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السمك المتبل بأوراق الموز
الكمية تكفي 4 أشخاص

ورقتا موز كبيرتان
رب��ع ك��وب م��ن معجون ال��ك��اري )م��وج��ود في 

السوبرماركت(
ربع كوب من الماء

ملعقتا طعام من عصير الليمون
4 أسماك نهاش كاملة )baby snappers(، وزنها 

1.5 كلغ تقريبًا
30 غ من الزنجبيل الطازج )قطعة طولها 6 سم(

4 بصالت خضراء مقطعة إلى شرائح رقيقة
1 إلى 2 رأس فليفلة حمراء حريفة، مفروم ناعمًا

نصف كوب من أوراق الكزبرة الطازجة المفرومة
نصف كيلوغرام من البطاطا المقطعة إلى شرائح 

رقيقة

التحضير
تقطع ورقة موز إلى 4 مربعات طولها 25 سم. تغمس 
المغلي،  الماء  الموز في قدر كبير من  مربعات ورق 
بمعدل مربع واحد كل مرة، ثم ترفع على الفور وتشطف 
تحت الماء البارد وتجفف على محارم المطبخ الورقية.

تقطع ورقة الموز األخرى بحيث تغطي كل المصبّع.
يطهى معجون الكاري مع الماء في قدر صغيرة، مع 
التحريك جيدًا. يرفع الخليط عن النار ويضاف إليه 
العصير. توخر كل سمكة من الجانبين، من ناحية الجزء 
السميك من اللحم، ثم توضع األسماك في طبق مسطح 

وتدهن بمزيج الكاري على وجهيها.
يقشر الزنجبيل ويقطع إلى عيدان صغيرة ورفيعة ثم 

يخلط مع البصل والفليفلة الحريفة والكزبرة.
توضع مربعات ورق الموز على طاولة المطبخ. توزع 
شرائح البطاطا على وسط هذه األوراق، ثم توضع 
سمكة واحدة فوق البطاطا في كل ورقة موز. يوزع مزيج 
الزنجبيل بالتساوي فوق األسماك، ثم يطوى الطرفان 
المقابالن لكل ورقة موز لتغطية السمك. تربط كل رزمة 
برباط. توضع ورقة الموز المشذبة على مصبّع الشواء، 
وتوزع فوقها رزم السمك. تخبز هذه الرزم فوق النار 
لمدة 20 دقيقة تقريبًا أو حتى يستوي السمك والبطاطا 

حسب الذوق.

مالحظة: يمكن استعمال ورق البرشمان بداًل من ورق 
الموز في حال عدم توافره.

مطبخ لها



تبولة الدجاج الفاترة
الكمية تكفي 4 أشخاص

كوب من البرغل األبيض الناعم
إلى  المقطعة  الدجاج  نصف كيلوغرام من صدور 
شرائح رقيقة، فصا ثوم مهروسان، ثالثة أرباع الكوب 
من عصير الليمون، ربع كوب من زيت الزيتون، 250 
 4 غ من البندورة الكرزية المشطورة إلى نصفين، 

بصالت خضراء، مفرومة خشنًا
نصف باقة من أوراق البقدونس الطازجة المفرومة

نصف باقة من النعناع الطازج المفروم

التحضير
يوضع البرغل في وعاء صغير ويغمر بالماء المغلي ويترك 
15 دقيقة ثم يصفى ويترك جانبًا. يعصر  لمدة  جانبًا 
البرغل قدر اإلمكان بين اليدين للتخلص من فائض الماء.

الثوم ورب��ع كمية  الدجاج مع  في غضون ذل��ك، يخلط 

العصير وملعقة طعام من الزيت. يترك الخليط جانبًا لمدة 
5 دقائق، ثم يصفى وترمى صلصة التخليل.

تحمى ملعقة طعام من الزيت في مقالة ووك ويقلى فيها 
مزيج الدجاج، على دفعات، حتى يحمرّ الدجاج وينضج. 

يغطى مزيج الدجاج ليبقى فاترًا.
يوضع البرغل مع البندورة والبصل في مقالة ووك ويقلى 
الخليط حتى يذبل البصل. ترفع المقالة عن النار ويضاف 
إليها خليط الدجاج والبقدونس والنعناع وبقية عصير 

الليمون وبقية الزيت. يحرك الخليط برفق.

مطبخ لها



النكتارين المسلوق
الكمية تكفي 4 أشخاص

3 أكواب من الماء، كوب من السكر
star anise حبة يانسون نجمي

قشرة برتقالة ناضجة
8 حبات نكتارين حمراء صغيرة

ربع كوب من شراب  الرمان، كوب من اللبن

التحضير
يخلط الماء مع السكر وحبة اليانسون النجمي وشراب 
الرمان وقشرة البرتقال في قدر كبيرة. يحرك الخليط على 
نار متوسطة حتى يذوب السكر، ثم يترك حتى يغلي من 
دون غطاء لمدة دقيقتين. تضاف النكتارين ويتابع الغلي 
من دون غطاء لمدة 20 دقيقة. يترك النكتارين منقوعًا في 

ماء السلق لمدة 10 دقائق.
تنقل حبات النكتارين إلى طبق التقديم بواسطة ملعقة 
كبيرة ذات ثقوب، ويغلى السائل مجددًا من دون غطاء 
لمدة 5 دقائق تقريبًا أو حتى يتضاءل حجمه إلى كوب 
واحد تقريبًا. يصفى السائل في وعاء صغير ويترك ليبرد 

في حرارة الغرفة.
يسكب ربع كوب من القطر فوق حبات النكتارين. يقدم 

الطبق مع اللبن.

شاي الليمون بالتوابل
الكمية تصنع 12 كوبًا

4 أكواب من الماء
4 أكياس شاي

عود قرفة
حبتا هال

4 حبات كبش قرنفل كاملة
كوب من السكر

1،5 كوب من الماء البارد اإلضافي
نصف كوب من عصير الليمون الطازج

كوبان من عصير البرتقال الطازج
حبة ليمون متوسطة الحجم، مقطعة إلى شرائح 

رقيقة
ربع كوب من أوراق النعناع المفرومة خشنًا

4 أكواب من المياه المعدنية
مكعبات ثلج

التحضير
يغلى الماء على النار في قدر كبيرة. تضاف إليه أكياس 

الشاي والتوابل والسكر.
يغلى الشاي على نار هادئة لمدة 3 دقائق تقريبًا أو حتى 
يذوب السكر، ثم ترمى أكياس الشاي ويحفظ الشاي في 

البراد حتى يبرد تمامًا.
والمياه  العصائر  الشاي  إليه  وتضاف  التوابل  ترمى 
اإلضافية وشرائح الليمون وأوراق النعناع. مباشرة قبل 

التقديم، تضاف المياه المعدنية ومكعبات الثلج.

مطبخ لها
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سلطة الجزر التونسية
3 جزرات كبيرة

ربع كوب من عصير الليمون
ملعقة طعام من زيت الزيتون

نصف ملعقة صغيرة من القرفة
نصف ملعقة صغيرة من الكزبرة المطحونة

كوب من أوراق النعناع الطازجة
ربع كوب من الفستق المحمص

ربع كوب من الزبيب

التحضير
يخلط اللحم المفروم والكعك المطحون والنعناع والتوابل 

وعصير الليمون في وعاء متوسط الحجم. 

كفتة مع سلطة الجزر 
التونسية

الكمية تكفي 4 أشخاص
نصف كيلوغرام من لحم الغنم المفروم للكفتة

ربع كوب من النعناع الطازج المفروم ناعمًا
كوب من الكعك المطحون الطازج

ملعقة صغيرة من البهار الحلو
ملعقة صغيرة من الكزبرة المطحونة

ملعقة صغيرة من البهار األسود
ملعقة طعام من عصير الليمون

كوب من اللبن

يقرّص المزيج إلى 12 لفافة كفتة على شكل نقانق.
تشوى الكفتة في صينية مدهونة بالزيت من دون 
غطاء حتى تستوي أو تشوى على الفحم أو تقلى 

في الزيت.
التونسية  الجزر  ذل��ك، تحضر سلطة  في غضون 

وتقدم مع الكفتة واللبن.

سلطة الجزر التونسية
يقطع الجزر إلى دوائر رقيقة. 

تشوى شرائح الجزر في صينية مدهونة بالزيت أو 
تشوى على الفحم من دون غطاء حتى تستوي. 

توضع شرائح الجزر في وعاء كبير وتضاف إليها 
بقية المكونات. تحرك السلطة جيدًا.



مطبخ لها

البطاطا المقلية بالتوابل
الكمية تكفي 4 أشخاص

كيلوغرام من البطاطا الصغيرة
ملعقتا طعام من زيت الزيتون

ملعقة طعام من بذور الخردل السوداء
ملعقة صغيرة من البهار األسود

ملعقة طعام من البقدونس المفروم

التحضير
تسلق البطاطا في الماء أو بالبخار أو في المايكروايف 

حتى تنضج.
يحمى الزيت في مقالة كبيرة وتقلى البطاطا مع 
التحريك. تضاف بذور الخردل ويتابع الطهو مع 

التحريك لمدة دقيقة تقريبًا.
تضاف بقية المكونات ويحرك الخليط برفق.

سلطة البرتقال 
والشمندر

الكمية تكفي 6 إلى 8 أشخاص
3 علب من الشمندر، وزن كل 
منها 400 غ، مصفاة من الماء 

أو شمندر طازج مسلوق ومقشر
نصف باقة من أوراق 

البقدونس الطازجة المفرومة
برتقالة متوسطة الحجم، 

مقشرة ومقطعة إلى فصوص
ملعقتا طعام من الخل األحمر
ملعقتا طعام من زيت الزيتون

التحضير
يخلط الشمندر مع البقدونس 

وفصوص البرتقال في وعاء 
متوسط الحجم.

يخلط الخل مع الزيت في إناء 
صغير ويرج الخليط جيدًا ثم 

يسكب فوق السلطة مباشرة قبل 
التقديم.

تحرك السلطة برفق.

شرائح الدجاج المشوية 
مع صلصة الفليفلة 

والكزبرة

الكمية تكفي 4 أشخاص

6 أفخاذ دجاج، مشطورة إلى نصفين )650 غ(

صلصة الفليفلة والكزبرة
8 بصالت خضراء، مفرومة خشنًا
3 فصوص ثوم، مقطعة إلى أرباع

3 رؤوس فليفلة حمراء حريفة طازجة، 
مفرومة خشنًا، ربع باقة من أوراق 

الكزبرة الطازجة
ملعقة صغيرة من السكر

ملعقة طعام من صلصة السمك
ربع كوب من عصير الليمون

سلطة الحمص
نصف كيلوغرام من الحمص المسلوق 

والمصفى من الماء
حبتا بندورة متوسطتان، مفرومتان خشنًا
رأسان من البصل األخضر، مفرومان ناعمًا

ملعقتا طعام من عصير الليمون
كوب من الكزبرة الطازجة 

المفرومة خشنًا
ملعقة طعام من زيت الزيتون

التحضير
تحضر صلصة الفليفلة والكزبرة بهرس البصل، مع الثوم، 
والفليفلة الحريفة، والكزبرة والسكر للحصول على مزيج 
مفروم ناعمًا. تضاف الصلصة والعصير ويهرس الكل جيدًا. 
يشوى الدجاج على دفعات فوق الفحم أو على مصبّع ساخن 
مدهون بالزيت حتى ينضج تقريبًا. تدهن قطع الدجاج بصلصة 
الكزبرة أثناء الطهو أو بعد االنتهاء منه. تخلط مكونات سلطة 
الحمص مع بعضها في وعاء كبير. تقدم سلطة الحمص مع 

الدجاج وتوزع فوقها بقية صلصة الكزبرة والفليفلة.



مطبخ لها

مربعات السميد
الكمية تكفي 6 إلى 8 أشخاص

6 أكواب وربع الكوب من السميد المطحون خشنًا
2.5 كوب من السكر

كوب من الحليب
125 غ من الزبدة

ربع كوب من اللوز المسلوق والمقشر

قطر السكر
3 أكواب من الماء

ملعقتان صغيرتان من عصير الليمون
1.5 كوب من السكر

2 إلى 3 مالعق طعام من ماء الزهر

التحضير
يحضر قطر السكر بخلط الماء مع السكر وعصير الليمون 
في قدر متوسطة على النار. يترك الخليط ليغلي من دون 
القطر  يتضاءل  أو حتى  تقريبًا  20 دقيقة  لمدة  غطاء 
ويتكثف قلياًل. يترك القطر جانبًا ليبرد تمامًا، ثم يضاف 

إليه ماء الزهر. يمكن تحضير القطر قبل يوم واحد.
يحمى الفرن لغاية 325 درجة فهرنهايت.

تدهن صينية خبز حجمها 20×20 سم بالزيت.

يخلط السميد مع السكر في وعاء كبير. يخلط الحليب 
مع الزبدة في قدر صغيرة على نار خفيفة حتى تذوب 
الزبدة. يسكب خليط الحليب والزبدة فوق خليط السميد 

ويحرك معه جيدًا.
يسكب الخليط في الصينية المحضرة ويسوّى سطحه. 
يقطع محتوى الصينية إلى أشكال ماسية أو مربعة طولها 

4 سم. تزين كل قطعة صغيرة بنصف حبة لوز.
تخبز الصينية في الفرن لمدة ساعة وعشرين دقيقة تقريبًا 
أو حتى يشقرّ سطحها ويصبح جامدًا قلياًل على اللمس. 
يقطع محتوى الصينية مجددًا إلى أشكال ماسية أو مربعة 

ويسكب فوقها القطر البارد فيما ال تزال ساخنة.
تترك الصينية لتبرد.
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طاجن السفرجل 
واللحم مع كوسكوس 

الفستق
الكمية تكفي 4 أشخاص

40 غ من الزبدة
نصف كيلوغرام من لحم الغنم المقطع إلى 

مكعبات
بصلة حمراء متوسطة، مفرومة خشنًا

فصا ثوم مهروسان
عود قرفة

ملعقتان صغيرتان كزبرة مطحونة
ملعقة صغيرة كمون مطحون

ملعقة صغيرة زنجبيل مطحون
ء  حمرا فليفلة  مسحوق  صغيرة  ملعقة 

حريفة
1.5 كوب من الماء

425 غ من البندورة المعلبة والمهروسة
حبتا سفرجل متوسطتا الحجم، مقشرتان 

ومنظفتان من البذور ومقطعتان إلى أرباع
حبة كوسى كبيرة مفرومة خشنًا

ملعقتا طعام من الكزبرة الطازجة المفرومة 
خشنًا

كوسكوس الفستق
1.5 كوب من الكوسكوس

كوب من الماء المغلي
20 غ من الزبدة الطرية

نصف كوب من الكزبرة الطازجة المفرومة 
ناعمًا

المفروم  المحمص  الفستق  ربع كوب من 
خشنًا

التحضير
تذوب الزبدة في قدر كبيرة ويقلى فيها لحم 
الغنم على دفعات حتى ينضج. يضاف البصل 
ويتابع الطهو مع التحريك. يضاف الثوم والقرفة 
والزنجبيل  والكمون  المطحونة  ل��ك��زب��رة  وا
والفليفلة الحريفة. يطهى الخليط حتى تفوح 

رائحة لذيذة منه.
يعاد اللحم إلى القدر، ويضاف الماء والبندورة 
 ، يج لمز ا يغلى   . جل لسفر ا و ة  لمصفا ا غير 
ويغطى ويترك على النار لمدة 30 دقيقة. يرفع 
الغطاء عن القدر ويتابع الغلي، مع التحريك 
بين الحين واآلخر، لمدة ساعة تقريبًا أو حتى 
يصبح السفرجل وردي اللون وناضجًا وتتكثف 

الصلصة.
تضاف الكوسى ويتابع الطهو مع التحريك لمدة 

10 دقائق حتى تنضج الكوسى.
الفستق:  في غضون ذلك، يحضر كوسكوس 
يخلط الكوسكوس مع الماء والزبدة في وعاء 
الوعاء  يغطى  للحرارة.  مقاوم  كبير  زجاجي 
أو حتى  تقريبًا  دقائق   5 لمدة  ويترك جانبًا 
يمتص الكوسكوس الماء. يحرك الكوسكوس 
بالشوكة بين الحين واآلخر. تضاف إليه الكزبرة 
والفستق. يقدم الكوسكوس مع الطاجن وترش 

الكزبرة في األعلى.



بوظة عربية بغزل البنات
الكمية تكفي 6 أشخاص

5 أكواب من الحليب الساخن
10 مالعق صغيرة من بودرة السحلب الجاهزة

التحضير
تضاف 10 مالعق صغيرة من بودرة السحلب إلى 5 أكواب 

من الحليب الساخن، ويحرك الخليط جيدًا وباستمرار 
حتى يتكثف.

صينية  في  السحلب  ويسكب  النار  عن  الخليط  يرفع 
مسطحة ليبرد تمامًا.

ينقل السحلب البارد إلى وعاء ويغطى ويحفظ في قسم 
التجليد من الثالجة حتى يقسو ويتجمد.

يخرج السحلب من الثالجة ويهرس في خالط الطعام حتى 
يطرى ثم يعاد إلى الوعاء ويغطى ويحفظ مجددًا في قسم 

التجليد من الثالجة ليتحول بعدها إلى بوظة.
تقدم هذه البوظة مع غزل البنات وتزين بالفستق الحلبي 

المطحون.

مالحظة: هناك ماركات عدّة من بودرة السحلب الجاهزة 
المحتوية أصاًل على السكر والمستكة.

يجب وضع غزل البنات فوق البوظة العربية مباشرة قبل 
التقديم.



تشيزكايك الفراولة 
والشوكوال البيضاء

الكمية تكفي 8 إلى 10 أشخاص
علبتان من الجبنة القشدية في حرارة الغرفة )2× 

400 غ(, علبة وزنها 200 غ من بسكويت دايجستيف
50 غ من الزبدة المذوبة

ثلثا الكوب من السكر

ملعقة صغيرة من برش الليمون
ملعقة طعام من مسحوق الجيالتين المذوب في ربع 

كوب من الماء المغلي
200 غ من الشوكوال البيضاء المذوبة
كوب من الكريما الطازجة المخفوقة
كوب من الفراولة المنظفة والمفرومة

حبة فراولة مشطورة إلى نصفين للزينة
باقة صغيرة من التوت البري للزينة

100 غ من الشوكوال البيضاء المذوبة للزينة
مربى المشمش للزينة

التحضير
يخلط بسكويت دايجستيف المفتت مع الزبدة المذوبة 
ويوضع الخليط في قعر قالب تشيزكايك دائري قطره 

20 سم.
الليمون في  وب��رش  السكر  مع  القشدية  الجبنة  تخفق 
ناعم. يضاف  للحصول على مزيج  الكهربائي  الخالط 
الجيالتين المذوب في الماء والشوكوال ويحرك الخليط 
للحصول على مزيج ناعم. تضاف إليه الكريما وتخلط 

معه.
تسكب نصف هذه الحشوة في قالب التشيزكايك المحضر 

ثم يوزع كوب من الفراولة المفرومة ويغطى من ثم ببقية 
الحشوة. يمهد سطح الحشوة بملوق بالستيكي ويحفظ 
قالب التشيزكايك في الثالجة  لمدة 3 ساعات أو حتى 

يجمد.
يذوب 150 غ من الشوكوال البيضاء وتسكب هذه الشوكوال 
فوق ورقة بارشمان ويمهد سطحها جيدًا. تقطع هذه 
الشوكوال بقطاعة البسكويت أو حافة فنجان قهوة إلى 

دوائر صغيرة عندما تكون طرّية.
ينقل التشيزكايك من القالب إلى طبق التقديم ويستخدم 
نصف كوب من الكريما المخفوقة للصق دوائر الشوكوال 

على حواف التشيزكايك، على أن تتشابك دوائر الشوكوال 
ببعضها.

يدهن سطح التشيزكايك بمربى المشمش وتوضع عليه 
قطعة من الشوكوال البيضاء وفوقها حبة فراولة مشطورة 

إلى نصفين وباقة صغيرة من التوت البري.

المخصصة  الشوكوال  قطعة  على  للحصول  مالحظة: 
لتزيين سطح التشيزكايك، يسكب القليل من الشوكوال 
البيضاء المذوبة على ورقة بارشمان، ثم تلوى الورقة 

قلياًل للحصول على الشكل المطلوب.

مطبخ لها

بودينغ بقمر الدين
الكمية تكفي 6 إلى 8 أشخاص

3 أكواب من الحليب
كوب من الكريما الطازجة

5 مالعق طعام من دقيق الذرة
نصف كوب من الحليب البارد

8 الى 10مالعق طعام من السكر
250 غ من رقاقات قمر الدين

3 أكواب من الماء الفاتر
ملعقتا طعام من دقيق الذرة

ملعقة طعام من ماء الورد وملعقة طعام من ماء 
الزهر

فستق حلبي مطحون للزينة

التحضير
يسخن الحليب مع الكريما والسكر في قدر على النار.
يذوب دقيق الذرة في نصف كوب من الحليب البارد 
ثم يضاف إلى خليط الحليب الساخن ويحرك معه 
بملعقة خشبية أو شريط معدني للحصول على مزيج 

ناعم. يضاف إليه ماء الورد وماء الزهر.
يسكب هذا البودينغ في أطباق كاسترد فردية بحيث 

يمأل نصفها، وتترك األطباق جانبًا لتبرد.
تفرم رقاقات قمر الدين إلى قطع صغيرة وتنقع في 
الماء الفاتر لمدة 6 إلى 12 ساعة ثم تهرس للحصول 

على كوبين من الهريسة الناعمة.
تذوب ملعقتا طعام من دقيق الذرة في نصف كوب 
من الماء. تسخن هريسة قمر الدين في قدر على 
النار حتى تغلي ثم يضاف إليها دقيق الذرة المذوب 
بودينغ  على  للحصول  لنار  ا على  الخلط  ويتابع 

مشمشي ناعم.
وتترك  الحليب  بودينغ  البودينغ فوق  يسكب هذا 

األطباق جانبًا لتبرد.
تزين األطباق بالفستق الحلبي وتحفظ في الثالجة 

حتى موعد التقديم.



إعداد السيدة
أناهيد دونيكيان

تصوير: رونالد ناصيف

مطبخ لها

الدجاج مع اللوز وصلصة 
التمر

الكمية تكفي 4 أشخاص

ملعقة طعام من زيت الزيتون
بصلة حمراء كبيرة مقطعة إلى شرائح رقيقة

1،5 ملعقة صغيرة من القرفة المطحونة
ملعقتان صغيرتان من برش البرتقال

األحمر  الفلفل  مسحوق  من  صغيرة  ملعقة  رب��ع 
الحريف، 1،5 كوب من مرقة الدجاج

والمفروم  النوى  الخالي من  التمر  نصف كوب من 
خشنًا

دجاجة وزنها كيلوغرام تقريبًا، مقطعة إلى أربع
كوب من عصير البرتقال

كوب من الماء، كوبان من الكوسكوس
20 غ من الزبدة

ربع كوب من اللوز المحمص والمقشر

التحضير
مع  البصل  فيه  ويقلى  كبيرة  مقالة  في  الزيت  يحمى 
وبرش  لقرفة،  ا تضاف  قلياًل.  يحمرّ  حتى  لتحريك  ا
البرتقال، ومسحوق الفلفل األحمر الحريف، والمرقة. 
4 دقائق.  النار من دون غطاء لمدة  يغلى المزيج على 
يضاف التمر والدجاج ويحرك المزيج على النار ليصبح 

سميكًا كفاية.
في غضون ذلك، يخلط العصير مع الماء في قدر كبيرة 
على النار حتى الغليان. ترفع القدر عن النار ويضاف إليها 
الكوسكوس ثم تغطى وتترك جانبًا 5 دقائق أو حتى يمتص 
الكوسكوس كل السائل. يحرك الخليط بالشوكة بين الحين 

واآلخر. تضاف الزبدة.
يقدم خليط الدجاج مع الكوسكوس وينثر اللوز فوقه.



مطبخ لها

البقالوة بالصينية
الكمية تكفي 6 إلى 8 أشخاص

12 رقاقة من عجينة الفايلو الجاهزة
كوبان من السمنة المذوبة أو من خليط السمنة 

والزبدة أو من الزيت النباتي

الحشوة
نصف كيلوغرام من الصنوبر المطحون

نصف كيلوغرام من الكاجو المطحون
ملعقتا طعام من السمنة

كوب من السكر

قطر السكر
كوبان من السكر، كوب من الماء

ال��ورد، ملعقة طعام من ماء  ملعقة طعام من ماء 
الزهر، عصير نصف ليمونة

التحضير
لتحضير الحشوة، يخلط الصنوبر المطحون مع الكاجو 
المطحون والسمنة وكوب من السكر للحصول على حشوة 

متجانسة. تكدّس 4 رقاقات من البقالوة فوق بعضها ثم 
توزع عليها الحشوة وتكدّس فوقها 8 رقاقات أخرى من 

عجينة البقالوة.
تقطع البقالوة إلى أشكال ماسية صغيرة ثم يسكب فوقها 
الزيت أو السمنة وتخبز لمدة 20 دقيقة تقريبًا في فرن 
معتدل الحرارة حتى يصبح سطحها وردي اللون وتنضج 
البقالوة وتنتفخ. تخرج البقالوة من الفرن وتصفى من 
فائض الزيت ثم يسكب فوقها القطر البارد وتترك جانبًا 

7 دقائق. يصفى بعدها فائض القطر من  5 إلى  لمدة 
البقالوة وتقدم.

تحضير قطر السكر
لتحضير القطر، يغلى السكر مع الماء في قدر على النار. 
تزال الرغوة عند ظهورها على السطح ويتابع الغلي لمدة 
7 إلى 10 دقائق. يضاف عصير الليمون ويتابع الغلي 2 

إلى 3 دقائق، ثم تطفأ النار ويترك القطر ليبرد.

عيش السرايا
الكمية تكفي 6 إلى 8 أشخاص

12 شريحة من التوست األبيض الطري
كيلوغرام من القشطة الطازجة

4 أكواب من السكر
4 أكواب من الماء المغلي

فستق حلبي مطحون وزهر ليمون

التحضير
تنزع القشرة الخارجية عن قطع التوست، ثم تصف 
شرائح التوست في صينية وتخبز في فرن حرارته 
375 درجة فهرنهايت )أو 190 درجة مئوية( حتى 
تصبح وردية اللون. تقلب شرائح التوست على الوجه 
اآلخر وتحمص على الوجه اآلخر أيضًا، علمًا أن مدة 

التحميص يجب أن تكون قصيرة وسريعة.
تذوب 4 أكواب من السكر في قدر غير الصقة حتى 
تصبح بلون الكاراميل الذهبي. يسكب الماء المغلي 

مباشرة فوق كاراميل السكر ويحرك المزيج جيدًا.
ال��ف��رن وتسكب هذه  م��ن  التوست  تخرج ش��رائ��ح 
الصلصة فوقها بحيث تمتص شرائح التوست صلصة 

الكاراميل فورًا. تترك شرائح التوست لتبرد.
هذه  توضع  ثم  بالشوكة  التوست  شرائح  تهرس 
الهريسة في طبق بيضوي وتزين بالقشطة الطازجة 

وزهر الليمون والفستق الحلبي.
موعد  حتى  الثالجة  ف��ي  ال��س��راي��ا  عيش  تحفظ 

التقديم.

عيش  من  فردية  أطباق  تحضير  يمكن  مالحظة: 
معدنية  حلقات  في  التوست  مزيج  بسكب  السرايا 
الدائرة  رف��ع  ثم   ، ج��ي��دًا عليها  والضغط  صغيرة 
المعدنية عنها وتزيينها بالقشطة والفستق الحلبي 

وزهر الليمون.



مطبخ  لها

غموس 
الفاصوليا البيضاء إعداد السيدة 

أناهيد دونيكيان 
تصوير: رونالد ناصيف

الكمية تكفي 6 إلى 8 أشخاص

❍ فص ثوم مهروس
❍ ربع كوب من أوراق البقدونس الطازجة
❍ 400 غ من الفاصوليا البيضاء المعلبة، 

مشطوفة ومصفاة، ملعقة صغيرة من الكمون 
المطحون

❍ ثلث كوب من زيت الزيتون
❍ 6 أرغفة خبز عربي صغيرة، مقطعة إلى 

6 قطع

التحضير

تحمص أرغفة الخبز  في الفرن 
لمدة 8 دقائق حتى تحمرّ القلياًل.

يهرس الثوم مع البقدونس والفاصوليا 
والكمون للحصول على مزيج متجانس. 

يضاف الزيت إلى المزيج على شكل خيط 
رفيع فيما ال يزال الخالط قيد العمل.

يقدم هذا الغموس مع قطع الخبز الهشة 
بمثابة نوع لذيذ من المقبالت.

قوارب اللحم والصنوبر
الكمية تكفي 6 إلى 8 أشخاص

❍ ملعقتان صغيرتان من زيت الزيتون
❍ بصلة حمراء صغيرة مفرومة ناعمًا

❍ فصا ثوم مهروسان
❍ ملعقتان صغيرتان من الكمون المطحون

❍ 400 غ من لحم الغنم المفروم
❍ حبة بندورة متوسطة الحجم، مفرومة 

ناعمًا
❍ ملعقة طعام من البقدونس المفروم

❍ ملعقة طعام من عصير الليمون
❍ ملعقتا طعام من السماق

❍ 3 رقاقات من عجينة التارت المالحة 
الجاهزة

❍ بيضة مخفوقة قلياًل
❍ ملعقتا طعام من الصنوبر

❍ ملعقة طعام من البقدونس المفروم 
للزينة

❍ نصف كوب من اللبن

التحضير
يحمى الزيت في قدر ويقلى فيه البصل 

والثوم والكمون، مع التحريك، حتى يذبل 
البصل. ينقل هذا الخليط إلى وعاء متوسط 

الحجم ويخلط مع اللحم المفروم، والبندورة، 
والبقدونس، والعصير ونصف كمية السماق. 

