
  

  
  
  
  
  

  بالخليجي سمر
  وصفة 60

  إعداد
  أسيمة جابر األيوبي



 

 

  خورشت إكوراما سبزي
  
  

  المكونات
 جم من الفاصوليا الحمراء 100 •
 حزمة من البقدونس المقطع 1 •
 حزمة من أوراق البصل المقطع 1 •
 حزمة كبيرة من السبانخ 1 •
 جم من قطع لحم الضأن 600 •
 زيت •
 ملعقة صغيرة من الكركم 1 •
 من البصل المقطع 2 •
ملعقة كبيرة من حبوب الفنيوجريك  2 •

 المجففة
 ليمون العماني المجففمن ال 3 •
 مالعق كبيرة من عصير الليمون 3 •
 ملح وفلفل •

 
  طريقة التحضير

 يسخن الزيت في مقالة على النار •
ة دقيقة واحدة حتى تظھر ثم تضاف إليه حبوب الفنيوجريك وتشوح على النار لمد •

 رائحتھا
 لتقليب لمدة دقيقة واحدة إضافيةيضاف الكركم مع استمرار ا •
 ع الخليط حتى تكتسب اللون البنيتشوح متضاف قطع اللحم و •
 إليھا الفاصوليا والملح والفلفليضاف  •
 دقيقة 45ھادئة ليغلي ببطء لمدة يغطى القدر ويترك على نار  •
 اني المجفف واألعشاب إلى الخليطيضاف عصير الليمون والليمون العم •
رھادئة ليغلي نا تقلب كافة المكونات مع بعضھا جيداً ويغطى القدر مرة ثانية ويترك على •

 ببطء لمدة دقيقتين
  يقدم الطبق مع األرز األبيض •

 



 

 

  كريب عربي بالتمر
  
  

  المكونات
  جم من الطحين 100 •
  ملعقة كبيرة من السكر 1 •
  القليل من الملح •
  بيض 2 •
  ملعقة كبيرة من زيت عباد الشمس 1 •
  مل من اللبن 300 •
  القليل من الزعفران •

  
  الصوص
  جم من الزبد  100 •
  سكرجم من ال 50 •
  مل من شراب البلح 150 •
  ملعقة صغيرة من الكركم 1 •
  ملعقة صغيرة من قشرالبرتقال 2 •
  مالعق كبيرة من الكريمة  4 •

  
  طريقة التحضير

يحضر الصوص أوالً بحيث توضع كل مقادير الصوص في قدر ويترك ليغلي على نار   •
  ھادئة برفق 

  ضاف إليه الزعفران لتحضير الكريب يخلط الطحين مع السكر والملح في وعاء ثم ي •
  يضاف اللبن ويقلب الخليط جيداً  •
  يسخن الزيت في قدر مخصص لصنع الكريب أو البان كيك على نار ھادئة  •
  تسكب كمية قليلة من عجينة الكريب فوق الزيت وتحمر من الجانبين   •
  عندما تنضج قطعة الكريب ترفع من على النار وتثنى يسكب عليھا القليل من الصوص  •

 



 

 

  أالقزل 
  
  

  المكونات
قطع، أو سمكة  4سمكة واحدة مقطعه إلى  •

 واحدة كبيرة
 جم من الجوز المقطع 30 •
 فصوص من الثوم مقطعة إلى شرائح 4 •
 مالعق كبيرة من السماق 5 •
 ملح •
 فلفل أبيض •
 زيت زيتون •
 مالعق كبيرة من عصير الليمون 4 •
  ملعقة صغيرة من الكركم  1 •

  
  طريقة التحضير

 مية السماقونصف كيخلط الجوز مع الثوم  •
 تدھن كل قطعة من السمك بالزيت ثم بالليمون •
 يرش السمك من الناحيتين بالملح والفلفل •
 يفرك السمك وتجويفه بالكركم والسماق •
 وأخيراً يوضع خليط الجوز داخل تجويف كل سمكة وتلف في ورق األلومونيوم •
 30مئوية لمدة  ةدرج 180توضع قطع السمك الملوفة في صينية في فرن درجة حرارته  •

 دقيقة
  يقدم السمك مع األرز أو الخبز •

 



 

 

  ميرزا قاسمي
  
  

  المكونات
  جم من الباذنجان 600 •
  فص ثوم مفري 12 •
  زيت •
  بيض 4 •
  ملعقة صغيرة من الكركم  ½ •
  ملح •

  
  طريقة التحضير

يشوى الباذنجان في الفرن وعندما ينضج  •
  تنزع عنه القشرة ويھرس قلبه بالشوكة

  لى النار ويضاف إليه نصف كمية الثوم وتشوح برفقيسخن الزيت في قدر ع •
  يضاف إلى الثوم الباذنجان المھروس ويشوح معه •
  يقلب الخليط على النار حتى يتبخر الماء تماماً  •
  يضرب البيض في وعاء آخر ويتبل  •
تفرغ مساحة في وسط قدر الباذنجان ويصب فيھا بعض من الزيت ويحمر فيه باقي كمية  •

  الثوم 
  إلى الزيت ويترك لمدة دقيقة ثم يخلط مع الباذنجان يضاف البيض •
  دقائق ثم يقدم ساخناً مع األرز 5يستمر في التقليب على النار لمدة  •

 



 

 

  كوفته برنجي
  
  

  المكونات
  ملعقة صغيرة من الملح 2 •
  ملعقة صغيرة من الفلفل األبيض 1 •
  جم من األرز 80 •
  حزمة من البقدونس المقطع 1 •
  جم من اللحم المفري 250 •
  ثمرات من البطاطس 3 •
  ثمرات من الطماطم 3 •
  ثمرة من الفلفل أخضر 1 •
  ثمرة من البصل مقطع 2 •
  ملعقة صغيرة من الكركم 1 •
  مالعق كبيرة من صلصة الطماطم 3 •
  مالعق كبيرة من عصير الليمون 3 •
  ملعقة صغيرة من الزعفران المطحون ½ •
  ملعقة صغيرة من السكر 1 •

  
  طريقة التحضير

  دقائق ثم يصفى ويترك جانباً  8مغلي لمدة يسلق األرز في ماء  •
  يخلط اللحم مع الفلفل األبيض والملح والبقدونس واألرز باليدين •
  تكون كرات صغيرة من اللحم وتوضع في طبق مدھون بالزبد •
  دقائق 5يسخن بعض من الزيت وتحمر به كرات اللحم لمدة  •
  وفي قدر آخر يسخن بعض من الزيت ويشوح به البصل •
  م إلى البصل ويشوح الخليط لمدة دقيقة أخرييضاف الكرك •
  تضاف الطماطم ويتبل الخليط بالملح والفلفل •
يضاف بعد ذلك البطاطس وعصير الليمون والزعفران والسكر والفلفل األخضر وكرات  •

  اللحم
مل من الماء ويغلق القدر ويترك الخليط ليغلي برفق لمدة ساعة  500يصب فوق الخليط  •

  تقريباً 
 



 

 

  جبن مع الوردكعكة ال
  
  

  المكونات
  القاعدة
  جم من بسكويت دايجستيف 200 •
  جم من الزبد الذائب 100 •
  جم من السكر البني 25 •
  ملعقة صغيرة من القرفة المطحونة 1 •

  
  كعكة الموس

مالعق صغيرة من مسحوق الجالتين  4 •
  )ليخفق مع الكريمة الساخنة(

  مل من الكريمة 150 •
  )حرارة الغرفة في درجة(جم من جبنة الكريمة  400 •
  جم من القشدة 100 •
  جم من السكر 160 •
  ملعقة كبيرة من ماء الورد 2 •
  مع فصل البتالت) قرنفلي أو أحمر أو من اللونين(وردات  5 •
  مل من الكريمة المخفوقة للتزيين 300 •

  
  طريقة التحضير

  القاعدة
  م يخلط مع الزبد والسكر والقرفةيطحن البسكويت في خالط حتى يتفتت ث •
خصص م خليط البسكويت لعمل قاعدة الكعكة بحيث يغطي جميع جوانب قدر ميستخد •

  لعمل كعكة الجبن بشكل متساو
  دقيقة حتى يبرد الخليط  30يوضع القدر في البراد لمدة  •

  
  كعكة الموس

  لقشدةيخلط الجبن الكريمي مع السكر والكريمة وا •
  الورد وبتالت الورود إلى الخليطيضاف ماء  •
  مس مالعق كبيرة من الماء المغليالتين في خيذاب بعد ذلك الج •
  تين إلى الخليط ويقلب مرة أخرىيضاف الجيال •
رى في البراد ويترك لليلة يصب الخليط فوق طبقة البسكويت ثم يوضع القدر مرة أخ •

  واحدة
  يقدم الطبق مع الكريمة المخفوقة والورود •

  



 

 

  أبجاشتى بالكشك
  
  

  المكونات
 جم من الحمص 160 •
 يرة من النعناع المجففمالعق صغ 3 •
مالعق كبيرة من الكشك أو الكريمة  6 •

 الحمضية
 بصلة كبيرة 1 •
 كجم من قطع لحم الضأن بالعظام 1 •
 ملعقة صغيرة من الكركم 2 •
 ملعقة صغيرة من الملح 2 •
 ملعقة صغيرة من الفلفل األبيض 1 •
  زيت نباتي •

  
  طريقة التحضير

لمدة ماء في قدر على نار ھادئة مل من ال 200يوضع الكشك أو الكريمة الحمضية مع  •
 دقيقة حتى يتماسك الصوص 20

 ويضاف إليه النعناع ويقلب لثوان وفي نفس الوقت يسخن بعض من الزيت في قدر آخر •
 قليلة ثم يرفع من على النار •
 صل حتى يذبل ثم يضاف إليه الكركمفي قدر ثالث يسخن بعض من الزيت ويحمر فيه الب •
 أخرىويحمر الخليط لمدة دقيقة  •
 لضأن إلى القدر وتقلب حتى تتحمرتضاف بعد ذلك قطع لحم ا •
 لملح والفلفل والحمص إلى الخليطيضاف بعد ذلك ا •
 إلى القدر حتى تغطي اللحم تماماتضاف كمية مناسبة من الماء  •
 ار ھادئة من ساعة إلى ساعة ونصفيغطى القدر ويترك الخليط على ن •
 ن بعده النعناعكشك إلى اللحم وميضاف بعد ذلك خليط ال •
  يقدم الطبق مع األرز أو الخبز •

  



 

 

  لقيمات
  
  

  المكونات
 العجينة
 كوب من الطحين 1 •
 كوب من الطحين الكامل 1 •
ملعقة صغيرة من الخميرة  1 •

 الجافة
 ملعقة كبيرة من السكر 1 •
 كوب من الزبادي½  •
 كوب من الماء½  •
 بيضة 1 •

 
 الشربات
 كوب من السكر 2 •
 كوب من الماء 1 •
 ھيل •
 قرفة •
 فرانزع •
  ملعقة كبيرة من عصير الليمون 1 •

  
  طريقة التحضير

أوالً يحضر الشربات بحيث توضع جميع مقاديره في قدر وتترك على نار ھادئة لتغلي  •
  برفق لمدة ساعة تقريباً حتى يتماسك الشربات

وفي نفس الوقت تحضر عجينة اللقيمات بحيث تخلط جميع مقاديرھا معاً وتترك لتتخمر  •
  ات ويفضل تركھا لليوم التاليعسا 4إلى  3من 

