة صغيرة من مسحوق الفاني� ١ •
  م�عق طعام من الزبيب ٣ •

  طريقة التحضير 

، )ُيحتفظ بالكمية المتبقية من الزبدة(م�عق كبيرة من الزبدة  ٣في مق�ة متوّسطة الحجم، ُتذّوب 
ُترفع . دقائق أو حتى تنضج ٦-٥ين وُتقلّى فيھا مكعبات التفاح على نار متوّسطة لمدة تتراوح ب

  . مكعبات التفاح عن النار وتوضع جانباً لتبرد

في وعاء للمزج، توضع الكمية المتبقية من الزبدة مع السكر اBسمر وُيخلطا حتى يصبح المزيج 
  . ناعماً، ثّم ُيضاف البيض، وُتخلط المكّونات حتى تمتزج جّيداً 

دقائق أو حتى  ٣-٢البيض وُتخلط جيداً لمدة تتراوح بين  ُتضاف المكّونات المتبقية إلى مزيج
ُيضاف المزيج إلى التفاح الذي تم اعداده مع الزبيب ثّم ُتسكب كافة المكّونات في . تمتزج جّيداً 

 ١٩٠سم مدھونة بالزبدة، ثّم ُتخبز في فرن محّمى على حرارة  ٢٨×  ٢٣صينية للخبز قياسھا 

  . دقيقة أو حتى يخرج السيخ الذي أُدِخل في وسطھا نظيفاً  ٤٠-٣٥درجة مئوية لمدة تتراوح بين 

   نصائح

   بيانات التوقيت

ح بعد تقطيعه بملعقة كبيرة من عصير الحامض ُيمزج التفا : نصائح الطبخ
  .لتفادي تغّير لونه

 دقيقة 15 : مدة التحضير

 دقيقة 40 : مدة الطھو

  



 كعكة ماربل مع رقاقات الشوكو^تة •

  عالمي: أسلوب الطبخ •
اتٌ : نوع الطبق • aحْلِوي  
  أشخاص  ١٠: الكمية •
  : درجة الصعوبة •
  رخيص: التكلفة •

  المكّونات 

  غ من السكر ١٥٠ كوب أو ¾ •
غ من الزبدة غير  ١٥٠كوب أو  ¾ •

  الطّرية ،المملحة
  من البيض ٢ •
  غ من الدقيق العادي ٢١٠كوب أو  ½1 •
 ،ملعقة صغيرة من قشر الحامض ١ •

  المبشور
  ملعقة صغيرة من خ�صة الفاني� ١ •
  ملعقة صغيرة من البيكينغ باودر ١ •
  غ من حليب نستله المكثف المحلى ٣٩٧علبة أو  ١ •
  المنخول ،عق طعام من مسحوق الكاكاوم� ٢ •
  غ من رقاقات الشوكو^تة المّرة ٧٥كوب أو  ½ •

  طريقة التحضير 

دقائق أو حتى  ٤-٣ُيمَزج السكر والزبدة في وعاء وُيخفقان جيًدا بواسطة خفّاقة كھربائية لمّدة 
  . يتغّير لون المزيج

كينغ باودر وحليب نستله المكثف ُيضاف البيض، الدقيق، قشر الحامض المبشور، الفاني�، البي
  . المحلّى وُيمَزج الخليط جيًدا حتى يصبح ناعًما

سم ُدَھنت بالزبدة وُرشa عليھا  ٢٨×  ٢٣ُتسَكب نصف كمية المزيج في صينية َخبز قياسھا 
ك المزيج حتى يصبح . الدقيق aُيضاف مسحوق الكاكاو إلى الكمية المتبّقية من المزيج وُيحر
كُتضا. ناعًما aع مزيج الكاكاو بالملعقة بشكٍل عشوائي . ف إليه رقاقات الشوكو^تة ثم ُيحر aُيوز

  . على كامل المزيج

دقيقة أو حتى يصبح  ٤٥-٤٠درجة مئوية لمّدة  ١٨٠ُتخَبز الصينية في فرن محّمى على حرارة 
  . باbمكان شّك عود اBسنان في وسط القالب من دون أن يلتصق به المزيج

   نصائح

   بيانات التوقيت



في حال عدم توّفر الخفاقة الكھربائية، ُيمكن خفق المكّونات  : نصائح الطبخ
  .ملعقة خشبية كبيرة بواسطة في وعاٍء كبير

 دقيقة 15 : مدة التحضير

 دقيقة 45 : مدة الطھو

  

 كعكة المھلبية والفراولة •

  شرقي: أسلوب الطبخ •
اتٌ : نوع الطبق • aحْلِوي  
  أشخاص  ٨: الكمية •
  : درجة الصعوبة •
  رخيص: التكلفة •

  المكّونات 

  :مكّونات القاعدة •

غ من بسكويت  ٢٥٠أكواب أو  ½2 •
  فّتتالمُ  ،ديجيستيف

غ من الزبدة غير  ١٠٠كوب أو  ½ •
  المذّوبة ،المملحة

  :مكّونات الحشوة •

  غ من حليب نستله المكثف المحلى ٣٩٧علبة أو  ١ •
  مل من الماء ٥٠٠أكواب أو  ٢ •
  غ من دقيق الذرة ٦٠كوب أو  ½ •
  ملعقة طعام من ماء الزھر ١ •
  فالمنزوعة العنق والمغسولة والمقّطعة إلى أنصا ،غ من الفراولة ٥٠٠ •
  م�عق طعام من مربى الفراولة ٥ •

  طريقة التحضير 

ُترّص العجينة . ُيخلط البسكويت المفّتت والزبدة في وعاء، وُتفرك المكّونات حتى ُتشّكل عجينة
  . دقائق ١٠سم، ثّم توضع في البراد لمدة  ٢٤في قاعدة قالب للكعكة ذات قعر متحّرك قياس 

ُيغلى المزيج مع . ء، ودقيق الذرة في قدر كبيرةيوضع حليب نستله المكثف المحلّى، والما
  . ُيضاف ماء الزھر وُيحّرك. التحريك المستمّر حتى يتكاثف المزيج

يوضع جانباً ليبرد وُيصبح بحرارة . ُيسكب مزيج القشطة الساخن فوق صينية الكعكة الُمعّدة
  . ُتنّسق الفراولة فوق مزيج القشطة. الغرفة العادية

  . لفراولة في قدر صغيرة حتى يغلي ثّم ُيسكب بالملعقة فوق الفراولةُيسّخن ُمرّبى ا



   نصائح

   بيانات التوقيت

  .ّين التارت بشرائح الفستق أو الفستق المسحوقُتز : نصائح التقديم

 دقيقة 25 : مدة التحضير

 دقائق 10 : مدة الطھو

  

 كعكة الجبنة بالفراولة •

  عالمي: أسلوب الطبخ •
اتٌ : نوع الطبق • aحْلِوي  
  أشخاص  ٦: الكمية •
  : درجة الصعوبة •
  معتدل: التكلفة •

  المكّونات 

  من البيض ٢ •
  غ من السكر ١٠٠كوب أو  ½ •
غ من الدقيق اBبيض ذاتي  ٧٠كوب أو  ½ •

  المنخول ،الرفخ
 ،ملعقة طعام من الزبدة غير المملحة ١ •

  المذوبة

  :للحشوة •

  علب من قشطة نستله ٢ •
  غ من جبنة الريكوتا ١٢٥كوب أو  ½ •
  غ من السكر البودرة ٧٠كوب أو  ½ •
  مل من عصير البرتقال غير المحلّى ٦٠كوب أو  ¼ •
  مل عصير البرتقال ٦٠المنقوع في الـ  ،ي�تينملعقة طعام من مسحوق الج ١ •
  الطازجة المقّطعة إلى أنصاف ،غ من الفراولة ٢٠٠ •

  طريقة التحضير 

ُينخل الدقيق فوق خليط البيض وُيقلب بتأّن . ُيخفق البيض مع السكر حّتى يصبح الخليط ناعماً 
  . ّتى تمتزج بھاُتضاف الزبدة المذّوبة وُتقلب مع المكونات ح. باستعمال ملعقة معدنية



درجة مئوية لمّدة  ١٨٠سم وُيخبز على حرارة  ٢٠ُيسكب مزيج الكعكة في قالب خبز مستدير 
يتّم إخراج . دقيقة أو حّتى يتّم إدخال سيخ في وسطھا وإخراجه منھا نظيفاً  ٢٥و ٢٠تتراوح بين 

  . الكعكة من الفرن وُتقلب على رّف معدني لتبرد

ُيسكب الجي�تين المنقوع مع عصير . جبنة الريكوتا والسكر البودرةُتمزج علبتا قشطة نستله مع 
ُيترك جانباً ليبرد قلي�ً ثم ُيسكب فوق . البرتقال في وعاء ويوضع فوق ماء دافئ حّتى يذوب

  . خليط القشطة والجبنة

  . ُيوّزع خليط القشطة والجبنة على وجه الكعكة ثم ُيزّين الوجه بأنصاف الفراولة الطازجة

  . ترك الكعكة في البّراد لمّدة ساعة كاملة قبل التقديمتُ 

   بيانات التوقيت

 دقيقة 25 : مدة التحضير

 دقيقة 25 : مدة الطھو

  

 كعكة جوز الھند •

  عالمي: أسلوب الطبخ •
اتٌ : نوع الطبق • aحْلِوي  
  أشخاص  ٦: كميةال •
  : درجة الصعوبة •
  رخيص: التكلفة •

  المكّونات 

 ،شرائح من خبز التوست اBبيض ٥ •
  المنزوع منه اBطراف

غ من حليب نستله المكثف  ٣٩٧علبة أو  ١ •
  المحلى

  غ من قشطة نستله ١٧٠علبة أو  ١ •
  من البيض ٣ •
  غ من جوز الھند المجفف ١٠٠كوب أو  ١ •
  ي�ملعقة صغيرة من مسحوق الفان ١ •
  ملعقة صغيرة من البيكينغ باودر ١ •
  غ من السكر ٥٠كوب أو  ¼ •
  حبة واحدة فقط ،من بْشر قشر الحامض •

  طريقة التحضير 



. يوضع لّب الخبز اBبيض في خ�ّط كھربائي وُيطحن لمّدة دقيقة واحدة أو حّتى يصبح مطحوناً 

  . ُيرفع من الخ�ّط وُيترك جانباً 

ى مع قشطة نستله والبيض وجوز الھند المجّفف ومسحوق ُيمزج حليب نستله المكثف المحلّ 
ُيضاف الخبز المطحون إلى . الفاني� والبيكينغ بادور والسكر وبرش الحامضة في وعاء كبير

  . باقي المكّونات وُيخلط جيداً حّتى يمتزج معھا

 ١٧٥سم وُتخبز الكعكة في فرن محّمى على حرارة  ٢٠يوضع الخليط في قالب خبز مستدير 

  . دقيقة أو حّتى تنضج ٤٥درجة مئوّية لمّدة 

   نصائح

   بيانات التوقيت

ة من حليب نستله المكثف المحلى عند التقديم يمكن وضع طبق : نصائح التقديم
  .الھند ثم يرش الوجه بجوز

 دقيقة 25 : مدة التحضير

 دقيقة 45 : مدة الطھو

  

 واللوز) الكمثري(كعكة اbجاص  •

  عالمي: أسلوب الطبخ •
اتٌ : نوع الطبق • aحْلِوي  
  أشخاص  ٧: الكمية •
  : درجة الصعوبة •
  رخيص: التكلفة •

  المكّونات 

  من البيض ٣ •
  غ من السكر الناعم ٢٠٠أو كوب  ١ •
  ملعقة صغيرة من خ�صة الفاني� ١ •
غ من الدقيق اBبيض  ٢١٠كوب أو  ½1 •

  المنخول ،ذاتي الرفخ
  غ من اللوز المطحون ٥٠كوب أو  ½ •
  الطرّية ،غ من الزبدة غير المملحة ٥٠كوب أو  ¼ •
  أنصاف من اbجاص المعلّب والمصّفى ٦ •
  ف المحلىغ من حليب نستله المكث ٣٩٧علبة أو  ١ •



  طريقة التحضير 

ُيمزج البيض مع السكر الناعم وخ�صة الفاني� والدقيق واللوز المطحون والزبدة الطرية في 
  . وعاء متوّسط الحجم لخ�ّط كھربائي

ُتخفق المكّونات بسرعة خفيفة حّتى تمتزج جيداً بعضھا مع بعض، ثم بسرعة متوّسطة حّتى 
  . يصبح الخليط ناعماً 

ُتصّف أنصاف . سم بعد دھنه بالزبدة ورّشه بالدقيق ٢٤يج ويوّزع في قالب خاص ُيسكب المز
  . على الوجه) الكمثري(اbجاص 

دقيقة أو حّتى ترفخ الكعكة  ٤٠درجة مئوّية لمّدة  ١٨٠ُيخبز القالب في فرن مسّخن على حرارة 
  . ويصبح لونھا ذھبياً فاتحاً 

دقائق إضافية أو  ١٠ه الكعكة وُتخبز مجّدداً لمّدة ُيوّزع حليب نستله المكّثف المحلّى على وج
  . حّتى يصبح لون الوجه ذھبياً 

  . دقائق قبل قلبھا على الرّف لتبرد ٥ُتترك الكعكة في القالب لمّدة 

   بيانات التوقيت

 قةدقي 30 : مدة التحضير

 دقيقة 50 : مدة الطھو

  

 كعكة الدّراق المبّردة •

  عالمي: أسلوب الطبخ •
اتٌ : نوع الطبق • aحْلِوي  
  أشخاص  ٥: الكمية •
  : درجة الصعوبة •
  رخيص: التكلفة •

  المكّونات 

غ من حليب نستله المكثف  ٣٩٧علبة أو  ١ •
  المحلى

  غ من قشطة نستله ٣٤٠علب أو  ٢ •
  اكرزغ من غراھام كر ٢٠٠علبة أو  ١ •
المصّفى  ،غ من الدراق ٤٠٠علبة أو  ١ •

  والمقّطع إلى شرائح رفيعة



  طريقة التحضير 

 ٣ُيخلط حليب نستله المكثف المحلّى وقشطة نستله في قدر على النار ويترك المزيج يغلي لمده 
  . دقائق على نار خفيفة

  . معدنّية سم بورقةٍ  ١٠× سم  ٣٠ُتغّطى القاعدة والجانبان المواجھان في قالٍب قياس 

  . توضع طبقات متعاقبة من مزيج الكريما الساخن والكراكرز والدراق

توضع الكعكة لتبرد إلى حرارة معتدلة ثم توضع في البّراد على مدى ليلٍة كاملٍة ثم ُتقلب الكعكة 
  . وُتستخرج الورقة المعدنّية وُتقّطع الكعكة إلى شرائح

   نصائح

   بيانات التوقيت

  .يمكن استبدال الدّراق بمكعبات من كوكتيل الفاكھة : نصائح الطبخ

 دقائق 10 : مدة التحضير

  

 كعكة الجبنة بالتوت المبّردة •

  عالمي: لوب الطبخأس •
اتٌ : نوع الطبق • aحْلِوي  
  أشخاص  ١٠: الكمية •
  : درجة الصعوبة •
  معتدل: التكلفة •

  المكّونات 

  :للعجينة •

غ من بسكويت  ١٥٠كوب أو  ½1 •
  المفّتت ،ديجيستيف

 ،غ من الزبدة غير المملحة ٥٠كوب أو  ¼ •
  المذّوبة

  ملعقة طعام من السكر الناعم ١ •

  :لحشوة الجبنة •

  غ من جبنة الكريما ٥٠٠و أكواب أ ½2 •
  غ من السكر الناعم ١٣٠كوب أو  2/3 •
  غ من قشطة نستله ١٧٠علبة أو  ١ •
  ملعقة صغيرة من خ�صة الفاني� ١ •
  المبروش ،ملعقة صغيرة من قشر الحامض ١ •
  ملعقة طعام من عصير الحامض ١ •



  المبّردة ،مل من الكريما السائلة ٢٥٠كوب أو  ١ •
  م�عق كبيرة من الماء الساخن ٤المذّوب في  ،تينم�عق طعام من مسحوق الجي� ٢ •
  غ من مرّبى توت العلّيق ١٥٠كوب أو  ½ •

  طريقة التحضير 

ُيمزج فتات البسكويت مع الزبدة والسكر وُتفرك المكونات جيداً بواسطة أطراف اBصابع ثم 
ع القالب سم وذي قاعدٍة مرنٍة ويوض ٢٤ُترص عجينة البسكويت على قاعدة قالٍب للكعكة قياس 

  . في البراد

في ھذه اBثناء، ُتخفق جبنة الكريما مع قشطة نستله، السكر، الفاني�، برش الحامض، وعصير 
ُتضاف الكريما السائلة إلى مزيج . الحامض داخل خ�ٍّط كھربائ̀ي إلى أن يصبح المزيج طرياً 

  . دقائق أو إلى أن يشتد المزيج قلي�ً  ٥إلى  ٤الجبنة وُتخفق لمدة 

ُيضاف الجي�تين المذّوب فوق المزيج مع التحريك المستمر إلى أن تمتزج المكونات جيداً ثم 
ساعات أو  ٣يوضع القالب في البراد لمدة . ُيسكب المزيج وُيوّزع بتجانٍس فوق القاعدة المجّھزة

  . إلى أن تشتد حشوة الجبنة وتصبح سھلة التقطيع

  . كعكة الجبنة إلى شرائح وُتقّدم ُيوّزع مربى التوت على الوجه ثم ُتقّطع

   نصائح

   بيانات التوقيت

ا المخفوقة وحبات التوت يمكن تزيين الوجه بالقليل من الكريم : نصائح التقديم
  .الطازجة

 دقيقة 25 : مدة التحضير

  ساعات 3 : مدة التبريد

  

 كعكة باBناناس •

  عالمي: أسلوب الطبخ •
اتٌ : نوع الطبق • aحْلِوي  
  أشخاص  ٩: الكمية •
  : درجة الصعوبة •
  رخيص: التكلفة •

  المكّونات 

  من شرائح اBناناس المعلّبة والمصفّاة ١٠ •



  من البيض ٢ •
  غ من الدقيق العادي ٢١٠كوب أو  ½1 •
  ملعقة صغيرة من البيكينغ باودر ١ •
  المذّوبة ،غ من الزبدة غير المملحة ١٥٠كوب أو  ¾ •
  ملعقة صغيرة من خ�صة نكھة اBناناس ½ •
  غ من حليب نستله المكثف المحلى ٣٩٧علبة أو  ١ •
  صغيرة الحجم ،من بْشر قشر ليمونة حامضة •
  غ من السكر ١٥٠كوب أو  ¾ •

  يقة التحضير طر

شرائح أناناس في  ٦توضع . سم بالزبدة والطحين ٢٥ُيدھن قالب كعك مستدير الشكل مقاس 
  . قعره

ُتطحن الشرائح ا^ضافية لمدة دقيقتين أو . توضع الشرائح اBربع اBخرى في خ�ّطة الطعام
  . ُترفع من الخ�ّطة وتوضع في وعاء كبير.حتى تصبح مھروسة

لدقيق، والبيكينغ باودر، والزبدة، وخ�صة نكھة اBناناس، وحليب نستله ُتضاف البيضتان، وا
  . المكثف المحلّى، وقشر الحامض والسّكر إلى اBناناس المھروس