يحرك الخليط جيدًا.
يحمى الفرن لغاية 350 درجة فهرنهايت، 

وتدهن صينيتان بالزيت.
تقطع كل رقاقة عجين إلى تسعة مربعات، 

ويدهن الطرفان المقابالن لكل مربع بالبيض 
المخفوق. تسكب ملعقة طعام من الحشوة 

وسط كل مربع، ويطوى الطرفان المدهونان 
بالبيض مع بعضهما، ثم يقرص الطرفان 

اآلخران غير المدهونين بالبيض على شكل 
قارب بحيث تظهر الحشوة في الوسط. يرش 

القليل من الصنوبر فوق الحشوة الظاهرة 
للعيان.

تصف القوارب في الصينية، على أن تبعد 
عن بعضها مسافة 4 سم تقريبًا.

تخبز القوارب في الفرن من دون غطاء لمدة 
20 دقيقة أو حتى تحمرّ وتنضج. يرش عليها 

البقدونس.
تقدم القوارب مع اللبن والسماق.



مطبخ  لها

الكمية تكفي 4 أشخاص

❍ 750 غ من شرائح أفخاذ الدجاج 
المقطعة إلى شرائح رقيقة

❍ نصف كوب من البقدونس المفروم
❍ ملعقة طعام من عصير الليمون

❍ ملعقتا طعام من العقدة الصفراء 
المطحونة

❍ ملعقة صغيرة من مسحوق الفليفلة 
الحمراء الحريفة

❍ ملعقة طعام من الكزبرة المطحونة
❍ بصلة حمراء متوسطة الحجم مفرومة 

ناعمًا
❍ أربع مالعق طعام من زيت الزيتون

❍ كوب من العدس األسود
❍ 2،5 كوب من مرقة الدجاج

❍ 250 غ من أوراق السبانخ الصغيرة
❍ نصف كوب من السبانخ المفروم خشنًا
❍ نصف كوب من النعناع الطازج المفروم 

خشنًا
❍ ملعقة طعام من الخل األحمر

❍ ثلث كوب من اللبن

التحضير
يخلط الدجاج مع البقدونس وبرش البرتقال 

والعصير والتوابل والبصل ونصف كمية 
الزيت في وعاء كبير.

تحمى مقالة غير الصقة ويقلى فيها خليط 
الدجاج على دفعات حتى يحمرّ الدجاج 

وينضج.
في غضون ذلك، يخلط العدس مع المرقة 

في قدر كبيرة على النار حتى الغليان. يترك 
الخليط يغلي برفق من دون غطاء لمدة 8 

دقائق تقريبًا. يوضع العدس في وعاء كبير 
مع السبانخ والكزبرة والنعناع والخل وبقية 

الزيت. يحرك الخليط برفق.
يقدم الدجاج مع خليط العدس ويسكب اللبن 

فوق الطبق.

شرمولة الدجاج

بدل تحضير الريكوتا الجاهزة استعمال جبنة مالحظة: يمكن 
الجبنة.  

الكمية تكفي 4 أشخاص

❍ رأسا بطاطا متوسطا الحجم
❍ ملعقتا طعام من الكزبرة الطازجة 

المفرومة
❍ نصف كوب من الكاجو المحمص غير 

المملح المفروم ناعمًا
❍ نصف كوب من البازيال المجلدة، مذوبة

❍ زيت نباتي للقلي
❍ 4 بيضات مسلوقة، مشطورة إلى نصفين

❍ كوب من الطحين
❍ الجبنة

❍ 4 أكواب حليب
❍ ملعقتا طعام عصير ليمون

❍ صلصة البندورة والتمر الهندي
❍ ملعقة طعام من زيت الزيتون

❍ فص ثوم مهروس
❍ 15 غ من الزنجبيل الطازج المبشور )3 

سم(
❍ نصف ملعقة صغيرة من مسحوق الفليفلة 

الحريفة
❍ ملعقة صغيرة من الكمون المطحون

❍ ملعقة صغيرة من الكزبرة المطحونة
❍ نصف ملعقة صغيرة من بذور الخردل

❍ ربع كوب من التمر الهندي
❍ علبتان من البندورة المهروسة، وزن كل 

منهما 400 غ

التحضير
تحضر الجبنة بغلي الحليب على النار في 
قدر. تطفأ النار ويضاف عصير الليمون 

وتترك القدر جانبًا 10 دقائق. يسكب 
الخليط في منخل مبطن بالشاش ويترك 
جانبًا لمدة 40 دقيقة ثم ينقل إلى وعاء. 

تحضر صلصة التمر الهندي بتسخين الزيت 
في قدر. يقلى الثوم والزنجبيل مع التحريك 

حتى تفوح رائحة لذيذة. تضاف الفليفلة 
الحريفة والتوابل والبذور. يطهى الخليط مع 
التحريك لمدة دقيقة. يضاف التمر الهندي 
والبندورة غير المصفاة ويغلى المزيج على 

النار لمدة 15 دقيقة من دون غطاء.
تهرس البطاطا في وعاء كبير وتضاف إليها 

الجبنة، والكزبرة، والكاجو والحمص.
يحمى الزيت في مقالة ووك. يقرّص 

مزيج البطاطا والجبنة ثم تغمس األقراص 
بالطحين  وُتقلى بالزيت الساخن على 

دفعات حتى تنضج ثم تصفى على محارم 
المطبخ الورقية. تضاف أقراص كفتة 

البطاطا إلى صلصة التمر الهندي وتغلى 
على النار من دون غطاء لمدة 5 دقائق. 

توزع كفتة البطاطا مع الصلصة على أطباق 
التقديم وينثر فوقها البيض.

كفتة البطاطا  والجبنة  مع صلصة البندورة  والتمر الهندي



مطبخ  لها

الكمية تكفي 4 إلى 6 

أشخاص

❍ كيلوغرام 
من القريدس 

المتوسط 
الحجم، منظف 

ومغسول 
ومصفى

❍ بصلة متوسطة 
مبشورة

❍ نصف ملعقة 
طعام من 
الزنجبيل 

الطازج المبشور
❍ نصف كوب 
من الكعك 
المطحون

❍ بيضة واحدة 
وربع ملعقة 

صغيرة بهار 
أبيض وملعقة 

صغيرة ملح
❍ لتغليف الكرات

❍ بيضتان 
مخفوقتان وربع 

ملعقة صغيرة 
ملح وربع ملعقة 

صغيرة بهار 
أبيض

❍ كمية كافية 
من الكعك 

المطحون ناعمًا
❍ زيت لقلي 

الكرات

إعداد السيدة 
أناهيد دونيكيان 

تصوير: رونالد ناصيف

كرات القريدس المقلية

الكمية تكفي 4 إلى 6 أشخاص

❍ كوبان من الخس العادي أو خس 
آيسبرغ المقطع إلى قطع صغيرة

❍ حبتا بندورة متوسطتان 
مقطعتان إلى شرائح

❍ 4 بيضات مسلوقة ومقشرة 
ومقطعة إلى أرباع

❍ 6 شرائح من جامبون البقر أو 
الحبش

❍ 6 شرائح رقيقة من جبنة 
الغرويار

الصلصة

❍ ربع كوب من الزيت النباتي
❍ ملعقة صغيرة من الخردل

❍ ربع كوب من عصير الليمون، ملح

التحضير

توضع شريحة جامبون بقر أو 
حبش وفوقها شريحة جبنة غرويار 

وتلف الشريحتان مع بعضهما 
مثل السيجار. تقطع هذه اللفافة 
إلى دوائر صغيرة الستعمالها في 

السلطة.
توضع أوراق الخس في طبق السلطة 

وفوقها شرائح البندورة وقطع 
البيض ودوائر الجبنة والجامبون.

يرش البهار األسود فوق هذه 
السلطة وتقدم مع الصلصة.

سلطة الشيف
التحضير

 يهرس القريدس في 
خالط الطعام مع 
البصل والزنجبيل 

والملح والبهار. يرفع 
المزيج من خالط 

الطعام ويضاف إليه 
الكعك المطحون 
والبيض. يدعك 
المزيج جيدًا ثم 

يقرص إلى كرات 
بحجم حبات الجوز.

تصف الكرات في 

صينية مسطحة.
يوضع الكعك 

المطحون الناعم في 
كيس نايلون.

يخفق البيض مع 
الملح والبهار.

تغمس الكرات في 
البيض أواًل ومن 

ثم توضع في كيس 
الكعك المطحون. 
يرج الكيس جيدًا 

حتى تتغلف الكرات 
بالكعك. تصف 

الكرات في صينية 
وتحفظ في الثالجة 

لمدة 3 إلى 4 
ساعات.

يحمى الزيت في 
مقالة عميقة وتقلى 
الكرات حتى تصبح 

ذهبية اللون.
تقدم كرات 

القريدس ساخنة 
مع صلصة الصويا 
أو الصلصة الحلوة 

والحريفة.



مطبخ  لها

الكمية تكفي 6 أشخاص

❍ كيلوغرام من لحم الكفتة المفروم 
وسطًا

❍ بصلة كبيرة مفرومة ناعمًا
❍ ملعقة طعام من معجون البندورة
❍ ملعقة صغيرة من السبع بهارات
❍ نصف ملعقة صغيرة من البهار 

األسود
❍ ربع ملعقة صغيرة من مسحوق 

الهال
❍ زيت لقلي أقراص الكفتة

❍ 4 إلى 5 حبات بطاطا مقشرة 
ومقطعة إلى دوائر

❍ 4 إلى 5 حبات بندورة مقطعة إلى 
دوائر

❍ رأسا فليفلة خضراء مقطعان إلى 
دوائر

❍ رأس فليفلة خضراء حريفة مفروم
❍ بصلتان متوسطتان مقطعتان إلى 

شرائح سميكة
❍ 2 إلى 3 أكواب من صلصة البندورة

التحضير
يخلط اللحم المفروم مع البصل ومعجون 

البندورة والتوابل ثم يقرص الخليط إلى 
10-12 قرصًا. تقلى أقراص الكفتة  قلياًل 

في الزيت الساخن حتى يتغير لونها. 
تسكب  نصف  كمية صلصة البندورة في 

قعر صينية خبز أو طبق زجاجي مقاوم 
للحرارة وتصف فوقها أقراص الكفتة 
المقلية. توضع من ثم طبقة من  دوائر 
البطاطا والبندورة  والبصل  األخضر  

والفليفلة الخضراء. تسكب بقية صلصة 
البندورة ويخبز الطبق في فرن حرارته 

350 درجة فهرنهايت حتى تنضج 
الخضار. يخرج الطبق من الفرن ويقدم 

ساخنًا مع السلطة الخضراء واألرز.

لحوح باللحم
الكمية تكفي 6 إلى 8 أشخاص

❍ 3 بيضات
❍ كوب من الدقيق
❍ كوب من الحليب

❍ ملعقة طعام من الزيت النباتي
❍ ربع ملعقة صغيرة من الملح

حشوة اللحم

❍ نصف كيلوغرام من اللحم المفروم وسطًا
❍ بصلة متوسطة مفرومة

❍ نصف ملعقة صغيرة من الملح
❍ نصف ملعقة صغيرة من البهار الحلو

❍ نصف ملعقة صغيرة من البهار األسود

❍ ربع كوب من البقدونس المفروم
❍ ربع كوب من الزيت النباتي

❍ ملعقة طعام من الزبدة

التحضير
يخفق البيض في خالط الجاتوه ويضاف 

إليه الدقيق والملح والحليب والزيت النباتي 
للحصول على خفيق ناعم أرق قوامًا من اللبن 

وشبيهًا نوعًا ما بالطرطور.
تحمى مقالة غير الصقة جيدًا، وتدهن هذه 
المقالة بكمية ضئيلة جدًا من الزبدة. يسكب 
فيها مقدار 3 مالعق طعام من الخفيق بحيث 

يتوزع هذا الخفيق على كل قعر المقالة. يطهى 
اللحوح حتى تصبح حوافه وردية اللون وتظهر 

الفقاقيع على سطحه. يقلب اللحوح على 
الوجه اآلخر ويطهى قلياًل حتى ينضج. تكرر 
العملية نفسها مع بقية الخفيق إلعداد كمية 

كافية من اللحوح.
يحمى الزيت النباتي ويقلى فيه البصل حتى 

يذبل. يضاف اللحم والملح والتوابل ويتابع 
الطهو حتى ينضج اللحم ويمتص العصارة. 

تضاف الزبدة إلى خليط اللحم فيما ال يزال 
ساخنًا، ويترك ليفتر.

يضاف البقدونس المفروم إلى الخليط الفاتر.
تحشى كل قطعة لحوح بمقدار ملعقتيّ طعام 

من الحشوة المحضرة ثم يلف اللحوح مثل 
السيجار وتصف القطع الملفوفة في طبق 

التقديم وتقدم ساخنة.

كفتة مع
 البطاطا



مطبخ  لها

الكمية تكفي 4 إلى 
6 أشخاص

❍ 4 أكواب من 
الدقيق

❍ كوب من السكر 
الناعم

❍ كوبان من الزبدة 
المذوبة بنكهة 

الكريسكو
❍ نصف ملعقة 

طعام من مسحوق 
الهال

لتحضير
تسخن السمنة مع 

الزيت على النار مع 
التحريك المستمر 
حتى يذوب السكر 

تمامًا، ثم يترك 
الخليط جانبًا ليبرد.

يضاف الدقيق 
والهال ويعجن 
الخليط جيدًا.

تقرص العجينة 
إلى أشكال دائرية 

وتوضع نصف حبة 
فستق حلبي في 
وسط كل قطعة. 

تصف قطع الغريبة 
في صينية خبز 
وتخبز في فرن 

حرارته 350 درجة 
فهرنهايت حتى يزهرّ 

كعبها. يجب االنتباه 
إلى عدم اإلفراط في 

خبز الغريبة. عند 
إخراج قطع الغريبة 

من الفرن، تكون 
طرية على اللمس 

لكنها تقسو بعد أن 
تبرد.

التحضير
يوضع الحليب في قدر ويضاف إليه السكر 

ويخلط معه حتى يذوب السكر.
يذوب دقيق الذرة في نصف كوب من 

الحليب البارد في وعاء منفصل.
حين يبدأ الحليب بالغليان، يضاف إليه 

دقيق الذرة المذوب ثم يضاف ماء الزهر 

ويحرك الخليط بشريط معدني حتى 
يتكثف.

ترفع القدر عن النار ويسكب محتواها في 
طبق تقديم.

مباشرة قبل التقديم، يزين الطبق بشرائح 
الموز أو المانغا، والقشدة، واللوز والصنوبر 

المقلي والفستق الحلبي المطحون.

الكمية تكفي 6 إلى 8 
أشخاص

❍ 250 غ من 
رقاقات الكالج 

النيئة
❍ نصف كيلوغرام 

من القشطة 
الجاهزة

❍ كوبان من الحليب
❍ ملعقتا طعام من 

السكر
❍ ملعقة طعام من 

ماء الزهر وملعقة 
طعام من ماء الورد

❍ زهر الليمون 
للزينة

التحضير
يخلط الحليب مع 
السكر وماء الورد 

وماء الزهر.
تشطر كل رقاقة إلى 
نصفين ثم تنقع في 

خليط الحليب وترفع 
بسرعة براحة اليد.

تحشى كل نصف 
رقاقة كالج منقوعة 
بمقدار ملعقة طعام 
من القشطة وتطوى 
الرقاقة مثل الرزمة 
ثم توضع رأسًا على 

عقب في فنجان 
صغير مدهون 

بالحليب وتقلب 
مجددًا وتصف في 
طبق تقديم وتزين 

بزهر الليمون 
والمزيد من القشطة.

يقدم الكالج مع 
القطر حسب الذوق.

يحفظ الكالج في 
الثالجة قبل التقديم 

وبعده.

الكمية تكفي 8 إلى 10 أشخاص

❍ 3 إلى 4 موزات أو حبات مانغا
❍ 3 أكواب حليب مع 5 مالعق طعام سكر

❍ 5 مالعق طعام من دقيق الذرة
❍ كوب من القشدة

❍ نصف كوب من الفستق الحلبي 
المطحون ولوز وصنوبر مقلي

❍ ملعقتا طعام من ماء الزهر
❍ عسل للتقديم

مهلبية بالموز
 والقلوبات

يء
ج ن

كال

مالحظة: في 
حال عدم توافر 
رقاقات الكالج، 
يمكن استعمال 
رقاقات األرز 

الكبيرة الحجم 
الفيتنامية التي 
تستخدم لحشو 
السبرينغ رولز 

الفيتنامي.

يبة
غر



الكمية تكفي 4 إلى 6 أشخاص

❍ كيلوغرام من اللحم المفروم
❍ 3 بصالت متوسطة الحجم، مفرومة 

ناعمًا
❍ باقة من البقدونس المفروم ناعمًا

❍ ملعقة صغيرة من كل من البهار األسود 
والكمون

❍ كوبان من لبن الزبادي مع فص ثوم 
مهروس

الكمية تكفي 4 إلى 6 أشخاص

❍ نصف كيلوغرام من الدقيق
❍ ملعقة صغيرة من الخميرة الفورية

❍ كوب من الماء الفاتر
❍ ملعقتا طعام من زيت الزيتون أو الزيت 

النباتي
❍ رشة ملح

الحشوة

❍ 2 كلغ من الصعتر المنظف من األعناق
❍ بصلتان كبيرتان مفرومتان ناعمًا

❍ ملعقتا طعام من السماق
❍ عصير 3 ليمونات

❍ كوب من زيت الزيتون
❍ رشة ملح

التحضير
توضع كل المكونات في خالط الطعام 

وتدعك مع بعضها للحصول على عجينة 
متماسكة في زاوية واحدة من وعاء الخالط. 

تغطى العجينة وتترك لترتاح نصف ساعة، 
ثم ترق بواسطة الشوبك فوق سطح 

مرشوش بالدقيق للحصول على دائرة كبيرة. 
تقطع هذه الدائرة إلى دوائر قطرها 8 إلى 
10 سم بواسطة كوب أو قطاعة بسكويت.

لتحضير الحشوة، ينظف الصعتر من 
أعناقه ويحتفظ باألوراق فقط. تغسل 

أوراق الصعتر وتصفى ثم تفرم خشنًا. ترش 
عليها ملعقة طعام من الملح وتفرك جيدًا 

باألصابع إلخراج فائض الماء من أوراق 
الصعتر. بعد ذلك، يتضاءل حجم الصعتر 

إلى النصف تقريبًا.
يفرم البصل وترش عليه ملعقة صغيرة 

من الملح. يضاف إليه السماق ويفرك معه 
للتخلص من فائض الماء.

تخلط أوراق الصعتر مع البصل والسماق 
وعصير الليمون وزيت الزيتون للحصول 

على حشوة لذيذة. تحشى كل دائرة عجين 
بملعقة صغيرة من الحشوة، ثم تطوى 

حوافها األربعة مع بعضها. تصف الفطائر 
في صينية مدهونة بالزيت وتدهن هي أيضًا 

بزيت الزيتون قبل خبزها في فرن حرارته 
350 درجة فهرنهايت حتى تحمرّ.

كباب باللبن

بكرات اللحم.نوع من الفتة مالحظة: إنه 

فطائر بالصعتر

❍ ملعقتا طعام من الزبدة أو الزيت النباتي
❍ رغيفان محمصان أو مقليان من الخبز 

العربي
❍ ربع كوب من الصنوبر المقلي

التحضير
يخلط اللحم مع البصل والبقدونس والتوابل 

والملح للحصول على مزيج متجانس. يقرّص 
هذا المزيج إلى كرات صغيرة بحجم حبات 

الكرز، مع ضرورة غمس اليدين بالماء البارد 

بين الحين واآلخر لتفادي التصاق اللحم 
باألصابع.

تقلى كرات اللحم في الزيت الساخن حتى تنضج 
وتجف من الماء.

يخلط لبن الزبادي مع نصف ملعقة صغيرة من 
التوابل والملح.

يوزع الخبز المحمص أو المقلي في قعر طبق 
زجاجي مقاوم للحرارة ثم تسكب فوقه كرات 
اللحم المقلية وزيت القلي. يسكب أخيرًا اللبن 

فوق كرات اللحم ويزين الطبق بالصنوبر المقلي.

مطبخ  لها

إعداد السيدة 
أناهيد دونيكيان 

تصوير: رونالد ناصيف



مطبخ  لها

فلة الجبن
الكمية تكفي 4 إلى 6 أشخاص

كيلوغرام من الجبنة البلدية الخالية من الملح 
أو نصف كيلوغرام من جبنة العكاوي

نصف كيلوغرام من الجبنة المجدولة المقطعة 
إلى شرائح والخالية من الملح عبر نقعها 

في الماء البارد
كوب من الدقيق

نصف ملعقة صغيرة من مسحوق الهال
بيضتان

1.5 ملعقة صغيرة من الباكينغ باودر
4 أكواب من الزيت للقلي

كوب من قطر السكر

التحضير

تهرس الجبنة على أنواعها في خالط الطعام 
للحصول على هريسة ناعمة. يضاف إليها 

الدقيق والباكينغ باودر والهال والبيض ويتابع 
الخلط للحصول على عجينة. تغطى العجينة 

وتترك لترتاح 30 دقيقة.
تقرّص العجينة إلى كرات صغيرة بحجم 

حبات الخوخ ثم تسطح الكرات بين راحتيّ 
اليدين للحصول على أقراص شبه مسطحة 

قطرها 6 سم.
يحمى الزيت في مقالة عميقة وتقلى فيه 

األقراص حتى تنتفخ وتصبح ذهبية من كل 
الجهات.

ترفع األقراص المقلية بواسطة ملعقة ذات 
ثقوب وتغمس في القطر البارد ثم ترفع وتقدم 

ساخنة.

الكمية تكفي 6 أشخاص

❍ 750 غ من لحم البقر أو الغنم المطحون 
ناعمًا

❍ 18 إلى 20 ورقة ملفوف أو ملفوفة 
متوسطة الحجم

❍ بصلة متوسطة الحجم مفرومة
❍ ملعقة صغيرة من العقدة الصفراء

❍ نصف كوب من خل التفاح
❍ ربع كوب من البقدونس المفروم

❍ ماء حسب الحاجة
❍ ملعقتا طعام من السكر األسمر

❍ نصف كوب من األرز القصير الحبة 

المغسول والمصفى
❍ ملعقتا طعام من الكزبرة الطازجة 

المفرومة
❍ بهار أسود وملح

التحضير

تفصل األوراق بعناية عن رأس الملفوف، 
وتقطع األوراق الكبيرة إلى نصفين.

توضع أوراق الملفوف في قدر كبيرة من الماء 
المغلي لمدة 5 دقائق حتى تذبل وتطرى، ثم 

تصفى في مصفاة.
تنزع الضلوع فقط من أوراق الملفوف برفع 

الجزء السفلي منها.

لتحضير الحشوة، يخلط اللحم مع البصل 
واألرز واألعشاب والعقدة الصفراء. تضاف 
1.5 ملعقة صغيرة من الملح أو أكثر حسب 

الذوق.
تمدد كل ورقة ملفوف فوق لوح خشبي وتوضع 

على قاعدتها ملعقة طعام من الحشوة. تلف 
الورقة فوق الحشوة مرة واحدة ويطوى 

الجانبان إلى الداخل ثم تلف الورقة على شكل 
رزمة جامدة. تكرر العملية نفسها مع بقية 
أوراق الملفوف حتى االنتهاء من الحشوة.

تصف ضلوع ملفوف أو أوراق ملفوف كبيرة 
مغسولة جيدًا في قعر قدر ثقيلة، وتصف 

فوقها أوراق الملفوف المحشوة قرب بعضها 

البعض في طبقات عدة. يضاف كوب من 
الماء البارد إلى محتوى القدر ويوضع صحن 
ثقيل فوق أوراق الملفوف للضغط عليها أثناء 

الطهو.
تغطى القدر وتوضع على النار ويترك 

محتواها يغلي برفق لمدة 45 دقيقة.
يخلط السكر مع الخل ويضاف هذا الخليط 

إلى محتوى القدر. تمال القدر قلياًل حتى 
تختلط السوائل ببعضها ويتابع الطهو لمدة 20 

إلى 30 دقيقة إضافية.
تقدم أوراق الملفوف المطهوة مع األرز المبخر 

أو الخبز المنبسط.

محشي الملفوف

مالحظة: يجب 
أال تكدس 

األقراص المقلية 
فوق بعضها 

البعض تفاديًا 
اللتصاقها 

ببعضها.



مطبخ  لها

الكمية تكفي 6 إلى 8 أشخاص

❍ 3 أكواب من الدقيق، نصف كوب من الزيت
❍ ملعقة صغيرة من التوابل المنوعة )بهار 
أسود، ولومي مجفف، وقرفة، وكمون، 
وهال، وكبش قرنفل، وزعفران وعقدة 

صفراء(
❍ نصف كيلوغرام من اللحم المفروم

❍ بصلتان متوسطتان مفرومتان
❍ ملعقة صغيرة من البهار األسود

❍ ملعقة صغيرة من الكمون، ملح، زيت للقلي

التحضير
يخلط الدقيق مع التوابل والملح والزيت للحصول 

على خليط متجانس. يضاف إليه الماء المملح 
تدريجيًا ويتابع الدعك للحصول على عجينة 

متوسطة الليونة.
تقرص العجينة إلى كرات صغيرة وتغطى وتترك 

لترتاح طوال ساعة كاملة. لتحضير الحشوة، 
يقلى اللحم في قليل من الزيت  في مقالة 

ويضاف إليه البصل المبشور والبهار األسود 
والكمون والملح ويتابع الطهو حتى ينضج اللحم. 

تترك الحشوة جانبًا لتبرد. ترق كل كرة عجين 
بواسطة الشوبك أو النشابة للحصول على دائرة 

سماكتها 3 مم.
تحشى كل دائرة عجين بمقدار ملعقة طعام 

من الحشوة ثم تغلق بالضغط عليها وتضفير 
أطرافها.

يحمى الزيت في مقالة عميقة وتقلى فيه قطع 
السمبوسك على الوجهين ثم تقدم ساخنة.

الكمية تكفي 4 إلى 6 أشخاص

❍ كوبان من الحمص
❍ نصف ملعقة صغيرة من صودا 

الخبز
❍ ماء وملح

❍ نصف إلى ثالثة أرباع كوب طحينة
❍ نصف كوب لبنة

❍ فصا ثوم مهروسان
❍ عصير ليمونة واحدة

❍ كمون وفلفل أحمر

خليط اللحم

❍ نصف كيلوغرام من لحم الفيليه 
الطري المقطع إلى مكعبات

❍ ملعقتا طعام من الزبدة أو السمنة
❍ 3 إلى 4 مالعق طعام من الزيت 

النباتي
❍ ربع كوب من الصنوبر

❍ ربع ملعقة صغيرة من الملح وربع 
ملعقة صغيرة من البهار األسود

❍ نصف ملعقة صغيرة من البهار الحلو

التحضير
لتحضير خليط اللحم، يسخن الزيت مع الزبدة 

في مقالة ويقلى الصنوبر ثم يرفع ويصفى 
على محارم ورقية. يستخدم الزيت نفسه لقلي 

اللحم حتى يتغير لونه ثم يضاف إليه الملح 
والتوابل. يتابع القلي حتى ينضج اللحم. يضاف 

إليه الصنوبر ويخلط معه.
ينقع الحمص في الماء الفاتر مع صودا الخبز 

لمدة 24 ساعة، ثم يغسل جيدًا ويصفى 
ويوضع في طنجرة الضغط مع ملعقة صغيرة 
من الملح. يسلق الحمص في الكثير من الماء 

وتزال الرغوة عند ظهورها ثم يتابع السلق 
لمدة 20 إلى 25 دقيقة حتى يطرى الحمص.

يرفع الحمص ويصفى من الماء ثم يوضع 
في خالط الطعام بعد أن يبرد تمامًا. تضاف 
إليه الطحينة، واللبنة والثوم وعصير الليمون. 
يهرس الخليط جيدًا ليصبح ناعمًا وقشديًا. 

يضاف إليه الملح حسب الذوق ويضاف عصير 
الليمون حسب الحاجة.

يسكب الحمص في طبق التقديم ويوزع فوقه 
خليط اللحم مع الزيت والصنوبر. يزين الطبق 

بالكمون والفلفل األحمر والبقدونس.

الماسية بالحليب
الكمية تكفي 8 إلى 10 أشخاص

❍ نصف حزمة من الماسية
❍ كوب من السكر

❍ ملعقة صغيرة من الهال 
المطحون أو ماء الورد

❍ 8 أكواب من الماء
❍ كوب من بودرة الحليب

التحضير
تقطع الماسية إلى قطع متوسطة الحجم 

وتوضع في وعاء وتغسل. 
يذوب الحليب في الماء ويوضع في قدر. 

يضاف إليه السكر والهال. حين يبدأ الحليب 
بالغليان، تضاف الماسية وتترك القدر على 

النار حتى تذوب الماسية.
تسكب الماسية في طبق التقديم وتحفظ 
في الثالجة حتى تبرد، أو تسكب مباشرة 

في أطباق كاسترد فردية وتقدم، أو تسكب 
في صينية وتقطع حين تبرد.

سمبوسك
 سعودي

حمص باللحم

الكمية تكفي 4 إلى 6 أشخاص

❍ كيلوغرام من كبدة الدجاج، بصلة 
متوسطة مفرومة ناعمًا، 4 إلى 5 

مالعق طعام زيت نباتي، ملح وملعقة 
صغيرة كمون

❍ نصف ملعقة صغيرة بابريكا، ربع 
ملعقة صغيرة بهار أسود، 2 إلى 3 

مالعق طعام دبس رمان

التحضير

يحمى الزيت في مقالة غير الصقة 
ويقلى فيه البصل حتى يذبل ويطرى. 

تضاف كبدة الدجاج المنظفة والمغسولة 
والمصفاة إلى القدر على دفعات، ويتابع 

القلي حتى يتغير لون كبدة الدجاج. يضاف 
الكمون والبابريكا والبهار األسود ويتابع 

القلي لبضع دقائق إضافية ثم تطفأ النار. 
مباشرة قبل التقديم، يسكب دبس الرمان 

فوق كبدة الدجاج ويخلط معها ويقدم 
الطبق مع الخبز العربي وشرائح الليمون.