وتحمر حتى تصبح  يسخن زيت في قدر كبير وبملعقة أو بيدك تكون كرات من العجين •
  ذھبية اللون

  تترك الكرات في طبق لتبرد قليالً ثم توضع في الشربات لتمتص بعض منه •
   ترفع اللقيمات من الشربات وتقدم دافئة •

  



 

 

  خورشيت لسنجات
  
  

  المكونات
 صوص الجوز

 جم من الجوز 400 •
 بصلة كبيرة مقطعة 2 •
 ملح •
 مالعق كبيرة من شراب الرومان 5 •
 ملعقة صغيرة من الكركم 1 •
 زيت •
 
 الدجاج
 أفخاذ دجاج مخلية من الجلد 4 •
 بصلة مقطعة 2 •
 )لوري(أوراق من أوراق الغار 3 •
 زيت •
 ملعقة صغيرة من الزعفران المطحون½  •
  ملعقة صغيرة من الكركم½  •

  
  طريقة التحضير

 كبيرةلجوز في مطحنة إلى قطع يطحن ا •
 ه البصل حتى يصبح ذھبي اللونيسخن زيت في قدر ويحمر ب •
 ثانية أخرى 30مع البصل لمدة يضاف الكركم ويحمر  •
 دقائق أخرى 3ليط ويحمر لمدة يضاف الجوز إلى الخ •
مل من الماء فوق الخليط ويترك ليغلي ببطء على نار ھادئة لمدة ساعتين  500يصب  •

 )ة منھا حتى ال يحترق الخليطا قلت كمية المياة أثناء الغليان تضاف كمية إضافيإذ(تقريباً 
بعد مرور ساعة من مدة طھي صوص الجوز يحضر الدجاج بحيث يسخن زيت في قدر  •

 ه البصل حتى يصبح ذھبي اللونويحمر ب
 مر مع البصل لمدة دقيقة أخرىيضاف الكركم ويح •
 والفلفلالملح يوضع الدجاح فوق البصل ويتبل ب •
 الغار والزعفران إلى الخليطتضاف أوراق  •
ار ھادئة لمدة ساعة مل من الماء فوق الخليط ويغطى القدر ويترك على ن 100يصب  •

 تقريباً 
 خليط الجوز ويخلط معه جيداً وبعد مرور الساعتين يضاف شراب الرمان إلى  •
لمدة ساعة  ھادئة جداً  يضاف الدجاج إلى صوص الجوز ويغلق القدر ويترك على نار •

 أخرى
  يقدم مع األرز األبيض •

  



 

 

  خورشت آلو
  
  

  المكونات
 ملعقة صغيرة من الزعفران المطحون½  •
 زيت أو زبد •
 من أفخاذ الدجاج 4 •
 بصل 4 •
 ملعقة صغيرة من الكركم 1 •
 جم من الزبيب 50 •
 )الخوخ المجفف(جم من األراسيا  400 •
 ملح •
  فلفل أبيض •

  
  طريقة التحضير

 در ثم يضاف إليه البصل ويشوح بهقيسخن الزبد أو الزيت في  •
 ضاف الكركم إلى البصل ويقلب معهي •
 الدجاج إلى الخليط وتحمر قليالً تضاف قطع  •
 فران والملح والفلفل إلى الدجاجتضاف األراسيا والزبيب والزع •
 الخليط ليغلي على نار ھادئة برفقمل من الماء إلى القدر ويغطى ويترك  400يضاف  •

 ً  لمدة ساعة تقريبا
  قدم مع األرز األبيضي •

  



 

 

  حلوى إيراني
  
  

  المكونات
 جم من الزبد 200 •
 جم من الطحين 200 •
 جم من السكر 200 •
 ملعقة صغيرة من الزعفران المطحون 1 •
 ملعقة صغيرة من الھيل المطحون 1 •
 مالعق كبيرة من ماء الورد 6 •
 )إختياري للتزيين(جم من جوز الھند  100 •
  )إختيارية للتزيين(قرفة  •

  
  التحضيرطريقة 
مل من الماء في قدر على نار ھادئة ويضاف  200يحضر الشربات أوالً بحيث يوضع  •

 يل وماء الورد ويترك ليغلي برفقإليه السكر والزعفران والھ
 شر دقائق تقريباً حتى يصفر لونهيوضع الطحين في قدر آخر ويحمر برفق لمدة ع •
ول ى على نار ھادئة حتى يتحدقيقة أخر 20يضاف الزبد إلى الدقيق ويقلب معه لمدة  •

 لون الخليط إلى البني الفاتح
 بد ويقلب سريعاً حتى يصبح كريمييضاف الشربات إلى خليط الطحين والز •
  يفرد الخليط في طبق ويزين بالقرفة وجوز الھند •

  



 

 

  كيك الفستق
  
  

  المكونات
 مل من لبن كامل الدسم 500 •
 جم من السكر 75 •
 جم من طحين األرز 50 •
 بيرة من ماء الوردمالعق ك 3 •

 
 للتزيين
 لعقة صغيرة من الكمون المطحونم 1 •
  فستق •

  
  طريقة التحضير

توضع عدة مالعق من اللبن في إناء وتخلط مع بعض من مالعق طحين األرز برفق  •
 حتى يتجانس الخليط

ثم تضاف باقي كمية اللبن والطحين معاً ويخفق الخليط مرة أخرى حتى يتجانس وتختفي  •
 نهجميع الكتل م

 ثم يوضع الخليط في قدرعلى نارھادئة لمدة خمس دقائق حتى يتماسك •
 يرفع القدر من على النار ويضاف السكر إلى الخليط ويقلب معه •
يوضع الخليط مرة أخرى على النار الھادئة مع إضافة ماء الورد والتقليب على فترات  •

 دقيقة تقريباً  20بلطف لمدة 
 
 للتقديم
  رفةيزين الطبق بالفستق والق •

  



 

 

  باقي بولو باجوشت
  
  

  المكونات
 األرز بالفستق

جم من األرز البسمتي بعد غسله ونقعه  500 •
 في ماء بارد مع ملعقة ملح كبيرة لمدة ساعة

 حزمة من الشبت المقطع 1 •
 ملعقة كبيرة من الزبد 1 •
 ، زيتملح •
 ملعقة من الزعفران المطحون 1 •
جم من الفستق مقطع إلى نصفين أو  300 •

 غير متساوية قطع كبيرة
 

  اللحم
  كجم من قطع اللحم الضأن 1 •
  ملعقة صغيرة من الزعفران المطحون½  •
  بصلة 2 •
  زيت •
  ملعقة صغيرة من الكركم 1 •
 )لوري(ورقات من أوراق الغار  3 •
  ملح وفلفل •

  
  طريقة التحضير

 يحمر البصل في الزيت على النار •
 يضاف الكركم ويحمر مع البصل لمدة دقيقة أخرى •
 طع اللحم والزعفران وتشوح في النار برفقتضاف بعد ذلك ق •
 مل من الماء 300تضاف أوراق الغار والملح والفلفل ثم يصب على الخليط  •
 دقيقة 45يغلق القدر ويترك اللحم لينضج على نار ھادئة لمدة  •
في قدر آخر كبير توضع كمية مناسبة من الماء على النار مع ملعقتين من الملح وتترك  •

 دقائق بالضبط 6يھا األرز ويسلق لمدة لتغلي ثم يضاف إل
يضاف الفستق والشبت والزعفران إلى األرز المسلوق ويترك الخليط على النار لمدة  •

 دقيقة أخرى
 يصفى الخليط من الماء •
 تضاف كمية مناسبة من الزبد أو الزيت إلى قدر كبير بحيث يغطي قاعدة القدر •
ه الطبقة قطع اللحم بعد تصفيتھا من توضع طبقة من األرز فوق الزبد ثم توضع فوق ھذ •

 المرق ثم باقي كمية األرز
 مل من مرق اللحم ثم بعض من قطع الزبد 100يصب فوق األرز حوالي  •
 يلف غطاء القدر بمنشفة صحون ويغلق بإحكام •
  دقيقة 60يطھى األرز على نار ھادئة لمدة  •



 

 

  دلمي فلفل
  
  

  المكونات
من مختلف (ثمرات من الفلفل الكبير  4 •

 منزوع الرأس ومنظف من الداخل) أللوانا
 
 الحشو
 ملعقة كبيرة من السكر 2 •
 ملعقة صغيرة من الزعفران المطحون½  •
 عصير ثمرتين من الليمون •
 ملعقة كبيرة من معجون الطماطم 2 •
 ملح وفلفل •
 حزمة شبت مقطع½  •
 حزمة تاراخان مقطع½  •
 حزمة بقدونس مقطع½  •
 حزمة أوراق البصل المقطعة½  •
 اع مقطعحزمة نعن½  •
 جم من اللحم البقري أو الضأن المفري 250 •
 ملعقة صغيرة من الكركم 1 •
 بصل مقطع 2 •
 زيت •
 دقائق فقط ومصفي من الماء 8جم من األرز المسلوق لمدة  100 •
ً  20جم من العدس األصفر المنقوع في الماء لليلة واحدة والمغلي لمدة  50 •  دقيقة تقريبا

 
 صوص الطماطم

 حزمة بقدونس 1 •
 من الطماطمكجم  1 •
 ملعقة كبيرة من الزبد 2 •
 ملعقة كبيرة من الطحين 1 •
 ملح وفلفل •
 فص ثوم 1 •
 ملعقة كبيرة من السكر 1 •
  ملعقة صغيرة من الخل 1 •

  
  طريقة التحضير
  صلصة الطماطم

  ن ويحمر حتى يصبح ذھبي اللونيسخن الزبد في قدرعلى النار ثم يضاف إليه الطحي •
  لثوم والبقدونس والسكر والخللفلفل ثم يضاف ايضاف إلى الخليط الطماطم والملح وا •
 دقيقة تقريباً  30مل من الماء إلى الخليط ويترك ليغلي ببطء لمدة  400ثم يضاف  •



 

 

 الحشو
يشوح البصل حتى يصبح ذھبي اللون ثم يضاف إليه الكركم ويشوح الخليط لمدة دقيقة  •

 أخرى
 اماً يضاف اللحم إلى الخليط ويشوح يصبح بني اللون تم •
 مل 100ف العدس واألرز والطماطم واألعشاب إلى الخليط ثم يضاف إليه حوالي يضا •

 دقيقة تقريباً  20ئة ليطھى لمدة من الماء ويترك على نار ھاد
 
 الدلمي
 ثم يصب من فوقه صوص الطماطم يحشى الفلفل بالخليط ويرص في قدر •
  دقيقة حتى ينضج 45يغلق القدر ويطھى الفلفل على نار ھادئة لمدة  •

  



 

 

  آش شوله قلم كر
  
  

  المكونات
 جم من األرز 200 •
 ملح وفلفل •
 جم من الحمص 150 •
 جم من العدس 150 •
 جم من الفاصوليا البيضاء 150 •
 جزمة كزبرة مقطعة 1 •
 حزمة بقدونس مقطعة 1 •
 حزمة أوراق بصل مقطعة 1 •
 جم من السبانخ 50 •
 بصل مقطع 7 •
 كجم من لحم الضأن المفري 1 •
 ملعقة صغيرة من الكركم 1 •
 ملعقة كبيرة من النعناع المجفف 2 •
 ك أو الكريمة الحمضية للتزيينمالعق كبيرة من الكش 4 •
  زيت •