  . ُتمزج المكّونات جّيداً حتى تصبح ناعمة ثّم ُيسكب المزيج في صينية الَخبز التي تّم إعدادھا

دقيقة أو حتى يخرج السيخ  ٥٥درجة مئوية لمدة  ١٧٥ُتخبز الكعكة في فرن محّمى على حرارة 
  . الذي أُدِخل في وسطھا نظيفاً 

   نصائح

   بيانات التوقيت

لتذويب الزبدة، توضع الكمّية داخل وعاٍء للصلصة متوّسط  : خنصائح الطب
على ناٍر خفيفٍة إلى أن تذوب الزبدة  الحجم، ثم ُيترك الوعاء

حتى تبرد قبل  ^ يجب أن ُتغلى الزبدة بل توضع جانباً . كلّياً 
  .التمّكن من استعمالھا

 دقائق 10 : مدة التحضير

 دقيقة 55 : مدة الطھو

  



 ي بالبرتقال والزنجبيلكعكة للّشا •

  عالمي: أسلوب الطبخ •
اتٌ : نوع الطبق • aحْلِوي  
  أشخاص  ٦: الكمية •
  : درجة الصعوبة •
  رخيص: التكلفة •

  المكّونات 

غ من الزبدة غير  ١٥٠كوب أو  ¾ •
  المذّوبة ،المملحة

  من البيض ٣ •
غ من حليب نستله المكثف  ٣٩٧علبة أو  ١ •

  المحلى
 ،لعاديغ من الدقيق ا ٢٥٠كوب أو  ¾1 •

  المنخول
  ملعقة صغيرة من البيكينغ باودر ١ •
  ملعقة صغيرة من مسحوق الفاني� ½1 •
  م�عق صغيرة من بشر قشر البرتقال ٢ •
  ملعقة صغيرة من الزنجبيل المبشور ١ •

  طريقة التحضير 

ُيمزج كلm من الزبدة والبيض وحليب نستله المكّثف المحلّى والطحين والبايكنغ باودر ومسحوق 
  . � وبرش البرتقال والزنجبيل المبشور في وعاء خ�ّط كھربائيّ الفاني

ثم ُتخفق بدرجة . ُتخفق المكّونات بدرجة سرعة منخفضة حّتى تمتزج جيداً ببعضھا البعض
  . دقائق حّتى يصبح المزيج ناعماً ويتغّير لونه ٥- ٤سرعة متوّسطة لمّدة 

أو الزبدة وُيخبز في فرن محّمى على  سم مدھون بالزيت ٣٠× سم  ١١ُيقلب المزيج إلى قالب 
  . درجة مئوّية لمّدة ساعة من الوقت أو حّتى يصبح لونه بّنّياً ذھبّياً  ١٧٠حرارة 

   بيانات التوقيت

 دقيقة 15 : مدة التحضير

 دقيقة 50 : مدة الطھو

  



بالشوكو^تة وزبدة ) موّشحة(كة ماربريه كع •
 الفول السوداني

  شرقي: أسلوب الطبخ •
اتٌ : نوع الطبق • aحْلِوي  
  أشخاص  ١٠: الكمية •
  : درجة الصعوبة •
  رخيص: التكلفة •

  المكّونات 

  غ من الشوكو^تة الداكنة ١١٢كوب أو  ¾ •
غ من الزبدة غير  ٢٠٠كوب أو  ١ •

  الطرّية ،المملحة
  من زبدة الفستقغ  ٢٠٠كوب أو  ١ •
  غ من السكر الناعم ١٠٠كوب أو  ½ •
  من البيض ٦ •
  غ من الدقيق العادي ٢٨٠أكواب أو  ٢ •
  م�عق صغيرة من البيكينغ باودر ٢ •
  غ من حليب نستله المكثف المحلى ٣٩٧علبة أو  ١ •

  :لصلصة الشوكو-تة •

  غ من الشوكو^تة الداكنة ١٥٠كوب أو  ١ •
  ائلةالس ،مل من كريما الخفق ٦٠كوب أو  ¼ •

  طريقة التحضير 

  . ُتذّوب الشوكو^تة في وعاء فوق الماء الساخن، ثم ُتترك جانباً 

ُيخفق المزيج لمّدة . توضع الزبدة مع زبدة الفول السوداني والسكر في وعاء خ�ّط كھربائي
  . دقائق أو حّتى يصبح المزيج خفيفاً ومتجانساً  ٥و ٤تتراوح بين 

  . رى، مع الخفق جيداً بعد إضافة كّل بيضةُيضاف البيض، الواحدة تلو اBخ

ُينخل الدقيق مع البيكنغ باودر في وعاء، ثم ُيضاف إلى مزيج الزبدة بالتناوب مع حليب نستله 
  . المكّثف المحلّى حّتى تمتزج المكّونات جيداً بعضھا ببعض

ورّشه  لتر، بعد دھنه بالزبدة ٣ُيسكب نصف المزيج في قالب دائري مفّرغ في الوسط سعة 
  . بالدقيق

ُتمّرر . ُتضاف الشوكو^تة المذّوبة إلى الكمية المتبّقية من المزيج ثم ُيسكب المزيج في القالب
  . سّكين فيه من أجل الحصول على الشكل الموّشح

دقيقة حّتى يتّم  ٦٠و ٥٠درجة مئوّية لمّدة تتراوح بين  ١٨٠ُتخبز الكعكة في الفرن على حرارة 
  . ھا وإخراجه نظيفاً إدخال سيخ في وسط



ُتقّسم الشوكو^تة إلى قطع وتوضع في قدر صغيرة مع الكريما؛ ُيحّرك المزيج على نار خفيفة 
  . حّتى تذوب الشوكو^تة، ثم ُيسكب على وجه الكعكة

   بيانات التوقيت

 دقيقة 20 : رمدة التحضي

 ساعة : مدة الطھو

  

 موس الشوكو^تة والفاني� •

  عالمي: أسلوب الطبخ •
اتٌ : نوع الطبق • aحْلِوي  
  شخص  ١١: الكمية •
  : درجة الصعوبة •
  معتدل: التكلفة •

  المكّونات 

  :مكّونات قاعدة الموس •

  الُمفّتت ،غ من بسكويت ديجيستيف ٢٥٠ •
غ من الزبدة غير  ١٠٠كوب أو  ½ •

  المذوبة ،المملحة
  غ من رقائق الشوكو^تة ٤٠كوب أو  ¼ •

  :مكّونات الحشوة •

  مل من كريما الخفق ٦٨٠أكواب أو  ¾2 •
  غ من حليب نستله المكثف المحلى ٣٩٧علبة أو  ١ •
  ملعقة صغيرة من مسحوق الفاني� ١ •
  م�عق صغيرة من مسحوق الجي�تين ٢ •
  م�عق طعام من الماء الساخن ٤ •
  السائل ،بمل من الحلي ١٨٥كوب أو  ¾ •
  المقطعة إلى قطع صغيرة ،غ من الشوكو^تة الداكنة ٣٠٠أكواب أو  ٢ •

  طريقة التحضير 

ُيرّص المزيج في قعر . ُيمزج البسكويت الُمفّتت، والزبدة، ورقائق الشوكو^تة معاً في وعاء
  . دقائق ١٠يوضع في البراد لمدة . سم ٢٤قالب كعك مستدير ومتحّرك قياس 

  . دقائق أو حتى تتماسك ثّم توضع في البراد ٦و ٥دة تتراوح بين ُتخفق الكريما لم



ُتخفق نصف كمية الكريما المخفوقة مع حليب نستله المكثف المحلّى، ومسحوق الفاني� لمدة 
ُيذّوب مسحوق الجي�تين في الماء الساخن وُيسكب فوق المزيج مع التحريك المستمّر . دقيقة

  . حتى َتْمتزج المكّونات كلّھا

  . دقائق ١٠ُيسكب المزيج الُمعّد في قاعدة البسكويت ويوضع في البراد لمدة ^ تقّل عن 

ُيحّرك المزيج . ُيسّخن الحليب في قدر ثّم ُيرفع عن النار وُتضاف إليه قطع الشوكو^تة السوداء
ّرك حتى تذوب الشوكو^تة في الحليب ثّم ُيسكب فوق الكمية المتبقية من القشطة المخفوقة وُيح

  . جّيداً 

  . ُيسكب مزيج الشوكو^تة فوق موس الشوكو^تة الُمبّردة

  . ساعات على اBقّل ثّم ُتقّدم ٦توضع الموس في البراد لمدة 

   نصائح

   بيانات التوقيت

درجة  ٤٥ينبغي عدم تسخين الحليب إلى ما يفوق حرارة  : نصائح الطبخ
  .مئوية عند تذويب الشوكو^تة

 دقيقة 30 : مدة التحضير

 ساعات 7 : مدة التبريد

  

 كعكة الجبنة بالتفاح والقرفة •

  عالمي: أسلوب الطبخ •
اتٌ : نوع الطبق • aحْلِوي  
  أشخاص  ١٠: الكمية •
  : درجة الصعوبة •
  رخيص: التكلفة •

  المكّونات 

  :للعجينة •

غ من بسكويت  ٢٥٠أكواب أو  ½2 •
  المفّتت ،ديجيستيف

  ملعقة طعام من السكر الناعم ١ •
غ من الزبدة غير  ١١٠كوب أو  ½ •

  المذوبة ،المملحة

  :للحشوة •



  غ من جبنة الكريما ٣٠٠كوب أو  ½1 •
  ستلهغ من قشطة ن ١٧٠علبة أو  ١ •
  غ من السكر الناعم ٥٠كوب أو  ¼ •
  من البيض ٢ •
  ملعقة صغيرة من خ�صة الفاني� ١ •
  ملعقة صغيرة من بْشر قشر الحامض ½ •

  :للتغليفة •

  المذوبة ،م�عق طعام من الزبدة غير المملحة ٢ •
مقّشرة، منزوعة البذور ومقطعة إلى مكعبات  ،غ من التفاح ٤٥٠حبات متوسطة الحجم أو  ٣ •

  ممتوسطة الحج
  غ من السكر الناعم ٧٠كوب أو  1/3 •
  م�عق طعام من الماء ٤ •
  ملعقة صغيرة من القرفة المطحونة ½ •
  المحّمص ،غ من اللوز المقّطع إلى شرائح ٢٥كوب أو  ¼ •

  طريقة التحضير 

ُيمزج فتات البسكويت مع الزبدة والسكر وُترص العجينة على القاعدة والجوانب في قالٍب 
  . سم ثم يوضع القالب جانباً  ٢٦قياس  للتارت ذي قاعدٍة مرنةٍ 

ُتخلط جبنة الكريما مع قشطة نستله والسكر داخل وعاٍء متوسط الحجم إلى أن يصبح المزيج 
 ً ُيضاف البيض مع الفاني� وبرش الحامض ويخفق جيداً مع مزيج الجبنة ثم يسكب المريج . ناعما

  . فوق القاعدة المحضرة

ية من قالب التارت بورق اBلمنيوم ثم يوضع القالب في صينية ُتغطى القاعدة والجوانب الخارج
درجة مئوية  ١٧٠ُتخبز في فرٍن محمى على حرارة ). بان ماري(الفرن المليئة بالقليل من ماء 

  . دقيقة أو إلى أن يبدو المزيج شديداً في الوسط عند لمسه باbصبع ٤٥إلى  ٤٠لمدة 

مع التفاح، السكر والماء في قدٍر متوسطة الحجم وُتحّرك  في ھذه اBثناء، توضع الزبدة المذّوبة
ُيضاف مسحوق القرفة . دقائق أو إلى أن يصبح التفاح طرياً  ١٠المكّونات على ناٍر خفيفٍة لمّدة 
  . ويحرك ثم توضع القدر جانباً 

ُيمرغ مزيج التفاح فوق كعكة الجبنة المخبوزة وُيرش فوقھا اللوز المحمص ثم توضع الكعكة 
  . ي البراد إلى أن يحين وقت التقديمف

   نصائح

   بيانات التوقيت

  .التقديم يمكن رش الوجه بالسكر البودرة قبل : نصائح التقديم

 دقيقة 25 : مدة التحضير



 دقيقة 45 : مدة الطھو

  

 كعكة بالكاجو •

  شرقي: أسلوب الطبخ •
اتٌ : نوع الطبق • aحْلِوي  
  أشخاص  ١٠: الكمية •
  : درجة الصعوبة •
  رخيص: التكلفة •

  المكّونات 

غ من الزبدة غير  ١٥٠كوب أو  ¾ •
  الطرّية ،المملحة

  غ من السكر ١٠٠كوب أو  ½ •
  يضمن الب ٤ •
غ من الكاجو غير  ١٥٠كوب أو  ½1 •

  المطحون ،المملّح
  غ من الدقيق العادي ١٤٠كوب أو  ١ •
  ملعقة صغيرة من خ�صة الفاني� ١ •
  غ من حليب نستله المكثف المحلى ٣٩٧علبة أو  ١ •
  ملعقة صغيرة من البيكينغ باودر ١ •
  ملعقة صغيرة من بيكربونات الصودا ١ •

  طريقة التحضير 

سكر في وعاٍء كبيٍر للخلط وُتمزج المكونات مع بعضھا بواسطة خ�ٍّط توضع الزبدة مع ال
  . كھربائ̀ي إلى أن يتغّير لون المزيج أو يصبح ناعماً 

ُيضاف البيض تدريجّياً إلى المزيج مع التحريك المستمر ثم ُيضاف الكاجو المطحون، الدقيق 
  . ودر وبيكربونات الصوداالعادي، الفاني�، حليب نستله المكثف المحلّى، البيكينغ با

 ٢٥ُتخلط كل المكونات ببعضھا إلى أن تمتزج جيداً ثم ُيسكب المزيج داخل قالٍب للخبز قياس 

  . سم ومدھون بالزيت أو الزبدة المذوبة ٣٠× سم 

دقيقة أو إلى أن  ٤٠إلى  ٣٥درجٍة مئوّية لمدة  ١٧٥ُتخبز الكعكة في فرن محّمى على حرارة 
  . ه وإخراجه نظيفاً ويصبَح سطح الكعكة ذھبياً يتم إدخال سيخ داخل

   نصائح

   بيانات التوقيت



لمفرومة على وجه الكعكة يمكن رش بعض حبات الكاجو ا : نصائح الطبخ
  .قبل خبزھا

 دقيقة 15 : مدة التحضير

 دقيقة 40 : مدة الطھو

  

 كعكة مع موس الشوكو^تة •

  عالمي: أسلوب الطبخ •
اتٌ : نوع الطبق • aحْلِوي  
  أشخاص  ١٠: الكمية •
  : درجة الصعوبة •
  رخيص: التكلفة •

  المكّونات 

  :للكعكة •

  من البيض ٥ •
  الناعمغ من السكر  ١٠٠كوب أو  ½ •
  ملعقة صغيرة من خ�صة الفاني� ١ •
 ،م�عق طعام من مسحوق الكاكاو ٣ •

  المنخول
  المنخول ،غ من الدقيق العادي ١٤٠كوب أو  ١ •

  :لموس الشوكو-تة •

  مل من الكريما السائلة ٦٢٥أكواب أو  ½2 •
  غ من قشطة نستله ١٧٠علبة أو  ١ •
  المذوبة ،غ من الشوكو^تة الداكنة ٣٠٠ •

  طريقة التحضير 

دقائق أو إلى أن يسمك المزيج ثم ُتُ◌ضاف إليه  ٨إلى  ٦ُيخفق البيض مع السكر الناعم لمدة 
  . خ�صة الفاني�

ُتستخدم . ُيمزج مسحوق الكاكاو مع الدقيق ثم ُينخل المزيج فوق خليط البيض على ث�ث مراحل
  . ملعقة معدنية لخلط المكونات جيداً ببعضھا

سم ذي القاعدة المرنة والمدھون  ٣٠لب الكعكة المستدير قياس ُيوّزع المزيج بتجانٍس فوق قا
درجة  ١٨٠يوضع القالب في فرن محّمى على حرارة . بالزبدة أو الزيت والمغّطى بالدقيق

ُيستخرج . دقيقة أو إلى أن تبدو الكعكة شديدة عند لمسھا بخفةٍ  ٢٠إلى  ١٥مئوية وُيخبز لمدة 
  . بردالقالب من الفرن ويوضع جانباً كي ي



توضع الكريما السائلة الطازجة مع قشطة نستله في وعاٍء كبيٍر وُتُ◌مزج المكونات بواسطة 
  . دقائق أو إلى أن تشتد الكريما قلي�ً  ٦إلى  ٥خ�ٍط كھربائ̀ي يدو̀ي لمدة 

ُتضاف الشوكو^تة المذّوبة ببطٍء فوق مزيج الكريما المخفوقة مع التحريك المستمر إلى أن 
ج متماسكاً ثم ُيسكب بتجانٍس فوق الكعكة ا^سفنجية المبّردة ويوضع القالب في يصبح المزي

  . البراد حتى يشتد ويصبح سھل التقطيع

   نصائح

   بيانات التوقيت

ُتُ◌رش عجينة الكعكة ا^سفنجية بعد تبريدھا بالقطر  - : نصائح التقديم
ُيرش مسحوق الكاكاو على الوجه  - .الخفيف لمنحھا طراوةً 

  .بواسطة منخل ضّيق الثقوب

 دقيقة 20 : مدة التحضير

 دقيقة 15 : مدة الطھو

  

 كعكة ماربل بالجبنة •

  لميعا: أسلوب الطبخ •
اتٌ : نوع الطبق • aحْلِوي  
  أشخاص  ١٠: الكمية •
  : درجة الصعوبة •
  معتدل: التكلفة •

  المكّونات 

  :للعجينة •

غ من كوكيز  ١٥٠كوب أو  ½1 •
  المسحوقة ،الشوكو^تة

 ،غ من الزبدة غير المملحة ٥٠كوب أو  ¼ •
  المذوبة

  :للحشوة •

  المذّوبة ،م�عق طعام من الزبدة غير المملحة ٢ •
  غ من حليب نستله المكثف المحلى ٣٩٧علبة أو  ١ •
  غ من جبنة الكريما ٤٠٠أكواب أو  ٢ •
  ملعقة صغيرة من خ�صة الفاني� ١ •
  المبروش ،ملعقة صغيرة من قشر الحامض ١ •
  من البيض ٣ •



  المذّوبة ،غ من الشوكو^تة بالحليب ٧٥كوب أو  ½ •

  طريقة التحضير 

سم وذي  ٢٠يج في قالٍب للكعكة قياس ُتمزج فتات كوكيز الشوكو^تة مع الزبدة ثم ُيرص المز
  . قاعدة مرنة

ُتمزج الزبدة المذّوبة مع حليب نستله المكّثف المحلّى داخل قدٍر متوسطة الحجم وغير ^صقة 
دقائق أو إلى أن يشتد المزيج ثم يوضع  ٦إلى  ٥وُتحّرك المكّونات على ناٍر متوسطة لمدة 

  . جانباً كي يبرد على حرارة معتدلة

مزيج حليب نستله المكّثف المحلّى المجّھز مع جبنة الكريما، الفاني�، وبرش الحامض إلى ُيخفق 
ُتضاف البيضة تلو اBخرى ثم ُيستخرج كوب من مزيج جبنة . أن يصبح المزيج كريمياً وطرّياً 

  . الكريما وُيمزج مع شوكو^تة الحليب المذّوبة

  . سكب مزيج الشوكو^تة عشوائياً على الوجهُيسكب الخليط السادة فوق القاعدة المحضرة ثم يُ 