كبدة الدجاج 
مع دبس الرمان



مطبخ  لها

الكمية تكفي من 8 الى 10 أشخاص

❍ 200 غ من بسكويت دايجستيف
❍ كوب من الكريما المخفوقة لتزيين سطح 

الجاتوه
❍ وصفة جاتوه موس بالفراولة

❍ موس الفراولة
❍ علبتان من جيالتين الفراولة
❍ كوبان من الكريما المخفوقة

تحضير موس الفراولة
تخفق الكريما لتصبح كثيفة وجامدة.

يذوب مغلفان من جيالتين الفراولة في كوبين 
من الماء الساخن. يحرك الجيالتين جيدًا. ثم 

يوضع في وعاء آخر مليء بالماء المثلج.
يحرك الجيالتين حتى يبدأ بالتكثف، مع 

ضرورة التحريك المستمر بواسطة شريط 
معدني.

حين يصبح الجيالتين بقوام اللبن، تضاف 
إليه الكريما المخفوقة وتخفق معه بالشريط 

المعدني للحصول على موس وردي اللون.

وصفة جاتوه موس أبيض
الموس األبيض

كوبان من الكريما المخفوقة
ملعقتا طعام من مسحوق الجيالتين

ربع كوب من الماء الفاتر
فانيال

تحضير الموس األبيض
يخلط مسحوق الجيالتين في ربع كوب من 

الماء الفاتر ويحرك معه للحصول على سائل 

دبق.
يخلط نصف كوب من الكريما المخفوقة مع 

الجيالتين المذوب، ثم يضاف المزيج إلى 
بقية الكريما. تضاف الفانيال للحصول على 

الموس األبيض.
يهرس بسكويت الدايجستيف ويخلط مع 

نصف كوب من الزبدة المذوبة.
تستخدم نصف كمية البسكويت المهروس 
لتغطية قعر قالب تشيزكايك قطره 24 سم.

يوزع الموس األبيض فوق البسكويت 
المهروس ويسوى سطحه. يسكب النصف 

الباقي من البسكويت المهروس ويغطى 
بالموس الوردي ويسوى سطحه.

يزين الموس بالكريما الطازجة المخفوقة 
ويحفظ الجاتوه في الثالجة لمدة 3 ساعات 

تقريبًا.

مالحظة: جاتوه الموس األبيض والوردي
يمكن استبدال 

البسكويت 
الدايجستيف 

بطبقتين 
من الجاتوه 
االسفنجي 

للحصول على 
سماكة قدرها 1 

إلى 1.5 سم.



مطبخ  لها

إعداد السيدة 
أناهيد دونيكيان 

تصوير: رونالد ناصيف

الكمية تكفي 6 الى 8 أشخاص

❍ رقاقة مخبوزة من عجينة الباف طولها 
28 سم وعرضها 12 سم

❍ 250 غ من السلمون المدخن
❍ كابر )Cãpres( وكافيار وشرائح ليمون 

وبصل أخضر
❍ 50 غ من الزبدة في حرارة الغرفة

التحضير
ترق عجينة الباف للحصول على مستطيل 

حجمه 32×14 سم.
تقطع شرائح طويلة عرضها 4 سم من 

جانبيّ مستطيل العجين وتلصق فوق 
مستطيل العجين على أنها حواف له. 

ولتسهيل عملية لصق العجين، تدهن حواف 
مستطيل العجين ببيضة مخفوقة قبل 

لصق الحواف عليه، ثم تدهن العجينة كلها 
بالبيضة المخفوقة.

تزخرف حواف العجين بمساعدة الطرف 
الكليل للسكين ويوخز وسطها بشوكة، ثم 

تنقل هذه العجينة الفارغة إلى صينية غير 
الصقة مدهونة بالماء.

تخبز الرقاقة في فرن حرارته 350 درجة 
فهرنهايت حتى تنتفخ وتصبح ذهبية اللون، 

ثم تخرج من الفرن وتترك لتبرد تمامًا. 
تحفظ جانبًا مغطاة.

مباشرة قبل التقديم، يدهن وسط العجينة 
المخبوزة بالزبدة وتصف قطع صغيرة من 

السلمون فوق العجينة )انظري إلى الصورة(.
يزين الفويوتيه بالكافيار وشرائح الليمون 
والبصل األخضر، ويقدم بمثابة نوع لذيذ 

من المقبالت.

رقاقة السلمون

الكمية تكفي 4 أشخاص

❍ كيلوغرام من القريدس المتوسط الحجم مع قشره
❍ بصلة كبيرة مقطعة إلى أربع قطع

❍ ورقتا غار
❍ 2 إلى 3 حبات هال

❍ 4 إلى 5 حبات بهار حلو كاملة
❍ 4 إلى 5 حبات بهار كاملة

❍ قشرة ليمونة
❍ 4 إلى 5 حبات بندورة مقشرة ومفرومة

❍ كوبان من صلصة البندورة أو ملعقتا طعام من معجون البندورة 
المذوب في الماء

❍ ملعقة طعام من معجون الفلفل )اختياري(
❍ غصنان من أوراق األوريغانو

❍ ورقتان من الكاري
❍ ملعقة صغيرة من البابريكا الحلوة

❍ فص ثوم مهروس
❍ ربع باقة من أوراق البقدونس

❍ ربع باقة من أوراق الكزبرة
❍ بصلة كبيرة مفرومة

❍ رأسان مفرومان من البصل األخضر
❍ ربع كوب من زيت الزيتون

التحضير
توضع 4 أكواب من الماء في قدر. يضاف إليها القريدس والبصل 

وورق الغار والهال والبهار الحلو والبهار وقشرة الليمون وأوراق 
األوريغانو. يطهى الكل على النار حتى ينضج القريدس ويصبح 

وردي اللون.
ترفع القدر عن النار وترفع منها حبات القريدس وتصفى المرقة.

تنظف حبات القريدس من القشرة وينزع كيس الرمل وتوضع جانبًا.
في قدر كبيرة، يحمى زيت الزيتون، ويقلى فيه الثوم وأوراق الكاري 

والبقدونس وأوراق الكزبرة والبصل المفروم لمدة 5 إلى 6 دقائق.
تضاف البندورة المقشرة والمفرومة مع معجون الفلفل أو البابريكا 

الحلوة، وصلصة البندورة، والملح والبهار. تضاف مرقة القريدس 
ويطهى الخليط على النار حتى يتكثف الحساء قلياًل.

ترفع أوراق الكاري من محتوى القدر ويهرس الحساء في خالط 
الطعام للحصول على هريسة ناعمة ذات قوام قشدي.

يرش الملح والبهار حسب الحاجة، ثم تضاف حبات القريدس 
المنظفة ويقدم الحساء ساخنًا مع خبز الباغيت الفرنسي.
يمكن إضافة ربع كوب من الكريما الطازجة حسب الذوق.

يزين الحساء بالبصل األخضر المفروم وبعض أوراق البقدونس 
حسب الذوق.

حساء القريدس
مالحظة: عند 

إضافة حبات 

القريدس إلى 

الحساء، يمكن 

تسخين الحساء 

قلياًل ولكن 

من دون غليه، 

وإال ينكمش 

القريدس ويصبح 

قاسياً جداً.



مطبخ  لها

الكمية تكفي 5 إلى 6 أشخاص

❍ كوب من العدس األسود
❍ كوب من الحمص المنقوع في الماء طوال 

الليل
❍ 4 إلى 5 حبات بندورة مقشرة ومفرومة

❍ ملعقتا طعام من معجون البندورة
❍ بصلة كبيرة مفرومة ناعمًا

❍ ملح ورشة من خيوط الزعفران
❍ نصف ملعقة صغيرة من البهار األسود

❍ 8 أكواب من الماء
❍ نصف كيلوغرام من مكعبات لحم الغنم 

أو البقر
❍ ملعقتا طعام من الدقيق المذوب في 

الماء
❍ نصف كوب من الكزبرة الطازجة 

المفرومة خشنًا
❍ نصف كوب من البقدونس المفروم

❍ زيت أو سمنة مذوبة للسكب فوق الحساء

التحضير
يوضع العدس المغسول مع الحمص والبصل 
المفروم و8 أكواب من الماء، والملح، والبهار 
األسود، وخيوط الزعفران، ومكعبات اللحم، 

مالحظة: يمكن 
هرس البقدونس 

والكزبرة مع 
الملح بدل دقهما 

بالهاون 
أو مطرقة الثوم.

الحساء المغربي
والبندورة، ومعجون البندورة في قدر 

كبيرة. يطهى الخليط حتى تنضج 
مكعبات اللحم وتطرى.

يذوب الدقيق في ربع كوب من الماء 
ثم يضاف إلى الحساء ويحرك معه.

تضاف الكزبرة المفرومة والبقدونس 
المفروم ويتابع الطهو لمدة 5 إلى 6 

دقائق.
تذوب السمنة مع الزبدة وتسكب فوق 

الحساء. 
يقدم الحساء ساخنًا.

الكمية تكفي 4 إلى 5 أشخاص

❍ 6 حبات شمندر حمراء، مسلوقة 
ومقطعة إلى مكعبات صغيرة

❍ 100 غ من جبنة الماعز المفتتة
❍ نصف كوب من التوت المجفف  

 Cramberry
❍ نصف كوب من الجوز المفروم خشنًا

❍ حبتان ناضجتان من األفوكادو، 
مقطعتان إلى مكعبات أو إلى شرائح 

ومن ثم منقوعة في عصير الليمون
❍ أوراق روكا وأوراق خس متنوعة وملونة

الصلصة

❍ بصلتان صغيرتان مفرومتان ناعمًا

❍ ملح وبهار أسود
❍ ربع كوب من الخل البلسمي

❍ ثلث كوب من زيت الزيتون
تخلط هذه المكونات مع بعضها وُترجّ في 

قنينة

التحضير
تصف أوراق الخس والروكا في قعر طبق 

السلطة.
توزع فوقها مكعبات الشمندر واألفوكادو 

مع التوت المجفف والجوز.
تفتت جبنة الماعز فوق السلطة وتسكب 

فوقها الصلصة.

سلطة الشمندر 
مع  التوت المجفف

❍ ملح وبهار أبيض وجوزة الطيب
❍ مكعب من مرقة الدجاج

❍ كوب من الكريما الطازجة
❍ ثالثة أرباع الكوب من الماء

❍ كوب من جبنة الموزاريال المبشورة
❍ نصف كوب من جبنة البارميسان

التحضير
تسلق المعكرونة في الماء الساخن مع الملح 

والزيت النباتي لمدة 7 إلى 8 دقائق، ثم تغسل 
وتصفى في مصفاة.

يذوب مكعب مرقة الدجاج في ثالثة أرباع 
الكوب من الماء المغلي، ثم تضاف الكريما 

الطازجة إلى المرقة الساخنة.
تذوب الزبدة مع زيت الزيتون في قدر متوسطة 

الحجم ويضاف إليها البصل المفروم والبهار 
األبيض والملح وجوزة الطيب. يحرك الكل فوق 

النار حتى يذبل البصل. يضاف السبانخ المفروم 
ويتابع الطهو لمدة 5 إلى 7 دقائق إضافية حتى 

يطرح السبانخ ماءه ويصبح كثير العصارة.

يضاف خليط الكريما إلى خليط السبانخ.
تسكب نصف كمية المعكرونة المسلوقة 
في طبق زجاجي مقاوم للحرارة ويسكب 

فوقها خليط السبانخ، ثم يغطى بما تبقى من 
المعكرونة المسلوقة. ترش جبنة الموزاريال 

وجبنة البارميسان في األعلى ويخبز الطبق في 
فرن حرارته 350 درجة فهرنهايت حتى تذوب 

الجبنة وينضج غراتان المعكرونة.
يقدم هذا الطبق مع السمك أو اللحم أو الدجاج.

مالحظة: 
يجب إضافة 

الصلصة فوق 
السلطة مباشرة 

قبل التقديم.

غراتان السبانخ والمعكرونة
الكمية تكفي 4 إلى 5 أشخاص

❍ 350 غ من معكرونة الفيتوتشيني 
)معكرونة مسطحة(

❍ كيلوغرام من السبانخ الطازج المغسول 
والمفروم

❍ بصلة متوسطة مفرومة ناعمًا
❍ 3 مالعق طعام من الزبدة

❍ 3 مالعق طعام من الزيت النباتي
❍ 3 مالعق طعام من زيت الزيتون



مطبخ  لها

الكمية تكفي 6 أشخاص

بودينغ الشوكوال

❍ كوبان من الحليب
❍ ملعقتا طعام من مسحوق الكاكاو 

الداكن مع 50 غ من الشوكوال 
السوداء

❍ 3 مالعق طعام من دقيق الذرة مع 
رشة فانيال

❍ شوكوال سوداء مبشورة للزينة
❍ بيضة واحدة

بودينغ الفانيال

❍ كوب من الحليب
❍ كوب من الكريما الطازجة مع 50 

غ من الشوكوال البيضاء

❍ 3 مالعق طعام من دقيق الذرة
❍ رشة فانيال

❍ بيضة واحدة

التحضير

بودينغ الشوكوال

يخلط الحليب مع البيضة ومسحوق 

الكاكاو المنخول ودقيق الذرة في قدر 

على النار. يحرك المزيج باستمرار 

حتى يتكثف ويصبح ناعمًا. تضاف 

الشوكوال السوداء وتخلط معه. يترك 

بودينغ الشوكوال ليرتاح 15 دقيقة.

بودينغ الفانيال

يخلط الحليب مع البيضة والكريما 

الطازجة ودقيق الذرة في قدر على 

النار. يطهى المزيج مع التحريك 

المستمر حتى يتكثف. تضاف 

الفانيال والشوكوال البيضاء ويحرك 

الخليط. يترك بودينغ الحليب ليرتاح 
15 دقيقة.

تحضر 5 أكواب طويلة، ويسكب فيها 

بالتناوب بودينغ الشوكوال وبودينغ 

الحليب مع الحرص على عدم مزج 

النوعين مع بعضهما. يستحسن 

استعمال ملعقة لسكب نوعيّ البودينغ 
بدقة.

تحفظ األكواب في حرارة الغرفة 

حتى تبرد، ثم تحفظ في الثالجة 

وتزين ببرش الشوكوال السوداء 
والبيضاء.

البودينغ الثنائي



مطبخ  لها

إعداد السيدة 
أناهيد دونيكيان 

تصوير: رونالد ناصيف

الكمية تكفي 4 أشخاص
❍ 4 شرائح من فيليه سمك الصول

❍ 4 مالعق طعام من صلصة البستو
❍ 4 مالعق طعام من زيت الزيتون

❍ 4 مالعق طعام من الجزر المبشور
❍ 4 مالعق طعام من عصير الليمون

❍ أرز للتقديم
❍ ملح وبهار.

ساعات. تصفى بعدها شرائح السمك وتجفف بمحارم المطبخ من الملح ونصف ملعقة صغيرة من البهار األبيض لمدة 3 إلى 4 تنقع شرائح السمك في كوبين من الحليب مع نصف ملعقة صغيرة التحضير
السمك وتلف الشريحة مثل جذع وتثبت بعود أسنان خشبي.تسكب ملعقة طعام من الجزر المبشور على حافة واحدة من شريحة تدهن كل شريحة سمك بعصير الليمون، ومن ثم بصلصة البستو، ثم الورقية.

تسكب 4 إلى 6 مالعق طعام من زيت الزيتون في قعر طبق زجاجي تدهن كل لفافة بالكثير من صلصة البستو.
يخبز الطبق لمدة 20 إلى 25 دقيقة في فرن حرارته 350 درجة مقاوم للحرارة وتصف فيه لفافات السمك.

فهرنهايت حتى تنضج شرائح السمك.

صلصة البستو
❍ ربع كوب من الصنوبر المحمص

❍ فص ثوم
❍ ربع كوب من زيت الزيتون

❍ رشة ملح
❍ كوب من أوراق الحبق الطازجة

على صلصة خضراء. تضاف جبنة البارمسان أخيرًا ويسكب المزيد يسكب زيت الزيتون فوق الخليط أثناء عمل الخالط للحصول أخيرًا يطحن الصنوبر مع الثوم والملح وأوراق الحبق في خالط الطعام. ❍ ملعقتا طعام من جبنة البارمسان
من زيت الزيتون حسب الحاجة.

لفافات السمك 
مالحظة: يمكن مع صلصة البستو

إبقاء الصلصة في 

قنينة وحفظها في 

الثالجة واستعمالها 

عند الحاجة.

يمكن استبدال 

الصنوبر باللوز أو 

البندق أو الجوز 

حسب الذوق.

تطرى ثم تدهن بالقليل من الزيت ويسكب في 
وسط كل منها مقدار ملعقتيّ طعام من خليط 

السمك.
تطوى كل ورقة موز على شكل رزمة وتربط 

بالخيط السميك ثم تدهن الرزم بالزيت 
وتخبز في الفرن لمدة 10 إلى 12 دقيقة.

تخرج الرزم من الفرن وتقدم مع األرز بجوز 
الهند.

األرز بجوز الهند

❍ كوبان من األرز البسماتي منقوع بالماء 
الباردة مدة نصف ساعة

❍ كوب وربع من الماء
❍ كوب وربع من حليب جوز الهند

❍ ملح حسب الحاجة

❍ 50 غ من الزبدة
❍ ربع كوب من برش جوز الهند.

التحضير
يغسل األرز ويوضع في القدر، ويضاف اليه 

الكوب وربع الكوب من الماء
ثم يوضع على نار وسط. وعندما يبدأ 

بامتصاص الماء يضاف حليب جوز الهند 
تدريجيًا، ربع كوب في كل مرة يمتص األرز 

الحليب.
عندما ينضج األرز تطفأ النار وتضاف الزبدة 
والملح ويحرك األرز بالشوكة. ومن ثم يغطى 

مدة 10 دقائق ليرتاح. 
عند التقديم يضاف برش جوز الهند الى 

األرز.

الكمية تكفي 4 أشخاص

❍ 1.5 كيلوغرام من شرائح سمك اللقز
❍ كوبان من حليب جوز الهند

❍ ملح وبهار أبيض
❍ 8 مربعات من أوراق الموز إلعداد 8 رزم

 lemon عودان من عشب الليمون ❍
grass، مفرومان

❍ باقة من أوراق الكزبرة المفرومة خشنًا
❍ ملعقتا طعام من الزنجبيل الطازج 

المفروم
❍ نصف كوب من الخل األحمر

❍ نصف كوب من صلصة الصويا
❍ ملعقة طعام من السكر

❍ رأسان مفرومان من البصل األخضر

التحضير
تقطع شرائح اللقز إلى قطع من 6 أو 7 سم 
وتنقع لمدة 4 إلى 6 ساعات أو طوال الليل 

في كوبين من حليب جوز الهند الممزوج مع 
نصف ملعقة صغيرة من الملح وربع ملعقة 

صغيرة من البهار األبيض.
ترفع قطع السمك من حليب جوز الهند 

وتصفى في مصفاة.
تحضر 8 مربعات من أوراق الموز مع خيط 

سميك إلعداد الرزم.
تخلط قطع السمك مع عشب الليمون 

وأوراق الكزبرة وملعقة طعام من الزنجبيل 
الطازج، وخل األرز، وصلصة الصويا، 
والسكر والبصل األخضر. يرش الملح 

حسب الحاجة ألن صلصة الصويا تحتوي 
أصاًل على الملح.

تمرر أوراق الموز فوق النار قلياًل حتى 

رزم السمك  

بأوراق الموز



مطبخ  لها

الكمية تكفي 6 أشخاص
❍ 12 شريحة من الخبز الفرنسي أو 

اإليطالي، مقطعة إلى شرائح مائلة
❍ 24 قطعة من البندورة المجففة مصفاة 

من خليط الزيت والثوم الموجود في 
القنينة

❍ 12 شريحة من جبنة الموزاريال 
❍ 12 ورقة حبق

❍ 3 إلى 4 فصوص ثوم

التحضير
تحمص شرائح الخبز في الفرن لمدة 5 

دقائق، ثم تخرج وتفرك بالثوم.
توضع شريحتان من البندورة المجففة فوق 
كل شريحة خبز ومن ثم ورقة أو ورقتان من 
الحبق وأخيرًا شريحة من جبنة الموزاريال.
تدخل شرائح الخبز إلى الفرن حتى تذوب 
الجبنة وتقدم ساخنة بمثابة نوع لذيذ من 

المقبالت.

البندورة المجففة مع صلصة التخليل
❍ 200 غ من البندورة المجففة
❍ نصف كوب من زيت الزيتون

❍ 15 إلى 20 فص ثوم مقطعة إلى شرائح 
رقيقة

❍ كوب من أوراق الحبق
❍ ملعقة صغيرة من األعشاب الريفية

❍ ملعقة صغيرة من األوريغانو أو التوابل 
الريفية

التحضير
تسلق البندورة المجففة في الماء حتى تصبح 
طرية عند لمسها باإلصبع. تطفأ النار وتترك 
حبات البندورة منقوعة في الماء لمدة ساعة 

كاملة، ثم تصفى وتوضع في مصفاة.
يوضع قسم من البندورة في قنينة وفوقه 

شرائح الثوم وأوراق الحبق الطازجة 
واألوريغانو واألعشاب الريفية. تكرر العملية 

نفسها بوضع طبقة جديدة من البندورة 
وشرائح الثوم وأوراق الحبق وهكذا دواليك 

حتى استعمال كل البندورة.
تغمر محتويات القنينة بالزيت وتترك لمدة 

5 إلى 6 أيام الستعمالها الحقًا في البروشيتا 
أو المعكرونة أو البيتزا أو التورتات أو 

السلطات.

بروشيتا 
مع البندورة
 المجففة

الكمية تكفي 4 أشخاص

❍ نصف كيلوغرام من اللحم المفروم ناعمًا
❍ ملح وبهار أسود وربع ملعقة صغيرة من 
الهال ونصف ملعقة صغيرة من القرفة 

ونصف ملعقة صغيرة من البهار الحلو
❍ نصف كوب من الدقيق

❍ 8 أكواب من مرقة الدجاج
❍ كوب من الحليب الكثيف )ربع كوب من 

مسحوق الحليب مع الماء(
❍ حبتان من المستكة

❍ ملعقة طعام من الزبدة 

أو السمنة
❍ بقدونس مفروم للزينة

التحضير
يخلط اللحم مع التوابل ويقرص إلى كرات 

صغيرة أصغر من حبات الجوز.
تقلى كرات اللحم في الزيت وتترك جانبًا.
يذوب الدقيق في كوب من مرقة الدجاج، 

ثم تضاف إليه 7 أكواب من مرقة الدجاج. 
يسخن هذا الخليط على النار 

حتى يغلي، مع ضرورة التحريك 
الدائم بملعقة خشبية لتفادي 

التصاق الخليط في قعر القدر.
تحمى ملعقة طعام من 

السمنة على النار وتقلى فيها 
المستكة.

تضاف السمنة والمستكة 
إلى الحساء، وكذلك كرات 

اللحم المقلية.
يغطى الحساء ويطهى على 
النار لدقيقتين إضافيتين، 

ثم يرفع الغطاء ويسكب 
الحساء في أطباق 

التقديم ويزين بأوراق 
البقدونس المفرومة 

ويقدم ساخنًا.

مبا
كا

شا
اء 

حس



مطبخ  لها

الكمية تكفي 6 إلى 8 أشخاص

❍ علبتان من لفافات الجاتوه 
المحشو بالفراولة )جاهزة من 

السوبرماركت(
❍ كيلوغرام من بوظة الفانيال
❍ كوب من الكريما المخفوقة

❍ فراولة ومانجا للزينة

التحضير
يقطع الجاتوه المحشو بالفراولة إلى 

شرائح سماكتها 2 إلى 2.5 سم.
يبطن قالب جاتوه حجمه 26×10 سم 

بورق نايلون وتصف في قعره وعلى 
جوانبه شرائح الجاتوه بطريقة مرتبة 

وقرب بعضها البعض.
يسكب كيلوغرام من بوظة الفانيال 
فوق شرائح الجاتوه ويضغط عليه 

جيدًا، ثم تغطى البوظة بالمزيد من 
شرائح الجاتوه ويضغط عليها جيدًا 

لتثبيتها في مكانها.
يغطى الوعاء بورقة نايلون ويحفظ في 
قسم التجليد من الثالجة لمدة 3 إلى 4 

ساعات أو حتى تجمد البوظة.
يخرج الوعاء من الثالجة ويقلب رأسًا 

على عقب ويزين الجاتوه بالكريما 
الطازجة باستعمال كيس حلويات له 

رأس زخرفي. يزين الجاتوه بعدها 
بشرائح الفراولة والمانجا.

يمكن حفظ الجاتوه في قسم التجليد 
من الثالجة حتى موعد التقديم.

جاتوه بوظة الفراولة
الكمية تكفي 6 الى 8 أشخاص

❍ كوب من اللوز المقشر
❍ 4 مالعق طعام من السكر الناعم

❍ نصف كوب من قطر السكر الكثيف جدًا
❍ بضع قطرات من خالصة اللوز

التحضير
يخلط السكر مع اللوز المقشر ويهرس في 
خالط الطعام للحصول على مسحوق لوز 

ناعم جدًا.
يوضع هذا المسحوق في خالط الطعام 

ويسكب فوقه نصف كوب من القطر الكثيف 
الساخن جدًا )لدرجة الغليان تقريبًا(. يتابع 
الخلط للحصول على معجون لوز دبق ولين.

تخلط بضع قطرات من خالصة اللوز أو ماء 
الورد أو ماء الزهر مع هذا المعجون.

يلف المعجون بورق النايلون ويحفظ جانبًا 
لمدة 24 ساعة قبل استعماله.

الحشوة

❍ 100 غ من الفستق الحلبي المقشر
❍ ملعقتا طعام من السكر الناعم

❍ ربع كوب من القطر السميك الساخن جدًا
❍ بضع قطرات من خالصة الفستق أو ماء 

الورد وماء الزهر
تحضر العجينة كما هو مذكور قباًل، ثم 

تقرص إلى كرات صغيرة لحشو كرات 
مرصبان اللوز. تغلق كرات المرصبان فوق 

حشوتها، ثم تغمس في السكر الناعم وتوضع 
في قالب لقولبتها.

تفرغ حبات المرصبان من القالب وتزين كل 
قطعة بنصف حبة فستق حلبي )انظري إلى 

الصورة(

المرصبان مع أبو صفير
يفرم ليمون األبو صفير المسّكر إلى قطع 

صغيرة، ثم تلف كل كرة في قطع األبو صفير 
المسّكرة وتترك جانبًا.

لوز
 بال

ان
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مطبخ  لها

الكمية تكفي 6 أشخاص

❍ دجاجة واحدة وزنها 1.5 كلغ
❍ بصلة كبيرة مقطعة إلى أربع قطع

❍ جزرة واحدة
❍ 3 أكواب من الماء البارد

❍ ورقتا غار
❍ 4 إلى 5 حبات من البهار الحلو

❍ 4 إلى 5 حبات من الفلفل األسود
❍ ملح وبهار أبيض

❍ 3 شرائح من التوست الطري القديم، 
منزوعة القشرة

❍ 1.5 كوب من الجوز المطحون
❍ ملعقة صغيرة من البابريكا الحلوة

❍ فص ثوم مهروس
❍ ربع كوب من زيت الجوز ونصف ملعقة 

صغيرة من البابريكا
❍ جوز وبقدونس مفروم

التحضير

تسلق الدجاجة في طنجرة عادية أو في 
طنجرة ضغط مع الماء والبصل والجزر 

والملح والتوابل وورق الغار. ثم تنقل إلى طبق 
وينزع عنها الجلد والعظام ويحتفظ بالمرقة.
يقطع لحم الدجاج إلى قطع صغيرة )5 سم( 

ويوضع في وعاء مع 3 مالعق طعام من 
مرقة الدجاج. يغطى الوعاء ويحفظ في 

الثالجة.
ينقع الخبز في القليل من مرقة الدجاج ثم 
يعصر وينقل إلى وعاء. يضاف إليه الجوز 

والبابريكا والثوم. يدعك الخليط في خالط 
الطعام. يضاف إليه ببطء كوب واحد من 

مرقة الدجاج الفاترة، أو المزيد حسب 
الحاجة، للحصول على صلصة سميكة 

وناعمة. يرش الملح والبهار حسب الذوق.
تخلط ثلث كمية صلصة الجوز مع الدجاج 

ويسكب المزيج في طبق مسطح ويغطى 
بورق نايلون ويحفظ في الثالجة.

تنقع البابريكا في زيت الجوز لمدة 10 دقائق 
أو أكثر ثم تسكب فوق الطبق مباشرة قبل 

التقديم. يزين الطبق بالجوز والبقدونس 
المفروم ويقدم بمثابة نوع لذيذ من 

المقبالت.

الدجاج الشركسي

إعداد السيدة 
أناهيد دونيكيان 

تصوير: رونالد ناصيف

مطبخ  لها

الكمية تكفي 6 أشخاص

❍ 6 صدور دجاج مع جلدها
❍ ربع كوب من زيت الزيتون + 50 غ من 

الزبدة
❍ بصلة كبيرة مفرومة

❍ فصا ثوم مفرومان
❍ كوب من الفطر المفروم

❍ بقدونس مفروم
❍ كوب من جبنة الماسكاربون

❍ كوب من عصير العنب األبيض 
❍ كوب من مرقة الدجاج

❍ ملعقتا طعام من خردل ديجون
❍ ملح وبهار أبيض

التحضير

تنقع صدور الدجاج في كوبين من الحليب 
مع نصف ملعقة صغيرة من الملح ونصف 

ملعقة صغيرة من البهار األبيض لمدة 6 
إلى 8 ساعات لتصبح الصدور طرّية.
ترفع الصدور من الحليب ثم تجفف 

بمحارم ورقية.
يحمى زيت الزيتون والزبدة في قدر وتقلى 
صدور الدجاج حتى تصبح ذهبية اللون، ثم 

ترفع وتترك جانبًا.
يستخدم الزيت نفسه لقلي البصل المفروم 

والثوم حتى يذبل البصل. يضاف الفطر 
ومن ثم عصير العنب األبيض ومرقة 

الدجاج. يطهى المزيج حتى يتضاءل 

حجمه إلى النصف.
تضاف جبنة الماسكاربون والخردل إلى 

مزيج الفطر والبصل ويحرك الخليط 
جيدًا للحصول على صلصة قشدية 

ناعمة.
يضاف الدجاج المقلي إلى هذه 

الصلصة، ويرش الملح والبهار حسب 
الحاجة، ثم ينقل الكل إلى طبق زجاجي 

مقاوم للحرارة ويخبز في الفرن لمدة 10 
دقائق.