  
  طريقة التحضير

يشوح البصل في الزيت حتى يصبح ذھبي اللون ثم يضاف إليه الكركم ويشوح الخليط  •
 لدقيقة أخرى

 تضاف ملعقة كبيرة من النعناع المجفف وتقلب مع الخليط •
 لخليط وتترك جانباً للتزيينترفع ملعقة كبيرة من ا •
 يضاف اللحم والعدس والفاصوليا إلى باقي خليط البصل •
لتر من الماء إلى الخليط ويترك على النار ليغلي برفق لمدة ساعتين  2يضاف حوالي  •

 تقريباً 
ثم يضاف األرز المغسول واألعشاب والملح والفلفل ويترك الخليط على النار لساعة  •

 أخرى
 تبقي في الزيت ويترك جانباً للتزيينيشوح النعناع الم •
  ويصبح الطبق جاھز للتقديم بتزيين الخليط بزيت النعناع وخليط البصل والكشك •

  



 

 

  فوجة دجاج
  
  

  المكونات
 كجم من قطع الدجاج 1 •
ملعقة صغيرة من بھارات البزار  2 •

 الخليجي
 من الفلفل األخضر الحلو مقطع مكعبات 2 •
 من الفلفل األخضر الحار مقطع 2 •
 ملعقة صغيرة من الكمون 2 •
ملعقة صغيرة من الليمون العماني  2 •

 المجفف المطحون
 ملعقة صغيرة من الكركم 1 •
 مالعق كبيرة من الكزبرة المقطعة 4 •
 بصل مقطع 2 •
 مالعق كبيرة من صلصة الطماطم 5 •
 فصوص من الثوم المفري 3 •
 ملعقة صغيرة من الفلفل األسود 1 •
 ملعقة صغيرة من الملح 2 •
 األرز البسمتيكوب من  2 •
  أكواب من مرق الدجاج 3 •

  
  طريقة التحضير

 دقيقة 30يغسل األرز وينقع في ماء بارد لمدة  •
يشوح البصل في الزيت ويضاف إليه البھارات والكركم والكمون والثوم ويشوح الخليط  •

 لمدة دقيقتين تقريباً 
األخضرالحار تضاف قطع الدجاج والملح والفلفل والكزبرة والليمون العماني والفلفل  •

 لخليط لمدة دقيقتين إضافيتينوالحلو ويشوح ا
 لخليط مع إضافة بعض من الماءتضاف ملعقة كبيرة من صلصة الطماطم إلى ا •
 دقيقة 30ئة ليغلي ببطء لمدة يغطى القدر ويترك على نار ھاد •
 ج من على النار وتوضع في طبقترفع قطع الدجا •
 ء ملفوف بقطعة من القماش على نارطايصفى األرز ويوضع في قدر مغطى بإحكام بغ •

 بقطع الفلفل وكل المكونات(لدجاج مل من صوص ا 300ھادئة ويضاف إليه حوالي 
 ويترك لمدة ساعة تقريباً ) فوق األرز

في نفس الوقت تدھن قطع الدجاج بصلصة الطماطم وتوضع في فرن درجة حرارته  •
 دقيقة 40درجة مئوية لمدة  160

 
 للتقديم
 في طبق وترص من فوقه قطع الدجاجيقلب األرز  •
  يزين الطبق بالكزبرة المقطعة •



 

 

  ريزوتو خليجي
  
  

  المكونات
 جم من الحمص 200 •
 بصل مقطع 3 •
 فص ثوم مقطع 2 •
 لتر من المرق 1.3 •
 ملعقة كبيرة من زيت الزيتون 1 •
 جم من الزبد 85 •
 جم من أرز الكرنارولي أو األربوريو 350 •
 قطع من صدور الدجاج 3 •
 يرة من بھارات البزار العربيملعقة صغ 2 •
 أوراق زعفران •
 مالعق كبيرة من الكريمة 4 •
 بصل محمر للتزيين •

  
  طريقة التحضير

 يسخن الزبد مع زيت الزيتون في قدر على النار •
 يضاف البصل ويشوح حتى يذبل •
 يضاف الثوم ويشوح مع الخليط لبعض الوقت •
 ى يصبح شفافاً يضاف األرز ويشوح مع الخليط لمدة دقيقة واحدة أخرى حت •
 تضاف قطع الدجاج إلى الخليط وتحمر معه برفق •
 تضاف البھارات والحمص والزعفران •
يصب المرق ببطء على األرز مع التقليب المستمر حتى يمتص األرز المرق ويترك  •

 دقيقة حتى ينضج 20بعدھا األرز على النار لمدة 
  صل المحمريرفع األرز من على النار وتضاف الكريمة إليه ويزين بالب •

  



 

 

  تيراميسو بالمھلبية
  
  

  المكونات
  المھلبية
  أكواب من اللبن كامل الدسم 6 •
  كوب من طحين الذرة¾  •
  كوب من السكر 1 •
  جم من الشيكوالتة البيضاء 100 •
  جم من جوز الھند 50 •
  كوب من الماء، إلذابة طحين الذرة 1 •
  مالعق كبيرة من ماء زھرة البرتقال 4 •
 فستق للتزيين •

 
  قمر الدين

  جم من قمر الدين أو المشمش المجفف 400 •
  جم من السكر 100 •
  لتر من الماء المغلي 0.473 •
  عصير ثمرة ليمون واحدة •
  مل من ماء زھرة البرتقال 50 •
  بسكويت السافويردي •

  
  طريقة التحضير

  المھلبية
  يذاب دقيق الذرة في الماء •
ذاب في الماء يسخن اللبن في قدر حتى يغلي ثم يضاف إليه السكر وطحين الذرة الم •

  دقائق 5وجوز الھند وماء زھرة البرتقال ويقلب الخليط باستمرار على نار ھادئة لمدة 
  يرفع الخليط من على النار •

  
  قمر الدين

يوضع قمر الدين أو المشمش المجفف في ماء ويترك ليغلي برفق مع السكر والليمون  •
  دقائق 10وماء زھرة البرتقال لمدة 

 الط بحيث يصبح بكثافة المربىيھرس قمر الدين في الخ •
  للتقديم
  ترص طبقة من بسكويت السافويردي في طبق •
  توضع فوقھا طبقة من خليط قمر الدين ثم يصب فوقھا طبقة من المھلبية •
  ترص ثالث طبقات أخرى بنفس الطريقة والترتيب •
  للتزيين
لى ساعات ع 6يرش بعض من قطع الفستق وجوز الھند ويوضع الطبق في البراد لمدة  •

  األقل



 

 

  ثريد
  
  

  المكونات
 بصل مقطع 3 •
 زيت •
 ملعقة صغيرة من بھارات البزار الخليجي 2 •
 فص ثوم مفري 1 •
 كجم من قطع الدجاج أو من لحم الضأن 1 •
 ملعقة صغيرة من الملح 2 •
 ملعقة صغيرة من الفلفل األسود 1 •
 كوب من البقدونس المقطع¼  •
 جم من البطاطس صغيرة الحجم 600 •
 طماطمكوب من صلصة ال½  •
 كوب من الطماطم المقطعة 2 •
 ليمون عماني مجفف 2 •
  خبز •

  
  طريقة التحضير

 يسخن القليل من الزيت في قدر كبير ويشوح به البصل والثوم حتى يذبالن •
 تضاف قطع الدجاج والبھارات إلى الخليط وتشوح حتى تصبح ذھبية اللون •
يط ويغلق القدر يضاف الملح والفلفل والبطاطس وصلصلة الطماطم والبقدونس للخل •

 ويترك على نار ھادئة ليغلي برفق لمدة ساعة على األقل
 
 للتقديم
  يصب الصوص على الخبز وترص من فوقه قطع الدجاج •

  



 

 

  ساالدا شيرازي
  
  

  المكونات
  ثمرة خيار كبيرة الحجم 1 •
  ثمرة طماطم كبيرة الحجم 2 •
  كرات  مقطع 1 •
  مالعق كبيرة من زيت الزيتون 3 •
  صير الليمون الطازجمالعق كبيرة من ع 3 •
  ملح وفلفل أسود طازج •
  كوب من الشبت الطازج المقطع½  •

  
  طريقة التحضير

تقطع الطماطم والخيار إلى مكعبات وتخلط  •
  في إناء مع الكرات والشبت المقطع

  يضاف عصير الليمون وزيت الزيتون إلى الخليط ويتبل بالملح والفلفل األسود  •
  



 

 

  ماست وخيار
  
  

  المكونات
  خيار كبيرة الحجمثمرة  1 •
  مل من الزبادي 500 •
  مالعق كبيرة من النعناع المجفف 4 •
  ملعقة صغيرة من الملح 1 •
  ملعقة صغيرة من الفلفل األبيض 1 •
  )إختياري(فص ثوم مفري  1 •

  
  طريقة التحضير

  يبشر الخيار أو يقطع إلى قطع صغيرة  •
يخلط مع الزبادي والنعناع المجفف والملح  •

  خليط الثوم المفريوالفلفل ثم يضاف إلى ال
  يزين الطبق بالنعناع المجفف  •

  



 

 

  جوجة كباب
  
  

  المكونات
  كجم من صدور أو أفخاذ الدجاج بالعظام1 •
  زبد  •
  مل من الزبادي 250 •
  ملعقة كبيرة من البصل المبشور 2 •
  ملعقة صغيرة من الزعفران المطحون½  •
  ملعقة صغيرة من الفلفل األسود المطحون 2 •
  ملعقة صغيرة من الملح 2 •
  عصير ثمرة واحدة من الليمون •

  
  طريقة التحضير

•  ً   يخلط الزبادي والزعفران والملح والفلفل معا
  يسخن الزبد في قدر صغير ويشوح فيه البصل والكركم •
  يرفع خليط البصل من على النار ويضاف إلى خليط الزبادي  •
اعات س 6تضاف قطع الدجاج مع عصير الليمون إلى الخليط وتترك به لمدة ال تقل عن  •

  تحضيره لليوم التالي
  يمكن شوي الدجاج أو طھيه بالزبد على الموقد   •

  



 

 

  آش إي جو
  
  

  المكونات
  جم من لحم الضأن المقطع أو المفري 500 •
  جم من الحمص 250 •
  بصل 2 •
  ملعقة صغيرة من الكركم 1 •
  ملح وفلفل •
  زيت •
  ملعقة كبيرة من النعناع المجفف 2 •
مالعق كبيرة من الكشك أو الكريمة  4 •

  لحمضيةا
  حزمة من الكزبرة المقطعة 1 •
  حزمة من البقدونس المقطع 1 •
  حزمة من أوراق البصل المقطعة 1 •
  جم من حبوب الشعير 500 •

  
  طريقة التحضير

  يسخن الزيت في قدر كبير ويشوح فيه البصل حتى يصبح ذھبي اللون •
  يرش الكركم على البصل ويشوح الخليط لمدة دقيقة أخرى •
  يط ويشوح لمدة دقيقتين إضافيتينيضاف النعناع إلى الخل •
تضاف قطع الضأن أو اللحم المفري إلى الخليط ويترك اللحم على النار حتى يصبح بني  •