ُتغطى القاعدة والجوانب الخارجية من قالب الكعكة بواسطة ورق اBلمنيوم ثم يوضع القالب في 
درجة  ١٥٠ُيخبز في فرٍن محّمى على حرارة ). بان ماري(صينية للخبز مليئة بالقليل من الماء 

يبدو المزيج شديداً عند لمسه في الوسط  دقائق أو إلى أن ١٠مئوية من ساعة إلى ساعة و
  . بواسطة اbصبع

  . ُيستخرج من الفرن وُيرفع القالب من البان ماري ثم يوضع جانباً كي يبرد

  . عندما تبرد الكعكة، توضع في البراد ثم ُتستخرج من القالب وُتقّطع إلى شرائح وُتقّدم

   نصائح

   بيانات التوقيت

ُتزّين . يمكن رش الوجه بالسكر البودرة ومسحوق الكاكاو : نصائح التقديم
  .الشوكو^تة الجوانب برقاقات

 دقيقة 20 : مدة التحضير

 دقائق ١٠ساعة و  : مدة الطھو

  



 كعكة الليمون الحامض الشھّية •

  عالمي: أسلوب الطبخ •
اتٌ : نوع الطبق • aحْلِوي  
  أشخاص  ٨: الكمية •
  : درجة الصعوبة •
  رخيص: التكلفة •

  المكّونات 

غ من الزبدة غير  ١٢٥كوب أو  2/3 •
  المقّطعة إلى قطع صغيرة ،المملحة

 ،م�عق صغيرة من قشر الحامض ٢ •
  المبشور

  مل من عصير الحامض ٦٠كوب أو  ¼ •
غ من حليب نستله المكثف  ٣٩٧علبة أو  ١ •

  المحلى
  غ من الدقيق اBبيض ذاتي الرفخ ٢١٠كوب أو  ½1 •
  من البيض ٣ •
  غ من السكر الناعم ٢٠٠كوب أو  ١ •

  طريقة التحضير 

 ٢٣ُيدھن قالب ذو قعر متحّرك عميق قطره . درجة مئوّية ١٨٠ُيسّخن الفرن حّتى حرارة 

  . متر بالزبدة المذّوبة أو الزيتسنتي

  . ُتمزج كافة المكّونات في وعاء متوّسط الحجم بخ�ّط كھربائي

ُتخفق المكّونات بسرعة خفيفة حّتى تمتزج مع بعضھا البعض، ثم بسرعة متوّسطة حّتى يصبح 
  . المزيج ناعماً ويتغّير لونه

 ٥٥و ٥٠لفرن لمّدة تتراوح بين ُتخبز الكعكة في ا. ُيسكب المزيج وُيوّزع في صينية محضرة

  . دقيقة أو حّتى يتّم إدخال شيش في وسط الكعكة وإخراجه منھا نظيفاً 

  . دقائق قبل قلبھا على الرّف حّتى تبرد ٥ُتترك الكعكة لمّدة 

  . يمكن ُرّش القليل من السكر الناعم المنخول على الكعكة الباردة

   نصائح

   بيانات التوقيت

يمكن استعمال أّي قالب بالحجم نفسه من قوالب الخبز في  : نصائح الطبخ
  .القعر المتحّرك متوّفراً  حال لم يكن القالب ذو



 دقيقة 25 : رمدة التحضي

 دقيقة 55 : مدة الطھو

  

 كعكة جوز الھند والجزر •

  عالمي: أسلوب الطبخ •
اتٌ : نوع الطبق • aحْلِوي  
  أشخاص  ٨: الكمية •
  : درجة الصعوبة •
  رخيص: التكلفة •

  المكّونات 

 ،غ من الدقيق العادي ٢١٠كوب أو  ½1 •
  منخول

  غ من السكر الناعم ٢٠٠كوب أو  ١ •
  رفة المطحونةملعقة صغيرة من الق ١ •
  ملعقة صغيرة من البيكينغ باودر ½1 •
ملعقة صغيرة من جوز الطيب  ¼ •

  المسحوق
  ملعقة صغيرة من مسحوق الفاني� ½1 •
  م�عق طعام من بودرة حليب جوز الھند ماجي ٣ •
  مذّوبة ،غ من الزبدة غير المملحة ١٥٠كوب أو  ¾ •
  من البيض ٤ •
  غ من حليب نستله المكثف المحلى ٣٩٧علبة أو  ١ •
  مقشرتان ومبشورتان ،غ من الجزر ٢٥٠حبات متوسطة الحجم أو  ٢ •

  طريقة التحضير 

ُيخلط الدقيق العادي مع السكر الناعم، ومسحوق القرفة، والبيكينغ باودر، ومسحوق جوزة 
  . الطيب، ومسحوق الفاني�، وحليب جوز الھند ماجي المجّفف في وعاء

له المكثف المحلّى، وُتخلط المكّونات جيداً بعضھا ُتضاف الزبدة المذّوبة مع البيض وحليب نست
  . مع بعض

  . ُيضاف الجزر المبشور إلى الخليط وُيمزج معه جيداً 

  . سم ٢٢ُيسكب المزيج في قالب مستدير 

دقيقة أو حّتى يتّم إدخال  ٤٥درجة مئوّية لمّدة  ١٧٥ُتخبز الكعكة في فرن محّمى على حرارة 
  . سيخ في وسطھا وإخراجه نظيفاً 



  . ُتقلب الكعكة على رّف معدني لتبرد قبل التقديم

   بيانات التوقيت

 دقيقة 20 : مدة التحضير

 دقيقة 45 : مدة الطھو

  

 كعكة الجبنة بالحامض •

  عالمي: أسلوب الطبخ •
اتٌ : نوع الطبق • aحْلِوي  
  أشخاص  ٦: الكمية •
  : درجة الصعوبة •
  معتدل: التكلفة •

  المكّونات 

  من أصابع البسكويت الھّشة ١٢ •
غ من حليب نستله المكثف  ٣٩٧علبة أو  ١ •

  المحلى
  غ من جبنة الكريما ٢٠٠كوب أو  ١ •
  م�عق صغيرة من مسحوق الفاني� ٢ •
  من البيض ٣ •
  مع حفظ القشر والعصير ،حبة من الحامض ١ •

  ير طريقة التحض

  . سم ٢٤ُتصّف أصابع البسكويت الھّشة في قالب ذي قعر متحّرك قطره 

ُيخلط حليب نستله المكثف المحلّى، مع جبنة الكريما، ومسحوق الفاني�، والبيض، وعصير 
ُيخفق المزيج حّتى يصبح ناعماً، ثم ُيسكب فوق أصابع البسكويت . وبرش الحامضة في وعاء

  . المصفوفة

دقيقة، حّتى تتشّرب أصابع البسكويت صلصة الكريما، ثم ُتخبز الكعكة  ١٥ّدة يتّم ا^نتظار لم
ُتترك في . درجة مئوّية حّتى تشتدّ  ١٧٥دقيقة في فرن على حرارة  ٤٠و ٣٥لمّدة تتراوح بين 

  . القالب وتوضع على رّف معدني حّتى تبرد، ثم توضع في البّراد لكي تجمد

  . ُتقلب على طبق وُتقّدم

   بيانات التوقيت



 دقيقة 20 : مدة التحضير

 دقيقة 40 : مدة الطھو

  

 كعكة بالبھارات •

  عالمي: أسلوب الطبخ •
اتٌ : نوع الطبق • aحْلِوي  
  أشخاص  ٧: الكمية •
  : درجة الصعوبة •
  رخيص: التكلفة •

  المكّونات 

غ من الزبدة غير  ٢٥٠كواب أو أ ¼1 •
  الطرّية ،المملحة

  غ من السكر البودرة ١٤٠كوب أو  ١ •
  من البيض ٤ •
غ من دقيق القمح  ٣٠٠أكواب أو  ¼2 •

  اBبيض ذاتي ا^ختمار
  غ من حليب نستله المكثف المحلى ٣٩٧علبة أو  ١ •
  ملعقة صغيرة من البھارات المشكلة ١ •
  م�عق طعام من مسحوق الكاكاو ½1 •
  اللون الزھري ،من تلوين الطعام نقاط ٤ •
  م�عق صغيرة من مسحوق الفاني� ٢ •

  طريقة التحضير 

. ُتخفق الزبدة مع السّكر البودرة في وعاء خ�ّط كھربائي حّتى يصبح المزيج خفيفاً ومزبداً 

  . ُيضاف البيض، الواحدة تلو اBخرى، أثناء تشغيل الخ�ّط

مكّثف المحلّى والبھارات المشكلة تدريجياً، مع ُيضاف الدقيق المنخول مع حليب نستله ال
  . دقائق أو حّتى يصبح المزيج ناعماً  ٣ا^ستمرار بالخفق لمّدة 

ُيضاف مسحوق الكاكاو إلى مقدار واحد، ومستحضر تلوين . مقادير متساوية ٣ُيقسم المزيج إلى 
  . الطعام الزھري إلى المقدار الثاني ومسحوق الفاني� إلى اBخير

سم، وُيضاف القليل من كّل مزيج إليھا بالتناوب حّتى  ٢٤عمل صينية مستديرة قطرھا ُتست
  . استعمال المزيج كلّه

 ٥٥و ٥٠درجة مئوّية لمّدة تتراوح بين  ١٧٥ُتخبز الكعكة في الفرن على حرارة متوسطة 

  . ُتترك الكعكة في الصينية قلي�ً لتبرد قبل قلبھا. دقيقة



   نصائح

   بيانات التوقيت

يمكن تزيين ھذه الكعكة بسّكر بودرة ملّون باللون الزھري  : نصائح التقديم
  .ضالبودرة اBبي ومسحوق الكاكاو والسكر

 دقيقة 15 : مدة التحضير

 دقيقة 55 : مدة الطھو

  

 كعكة مع كريما الكراميل •

  عالمي: أسلوب الطبخ •
اتٌ : نوع الطبق • aحْلِوي  
  أشخاص  ٦: الكمية •
  : درجة الصعوبة •
  رخيص: التكلفة •

  المكّونات 

  غ من السكر ١٥٠كوب أو  ¾ •
غ من حليب نستله المكثف  ٣٩٧علبة أو  ١ •

  المحلى
  مل من الماء المغلي ٦٠٠ب أو أكوا ½2 •
  غ من البيض ٢٥٠أو  ٥ •
  م�عق صغيرة من مسحوق الفاني� ٢ •

  :للكعكة •

  المنخول ،غ من الدقيق العادي ١٤٠كوب أو  ١ •
  من البيض ٣ •
  الطرّية ،غ من الزبدة غير المملحة ١٠٠كوب أو  ½ •
  ملعقة صغيرة من البيكينغ باودر ١ •
  ملعقة صغيرة من بيكينغ الصودا ¼ •
  حبة واحدة صغيرة ،قشر الحامض من بْشر •

  طريقة التحضير 

سم، وتوضع المق�ة على ناٍر خفيفٍة حتى  ٢٥يوضع السكر في مق�ة مستديرة للخبز قطرھا 
ثم ُترفع عن النار وُتحّرك في كل ا^تجاھات حتى يغلّف . يذوب السكر ويتحّول إلى كراميل

  . الكراميل القاعدة والجوانب وتوضع جانباً 



ُتحّرك . ليب نستله المكثف المحلّى مع الماء، والبيض، ومسحوق الفاني� داخل وعاءٍ ُيمزج ح
  . ثم ُيسكب المزيج فوق الكراميل في المق�ة. المكّونات جّيداً حتى تمتزج بعضھا مع بعض

ُيمزج الدقيق مع البيض، والزبدة، والبيكينغ باودر، وصودا الخبز، وبرش الحامضة في وعاٍء 
  . دقائق بدرجة سرعة متوسطة ٤خفق المزيج بواسطة خّفاقٍة كھربائّيٍة لمّدة ثم يُ . كبيرٍ 

ُيسكب مزيج الكعكة في الوسط فوق مزيج الكريما وُيوضع في وعاء مليء بالماء في فرٍن 
دقيقة أو حّتى تصبح الكعكة مطھّوة  ٥٠إلى  ٤٥درجة مئوّية لمّدة  ١٦٠محّمى على حرارة 

  . جّيداً 

ساعات  ٣إلى  ٢ء من الفرن وُيترك جانباً ليبرد، ثّم يوضع في الث�جة لمّدة يتم إخراج الوعا
  . حتى يصبح بارداً كلّّياً 

  . ُتقلب الكعكة إلى طبٍق للتقديم وُتقّدم

   بيانات التوقيت

 دقيقة 25 : مدة التحضير

 دقيقة 50 : دة الطھوم

  

 كعكة جوز الھند والقشطة •

  عالمي: أسلوب الطبخ •
اتٌ : نوع الطبق • aحْلِوي  
  أشخاص  ٦: الكمية •
  : درجة الصعوبة •
  رخيص: التكلفة •

  المكّونات 

  البودرة ،غ من الحليب ١٠٠كوب أو  ١ •
  من البيض ٤ •
  غ من السكر ١٠٠كوب أو  ½ •
  ملعقة صغيرة من البيكينغ باودر ١ •
  عقة صغيرة من مسحوق الفاني�مل ١ •
  غ من جوز الھند المجفف ١٠٠كوب أو  ١ •
  غ من قشطة نستله ٣٤٠علب أو  ٢ •
  كمية إضافية ،غ من السكر ١٠٠كوب أو  ½ •

  طريقة التحضير 



دقائق أو حّتى يصبح لونه  ١٠يوضع الحليب البودرة في قدر كبيرة وُيحّرك على نار خفيفة لمّدة 
  . ُيترك جانباً ليبردُيرفع عن النار و. ذھبياً 

. ُيخلط البيض مع السكر والبيكينغ باودر ومسحوق الفاني� وجوز الھند المجّفف في وعاء كبير

  . ُيضاف الحليب البودرة المحّمص إلى المكّونات وُيخلط جيداً معھا

 ١٨٠ُتخبز الكعكة في فرن محّمى على حرارة . سم ٢٠× سم  ٢٠يوضع الخليط في قالب خبز 

يتّم إخراجھا من . دقيقة أو حّتى يصبح لونھا بنياً ذھبياً  ٢٠و ١٥وّية لمّدة تتراوح بين درجة مئ
  . الفرن وُتترك جانباً لتبرد

ُيحّرك الخليط على . ُتمزج قشطة نستله مع الكمية اbضافية من السكر في قدر متوّسطة الحجم
  . القشطة بشكل خفيف دقائق أو حّتى تشتدّ  ٨و ٦نار متوسطة الحرارة لمّدة تتراوح بين 

ُترفع القشطة عن النار وُتوّزع بشكل متجانس على كعكة جوز الھند، ثم توضع الكعكة في البّراد 
  . لمّدة ساعة كاملة قبل تقديمھا

   نصائح

   بيانات التوقيت

للتأكد من استواء القالب، يمكن إدخال شيش خشب فيه  : نصائح الطبخ
على الشيش يعني أن القالب  وجود بعض العجينة. وإخراجه

  .لم يستِو بعد

 دقيقة 20 : مدة التحضير

 دقيقة 45 : مدة الطھو

  

 كعكة الجزر •

  عالمي: خأسلوب الطب •
اتٌ : نوع الطبق • aحْلِوي  
  أشخاص  ٦: الكمية •
  : درجة الصعوبة •
  رخيص: التكلفة •

  المكّونات 

  المقّشر والمبشور ،غ من الجزر ٤٠٠ •
غ من الزبدة غير  ١٠٠كوب أو  ½ •

  المملحة



  غ من حليب نستله المكثف المحلى ٣٩٧علبة أو  ١ •
  من البيض ٤ •
  غ من السكر الناعم ٢٠٠كوب أو  ١ •
  ة صغيرة من خ�صة الفاني�ملعق ١ •
  المنخول ،غ من الدقيق اBبيض ذاتي الرفخ ١٤٠كوب أو  ١ •

  طريقة التحضير 

ُتذّوب الزبدة في قدر كبيرة ثم ُيضاف إليھا الجزر المبشور وُيحّرك الخليط على نار متوّسطة 
ك مع الجزر ُيضاف حليب نستله المكّثف المحلّى وُيحرّ . دقائق ٦و ٥الحرارة لمّدة تتراوح بين 

ُيرفع عن النار وُيترك . دقائق أو حّتى يصبح الخليط أشبه بالكاراميل ٨و ٦لمّدة تتراوح بين 
  . جانباً حّتى يبرد

دقائق، ثم ُتضاف خ�صة الفاني� وُتخفق مع  ٨و ٦ُيخفق البيض مع السكر لمّدة تتراوح بين 
  . المزيج

�ث مراحل وُتستعمل ملعقة معدنية لقلب ُينخل الدقيق الذاتي الرفخ فوق خليط البيض على ث
  . الخليط بأكبر قدر ممكن من التأّني ثم ُيضاف إليه مزيج الجزر

ُتخبز الكعكة في . سم، بعد دھنه بالزبدة ورّشه بالدقيق ٢٢ُيسكب الخليط في قالب خبز مستدير 
إدخال سيخ في دقيقة أو حّتى يتّم  ٤٠و ٣٠درجة مئوية لمّدة تتراوح بين  ١٧٥فرن محّمى على 

  . ُتقلب على رّف معدني لتبرد. وسطھا وإخراجه منھا نظيفاً 

   بيانات التوقيت

 دقيقة 25 : مدة التحضير

 دقيقة 40 : مدة الطھو

  

 كعكة بالفراولة والكريما •

  عالمي: أسلوب الطبخ •
اتٌ : ع الطبقنو • aحْلِوي  
  أشخاص  ٨: الكمية •
  : درجة الصعوبة •
  رخيص: التكلفة •

  المكّونات 

  :لعجينة الكعكة •

  من البيض ٤ •
  غ من السكر الناعم ١٥٠كوب أو  ¾ •



  ملعقة صغيرة من خ�صة الفاني� ١ •
  المنخول ،غ من الدقيق اBبيض ذاتي الرفخ ١٤٠كوب أو  ١ •
  المذّوبة ،حةغ من الزبدة غير الممل ٥٠كوب أو  ¼ •

  :لحشوة الكريما •

  غ من حليب نستله المكثف المحلى ٣٩٧علبة أو  ١ •
  ملعقة طعام من عصير الحامض ١ •
  غ من قشطة نستله ٣٤٠علب أو  ٢ •
  المقّطعة إلى شرائح رفيعة ،غ من الفراولة ٢٥٠ •
  كوب من مربى الفراولة ½ •

  طريقة التحضير 

ثم ُتضاف خ�صة الفاني� . دقائق ٨و ٦ُيخفق البيض مع السكر الناعم لمّدة تتراوح بين 
  . وُتٌ◌خفق بدورھا مع الخليط

. ُتستعمل ملعقة معدنية لخلط المكّونات بتأن̀ . ُينخل الدقيق على ث�ثة مراحل فوق مزيج البيض

  . ُتضاف الزبدة المذّوبة

سّخن على ُتخبز الكعكة في فرن م. ُيسكب المزيج في قالب مدّور تّم دھنه بالزبدة ورّشه بالدقيق
دقيقة أو حّتى يتّم إدخال سيخ في وسطھا  ٤٠و ٣٠درجة مئوّية لمّدة تتراوح بين  ١٧٥حرارة 