يخرج الطبق من الفرن ويقدم مع 
مجموعة من الخضار وكرات البطاطا 

المقلية سريعًا في الزيت أو مع معكرونة 
فيتوتشيني.

الدجاج مع جبنة 
الماسكاربون 
وصلصة الخردل

مالحظة: في حال 
عدم استعمال 
عصير العنب 

األبيض، يمكن 
إضافة مرقة 

الدجاج لجعل 
مقدارها كوب 
ونصف الكوب.



مطبخ  لها

هريسة الباذنجان مع اللحم

مالحظة: في 

حال عدم نضوج 

اللحم يمكن 

إضافة المزيد 

من الماء الساخن 

حتى ينضج اللحم 

تمامًا.

الكمية تكفي 6 أشخاص

❍ 500 غ من الباذنجان الكبير الحجم
❍ ملعقة طعام من عصير الليمون

❍ ربع كوب من الزبدة
❍ ربع كوب من الدقيق

❍ ثالثة أرباع الكوب من الحليب
❍ ملح وبهار أسود

❍ نصف كوب من الكعك األبيض المطحون 
)اختياري(

❍ نصف كوب من جبنة القشقوان المبروشة
❍ بقدونس مفروم ناعمًا

التحضير

يشوى الباذنجان على الفحم أو في الفرن حتى 
يحترق جلده وينضج من الداخل.

يقشر الباذنجان بعناية ويحفظ في مصفاة 
حتى موعد االستعمال، ثم يهرس بالشوكة.

تذوب الزبدة في قدر ويضاف إليها الدقيق 
ويطهى معها لمدة دقيقتين. يضاف بعدها 
الحليب مع التحريك المستمر حتى يتكثف 

المزيج وتظهر فيه الفقاقيع.
تضاف هريسة الباذنجان ويترك الخليط على 

نار هادئة لمدة 20 دقيقة حتى يتضاءل حجمه 
قلياًل ويصبح كثيفًا. يحرك الخليط بين الحين 

واآلخر، ويمكن إضافة المزيد من الكعك 
المطحون لجعل الهريسة أكثر كثافة.

ترفع الهريسة عن النار وتضاف إليها الجبنة 
وتخفق معها جيدًا ليصبح المزيج ناعمًا ثم 

يرش الملح والبهار حسب الذوق.
تسكب الهريسة حول طبق التقديم ويرش 

عليها البقدونس المفروم. يمأل وسط الطبق 
بالتاسكباب أو تقدم الهريسة ساخنة مع 

أطباق الدجاج أو اللحم.

التاسكباب

الكمية تكفي 6 أشخاص

❍ كيلوغرام من اللحم الخالي من العظام 
)دقن اللحام(

❍ ربع كوب من الزبدة
❍ بصلتان متوسطتان مفرومتان ناعمًا

❍ ربع كوب من الفليفلة الخضراء المفرومة 
)اختياري(

❍ ثالثة كوب من البندورة المقشرة 
والمفرومة مع ربع كوب من صلصة البندورة

❍ ملعقة طعام من معجون الفلفل الحلو
❍ 1.5 كوب من الماء

❍ نصف ملعقة صغيرة من البهار الحلو
❍ ملح وبهار أسود

❍ ربع كوب من البقدونس المفروم

التحضير

يقطع اللحم إلى مكعبات من 4 إلى 5 سم.
تسخن نصف كمية الزبدة في قدر وتقلى فيها 
مكعبات اللحم ثم تنقل إلى طبق بعد أن تصبح 

بنية اللون.
تضاف بقية الزبدة إلى القدر ويقلى البصل 

والفليفلة الخضراء )في حال استعمالها( 
حتى يذبل البصل. تضاف البندورة وصلصة 

البندورة ومعجون الفلفل والماء. يحرك المزيج 
جيدًا ويضاف البهار والملح والبهار الحلو 

ومعظم كمية البقدونس.
يعاد اللحم إلى القدر وتغطى القدر ويطهى 

محتواها على نار خفيفة لمدة ساعة ونصف 
الساعة أو حتى ينضج اللحم وتتكثف الصلصة.

يسكب التاسكباب وسط الطبق المحاط 
بهريسة الباذنجان ويزين بالبقدونس المفروم 

ويقدم ساخنًا.

الكمية تكفي 6 أشخاص

❍ علبة من هوت دوغ الدجاج أو البقر الطويل
❍ رقاقة من عجينة الباف

❍ صفار بيضة
❍خردل وكاتشاب للتقديم

التحضير

تصفى أصابع الهوت دوغ من الماء وتجفف فوق 
محارم ورقية.

تدهن رقاقة الباف بصفار البيض ثم تقطع إلى 
شرائط بعرض اإلصبع من الجانب الطويل للعجينة.

تلف كل قطعة نقانق بشريط من عجينة الباف على 
نحو مائل ثم تصف هذه اللفافات في صينية فرن 
مبطنة بورق البارشمان على أن تبعد عن بعضها 

مسافة 4 سم تقريبًا.
تخبز الصينية في فرن حرارته 375 درجة 

فهرنهايت حتى تنضج العجينة وتصبح ذهبية 
اللون.

تخرج الصينية من الفرن وتقدم قطع الهوت دوغ 
مع الكاتشاب والخردل األميركي بمثابة نوع لذيذ 

من المقبالت.

أصابع الهوت 
دوغ مع عجينة

 الباف

الكمية تكفي 4 أشخاص

❍ 350 غ من المعكرونة اللولبية
❍ بصلة متوسطة مفرومة

❍ فصا ثوم مفرومان
❍ ربع كوب من زيت الزيتون

❍ ملعقة طعام من مسحوق الفليفلة الحمراء
❍ رأسان متوسطان من الفليفلة الحلوة، 

مفرومان ناعمًا
❍ كوب من عصير العنب األبيض

❍ كيلوغرام من القريدس المتوسط الحجم
❍ باقة من الروكا المنظفة من األعناق

❍ ملح وبهار أبيض

التحضير

تسلق المعكرونة في الماء المغلي الذي أضيف 

إليه الملح وملعقتا طعام من زيت الزيتون. حين 
تنضج المعكرونة، تصفى من الماء.

يحمى زيت الزيتون ويقلى البصل والثوم. يضاف 
مسحوق الفلفل األحمر، ومن ثم الفليفلة 
المفرومة وعصير العنب األبيض. يطهى 

الخليط حتى يتم امتصاص عصير العنب.
يضاف القريدس إلى هذا الخليط ويطهى الكل 

على النار مع التحريك حتى يصبح القريدس 
وردي اللون.

يخلط مزيج القريدس مع المعكرونة الساخنة 
وتضاف إليها أوراق الروكا الطازجة. يخلط 

الكل لدقيقتين أو ثالث دقائق حتى تختلط كل 
المكونات ببعضها.

يرش الملح والبهار األبيض حسب الحاجة، ويمكن 
إضافة جبنة البارميسان مباشرة قبل األكل.

   معكرونة مع القريدس والروكا



مطبخ  لها

بسترما  
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طا

إلي
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خبز 

الكمية تكفي 6 إلى 8 أشخاص

❍ كيلوغرامان من لحم الفخذ أو الفيليه أو 
الفوفيليه

❍ 4 مالعق طعام من الملح الخشن
❍ خيط لربط قطع اللحم

مكوّنات معجون الحلبة

❍ 30 فص كبير من الثوم المقشر والمهروس ناعمًا
❍ 10 مالعق طعام من البابريكا غير الحريفة

❍ 10 مالعق طعام من مسحوق الحلبة
❍ 5 مالعق طعام من الكمون

❍ ملعقتا طعام من البهار األسود أو البهار األبيض
❍ ملون طعام أحمر

التحضير

تحضر قطع اللحم ليصبح عرضها 10 سم 
وسماكتها 5 إلى 6 سم وطولها 25 إلى 30 سم.
تفرك قطع اللحم بالملح الخشن وتحفظ في 

الثالجة لمدة يومين.
تغسل قطع اللحم بالماء البارد ثم تجفف جيدًا 

بفوطة مطبخ.
توضع قطع اللحم في صينية ويضغط عليها 

جيدًا بشيء ثقيل إلخراج كل الماء منها، وتترك 
على هذا النحو لمدة يوم تقريبًا.

توخز حافة واحدة من كل قطعة لحم باإلبرة 
ويمرر الخيط في حافة كل قطعة لحم لتعليقها.
تعلق قطع اللحم في مكان بارد في الهواء الطلق 
حتى تجف تمامًا وال تبقى رطبة، لكن يجب عدم 
تعريضها للشمس. حين تجف قطع اللحم تغلف 

بمعجون الحلبة وتعلق مجددًا في مكان بارد.
بعد أسبوع واحد، تغلف قطع اللحم بطبقة 

ثانية من معجون الحلبة وتعلق لمدة 7 إلى 8 
أيام حتى يصبح السطح الخارجي للحم غير 

رطب وإنما جاف تمامًا.
تقطع البسترما إلى شرائح رقيقة وتقدم بمثابة 

نوع لذيذ من المقبالت.

تحضير معجون الحلبة

ينقع مسحوق الحلبة في الماء البارد ويحرك 
بسرعة للحصول على معجون. في حال عدم 

اإلسراع في الخلط، قد يصبح المعجون مفتتًا.
تضاف بقية المكونات إلى المعجون للحصول 

على معجون أحمر وناعم وكثير التوابل. 
يستخدم هذا المعجون لتغليف قطع اللحم.

يجب أال يكون المعجون رقيقًا جدًا أو سميكًا 
جدًا وإنما بقوام قابل للبسط.

مالحظة: يمكن 

استعمال لحم 

الغنم أيضاً إلعداد 

البسترما.

الكمية تكفي 6 أشخاص

❍ 3 أكواب من الدقيق المتعدد 
االستعماالت أو دقيق الخبز

❍ ملعقة صغيرة من الملح
❍ نصف كوب من الحليب الفاتر مع ربع 

كوب من الزيت النباتي أو زيت الزيتون
❍ ملعقتا طعام من الخميرة الفورية

❍ ملعقة طعام من السكر
❍ ماء فاتر حسب الحاجة

الطبقة العلوية

❍ بندورة مجففة بالشمس
❍ زيتون منظف من النوى
❍ أوراق من إكليل الجبل

❍ ملح خشن
❍ زيت زيتون

التحضير

تخلط الخميرة الفورية مع السكر وتسكب 
فوق ربع كوب من الماء الفاتر.

يخلط الدقيق مع الملح والحليب الفاتر 

وزيت الزيتون أو الزيت النباتي في خالط 
الطعام. يضاف خليط الخميرة ويتابع الخلط 
للحصول على عجينة طرية وإنما غير دبقة، 

متماسكة في زاوية واحدة من وعاء الخالط. 
يمكن إضافة المزيد من الماء الفاتر أثناء 

دعك العجينة للحصول على القوام المطلوب.
تنقل العجينة إلى وعاء مدهون بالزيت 

وتغطى وتحفظ في مكان فاتر لمدة ساعة 
حتى تنتفخ ويتضاعف حجمها.

تدعك العجينة ثم تدهن صينية مستطيلة 
بالزيت وتنقل إليها العجينة وتحزز باألصابع.

تدهن العجينة بزيت الزيتون ويرش عليها 
الملح الخشن لجعلها المعة ثم توزع البندورة 
المجففة والزيتون المنظف من النوى وأوراق 

إكليل الجبل الطازجة.
تترك الصينية جانبًا حتى تنتفخ العجينة مجددًا 
ثم تخبز في فرن حرارته 400 درجرة فهرنهايت 

حتى يصبح سطح العجين ذهبي اللون.
يقدم خبز فوكاسيا فاترًا أو باردًا مع زيت 

الزيتون في وعاء صغير بمثابة نوع لذيذ من 
المقبالت اإليطالية.

الكمية تكفي 4 إلى 6 أشخاص

❍ زيت زيتون
❍ كوبان من صلصة مارينارا الجاهزة أو 

المحضرة في المنزل
❍ ثلث كوب من جبنة الماسكاربون

❍ ربع كوب من البقدونس الطازج المفروم
❍ ملعقتان صغيرتان من الصعتر الطازج 

المفروم
❍ 500 غ من التورتيليني بالجبنة

❍ 100 غ من شرائح جبنة الموزاريال
❍ ربع كوب من جبنة البارميسان المبشورة

التحضير

يحمى الفرن لغاية 350 درجة فهرنهايت. تدهن 
صينية خبز حجمها 16×16×4 سم أو 4 أطباق 

غراتان فردية بالقليل من الزيت.
تخلط صلصة مارينارا مع جبنة الماسكاربون 

والبقدونس والصعتر في وعاء كبير.
تسلق التورتيليني في وعاء كبير من الماء المغلي 

المملح لمدة 2 إلى 3 دقائق حتى تنضج، ثم تصفى. 
تضاف التورتيليني إلى الصلصة وتخلط معها.

ينقل خليط التورتيليني إلى صينية الخبز المحضرة 
أو األطباق الفردية المحضرة. توزع فوقها شرائح 
الموزاريال والبارميسان. يغطى الطبق أو األطباق 

بورق األلمنيوم ويخبز في الفرن لمدة 20 دقيقة. ترفع 
ورقة األلمنيوم ويتابع الخبز لمدة 10 دقائق إضافية 

حتى تظهر الفقاقيع في الصلصة وتذوب الجبنة.

صلصة مارينارا

❍ نصف كوب من زيت الزيتون
❍ بصلتان صغيرتان مفرومتان ناعمًا

❍ فصا ثوم مفرومان ناعمًا
❍ عودا كرفس مفرومان ناعمًا

❍ جزرتان مقشرتان ومفرومتان ناعمًا
❍ ملعقتان صغيرتان من الملح أو أكثر حسب الذوق

❍ نصف ملعقة صغيرة من البهار األسود
❍ 1200 غ من البندورة المهروسة

❍ ورقتان من الغار اليابس
❍ ملعقة طعام من معجون البندورة

التحضير

يحمى زيت الزيتون في قدر كبيرة على نار 
متوسطة. يقلى الثوم والبصل لمدة 10 دقائق 

تقريبًا حتى يذبل البصل. يضاف الكرفس والجزر 
ونصف ملعقة صغيرة من كل من الملح والبهار. 

تقلى الخضار لمدة 10 دقائق تقريبًا حتى تنضج.
تضاف البندورة ومعجون البندورة وورق الغار 

ويترك الخليط ليغلي على نار خفيفة لمدة ساعة 
كاملة حتى تتكثف الصلصة.

ترمى أوراق الغار ويرش المزيد من الملح والبهار 
حسب الذوق إلى الصلصة، وتهرس الصلصة في 

الخالط الكهربائي للحصول على قوام قشدي.
تترك الصلصة لتبرد ثم تغطى وتحفظ في 

الثالجة. يعاد تسخينها فوق نار متوسطة قبل 
االستعمال.

قبل يوم واحد.تحضير الصلصة مالحظة: يمكن 

تورتيليني بالجبنة



مطبخ  لها

الكمية تكفي 6 إلى 8 أشخاص
❍ 4 أكواب من الحليب

❍ ملعقتا طعام من الزبدة
❍ قشرة ليمونة

❍ كوب من السكر
❍ ثالثة أرباع الكوب من السميد الناعم

❍ 3 بيضات
❍ نصف كوب من السكر مع ملعقة صغيرة 

من القرفة )لرشها بين الطبقات(
❍ نصف كوب من مزيج الزبدة المذوبة 

والزيت

التحضير
يدهن قالب تشيزكايك قطره 28 سم أو أي 

قالب جاتوه قطره 28 سم بالزبدة والزيت.
توضع طبقة من عجينة الفايلو في قعر 

القالب، ثم تدهن بمزيج الزيت والزبدة، 
ويرش عليها السكر والقرفة. توضع طبقة 

أخرى من الفايلو وتدهن بمزيج الزيت 
والزبدة ويرش عليها السكر والقرفة. تكرر 
العملية نفسها حتى تكديس 6 طبقات من 

عجينة الفايلو.
يوضع الكاسترد المحضر فوق الطبقة 

السادسة، ثم يغطى بست طبقات أخرى من 
عجينة الفايلو، على أن تكون كل طبقة مدهونة 

بمزيج الزيت والزبدة ومرشوشة بالقرفة.
يدهن سطح الطبقة العلوية بمزيج الزيت 

والزبدة وترش القرفة ويخبز القالب في فرن 
حرارته 350 درجة فهرنهايت حتى ينضج 

سطح البوكاسا وقعرها وتصبح وردية اللون.
لتحضير كاسترد السميد، يخلط الحليب 

مع الزبدة وقشرة الليمون والسكر والسميد 

الناعم في قدر. يطهى الخليط حتى يغلي 
المزيج وتظهر فيه الفقاقيع ويتكثف قلياًل.

تطفأ النار ويضاف البيض، الواحدة تلو 
األخرى، ويحرك الكاسترد جيدًا.

يترك الكاسترد جانبًا ليفتر قبل سكبه فوق 
طبقات الفايلو.

بالنسبة إلى الطبقة العلوية، يكفي كشكشة 
سطح الطبقة األخيرة من العجينة للحصول 

على سطح غير مستٍو.
مالحظة: للحصول على بوكاسا مطهوة 

جيدًا، حين تصبح البوكاسا وردية اللون لكن 
قعرها ال يزال نيئًا، يغطى سطحها بورقة 

األلمنيوم ويتابع الخبز حتى ينضج قعر 
البوكاسا وحوافها. يحصل ذلك ألن سطح 
رقاقات الفايلو يتخذ سريعًا اللون الوردي 

عند خبزها لمدة 15 دقيقة تقريبًا.

بوكاسا 
)حلوى يونانية(



الكمية تكفي 4 إلى 6 أشخاص

❍ رأسان كبيران من البطاطا المسلوقة 
والمهروسة خشنًا

❍ بيضتان مسلوقتان ومقطعتان إلى أرباع
❍ كيلوغرام من السبانخ المسلوق والمصفى 

والمعصور جيدًا
❍ كيلوغرام من شرائح سمك اللقز أو 

الهامور المقطعة إلى عيدان طويلة ورفيعة

الصلصة

❍ بصلتان متوسطتان مفرومتان
❍ جزرتان مقطعتان إلى مكعبات

❍ ربع كوب من زيت الزيتون

❍ كوبان من الكريما الطازجة
❍ ملعقتان صغيرتان من الخردل

❍ كوب من جبنة التشيدار
❍ نصف ملعقة طعام من البقدونس المفروم

❍ عصير ليمونة

تحضير الصلصة
يحمى زيت الزيتون ويقلى البصل حتى يذبل. 
تضاف إليه مكعبات الجزر ويتابع الطهو حتى 
ينضج الجزر جزئيًا. تضاف الكريما الطازجة 
والخردل وجبنة التشيدار والبقدونس المفروم 
وعصير الليمون. تخلط مكونات الصلصة مع 

بعضها وتسكب فوق شرائح السمك.

التحضير
تهرس البطاطا المسلوقة خشنًا بواسطة 

الشوكة أو المهرسة وتخلط مع ملعقتيّ طعام 
من الزيت النباتي ثم تترك جانبًا.

يدهن قعر طبق زجاجي مقاوم للحرارة أو 
صينية فرن بالزبدة، ثم يسكب السبانخ في 
القعر. توزع من ثم شرائح السمك المقطعة 

وبعدها الصلصة المحضرة.
توضع أخيرًا طبقة من البطاطا المهروسة 
وتخبز الصينية في الفرن لمدة 25 دقيقة 

تقريبًا حتى تصبح البطاطا وردية اللون. يزين 
الطبق بقطع البيض المسلوق.

مع صلصة
 السبانخ

 القشدية

شرائح السمك



مطبخ  لها

الكمية تكفي 4 إلى 6 أشخاص

❍ كوبان من الدقيق المتعدد 
االستعماالت

❍ 200 غ من الزبدة الباردة
❍ رشة فانيال

❍ بيضة واحدة مع ثالثة أرباع الكوب 
من السكر الناعم

❍ حبات فستق حلبي مشطورة إلى 
نصفين

التحضير
يخلط الدقيق مع الزبدة والسكر الناعم 

والفانيال والبيضة في خالط الطعام 
للحصول على عجينة متماسكة في 

زاوية واحدة من وعاء الخالط.
ترفع العجينة من وعاء الخالط وتلف 

بورقة نايلون وتحفظ في الثالجة لمدة 
30 إلى 45 دقيقة.

تخرج العجينة من الثالجة وتقسم إلى 
نصفين ويرق النصف األول فوق سطح 

مكسو بالدقيق للحصول على عجينة 
رقيقة جدًا.

تستخدم قطاعة البسكويت الصغيرة 
المشتملة على فجوة في الوسط 

لتقطيع العجينة إلى دوائر صغيرة. 
تنقل دوائر البسكويت إلى صينية غير 

الصقة.
يكرر الشيء نفسه مع النصف الثانية 

من كرة العجين.
توضع نصف حبة فستق حلبي في 
وسط كل دائرة بسكويت، ثم تخبز 

دوائر البسكويت في فرن حرارته 350 
درجة فهرنهايت حتى تصبح وردية 

اللون وهشة جدًا.
تخرج قطع السابليه من الفرن وتترك 
جانبًا لتبرد تمامًا، ثم تحفظ في وعاء 

كتيم للهواء.

قطع 
السابليه 
الصغيرة

الكمية تكفي 6 الى 8 أشخاص

❍ 250 غ من مسحوق اللوز
❍ 450 غ من السكر الناعم

❍ بياض 7 إلى 8 بيضات في حرارة الغرفة
❍ 60 غ من السكر

❍ رشة من مسحوق كريم الدردي 
(Crem of tartar)     

❍ ملونات طعام باألخضر والوردي
❍ مسحوق كاكاو

❍ مسحوق نيسكافيه

التحضير
ينخل مسحوق اللوز والسكر الناعم عبر 

منخل ناعم للحصول على خليط ناعم جدًا.
يخلط كريم التارتار مع بياض البيض، ثم 
يخفقان معًا في خالط الجاتوه، ويضاف 
إليهما تدريجيًا 60 غ من السكر للحصول 

على مرانغ أبيض جامد.
يوقف الخالط. يضاف قسم من مزيج 

مسحوق اللوز والسكر الناعم إلى المرانغ 
ويحرك معه بواسطة ملوق بالستيكي، ثم 

تضاف بقية المزيج بعناية.
يسكب الخفيق المحضر في كيس حلويات 

مزود برأس معدني عادي، ويسكب فوق 
صينية فرن مبطنة بورق البارشمان على 

شكل دوائر صغيرة، على أن تفصل مسافة 
قليلة بين الدائرة واألخرى.

تخبز الصينية في فرن حرارته 250 درجة 
مئوية لمدة 5 إلى 6 دقائق، ثم تخفف حرارة 

الفرن لتصبح 200 درجة فهرنهايت ويتابع 
الخبز لمدة 10 دقائق إضافية.

يستحسن وضع صينية أخرى تحت صينية 
المعكرون لتفادي احتراق أسفل قطع 

المعكرون.
يطفأ الفرن وتترك قطع المعكرون فيه لمدة 

ساعة أو ساعتين حتى تجف.
تلصق قطعتان من المعكرون مع بعضهما 

بواسطة أي نوع من المربى أو الشوكوال 
المذوبة.

ون
كر

مع
ال

مالحظة:

في حال استعمال 

الملونات والمنكهات، 

يجب إضافتها إلى 

المرانغ أثناء خفقه. 

وفي حال إضافة 

مسحوق الكاكاو، يجب 

إضافته إلى مسحوق 

اللوز والسكر الناعم.



مطبخ  لها

إعداد السيدة 
أناهيد دونيكيان 

تصوير: رونالد ناصيف

التحضير
يوضع النودلز في قدر من الماء المغلي، 

ثم تغطى القدر وتطفأ النار. يترك النودلز 
منقوعًا في الماء الساخن أثناء تحضير 

الحساء حتى يطرى كفاية )يفترض أن يدوم 
النقع 10 إلى 15 دقيقة(.

توضع مرقة الدجاج في قدر الحساء مع 
عشب الليمون والزنجبيل وقطع الدجاج. 

يترك الخليط حتى الغليان ثم تخفف النار 
ويتابع الطهو لمدة 8 إلى 10 دقائق حتى 

ينضج الدجاج.
يضاف الجزر أواًل، ومن ثم البروكولي، 

والملفوف المفروم. يحرك الخليط ويترك 
على النار ليغلي بهدوء 5 دقائق تقريبًا.

يضاف حليب جوز الهند ويحرك مع الخليط 
حتى يذوب. تخفف النار قدر اإلمكان.

تضاف صلصة السمك وصلصة الصويا. 
وإذا أردت أن يكون الحساء كثير التوابل، 

تضاف 1 إلى 2 ملعقة صغيرة من الصلصة 
الحريفة.

يضاف المزيد من صلصة السمك حسب 
الذوق، ثم يضاف 1 إلى 2 ملعقة طعام من 

عصير الليمون حسب الذوق.
يصفى النودلز من الماء الساخن ويسكب 
في أطباق التقديم. يسكب فوقه الحساء 

ويرش الحبق الطازج فوق كل طبق قبل 
تقديمه مع الصلصة الحريفة في طبق 

جانبي.

حساء
 جوز 

الهند 
وعشب 
الليمون

الكمية تكفي 3 إلى 4 أشخاص

❍ عودان من عشب الليمون
❍ علبة من نودلز البيض التايالندية

❍ قطعة زنجبيل مقطعة إلى عيدان قصيرة 
ورفيعة

❍ 6 أكواب من مرقة الدجاج
❍ 1 إلى 2 صدر دجاج خاٍل من العظام أو 
2 إلى 3 أفخاذ دجاج مقطعة إلى قطع 

صغيرة
❍ رأس بروكولي مقطع إلى زهيرات، بما 

في ذلك األعناق
❍ 1 إلى 2 كوب من الملفوف الصيني أو 

الملفوف العادي المقطع إلى قطع صغيرة
❍ 1 إلى 2 جزرة مقطعة إلى مكعبات

❍ 2 إلى 3 مالعق طعام من صلصة السمك
❍ 2 إلى 3 مالعق طعام من صلصة الصويا

❍ كوب من حليب جوز الهند
❍ كوب من أوراق الحبق الطازجة المفرومة 

خشنًا
❍ صلصة حريفة تايلندية أو فيتنامية 

)اختياري(

الكمية تكفي 4 أشخاص

250 غ من كرات جبنة الموزاريال الظازجة
خسة آيسبرغ

8 إلى 10 حبات بندورة كرزية

4 جزرات مبشورة

الصلصة

4 مالعق طعام من المايونيز

4 مالعق طعام من اللبن
خل بلسمي

القليل من الماء لترقيق الصلصة

التحضير

تغرز كرة من جبنة البارميسان مع حبة 

بندورة كرزية، ومن ثم كرة جبنة وبعدها 

حبة بندورة في سيخ خشبي للحصول 

أخيرًا على 4 أسياخ محشوة بالجبنة 
والبندورة.

تغسل خسة اآليسبرغ وتقطع إلى 4 أقسام.

يبرش الجزر ويقسم إلى 4 حصص 
متساوية.

في وعاء السلطة، توضع قطع خس 

اآليسبرغ، مع األسياخ األربعة للموزاريال 

والبندورة، والحصص األربع للجزر 

المبشور. يوضع طبق الصلصة في الوسط.

يقدم هذا الطبق بمثابة نوع لذيذ ومنعش 
من السلطات.

الكمية تكفي 4 أشخاص

❍ 8 شرائح من لحم الفيليه
❍ رأسان من البطاطا مقطعان إلى مكعبات 

صغيرة
❍ 200 غ من الفطر المقطع

❍ جزرتان مقطعتان إلى مكعبات صغيرة
❍ كوب من البازيال

❍ بصلة متوسطة مفرومة
❍ فصا ثوم مهروسان

❍ مكعب من مرقة اللحم أو الدجاج مذوب 
في كوب من الماء الفاتر

❍ ملح وبهار أسود ونصف ملعقة صغيرة من 
البهار الحلو

❍ 50 غ من الزبدة مع زيت نباتي

التحضير
يحمى الزيت النباتي في مقالة وتقلى فيه 
البطاطا حتى تصبح وردية اللون ثم ترفع 

وتوضع جانبًا.

يصفى الفطر من ماء العلبة، ثم يخلط مع 
الجزر والبطاطا والبازيال.

تذوب ملعقتا طعام من الزبدة في قدر وتقلى 
فيهما شرائح اللحم قلياًل على الوجهين، ثم 

يرش عليها الملح والبهار والبهار الحلو.
تستخدم الزبدة نفسها لقلي البصل المفروم 

والثوم المهروس. تضاف بقية الخضار ويقلى 
الكل معًا لبضع دقائق.

يخلط البصل والثوم والخضار مع بعضها.
تصف شرائح اللحم وسط قعر طبق زجاجي 

مقاوم للحرارة مدهون بالزيت، ثم يوزع حولها 
خليط الخضار.

يسكب كوب من مرقة اللحم أو الدجاج فوق 
محتويات الطبق قبل خبزه في الفرن لمدة 20 

دقيقة تقريبًا.
يقدم الطبق مع األرز والسلطة الخضراء.

مالحظة: يمكن إضافة الذرة والفليفلة 
الخضراء والحمراء المقطعة إلى مكعبات 

صغيرة حسب الذوق.

دية
عو

لس
م ا

للح
 وا

ضار
الخ

نة 
يخ

سلطة الموزاريال 
مع الخضار الطازجة

مالحظة: يمكن 

إضافة الذرة 

واألفوكادو 

والبالميتو وبقية 

أنواع الخضار إلى 

هذه السلطة، 

وكذلك وضع شرائح 

خيار مع البندورة 

والجبنة في 

األسياخ الخشبية.
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مالحظة: في حال 

نقصت مرقة اللحم 

أثناء الطهو يمكن 

إضافة المزيد من 

الماء للحصول 

الحقًا على أربعة 

أكواب من المرقة 

لطهي األرز. 