  اللون
يضاف بعد ذلك الشعير والملح والفلفل واألعشاب إلى الخليط وكمية كافية من الماء  •

  القدر  لتغطي كافة محتويات
  ساعات تقريباً  3ة يغلق القدر ويترك الخليط على نار ھادئة لمد •
  يزين الطبق بالكشك والنعناع المشوح في الزيت  •

  



 

 

  آبغوشت بزباش
  
  

  المكونات
جم من الحمص والفاصوليا الحمراء  50 •

  والفاصوليا البيضاء
  بصل مقطع 2 •
  ليمون عماني مجفف 3 •
  حزمة من أوراق البقدونس المقطعة 1 •
  حزمة من أوراق البصل المقطعة 1 •
  قطعةحزمة من الكزبرة الم 1 •
  ملعقة كبيرة من الفينوجريك المجفف 2 •
  كجم من لحم الضأن المقطع 1 •
  بطاطس 2 •
  ملعقة صغيرة من الكركم 2 •
  ملعقة صغيرة من الملح 2 •
  ملعقة صغيرة من الفلفل األبيض 1 •
  زيت •

  
  طريقة التحضير

  يسخن الزيت في قدر على النار وتشوح به حبوب الفنيوجريك لمدة دقيقة واحدة •
  ذلك ويشوح على النار حتى يذبليضاف البصل بعد  •
  يضاف إلى البصل الكركم ويشوح الخليط لمدة دقيقة أخرى •
دقائق حتى تصبح  5تضاف قطع اللحم والزعفران إلى الخليط ويقلب على النار لمدة  •

  قطع اللحم بنية اللون
  تضاف بعد ذلك األعشاب والبطاطس والليمون العماني والفاصوليا إلى اللحم •
ويغلق القدر ويترك ليغلي ببطء على نار ھادئة  ن الماء إلى الخليطمل م 600يضاف  •

  لمدة ساعة ونصف تقريباً 
  يقدم الطبق مع األرز األبيض •

  



 

 

  آش إي رشته
  
  

  المكونات
  جم من العدس 100 •
  جم من البازالء 100 •
  جم من الفاصوليا الحمراء 100 •
  ثمرات من البصل المقطع 4 •
  زيت •
  مالعق كبيرة من النعناع 4 •
  لعقة صغيرة من الكركمم 2 •
  حزمة من الكزبرة المقطعة 1 •
  حزمة من البقدونس المقطع 1 •
  حزمة من أوراق البصل المقطع 1 •
  حزمة من السبانخ المقطعة 1 •
  مالعق كبيرة من الكشك أو الشوربة الحمضية 5 •
  )متوفرة في المحالت الفارسية(جم من شعرية آش  200 •
  ملعقة كبيرة من الطحين 2 •
  م فصوص من الثو 4 •

  
  طريقة التحضير

يشوح البصل في بعض من الزيت حتى يذبل ثم يضاف إليه الكركم ويشوح لمدة دقيقة  •
  أخرى

  مالعق من النعناع المجفف ويشوح الخليط لدقيقة أخرى 3تضاف  •
لتر من الماء ويترك الخليط ليغلي  2يضاف العدس والبازالء والفاصوليا والطحين و •

  برفق على نار ھادئة لمدة ساعة
يمكن أن يحتاج الخليط إلى كمية إضافية من الماء حيث أن (تضاف األعشاب والشعرية  •

  )شعرية آش ستجعل الخليط كاليخني السميك
  يغطى القدر ويترك على النار لمدة ساعتين •
في قدر صغير يسخن بعض من الزيت ويشوح به الثوم حتى يصبح ذھبي اللون ويضاف  •

  إليه باقي كمية النعناع
  ح الطبق جاھزاً للتقديم يزين ببعض من الكشك والثوم والنعناع المحمرعندما يصب •

  



 

 

  عدس بولو
  
  

  المكونات
جم من أرز البسمتي بعد غسله ونقعه  500 •

في ماء بارد مع ملعقة كبيرة من الملح لمدة 
  ساعة

  جم من العدس األخضر  200 •
  ثمرة من البصل المقطع 2 •
  من ثمار البلح منزوعة البذر ومقطعة 12 •
  يتز •
  ملعقة صغيرة من الكركم 1 •
  جم من الزبيب 70 •
  ملعقة صغيرة من القرفة ½ •
  ملعقة صغيرة الزعفران المطحون ½ •
  ملعقة كبيرة من الزبد 2 •
  ملعقة صغيرة من الكمون اإليراني األسود 1 •

  
  طريقة التحضير

  يسلق العدس ويترك جانباً  •
  بح ذھبي اللونيسخن بعض من الزيت في قدر على النار ويشوح به البصل حتى يص •
  يضاف إليه الكركم ويشوح لمدة دقيقة أخرى  •
  دقائق أخرى 5يضاف البلح والزبيب ويشوح الخليط لمدة  •
  تضاف نصف كمية الزعفران والقرفة إلى الخليط ثم يضاف العدس المسلوق  •
  تقلب جميع المكونات جيداً ويرفع القدر من على النار ويترك جانباً  •
  دقائق تقريباً ثم يصفى  7رز مع بعض من الملح لمدة في قدر آخر كبير يسلق األ •
مل من  100في قدر ثالث يسخن بعض من الزيت وتضاف إليه باقي كمية الزعفران ثم  •

  الماء ويترك الخليط ليغلي
  تضاف إليه طبقة من األرز المصفى ثم طبقة من خليط العدس ثم باقي كمية األرز •
  دقيقة 90لقماش ويترك على نار ھادئة لمدة يغلق القدر بغطاء ملفوف حوله قطعة من ا •
  يقدم ساخناً مع الزبادي •

  



 

 

  مكبوس ربيان
  
  

  المكونات
  كوب من األرز البسمتي 2 •
  كجم من الجمبري المغسول  •
  كوب من الزيت النباتي ½ •
  ورقة من أوراق الكاري 15 •
  ملعقة صغيرة من الكركم 1 •
  ملعقة صغيرة من بھارات البزار العربي 2 •
  إلى شرائح بصل مقطعة 3 •
  طماطم مقطعة  3 •
  مالعق طبيرة من صلصة الطماطم 3 •
  مكعب مرق  2 •
  مالعق كبيرة من البقدونس المقطع 3 •
  مالعق كبيرة من الكزبرة المقطعة 3 •
  فص ثوم مفري 3 •
  من اللومي المجفف 3 •
  قليل من القرنفل •
  ملعقة صغيرة من الملح 2 •

  
  طريقة التحضير

  قيقتين ثم يرفع من القدر ويترك جانباً يشوح الجمبري قليالً في الزبد لمدة د •
  وفي نفس القدر تضاف كمية من الزيت ويشوح فيھا البصل حتى يصبح لونه بني فاتح •
تضاف البھارات واألعشاب وأوراق الكاري والكركم والثوم ويحمر الخليط قليالً لمدة  •

  دقيقة تقريباً 
  مل من الماء إلى الخليط ويترك ليغلي برفق  500يضاف  •
األرز بعد غسله إلى الخليط ويقلب معه ثم يضاف إليه الجمبري ويقلب مرة يضاف  •

  أخرى
  دقيقة 40يغلق القدر بغطاء ملفوف حوله قطعة من القماش ويترك على نار ھادئة لمدة  •

  



 

 

  كيك التمر
  
  

  المكونات
  جم من البلح المقطع 225 •
  مل من الماء المغلي 175 •
  ملعقة صغيرة من الفانيليا 1 •
  بيض 2 •
  جم من طحين ذاتي التخمير 175 •
  ملعقة صغيرة من بيكربونات الصودا 1 •
  جم من الزبد الذائب 85 •
  الناعم  جم من السكر البني 140 •
  ملعقة كبيرة من دبس السكر األسود 2 •
  مل من الحليب 100 •
  جم من الفستق المقطع  50 •
  :الصوص •
  جم من السكر البني 175 •
  جم من الزبد 50 •
  مل من الكريمة 225 •
  يرة من الھيلملعقة صغ ½ •

  
  طريقة التحضير

•  ً   يوضع البلح مع كوب من الماء المغلي على النار ونتركه حتى يغلي سريعا
  دقائق 10يرفع من على النار ويترك ليبرد لمدة  •
  تضاف بيكربونات الصودا إلى البلح ويالحظ تغير لون وشكل الخليط •
الخليط الحليب  يضرب الزبد مع السكر ويضاف إليھما البيض والطحين ثم يصب فوق •

  ودبس السكر األسود
  يضاف بعد ذلك الفستق إلى خليط الكعك ثم خليط البلح •
  تقلب جميع المكونات جيداً وتوضع في صينية مدھونة بالزبد •
    درجة مئوية 180دقيقة على درجة حرارة  40تخبز الكعكة في الفرن لمدة  •

  



 

 

  مرقة سمك
  
  

  المكونات
  كجم من قطع السمك 1 •
  اءكوب من الم½  •
  من الليمون العماني المجفف 3 •
  ملعقة صغيرة من الملح 2 •
  مالعق كبيرة من الزبد 3 •
  ورقة من أوراق الكاري 15 •
  بصل مقطعة 3 •
الطازج  الزنجبيلملعقة صغيرة من  1 •

  المفري
  فص من الثوم المفري 2 •
  ملعقة صغيرة من السكر 1 •
  فلفل حار مقطع 1 •
  ملعقة صغيرة من بھارات البزار الخليجي 2 •
  عقة صغيرة من الكركممل 1 •
  كوب من الطماطم المقطعة 1 •
  كوب من الكزبرة المقطعة¼  •

  
  طريقة التحضير

  يسخن بعض من الزبد في قدر كبير •
  والسكر وتشوح المكونات حتى تذبل الزنجبيليضاف إليه البصل والثوم و •
  يضاف الكركم إلى الخليط ويشوح قليالً  •
وراق الكاري والليمون العماني إلى تضاف قطع السمك والبھارات والفلفل الحار وأ •

  الخليط 
  تشوح المكونات لمدة دقيقتين تقريباً ثم تضاف إليھا الطماطم والكزبرة والملح والفلفل •
دقيقة تقريباً على نار  45يصب بعض من الماء على الخليط ويترك ليغلي برفق لمدة  •

  ھادئة
  يقدم مع األرز األبيض •

  



 

 

  بثيثة
  
  

  المكونات
  طحين الكاملجم من ال 200 •
  كوب من الزبد½  •
  جم من المكسرات المقطعة 100 •
  ملعقة صغيرة من الفانيليا 1 •
  جم من البلح المقطع 200 •
) الحبھان(ملعقة صغيرة من الھيل  1 •

  المطحون
  المطحون الزنجبيلملعقة صغيرة من ½  •
  سكر خشن، يستخدم في التزيين •

  
  طريقة التحضير

  قائق تقريباً حتى يصبح لونه أصفر فاتحد 10يشوح الطحين على نار ھادئة لمدة  •
  دقيقة على نار متوسطة 15يضاف الزبد مع استمرار التقليب لمدة  •
  والمكسرات وتقلب مع الخليط  الزنجبيلتضاف الفانيليا والھيل و •
  يضاف البلح ويقلب مع الخليط  •
  يوضع الخليط في طبق للتقديم ويرش بالسكر للتزيين •

  



 

 

  قليه ماھي
  
  