  . وإخراجه نظيفاً، ثم ُتقلب على رّف معدني لتبرد

ُيسكب حليب نستله المكّثف المحلّى في قدر متوّسطة الحجم، وُيطھى على نار خفيفة لمّدة 
ُيرفع عن النار وُيسكب . ر في التحريك حّتى يصبح كثيفاً دقائق مع ا^ستمرا ١٠و ٨تتراوح بين 

  . ُيترك المزيج جانباً ليبرد. فوقه عصير الليمون الحامض مع قشطة نستله ويمزج بتأن̀ 

  . ُتحشى الكعكة بحشوة الكريما وشرائح الفراولة. ُتقطع الكعكة إلى طبقتين

  . ُيغطى الوجه بمرّبى الفراولة وُتقّدم الكعكة

   بيانات التوقيت

 دقيقة 30 : مدة التحضير

 دقيقة 40 : مدة الطھو

  



 كعكة الجبنة بالشوكو^تة والبرتقال •

  عالمي: أسلوب الطبخ •
اتٌ : نوع الطبق • aحْلِوي  
  أشخاص  ٨: الكمية •
  : درجة الصعوبة •
  رخيص :التكلفة •

  المكّونات 

  :للعجينة •

غ من بسكويت ديجستيف  ٢٠٠أكواب أو  ٢ •
  مسحوق ،بالشوكو^تة

 ،غ من الزبدة غير المملحة ٥٠كوب أو  ¼ •
  المذّوبة

  :للحشوة •

من حبيبات الكاكاو، مقّطعة إلى % ٥٠على اBقل  ،غ من الشوكو^تة الداكنة ١٥٠كوب أو  ١ •
  أجزاء

  غ من جبنة الكريما ٢٠٠كوب أو  ١ •
  لعقة طعام من مسحوق الكاكاوم ١ •
  غ من حليب نستله المكثف المحلى ٣٩٧علبة أو  ١ •
  من البيض ٤ •
  مل من كريما الخفق ٦٠كوب أو  ¼ •
  مل من عصير البرتقال غير المحلّى ٦٠كوب أو  ¼ •

  :للتغليفة •

  مل من كريما الخفق ١٨٥كوب أو  ¾ •
  م�عق طعام من عصير البرتقال غير المحلّى ٢ •

  طريقة التحضير 

مزج فتات البسكويت مع الزبدة داخل وعاٍء وُتفرك المكّونات جّيداً ببعضھا للحصول على يُ 
ُتبّرد . سم وذي قاعدٍة مرنةٍ  ٢٤عجينة، ثم ُترص العجينة على قاعدة قالٍب مستديٍر مضلٍّع قياس 

  . ساعة½ العجينة لمّدة 

 ١٦٠حمى الفرن على حرارة ُتذّوب الشوكو^تة في وعاء فوق الماء الساخن ثم ُتترك جانباً ويُ 

  . درجة مئوّية

ُتخفق جبنة الكريما مع مسحوق الكاكاو وحليب نستله المكّثف المحلّى بواسطة خ�ٍّط يدو̀ي لمّدة 
ُيضاف البيض وُيخفق على سرعٍة خفيفٍة حتى يمتزج . دقائق أو إلى أن يصبح المزيج مرناً  ٣

بة مع التحريك المستمر ثم ُتضاف الكريما الطازجة ُتضاف الشوكو^تة المذوّ . مع المكّونات جّيداً 
  . وعصير البرتقال



ُيسكب المزيج فوق القاعدة المجھزة وُيخبز في الفرن المحّمى لمّدة ساعة أو إلى أن يصبح الوجه 
دقائق ثم ُيمّرر سكين حادm عند جوانب القالب لحّل  ١٠ُتبّرد الكعكة لمّدة . شديداً عند اللمس
  . عنهأطراف الكعكة 

في ھذه اBثناء، ُتخفق الكريما مع عصير البرتقال في . ُتترك الكعكة في البّراد لمّدة ساعتين
ُتستخرج . دقائق أو إلى أن تشتد الكريما ٦و ٥وعاٍء بواسطة خ�ٍّط يدو̀ي لمّدة تتراوح بين 

ق وشرائح الكعكة من القالب وُتمرغ الكريما المجّھزة فوقھا وُيزّين الوجه بالفستق المسحو
  . البرتقال

   نصائح

   بيانات التوقيت

 تتمّثل أسھل طريقة لسحق البسكويت بوضعھا داخل خ�طٍ  : نصائح الطبخ

بكيس سميك من البوليثين وسحقھا  كھربائ̀ي أو وبتغليفھا
  .بواسطة شوبك

 دقيقة 30 : مدة التحضير

 ساعة : مدة الطھو

  

 كعكة محشوة بالمنغا •

  عالمي: أسلوب الطبخ •
اتٌ : نوع الطبق • aحْلِوي  
  أشخاص  ١٠: الكمية •
  : درجة الصعوبة •
  رخيص: التكلفة •

  المكّونات 

الزبدة غير  غ من ٢٥٠كوب أو  ¼1 •
  الطرية ،المملحة

  غ من السكر الناعم ٢٥٠كوب أو  ¼1 •
  بدون تبريد ،من البيض ٤ •
غ من الدقيق اBبيض  ٢٥٠كوب أو  ¾1 •

  منخول مرتان ،ذاتي الرفخ

  :للحشوة •

  السائلة ،مل من كريما الخفق ٣٧٥كوب أو  ½1 •
  غ من قشطة نستله ١٧٠علبة أو  ١ •
  م�عق كبيرة من الماء الساخن ٣وب في المذ ،ملعقة طعام من مسحوق الجي�تين ١ •



  مقّشرة ومقّطعة إلى مكّعبات صغيرة ،حبة متوسطة الحجم من المنغا الناضجة ١ •

  طريقة التحضير 

  . سم بالزبدة وُيرش قعرھما وجوانبھما بالدقيق ٢٠ُيدھن قالبان مستديران للشطائر 

 ٥يھا السكر وُيخفق المزيج لمّدة ُيضاف إل. ُتخفق الزبدة في خ�ّط كھربائي لمّدة دقيقة واحدة
  . دقائق أو حّتى يزغب

ُينخل الدقيق مّرة أخرى فوق الوعاء وُيسكب بتأ̀ن . ُيخفق البيض، بيضة واحدة بعد كّل إضافة
  . باستعمال ملعقة معدنية فوق مزيج الكريما

درجة مئوية  ١٨٠ُيقسم المزيج بين القالبين، وُيملّس وجه كّل قالب وُيخبز في فرن على حرارة 
ُيقلب كّل قالب . دقيقة أو حّتى يصبح لونه بنياً ذھبياً وملمسه طرياً  ٣٥و ٣٠لمّدة تتراوح بين 

  . على رّف ليبرد

ُتضاف إليھا قشطة نستله بتأ̀ن مع الجي�تين المذّوب . ٌتخفق الكريما السائلة حّتى تصبح كثيفة
  . والمنغا

ُتوّزع الحشوة بشكل متجانس على قطعتين . يتينُتقطع كّل كعكة بالعرض إلى قطعتين متساو
  . وُتغطى بالقطعتين المتبقيتين

  . ُتغّطى الكعكة بالكريما المخفوقة حسب الرغبة وتقّدم

   نصائح

   بيانات التوقيت

  .ُيسكب الدقيق بتأ̀ن شديد، فذلك يمنح الكعكة بنيتھا الخفيفة : نصائح الطبخ

 دقيقة 20 : مدة التحضير

 دقيقة 35 : مدة الطھو

  

 كعكة الجبنة بالكرز •

  أوروبي: أسلوب الطبخ •
اتٌ : نوع الطبق • aحْلِوي  
  أشخاص  ٨: الكمية •
  : عوبةدرجة الص •
  معتدل: التكلفة •

  المكّونات 



  المفّتت ،غ من بسكويت الشاي ٢٥٠أكواب أو  ½2 •
  المذوبة ،غ من الزبدة غير المملحة ١٢٥كوب أو  2/3 •
  غ من مرّبى الكرز ٢٥٠ •
  ملعقة طعام من دقيق الذرة ١ •
  غ من جبنة الكريما ٢٥٠ •
  غ من حليب نستله المكثف المحلى ٣٩٧علبة أو  ١ •
  المبّردة ،من كريما الخفقمل  ١٢٥كوب أو  ½ •
  م�عق صغيرة من مسحوق الجي�تين ٣ •
  م�عق طعام من الماء الساخن ٤ •
  ملعقة صغيرة من خ�صة الفاني� ١ •

  طريقة التحضير 

ُيمزج فتات البسكويت مع الزبدة داخل وعاٍء وُتفرك المكّونات جّيداً ببعضھا بواسطة أطراف 
جينة على القاعدة والجوانب في قالٍب للتورتة قياس اBصابع للحصول على عجينة، ثم ُترص الع

  . سم وذات قاعدٍة مرنةٍ  ٢٦

ُيقلب المربى ودقيق الذرة إلى القدر وُيحّرك المزيج بشكٍل مستم̀ر إلى أن يغلي، ثم يوضع جانباً 
  . كي يبرد

إلى  ٤لمّدة ُتخفق جبنة الكريما وحليب نستله المكّثف المحلّى والكريما في وعاء خ�ّط كھربائ̀ي 
  . دقائق أو إلى أن يصبح المزيج شديداً  ٥

ُيرش الجي�تين فوق الماء الساخن و يحرك جيداً حتى يذوب ثم ُيضاف إلى مزيج جبنة الكريما 
  . ُتضاف الفاني�ّ وُتمزج مع المكّونات لمّدة دقيقٍة إضافّية. مع التحريك المستمر

وزع بضع م�عق من المرّبى المجّھز على وجه ُيسكب مزيج الجبنة فوق القاعدة المجّھزة وت
  . خليط الجبنة تستعمل الشوكة لفرد المربى فوق المزيج للتزيين

   نصائح

   بيانات التوقيت

  .يمكن استعمال مربى الكرز غير المسحوق بشكٍل كاملٍ  : نصائح الطبخ

 دقيقة 20 : مدة التحضير

 ساعات 4 : مدة التبريد

  



 رول كعكة الفراولة •

  عالمي: أسلوب الطبخ •
اتٌ : نوع الطبق • aحْلِوي  
  أشخاص  ٧: الكمية •
  : درجة الصعوبة •
  رخيص: التكلفة •

  المكّونات 

  مع فصل الز^ل عن الصفار ،من البيض ٦ •
  م�عق صغيرة من مسحوق الفاني� ٢ •
  غ من السكر الناعم ٢٠٠كوب أو  ١ •
غ من الدقيق اBبيض ذاتي  ٧٠كوب أو  ½ •

  المنخول ،الرفخ
 ،غ من بسكويت ديجيستيف ٥٠كوب أو  ½ •

  المطحون

  :للحشوة •

  غ من حليب نستله المكثف المحلى ٣٩٧علبة أو  ١ •
  من الزبدة غير المملحةغ  ٥٠كوب أو  ¼ •
  المقّطعة إلى أرباع ،غ من الفراولة ٢٠٠ •

  طريقة التحضير 

سم  ٣٥ُيدھن قالب قليل العمق خاص بالسويسرول . درجة مئوّية ١٧٥ُيسّخن الفرن حّتى حرارة 
  . ُيغّطى قعر القالب وجوانبه بورقة خبز. سم بالزبدة المذّوبة ٢٥× 

 ٣/١ثم ُتضاف . حّتى تظھر رغوة خفيفة على الوجه ُيخفق ز^ل البيض في خ�ّط كھربائي
  . كمّية السكر على مھل وُيخفق المزيج جيداً حتى يصبح كثيفاً 

ُيخفق صفار البيض مع مسحوق الفاني� والكمية المتبقّية من السّكر في وعاء آخر حّتى يصبح 
معدنية أو خشبية، ثم ُيضاف الدقيق المنخول والبسكويت المطحون بواسطة ملعقة . المزيج كثيفاً 

  . ُيضاف المزيج كلّه إلى مزيج ز^ل البيض

 ٢٠و ١٥ُيوّزع المزيج بشكل متجانس في القالب الذي تّم تحضيره وُيخبز لمّدة تتراوح بين 

  . دقيقة أو حّتى تنضج الكعكة وترتّد إلى الخلف عند لمسھا

ة، ثم ُتقلب الكعكة على الورقة توضع ورقة خبز كبيرة على الطاولة وُيرّش فوقھا السّكر البودر
  . وُينزع ورق الخبز عنھا وُتترك حّتى تبرد

يوضع حليب نستله المكّثف المحلّى مع الزبدة في قدر، وُيطھى المزيج على نار خفيفة مع 
ُيرفع عن النار وُيترك جانباً . دقائق أو حّتى يصبح المزيج كثيفاً  ٨ا^ستمرار في التحريك لمّدة 

  . ليبرد



ُتلّف الكعكة من الجانب . ع مزيج الحشوة على الكعكة وتوضع قطع الفراولة على الوجهُيوزّ 
 ١٥ُتغلّف جيداً بورق النايلون وُتترك في البّراد لمّدة ^ تقّل عن . الطويل مع الضغط بشكل متين

  . دقيقة

   ئحنصا

   بيانات التوقيت

يمكن تزيين الوجه بالكريما المخفوقة باستعمال كيس تزيين  : نصائح التقديم
  .من الفراولة الحلوى وبحّبات طازجة

 دقيقة 35 : مدة التحضير

 دقيقة 20 : مدة الطھو

  

 التمرفطيرة  •

  شرقي: أسلوب الطبخ •
اتٌ : نوع الطبق • aحْلِوي  
  أشخاص  ٨: الكمية •
  : درجة الصعوبة •
  رخيص: التكلفة •

  المكّونات 

غ من حليب نستله المكثف  ٣٩٧علبة أو  ١ •
  المحلى

المنزوع  ،غ من التمر ٣٠٠كوب أو  ½1 •
  منه النواة والمفروم

  مل من الماء ٢٥٠كوب أو  ١ •
  الصودا ملعقة صغيرة من بيكينغ ¼ •
  المقّطعة ،غ من الزبدة غير المملحة ١٠٠كوب أو  ½ •
  غ من السكر الناعم ٧٠كوب أو  1/3 •
  محفوظتان في مكان معتدل الحرارة ،من البيض ٢ •
  غ من الدقيق اBبيض ذاتي الرفخ ١٧٥كوب أو  ¼1 •
  م�عق صغيرة من مسحوق الفاني� ٢ •

  طريقة التحضير 



ُيغلى الخليط وُيطھى على . التمر والماء في قدر كبيرة ُيسكب حليب نستله المكّثف المحلّى مع
ُيرفع عن النار وُتضاف إليه صودا . دقائق ٣نار خفيفة مع التحريك لمّدة تتراوح بين دقيقتين و

  . يصبح المزيج عندھا إسفنجياً ثم ُيترك جانباً ليبرد. الخبز

ُتضاف البيضتان الوحدة تلو . ُتخلط الزبدة في وعاء آخر مع السكر حّتى يصبح المزيج طرياً 
  . اBخرى مع خفق المكّونات جيداً بعد كّل إضافة

  . ُيضاف الدقيق مع مسحوق الفاني� بتأ̀ن وُيخلطان مع باقي المكّونات، ثم ُيضاف مزيج التمر

ُتخبز الكعكة في فرن محّمى على . ُيسكب المزيج في قالب خبز بعد دھنه بالزبدة ورّشه بالدقيق
دقيقة أو حّتى يتّم إدخال سيخ في وسطھا وإخراجه  ٤٥و ٤٠مئوية لمّدة تتراوح بين درجة  ١٧٥

  . منھا نظيفاً 

   بيانات التوقيت

 دقيقة 25 : مدة التحضير

 دقيقة 45 : مدة الطھو

  

 كعكة التمر الشھية •

  شرقي: الطبخأسلوب  •
اتٌ : نوع الطبق • aحْلِوي  
  أشخاص  ٦: الكمية •
  : درجة الصعوبة •
  رخيص: التكلفة •

  المكّونات 

  غ من معجون التمر ٢٠٠كوب أو  ١ •
  من البيض ٣ •
غ من حليب نستله المكثف  ٣٩٧علبة أو  ١ •

  المحلى
غ من الزبدة غير  ١٥٠كوب أو  ¾ •

  الطرية ،المملحة
  اديغ من الدقيق الع ٢١٠كوب أو  ½1 •
  ملعقة صغيرة من البيكينغ باودر ١ •
  ملعقة صغيرة من مسحوق الفاني� ١ •

  طريقة التحضير 



ُيخلط معجون التمر مع البيض وحليب نستله المكّثف المحلّى والزبدة والدقيق والبيكينغ باودر 
  . ومسحوق الفاني� في وعاء خ�ّط كھربائي

 ٤ل، ثم بسرعة متوّسطة لمّدة تتراوح بين ُتخفق المكّونات بسرعة منخفضة حّتى تمتزج بالكام
  . دقائق أو حّتى يصبح المزيج ناعماً ويتغّير لونه ٥و

ُتخبز الفطيرة في فرن محّمى على . سم مدھون بالزبدة ٢٤ُيوّزع المزيج في قالب خبز قياس 
  . دقيقة أو حّتى يصبح لونھا بنياً ذھبياً  ٤٠درجة مئوية لمّدة  ١٧٠

   بيانات التوقيت

 دقيقة 15 : مدة التحضير

 دقيقة 40 : مدة الطھو

  

 كعكة بالزنجبيل والزبيب •

  عالمي: أسلوب الطبخ •
اتٌ : نوع الطبق • aحْلِوي  
  أشخاص  ٦: الكمية •
  : درجة الصعوبة •
  رخيص: التكلفة •

  المكّونات 

غ من الزبدة غير  ١٠٠أو كوب  ½ •
  الطرّية ،المملحة

  غ من السكر اBسمر ١٠٠كوب أو  ½ •
  من البيض ٢ •
  غ من الدقيق العادي ٢٥٠كوب أو  ¾1 •
ملعقة صغيرة من مسحوق الزنجبيل  ١ •

  المجفف
  غ من حليب نستله المكثف المحلى ٣٩٧علبة أو  ١ •
  ملعقة صغيرة من البيكينغ باودر ½1 •
  غ من الزبيب ٧٥كوب أو  ½ •
  غ من قشطة نستله ١٧٠علبة أو  ١ •
  المنزوع منه البذور ،غ من التمر ١٥٠كوب أو  ١ •

  طريقة التحضير 

ُتمزج الزبدة مع السكراBسمر، والبيض، والدقيق، ومسحوق الزنجبيل، وحليب نستله المكثف 
  . المحلّى، والبيكينغ باودر داخل وعاء خ�ٍّط كھربائي̀ 



ثم ُيخفق . أن تمتزج المكّونات جّيداً بعضھا مع بعض ُيخفق المزيج على سرعة منخفضة إلى
  . ُتضاف إليه حّبات الزبيب. بدرجة سرعة متوّسطة حّتى يصبح المزيج ناعماً ويتغّير لونه

سم مدھون بالزبدة المذّوبة أو الزيت ويوضع  ٣٠× سم  ٢٠ُيسكب المزيج في قالب كعكة قياس 
. دقيقة أو إلى أن تصبح الكعكة مطھّوة جّيداً  ٥٥ درجة مئوّية لمّدة ١٧٠في الفرن على حرارة 

  . ثم ُتقلب الكعكة على ر̀ف معدن̀ي لتبرد

دقائق أو إلى يصبح المزيج  ٤توضع قشطة نستله مع التمر داخل خ�ّط كھربائ̀ي وُتخلط لمّدة 
 ً   . ناعما