الكمية تكفي 4 إلى 5 أشخاص

❍ كوبان من األرز البسماتي
❍ نصف كيلوغرام من مكعبات لحم البقر 

أو الغنم
❍ 5 أكواب من الماء

❍ عودا قرفة
❍ ملعقة صغيرة من البهار األسود

❍ ملح
❍ 3 بصالت مفرومة

❍ ملعقة صغيرة من كل من الليمون 
الناشف، والهال، والقرفة، والكمون، 

والبهار األسود، والبهار الحلو، والكزبرة 

اليابسة، والعقدة الصفراء
❍ كوب من السمنة أو الزيت النباتي

❍ ربع كوب من اللوز المقلي
❍ ربع كوب من الزبيب المقلي

لتحضير ا

يسلق اللحم في 5 إلى 6 أكواب من الماء، 
وترفع الزفرة عند ظهورها، ثم تضاف 

التوابل والملح ويطهى اللحم حتى ينضج.
يصفى اللحم من المرقة وتترك المرقة 

مغطاة.
يحمى الزيت أو السمنة ويقلى البصل 

حتى يذبل، ثم تضاف التوابل وقطع اللحم 
المطهوة والعقدة الصفراء. يخلط الكل 

جيدًا.
يغسل األرز ويصفى. ثم تضاف أربعة 

أكواب من مرقة اللحم ويسلق على نار 
هادئة حتى يمتص كل الماء.

تفتح حفرة في وسط األرز ويسكب فيها 
خليط اللحم والبصل.

يغطى األرز بورقة ألمنيوم ويطهى المحتوى 
بطريقة البان ماري لمدة 30 دقيقة.

يزين طبق األرز باللوز والزبيب ويقدم مع 
األرز واللحم والسلطة الخضراء.

التمان المنكه علىالطريقة العراقية



مطبخ  لها

الكمية تكفي 6 إلى 8 أشخاص

❍ لفافتان من جاتوه الشوكوال الجاهزة
❍ وصفة موس بالشوكوال

❍ 50 غ من الشوكوال المذوبة للزينة
❍ حبة فراولة للزينة

التحضير
تقطع لفافتا جاتوه الشوكوال الجاهزتان إلى 

دوائر سماكتها 1.5 إلى 2 سم.
يحضر وعاء سلطة ويبطن بورقة نايلون. 
تصف دوائر الجاتوه قرب بعضها البعض 

في قعر الطبق وعلى جوانبه بطريقة مرتبة 
وجميلة بحيث ال تبقى أية مساحات فارغة.

تسكب موس الشوكوال فوق قطع الجاتوه ثم 
تغطى الموس بالمزيد من دوائر الجاتوه، 
ثم تغطى بورقة نايلون ويحفظ الوعاء في 

الثالجة لمدة 4 إلى 6 ساعات.
حين يجمد الجاتوه، يقلب محتوى الوعاء 

رأسًا على عقب، ويزين بالشوكوال المذوبة 
والقليل من الكريما الطازجة. توضع حبة 

فراولة في وسط الكريما فوق الجاتوه.

موس الشوكوال

❍ كوبان من الكريما النباتية )الخاصة 
بالحلويات(

❍ كوب من الكريما الطازجة
❍ 300 غ من الشوكوال السوداء

التحضير
تخفق الكريما النباتية مع الكريما الطازجة 

للحصول على قوام متجانس وجامد.
تذوب الشوكوال في المايكروايف أو البان 

ماري ثم تترك جانبًا لمدة دقيقتين.
تخلط ملعقتا طعام من الكريما الطازجة 

مع الشوكوال، ثم يعاد هذا الخليط إلى بقية 
الكريما ويحرك المزيج جيدًا بشريط معدني 

للحصول على موس بالشوكوال له قوام 
متجانس.

يسكب هذا الموس فوق شرائح الجاتوه ثم 
يغطى بالمزيد من شرائح الجاتوه.

مالحظة: 

يمكن إضافة 

أية نكهة إلى 

هذا الموس 

حسب الذوق.

جاتوه موس الشوكوال
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الكمية تكفي 6 أشخاص

❍ كيلوغرام من لحم البقر المفروم ناعمًا
❍ جزرتان مبشورتان

❍ عودان من الكرفس المفرومان ناعمًا أو 
المقطعان إلى مكعبات

❍ بيضة واحدة
❍ رغيف سندويش منزوع القشرة ومنقوع 

في الحليب 
❍ نصف كوب من الكاتشاب

❍ ملح وبهار أبيض وبهار حلو
❍ فصا ثوم

❍ ملعقة طعام من الخردل
❍ بصلة متوسطة

❍ نصف كوب من الكاتشاب مع ملعقة 
طعام من السكر األسمر

التحضير

يخلط اللحم مع الملح والتوابل والبيضة 
والكاتشاب والخردل وأنواع الخضار 

المذكورة والخبز المنقوع في الحليب. يرش 
الملح اإلضافي حسب الحاجة.

تبلل اليدان بالزيت ويقرّص المزيج على 
شكل روستو طويل.

ينقل الروستو إلى ورقة ألمنيوم مدهونة جيدًا 
بالزيت. يفرك سطح الروستو بالكاتشاب 

والسكر األسمر، ثم يغطى بورقة األلمنيوم 
ويخبز لمدة 40 دقيقة في فرن حرارته 350 

درجة فهرنهايت أو حتى ينضج اللحم ويصبح 
جامدًا على اللمس.

ترفع ورقة األلمنيوم عن اللحم ويتابع خبزه 
لمدة 7 إلى 10 دقائق إضافية حتى يتلون 

سطحه قلياًل.
يخرج اللحم من الفرن ويترك ليصبح في 

حرارة الغرفة.
يقطع الروستو إلى شرائح ويقدم مع الخضار 

المسلوقة أو المقلية سريعًا في الزيت 
والبطاطا المقلية أو البطاطا المهروسة.

مالحظة: يمكن 

حفظ الروستو في 

قسم التجليد من 

الثالجة لمدة 7 

إلى 10 أيام شرط 

لفه بورق النايلون 

الالصق.

الروستو األميركي

إعداد السيدة 
أناهيد دونيكيان 

تصوير: رونالد ناصيف

مطبخ  لها
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الكمية تكفي 6 أشخاص

❍ طبق زجاجي مقاوم لحرارة الفرن
 elbow 350 غ من المعكرونة المعكوفة ❍

macaroni
❍ 2.5 كوب من الحليب

❍ كوبان من الكريما الطازجة
❍ ملعقتان صغيرتان من الدقيق المتعدد 

االستعماالت
❍ نصف ملعقة صغيرة من الملح

❍ ربع ملعقة صغيرة من البهار األسود
❍ كوب من الجبنة المبروشة المتنوعة أو 

جبنة فونتينا المبروشة
❍ كوب من جبنة التشيدار الصفراء المبروشة
❍ ثالثة أرباع الكوب من جبنة بارميسان المبروشة

❍ كوب من جبنة موزاريال المبروشة

❍ ملعقتا طعام من أوراق البقدونس 
الطازجة المفرومة )اختياري(

التحضير

يحمى الفرن لغاية 450 درجة فهرنهايت. 
يدهن طبق زجاجي مقاوم للحرارة حجمه 

18×26×5 سم بالزبدة.
تسلق المعكرونة في الماء المملح لمدة 5 

دقائق تقريبًا، مع التحريك المستمر، حتى 
تنضج وإنما تبقى قاسية قلياًل على اللمس 

)al-dente(. تصفى المعكرونة من الماء ولكن 
من دون شطفها.

يخفق الحليب مع الكريما والدقيق والملح 
والبهار في وعاء كبير. يضاف من ثم كوب من 

جبنة فونتينا المبروشة، ونصف كوب من جبنة 

التشيدار، ونصف كوب من جبنة البارميسان، 
ونصف كوب من جبنة الموزاريال والبقدونس 

)في حال استعماله(. تضاف المعكرونة إلى 
هذا الخليط وتحرك معه جيدًا.

يسكب مزيج المعكرونة في الطبق الزجاجي 
المحضر. يخلط ما تبقى من جبنة فونتينا 
مع ربع كوب من البارميسان وربع كوب من 
الموزاريال ونصف كوب من التشيدار في 

وعاء. يحرك هذا الخليط جيدًا ثم يرش فوق 
خليط المعكرونة.

يخبز الطبق في الفرن لمدة 20 دقيقة تقريبًا 
حتى تظهر الفقاقيع على سطحه وتذوب 

الجبنة وتصبح وردية اللون.
يترك طبق المعكرونة جانبًا لمدة 10 إلى 15 

دقيقة ثم يقدم فاترًا.

ماك تشيز )معكرونة بالجبنة(

الكمية تكفي 4 أشخاص

❍ 4 شرائح من فيليه سمك الصول
❍ 4 مالعق طعام من صلصة البستو

❍ 4 مالعق طعام من زيت الزيتون
❍ 4 مالعق طعام من الجزر المبشور
❍ 4 مالعق طعام من عصير الليمون

❍ أرز للتقديم
❍ ملح وبهار.

التحضير
تنقع شرائح السمك في كوبين من 

الحليب مع نصف ملعقة صغيرة من 
الملح ونصف ملعقة صغيرة من البهار 
األبيض لمدة 3 إلى 4 ساعات. تصفى 
بعدها شرائح السمك وتجفف بمحارم 

المطبخ الورقية.
تدهن كل شريحة سمك بعصير الليمون، 

ومن ثم بصلصة البستو، ثم تسكب 
ملعقة طعام من الجزر المبشور على 

حافة واحدة من شريحة السمك وتلف 
الشريحة مثل جذع وتثبت بعود أسنان 

خشبي.
تدهن كل لفافة بالكثير من صلصة 

البستو.
تسكب 4 إلى 6 مالعق طعام من زيت 
الزيتون في قعر طبق زجاجي مقاوم 
للحرارة وتصف فيه لفافات السمك.

يخبز الطبق لمدة 20 إلى 25 دقيقة في 

فرن حرارته 350 درجة فهرنهايت حتى 
تنضج شرائح السمك.

صلصة البستو

❍ ربع كوب من الصنوبر المحمص
❍ فص ثوم

❍ ربع كوب من زيت الزيتون
❍ رشة ملح

❍ كوب من أوراق الحبق الطازجة
❍ ملعقتا طعام من جبنة البارمسان

تحضير صلصة البستو
يطحن الصنوبر مع الثوم والملح وأوراق 

الحبق في خالط الطعام. يسكب زيت 
الزيتون فوق الخليط أثناء عمل الخالط 

للحصول 
أخيرًا على 

صلصة 
خضراء. 

تضاف جبنة 
البارمسان 

أخيرًا ويسكب 
المزيد من 

زيت الزيتون 
حسب 

الحاجة.

السمك  لفافات 
البستو صلصة  مع 

مالحظة: يمكن 

إبقاء الصلصة في 

قنينة وحفظها 

في الثالجة 

واستعمالها عند 

الحاجة. يمكن 

استبدال الصنوبر 

باللوز أو البندق 

أو الجوز حسب 

الذوق.



مطبخ  لها

الكمية تكفي 8 أشخاص

❍ رقاقتان من عجينة الباف الجاهزة
❍ ثلث كوب من كريما شوكوال بالبندق

❍ 30 غ من الشوكوال السوداء 
المبروشة ناعمًا

❍ صفار بيضتين

التحضير

يحمى الفرن لغاية 375 درجة 
فهرنهايت. تبطن صينيتان بورق 

البارشمان.
تقطع كل رقاقة من عجينة الباف إلى 

أربع مثلثات.
تدهن كريما الشوكوال على المثلثات، 

شرط االبتعاد 1 سم عن الحواف. 
ترش الشوكوال المبروشة بالتساوي 

فوق كريما الشوكوال.
تلف المثلثات، بدءًا من الطرف 

العريض، ثم تصف في الصينيتين 
المحضرتين، على أن تبعد المثلثات 

عن بعضها مسافة 3 إلى 4 سم، ويكون 
الطرف الملفوف لكل قطعة كرواسان 

في الجهة السفلية. تدهن قطع 
الكرواسان بصفار البيض.

تخبز قطع الكرواسان في الفرن 
الساخن لمدة 12 دقيقة تقريبًا أو حتى 

تحمرّ قطع الكرواسان قلياًل وتنضج.
تقدم قطع الكرواسان مع السكر 

الناعم )اختياري( وتقدم فاترة أو في 
حرارة الغرفة.

كرواسان 
شوكوال 

بالبندق

الكمية تكفي 4 أشخاص

❍ كيلوغرام من اليقطين المقشر والمقطع 
إلى مكعبات حجمها 6 إلى 7 سم

❍ 750 غ من السكر
❍ فانيال

❍ قشطة طازجة
❍ فستق حلبي للزينة

التحضير

توضع مكعبات اليقطين في وعاء بالستيكي 
ويرش عليها السكر وتترك جانبًا طوال الليل 

حتى يفرز اليقطين كل مائه ويصبح السكر 
رطبًا.

تنقل مكعبات اليقطين مع السكر إلى قدر 
وتطهى على نار متوسطة حتى تبدأ بالغليان. 

تخفف النار ويتابع الطهو حتى يصبح اليقطين 
ذهبي اللون وطريًا عند لمسه باإلصبع.

ترفع القدر عن النار وتترك جانبًا ليبرد 
محتواها تمامًا. 

تصفى مكعبات اليقطين ويحتفظ بالقليل من 
القطر عليها، ثم تقدم مع القشطة الطازجة 

وتزين بالفستق الحلبي المطحون.

مربى اليقطين

القطر لغرض آخر.هذه الحالة استعمال العصارة، ويمكن في كان اليقطين كثير كثيرًا أحيانًا إذا يكون قطر السكر مالحظة: قد 

الكمية تكفي 8 أشخاص

❍ 4 بيضات في حرارة الغرفة
❍ نصف كوب من السكر

❍ فانيال
❍ ملعقة صغيرة من الباكينغ باودر

❍ 1.5 كوب من الدقيق المتعدد 
االستعماالت

❍ رشة ملح وملعقة صغيرة من برش 
البرتقال

❍ نصف كوب من العسل المسخن قلياًل
❍ 200 غ من اللوز المقطع إلى شرائح

❍ نصف كوب من الزبدة المذوبة
❍ 3 مالعق طعام من الكريما الطازجة

التحضير

يخفق البيض ليصبح شاحب اللون. يضاف 
إليه السكر ويتابع الخفق حتى يذوب السكر.

تضاف الفانيال وبرش البرتقال والدقيق 
والباكينغ باودر والملح.

يخفق الخليط جيدًا ليصبح متوسط الكثافة 
ثم يسكب في صينية مدهونة بالزيت.

تخبز الصينية في فرن حرارته 350 درجة 

فهرنهايت حتى ينضج الجاتوه جزئيًا.
تخلط الزبدة مع الكريما الطازجة ويسكب 
هذا الخليط فوق الجاتوه بعد إخراجه من 

الفرن. ينثر اللوز فوق سطح الجاتوه ثم يعاد 
الجاتوه إلى الفرن ويتابع الخبز حتى يصبح 

اللوز وردي اللون.
يخرج الجاتوه من الفرن ويسكب فوقه العسل 

الساخن بسرعة.
يترك الجاتوه ليبرد ثم يقطع إلى شرائح 

صغيرة أو مربعات.
يقدم الجاتوه مع الشاي أو القهوة.

العسل حسب وماء الورد إلى إضافة ماء الزهر مالحظة: يمكن 
الذوق.

جاتوه اللوز  والعسل



الكمية تكفي 6 أشخاص

❍ كوبان من الحليب
❍ كوب من الكريما الطازجة

❍ 3 إلى 4 مالعق طعام من السكر
❍ 4 مالعق كبيرة وممتلئة من دقيق الذرة 

)النشاء(
❍ رشة فانيال

❍ كوب من الكريما الطازجة المخفوقة للزينة
❍ تفاحتان كبيرتان )باللون األصفر(
❍ فستق حلبي وزهر الليمون للزينة

التحضير
تقشر التفاحتان وتنظفان من البذور ثم تقطعان 

إلى قطع صغيرة.
توضع مكعبات التفاح في طبق وترش عليها 

ربع ملعقة صغيرة من القرفة وملعقتا طعام من 
السكر ورشة من جوزة الطيب. يخبز الخليط 

في المايكروايف حتى يطرى التفاح ويذبل.
وفي حال عدم استعمال المايكروايف، يمكن 
وضع قطع التفاح في قدر مع السكر والتوابل 

وربع كوب من الماء. يطهى الخليط على النار 
حتى يطرى التفاح ويتبخر الماء.

لتحضير الكاسترد، يخلط الحليب مع الكريما 
الطازجة والسكر في قدر على النار. يذوب 

دقيق الذرة في 4 إلى 5 مالعق طعام من 
الماء ثم يضاف إلى الكاسترد الساخن يحرّك 

الخليط حتى يغلي وتظهر الفقاقيع.
تطفأ النار وتضاف رشة فانيال إلى محتوى 

القدر.
تحضر أكواب الكاسترد أو األكواب الزخرفية 

وتمأل حتى الربع فقط بالبودينغ، ثم تسكب 
فيها ثلث كمية التفاح المطهو، وبعدها طبقة 
أخرى من الكاسترد ومن ثم طبقة من التفاح 

وأخيرًا طبقة من الكاسترد. تترك األكواب في 
حرارة الغرفة ليبرد محتواها.

تحفظ األكواب في الثالجة لمدة 2 إلى 3 
ساعات، ثم يزين سطح كل كوب بالكريما 

الطازجة المخفوقة )باستعمال كيس حلويات 
مزود برأس زخرفي(، والفستق الحلبي 

المطحون وزهر الليمون.

الكمية تكفي 6 أشخاص

 pound 6 شرائح من الجاتوه الجاهز ❍
cake

❍ نصف كيلوغرام من الفراولة الطازجة 
مع 2 إلى 3 مالعق طعام من السكر 

)اختياري(
❍ كوبان من الكريما الطازجة المخفوقة 

مع 2 إلى 3 مالعق طعام من السكر

التحضير
تحضر 6 أكواب أو قوالب. توضع شريحة 
جاتوه في قعر كل كوب بعد إزالة القشرة 

الوردية عنها.
تهرس حبات الفراولة في الخالط للحصول 

على هريسة، ثم يضاف السكر حسب 
الذوق.

تخفق الكريما الطازجة لتصبح كثيفة.
يمأل كل كوب حتى الثلث بهريسة الفراولة، 

ثم تسكب فيه ملعقتا طعام من الكريما 
الطازجة وتسكب بعدها هريسة الفراولة. 

يزين كل كوب بالكريما الطازجة المخفوقة 
باستعمال كيس حلويات له رأس زخرفي.

تحفظ األكواب في الثالجة لمدة 30 دقيقة 
ثم تقدم بمثابة نوع منعش من الحلويات.

كوب الفراولة

مالحظة: يمكن 

إضافة توت )العليق 

األحمر( إلى الفراولة 

في حال توافره.

يمكن إعداد الوصفة 

نفسها مع المانجا.

فاح
بالت

نغ 
دي

بو



مطبخ  لها

حساء  البروكولي 

مع الجبنة

شرائح اللحم 
المتبلة والمشوية

الكمية تكفي 4 الى 6 أشخاص

❍ 4 إلى 6 شرائح فيليه بقر سماكتها 1 سم 
تقريبًا

صلصة التخليل

❍ بصلة متوسطة الحجم مفرومة خشنًا
❍ ثلث كوب صلصة صويا

❍ ربع كوب عصير ليمون طازج
❍ ربع كوب زيت زيتون

❍ ملعقتا طعام سكر أسمر
❍ ملعقتا طعام ثوم مفروم

❍ نصف ملعقة صغيرة بهار مطحون
❍ زيت نباتي

❍ فلفل أسود مطحون حديثًا.

التحضير
إلعداد صلصة التخليل، تخلط مكونات 

الصلصة مع بعضها في وعاء عميق.
توضع شرائح اللحم في طبق بالستيكي كبير 

وتسكب فوقها صلصة التخليل وتحفظ في 
الثالجة لمدة ساعتين مع ضرورة تقليب 
الشرائح في الصلصة بين الحين واآلخر.

ترفع شرائح اللحم من الطبق المسطح 
وترمى صلصة التخليل. ُتربّت شرائح اللحمة 
على محارم ورقية وتترك 20 إلى 30 دقيقة 

لتصبح في حرارة الغرفة.
يدهن وجها كل شريحة لحم بالقليل من 
الزيت ويرش عليها الفلفل حسب الذوق.

تشوى شرائح اللحم مباشرة فوق النار حتى 
تنضج حسب الذوق )4 إلى 6 دقائق للحصول 

على نضوج متوسط مع ضرورة تقليب 
الشرائح مرة واحدة(.

ترفع شرائح اللحم عن مصبّع الشواء وتترك 
جانبًا دقيقتين إلى ثالث دقائق ثم تقدم فاترة 

مع األرز والخضار وشرائح الليمون المشوية.

الكمية تكفي 4 إلى 6 أشخاص

❍ نصف كيلوغرام من زهيرات 
البروكولي الطازجة

❍ جزرتان متوسطتا الحجم 
مقطعتان

❍ بصلة متوسطة الحجم مفرومة
❍ 6 إلى 8 أكواب مرقة دجاج

❍ رأسا بطاطا مقشران ومفرومان
❍ 100 غ زبدة

❍ 200 غ جبنة تشيدار مبشورة
❍ كوب إلى كوب ونصف الكوب من 

الكريما الطازجة
❍ ملح وبهار أبيض

التحضير
تسخن الزبدة في قدر ويقلى الجزر 

والبصل والبطاطا والبروكولي لدقائق 
معدودة. تضاف مرقة الدجاج، والملح 

حسب الحاجة. تغطى القدر ويطهى 
الحساء على النار حتى تنضج كل 

الخضار. يهرس بعدها الحساء في خالط 
الطعام ليصبح قوامه قشديًا وناعمًا.

تضاف إليه جبنة التشيدار 
المبشورة، ومن 

ثم الكريما 
الطازجة. يخلط 

الحساء جيدًا. 
يقدم الحساء 

بعد تزيين 
الطبق بالمزيد 

من جبنة 
التشيدار.

مالحظة: إذا كان 

الحساء كثيفاً 

جداً، يمكن 

إضافة المزيد 

من مرقة الدجاج 

إليه لجعل قوامه 

قشدياً ناعماً.

إعداد السيدة 
أناهيد دونيكيان 

تصوير: رونالد ناصيف



مطبخ  لها

سلطة الروكا  
والفطر  الفرنسية

سمك الصول مع صلصة 
الخل البلسمي

الكمية تكفي 4 أشخاص

❍ 4 شرائح من فيليه الصول
❍ ملح وبهار أبيض

❍ دقيق، 2 إلى 3 مالعق طعام خل بلسمي
❍ 4 إلى 6 مالعق طعام زبدة مذوّبة

❍ زيت لقلي السمك.

التحضير
تغسل شرائح السمك ثم تجفف بالمحارم 

الورقية ويرش عليها الملح والبهار 
األبيض.

ثم تغمس شرائح السمك في الدقيق 
وتقلى في الزيت الساخن لتصبح ذهبية 

اللون ثم ترفع وتصفى على محارم ورقية. 
تذوب الزبدة وتخلط مع الخل البلسمي. 

تغمس كل شريحة سمك في هذه 
الصلصة وتقدم مع مجموعة منوعة من 

الخضار والنودلز الشفاف.

مالحظة: 
للحصول على 

نكهة لذيذة 
يمكن نقع 

شرائح فيليه 
الصول في 

الحليب لمدة 
ساعة تقريبًا.

الكمية تكفي 4 إلى 6 أشخاص

❍ 3 إلى 4 باقات روكا
❍ 250 غ فطر طازج

التحضير
تنظف باقات الروكا وتغسل ثم يترك جزء صغير 
من أعناقها. تصف أوراق الروكا بطريقة جميلة 
في طبق التقديم. تمسح حبات الفطر الطازجة 
إلى  الورقية وتقشر وتقطع  المطبخ  بمحارم 
شرائح ثم تسكب هذه الشرائح في وسط طبق 
ال��روك��ا. تزين  السلطة المشتمل على أوراق 
السلطة ب��وردة مصنوعة من قشرة البندورة 

وتقدم مع صلصة العسل وخردل ديجون.

صلصة العسل وخردل ديجون

❍ ملعقتا طعام من خردل ديجون الخشن 
الكثير الحبيبات

❍ ملعقة طعام من العسل
❍ 3 إلى 4 مالعق طعام من الخل البلسمي

❍ ملعقة صغيرة من برش الليمون
❍ ملعقة صغيرة من برش البرتقال

❍ نصف كوب من زيت الزيتون ونصف كوب 
من الزيت النباتي

❍ بهار أسود مطحون حديثًا

التحضير
يخلط الخردل مع العسل في وعاء عميق ويضاف 
إليهما الخل البلسمي. يحرك الخليط بشريط 
معدني. يضاف مزيج زيت الزيتون والزيت النباتي 
تدريجيًا إلى مزيج العسل والخردل مع االستمرار 
في التحريك الدائم بواسطة الشريط المعدني. 

تتابع إض��اف��ة ال��زي��ت على 
يصبح  حتى  النحو  ه��ذا 
 . لصلصة ا مثل  يج  لمز ا
الليمون  ب���رش  ي��ض��اف 
إلى  البرتقال و2  وب��رش 
3 مالعق طعام من الماء 
إل���ى ال��ص��ل��ص��ة. تحرك 

الصلصة وتوضع في وعاء 
زجاجي وتغطى حتى موعد 

االستعمال.

عدم الرغبة في مالحظة: في حال 
بملعقة طعام من استبدال العسل الليمون. كما يمكن استبداله بعصير البلسمي، يمكن استعمال الخل 

السكر األسمر.



مطبخ  لها

قاورمة سمك الهامور
الكمية: 4 إلى 6 أشخاص

❍ كيلوغرام شرائح سمك هامور
❍ ملح

❍ 2 إلى 3 مالعق طعام زيت أو سمنة
❍ بصلتان متوسطتان مفرومتان

❍ ملعقة صغيرة زنجبيل طازج مبشور
❍ فصا ثوم مهروسان

❍ نصف ملعقة صغيرة فلفل أحمر حريف
❍ ملعقة صغيرة بهارات الخليج
❍ ملعقة صغيرة عقدة صفراء

❍ عود قرفة صغير

❍ كوب بندورة مقشرة ومفرومة
❍ حبتا لومي مجفف، أو برش نصف ليمونة 

الحامض
❍ نصف كوب ماء

التحضير
تمسح شرائح السمك بالمحارم الورقية ثم 
تقطع إلى قطع صغيرة ويرش عليها القليل 

من الملح ثم تحفظ في الثالجة.
تحمى السمنة أو الزيت في قدر كبيرة ويقلى 

البصل ليذبل. يضاف الزنجبيل والثوم والفلفل 
الحريف والبهارات والعقدة الصفراء وعود 

القرفة. يطهى الخليط على النار لمدة دقيقتين.
تضاف البندورة واللومي أو برش الليمون 

والماء. يرش الملح حسب الذوق ويترك 
الخليط يغلي على نار خفيفة. تغطى القدر 

وتترك على النار 15 دقيقة.
تضاف قطع السمك إلى الصلصة وتغطى 
القدر وتترك على النار 15 إلى 30 دقيقة 

إضافية حتى تستوي قطع السمك. تنقل قطع 
السمك إلى طبق التقديم. يرمى عود القرفة 

واللومي من الصلصة ثم تسكب الصلصة فوق 
قطع السمك.

يقدم الطبق مع األرز المحمّر.

كبة البطاطا 
بالبرغل
الكمية: 6 أشخاص

❍ نصف كيلوغرام بطاطا
❍ كوب برغل أبيض ناعم

❍ ربع كوب دقيق
❍ بيضة واحدة

❍ ملح وبهار أسود

الحشوة

❍ ملعقتا طعام سمنة أو زيت، بصلة 
كبيرة مفرومة ناعمًا، 500 غ لحم غنم 

مفروم ناعمًا
❍ ربع كوب لوز مفروم، نصف كوب 

مشمش مجفف مفروم، نصف ملعقة 
صغيرة بهارات

❍ ملح وبهار أسود، زيت لقلي الكبة

تحضير الحشوة:
تسخن السمنة أو الزبدة في قدر ويقلى فيها 
البصل حتى يذبل. تقوّى النار ويضاف اللحم 
التحريك حتى  مع  القلي  ويتابع  المفروم 

ينضج اللحم ويتبخر الماء من المقالة.
تضاف بقية المكونات ويرش الملح والبهار 
حسب الذوق، ثم يضاف ربع كوب من الماء. 
القدر ويترك محتواها يغلي برفق  تغطى 
لمدة 10 دقائق على نار خفيفة. ترفع القدر 

عن النار وتترك لتبرد تمامًا.
تحضير الكبة:

تغسل رؤوس البطاطا وتسلق مع قشرتها 
حتى تنضج، ثم تصفى وتقشر وتهرس.

بين  ويعصر جيدًا  البرغل ويصفى  يغسل 
راحتيّ اليدين إلخراج كل الماء منه.

تخلط البطاطا المهروسة مع البرغل والدقيق 
والبيض والملح والبهار للحصول على عجينة 
كرات  إل��ى  البطاطا  عجينة  تقرص  دبقة. 
كرة  كل  وتحشى  بالماء،  المبللتين  باليدين 

بطاطا بمقدار ملعقة طعام من الحشوة.
كل  من  تمامًا  لتحمرّ  الكبة  أق��راص  تقلى 
الجهات، ثم تصفى على محارم ورقية وتقدم 

ساخنة.