  المكونات
  كجم من السمك الفيليه 1 •
  ملعقة صغيرة من الملح 2 •
  ملعقة صغيرة من الفلفل 1 •
  فصوص من الثوم 8 •
  بصلة 1 •
  زيت •
  ملعقة كبيرة من معجون التمر ھندي 1 •
  مالعق كبيرة الطحين 3 •
  ملعقة صغيرة من السكر 1 •
  ملعقة صغيرة من الكركم 1 •
  ملعقة صغيرة من مسحوق الفلفل األحمر الحار 1 •
  زمة كبيرة من الكزبرة المقطعةح 1 •
  ملعقة كبيرة من حبوب الفينوجريك المجففة 2 •

  
  طريقة التحضير

  يسخن الزيت في قدر كبير ويضاف إليه حبوب الفينوجريك وتشوح به لمدة دقيقة تقريباً  •
  يضاف بعد ذلك البصل والكركم ويشوح الخليط لمدة دقيقة أخرى •
  ليبيضاف الثوم إلى الخليط مع استمرار التق •
  يضاف الطحين مع التقليب لمدة دقيقة أخرى •
مل من  500تضاف قطع السمك وتحمر لمدة دقيقة ثم تضاف جميع التوابل األخرى مع  •

  الماء
  دقيقة تقريباً  45يغلق القدر ويترك الخليط ليغلي برفق على نار ھادئة لمدة  •

  



 

 

  أم علي
  
  

  المكونات
  )عجين الباتيه(ج من العجين المورق  175 •
  جم من الجوز 50 •
  جم من اللوز المقشر  50 •
  جم من جوز الھند 25 •
  جم من الزبيب 25 •
  ملعقة صغيرة من القرفة½  •
  مل من اللبن كامل الدسم 570 •
كمية قليلة +ملعقة كبيرة من السكر البني  2 •

  إضافية منه للتزيين
  

  طريقة التحضير
ق العجين في درجة مئوية وتسوى به رقائ 200يسخن الفرن لتصل درجة حرارته إلى  •

  صينية مدھونة بالزبد
  ترفع الرقائق من الفرن وتترك لتبرد ثم تقطع  •
  تخلط المكسرات مع جوز الھند والقرفة وملعقتي السكر البني في إناء •
في طبق حراري ترص طبقة من العجين ثم طبقة من خليط المكسرات وتكرر ھذه  •

  الخطوة حتى يمتلىء الطبق 
  فوق محتويات الطبق  يسخن اللبن حتى يغلي ثم يصب •
  دقائق 5يرش بعض من السكر البني على الطبق ويوضع الطبق في الفرن لمدة  •
  تقدم ساخنة  •

  



 

 

  كباب تبائي
  
  

  المكونات
جم من خليط من اللحم البقري ولحم  600 •

  الضأن المفري
  ملعقة صغيرة من النعناع المجفف ½ •
  ملعقة صغيرة من الكركم 1 •
  بصل مفرية 2 •
  ن الكاريملعقة صغيرة م 1 •
  ملعقة صغيرة من الفلفل األحمر الحلو 1 •
  ملعقة صغيرة من السماق 1 •
  ملعقة صغيرة من الملح 2 •
  ملعقة صغيرة من الفلفل األبيض 1 •
  ملعقة صغيرة من السكر 1 •
  جم من الطماطم المعلبة 200 •
  فص ثوم مقشر ومقطع إلى شرائح رقيقة 4 •

  
  طريقة التحضير

ي والملح والفلفل والسماق والفلفل الحلو والكاري يخلط اللحم المفري مع البصل المفر •
  والنعناع 

يسخن بعض من الزيت في قدر على النار وباليدين يفرد به خليط اللحم بحيث يغطي قاع  •
   دقائق تقريباً  10القدر ويترك على النار لمدة 

يغرس سكين في اللحم ثم يصب فوقه الطماطم ويفرد على اللحم جيداً ثم من فوقه قطع  •
  لثوم الرفيعةا
  دقائق تقريباً حتى ينضج تماماً  10يشوى الخليط في الفرن بدون غطاء لمدة  •

  



 

 

  حليم باذنجان
  
  

  المكونات
  جم من الباذنجان 600 •
  ملح •
  زيت •
  بصل 3 •
  جم من لحم الضأن المفري 500 •
  ملعقة صغيرة من الزعفران المطحون½  •
قطعة من الجوز المقطعة إلى قطع  12 •

  صغيرة
  من النعناع المجفف مالعق كبيرة 6 •
  فصوص من الثوم المفري الناعم 4 •
  )أبو جبة(جم من العدس  175 •
  مالعق كبيرة من الكشك أو الكريمة الحمضية 5 •

  
  طريقة التحضير

  يقطع الباذنجان ويرش عليه بعض من الملح ويترك لمدة ساعة تقريباً ثم يغسل وينشف  •
  كمية البصل يسخن بعض من الزيت في قدر على النار ويشوح به نصف •
يضاف اللحم والعدس ويشوح مع الخليط ثم يضاف إليه بعض من الملح والفلفل  •

  والزعفران
مل من الماء ويترك الخليط ليطھى على درجة حرارة ھادئة لمدة ساعة  500يضاف  •

  تقريباً 
في نفس الوقت يقلى الباذنجان في الزيت حتى يتحمر قليالُ ثم تضاف إليه باقي كمية  •

  دقائق أخرى مع الحذر من أن ال يحترق الخليط 10ر لمدة البصل ويحم
•  ً   يوضع خليط الباذنجان في خالط الطعام ويضرب حتى يصبح متجانسا
•  ً   عندما ينضج خليط اللحم يوضع ھو اآلخر في الخالط ويضرب حتى يصبح متجانسا
  يقلب خليط الباذنجان مع خليط اللحم في قدر على نار ھادئة ويترك لمدة ساعة أخرى •
عندما ينضج الخليط الجديد، يشوح بعض من الثوم في زيت حتى يتحمر ثم يضاف إليه  •

  النعناع
يغرف الخليط في أطباق للتقديم ويزين بخليط الثوم والنعناع مع بعض من الكشك  •

  والمكسرات
  



 

 

  صالونة دجاج
  
  

  المكونات
  كجم قطع من الدجاج مع العظام 1 •
  لتر من الماء 1 •
  رات البزار الخليجيملعقة صغيرة من بھا 2 •
  ملعقة صغيرة من الكركم 1 •
  كوب من الزبد½  •
الطازج  الزنجبيلملعقة صغيرة من  1 •

  المفري
  فصوص من الثوم المفري 3 •
  بصالت مقطعة 3 •
  فلفل حار مقطع 1 •
  ملعقة صغيرة من القرفة المطحونة 1 •
  كوب من الطماطم المقطعة 1 •
   ليمون عماني مجفف  3 •

  
  طريقة التحضير

  في قدر على النار ويضاف إليه البصل والثوميسخن الزبد  •
  والبھارات والكركم ويشوح لدقيقة أخرى الزنجبيليشوح الخليط لدقيقة ثم يضاف  •
تضاف قطع الدجاج والفلفل الحار والقرفة والطماطم والليمون العماني إلى الخليط ثم  •

  يتبل بالملح والفلفل
  دقيقة 90ي ببطء على نار ھادئة لمدة يصب فوق الخليط لتر من الماء ويترك الخليط ليغل •
  يقدم مع األرز األبيض •

  



 

 

  خبيصة
  
  

  المكونات
  ) السميد(جم من طحين السمولينا  400 •
  كوب ونصف من السكر •
  أكواب ونصف من الماء 3 •
  كوب من الزبد ½ •
) الحبھان(ملعقة كبيرة من الھيل  1 •

  المطحون
  كوب من ماء الورد¼  •
  الماءورق الزعفران منقوع في قليل من  •
  كوب من الزبيب½  •
  كوب من اللوز المقطع½  •
  ملعقة صغيرة من الفانيليا 1 •

  
  طريقة التحضير

يوضع الماء في قدر على النار مع السكر والفانيليا والزعفران والھيل المطحون وماء  •
  الورد ويترك الخليط ليغلي على نار ھائة

  متوسطة  دقيقة على نار 15وفي قدر آخر يشوح الطحين في الزبد لمدة  •
  يصب بعدھا الشربات فوق الطحين ببطء مع التقليب المستمر  •
  يضاف بعد ذلك الزبيب واللوز ويستمر في التقليب •
واآلن يوضع القدر على درجة حرارة منخفضة جداً ويغطى بقطعة من القماش ويترك  •

  دقيقة 25لمدة 
  



 

 

  شولة زارد
  
  

  المكونات
  جم من األرز 500 •
  جم من اللوز المقطع 100 •
  ملعقة صغيرة من الزعفران المطحون 1 •
  جم من السكر 300 •
  جم من الزبد 100 •
  مل من ماء الورد 250 •
  ملعقة صغيرة من القرفة 1 •

  
  طريقة التحضير

يسلق األرز في لتر ونصف من الماء لمدة  •
  دقيقة 20

  يضاف إليه اللوز والزعفران والسكر والزبد وتخفض درجة الحرارة ويقلب الخليط جيداً  •
  اء الورد إلى الخليط ويغلق القدر ويترك على نار ھادئة جداً لمدة ساعة تقريباً يضاف م •
  يصب الخليط في أوعية صغيرة وتزين ببعض من القرفة ويقدم بارداً  •

  



 

 

  آلبالو بولو
  
  

  المكونات
جم من األرز المغسول والمنقوع في  500 •

  ماء بارد وملعقة كبيرة من الملح لمدة ساعة
  لقرفةملعقة صغيرة من ا ½ •
  زبد •
  مالعق كبيرة من السكر 3 •
  برطمان من الكرز 1 •
  ملعقة صغيرة من الزعفران المطحون ½ •
  جم من مكعبات لحم الضأن 500 •
  ملعقة صغيرة من الكركم 1 •
  ثمرة من البصل المقطع 3  •
  ملح وفلفل •

  
  طريقة التحضير

  يشوح البصل في الزبد حتى يصبح ذھبي اللون •
  دقيقة أخرى يضاف الكركم ويشوح مع البصل لمدة •
  تضاف قطع اللحم وتحمر مع الخليط  •
  يضاف القليل من الزعفران والملح والفلفل إلى الخليط •
مل من الماء ويترك الخليط ليغلي ببطء على نار ھادئة لمدة ساعة  500يضاف حوالي  •

  تقريباً 
  في نفس الوقت يشوح بعض من الكرز مع السكر ويترك جانباً  •
  دقائق تقريباً ثم يصفى من الماء 7لح لمدة يسلق األرز المغسول مع الم •
  يسخن بعض من الزبد في قدر كبير ثم يضاف إليه الزعفران ويشوح لمدة دقيقة •
توضع فوقھا طبقة من األرز لتغطي قاع القدر تماماً ثم تضاف طبقة من لحم الضأن مع  •

وق من مرق الضأن ثم طبقة من الكرز فوق اللحم ثم توضع باقي كمية األرز ف 100
  الخليط بحيث تغطيه تماماً 

  يغلق القدر بغطاء ملفوف بقطعة من القماش ويترك على نار ھادئة لمدة ساعتين تقريباً  •
  



 

 

  رنغينة
  
  

  المكونات
  جم من البلح المحشي لوز أو غيره 500 •
  جم من الزبد 120 •
  جم من الطحين الكامل  175 •
  ملعقة صغيرة من الھيل المطحون 1 •
  ة الطيبملعقة صغيرة من جوز ¼ •
  قرفة للتزيين •