  . ُيسكب المزيج فوق الكعكة بشكٍل متجانٍس وتبّرد الكعكة

   نصائح

   بيانات التوقيت

يمكن وضع ورقة زبدة في كعب الصينية بدل الزبدة  : نصائح الطبخ
  .والطحين

 دقيقة 20 : مدة التحضير

 دقيقة 55 : ومدة الطھ

  

 كعكة بالزنجبيل مع تغليفة الكراميل والھال •

  عالمي: أسلوب الطبخ •
اتٌ : نوع الطبق • aحْلِوي  
  أشخاص  ٩: الكمية •
  : درجة الصعوبة •
  رخيص: التكلفة •

  المكّونات 

غ من الزبدة غير  ٣٠٠كوب أو  ½1 •
  المذّوبة ،المملحة

  غ من السكر ٢٠٠كوب أو  ١ •
  من البيض ٢ •
  غ من الدقيق العادي ١٧٥كوب أو  ¼1 •
  ملعقة صغيرة من البيكينغ باودر ١ •
  م�عق صغيرة من مسحوق الزنجبيل المجفف ٣ •

  :للتغليفة •



  غ من حليب نستله المكثف المحلى ٣٩٧علبة أو  ١ •
  غ من الزبدة غير المملحة ٥٠كوب أو  ¼ •
  ملعقة صغيرة من الھال المطحون ½ •
  المفروم ،غ من الفستق ٣٧كوب أو  ¼ •

  حضير طريقة الت

ُتمزج الزبدة مع السكر، والبيضتين، والدقيق، والبيكينغ باودر، ومسحوق الزنجبيل في وعاٍء 
  . كبيٍر، وُتخلط المكّونات جّيداً حتى تتشّكل عجينة طرّية

سم مدھوٍن بالزبدة ومغّطى بالدقيق، ثم ُيخبز في  ٢٠× سم  ٢٨ُيقلب المزيج في قالٍب للخبز 
دقيقة أو حتّى يتم  ٣٥و ٣٠درجٍة مئوّيٍة لفترٍة تتراوح ما بين  ١٧٥فرٍن محّمى على حرارة 

  . إدخال سيخ في وسطه وإخراجه نظيفاً 

ثم ُيطھى . يوضع حليب نستله المكثف المحلّى، والزبدة، والھال في وعاٍء للصلصة غير ^صق
صبح دقائق أو حتى ت ٨و ٦المزيج على ناٍر خفيفٍة مع التحريك المستمر لمدة تتراوح بين 

  . صلصة الكراميل سميكًة ولونھا ذھبّياً فاتحاً 

ُتمرغ صلصة الكراميل فوق الكعكة المخبوزة وُيملّس الوجه بواسطة ملعقة مسّطحة ثم ُيرش 
  . عليه الفستق

  . ساعات ثم ُيقّطع إلى شرائح وُيقّدم ٥ُيبّرد القالب في الث�جة لمدة 

   بيانات التوقيت

 دقيقة 25 : مدة التحضير

 دقيقة 45 : مدة الطھو

  

 كعكة بالعسل •

  عالمي: أسلوب الطبخ •
اتٌ : نوع الطبق • aحْلِوي  
  أشخاص  ٨: الكمية •
  : درجة الصعوبة •
  رخيص: التكلفة •

  المكّونات 

  :لعجينة الكعكة •

  من البيض ٤ •
  من السكر الناعمغ  ١٥٠كوب أو  ¾ •
  ملعقة صغيرة من خ�صة الفاني� ١ •



  غ من الدقيق العادي ١٤٠كوب أو  ١ •
  ملعقة صغيرة من بْشر قشر الحامض ١ •
  المذّوبة ،غ من الزبدة غير المملحة ٥٠كوب أو  ¼ •

  :لقطر العسل •

  ملعقة طعام من العسل ١ •
  مل من الماء ١٢٥كوب أو  ½ •

  :لحشوة الكريما •

  نستله المكثف المحلى غ من حليب ٣٩٧علبة أو  ١ •
  الطرّية ،غ من الزبدة غير المملحة ١٦٠كوب أو  ¾ •
  للتزيين ،غ من رقائق الذرة ٣٠كوب أو  ١ •

  طريقة التحضير 

  . دقائق ثم ُتضاف خ�صة الفاني� ٨إلى  ٦ُيخفق البيض مع السكر الناعم لمّدة 

ُتستخدم ملعقة . ضُينخل الدقيق فوق مزيج البيض على ث�ثة مراحل مع إضافة برش الحام
  . معدنّية لمزج المكّونات جّيداً ببعضھا ثم ُتضاف إليھا الزبدة المذّوبة

سم ومدھون بالزبدة والزيت وُيرش بالدقيق ثم ُيخبز  ٢٢ُيسكب المزيج في قالٍب مستديٍر قياس 
سيخ دقيقة أو إلى أن يتم إدخال  ٤٠إلى  ٣٠درجٍة مئوّية لمّدة  ١٧٥في فرٍن محّمى على حرارة 

  . ُتقلب الكعكة على ر̀ف معدن̀ي وُتترك كي تبرد. في وسطه وإخراجه نظيفاً 

ُتمزج الزبدة الطرّية في وعاٍء مع حليب نستله المكّثف المحلّى وُتمزج بواسطة خ�̀ط كھربائ̀ي 
يوضع مزيج الكريما لمّدة . دقائق أو إلى إلى يصبح المزيج متماسكاً ومرناً  ٦إلى  ٥يدوي لمّدة 

  . اعة على اBقل في البّراد ليصبح أكثر اشتداداً س

  . ُيمزج العسل مع الماء ويوضع جانباً 

ُتمرغ نصف كمّية الكريما ما . طبقات وُيمرغ مزيج العسل فوق كّل طبقةٍ  ٣ُتقّطع الكعكة إلى 
  . بين الطبقات وُتمرغ الكمّية المتبقية على وجه الكعكة وجوانبھا

  . وجه والجوانب بواسطة اليدُتوّزع رقائق الذرة على ال

   بيانات التوقيت

 دقيقة 30 : مدة التحضير

 دقيقة 40 : مدة الطھو

  



 كعكة التيراميسو مع الكريما •

  عالمي: أسلوب الطبخ •
اتٌ : نوع الطبق • aحْلِوي  
  أشخاص  ١٠: الكمية •
  : درجة الصعوبة •
  رخيص: التكلفة •

  المكّونات 

  :لعجيبة الكعكة •

  من البيض ٢ •
  غ من السكر الناعم ٧٠كوب أو  1/3 •
  ملعقة صغيرة من خ�صة الفاني� ½ •
 ،غ من الدقيق العادي ٧٠كوب أو  ½ •

  المنخول

  :للكريما •

  مل من الكريما السائلة ١٦٥كوب أو  2/3 •
  المحلى غ من حليب نستله المكثف ٣٩٧علبة أو  ١ •
  غ من جبنة الماسكاربوني ٥٠٠أكواب أو  ½2 •
  م�عق كبيرة من الماء الساخن ٥المذّوب في  ،م�عق طعام من مسحوق الجي�تين ٢ •
  مل من الماء الساخن ١٨٥كوب أو ¾ المذوبة في  ،م�عق طعام من قھوة نسكافه غولد ٣ •
  ملعقة طعام من مسحوق الكاكاو ½1 •

  طريقة التحضير 

دقائق أو إلى أن يسمك المزيج ثم ُتخلط معه  ٨إلى  ٦ان مع السكر البودرة لمّدة ُتخفق البيضت
  . خ�صة الفاني�

ُينخل الدقيق فوق مزيج البيض على ث�ث مراحل وُتستخدم ملعقة معدنية لخلط المزيج بدّقٍة مع 
  . بعضه

زيت ومغّطى سم ومدھون بالزبدة المذّوبة أو ال ٢٢ُيسكب المزيج في قالٍب مستديٍر قياس 
دقيقة أو إلى أن  ٢٠درجٍة مئوّيٍة لمدة  ١٩٠ُيخبز المزيج في فرٍن محّمى على حرارة . بالدقيق

  . يتم إدخال سيخ في الوسط وإخراجه نظيفاً ثم يوضع القالب على ر̀ف معدن̀ي كي يبرد

. ي في وعاءٍ ُتمزج الكريما السائلة الطازجة مع حليب نستله المكّثف المحلّى وجبنة الماسكاربون

ُيخلط المزيج جّيداً إلى أن يصبح ناعماً وسميكاً تقريباً ثم ُيسكب فوقه الجي�تين المذّوب وُتحّرك 
  . المكّونات حتى تمتزج جيداً ببعضھا

توضع طبقة من الكعكة في قاعدة . سم من أطراف الكعكة ثم ُتقّطع الكعكة إلى طبقتين ١ُيزال 
قھا نصف كمّية قھوة نسكافه غولد المذّوبة ونصف كمية مزيج سم ثم ُتسكب فو ٢٢القالب قياس 

  . ُتكّرر العملّية مع وضع مزيج الكريما على الطبقة اBخيرة. الكريما



ساعات أو إلى أن تشتد، ثم ُيرش مسحوق الكاكاو على الوجه وُتستخرج  ٣ُتبّرد الكعكة لمّدة 
  . الكعكة من القالب ثم ُتقّطع إلى شرائح وُتقّدم

   بيانات التوقيت

 دقيقة 30 : مدة التحضير

 دقيقة 30 : مدة الطھو

 ساعات 3 : مدة التبريد

  

سويسرول بالفاني� مع اللوز المغّطى  •
 بالكراميل

  عالمي: أسلوب الطبخ •
اتٌ : نوع الطبق • aحْلِوي  
  أشخاص  ١٠: ةالكمي •
  : درجة الصعوبة •
  معتدل: التكلفة •

  المكّونات 

  :للّوز المغّطى بالكراميل •

  غ من السكر الناعم ١٠٠كوب أو  ½ •
  ملعقة طعام من الزبدة غير المملحة ١ •
المفروم  ،غ من اللوز ١٠٠كوب أو  ½ •

  والمحّمص

  :للكعكة ا-سفنجّية •

  من البيض ٦ •
  غ من السكر الناعم ١٥٠كوب أو  ¾ •
  قة صغيرة من خ�صة الفاني�ملع ١ •
  المبشور برشاً ناعماً  ،ملعقة صغيرة من قشر الحامض ½ •
  المنخول ،غ من الدقيق العادي ١٧٥كوب أو  ¼1 •

  :للكريما •

  غ من حليب نستله المكثف المحلى ٣٩٧علبة أو  ١ •
  غ من الزبدة غير المملحة ١٠٠كوب أو  ½ •
  غ من قشطة نستله ٣٤٠علب أو  ٢ •
  �صة الفاني�ملعقة صغيرة من خ ١ •

  طريقة التحضير 



يوضع السكر والزبدة في قدٍر صغير غير^صق وُتحّرك المكّونات باستمرار على ناٍر متوسطة 
ُيضاف اللوز المفروم وُيحّرك ثم ُيسكب المزيج وُيمّدد فوق . إلى أن يصبح لون السكر بنياً 

ُيرفع المزيج عن صينية الخبز . صينية الخبز وُيترك جانباً في مكان معتدل الحرارة حّتى يبرد
  . وتسحق إلى أن تتحول إلى فتات

  . دقائق أو إلى أن يسمك ٨-٦ُيخفق البيض مع السكر الناعم والفاني� وبرش الحامض لمّدة 

ُينخل الدقيق فوق مزيج البيض على ث�ث مراحل وُتستعمل ملعقة معدنّية لمزج المكّونات 
  . ببعضھا

سم ومغّطى بورق الخبز ثم  ٤٠×٣٠قالٍب خاص للسويسرول قياس ُيوّزع المزيج بتجانٍس في 
دقيقة أو إلى  ١٥ُيخبز القالب لمّدة . درجة مئوّية ١٩٠يوضع القالب في فرٍن محّمى على حرارة 

  . أن ترتّد الكعكة عند لمسھا بخّفة، فُتستخرج من الفرن وتوضع جانباً كي تبرد

المحلّى والزبدة في قدٍر متوسط وغير ^صق وُيخبز  في ھذه اBثناء، يوضع حليب نستله المكّثف
ُيرفع المزيج عن النار . دقائق مع التحريك المستمر إلى أن يسمك ٨المزيج على ناٍر خفيفٍة لمّدة 

ُيترك جانباً في مكان معتدل الحرارة كي يبرد ثم توضع . وُيضاف إليه قشطة نستله والفاني�
قلب كعكة السويسرول فوقھا ثم ُتستخرج الورقة الملتصقة قطعة من ورق الخبز على الطاولة وت

  . بالكعكة

من مزيج الحشوة فوق الكعكة وُيرش على الوجه القليل من اللوز المكّسر المغّطى ¾ ُيوّزع 
ُتغلّف الكعكة بشّدٍة بورق الخبز . بالكراميل ثم ُتلف الكعكة من الطرف الطويل وُترص بشّدةٍ 

  . لى أن تشتدنفسه وتوضع في الث�ّجة إ

ُتستخرج من الث�ّجة وُينزع عنھا ورق الخبز ثم ُتوّزع الكمّية المتبقية من الحشوة على 
السويسرول وُيمّدد اللوز المغّطى بالكراميل على الطاولة وُتلف الكعكة فوقه ثم يوضع البّراد 

  . مجّددا إلى أن يحين وقت التقديم

   بيانات التوقيت

 دقيقة 30 : مدة التحضير

 دقيقة 40 : مدة الطھو

  



 كعكة محشّوة بالشوكو^تة •

  عالمي: أسلوب الطبخ •
اتٌ : نوع الطبق • aحْلِوي  
  شخص  ١٢: الكمية •
  : درجة الصعوبة •
  رخيص: التكلفة •

  المكّونات 

  :للكعكة اBسفنجية •

  يضمن الب ٦ •
  غ من السكر الناعم ١٥٠كوب أو  ¾ •
  ملعقة صغيرة من خ�صة الفاني� ١ •
 ،ملعقة صغيرة من قشر الحامض ½ •

  المبشور برشاً ناعماً 
 ،غ من الدقيق العادي ١٤٠كوب أو  ١ •

  المنخول
  المنخول ،غ من مسحوق الكاكاو ٢٥كوب أو  ¼ •

  :للحشوة •

  المذّوبة ،غ من الزبدة غير المملحة ٥٠كوب أو  ¼ •
  غ من حليب نستله المكثف المحلى ٣٩٧ة أو علب ١ •
  المكّسرة ،غ من الشوكو^تة بالحليب ٣٠٠أكواب أو  ٢ •
  غ من قشطة نستله ١٧٠علبة أو  ١ •

  طريقة التحضير 

دقائق أو إلى أن يسمك  ٨إلى  ٦ُيخفق البيض مع السكر الناعم، الفاني� وبرش الحامض لمدة 
  . المزيج

ُتستخدم ملعقة معدنية لخلط . ق خليط البيض على ث�ث مراحلُينخل الدقيق ومسحوق الكاكاو فو
  . المكونات ببعضھا بتروي

سم المدھون  ٣٠× سم  ٤٠ُيوّزع المزيج بتساوي فوق قالب الكعكة المستطيل والمسّطح قياس 
درجة  ١٨٠يوضع القالب في فرن محّمى على حرارة . بالزبدة أو الزيت والمغّطى بورق الخبز

ُيستخرج . دقيقة أو إلى أن تبدو الكعكة شديدة عند لمسھا بخفةٍ  ٢٥إلى  ٢٠لمدة مئوية وُيخبز 
  . القالب من الفرن ويوضع جانباً كي يبرد

في ھذه اBثناء، توضع الزبدة مع حليب نستله المكثف المحلى والشوكو^تة المكّسرة في قدٍر 
ُتضاف . إلى أن تذوب الشوكو^تةمتوسطٍة وغير ^صقٍة ثم ُتحّرك المكّونات فوق النار الخفيفة 

قشطة نستله وتحرك ثم توضع جانباً كي تبرد الى حرارة الغرفة توضع القدر في البراد كي 
  . تشتد قلي�ً وتصبح قابلة للمد



ُتقّطع الكعكة إلى قسمين متساويين وُتلف شرائح الكعكة على شكل سندويشات مع استعمال 
  . ية من الحشوة على وجه الكعكة وجوانبھاُتمد الكمية الباق. نصف كمية الحشوة

  . ُيقّطع إلى شرائح وُيقّدم. يوضع القالب في البراد إلى أن يحين وقت التقديم

   نصائح

   بيانات التوقيت

ُتوضع بعض كمية الحشوة على وجه الكعكة بواسطة كيس  : نصائح الطبخ
  .التزيين المزّود بشكل النجمة

  .ُتزين جوانب الكعكة باللوز المفروم والمحمص : نصائح التقديم

 دقيقة 25 : مدة التحضير

 دقيقة 35 : مدة الطھو

  

 لكريماكعكة بالفراولة محشّوة با •

  عالمي: أسلوب الطبخ •
اتٌ : نوع الطبق • aحْلِوي  
  شخص  ١٢: الكمية •
  : درجة الصعوبة •
  رخيص: التكلفة •

  المكّونات 

  :مكّونات العجينة •

  من البيض ٨ •
  ملعقة صغيرة من مسحوق الفاني� ١ •
 ،ملعقة صغيرة من قشر الحامض ١ •

  المبشور
  غ من السكر الناعم ٢٠٠كوب أو  ١ •
  ن الدقيق العاديغ م ٢٥٠كوب أو  ¾1 •

  :مكّونات الحشوة •

  مل من الماء ٦٢٥أكواب أو  ½2 •
  غ من حليب نستله المكثف المحلى ٣٩٧علبة أو  ١ •
  من البيض ٤ •
  ملعقة صغيرة من مسحوق الفاني� ١ •
  غ من دقيق الذرة ٦٠كوب أو  ½ •



  المبشور ،ملعقة صغيرة من قشر الحامض ١ •
  قةالمخفو ،مل من الكريما السائلة ٥٠٠أكواب أو  ٢ •

  طريقة التحضير 

سم بالزبدة  ٢٦ُتدھن صينية كعك مستديرة قياس . درجة مئوية ١٧٥ُيحّمى الفرن على حرارة 
  . وُترّش بالطحين

ُيمزج البيض، السكر، مسحوق الفاني� وبشر الحامض في وعاء خ�طة كھربائية لمدة تتراوح 
  . دقائق أو حتى يتكاثف المزيج ٨-٦بين 

  . ك المزيج باستمرار وبروّية بواسطة ملعقة معدنيةُيضاف الدقيق مع تحري

توضع في الفرن المحّمى لمدة تتراوح . ُيسكب مزيج الكعكة في صينية الكعك التي تّم إعدادھا
ُتخرج من الفرن وتوضع . دقيقة أو حتى يخرج السيخ الذي أُدخل في الوسط نظيفاً  ٤٥-٤٠بين 

  . جانباً لتبرد

  . الماء وحليب نستله المكثف المحلّى في قدر وُيغلى المزيج ُيمزج: طريقة تحضير الحشوة

ُيمزج البيض، مسحوق الفاني�، دقيق الذرة وبشر الحامض في وعاء للمزج ثّم ُيضافوا إلى 
ُيغّطى . (يوضع جانباً ليبرد. ُيغلى المزيج مع التحريك المستمّر حتى يتكاثف. المزيج المغلي