مطبخ  لها

معكرونة لينغويني
مع كرات الحبش

مطبخ  لها

الكمية تكفي 6 إلى 8 أشخاص

❍ 3 مالعق طعام من زيت الزيتون
❍ نصف بصلة مفرومة ناعمًا

❍ 500 غ من لحم الحبش الداكن المفروم
❍ نصف كوب من جبنة رومانو اإليطالية 

المبروشة
❍ ربع كوب من البقدونس الطازج المفروم

❍ ربع كوب من الكعك المطحون
❍ ربع كوب من البندورة المعّلبة المجففة 

)Sun dried Tomatoes oil( والمفرومة
❍ بيضتان مخفوقتان قلياًل

❍ ثالثة أرباع ملعقة صغيرة من الملح
❍ ثالثة أرباع ملعقة صغيرة من البهار 

األسود المطحون طازجًا
❍ كرات الحبش

❍ 500 غ من معكرونة اللينغويني
❍ ربع كوب من زيت الزيتون

❍ 600 غ من البندورة الكاملة المعلبة، 
المصفاة والمقطعة إلى قطع صغيرة

❍ فصا ثوم كامالن مقشران
❍ ربع كوب من البقدونس الطازج المفروم

❍ نصف ملعقة صغيرة من الملح
❍ نصف ملعقة صغيرة من البهار األسود 

المطحون ناعمًا
❍ ثلث كوب من الحبق الطازج المفروم 

ناعمًا

التحضير
يحمّى زيت الزيتون في مقالة متوسطة 

الحجم على نار متوسطة. يضاف البصل 
ويقلى حتى يذبل. في وعاء كبير، يخلط 

البصل مع بقية المكونات الخاصة بكرات 
الحبش ويحرك الخليط جيدًا. يقرص 

الخليط إلى كرات قطرها 4 إلى 5 سم. 
تصف هذه الكرات في صينية مبطنة بورق 
األلمنيوم ومدهونة بالزيت، وتخبز الكرات 

في الفرن لمدة 20 دقيقة.
تحضر قدر كبيرة من الماء المملح وتغلى 

على نار قوية. تضاف المعكرونة وتسلق لمدة 
8 إلى 10 دقائق، مع التحريك بين الحين 

واآلخر، حتى تنضج وإنما تبقى جامدة على 
اللمس. تصفى المعكرونة ويحتفظ بمقدار 

كوب واحد من ماء سلقها.
لتحضير الصلصة، يسخن ربع كوب من زيت 

الزيتون فوق نار متوسطة. تضاف البندورة 
وفصوص الثوم والبقدونس والملح والبهار 

ويطهى الخليط لمدة 10 دقائق.
ترمى فصوص الثوم. تضاف كرات لحم 
الحبش المطهوة والمعكرونة المسلوقة 

ويحرك الخليط جيدًا. يضاف الكوب 
المحتفظ به من ماء سلق المعكرونة، بمعدل 
ربع كوب كل مرة، إذا احتاجت المعكرونة إلى 

الترطيب. يسكب الخليط في طبق التقديم 
وترش عليه أوراق الحبق.

مالحظة: 
يمكن ترك 
المعكرونة 

لوحدها 
وعدم خلطها 
مع الصلصة.



مطبخ  لها

الدجاج المشوي  
مع الفيتا والبندورة 

المجففة        
الكمية تكفي 6 أشخاص

❍ 6 صدور دجاج مع جلدها
❍ 12 قطعة من البندورة المجففة الجاهزة 

❍ 200 غ من جبنة الفيتا
❍ ربع كوب من الصنوبر المحمص

❍ صلصة بستو جاهزة
❍ جبنة بارميسان

❍ خس ملون
❍ هريسة بطاطا )4 حبات بطاطا مشوية 

في المايكروايف ومقشرة ومهروسة(

التحضير
تنقع صدور الدجاج في الحليب لمدة 12 

ساعة، ثم ترفع من الحليب وتجفف بمحارم 
ورقية ويرش عليها الملح والبهار.

يفتح جلد كل صدر دجاج بعناية على أن 
يبقى قسم من الجلد ملتصق بالصدر. 
توضع شريحتان من البندورة المجففة 

المصفاة من الزيت بين الجلد والصدر مع 
ملعقة صغيرة من جبنة الفيتا والقليل من 

الصنوبر المقلي.
يعاد الجلد فوق الصدر بحيث يغطي 

الحشوة، وحين تصبح صدور الدجاج الستة 
جاهزة، تقلى قلياًل في الزيت حتى يتغير 

لونها.
تصف صدور الدجاج في صينية ويتابع 

خبزها في الفرن حتى تشقرّ وتنضج من 
الداخل.

ملعقتا طعام لتقديم هذا الطبق، تسكب 
من هريسة البطاطا 

في قعر الطبق ويوضع 
فوقها صدر دجاج 

واحد. تسكب ملعقة 
صغيرة من صلصة 

البستو فوق كل 
صدر دجاج. يزين 

الطبق ببرش جبنة 
البارميسان.

مالحظة: يمكن 

خلط ملعقتي 

طعام من صلصة 

البستو مع هريسة 

البطاطا والحصول 

على هريسة بنكهة 

البستو.

سالل اللحم مع 
هريسة البطاطا

الكمية تكفي 8 إلى 10 أشخاص

❍ كيلوغرام من لحم الهامبرغر المفروم 
ناعمًا

❍ بصلة متوسطة مبروشة
❍ ملح وبهار أسود ونصف ملعقة صغيرة من 

البهار الحلو
❍ نصف كوب من الكعك المطحون

بيضة واحدة
❍ رأسان كبيران من البطاطا، مسلوقان 

ومقشران
❍ ملعقتا طعام من الزبدة

❍ حليب وملح وجوزة طيب وبهار أبيض

❍ بقدونس مفروم ونصف كوب من الجبنة 
المبروشة

التحضير

يخلط اللحم مع الملح والبهار والبصل 
المبروش والبهار الحلو والكعك المطحون 

والبيضة.
يقرص هذا الخليط إلى 8 أو 10 كرات 

متساوية.
تدهن 8 إلى 10 أكواب كاسترد مقاومة 

للحرارة بالزيت ثم توضع كرة لحم في كل كوب 
بحيث يلتصق اللحم بقعر الكوب وحوافه. 

يمكن االستعانة باألصابع للصق اللحم بحواف 
الكوب.

يحمى الفرن ويدهن اللحم داخل األكواب 
بالزيت ثم تخبز األكواب في الفرن حتى يتغير 
لون اللحم ويصبح جامدًا على اللمس وناضجًا 

جزئيًا.
تخرج األكواب من الفرن وتفرغ األكواب 

الزجاجية من محتواها.
تحشى أكواب اللحم المخبوزة بهريسة البطاطا 

ثم تعاد إلى الفرن وتخبز لمدة 10 دقائق 
إضافية حتى ينضج اللحم والبطاطا تمامًا.

تقدم أكواب اللحم والبطاطا فاترة بعد تزيينها 

بالبقدونس المفروم والخضار المتنوعة.

هريسة البطاطا

تقشر البطاطا المسلوقة وتهرس بالمهرسة 
اليدوية أو الشوكة لتصبح ناعمة.

تضاف إليها الزبدة مع الحليب وجوزة الطيب 
والملح والبهار. يحرك الخليط جيدًا ثم تضاف 

الجبنة المبروشة.
توضع هريسة البطاطا في كيس حلويات 

وتسكب فوق أكواب اللحم. 
مالحظة: يجب أال تكون هريسة البطاطا جامدة 

جدًا وإال يتعذر سكبها من كيس الحلويات.



مطبخ  لها

الكمية تكفي 4 أشخاص

❍ 500 غ من معكرونة فتوتشيني
❍ ثلث كوب من زيت الزيتون

❍ 3 فصوص ثوم مهروسة
❍ ملعقة صغيرة من مسحوق الفليفلة 

الحمراء
❍ 5 حبات بندورة متوسطة الحجم، 

مفرومة خشنًا
❍ 200 غ من الزيتون األسود اليوناني، 

المنزوع النوى
❍ 8 شرائح من سمك األنشوفة، مصفاة 

ومفرومة خشنًا
❍ ثلث كوب من الكبّار المصفى 

والمشطوف
❍ ثلث كوب من البقدونس المفروم 

خشنًا

❍ ملعقتا طعام من الحبق الطازج 
المفتت ناعمًا

التحضير

تسلق المعكرونة في قدر كبيرة من الماء 
المغلي من دون غطاء حتى تنضج.

في غضون ذلك، يحمى زيت الزيتون في 
قدر كبيرة ويقلى الثوم، مع التحريك، 

حتى تفوح رائحة لذيذة. يضاف مسحوق 
الفليفلة، والبندورة ويتابع الطهو، مع 

التحريك، لمدة 5 دقائق. تضاف بقية 
المكونات ويتابع الطهو لمدة خمس 

دقائق تقريبًا، مع التحريك بين الحين 
واآلخر، حتى تتكثف الصلصة قلياًل.

تضاف المعكرونة إلى صلصة بوتانيسكا 
وتخلط معها بعناية.

   بيني بوتانيسكا

الكمية تكفي 6 إلى 8 أشخاص

❍ 500 غ من اللحم المفروم وسطًا
❍ بصلة متوسطة مفرومة ناعمًا

❍ ملح وبهار أسود وبهار حلو 
وقرفة

❍ ربع كوب من الزيت النباتي
❍ نصف علبة من عجينة الفايلو

❍ زبدة مذوّبة أو رذاذ زيت لدهن 
الورود

❍ صلصة لبن مع الثوم

لتحضير ا

يحمى ربع كوب من الزيت النباتي 
في قدر ويقلى فيه البصل لمدة 2 

إلى 3 دقائق حتى يذبل.
يضاف اللحم المفروم مع الملح 

والبهار األسود ويتابع الطهو حتى 
امتصاص كل الماء ونضوج اللحم 

قلياًل. يضاف البهار الحلو والقرفة. 
تطفأ النار ويترك خليط اللحم 

ليبرد.
تقطع كل رقاقة فايلو إلى قسمين 

متساويين، ثم يطوى كل نصف 
ويحشى بمقدار ملعقة أو ملعقتيّ 

طعام من خليط اللحم. تلف الرقاقة 
فوق حشوتها من دون تغطية أعلى 

العجينة.
تدهن صينية فرن دائرية بالزيت 
وتصف فيها ورود الفطائر قرب 

بعضها ثم يرش عليها رذاذ الزيت.
تخبز الصينية في الفرن لمدة 12 
إلى 15 دقيقة حتى تحمرّ الورود 

قلياًل.
تقدم ورود الفطائر ساخنة مع 
صلصة اللبن والثوم والسلطة 

الخضراء.

ورود فطائر اللحم



مطبخ  لها

الكمية تكفي 10 إلى 12 شخصًا
❍ بياض 5 بيضات في حرارة الغرفة
❍ صفار 5 بيضات في حرارة الغرفة

❍ فانيال
❍ ثالثة أرباع الكوب من السكر

❍ ثالثة أرباع الكوب من الدقيق المتعدد االستعماالت

الطبقة العلوية
❍ بياض بيضتين

❍ ربع كوب من السكر
❍ ربع ملعقة صغيرة من جوزة الطيب

❍ ملعقة صغيرة من القرفة
❍ ربع ملعقة صغيرة من كبش القرنفل

❍ نصف كوب من الفستق الحلبي المطحون خشنًا
❍ ملعقتا طعام من مسحوق الكاكاو المنخول

التحضير
يخفق بياض البيض حتى يبدأ بالتحول إلى مرانغ. 

يضاف إليه ربع كوب من السكر تدريجيًا ويتابع 
الخفق للحصول على مرانغ جامد والمع.

يخفق صفار اليبض مع السكر ليصبح شاحب اللون. 
يضاف إليه الدقيق والفانيال للحصول على خفيق 

كثيف.
يوقف الخالط الكهربائي ويضاف مرانغ البيض إلى 

خفيق صفار البيض.
يبطن قعر وحواف صينية خبز بورق البارشمان 

ويسكب فيها خفيق الجاتوه المحضر.
يخبز الجاتوه في فرن حرارته 350 درجة فهرنهايت 
لمدة 20 إلى 25 دقيقة أو حتى يصبح الجاتوه وردي 

اللون وينضج من الداخل. يمكن التأكد من نضوج 
الجاتوه بغرز عود أسنان خشبي في وسطه. إذا 

خرج نظيفًا، يكون الجاتوه قد نضج.
يخرج الجاتوه من الفرن ويترك ليبرد تمامًا ثم يقلب 

رأسًا على عقب وتنزع عنه ورقة البارشمان.
تستعمل قطاعة البسكويت الدائرية أو كوب لتقطيع 

الجاتوه إلى قطع دائرية فردية.
يدعك ما تبقى من فتات الجاتوه باألصابع.

يخفق بياض بيضتين مع ربع كوب من السكر 
للحصول على مرانغ جامد. تضاف التوابل 

ومسحوق الكاكاو والفستق المطحون وفتات الجاتوه 
المدعوك ويحرّك المرانغ جيدًا.

يسكب مقدار ملعقتيّ طعام من هذا المزيج فوق كل 
دائرة جاتوه فردية. تصف دوائر الجاتوه في صينية 

سميكة القعر وتخبز في فرن حرارته 350 درجة 
فهرنهايت لمدة 10 إلى 15 دقيقة أو حتى يبدأ 

سطح المرانغ بالجفاف.
يطفأ الفرن وتترك دوائر الجاتوه في الفرن لمدة 

ساعة إضافية. 
تخرج دوائر الجاتوه من الفرن وتترك لتبرد تمامًا ثم 

يرش عليها السكر الناعم والفستق المطحون.
يقدم هذا الجاتوه مع الشاي أو القهوة أو العصير.

أقراص الجاتوه بالتوابل

هة
اك

الف
ت 

افا
الكمية تكفي 4 أشخاصلف

❍ 40 غ من الزبدة
❍ ربع ملعقة صغيرة من جوزة الطيب
❍ 1.5 ملعقة طعام من السكر األسمر
❍ ملعقة طعام من القرفة المطحونة

❍ تفاحة صغيرة مقشرة ومنظفة من 
البذور ومبروشة خشنًا

❍ ثلث كوب من المشمش المجفف المفروم ناعمًا 
❍ ثلث كوب من الزبيب

❍ نصف كوب من عصير البرتقال
❍ رقاقة من عجينة الباف الجاهزة

❍ صفار بيضة واحدة
❍ سكر ناعم للزينة

التحضير
يحمى الفرن ليصبح معتدل الحرارة.
تبطن صينية الفرن بورق البارشمان.

تذوب الزبدة في قدر صغيرة وتضاف إليها 
جوزة الطيب والسكر ونصف كمية القرفة. 

يطهى الخليط، مع التحريك، فوق نار خفيفة 

حتى يذوب السكر. يضاف التفاح والمشمش 
والزبيب ونصف كمية العصير ويترك 

الخليط على النار حتى الغليان.
تخفف النار ويتابع غلي الخليط من دون 

غطاء لمدة دقيقتين تقريبًا.
ترفع القدر عن النار ويضاف إليها بقية 

العصير ويطهى الخليط حتى يتم امتصاص 
كل العصير.

يوزع خليط الفاكهة فوق رقاق عجينة الباف 
ثم تلف العجينة حول حشوتها على شكل 

جذع. يقطع هذا الجذع إلى 4 قطع.
تصف هذه القطع في صينية خبز، على أن 

تبعد عن بعضها مسافة 5 إلى 7 سم، وتدهن 
بصفار البيض.

تخبز لفافات الفاكهة في فرن حرارته 350 
درجة فهرنهايت لمدة 20 دقيقة تقريبًا حتى 

تنضج ويصبح سطحها وردي اللون.
ترفع اللفافات من الفرن وتترك لتبرد.

يرش عليها السكر الناعم وتقدم مع الشاي 
أو القهوة أو العصير.
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وال
وك

لش
ه با

اتو
الج

ب 
قلو الكمية تكفي 8 إلى 10 أشخاص

❍ كوب من الحليب في حرارة الغرفة
❍ كوبان من السكر

❍ 200 غ من الزبدة في حرارة الغرفة
❍ 5 بيضات مفصولة في حرارة الغرفة

❍ كوبان من الدقيق المتعدد االستعماالت
❍ ملعقتان صغيرتان من الباكينغ باودر

❍ 300 غ من الشوكوال نصف الحلوة
❍ مسحوق كاكاو للزينة

صلصة الشوكوال

❍ 200 غ من الشوكوال نصف الحلوة 
المفرومة خشنًا

❍ كوب من الكريما الطازجة

التحضير

تدهن صينية مستطيلة بالزيت ويرش عليها 
الدقيق. تخفق الزبدة مع السكر وصفار 

البيض. يضاف الحليب والدقيق والشوكوال 
المذوبة والباكينغ باودر.

يخفق بياض البيض حتى يتحول إلى مرانغ. 
يضاف هذا المرانغ إلى خفيق الزبدة وصفار 
البيض ويحرك معه بواسطة ملوق بالستيكي.

يسكب الخليط في الصينية المحضرة ويخبز في 
فرن حرارته 350 درجة فهرنهايت حتى يخرج عود 

األسنان الخشبي نظيفًا بعد غرزه في وسطه.
يخرج الجاتوه من الفرن ويترك ليفتر، ثم يقلب 

على مصبّع معدني حتى يبرد تمامًا.
يقطع الجاتوه إلى أشكال قلوب بواسطة 

قطاعة بسكويت على شكل قلوب وتسكب على 
القلوب صلصة الشوكوال وفتات الجاتوه الباقي.

يرش مسحوق الكاكاو فوق قلوب الجاتوه 
ويزين كل قلب بحبة توت وورقة شوكوال.

لتحضير صلصة الشوكوال، تسخن الكريما 
الطازجة في قدر، ثم تطفأ النار وتضاف 

إليها قطع الشوكوال المفرومة وتخلط معها 
للحصول على صلصة شوكوال. يفترض 

بحرارة الكريما أن تذوب الشوكوال.
تصف قلوب الجاتوه على مصبع معدني 

موضوع فوق صينية مستطيلة وتسكب صلصة 
الشوكوال فوق قطع الجاتوه لتغلفها تمامًا.

تفتت بقايا الجاتوه على نحو خشن بواسطة 
األصابع ثم ترش فوق قطع الجاتوه.

حين تجمد صلصة الشوكوال، يرش مسحوق 
الكاكاو الداكن فوق قطع الجاتوه ثم تزين كل 

قطعة بحبة توت طازجة وورقة شوكوال.

أوراق الشوكوال

يذوب 50 إلى 75 غ من الشوكوال. تغسل أوراق 
الليمون أو البرتقال الصغيرة وتجفف جيدًا. 

يدهن الوجه غير الالمع لكل ورقة بالشوكوال 
المذوبة باستعمال فرشاة صغيرة.

يكرر الشيء نفسه بعد جفاف الطبقة األولى من 
الشوكوال.

تترك األوراق جانبًا لمدة 4 إلى 5 ساعات حتى 
تجف طبقات الشوكوال، ثم تنزع طبقة الشوكوال 

بعناية عن أوراق الليمون للحصول على أوراق 
شوكوال يمكن استعمالها في تزيين الجاتوه.

الكمية تكفي 8 إلى 10 أشخاص
❍ 3 أكواب من الحليب

❍ كوب من الكريما الطازجة 
السائلة

❍ رشة فانيال
❍ 4 مالعق طعام من السكر

❍ 4 مالعق طعام من مسحوق 
الكاكاو

❍ 6 مالعق طعام من دقيق 
الذرة

❍ 100 غ من الشوكوال السوداء 
المبروشة

التحضير
يخلط الحليب مع الكريما الطازجة 
والفانيال والسكر ومسحوق الكاكاو 

ودقيق الذرة في قدر كبيرة على 
النار. يترك المزيج ليغلي، مع 

التحريك المستمر، ويتكثف قلياًل.
يرفع البودينغ عن النار ويسكب في 
أكواب كاسترد فردية ويترك ليبرد 

في حرارة الغرفة.
ترش الشوكوال المبروشة فوق 

أكواب البودنيغ وتحفظ في 
الثالجة حتى موعد التقديم.

بودينغ الشوكوال



مطبخ  لها

الكمية تكفي 4 إلى 6 أشخاص

❍ كيلوغرام من فيليه السمك
❍ علبة من الفطر الكامل

❍ رأس واحد من كل من الفليفلة الخضراء 
والحمراء والصفراء والبرتقالية

❍ بصلتان مقطعتان إلى مكعبات
❍ 3 إلى 4 فصوص ثوم مفرومة

❍ ملعقتا طعام من الزبدة
❍ ملح وبهار أسود مطحون

❍ 3 مالعق طعام من زيت الزيتون
❍ ثالثة أرباع الكوب من مرقة الدجاج أو 

مرقة السمك

❍ كوب من الكريما الطازجة الكثيفة
❍ كوب من حليب جوز الهند

التحضير

يقطع البصل ورؤوس الفليفلة الملونة إلى 
مكعبات متوسطة الحجم.

يرش الملح والبهار على شرائح السمك.
يحمى الزيت والزبدة في مقالة وتقلى شرائح 
. السمك على الوجهين ثم ترفع وتوضع جانبَاً

يستخدم الزيت نفسه لقلي الثوم المهروس 
والبصل المفروم والفطر ومكعبات الفليفلة 

الملونة لمدة 7 إلى 8 دقائق حتى تنضج 
الخضار قلياًل.

تصف شرائح السمك في طبق زجاجي مقاوم 
للحرارة وتوزع فوقها الخضار.

تخلط مرقة السمك مع حليب جوز الهند 
والكريما الطازجة ويسكب هذا الخليط فوق 

الخضار والسمك.
يطهى الطبق في فرن حرارته 350 درجة 

فهرنهايت لمدة 15 إلى 20 دقيقة تقريبًا حتى 
تتكثف الصلصة قلياًل.

يقدم الطبق مع األرز المسلوق.

إعداد السيدة 
أناهيد دونيكيان 

تصوير: رونالد ناصيف

السمك 
بصلصة جوز الهند
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دوائر الجبنة بصلصة البستو

❍ 100 غ من الجبنة القشدية
❍ 100 غ من جبنة فيتا

❍ ملعقة طعام من صلصة البستو الجاهزة
❍ 1.5 ملعقة صغيرة من مسحوق الجيالتين 

مع 3 مالعق طعام من الماء الفاتر

التحضير
توضع الجبنة القشدية مع جبنة الفيتا 

وصلصة البستو في خالط الطعام للحصول 
على مزيج باللون األخضر الشاحب.

تخلط ملعقة صغيرة من مسحوق الجيالتين 

مع 3 مالعق طعام من الماء الفاتر أو 
يوضع الجيالتين مع الماء في المايكروايف 

للحصول على مزيج دبق.
يضاف الجيالتين إلى مزيج الجبنة، ثم 

يسكب هذا المزيج في دوائر معدنية صغيرة 
قطرها 4 إلى 5 سم وارتفاعها 4 إلى 5 سم 

وتحفظ في الثالجة حتى تجمد.
تخرج الدوائر من الثالجة وتقدم فوق طبقة 
من الخس. يسكب عليها زيت الزيتون وتزين 

بالفليفلة الحمراء.

دوائر جبنة البابريكا

❍ رأس فليفلة حمراء حلوة
❍ 100 غ من جبنة الماعز

❍ 100 غ من الجبنة القشدية
❍ 1.5 ملعقة صغيرة من مسحوق الجيالتين 

مع 3 مالعق طعام من الماء الفاتر
❍ ملعقة صغيرة من البابريكا الحلوة 

)اختياري(

التحضير
تشوى الفليفلة في المايكروايف أو الفرن ثم 

توضع في كيس نايلون لمدة 30 دقيقة. تقشر 
بعدها الفليفلة وتنظف من البذور وتهرس 

سلطة الجبنتين

في الخالط لتصبح هريسة ناعمة.
تخلط هريسة الفليفلة مع الجبنة القشدية 
وجبنة الماعز، ثم يسكب هذا الخليط في 

قوالب معدنية صغيرة قطرها 4 إلى 5 سم 
وارتفاعها 4 سم.

تحفظ القوالب في الثالجة لمدة 4 إلى 6 
ساعات حتى تجمد، ثم تفرغ القوالب من 

محتواها وتقدم فوق طبقة من أوراق الخس 
الملونة ويسكب عليها زيت الزيتون.
يزين الطبق بأوراق الحبق الصغيرة.

مالحظة: في حال العجلة، يمكن حفظ 
القوالب في قسم التجليد من الثالجة لمدة 

ساعتين ومن ثم وضعها في الثالجة حتى 
موعد التقديم. يمكن تقديم نوعين من 

الصلصة مع هذه السلطة.

صلصة البندورة

❍ حبة بندورة مقشرة ومفرومة
❍ نصف كوب من زيت الزيتون

❍ ربع ملعقة صغيرة من البهار األسود 
المطحون خشنًا

❍ رأس فليفلة حمراء مشوي ومفروم 
ناعمًا

تخلط البندورة مع الفليفلة الحمراء 
المشوية وزيت الزيتون والبهار األسود 

المطحون. تقدم هذه الصلصة مع جبنة 
البستو.

صلصة الحبق

❍ نصف باقة من الحبق الطازج
❍ ربع باقة من البقدونس الطازج

❍ نصف كوب من زيت الزيتون
❍ بهار أسود

يفرم الحبق مع البقدونس الطازج على نحو 
خشن. يضاف زيت الزيتون والبهار األسود 

ثم يخلط الكل جيدًا.
تقدم هذه الصلصة مع دوائر جبنة 

البابريكا.

دولما بالطحينة
الكمية تكفي 4 إلى 6 أشخاص

❍ 1 إلى 1.5 كيلوغرام من الباذنجان الصغير 
الحجم

❍ 1.5 كوب من البرغل المتوسط الخشونة، 
مغسول ومصفى

❍ ملعقة طعام من معجون البندورة
❍ ملعقة صغيرة من معجون الفلفل

❍ ملعقة صغيرة من الملح
❍ حبتا بندورة مفرومتان ناعمًا

❍ رأس فليفلة خضراء حريف مفروم ناعمًا
❍ بصلة متوسطة مفرومة ناعمًا

❍ نصف ملعقة صغيرة بهار أسود
❍ ربع كوب من عصير الليمون أو عصير 

بوصفير

طرطور الطحينة

❍ كوب من الطحينة المذوبة في الماء
❍ عصير ليمونتين، فص ثوم مهروس

التحضير
يخلط البرغل مع معجون البندورة، ومعجون 

الفلفل، والملح، والبندورة المفرومة، والفليفلة 
الحريفة والبصل والبهار األسود للحصول على 

حشوة.
تغسل حبات الباذنجان وتجفف وتنقر جيدًا. 

تحشى حبات الباذنجان بهذه الحشوة ثم 
تصف في قدر متوسطة الحجم وتغمر بالماء 

ثم تطهى على نار قوية حتى تبدأ بالغليان.
يرش الملح حسب الحاجة ويضاف عصير 
الليمون، ثم تخفف النار ويتابع الطهو حتى 

تنضج حبات الباذنجان وتصبح 
طرية على اللمس.

تطفأ النار وتترك الدولما 
لتبرد تمامًا، ثم تصف في 

طبق التقديم ويسكب فوقها 
طرطور الطحينة. يزين 

الطبق بالبقدونس ويقدم.

مالحظة: 

يمكن 

استعمال 

األرز بدل 

البرغل.



مطبخ  لها

كريم كاراميل بالجبنة
القالب في الفرن.ماري أثناء خبز صينية البان الساخن إلى إضافة الماء الحرص على مالحظة: يجب 

الكمية تكفي 6 أشخاص

❍ علبة من جبنة فيالدلفيا القشدية
❍ 5 بيضات

❍ ¾ كوب من الحليب المكثف المحلى
❍ نصف كوب من الحليب البودرة

❍ كوبان من الماء
❍ فانيال

❍ ربع كوب من السكر لحرق قعر قالب 
الكاراميل

❍ ملعقتا طعام من الماء
❍ قالب مستطيل حجمه 28×12 سم

التحضير

يحمى السكر مع الماء في قدر على 
النار للحصول على كاراميل ذهبي. 

يسكب هذا الكاراميل في قعر القالب 
ويحرك في شكل دوّامة بحيث يغلف 

القاعدة والحواف.
توضع كل المكونات األخرى في 

خالط الطعام وتخلط مع بعضها 
لمدة 5 إلى 6 دقائق، ثم تسكب في 

القالب فوق الكاراميل.
يوضع هذا القالب في البان ماري 

ويخبز في فرن متوسط الحرارة لمدة 
40 دقيقة تقريبًا أو حتى يخرج عود 

األسنان الخشبي نظيفًا بعد غرزه في 
وسطه.

يخرج القالب من الفرن ويترك ليبرد 
ثم يحفظ في الثالجة طوال الليل أو 

لمدة 7 إلى 8 ساعات.
يقلب محتوى القالب رأسًا على عقب 

ويزين بالكريما الطازجة والفاكهة 
ويقدم بمثابة نوع من الحلويات 

الباردة.
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شاي بعد الظهر اللذيذ
احتفلي بالربيع مع 

المكونات

self- 300 غ من الدقيق الذاتي االرتفاخ ❍
raising flour

❍ 50 غ من الزبدة
❍ ملعقتان صغيرتان من الباكينغ باودر

❍ 100 غ من جبنة البارميسان
❍ رشة ملح

❍ 3 رؤوس فليفلة خضراء حريفة
❍ منظفة من البذور ومفرومة ناعمًا

❍ بيضتان متوسطتان
❍ 4 مالعق طعام من الحليب

التحضير
يخلط الدقيق مع الزبدة في خالط الطعام أو 
بأطراف األصابع للحصول على مزيج شبيه 

بفتات الخبز. يضاف إليه الباكينغ باودر، وثلثا 
كمية الجبنة، والملح والفليفلة الحريفة.

في وعاء آخر، يخفق البيض مع الحليب 
ويسكب فوق مزيج الدقيق. يحرك الكل بسكين 

عريضة أو ملوق حتى الحصول على عجينة 
طرية. ترق العجينة فوق سطح مكسو قلياًل 

بالدقيق بحيث تصبح سماكتها 2 سم. تقطع 
العجينة إلى دوائر، قطر كل منها 5 سم.

يتابع رق العجينة وتقطيعها حتى الحصول 
على 15 قطعة. ترش بقية الجبنة فوق هذه 

القطع وتصف في صينية خبز مرشوشة قلياًل 
بالدقيق، ثم تخبز في الفرن لمدة 15 إلى 18 

دقيقة.

تقدم قطع الكعك فاترة مع القليل من جبنة 
الماعز وصلصة البندورة اللذيذة.