  
  طريقة التحضير

  يرص البلح في إناء  •
دقائق في قدر  5يحمر الطحين المدخن لمدة  •

  ذات قاعدة سميكة على نار ھادئة أو حتى يكتسب اللون الذھبي
دقيقة تقريباً أو  15يضاف الزبد إلى الطحين ويقلب الخليط على النار باستمرار لمدة  •

  لون البنيحتى يتماسك الخليط ويكتسب ال
  تضاف جوزة الطيب والھيل إلى الخليط •
  يصب خليط الدقيق على البلح ويزين الطبق بالقرفة •

  



 

 

  كفتة نخدشي
  
  

  المكونات
  ملعقة صغيرة من الزعفران المطحون½  •
  جم من اللحم البقري المفري 500 •
  ملعقة صغيرة من الفلفل األبيض 1 •
  ملعقة صغيرة من الملح 2 •
  بصل مقطع 2 •
  ين الحمصجم من طح 300 •
  ملعقة صغيرة من الكركم 1 •
  مالعق كبيرة من الخل 4 •
  مالعق كبيرة من السكر 3 •
  زيت •

  
  طريقة التحضير

  يخلط اللحم المفري مع الملح والفلفل  •
  يضاف طحين الحمص إلى اللحم ويقلب الخليط باليدين حتى يتجانس •
  تضاف نصف كمية الزعفران إلى الخليط ثم تشكل كرات من الخليط •
  في قدر على النار ويشوح به البصل يسخن زيت •
  يضاف الكركم إلى القدر ويترك على النار لدقيقة أخرى •
  تضاف كرات اللحم إلى الخليط وتقلب فيه  •
  مل من الماء وباقي كمية الزعفران والخل والسكر 500يضاف إلى الخليط  •
  يقلب خليط كرات اللحم ويترك على نار ھادئة لمدة ساعة واحدة تقريباً  •
  الطبق مع الخبز أو األرز األبيضيقدم  •

  



 

 

  خوراك كوفته غلغلي
  
  

طبق من كرات اللحم اإليراني عادة ما يقدم في 
  )الخريف مع الزبادي واألعشاب الطازجة

  المكونات
 ثمرة متوسطة الحجم من البطاطس 2 •
 ملعقة كبيرة من معجون الطماطم 1 •
 ملعقة صغيرة من الملح 2 •
 ضملعقة صغيرة من الفلفل األبي 1 •
 ملعقة صغيرة من السكر½  •
 ملعقة كبيرة من الكركم 1 •
 جم من الجزر 250 •
 جم من لحم الضأن المفري 500 •
 بصل مقطع 2 •
 زيت •

   
  طريقة التحضير

 يخلط لحم الضأن مع الملح والفلفل ويشكل من الخليط كرات صغيرة الحجم •
 كمل حتى يذبل ثم يضاف إليه الكريسخن بعض الزيت في قدر كبير ويشوح به البص •
 تضاف البطاطس وصلصة الطماطم والجزر إلى الخليط ويقلب على النار لعدة دقائق •
مل من الماء إلى كرات اللحم في قدر آخر مع باقي المكونات ثم يضاف  500يضاف  •

 السكر
  يغلق القدر ويترك على نار ھادئة ليغلي برفق لمدة ساعة •

  



 

 

  كوكو سبزي
  
  

  المكونات
 حزمة من البقدونس المقطع 1 •
 حزمة من الشبت المقطع 1 •
 حزمة من الكزبرة 1 •
 حزمة من أوراق البصل المقطع 1 •
 ملعقة كبيرة من التوت البري 2 •
 بيض 8 •
 ملعقة كبيرة من الطحين 2 •
 قطع من الجوز المقطع 8 •
 زيت •
  ملعقة صغيرة من الملح 2 •

  
  طريقة التحضير

 حينيخفق البيض مع الملح والفلفل ثم يضاف إليه التوت البري والجوز والط •
 تخلط األعشاب المقطعة مع خليط البيض •
يسخن بعض الزيت في قدر مخصص لصنع الكعك أو قدر عادي ثم يضاف إليه خليط  •

 دقائق 10البيض ويوضع على نار ھادئة لمدة 
دقيقة  20درجة مئوية لمدة  200يوضع الخليط بعد ذلك في فرن على درجة حرارة  •

 أخرى
  للتقديم وبجانبه بعض من الزبادي والخبزيرفع البيض من الفرن ويقلب في طبق  •

  



 

 

  خورشت بادمجان
  
  

  المكونات
 ثمرات صغيرة من الباذنجان 6 •
 زيت •
 ملح وفلفل •
 بصل مقطع 2 •
 ملعقة صغيرة من الكركم 1 •
 جم من قطع لحم الضان 500 •
 ملعقة صغيرة من الزعفران المطحون½  •
 ثمرات من الطماطم 5 •
 ملعقة كبيرة من معجون الطماطم 1 •
 ق كبيرة من عصير الليمونمالع 4 •
 ملعقة صغيرة من القرفة½  •

  
  طريقة التحضير

  يقطع الباذنجان إلى شرائح سميكة ويرش عليھا الملح وتترك جانباً لمدة ساعة تقريباً  •
 يغسل الباذنجان ويجفف جيداً بمنشفة

يسخن بعض من الزيت في قدر ويشوح به البصل حتى يصبح ذھبي اللون ثم يضاف إليه  •
 ويشوح الخليط لدقيقة أخرى الكركم

 تضاف قطع اللحم إلى الخليط وتشوح حتى تصبح بنية اللون •
 يضاف الزعفران والقرفة وعصير الليمون وصلصة الطماطم والطماطم إلى الخليط •
 يتبل الخليط بالملح والفلفل مع إضافة لتر من الماء المغلي •
ً يغلق القدر ويترك الخليط على نار ھادئة ليغلي برفق لمد •  ة ساعة تقريبا
 وفي قدر آخر يسخن بعض الزيت ويحمر الباذنجان •
 توضع قطع الباذنجان المحمرة فوق خليط اللحم برفق •
 يغطى القدر ويترك الخليط ليغلي برفق لمدة ساعة تقريباً  •
  يقدم مع األرز األبيض •

  



 

 

  شيرين بولو
  
  

  المكونات
جم من األرز البسمتي المغسول  500 •

مع ملعقة كبيرة من  والمنقوع في ماء بارد
 الملح لمدة ساعة

 أفخاذ دجاج كبيرة الحجم 4 •
 ملح وفلفل •
 بصالت 3 •
 ملعقة صغيرة من الزعفران المطحون 1 •
 ملعقة صغيرة من الكركم 1 •
 جم من قشر البرتقال الالذع 50 •
 مالعق كبيرة من السكر البني 8 •
 جزر مبشور 2 •
 مالعق كبيرة من الزبد 3 •
 مقطعجم من الفستق أو اللوز ال 50 •
 جم من الزبيب 50 •
 زيت •
  زبد •

  
  طريقة التحضير

يشوح البصل في الزبد حتى يذبل ويضاف إليه الكركم ويقلب الخليط على النار لمدة  •
 دقيقة تقريباً 

 تضاف قطع الدجاج والملح والفلفل وبعض من الزعفران إلى الخليط •
لمدة ساعة مل من الماء ويترك ليغلى برفق على النار  100يصب على الخليط حوالي  •

 تقريباً 
مالعق من السكر  6مل من الماء حتى الغليان ثم يضاف إليه  280وفي قدر آخر يسخن  •

 دقائق تقريباً ثم يترك جانباً  8البني ثم قشر البرتقال ويترك ليغلي لمدة 
 وفي قدر ثالث يشوح الجزر في الزبد مع ما تبقى من السكر على نار ھادئة •
 البرتقال إلى خليط الجزر تضاف المكسرات والزبيب وقشر •
 دقائق تقريباً ثم يصفى من الماء 7يسلق األرز المصفى مع بعض من الملح لمدة  •
تسخن قطعة من الزبد في قدر كبير ثم يضاف ما تبقى من الزعفران ثم يوضع طبقة من  •

األرز في قاع القدر ثم من فوقھا طبقة من الدجاج ثم خليط الجزر ويغطى الخليط بكمية 
 المتبقية األرز

مل من مرق الدجاج ويغلق القدر بغطاء ملفوف حوله  120يصب فوق الخليط حوالي  •
 قطعة من القماش

  يترك القدر على نار ھادئة لمدة ساعتين تقريباً  •
  



 

 

  مرقة الباميا
  
  

  المكونات
 جم من لحم الضأن بالعظام 900 •
 زبد •
 مالعق كبيرة معجون التمر الھندي 3 •
 فصوص ثوم مفري 3 •
 قطعبصل م 2 •
 ملح وفلفل •
 كوب من الطماطم المقطعة 2 •
 ملعقة صغيرة من بھارات البزار العربي 2 •
 ملعقة صغيرة من السكر 2 •
  جم من الباميا 450 •

  
  طريقة التحضير

 يحمر لحم الضأن في الزبد حتى يكتسب اللون البني •
 يرفع اللحم من الزبد ويترك جانباً  •
 الثوميضاف كمية من الزبد في القدر لتحمير البصل ثم  •
 تضاف الطماطم والماء والملح والبھارات والسكر ويقلب الخليط •
 يضاف لحم الضأن إلى الخليط ويترك على النار لحوالي ساعة واحدة •
 تضاف الباميا فوق اللحم •
 دقيقة 30يغطى القدر ويترك على نار ھادئة مرة أخرى لمدة  •
  يقدم الطبق مع األرز األبيض •

  



 

 

  سمك محشي
  
  

  المكونات
 كبيرة سمكة 1 •
 فص ثوم مفري 2 •
 مالعق كبيرة من الزبد 3 •
 بصلة مقطعة 1 •
 ملعقة صغيرة من بھارات البزار الخليجي 2 •
ملعقة صغيرة من مسحوق الليمون  1 •

 العماني
 ملعقة صغيرة من الكركم 1 •
 ملعقة كبيرة من الطحين 2 •
  كمية إضافية من الزبد للقلي •

  
  طريقة التحضير

 الناريقلى الثوم والبصل في الزبد على  •
 تضاف نصف كمية البھارات ومسحوق الليمون العماني والملح والفلفل ويقلب الخليط •
 يحشى السمك بالخليط ويدھن السمك بباقي كمية البھارات ويقلب في الطحين •
 دقيقة على نار ھادئة حتى ينضج 20يقلى السمك في الزيت لمدة  •
  يقدم السمك مع الليمون على جنب الطبق •

  



 

 

  غزرشك بولو بامر
  
  

  المكونات
جم من األرز البسمتي المغسول  500 •

والمنقوع في ماء بارد مع ملعقة كبيرة من 
 لمدة ساعة الملح

 
 الدجاج
 أفخاذ دجاج كبيرة الحجم 4 •
 ملح وفلفل •
 )لورى(أوراق الغار  3 •
 ملعقة صغيرة من الزعفران المطحون½  •
 ملعقة صغيرة من الكركم1 •
 بصل مقطع 2 •

 
 خليط التوت

 رة من القرفةملعقة صغي½  •
 ملعقة صغيرة من الفانيليا½  •
 جم من الزبيب 50 •
 مالعق كبيرة من السكر البني 3 •
 مالعق كبيرة من الزبد 3 •
  جم من التوت البري 250 •