  ). ةبورق ب�ستيك حتى ^ تجّف الحشو

ُيحتفظ بالكوب (ُتخلط الحشوة الباردة بكوب من الكريمة المخفوقة . طبقات ٣ُتقّطع الكعكة إلى 
كمية الحشوة فوق ½ حتى يصبح المزيج ناعماً ثّم يوضع في كيس أنبوبي وُيوّزع ) المتبّقي

ّطى بالطبقة الطبقة اBولى، ثّم توضع الطبقة الثانية وُتغلّف بالكمية المتبقية من الحشوة ثّم ُتغ
  . الثالثة

ُيرّص . ُتوّزع الكمية المتبقية من الكريمة المخفوقة على وجه الكعكة وجوانبھا: لتزيين الكعكة
  . باليد بعض من الفستق المسحوق على الجانبين وُتنّسق شرائح الفراولة على الوجه

   نصائح

   بيانات التوقيت

  .يمكن دھن الفراولة بمرّبى الفراولة الساخن لمنظٍر أجمل : نصائح التقديم

 دقيقة 25 : مدة التحضير

 دقيقة 45 : مدة الطھو

 



  تارت وفطائر

  
 فطائر بالتمر والقرفة •

  شرقي: أسلوب الطبخ •

  خفيف ولذيذ: نوع الطبق •

  شخص  ١٥: الكمية •

  : درجة الصعوبة •
  رخيص: التكلفة •

  المكّونات 

  مل من الماء ١٢٥كوب أو  ½ •
منزوع  ،غ من التمر ٣٠٠كوب أو  ½1 •

  البذور
  غ من الدقيق العادي ١٧٥كوب أو  ¼1 •
  ملعقة طعام من البيكينغ باودر ١ •
  ستلهغ من قشطة ن ١٧٠علبة أو  ١ •
  ملعقة صغيرة من القرفة المطحونة ½1 •
  ملعقة صغيرة من بشر قشر البرتقال ١ •
  مل من الزيت النباتي ١٢٥كوب أو  ½ •
  من البيض ٣ •

  :مكّونات صلصة الفاني% •

  غ من قشطة نستله ١٧٠علبة أو  ١ •
  ملعقة طعام من دقيق الذرة ١ •
  مل من الماء ٣١٠كوب أو  ¼1 •
  غ من السكر الناعم ١٠٠كوب أو  ½ •
  ملعقة صغيرة من خ�صة الفاني� ١ •

  طريقة التحضير 

قالٍب صغير للفطائر  ١٦درجة مئوية، وُتغطى صينّية مؤلّفة من  ١٩٠ُيحّمى الفرن على حرارة 
  . بالورق المخّطط الخاص

  . ُيخفق التمر مع الماء في الخ�طة الكھربائية إلى أن يصبح ناعماً 

باستثناء الزيت والبيض، في وعاء للخلط بواسطة  ُيخلط مزيج التمر مع المكّونات المتبقية،
ُيخلط الزيت والبيض في وعاٍء . دقائق أو حتى يمتزج الخليط جيداً  ٣الخ�طة الكھربائية لمّدة 



دقائق أو حتى تتكّون الرغوة على وجه المزيج، ثّم ُيسكب تدريجياً فوق  ٧-٦آخر للخلط لمّدة 
  ). اط في الخلطُينصح بعدم اbفر(العجينة ويخلط معھاً 

ُيخبز في الفرن . ُيسكب المزيج بواسطة الملعقة في الورق المخّطط حتى يمتلئ بث�ثة أرباعه
  . دقائق ليبرد ٣ثّم يوضع جانباً لمّدة . دقيقة أو حتى ينضج ٢٥- ٢٠لمّدة 

م مع صلصة الفاني� aُيقد .  

ة الحجم وُتحّرك من دون ُتمزج كاّفة المكونات في قدر صلصة متوسط: bعداد صلصة الفاني�
  . توّقف فوق نار متوسطة حتى تغلي وتتكاثف، ثّم ُترفع عن النار وتوضع جانباً لتبرد

   بيانات التوقيت
  البيانات الغذائية

 دقيقة 15 : مدة التحضير

 دقيقة 30 : مدة الطھو

 15.00  : (غ(دھون 

 3.60  : (غ(بروتين 

 33.00  : (غ(كاربوھيدرات 

 273.00  : (سعرات حرارية(طاقة 

  

 تارت التوت مع الشوكوYتة •

  فرنسي: أسلوب الطبخ •
  اتٌ حْلِويa : نوع الطبق •
  شخص  ٢٢: الكمية •
  : درجة الصعوبة •
  معتدل: التكلفة •

  المكّونات 

  :لتحضير عجينة السّكر بالشوكو-تة •

  غ من السكر ١٠٠كوب أو  ½ •
غ من الزبدة غير  ٣٠٠كوب أو  ½1 •

  الطرّية ،المملحة
  غ من الدقيق العادي ٦٠٠كوب أو  ½4 •
  من البيض ٢ •
غ من حليب نستله  ١٠٠علبة أو  ¼ •

  المكثف المحلى

  :لتحضير كريما التوت •

  غ من رقائق الجي�تين ٢٠ •
  المھروس، أو التوت المجّمد والمخلوط ،غ من التوت ٥٠٠ •
  غ من حليب نستله المكثف المحلى ١٥٠ •

  :لتحضير صلصة التوت •



  المجّمد ،غ من التوت ٢٠٠ •
  غ من حليب نستله المكثف المحلى ٥٠ •

  :لتحضير موس الشوكو-تة •

  غ من رقائق الجي�تين ٢٠ •
  غ من الشوكو^تة الداكنة ٣٠٠ •
  غ من حليب نستله المكثف المحلى ١٠٠علبة أو  ¼ •
  غ من كريما الخفق ٥٠٠ •

  طريقة التحضير 

ن عجينة طرّية، وُتحّضر التارت عبر  ُتخلط كّل مكّونات العجينة مع بعضھا البعض لتكو�
ئوية ولمّدة درجة م ١٧٠ُتخبز التارت في فرن محّمى على حرارة . استعمال قوالب خاصة بھا

  . دقائق أو حتى تكتسب لوناً ذھبياً  ١٠-٨

ُتضاف رقائق الجي�تين إلى . دقائق، وُيغلى التوت ٥ُتنقع رقائق الجي�تين في الماء البارد لمّدة 
التوت المغلي وحليب نستله المكّثف المحلّى، ثّم ُيسكب المزيج في قلب التارت وُيجّمد لمّدة 

  . ساعة

  . الطازجة، ُيخلط التوت المجّمد مع حليب نستله المكّثف المحلّىلتحضير صلصة التوت 

دقائق، ثم ُتذّوب  ٥لتحضير موس الشوكو^تة، ُتنقع رقائق الجي�تين في الماء البارد لمّدة 
الشوكو^تة، وُيسّخن حليب نستله المكّثف المحلّى، وُتخلط المكّونات الث�ثة مع بعضھا البعض؛ 

ُيحفظ موس الشوكو^تة في البّراد لمّدة ساعة . الكريما المخفوقة على مھل ُتستعمل ملعقة bضافة
  . ُتقّدم التارت مع صلصة التوت. ثم يوضع فوق تارت التوت

   نصائح
   بيانات التوقيت

يجب . يجب أن تكون العجينة باردة قبل صّبھا في القوالب : نصائح الطبخ
  .التوت عدم غلي الجي�تين مع

  .ُترّش بعض بودرة الكاكاو على الوجه : نصائح التقديم

 ساعة : مدة التحضير

 دقائق 10 : مدة الطھو

  

 تارت اPجاص •

  عالمي: بخأسلوب الط •
اتٌ : نوع الطبق • aحْلِوي  
  أشخاص  ٨: الكمية •
  : درجة الصعوبة •
  رخيص: التكلفة •

  المكّونات 



  غ من الدقيق العادي ٢٤٠كوب أو  ¾1 •
  غ من الزبدة غير المملحة ١٣٠كوب أو  2/3 •
  م�عق طعام من السكر البودرة ٢ •
  من صفار البيض ١ •

  :مكّونات الحشوة •

  المذّوبة ،المملحةملعقة طعام من الزبدة غير  ١ •
  غ من حليب نستله المكثف المحلى ٣٩٧علبة أو  ١ •
  كوب من اللوز المطحون ½ •
  من البيض ٢ •
  ملعقة صغيرة من خ�صة الفاني� ١ •
  المقطع إلى أنصاف ،غ من اbجاص المعلّب والمصّفى ٥٠٠ •

  طريقة التحضير 

ات باليد حتى تصبح مثل فتات ُيمَزج الدقيق مع الزبدة والسكر البودرة في وعاء وُتفَرك المكّون
توَضع العجينة في قالب . ُيضاف صفار البيض وُيمَزج مع الخليط حتى يتماسك كالعجينة. الخبز

  . سم وُتَرّص في قعره وعلى جوانبه ٢٦تارت بصحٍن متحّرك قطره 

   .دقائق ثم ُينَزع من الفرن ١٠درجة مئوية لمدة  ٢٠٠ُيخَبز القالب في فرن محّمى على حرارة 

ُيضاف اللوز المطحون، البيض والفاني� . ُتخَفق الزبدة المذّوبة مع حليب نستله المكثف المحلّى
ك المزيج جيًدا aوُيحر .  

ُيوَضع اbجاص المقّسم إلى قسَمين فوق . ُيسَكب المزيج بالملعقة في قالب التارت الُمعّد مسبًقا
  . المزيج وُيَرّص قلي�ً داخله

دقيقة أو حتى تصبح  ٤٥- ٤٠درجة مئوية لمدة  ١٨٥ن محّمى على حرارة ُتخَبز التارت في فر
  . متماسكة في الوسط

م aد الحلوى قبل أن ُتقد aُتبر .  
   نصائح

   بيانات التوقيت

  .يمكن رش السكر البودرة على سطح التارت : نصائح التقديم

 دقيقة 20 : مدة التحضير

 دقيقة 55 : مدة الطھو

  



 قطع التارت الصغيرة بالفواكه •

  عالمي: أسلوب الطبخ •
اتٌ : نوع الطبق • aحْلِوي  
  شخص  ١٢: الكمية •
  : درجة الصعوبة •
  رخيص: التكلفة •

  لمكّونات ا

  :مكّونات قاعدة التارت •

  غ من الدقيق العادي ٤٢٠أكواب أو  ٣ •
غ من الزبدة غير  ٢٠٠كوب أو  ١ •

  الطرية ،المملحة
  غ من السكر الناعم ٢٠٠كوب أو  ١ •
  من البيض ٢ •
 ،ملعقة صغيرة من قشر الحامض ١ •

  المبشور

  :مكّونات الحشوة •

  مل من الماء ٦٢٥أكواب أو  ½2 •
  ب نستله المكثف المحلىغ من حلي ٣٩٧علبة أو  ١ •
  من البيض ٤ •
  ملعقة صغيرة من مسحوق الفاني� ١ •
  غ من دقيق الذرة ٦٠كوب أو  ½ •
  المبشور ،ملعقة صغيرة من قشر الحامض ١ •

  طريقة التحضير 

ُتقّسم . ُتخلط جميع مكّونات العجينة في وعاء وُتفرك بأطراف اBصابع حتى ُتشّكل عجينة
ُيرّص . كل كرة في قعر وجوانب قالب صغيرلخبز التارت العجينة إلى كرات صغيرة وُترصّ 

ُتخبز بعدھا العجينة في فرن محّمى على . القعر بالشوكة لتفادي انتفاخ العجينة عند خبزھا
. دقيقة أو حتى تصبح صفراء ذھبية اللون ١٣-١٠درجة مئوية لمدة تتراوح بين  ٢٠٠حرارة 

  . توضع جانباً لتبرد

  . ماء مع حليب نستله المكثف المحلّى في قدر وُيغلى المزيجفي أثناء ذلك، ُيمزج ال

ُيمزج البيض، مسحوق الفاني�، دقيق الذرة وبشر الحامض في وعاء للمزج، ثّم ُتسكب المكّونات 
. يوضع جانباً ليبرد. ُيغلى المزيج مع التحريك المستمّر حتى يتكاثف. فوق المزيج المغلي

  ). ن تجّفف الحشوةُيغّطى بورق ب�ستيك للحؤول دو(

ُتمزج الحشوة الباردة بالملعقة حتى تصبح ناعمة ثّم توضع في كيس أنبوبي وُتحشى بھا التارت 
  . الصغيرة الباردة التي تّم إعدادھا

  . ُتنّسق شرائح متنّوعة من الفواكه الطازجة على الوجه وُتقّدم
   نصائح

   بيانات التوقيت



لتزيين وجه التارت، يمكن استخدام شرائح فاكھة الكيوي،  : نصائح التقديم
  .والمشمش المنغا، الفراولة، العنب،

 دقيقة 25 : مدة التحضير

 دقيقة 15 : مدة الطھو

  

 تارت الكرز والشوكوYتة •

  عالمي: أسلوب الطبخ •
اتٌ : نوع الطبق • aحْلِوي  
  أشخاص  ٨: الكمية •
  : درجة الصعوبة •
  رخيص: التكلفة •

  المكّونات 

  غ من الدقيق العادي ٢٤٠كوب أو  ¾1 •
غ من الزبدة غير  ١٣٠كوب أو  2/3 •

  المملحة
  م�عق طعام من السكر البودرة ٢ •

  :للحشوة •

  المذّوبة ،من الشوكو^تة الداكنةغ  ١٠٠ •
  الطرية ،ملعقة طعام من الزبدة غير المملحة ١ •
  غ من حليب نستله المكثف المحلى ٣٩٧علبة أو  ١ •
  غ من اللوز المطحون ١٠٠كوب أو  ١ •
  من البيض ٢ •
  منزوع النواة ومقّطع إلى أنصاف ،غ من الكرز ٣٠٠أكواب أو  ٢ •

  طريقة التحضير 

والسكر البودرة في وعاء وُتمزج المكّونات جّيداً ببعضھا بواسطة  ُيمزج الدقيق مع الزبدة
سم  ٢٦ُترص العجينة في قاعدة وجوانب قالٍب للتورتة قياس . اBصابع إلى أن يتفّتت المزيج

  . وبقاعدٍة مرنةٍ 

دقيقة ثم ُيستخرج من  ١٠درجة مئوّية لمّدة  ٢٠٠ُيخبز القالب في فرٍن محّمى على حرارة 
  . الفرن

فق الشوكو^تة المذّوبة مع الزبدة وحليب نستله المكّثف المحلّى ثم ُيضاف اللوز المطحون ُتخ
  . ُتضاف أنصاف حّبات الكرز وُتمزج. والبيض وُتُ◌حّرك المكّونات جّيداً 

درجة مئوّية  ١٨٥ُيسكب المزيج في قالب التورتة المجّھز وُيخبز في فرٍن محّمى على حرارة 
  . أو إلى أن يصبح شديداً في الوسط دقيقة ٣٥إلى  ٣٠لمّدة 

  . ُتبّرد التورتة قبل التقديم



   نصائح
   بيانات التوقيت

  .ن التورتة بالكريما المخفوقة وحّبات الكرز الطازجةُتزيّ  : نصائح التقديم

 دقيقة 30 : مدة التحضير

 دقيقة 35 : مدة الطھو

  

 تارت باترسكوتش •

  عالمي: أسلوب الطبخ •
اتٌ : نوع الطبق • aحْلِوي  
  أشخاص  ٨: الكمية •
  : درجة الصعوبة •
  رخيص: التكلفة •

  المكّونات 

  غ من الدقيق العادي ٢٤٠كوب أو  ¾1 •
  الطرية ،غ من الزبدة ١٣٠كوب أو  2/3 •
  م�عق طعام من السكر البودرة ٢ •
  من البيض ١ •

  :مكّونات الحشوة •

  المذّوبة ،غ من الزبدة غير المملحة ١٠٠كوب أو  ½ •
  غ من حليب نستله المكثف المحلى ٣٩٧علبة أو  ١ •
  من البيض ٣ •
  ملعقة صغيرة من خ�صة الفاني� ١ •
  م�عق طعام من الزبيب ٣ •
  المفروم ،غ من الجوز ١٥٠كوب أو  ١ •

  طريقة التحضير 

ُتفرك المكّونات باليدين حتى ُتشّكل . ُيمزج الدقيق، الزبدة، السكر البودرة، والبيض في وعاء
سم ذات قاعدة متحّركة،  ٢٦ُترّص العجينة في قاع وجوانب صينية لخبز الفطائر قياس . عجينة

  ). نة قبل خبزھاُيرّص قعر الصينية بالشوكة حتى ^ تنتفخ العجي(

دقائق، ُثّم ُتخرج من  ١٠درجة مئوية لمدة  ٢٠٠ُتخبز العجينة في فرٍن ُمحّمى على حرارة 
  . الفرن

ُتخفق الزبدة المذّوبة، حليب نستله المكثف المحلّى، البيض، وخ�صة الفاني�؛ ُتمزج كّل 
  . زُيضاف إليھا الزبيب والجو. المكّونات حتى تختلط ببعضھا البعض جّيداً 

ُيسكب المزيج في قاعدة التارت الباردة التي تّم إعدادھا، وُتخبز في فرٍن ُمحّمى على حرارة 
  . دقيقة أو حتى تجمد في الوسط ٤٠-٣٥درجة مئوية لمدة تتراوح بين  ١٨٠



  . ُتترك التارت حتى تبرد، ثّم ُتقّطع وُتقّدم
   بيانات التوقيت

 دقيقة 25 : مدة التحضير

 دقيقة 40 : مدة الطھو

  

 تورتة بالكريما والفراولة •

  عالمي: أسلوب الطبخ •
اتٌ : نوع الطبق • aحْلِوي  
  أشخاص  ٦: الكمية •
  : درجة الصعوبة •
  رخيص: التكلفة •

  المكّونات 

غ من حليب نستله المكثف  ٣٩٧علبة أو  ١ •
  حلىالم

  م�عق طعام من مسحوق الكاسترد ٢ •
  من صفار البيض ٣ •
  ملعقة صغيرة من خ�صة الفاني� ١ •
  مل من الماء المغلي ٥٠٠أكواب أو  ٢ •
  المذّوبة ،غ من الزبدة غير المملحة ١٣٠كوب أو  2/3 •
  المطحون جّيداً  ،غ من بسكويت الشاي ٢٥٠أكواب أو  ½2 •
  غ من مربى الفراولة ٢٠٠كوب أو  ¾ •

  تحضير طريقة ال

يوضع حليب نستله المكثف المحلّى مع مسحوق الكاسترد، وصفار البيض، وخ�صة الفاني� 
ثم ُتحّرك المكّونات بواسطة خّفاقٍة حتى تمتزج جيداً بعضھا مع . داخل وعاٍء كبيٍر للصلصة

  . بعض

ك المزيج ُيضاف الماء المغلي تدريجّياً مع التحريك المستمر حتى يبدأ المزيج بالغليان وُيحرّ 
  . ثّم ُيرفع عن النار ويوضع جانباً ليبرد. على ناٍر خفيفٍة لمّدة دقيقة إلى دقيقتين

ُتمزج الزبدة مع البسكويت المطحون داخل وعاٍء ثم يتم الضغط على المزيج عند قاعدة وجوانب 
  . سم وقاعدة قابلة للفصل ٢٦قالب التورتة ذي قطر 

ُيسكب مزيج الكريما المبّرد فوق مربى الفراولة وُيملّس  ُيمرغ مربى الفراولة فوق القاعدة ثم
  . ساعات ٣إلى  ٢ُتبّرد التورتة لمّدة . الوجه