قائمة الطعام
كعك الفليفلة الحريفة 

والبارميسان مع جبنة الماعز 
وصلصة البندورة

u
جاتوه الموز وفاكهة اآلالم

u
بسكويت الفستق الحلبي مع 

التوت وجبنة الماسكاربون
u

لفافات النقانق والبندورة والخردل
u

سندويشات الغريبة الصغيرة
u

جاتوه البرتقال والبندق مع 
البنفسج المسّكر

حضري الطاولة تحت فيء 
شجرة واجعليها مميزة مع 

حفلة شاي خارجية، علمًا أن 
هذه الحفلة مثالية للعائلة 
واألصدقاء على حد سواء.

كعك الفليفلة 
الحريفة والبارميسان 

مع جبنة الماعز 
وصلصة البندورة 

إنها شكل غير اعتيادي 

وإنما لذيذ لطبق موعد 

الشاي الكالسيكي

الكمية تصنع 15 قطعة
مدة التحضير: 30 دقيقة

الوحدات الحرارية في كل كعكة: 
134

الدهون في كل كعكة: 6 غ

نصيحة:
 قدمي لضيوفك 
مشروبًا منعشًا. 

إمألي ثلثيّ 
اإلبريق بعصير 
التوت وأضيفي 

إليه الصودا والثلج.



مطبخ  لها

أبهري ضيوفك بتقديم هذا 

الجاتوه المحضر بطريقة 

مختلفة عن المعتاد.

الكمية تكفي 10 أشخاص
مدة التحضير: ساعة و20 دقيقة

الوحدات الحرارية في كل حصة: 440 
وحدة حرارية

الدهون في كل حصة: 20 غ

المكونات

❍ 125 غ من الزبدة الطرية غير المملحة
❍ 250 غ من السكر الناعم الذهبي

❍ 3 موزات ناضجة، مهروسة
❍ بيضتان

❍ 250 غ من الدقيق العادي
❍ ملعقة صغيرة من بيكربونات الصودا

❍ رشة كبيرة من الملح
buttermilk 100 مل من حليب الزبدة ❍

❍ 3 قطرات من خالصة الفانيال

مكونات حشوة فاكهة اآلالم

❍ 125غ من جبنة الماسكاربون
 sour 100 غ من الكريما الحامضة ❍

cream
❍ ملعقتا طعام من السكر الناعم

❍ 3 حبات من فاكهة اآلالم، مشطورة إلى 
نصفين

مكونات قطر فاكهة اآلالم

❍ 3 حبات كبيرة من فاكهة اآلالم
❍ عصير برتقالتين

❍ 3 مالعق طعام من السكر
❍ عود فانيال

بسكويت الفستق الحلبي مع التوت وجبنة الماسكاربون 
إنها البساطة بحد ذاتها رغم أن 

طعمها ال يقاوم أبدًا.

الكمية تص
نع 10 قطع

مدة التحضير: 45 دقيقة
الوحدات الحرارية في كل قطعة بسكويت: 

349 وحدة حرارية
الدهون في كل قطعة بسكويت: 23 غ

المكونات

❍ 50 غ من الفستق الحلبي المنظف من 
قشوره

❍ 500 غ من عجينة الباف الجاهزة
❍ 4 مالعق طعام من السكر الناعم

مكونات الحشوة

❍ 175 غ من جبنة الماسكاربون

❍ 4 مالعق طعام من الحليب
❍ 3 مالعق طعام من السكر الناعم، مع كمية 

إضافية للرش
❍ 200 غ من التوت

التحضير
يحمى الفرن لغاية 200 درجة مئوية أو 400 

درجة فهرنهايت أو غاز رقم 6. يوضع الفستق 
الحلبي في وعاء ويغمر بالماء الساخن. يترك 
منقوعًا لمدة 10 دقائق حتى يصبح طريًا، ثم 

يصفى ويفرم خشنًا.
ترق نصف كمية عجينة الباف على شكل 

مستطيل حجمه 40 سم_30 سم. ينخل فوقه 
مقدار ملعقة طعام من السكر الناعم ويرش 

عليه الفستق المفروم. تقطع العجينة إلى 
نصفين، ثم يطوى الجانبان القصيران بإحكام 

نحو الوسط ويضغط عليهما جيدًا.
تقطع العجينة المحشوة بالفستق إلى 20 

شريحة دائرية سماكة كل منها 2 سم تقريبًا. 
تصف هذه الشرائح في صينيتين للخبز 

وتسّطح براحة اليد. يرش عليها ما تبقى من 
السكر الناعم وتخبز كل صينية في الفرن 

لمدة 10 دقائق حتى تصبح قطع البسكويت 
ذهبية. تقلب قطع البسكويت في الصينية 
وتخبز مجددًا لمدة 6 إلى 7 دقائق. تخرج 

قطع البسكويت من الفرن وتترك لتبرد.
في غضون ذلك، تحضر الحشوة. تخلط جبنة 

الماسكاربون مع الحليب والسكر الناعم. 
للحصول على قوام الكريما المخفوقة. تضاف 

إليها نصف كمية حبات التوت، بعد طحنها 
قلياًل، للحصول على مظهر متموج.

تدهن أول قطعة بسكويت بمقدار ملعقة 
طعام من الحشوة، وتنثر فوقها بعض حبات 

التوت، ثم توضع فوقها قطعة بسكويت أخرى 
للحصول على شكل سندويش مفتوح. تتكر 

العملية نفسها مع بقية قطع البسكويت.

التحضير
يحمى الفرن لغاية 180 درجة مئوية أو 

350 درجة فهرنهايت أو غاز رقم 4. تخفق 
الزبدة مع السكر لتصبح قشدية، ثم يضاف 
إليها الموز. يضاف بعدها البيض، والدقيق، 
وبيكربونات الصودا، والملح، وحليب الزبدة 
والفانيال ويخلط المزيج جيدًا. يسكب هذا 

المزيج في قالب دائري قطره 20 سم وله قعر 
قابل للفك، ويخبز في الفرن لمدة 45 إلى 50 
دقيقة. يخرج الجاتوه من الفرن ويترك ليبرد.

في غضون ذلك، تحضر الحشوة. تخلط 
جبنة الماسكاربون مع الكريما الحامضة 

والسكر الناعم في وعاء للحصول على مزيج 
ناعم. توضع فاكهة اآلالم في منخل وتهرس 

بمتن الملعقة فوق الوعاء حتى يخرج منها كل 
العصير. يوضع الوعاء جانبًا.

يحّضر القطر. يغرف لبّ فاكهة اآلالم األخرى 
ويوضع في قدر مع عصير البرتقال والسكر. 

يغلى المزيج برفق لمدة 5 دقائق ثم يترك 
ليبرد.

حين يبرد الجاتوه تمامًا، يقطع أفقيًا إلى 
طبقتين بواسطة سكين كبيرة مسننة. توضع 

الطبقة األولى من الجاتوه على صينية التقديم 
ويدهن سطحها بالحشوة، على أن يترك 

هامش من 2 سم حول إطار الجاتوه. توضع 
الطبقة األخرى فوق الحشوة بحيث تخرج 

هذه األخيرة من الحواف. يسكب القطر فوق 
الجاتوه.

جاتوه الموز 
وفاكهة اآلالم 



مطبخ  لها

تضفي كريما الزبدة بنكهة القهوة 

طعمًا رائعًا على قطع البسكويت 

هذه، لكن يمكن تقديمها أيضًا سادة 

من دون الحشوة.

الئحة التسوق من السوبرماركت

❍ 500 غ من لحم النقانق
❍ ملعقة طعام من قهوة اإلكسبرسو

❍ 100 غ من جبنة البارميسان
❍ 300 غ من جبنة الماسكاربون
❍ 100 غ من الكريما الحامضة
❍  11 ملعقة طعام من الحليب

❍ 100 مل من حليب الزبدة
❍ 9 بيضات

❍3 رؤوس من الفليفلة الخضراء الحريفة
❍ 200غ من التوت

❍ 3 موزات
❍ 6 حبات من فاكهة اآلالم

❍ 3 حبات برتقال، إضافة إلى برتقالة 
كبيرة خالية من البذور

❍ 50 غ من الفستق الحلبي
❍ 125 غ من البندق المطحون 

❍ علبتان من عجينة الباف وزن كل منهما 
500غ

❍ عود فانيال 
❍ ملعقتا طعام من خردل ديجون

❍ ملعقة صغيرة من معجون البندورة 
المجفف

❍ ملعقة صغيرة من الصعتر اليابس
❍ برش جوزة الطيب, ملعقتا طعام من 

حب البركة

من خزانة المطبخ

❍ 100 غ من الزبدة
❍ 500 غ من الزبدة غير المملحة

❍ 450 غ من السكر الناعم، إضافة إلى 9 
مالعق طعام والقليل أكثر للرش

❍ 390 غ من السكر الذهبي
❍ 3 مالعق طعام من السكر

❍ 75 غ من دقيق الذرة, 450 غ من الدقيق 
العادي

❍ 300 غ من الدقيق الذاتي االرتفاخ
❍ 2,5 ملعقة صغيرة من الباكينغ باودر
❍ ملعقة صغيرة من بيكربونات الصودا

3 قطرات من خالصة الفانيال, ملح

الكمية تصنع 12 قطعة
مدة التحضير: 40 دقيقة إضافة إلى 20 

دقيقة للتبريد
الوحدات الحرارية في كل قطعة بسكويت: 

392 وحدة حرارية
الدهون في كل قطعة بسكويت: 26 غ

مكونات البسكويت

❍ 275 غ من الزبدة الطرية غير المملحة
❍ 50 غ من السكر الناعم

❍ 75 غ من دقيق الذرة
❍ 200 غ من الدقيق العادي

مكونات كريما الزبدة

❍ 200 غ من السكر الناعم
❍ ملعقة طعام من قهوة اإلكسبرسو مذوبة 

في ملعقتي طعام من الماء المغلي 100 غ 
من الزبدة الطرية غير المملحة

التحضير
يحمى الفرن لغاية 180 درجة مئوية أو 350 
درجة فهرنهايت أو غاز رقم 4. تخفق الزبدة 

مع السكر في وعاء، ثم يضاف إليها دقيق 
الذرة والدقيق العادي. يفترض أن تصبح 

العجينة حينها دبقة، ولذلك استعملي ورق 
النايلون الالصق للمساعدة في تقريصها على 

شكل أسطوانة عرضها 15 سم.

تلف أسطوانة العجين بورق النايلون الالصق 
وتحفظ في الثالجة لمدة 20 دقيقة. تقطع 

العجينة إلى 24 شريحة، سماكة كل منها 5 مم، 
وتصف في صينية للخبز على أن تبعد القطع 

قلياًل عن بعضها. تستعمل قطاعة بسكويت 
قطرها 5 سم لترتيب أشكال العجين. تخبز 

الصينية في الفرن لمدة 15 دقيقة حتى تصبح 
قطع البسكويت ذهبية قلياًل. تخرج الصينية 

من الفرن وتترك لتبرد.

في غضون ذلك، تحضر كريما الزبدة. 
تستعمل المخفقة اليدوية الكهربائية أو 

الملعقة الخشبية لخفق السكر الناعم مع 
القهوة والزبدة. حين تبرد قطع البسكويت، 
توزع الحشوة على نصف الكمية ثم تلصق 
عليها قطع البسكويت الخالية من الكريما 

للحصول على قطع محشوة.

سندويشات 
الغريبة الصغيرة 

هذه اللفافات الصغيرة لذيذة جدًا 

وسهلة التحضير

الكمية تصنع 32 قطعة
مدة التحضير: 45 دقيقة

الوحدات الحرارية في كل لفافة: 111
الدهون في كل لفافة: 8 غ

المكونات

❍ علبة وزنها 500 غ من عجينة الباف
❍ ملعقتا طعام من خردل ديجون

❍ 500 غ من النقانق أو لحم النقانق
❍ ملعقة صغيرة من معجون البندورة 

المجفف
❍ ملعقة صغيرة من الصعتر اليابس

❍ رشة من برش جوزة الطيب
❍ 3 مالعق طعام من الحليب

❍ ملعقتا طعام من حب البركة

التحضير

تقسم العجينة قسمين ويرق كل قسم إلى 
مستطيل حجمه 40 سم_16 سم. يقطع كل 

مستطيل مجددًا إلى نصفين بحيث يكون لديك 
أربعة أشرطة طويلة. تدهن هذه األشرطة 

األربعة بالخردل. يوضع اللحم في وعاء أو تنزع 
القشور عن النقانق في حال استعمال النقانق.
يضاف إلى اللحم معجون البندورة، والصعتر 

اليابس، وجوزة الطيب. يخلط الكل جيدًا. توزع 
هذه الحشوة فوق أشرطة العجين، وتقرّص 

على شكل قطعة نقانق طويلة على طرف واحد 
من كل شريط. تدهن بقية العجين بمقدار 

ملعقتيّ طعام من الحليب ويلف الطرف الذي 
عليه لحم النقانق بحيث يتطابق الطرفان. 

يجب أن تكون جهة التقاء الطرفين في القسم 
التحتي لكل لفافة طويلة.

تقطع اللفافة الطويلة على نحو مائل إلى 
لفافات صغيرة طولها 6 سم. تدهن هذه 

اللفافات ببقية الحليب، وتوزع فوقها حبات 
البركة ثم تصف في صينية الخبز. تخبز 

اللفافات في الفرن لمدة 25 دقيقة حتى تصبح 
ذهبية قلياًل.

لفافات النقانق والبندورة والخردل 



أضيفي إلى المائدة طبقًا يحبه 
الكبار والصغار على حد سواء.

الكمية تصنع 9 قطع
مدة التحضير: ساعتان و45 دقيقة

الوحدات الحرارية في كل قطعة جاتوه: 
331

الدهون في كل قطعة جاتوه: 16 غ
مكونات البنفسج المسّكر

بياض بيضة واحدة
أزهار بنفسج )من محالت األزهار(

سكر ناعم للرش

مكونات الجاتوه

❍ برتقالة كبيرة خالية من البذور، مقشرة
❍ 140 غ من السكر , 4 بيضات متوسطة 

الحجم
❍ 125 غ من البندق المطحون

❍ نصف ملعقة صغيرة من الباكينغ باودر
مكونات الناطف

❍ 200 غ من السكر الناعم
❍ 50 غ من الزبدة المذوبة

❍ برش برتقالة واحدة وملعقتا طعام من 
عصيرها

التحضير
يخفق بياض البيض قلياًل حتى يصبح كثير 
الرغوة. تغمس أزهار البنفسج فيه أو تدهن 
به بواسطة فرشاة حلويات صغيرة ثم يرش 

عليها السكر. تترك األزهار جانبًا لتجف.

تغلى البرتقالة في قدر مليئة بالماء ومغطاة 
لمدة ساعتين. تصفى البرتقالة من الماء 

وتترك لتبرد. يبطن قالب مافن بقوالب ورقية. 
توضع البرتقالة في خالط الطعام وتهرس 

ناعمًا. يضاف إليها السكر والبيض والبندق 
 والباكينغ باودر.  

يهرس الخليط مجددًا ثم يسكب في قوالب 
المافن الورقية، مع ترك فجوة صغيرة في 

األعلى. تخبز قوالب المافن لمدة 15 إلى 18 
دقيقة ثم توضع على مصبّع حديدي لتبرد.

في غضون ذلك، يحضر الناطف. يوضع 
السكر في وعاء وتضاف إليه الزبدة مع برش 

البرتقال. يحرك المزيج جيدًا حتى يمتص 
السكر كل شيء، ثم يضاف عصير الليمون 

تدريجيًا، مع ضرورة التحريك باستمرار 
للحصول على ناطف كثيف. يسكب الناطف 

فوق قطع الجاتوه ويترك ليجمد. تزين كل 
قطعة جاتوه بزهرة بنفسج مسّكرة.

مطبخ  لها

نصيحة: لشاي 
فوائد صحية. 
إجعليه رفيق 
جلسة بعد 

الظهر وانتعشي 
مع شراب يحارب 

التأكسد في 
جسمك.

جاتوه البرتقال والبندق 

مع البنفسج المسّكر 



مطبخ  لها

إعداد السيدة 
أناهيد دونيكيان 

تصوير: رونالد ناصيف

الكمية: 4 إلى 6 أشخاص

❍ كيلوغرام دجاج )صدور وأفخاذ(
❍ رأسان صغيران من الفليفلة الحمراء 

الحريفة، مفرومان ناعمًا
❍ ملعقتان صغيرتان من الكزبرة 

الناعمة
❍ ملعقتان صغيرتان من الكمون 

المطحون
❍ نصف ملعقة صغيرة من العقدة 

الصفراء
❍ ملعقتا طعام خل أبيض

❍ ثلث كوب لبن زبادي
❍ كوبان من األرز البسماتي

❍ ملعقتا طعام سمنة أو زبدة
❍ بصلتان كبيرتان، مفرومتان ناعمًا
❍ عودا قرفة، 4 حبات هال محمصة

❍ كوبان وربع الكوب من مرقة الدجاج
❍ كوب من اللوز المسلوق والمقشر 

والفستق الحلبي المقشر، ثلث كوب زبيب.

التحضير

يخلط الدجاج مع الفليفلة الحريفة 
والتوابل المطحونة والخل واللبن في وعاء 
متوسط الحجم ثم يغطى الوعاء ويحفظ 

في الثالجة ساعة كاملة.
يوضع األرز في وعاء متوسط الحجم ويغمر 

بالماء ويترك جانبًا 30 دقيقة، ثم يصفى.

تسخن السمنة في قدر كبيرة ويقلى 
فيها البصل والقرفة وحبات الهال 

مع التحريك حتى يحمرّ البصل 
قلياًل. يضاف خليط الدجاج ويغطى 

المزيج ويطهى على النار مع التحريك 
بين الحين واآلخر لمدة 30 دقيقة 

تقريبًا حتى ينضج الدجاج.
يضاف األرز ومرقة الدجاج إلى المزيج 
ويترك على النار ليغلي. تخفف بعدها 

النار ويترك المزيج على نار هادئة لمدة 
10 دقائق تقريبًا، مع التحريك بين الحين 
واآلخر، أو حتى ينضج األرز. يرمى عودا 
القرفة ثم يضاف الزبيب واللوز والفستق 

الحلبي. 

إضافة رأس كبير مالحظة: يمكن بيرياني الدجاج
المنظف من البذور من البندورة 

تذويبها( وربع المجّلدة )بعد الكوب من البازيال مع كوب ونصف مكعبات صغيرة والمقطع إلى 
لمدة 10 دقائق يترك األرز مغطى األرز بعد سلقه ثم هذا الخليط إلى المفرومة. يضاف الكزبرة الطازجة كوب من أوراق 

قبل التقديم.



مطبخ  لها

الكمية: 4 إلى 6 أشخاص

❍ 3 أفخاذ دجاج مع جلدها
❍ 3 صدور دجاج مع جلدها )6 أنصاف(

❍ 250 غ لحم مفروم، كوبان من األرز 
األميركي

❍ كوب من األرز المصري
❍ 1.5 كوب زبدة في حرارة الغرفة

❍ بصلة واحدة مفرومة ناعمًا
❍ كوب زبيب، نصف كوب لوز

❍ نصف كوب صنوبر
❍ ملعقة صغيرة بهار حلو

❍ ملعقة صغيرة ملح، ملعقة صغيرة 7 بهارات
❍ ملعقة صغيرة مسحوق فلفل أحمر حلو

❍ كوب وربع كوب مرقة دجاج
❍ ربع كوب سكر، ربع كوب قهوة عربية.

التحضير

تخلط قطع الدجاج مع البهار الحلو، والبهار 
األبيض، والملح، والـ7 بهارات، والفلفل األحمر 
الحلو وتغطى وتترك منقوعة في وعاء زجاجي 

لمدة 4 إلى 6 ساعات أو طوال الليل في الثالجة.
يسلق األرز في الماء المملح نصف سلق ثم 

يغسل ويصفى في مصفاة ويترك جانبًا.
يقلى الزبيب مع اللوز والصنوبر في الزيت النباتي.

يقلى البصل المفروم في ربع كوب من الزيت 
ليذبل، ثم يضاف إليه اللحم المفروم والملح 

ويتابع القلي حتى يتغير لون اللحم ويمتص كل 

العصارة التي خرجت منه. تضاف نصف ملعقة 
صغيرة من البهار الحلو ونصف ملعقة صغيرة 

من السبع بهارات وربع ملعقة صغيرة من البهار 
األسود. يخلط المزيج جيدًا ثم يترك جانبًا.

يسخن ربع كوب من السكر ليصبح مثل 
الكاراميل ثم تضاف إليه القهوة العربية وتسخن 

معه للحصول على ربع كوب من الصلصة.
يدهن قعر طنجرة ضغط أو طنجرة عادية 

بالكثير من الزبدة في حرارة الغرفة، ثم تصف 
فوقه قطع الدجاج المتبلة، بحيث يكون جلد 

الدجاج إلى األسفل.
يخلط األرز المسلوق جزئيًا مع حشوة اللحم 

المحضرة، ويسكب هذا الخليط فوق قطع 
الدجاج في الطنجرة.

تخلط صلصة الكاراميل المحضرة مع كوب 
وربع كوب من مرقة الدجاج ويسكب الخليط 

فوق األرز.
تفتح فجوة في وسط األرز بمتن ملعقة خشبية 
ثم تغطى القدر ويطهى محتواها على نار قوية 
جدًا لمدة 7 إلى 10 دقائق. تخفف النار لتصبح 

خفيفة جدًا ويتابع الطهو لمدة 20 إلى 25 
دقيقة أو حتى يطرى األرز عند لمسه بطرف 

اإلصبع. يوصى باستعمال طنجرة الضغط في 
هذه الوصفة بحيث تترك الطنجرة على النار 

10 إلى 12 دقيقة فيما هي تصّفر.
تطفأ النار وتترك الطنجرة مغطاة لمدة نصف 

ساعة، ثم تفتح ويقلب محتواها فوق طبق تقديم. 
يزين قالب األرز باللوز والصنوبر والزبيب 

)اختياري( ويقدم بمثابة وجبة شهية.

الصلصة

3 مالعق طعام زبدة و3 مالعق طعام دقيق
كوبان ونصف كوب مرقة دجاج

ملعقة طعام سكر محروق إلى كاراميل
ملعقتا طعام قهوة

ربع ملعقة صغيرة بهار حلو وبهار أسود
تسخن الزبدة في قدر ويضاف إليها الدقيق 

ويخلط معها لتفوح رائحة لذيذة. تضاف 
البهارات ومرقة الدجاج وصلصة الكاراميل. 
يحرك الكل جيدًا ويطهى على النار ليصبح 

بقوام الصلصة. تقدم هذه الصلصة مع الدجاج 
واألرز. 

 مقلوبة الدجاج الملوكي



مطبخ  لها

مالحظة: يمكن 

خلط ملعقتي 

طعام من صلصة 

البستو مع هريسة 

البطاطا والحصول 

على هريسة بنكهة 

البستو.

سلطة الزعتر وكرات  اللبنة
الكمية: 4 أشخاص

❍ باقتا زعتر أخضر طازج
❍ 200 غ كرات لبنة ماعز مغموسة في 

الزعتر اليابس
❍ 100 غ زيتون أخضر خاٍل من النوى

❍ 2 إلى 3 مالعق طعام زعتر طازج مفروم
❍ 1 إلى 2 رأس فلفل أحمر حريف مفروم 

ناعمًا
❍ نصف كوب زيت زيتون

التحضير

تغسل أوراق الزعتر ثم تصفى وتجفف بمحارم 
المطبخ.

تغمس كرات اللبنة في الزعتر اليابس.

تخلط كرات اللبنة مع الزيتون األخضر 
المقطع والخالي من النوى، وأوراق الزعتر 

الطازجة المفرومة، والفليفلة الحمراء 
الحريفة وزيت الزيتون في وعاء.

تسكب السلطة في طبق التقديم وتزين 
بالمزيد من أوراق الزعتر وتقدم بمثابة 

نوع لذيذ من المقبالت.

معدس خليجي
الكمية: 4-6 أشخاص

❍ كوبان من األرز البسماتي أو أي نوع آخر 
من األرز الطويل، نصف كوب عدس أخضر 

أو بني
❍ بصلة كبيرة مفرومة ناعمًا
❍ نصف كوب سمنة أو زيت

❍ 4 أكواب ماء مغلي، ملح

التحضير

 يغسل األرز بالماء البارد ثم يصفى. يغسل 
العدس جيدًا ويشطف بالماء.

 يحمى الزيت أو السمنة في قدر كبيرة 
ويقلى البصل ليذبل ويحمرّ قلياًل. يضاف 

إليه العدس واألرز ويحرك الخليط على نار 
متوسطة لمدة 3 دقائق. يضاف الماء المغلي 

والملح وتترك القدر على النار ليغلي محتواها 
جيدًا، مع التحريك بين الحين واآلخر.

تخفف النار وتغطى القدر وتترك على نار 
هادئة لمدة 30 إلى 35 دقيقة.

ترفع القدر عن النار وينزع عنها الغطاء 
وتوضع محرمتان ورقيتان حول أعلى القدر. 

تغطى القدر مجددًا بغطائها وتترك جانبًا 10 
إلى 15 دقيقة قبل التقديم.

يقدّم المعدس مع دقوس الباذنجان أو  دقوس 
البندورة.

دقوس البندورة

❍ ملعقتا طعام زيت

❍ كيلوغرام بندورة ناضجة
مقشرة ومفرومة

❍ 4 إلى 5 فصوص ثوم مهروسة
❍ ملح

❍ 1،5 ملعقة صغيرة بهارات الخليج

التحضير
يحمى الزيت ويقلى فيه الثوم المهروس لبضع 
ثوان. تضاف البندورة المفرومة والملح حسب 
الذوق. تغطى القدر ويغلى محتواها على النار 
لمدة 30 دقيقة. تضاف البهرات ويتابع الطهو في 
قدر مغطاة لمدة 2 إلى 3 دقائق. ترفع القدر عن 

النار ويقدم الدقوس مع المعدس.

دقوس الباذنجان

❍ رأسا باذنجان مدعبالن، متوسطا الحجم 
)وزنهما 750 غ تقريبًا(، 4 فصوص ثوم

❍ ملح وملعقتا طعام زيت
❍ ربع  ملعقة صغيرة فلفل أحمر حريف

❍ ملعقة صغيرة بابريكا

التحضير
يشوى رأسا الباذنجان في فرن معتدل الحرارة 
لمدة 30 دقيقة حتى يستويان. تهرس فصوص 

الثوم مع الملح.
حين يستوي الباذنجان، يقشر فيما ال يزال ساخنًا 
ويوضع لبه في وعاء ثم يهرس بالشوكة. يضاف 
إليه الثوم المهروس مع الزيت والفلفل الحريف 
والبابريكا والمزيد من الملح عند الحاجة. يقدم 

الدقوس فاترًا مع المعدس.

مالحظة: يمكن 

إضافة رأس أو 

رأسين من الفليفلة 

الحريفة المفرومة 

ناعماً جداً بدل 

استعمال نصف 

ملعقة صغيرة من 

الفلفل األحمر 

الحريف.
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كبة لبنية على الطريقة  اللبنانية
❍ نصف ملعقة صغيرة قرفة

❍ كوب إلى كوب ونصف جوز مفروم وسطًا 
أو صنوبر مقلي

تحضير الحشوة

تسخن السمنة ويقلى فيها البصل ليذبل 
ويطرى. يضاف اللحم المفروم والملح ويتابع 
القلي مع التحريك المستمر حتى يتبخر كل 

الماء من القدر وينضج اللحم.
تطفأ النار ويضاف البهار الحلو والقرفة 
والجوز أو الصنوبر المقلي إلى الحشوة. 

تترك الحشوة لتبرد تمامًا، علمًا أنه يمكن 
تحضيرها قبل يوم أو اثنين أو ثالثة أيام 

مسبقًا. كما يمكن حفظ الحشوة في قسم 
التجليد من الثالجة الستعمالها الحقًا.

تحضير أقراص الكبة

يغسل البرغل ويصفى. يضاف إليه اللحم 
والبصل المبروش والملح والسميد. تدعك 

الكبة جيدًا ويضاف إليها المزيد من الماء عند 
الحاجة لتصبح دبقة.

ُتقرّص الكبة إلى كرات صغيرة بحجم حبات 
الجوز ثم تحشى بالحشوة وتختم وتستعمل في 

وصفة الكبة اللبنية.
وإذا أردت تحضير أقراص الكبة مسبقًا، 

يستحسن سلقها في 3 إلى 4 أكواب من الماء 
المغلي مع ملعقة صغيرة من الملح حتى 

تجمد، ثم ترفع بملعقة ذات ثقوب وتوضع 
في مصفاة لتبرد تمامًا. يمكن حينها حفظها 

في الثالجة أو قسم التجليد من الثالجة 
الستعمالها الحقًا.

الكمية: 6 أشخاص

وصفة أقراص كبة محشوة

❍ كيلوغرام لبن زبادي )يفضل لبن الماعز(
❍ نصف كوب أرز مصري

❍ ملعقتا طعام نشاء )دقيق ذرة(
❍ 5 إلى 6 أكواب مرقة لحم أو دجاج، أو 

أكثر حسب الحاجة
❍ 3 إلى 4 فصوص ثوم مهروسة

❍ باقة كزبرة طازجة مفرومة
❍ 2 إلى 3 مالعق طعام سمنة أو زبدة مذوبة

التحضير

يغسل األرز ويسلق في مرقة اللحم أو الدجاج 
حتى يطرى تمامًا ويكاد ينهرس.

يذوب دقيق الذرة في ربع كوب من الماء ويضاف 
إلى مزيج األرز. يهرس األرز في خالط الطعام 

ليصبح قشديًا وناعمًا.
يخلط األرز مع اللبن ويطهى على النار مع 

التحريك للحصول على حساء مغلي.
إذا كان الحساء سميكًا جدًا، يمكن إضافة 

المزيد من المرقة إليه.
تذوب الزبدة أو السمنة ويقلى فيها الثوم 

المهروس ليصبح شاحبًا. تضاف الكزبرة الطازجة 
المفرومة ويسكب الخليط فورًا فوق حساء اللبنية. 
وتضاف أقراص الكبة المحضرة إلى حساء اللبنية 

مع التحريك المستمر حتى تنضج أقراص الكبة. 
وتقدم اللبنية مع األرز المسلوق.