  
  طريقة التحضير

يسخن الزيت في قدر ويشوح فيه البصل حتى يصبح ذھبى اللون ثم يضاف إليه الكركم  •
 ويشوح لمدة دقيقة أخرى

 والزعفران المطحون وأوراق الغار والملح والفلفل إلى الخليط تضاف قطع الدجاج •
 40مل من الماء إلى الخليط ويترك على النار ليغلي برفق لمدة  300ويضاف كذلك  •

 دقيقة تقريباً 
يسخن بعض من الزبد في قدر ثم يشوح فيه التوت البري مع السكر والفانيليا والزبيب  •

 ع الخليط من على الناردقائق تقريبا ثم يرف 3والقرفة لمدة 
وفي قدر كبير تسخن كمية مناسبة من الماء مع الملح ثم يضاف إليه األرز بعد نقعه  •

 دقائق ثم يصفى 7ويسلق لمدة 
 يسخن بعض الزيت في في قدر آخر ويضاف إليه بعض من الزعفران •
يضاف األرز إلى القدر بحيث يكون طبقة تغطي قاع القدر يليھا طبقة من الدجاج مع  •

مل من مرق الدجاج ثم طبقة من خليط التوت البري وأخيراً تفرد كمية األرز  100
 المتبقية فوق الخليط

  دقيقة تقريباً  90يغلق القدر بعطاء ملفوف بقطعة من القماش ويترك على نار ھادئة لمدة  •
  



 

 

  ساالد ألفية
  
  

  المكونات
 أفخاذ دجاج 4 •
 بصل مقطعة أربع قطع 1 •
 ملعقة كركم½  •
 )لوري(أوراق الغار  ورقة من 2 •
 ملح وفلفل أبيض •
 )النوع الشمعي(بطاطس كبيرة  3 •
 بيض مسلوق مقطع 3 •
 جم من الخيار الصغير المقطع 300 •
 جم من البازالء 50 •
 جزر مبشورة 1 •
 كرات مقطع إلى قطع صغيرة 1 •
 مالعق كبيرة من عصير الليمون 3 •
  مالعق كبيرة من المايونيز 8 •

  
  طريقة التحضير

دقيقة تقريباً أو حتى  30قدر مع البصل وأوراق الغار والكركم لمدة يسلق الدجاج في  •
 ينضج

 تسلق البطاطس في نفس الوقت •
عندما ينضج الدجاج يرفع من على النار ويترك ليبرد ثم يقطع إلى قطع صغيرة ويوضع  •

 في إناء
 تقشر البطاطس المسلوقة وتقطع إلى مكعبات صغيرة ثم تضاف إلى الدجاج •
سلوق المقطع والخيار الصغير والجزر المبشور والكرات المقطع يضاف البيض الم •

 والملح والفلفل والمايونيز وعصير الليمون إلى الدجاج وتخلط المكونات جيداً 
  يقدم كسلطة أو يستخدم كحشو لساندوتشات •

  



 

 

  كعك الفستق بالشيكوالتة
  
  

  المكونات
 جم من السكر 230 •
 جم من الفستق المطحون الناعم 250 •
 م من الشيكوالتة الداكنةج 250 •
 جم من الزبد 250 •
مفصول فيھا البياض عن (بيضة  12 •

 )الصفار
 ملعقة صغيرة من الملح½  •
 ملعقة كبيرة من ماء زھرة البرتقال 1 •

  
 التزيين
 ملعقة كبيرة من ماء زھرة البرتقال 1 •
 جم من الشيكوالتة الداكنة 125 •
 جم من الكريمة السائلة 125 •
 رمالعق كبيرة من السك 4 •
  مالعق كبيرة من الفستق المقطع 3 •

  
  طريقة التحضير

 يخفق بياض البيض أوالً في وعاء مع الملح حتى يتماسك قليالً  •
•  ً  تضاف ربع كمية السكر إلى الوعاء ويخفق الخليط حتى يتجانس ويترك جانبا
وفي وعاء آخر يخفق الزبد مع الربع الثاني من كمية السكر حتى يصبح لون الخليط  •

 فاتحاً 
اف صفار البيض واحد تلو اآلخر ثم تضاف باقي كمية السكر وكذلك الفستق ويخفق يض •

 الخليط
يضاف بعد ذلك خليط بياض البيض إلى خليط الصفار مع مراعاة المحافظة الھواء  •

 داخلھما
درجة  180رته الخليط في صنية مدھونة بالزبد وتوضع في فرن درجة حرا يصب •

 قيقةد 20مئوية لمدة 
 دقيقة أخرى 20درجة مئوية ويترك الخليط لمدة  160ة حرارة الفرن إلى ثم تقلل درج •
 تخرج الكعكة من الفرن وتترك حتى تبرد تماماً قبل تزيينھا •

 
 للتزيين
 تذاب الشيكوالتة مع الكريمة والسكر على نار ھادئة •
 دقيقة 20ثم يرفع خليط الشيكوالتة من على النار ويترك ليبرد لمدة  •
 ضرب اليدوي ثم يضاف إليه ماء البرتقاليخفق الخيلط بالم •
  يصب فوق الكعكة وترش بالفستق لتصبح جاھزة للتقديم •

  



 

 

  باقي بولو باجوشت
  
  

  المكونات
  اللحم
  بصل 2 •
  ملعقة صغيرة من الكركم 1 •
  زيت •
  كجم قطع لحم الضأن 1 •
  فصوص ثوم 4 •
  ملعقة صغيرة من الزعفران المطحون½  •
  )لوري(ورقة من أوراق الغار  2 •
  لفلملح وف •
  ملعقة صغيرة من القرفة½  •

  
  األرز
جم من األرز البسمتي بعد غسله ونقعه في ماء مع ملعقة كبيرة من الملح لمدة  500 •

  ساعة
  حزمة شبت مقطعة 1 •
  جم من الفول الحراتي 250 •
  ملعقة صغيرة من الزعفران المطحون 1 •

  
  طريقة التحضير

 حتى اللون الذھبييسخن الزيت في قدر على النار ويحمر فيه البصل والثوم  •
 يضاف الكركم إلى القدر ويحمر الخليط لمدة دقيقة أخرى •
 دقائق 5يضاف بعد ذلك لحم الضأن وأوراق الغار والقرفة إلى القدر ويحمر الخليط لمدة  •
 ثم يضاف الملح والفلفل •
 مل من الماء إلى القدر ويغطى ويترك على نار ھادئة لمدة ساعة 300يضاف حوالي  •
 5األرز ويترك ليسلق لمدة بير يغلى ماء مع القليل من الملح ثم يضاف وفي قدر آخر ك •

 دقائق
يصفى ط على النار لمدة دقيقتين ثم يضاف الشبت والفول إلى قدر األرز ويترك الخلي •

 األرز من الماء
وفي قدر ثالث يضاف بعض من الزيت حتى يغطى قاع القدر تماماً ثم يضاف إليه  •

 الزعفران
 مل من صوص اللحم 100رز يليھا طبقة من اللحم مع تضاف طبقة من األ •
 تضاف أخيراً الكمية المتبقية من من األرز •
  دقيقة 90يغطى القدر بغطاء ملفوف حوله منشفة ويترك على نار ھادئة لمدة  •

  



 

 

  ته چين مرغ
  
  

  المكونات
جم من األرز البسمتى بعد غسله ونقعه  750 •

دة الملح في الماء لمملعقة كبيرة من  2مع 
 ساعة واحدة

 بصل صغير الحجم 4 •
 جزر 3 •
 زيت •
 من أفخاذ الدجاج 4 •
 لعقة صغيرة من الزعفران المطحونم 2 •
 ملح •
 ملعقة صغيرة من الكركم 2 •
 )لوري(ورقات من أوراق الغار  3 •
 بيض 3 •
 مالعق كبيرة من الزبادي 4 •
 جم من الزبد 50 •
 جم من الزبيب 25 •
 ملعقة صغيرة من الفانيليا 1 •
 القرفة المطحونة ملعقة صغيرة من 1 •
  )التوت المجفف( جم من الزيريشك  25 •

  
  طريقة التحضير

  يقطع البصل إلى أربعة أجزاء ويقطع كذلك الجزر •
  جم من الزبد في قدر على النار 25يضاف البصل والجزر إلى  •
يضاف بعد ذلك الكركم والدجاج وأوراق الغار والقرفة والزعفران والملح إلى القدر  •

  نار ھادئة ويحمر الخليط على
مل من الماء إلى الخليط ثم يغطى القدر ويترك على النار الھادئة لمدة ساعة  200يضاف  •

  تقريباً 
عندما ينضج الدجاج يرفع من على النار ويترك ليبرد ثم يقطع إلى أجزاء صغيرة ويترك  •

  جانباً 
ألرز في قدر آخر كبير توضع كمية من الماء على النار وتترك لتغلي ثم يضاف إليھا ا •

  دقائق بالضبط 6ويطھى لمدة 
•  ً   يرفع األرز من على النار ويصفى من الماء ويترك جانبا
والفانيليا في وعاء ) مل من الماء 50المنقوع في (يوضع البيض مع الزبادي والزعفران  •

  ويقلب الخليط جيداً 
  جم من الزبد في قدر آخر ويحمر فيه الزبيب والتوت المجفف لمدة دقيقتين 10يسخن  •
  كمية األرز إلى خليط البيض والزبادي وتقلب معه حتى يصبح أصفر اللون¾ تضاف  •



 

 

توضع كمية مناسبة من الزيت في قدر بحيث تغطي قاعدته ثم تضاف طبقة من األرز  •
  األصفر يليھا طبقة من قطع الدجاج ثم طبقة من خليط الزبيب

  ألبيضثم تضاف طبقة أخرى من األرز األصفر وأخيراً طبقة من األرز ا •
  مل من الماء على األرز 50تضاف باقي كمية الزبد مخلوطة مع  •
  يلف غطاء القدر بمنشفة صحون ويغلق بإحكام •
  دقيقة 90يطھى األرز على نار ھادئة لمدة  •

  
  للتقديم
  يقلب القدر في طبق ويقطع على شكل قطع الكعك •

  



 

 

  خانفوروش بالقشدة
  
  

  المكونات
 كوب من طحين األرز 1 •
 طحينكوب من ال 1½  •
 كوب من السكر 1 •
 ملعقة كبيرة من البيكنج بودر 1 •
 بيض 4 •
 كوب من زيت الذرة½  •
 )الحبھان(ملعقة صغيرة من الھيل  1 •
 زعفران •
 كوب من اللبن½  •
 كريمة مخفوقة •
  مالعق كبيرة من ماء الورد 3 •

  
  طريقة التحضير

 درجة مئوية 180يسخن الفرن حتى تصل درجة حرارته إلى  •
 خالط الطعام تخلط جميع المكونات في •
 يضاف الخليط إلى أطباق كعك المافن الصغيرة •
 دقيقة تقريباً  25توضع أطباق المافن في الفرن لمدة  •
  تقدم مع الكريمة والتوت •

  



 

 

  سبزي بولو
  
  

  المكونات
جم األرز البسمتي المغسول والمنقوع  500 •

في ماء بارد وملعقة كبيرة من الملح لمدة 
 ساعة

 زيت •
 مقطعةحزمة من الكزبرة ال 1 •
 حزمة من البقدونس المقطع 1 •
 حزمة من أوراق البصل المقطعة 1 •
 حزمة من الشبت المقطع 1 •
 ملح •
ملعقة صغيرة من الزعفران منقوعة في ½  •