  . ُتزّين التورتة بالفراولة الطازجة وُتقّدم
   بيانات التوقيت

 دقيقة 20 : مدة التحضير



 دقائق 5 : مدة الطھو

  

 فطيرة التين واللوز المحّمص •

  عالمي: أسلوب الطبخ •
اتٌ : نوع الطبق • aحْلِوي  
  أشخاص  ١٠: الكمية •
  : درجة الصعوبة •
  رخيص: التكلفة •

  المكّونات 

  غ من اللوز المطحون ١٥٠كوب أو  ½1 •
  غ من جوز الھند المجفف ١٠٠كوب أو  ١ •
  غ من السكر ٥٠كوب أو  ¼ •
غ من الزبدة غير  ١٠٠و كوب أ ½ •

  الطرية ،المملحة
  غ من مرّبى التين ٢٥٠ •
  غ من قشطة نستله ١٧٠علبة أو  ١ •
  ملعقة طعام من الدقيق العادي ½1 •
  المطحون ،غ من بسكويت ديجيستيف ٥٠كوب أو  ½ •
  غ من حليب نستله المكثف المحلى ٣٩٧علبة أو  ١ •
  غير المملح ،غ من اللوز المحّمص ٢٠٠كوب أو  ١ •
  المحمص ،غ من الجوز ٥٠أو كوب  ½ •
  مخفوقتان ،من البيض ٢ •

  طريقة التحضير 

يخلط اللوز وجوز الھند والسكر في وعاء ثم تضاف الزبدة الطرية و يفرك الخليط ليصبح 
 ٢٦ُتمد العجينة في قاعدة و على جوانب صينية فرن لصنع فطيرة غير ^صقة قطرھا . عجينة

  . سم

  . الطحين وبسكويت دايجستيف ويسكب فوق العجينةُيخلط مربى التين وقشطة نستله و

يخلط حليب نستله المكثف المحلّى واللوز المحمص والجوز والبيض ويسكب فوق خليط المربى 
  . في الصينية

دقيقة أو حتى يصبح لونھا  ٣٠– ٢٥درجة مئوية لمدة  ١٨٠تخبز الكعكة في فرن حرارته 
  . ذھبياً 

  . السكر الناعمتقدم باردة أو ساخنة وُيرش عليھا 
   بيانات التوقيت

 دقيقة 20 : مدة التحضير

 دقيقة 25 : مدة الطھو



  

 الموز المقلي مع كاراميل البابايا •

  عالمي: أسلوب الطبخ •
اتٌ : نوع الطبق • aحْلِوي  
  أشخاص  ٥: الكمية •
  : الصعوبة درجة •
  رخيص: التكلفة •

  المكّونات 

  :لكاراميل البابايا •

غ من حليب نستله المكثف  ٣٩٧علبة أو  ١ •
  المحلى

ناضجة  ،غ من البابايا ٢٠٠حبة أو  ١ •
  مقّشرة ومھروسة

  :للموز •

  غ من الدقيق العادي ٧٠كوب أو  ½ •
  غ من السكر الناعم ٥٠كوب أو  ¼ •
  م�عق طعام من دقيق الذرة ٢ •
  مل من الماء ١٢٥كوب أو  ½ •
  صغيرة الحجم ،غ من الموز ٧٠٠حبات أو  ٥ •
  غ من زيت القلي ٤٤٠أكواب أو  ٢ •

  طريقة التحضير 

ُيطھى . ُيمزج حليب نستله المكّثف المحلّى مع البابايا المھروسة في قدر: لتحضير الكاراميل
دقائق أو  ٨و ٦المزيج على نار متوّسطة الحرارة مع ا^ستمرار في التحريك لمّدة تتراوح بين 

  . ُيرفع عن النار وُيبّرد. حّتى يصبح المزيج كثيفاً ومتماسكاً 

ُيمزج الدقيق مع السكر الناعم ونشاء الذرة في وعاء ثم ُيضاف الماء تدريجياً وُيحّرك المزيج 
  . ُيترك جانباً . حّتى يصبح ناعماً 

  . بتأ̀ن مع المزيج المعدّ  سم ثم ُتمزج القطع ٤ُيقّشر الموز وُيقطع بالعرض إلى شرائح طولھا 

درجة مئوّية، وُتستخدم شوكة لرفع شرائح الموز من المزيج،  ١٨٠ُيسّخن الزيت على حرارة 
كّل بدورھا، ثم ُتقلى على مراحل في الزيت المسّخن مع قلبھا بشكل متكّرر حّتى يصبح لونھا 

  . توضع على محارم ورقّية لُتصّفى من الزيت. بنياً ذھبياً 

  . ُتدھن ملعقة صغيرة من كاراميل البابايا على كّل شريحة موز مقلّية وُتقّدم: للتقديم
   بيانات التوقيت

 دقيقة 20 : مدة التحضير

 دقائق 6 : مدة الطھو

  



 فطائر رقائق الشوكوYتة •

  يعالم: أسلوب الطبخ •
اتٌ : نوع الطبق • aحْلِوي  
  شخص  ١١: الكمية •
  : درجة الصعوبة •
  رخيص: التكلفة •

  المكّونات 

  غ من الدقيق العادي ٢١٠كوب أو  ½1 •
  م�عق طعام من مسحوق الكاكاو ٣ •
  ملعقة طعام من البيكينغ باودر ١ •
غ من حليب نستله المكثف  ٣٩٧علبة أو  ١ •

  المحلى
  مل من الماء ١٢٥كوب أو  ½ •
  غ من الزيت النباتي ١٠٠و كوب أ ½ •
  من البيض ٢ •
  ملعقة صغيرة من مسحوق الفاني� ١ •
  غ من رقائق الشوكو^تة ٧٥كوب أو  ½ •

  طريقة التحضير 

  . درجة مئوية ١٩٠ُيحّمى الفرن مسبقاً على حرارة 

  . قالباً بقوالب ورقية ١٢ُتبّطن صينية فطائر مؤلّفة من 

البيكينغ باودر، وحليب نستله المكثف المحلّى، والماء ُيمزج الدقيق العادي، ومسحوق الكاكاو، و
  . دقائق أو حتى تمتزج المكّونات جّيداً  ٣في وعاء للمزج بالخ�طة الكھربائية لمدة 

 ٥و ٤ُيمزج الزيت مع البيضتين، ومسحوق الفاني� في وعاء للمزج منفصل لمدة تتراوح بين 
اف تدريجياً المزيج إلى مزيج العجينة مع ُيض. دقائق أو حتى تتكّون رغوة على وجه المزيج

  . رقائق الشوكو^تة وُتمزج المكّونات جّيداً ولكن من دون ا^فراط بمزجھا

دقيقة أو حتى  ٢٠ُتمf حتى ث�ثة أرباعھا ثّم ُتخبز لمدة . ُيسكب المزيج في القوالب الورقية
 ٣الغرفة العادية لمدة ُتخرج من الفرن وُتترك حتى تبرد على درجة حرارة . تنضج وتنتفخ

  . دقائق ثّم ُتنزع القوالب الورقية من أقداح الصينية وُتوضع على رّف سلكي حتى تبرد
   نصائح

   بيانات التوقيت

  .يمكن تقديم الفطائر ساخنة أو بحرارة الغرفة العادية : نصائح التقديم

 دقيقة 15 : مدة التحضير

 دقيقة 20 : مدة الطھو

  



 فطيرة الموز •

  عالمي: أسلوب الطبخ •
اتٌ : نوع الطبق • aحْلِوي  
  أشخاص  ٧: الكمية •
  : درجة الصعوبة •
  رخيص: التكلفة •

  المكّونات 

غ من بسكويت  ٢٥٠أكواب أو  ½2 •
  المسحوق ،ديجيستيف

غ من الزبدة غير  ١١٠كوب أو  ½ •
  المذّوبة ،المملحة

غ من حليب نستله المكثف  ٣٩٧علبة أو  ١ •
  المحلى

  الخالية من الملح ،غ من جبنة الكريما ٣٠٠كوب أو  ½1 •
  ملعقة صغيرة من نكھة الموز ١ •
  ملعقة صغيرة من مسحوق الفاني� ١ •
  مھروسة ،ن الموزغ م ١٥٠أو  ١ •
  من البيض ١ •
  كوب من كريما الخفق ½1 •
  إضافّية مقّطعة للتزيين ،غ من الموز ١٥٠أو  ١ •

  طريقة التحضير 

 ٢٤ُيوّزع المزيج في قالب ذي قعر متحّرك قطره . ُتمزج قطع البسكويت مع الزبدة في وعاء
  . سنتيمتر

الخالية من الملح، روح الموز،  ُيمزج حليب نستله المكّثف المحلّى في وعاء مع جبنة الكريما
ُتخفق المكّونات حّتى يصبح المزيج ناعماً ثم ُيوّزع فوق . الفاني�، الموز المھروس والبيض

  . البسكويت

درجة مئوّية حّتى  ١٧٥دقيقة في الفرن على حرارة  ٤٠و ٣٥ُتخبز الكعكة لمّدة تتراوح بين 
  . ُتبّرد حّتى تشتدّ . رفّ ُتترك الكعكة في الصينية حّتى تبرد على ال. تنضج

  . ُتغّطى بالكريما المخفوقة وُتزّين بشرائح الموز
   بيانات التوقيت

 دقيقة 20 : مدة التحضير

 دقيقة 40 : مدة الطھو

  



 فطيرة الكرز ا:سود واللوز المحّمص •

  عالمي: لطبخأسلوب ا •
اتٌ : نوع الطبق • aحْلِوي  
  أشخاص  ٨: الكمية •
  : درجة الصعوبة •
  رخيص: التكلفة •

  المكّونات 

 ،غ من بسكويت الشاي ٢٠٠أكواب أو  ٢ •
  المفتت

غ من الزبدة غير  ١٠٠كوب أو  ½ •
  المذّوبة ،المملحة

  غ من البندق المطحون ٥٠كوب أو  ½ •

  :للحشوة •

  غ من مرّبى الكرز ٢٥٠كوب أو  ١ •
م�عق كبيرة من الماء  ٣المذوب في  ،غ من مسحوق الجي�تين ١٥ملعقة طعام أو  ½1 •

  الساخن
  غ من قشطة نستله ٣٤٠علب أو  ٢ •
  المطحون ،غ من اللوز المحّمص ١٥٠كوب أو  ١ •

  طريقة التحضير 

ُيمزج البسكويت المسحوق مع الزبدة والبندق المطحون في وعاء وُتمزج المكّونات جيداً بعضھا 
سم، مع الضغط باّتجاه اBسفل  ٢٥يوضع المزيج في قالب ذي قعر متحّرك قطره . عضمع ب

  . والجوانب

  . ًيوّزع مرّبى الكرز اBسود بشكل متجانس على الوجه

ُيحّرك المزيج . ُيمزج الجي�تين المذّوب مع قشطة نستله واللوز المحّمص المطحون في وعاء
  . جيداً 

  . ُتبّرد الفطيرة حّتى تجمد. س فوق مرّبى الكرز اBسودُيوّزع مزيج القشطة بشكل متجان
   بيانات التوقيت

 دقيقة 15 : مدة التحضير

 ساعتان : مدة التبريد

  



 تورتة بالشوكوYتة البيضاء والفراولة •

  عالمي: أسلوب الطبخ •
اتٌ : لطبقنوع ا • aحْلِوي  
  أشخاص  ٨: الكمية •
  : درجة الصعوبة •
  رخيص: التكلفة •

  المكّونات 

غ من كوكيز  ٢٥٠أكواب أو  ½2 •
  المفتتة ،الشوكو^تة

غ من الزبدة غير  ١٥٠كوب أو  ¾ •
  المذّوبة ،المملحة

غ من حليب نستله المكثف  ٣٩٧علبة أو  ١ •
  المحلى

  مل من الماء ١٢٥كوب أو  ½ •
  ن مسحوق الكاستردملعقة طعام م ١ •
  م�عق طعام من عصير البرتقال غير المحلّى ٣ •
  المقّطعة ،غ من الشوكو^تة البيضاء ١٥٠ •
  غ من جبنة الكريما ٢٥٠كوب أو  ١ •
  المقّطعة ،غ من الفراولة ١٥٠كوب أو  ١ •

  طريقة التحضير 

المزيج في ثم يتم الضغط على . ُتمزج الكوكيز المفتتة مع الزبدة المذّوبة داخل وعاٍء صغيرٍ 
  . سم وذي قاعدة قابلة للفصل ٢٦قالٍب للتورتة قطره 

ُيمزج حليب نستله المكثف المحلّى مع الماء، ومسحوق الكاسترد، وعصير البرتقال داخل وعاٍء 
دقائق  ٣إلى  ٢ثم ُيطھى المزيج مع التحريك المستمر على ناٍر متوسطٍة لمّدة . صغيٍر للصلصة

   .أو حّتى تصبح الصلصة سميكة

ُيرفع الكاسترد عن النار وُتضاف قطع الشوكو^تة البيضاء وُيحّرك المزيج حتى تذوب 
  . ثم ُترفع عن النار وتوضع جانباً حتى تبرد. الشوكو^تة وتصبح ناعمة

  . ُتضاف الجبنة وُيخفق المزيج حتى يصبح ناعماً 

ث�جة لمّدة ساعتين توضع في ال. ُتضاف قطع الفراولة وُيسكب المزيج فوق التورتة المحّضرة
  . على اBقل أو حتى تصبح شديدة

  . ُتقّدم التورتة على شكل شرائح نصف مثلّجة مع قطٍع إضافّية من الفراولة الطازجة
   نصائح

   بيانات التوقيت

ينبغي عدم إضافة الطحين أو النشاء للكريما، وذلك لما  : نصائح الطبخ
  .نشويات يحتويه مسحوق الكاسترد من

 دقيقة 20 : مدة التحضير



 ساعات 3 : مدة التثليج

  

 لفائف مربى التين والكاجو •

  عالمي: أسلوب الطبخ •
  اتٌ حْلِويa : نوع الطبق •
  شخص  ١٥: الكمية •
  : درجة الصعوبة •
  معتدل: التكلفة •

  المكّونات 

كغ من عجينة باف  ١مغلفات أو  ٤ •
  المذوبة في حال كانت مثلجة ،باستري

  غ من مرّبى التين ١٢٥كوب أو  ½ •
غ من الزبدة غير  ١٠٠كوب أو  ½ •

  المملحة
غ من حليب نستله المكثف  ٣٩٧علبة أو  ١ •

  المحلى
  فصل ز^لھا عن صفارھايُ  ،من البيض ٤ •
  المسحوق ،غ من الكاجو غير المملّح ٣٠٠أكواب أو  ٢ •
  م�عق طعام من الدقيق العادي ٢ •
  غ من لّب جوز الھند المجفف والمبشور ٥٠كوب أو  ½ •

  طريقة التحضير 

  . سم عرض ٢٣× سم طول  ١٢ُتمد عجينة الباف باستري إلى رقائق حجم الواحدة منھا 

  . العجينة و يترك واحد سم من اBطراف بدون دھنيدھن مربى التين على 

تضرب الزبدة وحليب نستله المكثف المحلّى حتى يتكاثف الخليط ثم يضاف صفار البيض 
  . والكاجو وجوز الھند مع ا^ستمرار بالتحريك حتى يصبح الخليط متجانساً 

  . يدھن الخليط فوق المربى وتدھن أطراف العجينة بز^ل البيض

  . ئق إلى لفائف على شكل حلوى السويسرولُتلف الرقا

توضع لفائف مربى التين والكاجو على صينية فرن غير ^صقة و ُتدھن اللفائف بز^ل البيض و 
  . دقيقة أو حتى يصبح لونھا ذھبياً  ٢٥–٢٠درجة مئوية لمدة  ٢٢٠تخبز في فرن حرارته 

   نصائح
   بيانات التوقيت

يمكن استبدال السكر الناعم بمربى البرتقال أو اBناناس  - : نصائح التقديم
المحاولة بأشكال مختلفة عن حلوى  يمكن -. المذّوب

  .السويسرول



 دقيقة 30 : ضيرمدة التح

 دقيقة 25 : مدة الطھو

  

 فطيرة الGيم •

  عالمي: أسلوب الطبخ •
اتٌ : نوع الطبق • aحْلِوي  
  أشخاص  ١٠: الكمية •
  : درجة الصعوبة •
  رخيص: التكلفة •

  المكّونات 

  :للعجينة •

غ من بسكويت  ٢٥٠أكواب أو  ½2 •
  المفّتت ،ديجيستيف

غ من الزبدة غير  ١٠٠كوب أو  ½ •
  ّوبةالمذ ،المملحة

  :للحشوة •

  غ من حليب نستله المكثف المحلى ٣٩٧علبة أو  ١ •
  مل من الكريما السائلة ٣٢٠كوب أو  ¼1 •
  م�عق طعام من عصير ال�يم الطازج ٤ •
  م�عق طعام من عصير الحامض ٣ •
  ملعقة صغيرة من بْشر قشر ال�يم ١ •
  ء الّساخنالمذّوب في ملعقتين كبيرتين من الما ،ملعقة طعام من مسحوق الجي�تين ١ •

  طريقة التحضير 

ُيرّص الخليط في قاعدة . ُتمزج فتات البسكويت والزبدة في وعاء، وُتخلط المكّونات لتمتزج جّيداً 
  . دقائق ١٠سم وعلى جوانبه، ثّم يوضع في البّراد لمّدة  ٢٦قالب للتارت بصحٍن متحّرك قياس 

صير ال�يم، عصير الحامض وقشر ُيوَضع حليب نستله المكثف المحلّى مع الكريما السائلة، ع
  . دقائق أو حتى يكاد يصبح كثيفاً  ٥إلى  ٤ال�يم المبشور في وعاء الخلط، وُيخلط المزيج لمّدة 

ُيضاف الجي�تين المذّوب إلى المزيج الذي ُيخفق باستمرار حتى يتماسك جيداً ثّم ُيسكب بشكٍل 
  . متساٍو على القاعدة المجّھزة

  . ساعات حتى يجمد ومن ثّم ُيقّدم ٣ة يوضع في البّراد لمدّ 
   نصائح

   بيانات التوقيت

  .المخفوقة وبشرائح ال�يم ُتزيaن جوانب الفطيرة بالكريما : نصائح التقديم

 دقيقة 20 : مدة التحضير

  ساعات 3 : مدة التبريد



  

 فطيرة بالليمون الحامض والشوكوYتة •

  عالمي: أسلوب الطبخ •
اتٌ : نوع الطبق • aحْلِوي  
  أشخاص  ١٠: الكمية •
  : درجة الصعوبة •
  رخيص: التكلفة •

  المكّونات 

غ من بسكويت  ٢٥٠أكواب أو  ½2 •
  سحوقالم ،أوريو

غ من الزبدة غير  ٧٥كوب أو  1/3 •
  المذوبة ،المملحة

  :للحشوة •

  غ من حليب نستله المكثف المحلى ٣٩٧علبة أو  ١ •
  المذوبة ،م�عق طعام من الزبدة غير المملحة ٢ •
  م�عق طعام من نشاء الذرة ٢ •
  مخفوقتان ،من صفار البيض ٢ •
  م�عق طعام من عصير الحامض ٣ •
  المبروش ،ملعقة صغيرة من قشر الحامض ١ •