 مالعق كبيرة من الماء المغلي 3
 ملعقة صغيرة من القرفة½  •
 كجم من فيليه السمك المقطع 1 •
 بصلة مقطعة 1 •
 ملعقة صغيرة من الكركم 1 •
  حدة من الليمونعصير ثمرة وا •

  
  طريقة التحضير

يسخن الزيت في قدر ويشوح فيه البصل حتي يصبح ذھبي اللون ثم يضاف إليه الكركم  •
 ويشوح لمدة دقيقة أخرى

يضاف سمك الفيليه وعصير الليمون والقرفة إلى الخليط ويشوح على نار ھادئة برفق  •
 دقائق تقريباً  5لمدة 

 مل من الماء إلى الخليط 100يضاف  •
خن بعض من الماء مع الملح في قدر آخر كبير ويترك حتى يغلي ثم يسلق فيه األرز يس •

دقائق ثم تضاف األعشاب ويترك الخليط ليغلي لمدة دقيقتين إضافيتين ثم يصفى  5لمدة 
 األرز من الماء

مل من مرق السمك  80وفي قدر آخر يضاف بعض الزيت ليغطى القاع ثم يضاف إليه  •
 ترك الخليط ليغلي مع الزعفرانمل من الماء وي 30و

ثم يضاف إلى القدر طبقة من األرز ليغطى القاع تماماً ثم من فوقه قطع الفيليه ثم كمية  •
 األرز المتبقية

دقيقة تقريباً  90يغلق القدر بغطاء ملفوف بقطعة من القماش ويترك على نار ھادئة لمدة  •
  حتى ينضج الخليط

  



 

 

  نوخدشي
  
  

  المكونات
 زبد الذائبجم من ال 150 •
 جم من السكر الخشن والمنخول 150 •
 جم من طحين الحمص 260 •
 ملعقة صغيرة من الھيل المطحون 1 •
  فستق للتزيين •

  
  طريقة التحضير

يخلط السكر الخشن مع الزبد الذائب ثم  •
يضاف طحين الحمص والھيل المطحون 

وتخلط المكونات معاً جيداً حتى تحصل على 
 عجين متجانس

 ساعات ثم يقسم على شكل كرات 7 يترك العجين لمدة •
 ترص الكرات في صينية مدھونة بالزبد •
 تزين كل كرة ببعض من الفستق •
 دقيقة 15درجة مئوية لمدة  180توضع الصينية في فرن درجة حرارته  •
  ترفع من الفرن وتترك لتبرد وتقدم مع القھوة •

  



 

 

  محمر
  
  

  المكونات
 كوب من الزبد½  •
 كوب من السكر½  •
 من الملح ملعقة كبيرة 1 •
 كوب من الماء 6 •
 كوب من األرز البسمتي 2 •
 )الحبھان(ملعقة كبيرة من مسحوق الھيل  1 •
 ملعقة صغيرة من الزعفران 1 •
  مالعق كبيرة من ماء الورد 3 •

  
  طريقة التحضير

 يخلط الزعفران مع ماء الورد ومسحوق الھيل جيداً  •
 ردقائق ويصفي من الماء ثم يخلط مع السك 10يسلق األرز لمدة  •
 يسخن الزبد في قدر •
 يوضع األرز في القدرثم يصب خليط ماء الورد فوق األرز •
 30يغلق القدر بإحكام بغطائه ملفوف حوله قطعة من القماش ويترك على نار ھادئة لمدة  •

  دقيقة
  



 

 

  سمك مشوي
  
  

  المكونات
 كوب من البلح منزوع البذر 1 •
 سمكة كبيرة بعد تنظيفھا 1 •
 كوب من الماء½  •
 بصل مقطع 2 •
 فص ثوم مفري 2 •
 ملعقة صغيرة من بھارات البزار الخليجي 2 •
  ملعقة صغيرة من الكركم 1 •

  
  طريقة التحضير

يوضع البلح في الماء ويخلط بمضرب  •
 الطعام حتى يھرس الخليط

 يخلط البصل مع الثوم والبھارات •
 يفرد كل شيء على السمك ويحشى به تجويفه •
دقيقة  40درجة مئوية لمدة  200ه ويشوى على شواية فحم أو في فرن درجة حرارت •

  تقريباً 
  



 

 

  مكرونة على الطريقة الخليجي
  
  

  المكونات
 جم من المعكرونة من أي نوع 500 •
قطع من صدور الفراخ مقطعة إلى  4 •

 مكعبات صغيرة
 ورقة من أوراق الكاري 15 •
 ملعقة صغيرة من البھارات الخليجية 2 •
 بصل مقطع 2 •
 فص ثوم مفري 3 •
 لكركمملعقة صغيرة من ا 1 •
 كوب من الطماطم المقطعة 1 •
 ملعقة صغيرة من الھيل المطحون 1 •
 ملعقة صغيرة من السكر 2 •
 ملعقة كبيرة من الخل 2 •
 ملح وفلفل •
 مل من الماء 500 •
  زبد •

  
  طريقة التحضير

 يوضع الماء والملح في قدر كبير على النار ويترك حتى يغلي •
 دقيقة تقريباً  12ى النار لمدة تضاف المعكرونة وتقلب حتى ال تلتصق ببعضھا وتترك عل •
 وفي نفس الوقت يوضع الزبد في قدر على النار ثم يضاف البصل ويقلب حتى يذبل •
 دقيقة أخرى 2الخليط لمدة  ويحمريضاف للزبد الكركم والبھارات الخليجية  •
 ثم تضاف قطع الدجاج والثوم ويقلب الخليط على النار •
الطماطم وأوراق الكاري ويتبل الخليط دقائق يضاف الھيل والسكر والخل و 5وبعد  •

 بالملح والفلفل
 دقائق 10يصب الماء في القدر ويترك الخليط ليغلى على نار ھادئة لمدة  •
 وبمجرد نضوج المعكرونة تصفى ويضاف إليھا خليط الدجاج •
  يقلب الخليط ويصبح جاھز للتقديم •

  



 

 

  كبسة
  
  

  المكونات
 كيلو من قطع الدجاج •
 زبد •
 )شرائح(م بصل متوسط الحج 2 •
 علبة طماطم •
 طماطم متوسطة الحجم مقطعة 2 •
 فصوص ثوم مقطعة 4 •
 جزر متوسط الحجم مبشور 2 •
 قشر برتقالة واحدة مبشورة •
 فصوص ثوم إضافية 4 •
 ملعقة كبيرة من الھيل المطحون 1 •
 ملعقة صغيرة من القرفة المطحونة 2 •
 ملعقة صغيرة من الملح 2 •
 ملعقة صغيرة من الفلفل األبيض 1 •
 )مغسول(من األرز  جم 450 •
 كوب من الزبيب ¼ •
  كوب من شرائح اللوز ¼ •

  
  طريقة التحضير

 يسخن الزبد في قدرعلى النار ثم يضاف البصل ويترك على النار حتى يذبل •
 تشوح قطع الدجاج في القدر على النار •
 دقائق 7ثم تضاف الطماطم الطازجة والمعلبة إلى الدجاج ويترك الخليط على النار لمدة  •
مل من الماء والجزر المبشور وقشر البرتقال والبھارات  1300اف إلى الخليط ثم يض •

 دقيقة 40والفلفل ويترك الخليط على النار لمدة 
 ترفع قطع الدجاج من الصوص وتترك جانباً  •
 يضاف األرز إلى الصوص ويغطى القدر بمنشفة ومن فوقھا الغطاء •
 ج األرزدقيقة حتى ينض 30يوضع القدر على نار ھادئة لمدة  •
 يحمر اللوز والزبيب في زبد لتزيين الكبسة •
  يقدم طبق األرز مع قطع من الدجاج ثم يرش فوقه اللوز والزبيب المحمر •

  



 

 

  مكبوس لحم
  
  

  المكونات
 كوب من األرز البسمتي المغسول 2 •
 كجم من مكعبات لحم الضأن 1 •
 زبد •
 ملعقة صغيرة من الكركم 1 •
 بيملعقة صغير من بھارات البزار العر 2 •
 بصل مقطعة إلى شرائح 3 •
 طماطم مقطعة 3 •
 مالعق كبيرة من معجون الطماطم 3 •
 فصوص ثوم مفري 3 •
 ملعقة صغيرة من القرفة المطحونة 1 •
 ملعقة صغيرة من الھيل المطحون 1 •
 لومي مجفف 3 •
 مالعق كبيرة من البقدونس المقطع 3 •
 مالعق كبيرة من الكزبرة المقطعة 3 •
 القليل من القرنفل •
  يرة من الملحملعقة صغ 2 •

  
  طريقة التحضير

 يقلى البصل في الزبد حتى يذبل ويكتسب اللون الذھبي •
 تضاف البھارات والكركم إلى البصل وتحمر معه لمدة دقيقتين إضافتين •
 يضاف لحم الضأن إلى البصل ويشوح حتى يكتسب اللون البني •
 لب الخليط جيداً تضاف الطماطم وباقي البھارات والملح والفلفل إلى مكعبات الضأن ويق •
 مل من الماء 700يضاف إلى الخليط الكزبرة والبقدونس وحوالي  •
 دقيقة 60يغلق القدر ويترك الخليط على النار ليغلي ببطء لمدة  •
يضاف األرز إلى الخليط ويغلق القدر بغطائه ملفوف بمنشفة ويترك على نار ھادئة لمدة  •

 دقيقة 30
  يقدم الطبق مع الزبادي •

  



 

 

  مكبوس الدجاج
  
  

  المكونات
 بصل مقطع 2 •
 زبد •
 ملعقة صغيرة من بھارات البزار الخليجي 2 •
 ملعقة صغيرة من الكركم 1 •
 جم من قطع الدجاج 700 •
 كوب من الطماطم المقطعة 1 •
ملعقة صغيرة من مسحوق اللومي  1 •

 المجفف
 فصوص الثوم 3 •
 ملعقة صغيرة من الھيل المطحون 1 •
 ملعقة صغيرة من القرفة المطحونة 1 •
 من األرز المغسول كوب 2 •
 كوب من الكزبرة المقطعة½  •
 كوب من البقدونس المقطع½  •
 ورقة من أوراق الكاري 15 •
  ملح وفلفل •

  
  طريقة التحضير

 يقلى البصل في زبد حتى يذبل •
 تضاف البھارات والكركم إلى القدر ويقلى الخليط لمدة دقيقتين إضافيتين •
 حتى تكتسب اللون البنيدقائق  3تضاف قطع الدجاج إلى القدر وتشوح لمدة  •
يضاف إلى الخليط الطماطم وأوراق الكاري والثوم واللومي والقرفة والھيل والبقدونس  •

 والكزبرة
 يتبل الخليط بالملح والفلفل •
 مل من الماء 800يضاف إلى الخليط حوال  •
 دقيقة 30يترك الخليط على النار ليغلى ببطء لمدة  •
دقيقة  30فوف بمنشفة ويترك على النار لمدة يضاف األرز إلى القدر ويغلق بغطائه مل •

  على نار ھادئة حتى ينضج األرز 
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