  :للتغليف •

  غ من قشطة نستله ١٧٠علبة أو  ١ •
  المذّوبة ،غ من رقاقات الشوكو^تة معتدلة الح�وة ٢٠٠ •
  مل من الماء ١٢٥كوب أو  ½ •

  طريقة التحضير 

ُيمزج البسكويت مع الزبدة المذوبة في وعاٍء للخلط إلى أن تمتزج مع بعضھا ثم ُيرص مزيج 
سم وذي قاعدة مرنة ويوضع القالب في  ٢٦لتورتة قياس البسكويت على قاعدة وجوانب قالب ل

  . دقائق ١٠البراد لمدة 

في ھذه اBثناء، ُيمزج حليب نستله المكثف المحلى مع الزبدة ونشاء الذرة داخل قدٍر متوسطٍة 
ُيرفع . وغير ^صقٍة ثم ُتغلى المكونات على ناٍر متوسطٍة مع التحريك المستمر لمدة دقيقٍة واحدةٍ 

ء عن النار وُتسكب كمية قليلة منه فوق صفار البيض وُيحرك ثم يوضع المزيج كله في الوعا
ُيطھى المزيج على ناٍر متوسطٍة لمدة دقيقتين ثم ُيرفع عن النار وُيضاف إليه عصير . قدرٍ 

  . الحامض وبرش الحامض مع التحريك

  . ساعة أو إلى أن يجمد½ ُيسكب المزيج فوق قاعدة الفطيرة المجّھزة ويوضع في البراد لمدة 

ُتمزج قشطة نستله مع الشوكو^تة المذّوبة والماء داخل وعاٍء متوسط الحجم وُيسكب المزيج 
  . بتجانٍس فوق الحشوة



  . يوضع في البراد إلى أن يشتد الوجه ويصبح سھل التقطيع
   ائحنص

   بيانات التوقيت

  .يمكن رش الوجه بالشوكو^تة الداكنة المبشورة : نصائح التقديم

 دقيقة 25 : مدة التحضير

 دقائق 10 : مدة الطھو

  

 تارت الشوكوYتة والبرتقال •

  عالمي: أسلوب الطبخ •
اتٌ : ع الطبقنو • aحْلِوي  
  أشخاص  ١٠: الكمية •
  : درجة الصعوبة •
  رخيص: التكلفة •

  المكّونات 

غ من كوكيز  ٢٥٠أكواب أو  ½2 •
  المسحوقة ،الشوكو^تة

غ من الزبدة غير  ١٠٠كوب أو  ½ •
  المذّوبة ،المملحة

  غ من قشطة نستله ٣٤٠علب أو  ٢ •
غ من الشوكو^تة  ٣٠٠أكواب أو  ٢ •

  المذّوبة ،بالحليب
  مل من عصير البرتقال غير المحلّى ١٢٥كوب أو  ½ •
  ملعقة صغيرة من بشر قشر البرتقال ١ •
  المذّوب في ملعقتين كبيرتين من الماء الّساخن ،ملعقة طعام من مسحوق الجي�تين ١ •

  طريقة التحضير 

وكيز ُيرّص مزيج بسكويت الك. ُتمزج كوكيز الشوكو^تة جيداً مع الزبدة المذّوبة في وعاٍء للخلط
 ١٠سم ، ثم يوضع في البّراد لمّدة  ٢٦في قاعدة وجوانب قالب للتارت بصحٍن متحّرك قياس 

  . دقائق

ُتمزج قشطة نستله، الشوكو^تة المذّوبة، عصير البرتقال وقشر البرتقال المبشور في وعاٍء 
شكٍل متساٍو ُيضاف الجي�تين المذّوب فوق المزيج وُيحّرك باستمرار ثّم ُيسكب ب. متوّسط الحجم

  . على القاعدة المجّھزة

  . ساعات أو إلى أن تصبح الحشوة جامدة ٣يوضع في البّراد لمّدة 
   نصائح

   ت التوقيتبيانا

  .ُيرّش سطح التارت ببرش الشوكو^تة بالحليب : نصائح التقديم



 دقيقة 20 : مدة التحضير

 ساعات 3 : مدة التبريد

  

 فطيرة جوز الھند واليقطين والجزر •

  عالمي: أسلوب الطبخ •
اتٌ : نوع الطبق • aحْلِوي  
  أشخاص  ٧: الكمية •
  : درجة الصعوبة •
  رخيص: التكلفة •

   المكّونات

  المسحوق ،غ من بسكويت ديجيستيف ٢٥٠ •
غ من الزبدة غير  ١١٠كوب أو  ½ •

  المذّوبة ،المملحة
غ من اليقطين المطھو  ٣٥٠كوب أو  ½1 •

  والمھروس
غ من الجزر المطھو  ٦٠كوب أو  ¼ •

  والمھروس
  ملعقة طعام من بودرة حليب جوز الھند ماجي ½1 •
  غ من حليب نستله المكثف المحلى ٣٩٧علبة أو  ١ •
  غ من الدقيق اBبيض ذاتي الرفخ ٧٠ب أو كو ½ •
  من البيض ٢ •
  شراب قصب السكر ،ملعقة طعام من القطر الذھبي ١ •
  غ من اللوز المقّطع إلى شرائح ٥٠كوب أو  ½ •

  طريقة التحضير 

  . سم ٢٦ُيمزج البسكويت المسحوق مع الزبدة، وُيصّف المزيج في قعر صينية خاصة للفطائر 

خ�ّط كھربائي مع الجزر المھروس، حليب جوز الھند المجفف  ُيخفق اليقطين المھروس في
  . ماجي، حليب نستله المكثف المحلّى، الدقيق الذاتي الرفخ، البيض والقطر الذھبي

  . ُيوّزع المزيج بشكل متجانس على عجينة البسكويت المسحوق وُيغطى الوجه بشرائح اللوز

  . أو حّتى تشتدّ  ٣٥-٣٠وّية لمدة درجة مئ ١٨٠ُتخبز الفطيرة في الفرن على حرارة 
   نصائح

   بيانات التوقيت

ھبي في حال لم يكن يمكن استعمال العسل بد^ً من القطر الذ : نصائح الطبخ
  .متوّفراً 

يمكن تقديمھا ساخنة أو باردة مع الكريما المخفوقة أو  - : نصائح التقديم
الفطيرة وحفظھا في البّراد لمّدة  ُيستحسن تحضير -. البوظة



  .ليلة كاملة قبل التقديم لنكھة أشھى

 دقيقة 30 : مدة التحضير

 دقيقة 35 : مدة الطھو

  

 ششرائح مربى المشم •

  شرقي: أسلوب الطبخ •
اتٌ : نوع الطبق • aحْلِوي  
  أشخاص  ٨: الكمية •
  : درجة الصعوبة •
  رخيص: التكلفة •

  المكّونات 

  غ من الدقيق العادي ٥٠٠أكواب أو  ½3 •
غ من الزبدة غير  ١٥٠كوب أو  ¾ •

  المفرومة ،المملحة
  غ من السكر البودرة ١٤٠كوب أو  ١ •
  غ من قشطة نستله ١٧٠علبة أو  ١ •
  لبيضمن ا ١ •
  ملعقة صغيرة من البيكينغ باودر ١ •
  غ من مرّبى المشمش ٢٥٠كوب أو  ١ •

  طريقة التحضير 

يوضع الدقيق، والزبدة، والسكر البودرة، وقشطه نستله، والبيض، والبيكينغ باودر في وعاء 
  . دقائق أو حتى يصبح المزيج ناعماً  ٤إلى  ٣الخ�ّط الكھربائي، ثم ُتخفق المكّونات لمّدة 

م العجينة إلى نصفين، وُيلف النصف اBول من العجينة على ورق الخبز ثم يوضع في ُتقس
  . دقيقة ١٥الث�جة لمّدة 

ثم ُتمرغ طبقة من مربى المشمش بشكٍل . سم ٢٨ُترص الكمّية المتبقية في قالٍب مدور للخبز 
  . متجانٍس فوق العجينة

. ثم ُتوّزع على السطح على شكٍل متشابكٍ  ُتقّطع العجينة الملفوفة المثلّجة بواسطة سكيٍن حاد̀ 
دقيقة أو حتى  ٣٥إلى  ٣٠درجة مئوّية لمدة  ١٨٠ُتخبز العجينة في فرٍن محّمى على حرارة 

  . يصبح لونھا بنّياً ذھبّياً 

  . ُتترك داخل القالب لتبرد وُتقّطع إلى مربعات أو أصابع ثم ُيرش عليھا السكر البودرة وُتقّدم
   نصائح

   بيانات التوقيت

عندما توضع العجينة المشبكة على وجه التارت يجب دھنھا  : نصائح الطبخ
  .باBخرى بالبيض لكي تلتصق العجينة



 دقيقة 30 : مدة التحضير

 دقيقة 35 : مدة الطھو

  

 تورتة الكاسترد مع التوت •

  عالمي: أسلوب الطبخ •
اتٌ : نوع الطبق • aحْلِوي  
  أشخاص  ٨: الكمية •
  : درجة الصعوبة •
  رخيص: التكلفة •

  المكّونات 

  :للعجينة •

غ من الزبدة غير  ١٠٠كوب أو  ½ •
  المذّوبة ،المملحة

بسكويت  غ من ٢٥٠أكواب أو  ½2 •
  المسحوق ،ديجيستيف

  :للحشوة •

  غ من اللبنة الطازجة ٢٥٠كوب أو  ١ •
  غ من حليب نستله المكثف المحلى ٣٩٧علبة أو  ١ •
  مل من عصير البرتقال غير المحلّى ١٢٥كوب أو  ½ •
  من البيض ٢ •
  ملعقة صغيرة من خ�صة الفاني� ١ •

  :للتغليفة •

  كوب من التوت المعلب ١ •
  م�عق طعام من الماء ٢ •

  قة التحضير طري

سم وُيضغط على  ٢٦يوضع في قالب ذي قعر متحّرك . ُيمزج البسكويت المسحوق مع الزبدة
  . القعر والجوانب

في وعاء خ�ّط كھربائي مع حليب نستله المكّثف المحلّى " ساور كريم"ُتمزج الكريما الحامضة 
  . ى يصبح ناعماً ُيخفق المزيج جيداً حتّ . ، عصير البرتقال، البيض ومستخلص الفانيليا

  . ُيسكب بتأ̀ن فوق العجينة

ُتترك في القالب وتوضع . دقيقة أو حّتى يشتّد وسطھا ٤٠و ٣٥ُتخبز التورتة لمّدة تتراوح بين 
  . على الرف لتبرد

  . ُيمزج التوت مع الماء في قدر صغيرة وُيسّخن المزيج قلي�ً 



  . ُتغطى التورتة وُتبّرد. هُتصّف ثمار التوت على الوج. ُيسكب الشراب فوق الحشوة

  . ُتقّطع وُتقّدم

   بيانات التوقيت

 دقيقة 15 : مدة التحضير

 دقيقة 40 : مدة الطھو

  

 فطائر التمر •

  شرقي: أسلوب الطبخ •
اتٌ : نوع الطبق • aحْلِوي  
  شخص  ١٢: الكمية •
  : درجة الصعوبة •
  رخيص: التكلفة •

  المكّونات 

  غ من الدقيق العادي ٣٥٠ •
  غ من السكر ٢٠٠ •
  ملعقة صغيرة من الملح ½1 •
  ملعقة صغيرة من القرفة المطحونة ١ •
  م�عق صغيرة من البيكينغ باودر ٣ •
  من البيض ٣ •
  المذّوبة ،غ من الزبدة غير المملحة ٣٠٠كوب أو  ½1 •
  تله المكثف المحلىغ من حليب نس ٣٩٧علبة أو  ١ •
  السائل ،مل من الحليب ٣٠٠كوب أو  ¼1 •
  ملعقة صغيرة من خ�صة اللوز ١ •
  المقطع والمخلوط بملعقة صغيرة من الطحين ،غ من التمر ٢٥٠ •
  المقطع إلى شرائح ،غ من اللوز المحّمص ٣٠ •

  طريقة التحضير 

  . يخلط الطحين مع السكر والملح والقرفة والبيكنغ باودر في وعاء

ط البيض مع الزبدة المذّوبة، و حليب نستله المكّثف المحلى، ومرّكز اللوز والحليب في يخل
  . وعاء آخر، ثم يضاف إلى مزيج الطحين ويخلط جّيداً معه

  . يضاف التمر واللوز إلى المزيج ويخلط معه بشكل لطيف



 ١٧٥رة تبلغ يصّب المزيج في صينّية خاصة بفطائر المافن المدھونة بالزبدة ويخبز على حرا

دقيقة، حّتى يصبح باbمكان إدخال سيخ في الفطائر  ٣٠و ٢٥درجة مئوية لمّدة تتراوح بين 
  . وإخراجه نظيفاً 

   بيانات التوقيت

 دقيقة 20 : مدة التحضير

 دقيقة 30 : مدة الطھو

  

 ة الدّراق الفرنسّيةفطير •

  فرنسي: أسلوب الطبخ •
اتٌ : نوع الطبق • aحْلِوي  
  أشخاص  ٨: الكمية •
  : درجة الصعوبة •
  رخيص: التكلفة •

  المكّونات 

غ من بسكويت  ٢٥٠أكواب أو  ¼2 •
  المفّتت ،ديجيستيف

غ من الزبدة غير  ١١٠كوب أو  ½ •
  المذّوبة ،المملحة

 ،مل من الكريما الطازجة ١٢٥كوب أو  ½ •
  مبّردةال

  من البيض ٣ •
  غ من حليب نستله المكثف المحلى ٣٩٧علبة أو  ١ •
  ملعقة صغيرة من مسحوق الفاني� ١ •
  المقطع إلى أنصاف ،غ من الدراق المعلب والمصفى ٤٥٠علبة أو  ١ •

  طريقة التحضير 

ُيمزج فتات البسكويت مع الزبدة المذّوبة للحصول على عجينة، ثم ُترص العجينة عند قاعدة 
  . سم ٢٦ب قالب ذي قعر متحّرك وجوان

  . ُتمزج المكّونات اBخرى ما عدا الدراق في وعاء خ�ٍّط إلى أن تمتزج جّيداً ببعضھا

  . أنصاف من الدراق في العجينة ثم ُيسكب المزيج في القالب ٥توضع 

ن دقيقة أو إلى أ ٣٠إلى  ٢٥درجٍة مئوّية لمّدة  ١٧٠ُيخبز القالب في فرٍن محّمى على حرارة 
  . يصبح المزيج متماسكاً 



   نصائح

   بيانات التوقيت

  .يجب تجّنب سكب المزيج فوق الدّراق مباشرة : نصائح الطبخ

 دقيقة 15 : دة التحضيرم

 دقيقة 30 : مدة الطھو

  

 تارت المنغا •

  عالمي: أسلوب الطبخ •
اتٌ : نوع الطبق • aحْلِوي  
  أشخاص  ٧: الكمية •
  : درجة الصعوبة •
  رخيص: التكلفة •

  المكّونات 

  :مكّونات قاعدة التارت •

  المفتت ،غ من بسكويت الشاي ٢٥٠ •
غ من الزبدة غير  ١١٠كوب أو  ½ •

  مذّوبةال ،المملحة

  :مكونات الحشوة •

  مل من الماء ٦٢٥أكواب أو  ½2 •
  غ من حليب نستله المكثف المحلى ٣٩٧علبة أو  ١ •
  من البيض ٢ •
  ملعقة صغيرة من مسحوق الفاني� ١ •
  كوب من دقيق الذرة ½ •
  حبة واحدة فقط ،من بْشر قشر الحامض •
  تُمقّشرة وُمقّطعة إلى مكعبا ،حبات متوسطة الحجم من المنغا الناضجة ٢ •
  الُمبّردة ،مل من كريما الخفق ١٦٥كوب أو  2/3 •

  طريقة التحضير 

× سم  ٢٦ُيرّص المزيج في صينية تارت ذات قعر متحّرك قياس . ُيمزج البسكويت مع الزبدة

  . دقائق ١٠توضع الصينية في البراد لمدة . سم ٢٦

  . ُيمزج الماء مع حليب نستله المكثف المحلّى في قدر وُيغلى



تان، ومسحوق الفاني�، ودقيق الذرة في وعاء للمزج ثّم ُتسكب المكونات فوق مزيج ُتمزج البيض
  . ُيغلى المزيج مع التحريك المستمّر حتى يتكاثف. الحليب الساخن

ُيترك حتى يبرد وُيصبح بدرجة . ُيسكب المزيج النھائي في قاعدة التارت المعدة من البسكويت
  . عبات المنغا برفق على وجھهحرارة الغرفة العادية ثّم ُتوّزع مك

ُتستعمل الكريمة لتزيين جوانب . دقائق أو حتى تجمد ٦و ٥ُتخفق الكريما لمدة تتراوح بين 
  . التارت

   نصائح

   بيانات التوقيت

مل  ١٢٥كوب أو ½ ُتذّوب ملعقة صغيرة من الجي�تين في  : نصائح الطبخ
مكعبات المنغا بمزيج الجي�تين  ُتدھن. من الماء الساخن

ھذا  ُيضفي. دقائق قبل تقديمھا ١٠وتوضع في البراد لمدة 
  .لمعاناً ومظھراً شھياً 

 دقيقة 20 : مدة التحضير

 دقيقة 20 : مدة الطھو

  

 فطائر بالفاني�ّ  •

  عالمي: أسلوب الطبخ •
اتٌ : نوع الطبق • aحْلِوي  
  أشخاص  ٧: الكمية •
  : درجة الصعوبة •
  رخيص: التكلفة •

  المكّونات 

  غ من الدقيق العادي ٢١٠كوب أو  ½1 •
  ملعقة طعام من البيكينغ باودر ١ •
غ من حليب نستله المكثف  ٣٩٧علبة أو  ١ •

  المحلى
  مل من الماء ١٢٥كوب أو  ½ •
  غ من الزيت النباتي ١٠٠كوب أو  ½ •
  من البيض ٢ •
  م�عق صغيرة من خ�صة الفاني� ٢ •



  طريقة التحضير 

قالٍب صغير للفطائر  ١٦درجة مئوّية وُيغطى قالٌب مؤلّف من  ١٩٠ُيحّمى الفرن على حرارة 
  . بالورق المخّطط الخاص

لبيض والفاني� في وعاء بواسطة خ�ٍّط كھربائ̀ي يدو̀ي ُتمزج كل المكّونات باستثناء الزيت وا
ُيمزج الزيت والبيض والفاني� في وعاء . دقائق أو إلى أن تمتزج المكّونات جّيداً ببعضھا ٣لمّدة 

دقائق أو إلى أن تظھر رغوة ثم ُيضافوا تدريجّياً إلى مزيج العجينة مع  ٧إلى  ٦خ�ٍط آخر لمّدة 
  . عتدالوُتمزج المكّونات با

دقيقة  ٢٠ثم ُيخبز لمّدة ¾ ُيسكب المزيج في الورق المخّطط إلى أن يصبح شبه ممتلئ بمعّدل 
  . دقائق كي تبرد ٣ُتستخرج من الفرن وُتترك جانباً لمّدة . أو إلى تصبح الفطائر مطھّوة جّيداً 

   نصائح

   بيانات التوقيت

ُتغلّف الفطائر بورق الب�ستيك ال�صق للمحافظة على  : نصائح الطبخ
  .الرطوبة

 دقيقة 15 : مدة التحضير

 دقيقة 20 : مدة الطھو

 

 