تحضير الكبة

❍ كيلوغرام لحم غنم أو بقر مدقوق خاص 
بالكبة

❍ 4 أكواب برغل أبيض أو أسمر ناعم
❍ كوب سميد خشن

❍ بصلة صغيرة مبروشة
❍ ملح ورشة بهار أبيض

❍ ماء لدعك الكبة

الحشوة
❍ كيلوغرام لحمة مدهنة قلياًل )حسب 

الرغبة(، مفرومة وسطًا
❍ 4 بصالت متوسطة الحجم، مفرومة ناعمًا

❍ 3 إلى 4 مالعق طعام سمنة أو زبدة أو 
سمنة نباتية

❍ ملح وملعقة صغيرة بهار حلو
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مون بالن )الجبل  األبيض(

موس بالشوكوال
الكمية تكفي 4 أشخاص

❍ بياض 3 بيضات
❍ كوب ونصف الكوب من الكريما الطازجة

❍ 300 غ شوكوال سوداء مذوبة

التحضير
يخفق بياض البيض ليتحول إلى مرانغ أبيض 

وجامد.
تذوّب الشوكوال في المايكروايف أو بطريقة 

البان ماري.
تخفق الكريما الطازجة لتصبح كريما شانتيي.

يخلط بياض البيض المخفوق مع الشوكوال 
الفاترة المذوبة ثم يخلط مع الكريما الطازجة 

المخفوقة.
يوزع هذا الخليط على أكواب التقديم وتحفظ 

األكواب في البراد لمدة 3 إلى 4 ساعات.
تزين األكواب بالكريما الطازجة والفاكهة 

الحمراء وتقدم.

الكمية تكفي 6 إلى 8 أشخاص

المرانغ

❍ بياض 4 بيضات في حرارة الغرفة
❍ نصف كوب سكر

❍ نصف كوب سكر ناعم
❍ رشة فانيال

كريما الكستناء

❍ كوبان من الكريما الطازجة المخفوقة 
لتصبح كريما شانتيي

❍ 400 غ من كريما الكستناء المعلبة
❍ ملعقة صغيرة من الجيالتين المذوب في 5 

مالعق طعام من الماء الفاتر
❍ 100 غ من الشوكوال نصف الحلوة للزينة

❍ 100 غ من الشوكوال نصف الحلوة المذوّبة 
لخلطها مع كريما الكستناء

❍ 2 إلى 3 مالعق طعام من الزيت النباتي.

التحضير
يخفق بياض البيض ليصبح خفيفًا وكثير الرغوة. 

يضاف إليه السكر تدريجيًا ويتابع الخفق 
بالخالط الكهربائي ليصبح المزيج أبيض اللون 

ويتحول إلى مرانغ جامد.
يوقف الخالط الكهربائي ويضاف السكر الناعم 

والفانيال إلى المرانغ. يحرك المزيج بملوق 
بالستيكي. وُترسم دوائر قطرها 10 إلى 12 سم 
على ورق البارشمان بواسطة قلم رصاص، على 

أن تكون هذه الدوائر بعيدة قلياًل عن بعضها. 
يمأل كيس حلويات بالمرانغ ويسكب المرانغ على 

فوق الدوائر المرسومة.
في صينية أخرى مبطنة هي أيضًا بورق 

البارشمان، يسكب المرانغ على شكل كرات 
صغيرة بحجم حبات الجوز.

يحمى الفرن لتصبح حرارته 250 درجة 
فهرنهايت وتخبز دوائر المرانغ والكرات حتى 

تصبح جافة على اللمس ولكن من دون أن 
تحمرّ. ُتخفف حرارة الفرن لتصبح 200 درجة 
فهرنهايت ويتابع خبز المرانغ لمدة 15 إلى 20 
دقيقة إضافية، ثم يطفأ الفرن وتترك أقراص 

ودوائر المرانغ داخل الفرن لمدة ساعتين 
إلى ثالث ساعات حتى تجف تمامًا. تنقل 

قطع المرانغ إلى وعاء كتيم للهواء حتى موعد 
االستعمال. يمكن تحضير قطع المرانغ هذه قبل 
يوم أو يومين، علمًا أنها تبقى هشة ولذيذة لمدة 
أسبوعين في حال وضعها في وعاء كتيم للهواء.

كريما الكستناء
يذوّب الجيالتين في 5 مالعق طعام من الماء 

الفاتر حتى يصبح مثل الغراء الالصق.
يخلط الجيالتين المذوب مع كريما الكستناء 
والفانيال والشوكوال المذوبة. تضاف الكريما 

الطازجة المخفوقة ويحرك الخليط جيدًا ليصبح 
خفيفًا وكثير الرغوة.

توضع الكريما في كيس حلويات وُتسكب فوق 
أقراص المرانغ المحضرة. تغطى األقراص 

بقطع المرانغ الصغيرة وتزين بالكستناء المسّكرة 
والشوكوال المذوبة. يخلط 100 غ من الشوكوال 

المذوبة للزينة مع 2 إلى 3 مالعق طعام من الزيت 
النباتي لجعل قوام الشوكوال رخوًا وقاباًل للسكب.

مالحظة: كريما 

الكستناء المعّلبة 

مختلفة عن 

هريسة الكستناء 

المعلبة ألن 

األولى تحتوي 

على السكر 

والفانيال وهي 

ناعمة جدًا.

مالحظة: يجب 
أال تكون الشوكوال 

يهبط المرانغ وتذوب ساخنة جدًا وإال 
المخفوقة. لذا، من الكريما الطازجة 

أفضل، يوصى بخلط للحصول على نتيجة فاترة أو باردة تقريبًا.بعد تذويبها لتصبح الملوق البالستيكي الشوكوال بالملعقة أو الضروري تحريك 
طعام من المرانغ مع 2 إلى 3 مالعق 

الشوكوال ليصبح 
ويخلط هذا المزيج المزيج متجانسًا، 
من ثم مع بقية 

المرانغ.
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إعداد السيدة 
أناهيد دونيكيان 

تصوير: رونالد ناصيف

مشبوس اللحمة
الكمية: 4 أشخاص

❍ 3 بصالت متوسطة الحجم، مفرومة
❍ 2 إلى 3 مالعق طعام سمنة أو زبدة

❍ ملعقة طعام بهارات الخليج
❍ ملعقة صغيرة عقدة صفراء

❍ 105 إلى 2 كلغ من لحم الغنم المقطع إلى 
قطع كبيرة )دقن اللحام(

❍ كوبان من البندورة المقشرة والمفرومة
❍ 3 إلى 4 حبات كبش قرنفل

❍ نصف ملعقة صغيرة لومي مطحون
❍ عودا قرفة

❍ 3 إلى 4 حبات هال كاملة، ملعقتان 
صغيرتان من الملح، 205 إلى 3 أكواب ماء

❍ ربع باقة كزبرة أو بقدونس مفروم
❍ كوبان أرز بسماتي

التحضير

يقلى البصل في قدر كبيرة حتى يذبل ويبدأ 
باالحمرار. تضاف البهارات والعقدة الصفراء 

ويطهى الخليط على النار لمدة 2 إلى 5 دقائق. 

تضاف قطع اللحم وتخلط مع مزيج البصل 
فوق نار متوسطة حتى يبدأ اللحم باالحمرار. 

تضاف البندورة والتوابل والملح ويحرك 
المزيج جيدًا. تغطى القدر وتترك على النار 

10 دقائق.
يضاف الماء والكزبرة أو البقدونس المفروم. 

تغطى القدر وتترك على نار خفيفة لمدة 
ساعتين ونصف الساعة تقريبًا حتى ينضج 

اللحم عند غرزه بالشوكة.
يغسل األرز ويصفى ثم يضاف بعناية إلى 

محتويات القدر. يترك خليط اللحم واألرز 
على النار حتى يغلي، ثم تخفف النار وتغطى 

القدر بإحكام. 
تترك القدر على النار حتى امتصاص الماء 

من محتواها، مع ضرورة تحريك محتواها مرة 
واحدة فقط أثناء الطهو. حين ينضج محتوى 

القدر، يحرك بعناية مرة إضافية وتغطى القدر 
وتترك بعيدة عن النار دقائق قليلة. 

يسكب محتوى القدر فوق طبق تقديم كبير 
وتوضع قطع اللحم في الوسط. يقدم الطبق 

ساخنًا مع السلطة والخبز والكبيس.

الكمية: 4 أشخاص

❍ 60 غ سمنة، ملعقة صغيرة حبة البركة
❍ بصلة صغيرة مفرومة

❍ ملعقة صغيرة زنجبيل طازج مفروم ناعمًا
❍ نصف ملعقة صغيرة فلفل أحمر حريف
❍ 500غ لوبياء خضراء، رأس فليفلة أحمر 
متوسط الحجم، مقطع إلى شرائح، نصف 

كوب ماء
❍ نصف كوب برش جوز الهند

❍ 1.5ملعقة طعام عصير ليمون

التحضير

تذوب السمنة في مقالة كبيرة وتضاف إليها 

حبة البركة وتقلى على نار متوسطة لمدة 
دقيقتين تقريبًا.

يضاف البصل والزنجبيل ويتابع القلي على نار 
متوسطة لدقيقتين إضافيتين أو حتى يذبل 

البصل.
يضاف الفلفل األحمر الحريف واللوبياء 

الخضراء وشرائح الفليفلة الحمراء والماء. 
يحرك الخليط ويترك على نار متوسطة حتى 

تنضج اللوبياء.
يضاف برش جوز الهند وعصير الليمون 

ويتابع الطهو على نار قوية لدقيقة واحدة أو 
حتى يسخن المزيج.

سلطة اللوبياء الخضراء وجوز الهند



مطبخ  لها

األرز الحامض والحلو
الكمية تكفي 4 أشخاص

zereshk نصف كوب زرشك ❍
❍ 3 مالعق طعام زبدة

❍ ثلث كوب زبيب
❍ ربع كوب سكر خشن

❍ ملعقة صغيرة قرفة مطحونة
❍ ملعقة صغيرة كمون مطحون

❍ كوب وثالثة أرباع الكوب أرز بسماتي 
منقوع في الماء

❍ القليل من شعيرات الزعفران منقوعة في 
ملعقة طعام من الماء المغلي
❍ رشة ملح وبرش برتقالة. 

التحضير

يغسل الزرشك في الماء البارد ثم يشطف 

ويصفى جيدًا.
تذوّب ملعقة طعام من الزبدة في مقالة 

ويقلى فيها الزبيب لمدة دقيقة إلى 
دقيقتين. يضاف الزرشك ويتابع القلي 
ثوانٍ قليلة ثم يضاف السكر مع نصف 

كمية القرفة والكمون. يطهى المزيج 
بسرعة ثم يوضع جانبًا.

يصفى األرز ويوضع في قدر مع الكثير 
من الماء المغلي والقليل من الملح. يترك 

األرز ليغلي ثم تخفف النار ويترك األرز 
يغلي برفق 4 دقائق. يصفى بعدها األرز 

ويشطف بالماء.
يذوّب النصف الباقي من الزبدة في 

قدر وتضاف إليه ملعقة طعام من الماء. 
تضاف من ثم نصف كمية األرز المسلوق 

وترش بعدها نصف كمية مزيج الزبيب 
والزرشك. يسكب ما تبقى من األرز مع 

االحتفاظ بثالث مالعق طعام جانبًا. يرش 
أخيرًا ما تبقى من الزبيب والزرشك.
تخلط بقية القرفة والكمون مع األرز 
المحتفظ به جانبًا وينثر هذا المزيج 

بالتساوي فوق الطبق المحضر. تذوّب 
بقية الزبدة وتسكب فوق سطح الطبق. 

يغطى الطبق بفوطة نظيفة. يطهى األرز 
على نار خفيفة جدًا لمدة 20 إلى 30 
دقيقة. مباشرة قبل التقديم، تخلط 3 

مالعق طعام من األرز مع ماء الزعفران. 
يسكب األرز الحلو والحامض في طبق 

ويزين بخليط األرز والزعفران. كما يزين 
الطبق ببرش البرتقال.

مالحظة: 
الزرشك هو 

نوع من الهالم 
المستخدم 

للتنكيه في 
المطبخ اإليراني.
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الغريبة المحشوة بالتمر

الكمية: 25 إلى 30 قطعة

❍ ثالثة أرباع كوب دقيق عادي
❍ ربع كوب دقيق ذاتي االرتفاخ

❍ نصف كوب لوز مطحون
❍ نصف كوب حليب بودرة كامل الدسم

❍ رشة قرفة مطحونة، 30 غ زبدة في حرارة 
الغرفة

❍ ربع كوب لبن زبادي
❍ ملعقتا طعام ماء، زيت نباتي للقلي

القطر

❍ 3 أكواب سكر
❍ 5 حبات هال محمصة، كوب ماء

❍ ربع كوب فستق حلبي مقشر
❍ ملعقتان صغيرتان ماء الزهر.

التحضير

ينخل نوعا الدقيق ويخلطان مع اللوز وحليب 

البودرة والهال في وعاء متوسط الحجم. يدعك 
هذا الخليط بالزبدة، ثم يضاف إليه اللبن 

والماء.
يقرّص هذا المزيج إلى كرات صغيرة بمساعدة 

ملعقة صغيرة. تقلى الكرات على دفعات في 
الزيت الساخن حتى يزهّر لونها.لكن يجب 

عدم اإلفراط في تسخين الزيت وإال تحترق 
العوامات قبل أن تنضج من الداخل. تصفى 

الكرات المقلية على محارم ورقية. ثم يعاد قلي 
الكرات نفسها مرة أخرى حتى تحمّر وتصبح 

قاسية وهشة في الوقت نفسه.
مباشرة قبل التقديم، يضاف القطر الساخن 

إلى العوامات المقلية. لتحضير القطر، يخلط 
السكر مع حبات الهال والماء في قدر كبيرة. 
يحرك المزيج على النار حتى يذوب السكر 
ولكن من دون أن يغلي. يترك بعدها القطر 

ليغلي من دون غطاء لمدة 5 دقائق تقريبًا من 
دون تحريك حتى يصبح قوامه مثل القطر. 

يضاف إليه ماء الزهر والفستق الحلبي.

الكمية: 6 إلى 8 أشخاص

❍ 2.5 كوب دقيق متعدد االستعماالت
❍ كوب سمنة أو زبدة

❍ كوب سكر ناعم
❍ 250 غ تمر مهروس

❍ ملعقة طعام زبدة في حرارة الغرفة

التحضير

ُتذوب السمنة أو الزبدة على النار وتزال 
الرغوة عن سطحها بواسطة ملعقة ذات 

ثقوب، ثم تسكب السمنة في وعاء آخر بحيث 
يترسب اللبن في القعر. يرمى هذا اللبن 

للحصول على سمنة أو زبدة نقية.
توضع السمنة أو الزبدة في الثالجة حتى 

تجمد، ثم تنقل إلى وعاء وتخفق لتصبح 
خفيفة. يضاف إليها السكر الناعم تدريجيًا 

ويتابع الخفق للحصول على مزيج قشدي 
وخفيف.

ينخل الدقيق ويضاف إلى مزيج السمنة 
والسكر. يدعك الخليط باليد ليصبح ناعمًا. 

إذا كان الطقس حارًا، تحفظ العجينة في 
الثالجة ساعة أو ساعتين.

تقرّص العجينة إلى كرات صغيرة بحجم 
حبات الجوز، ثم تسطح وتوضع حبة تمر 

وسط كل منها قبل لفها مجددًا عليها بحيث 
يتم الحصول على أقراص محشوة بالتمر. 

تسطح هذه األقراص ويضغط على وسطها 
باإلصبع أو 

متن الملعقة 
إلحداث فجوة 

صغيرة.
تخبز أقراص 

الغريبة في 
فرن حرارته 

250 درجة 
فهرنهايت 

لمدة 20 إلى 
25 دقيقة حتى 

تشقرّ قلياًل 
جدًا وتحافظ 
على بياضها. 
تترك أقراص 
الغريبة لتبرد 

في الصينية ثم 
تنقل إلى أوعية 

كتيمة للهواء.

مالحظة: قد تبدو 
أقراص الغريبة طرية 
فيما ال تزال في الفرن 

لكنها تقسو حين 
تبرد.

لتحضير الحشوة، 
يمكن شراء التمر 
المهروس الجاهز 

وخلطه مع الزبدة 
ومن ثم تقريصه إلى 

أسطوانات صغيرة 
لحشو الغريبة، أو 

يمكن هرس حبات 
التمر الخالية من 
النوى في خالط 

الطعام للحصول على 
هريسة ناعمة ودبقة.



مطبخ  لها

 سمك محشي 
بالبصل والتوابل

الكمية تكفي 4 أشخاص

❍ سمكة كاملة وزنها 1.5 كيلوغرام تقريبًا
❍ ملح

❍ بصلتان كبيرتان مفرومتان ناعمًا
❍ 2 إلى 3 فصوص ثوم مفرومة ناعمًا

❍ 2 إلى 3 مالعق طعام سمنة
❍ 1.5 ملعقة صغيرة بهارات الخليج

❍ نصف ملعقة صغيرة لومي مطحون
❍ نصف ملعقة صغيرة عقدة صفراء

❍ دقيق لتغليف السمك، برش ليمونة واحدة
❍ زيت أو سمنة لقلي السمكة

إعداد السيدة 
أناهيد دونيكيان 

تصوير: رونالد ناصيف

التحضير

تقشر السمكة وتنزع خياشيمها وينظف 
بطنها عبر شق صغير. تغسل السمكة ثم 

تجفف جيدًا بالمحارم الورقية ويرش الملح 
والبهار في بطنها.

يقلى البصل والثوم في السمنة حتى يحمرّا 
قلياًل. تضاف ملعقة صغيرة من البهارات مع 
اللومي المجفف والملح حسب الذوق. ترفع 

القدر عن النار.
تحشى السمكة بمزيج البصل ثم توضع ورقة 
ألمنيوم صغيرة أو ورقة بارشمان صغيرة في 

شق السمكة للحؤول دون خروج الحشوة من 
بطنها.

تخلط بقية البهارات مع العقدة الصفراء 
وملعقة صغيرة من الملح. تفرك السمكة بهذا 
الخليط من البهارات وتترك جانبًا 15 دقيقة 

حتى تمتص النكهات.
يسخن الزيت أو السمنة. تغلف السمكة 

بالدقيق وتقلى في الزيت حتى تستوي جيدًا، 
ثم تصفى على محارم ورقية وتقدم ساخنة 
بعد تزيينها بالليمون الحامض والبقدونس.

يمكن استعمال مسحوق الكاري بدل البهارات 
حسب مناطق الخليج المختلفة.

مالحظة: إذا 
كنت ال تحبين 

قلي السمك، 
يمكن فرك 

السمكة بالزيت 
ولفها بورق 

البارشمان أو 
ورق األلمنيوم 

المدهون بالزيت 
وخبزها في فرن 
معتدل الحرارة 

حتى تستوي.



مطبخ  لها

 كرات القريدس 
بصلصة التمر الهندي

الكمية: 4 إلى 6 أشخاص

❍ كيلوغرام قريدس نيء
❍ ربع كوب أوراق كزبرة

❍ نصف ملعقة عقدة صفراء
❍ نصف ملعقة لومي مطحون )اختياري(

❍ ثالثة أرباع الكوب أرز ناعم
❍ ملعقة صغيرة ملح

الحشوة

❍ بصلة كبيرة مفرومة ناعمًا
❍ ملعقتا طعام سمنة

❍ ملعقة صغيرة بهارات الخليج
❍ نصف ملعقة صغيرة لومي مطحون أو برش 

نصف ليمونة

الصلصة

❍ ملعقة صغيرة معجون تمر هندي
❍ كوبا ماء فاتر

❍ بصلة صغيرة مفرومة ناعمًا
❍ ملعقة طعام سمنة

❍ حبة بندورة كبيرة، مقشرة ومفرومة
❍ ملعقة صغيرة بهارات الخليج

❍ ربع إلى نصف ملعقة صغيرة بهار أحمر حريف
❍ ملح

❍ ملعقتان صغيرتان سكر

للتقديم

❍ أرز محمر
❍ قريدس مسلوق وعيدان كزبرة للزينة

التحضير

تقشر حبات القريدس وتنزع عروقها وتشطف 
بالماء ثم تجفف جيدًا. تخلط حبات القريدس 
مع أوراق الكزبرة ثم تهرس في خالط الطعام 

للحصول على مزيج ناعم.
يخلط مزيج القريدس مع العقدة الصفراء 

واللومي المطحون واألرز الناعم. يضاف الملح 
ويدعك المزيج باليد ثم يغطى ويحفظ في 

الثالجة حتى موعد االستعمال.
يقلى البصل في السمنة ليذبل ثم تضاف البهارات 

واللومي أو برش الليمون. ترفع المقالة عن النار 
وتترك جانبًا.

يذوّب معجون التمر الهندي في كوب من الماء 
الفاتر.

في قدر كبيرة يقلى البصل المفروم في السمنة 
ليذبل. يضاف سائل التمرالهندي وبقية الماء 

والبندورة والتوابل والملح والسكر. تغطى القدر 
وتترك تغلي على النار لمدة 15 إلى 20 دقيقة.
فيما الصلصة تغلي على النار، يقرص معجون 
القريدس إلى كرات بمعدل ملعقة طعام للكرة 

الواحدة. تحشى كرات القريدس بحشوة البصل 
وتغلق بإحكام. يجب تبليل اليدين بالماء أثناء 

التقريص تفاديًا اللتصاق اليدين بمزيج القريدس.
تغمس الكرات في الصلصة التي تغلي وتطهى 

معها على النار لمدة 35 إلى 40 دقيقة.
يقدم الطبق ساخنًا مع األرز المحمر أو أي نوع 

من األرز البسماتي ويزين الطبق بحبات القريدس 
المسلوقة وأعناق الكزبرة.

مطبخ  لها



مطبخ  لها

طيريد الخليج
الكمية: 4 إلى 6 أشخاص

❍ كيلوغرام من مكعبات لحم الغنم أو البقر 
❍ الخالي من العظام )ذقن اللحام(

❍ بصلة كبيرة مفرومة
❍ ملعقتا طعام سمنة أو زيت

❍ ملعقتان صغيرتان بهارات الخليج
❍ 2 إلى 3 فصوص ثوم مهروسة

❍ نصف كيلوغرام بندورة مقشرة ومفرومة
❍ ربع كوب معجون بندورة أو كوب صلصة 

بندورة
❍ ملح وبهار أسود، 3 أكواب ماء ساخن

❍ كيلوغرام بطاطا مقشرة ومقطعة إلى 
مكعبات

❍ بقدونس مفروم للزينة

التحضير

يقلى البصل في السمنة أو الزيت ليذبل. 
تّقوى النار وتضاف مكعبات اللحم ويتابع 

القلي حتى يتغير لون اللحم. تضاف 
التوابل والثوم ويتابع القلي دقيقة أو 

دقيقتين.
تضاف البندورة وصلصة البندورة أو 

معجون البندورة، وكذلك الملح والبهار 

والتوابل والماء الساخن. تغطى القدر 
وتترك على نار خفيفة لمدة ساعة ونصف 

الساعة تقريبًا حتى يستوي اللحم.
تقشر رؤوس البطاطا وتقطع إلى مكعبات 
ثم تضاف إلى القدر. تغطى القدر ويتابع 

الطهو لمدة 15 إلى 20 دقيقة حتى تصبح 
البطاطا طرية على اللمس.

يقطع رغيف الخبز العربي الكبير إلى 
قطع صغيرة ويوزع في قعر أطباق 

التقديم. يسكب فوقه اللحم والبطاطا 
والصلصة ثم يرش البقدونس المفروم.

يقدم الطبق مع األرز والسلطة الخضراء.

السلطة الروسية 
المتعددة الطبقات

الكمية تكفي 4 إلى 6 أشخاص

❍ صدر دجاج مشطور إلى نصفين
❍ حبتا خيار مخلل، مفرومتان ناعمًا

❍ ملعقتا طعام مايونيز
❍ ملعقتا طعام كريما حامضة

❍ رشة بهار أبيض
❍ جزرتان متوسطتان مسلوقتان 

ومبشورتان مع ملعقة طعام مايونيز
❍ حبتا شمندر متوسطتان مسلوقتان 

ومبشورتان مع ملعقة طعام مايونيز
❍ حبتا أفوكادو مقشرتان ومقطعتان إلى 
شرائح مع ملعقة طعام من عصير الليمون

❍ ربع كوب جوز مطحون خشنًا

التحضير

يسلق صدر الدجاج حتى ينضج جيدًا، 

ثم يهرس بمتن الشوكة أو في 
خالط الطعام ليصبح ناعمًا جدًا. يخلط 
لحم الدجاج مع الخيار المخلل المفروم 

والمايونيز.
يخلط الجزر المبشور مع المايونيز ويخلط 

الشمندر المبشور مع المايونيز. تخلط 
شرائح األفوكادو مع عصير الليمون للحؤول 

دون اسودادها.
يبطن وعاء زجاجي بورقة نايلون. يسكب 

خليط الدجاج في الوعاء ويسوّى سطحه. 
تسكب من ثم طبقة من الجزر وبعدها 

طبقة من الشمندر وبعدها طبقة من شرائح 
األفوكادو. يغطى الوعاء ويحفظ في الثالجة 

3 إلى 4 ساعات. يقلب محتوى الوعاء فوق 
طبق التقديم ويزين أعاله بالجوز بالمطحون 

خشنًا.



مطبخ  لها

الدجاج باألرز 
مع صلصة البندورة

الكمية تكفي 4 إلى 6 أشخاص

❍ 6 قطع دجاج )صدور وأفخاذ(
❍ كوبان ونصف الكوب من األرز الطويل الحبة
❍ 5 إلى 6 رؤوس بندورة ناضجة مفرومة 

ناعمًا
❍ 3 بصالت مفرومة ناعمًا

❍ ربع كوب زيت زيتون
❍ ملح وبهار

❍ ملعقتا طعام معجون بندورة )طماطم(
❍ رأس فليفلة أخضر ورأس فليفلة أحمر، 

مفرومان.

التحضير

يقلى البصل في زيت الزيتون لمدة 5 

دقائق تقريبًا، ثم تضاف الفليفلة الخضراء 
والحمراء ويقلى الخليط لمدة 5 دقائق 

إضافية. تضاف بعدها البندورة.
تضاف قطع الدجاج مع بعض الماء والقليل 

من الملح والبهار. يطهى المزيج على النار 
لمدة ساعة أو حتى يستوي الدجاج.

ترفع قطع الدجاج مع قسم من الصلصة 
لوضعها جانبًا، ويضاف األرز إلى الصلصة 

نفسها مع ضرورة التأكد من وجود كوبين 
من المرقة لكل كوب من األرز. يطهى األرز 

في الصلصة لمدة 15 دقيقة تقريبًا حتى 
يمتص كل الصلصة، ثم تطفأ النار ويترك 

األرز ليرتاح 15 دقيقة.
يقدم األرز األحمر مع قطع الدجاج وبعض 

الصلصة.



مطبخ  لها

رقاقات الفايلو المحشوة باللوز والسكر

موس أبيض 
بالفاكهة الملونة

الكمية تكفي 6 أشخاص

❍ 3 رقاقات جيالتين، كوب من الماء الساخن
❍ كوب حليب، مغلفان من بودرة الكريما القابلة 

للخفق، بياض 3 بيضات في حرارة الغرفة
 Lady كوب سكر، 21 إصبع بسكويت ❍

Fingers
❍ فراولة وكيوي وبرتقال وموز وتوت للزينة

قطر السكر

❍ نصف كوب سكر ونصف كوب ماء

❍ ربع ملعقة صغيرة عصير ليمون
❍ يغلى السكر مع الماء للحصول على قوام 

القطر ثم يضاف عصير الليمون.

التحضير
تذوب رقاقات الجيالتين في كوب من الماء 

الساخن ثم تترك جانبًا لتفتر. في وعاء آخر، 
يخفق بياض البيض ليصبح كثير الرغوة، ثم 

يضاف إليه السكر تدريجيًا. يتابع الخفق 
للحصول على مرانغ جامد. تخفق بودرة 

الكريما مع كوب من الحليب البارد للحصول 

على كريما طازجة غنية. يخلط ربع هذه 
الكريما مع الجيالتين المذوب. تضاف 

بقية الكريما إلى مرانغ البيض ثم تخلط 
مع مزيج الجيالتين في وعاء كبير. تغمس 

أصابع البسكويت في القطر الفاتر وتوضع 
في قعر أكواب كاسترد. توزع فوقها بعض 

أنواع الفاكهة الملونة المقطعة إلى مكعبات 
ثم تمأل األكواب بالموس المحضرة. تزين 

األكواب بعدها بالمزيد من الفاكهة الملونة 
وتحفظ في الثالجة ساعة أو ساعتين ثم 
تقدم بمثابة نوع لذيذ وخفيف من الحلوى.

مالحظة: في 
حال عدم 

توافر بودرة 
الكريما، يمكن 

استعمال 
كوبين من 

الكريما 
الطازجة مع 

نصف كوب من 
السكر.

الكمية تكفي 4 الى 6 أشخاص

❍ نصف كيلوغرام عجينة فايلو )رقاقات 
جاهزة للبقالوة(

❍ كوب من مسحوق اللوز المطحون ناعمًا
❍ ربع كوب من السكر

❍ ملعقة طعام من القرفة
❍ زيت لقلي الرقاقات

القطر

❍ 3 أكواب من السكر
❍ كوب من العسل
❍ كوبان من الماء

❍ عود قرفة
❍ 5 إلى 6 حبات كبش قرنفل.

التحضير 
يخلط اللوز المطحون مع السكر والقرفة في 

وعاء للحصول على حشوة.
تقطع عجينة الفايلو إلى أشرطة طويلة، 

عرضها 5 سم تقريبًا. يؤخذ شريطان معًا 
وتوضع ملعقة صغيرة من الحشوة على طرف 
كل شريط ثم يطوى الشريط على شكل مثلث 

)الرجاء النظر إلى الصورة(. تلصق حواف 
المثلث بمعجون الدقيق )ملعقة طعام من 

الدقيق مع القليل من الماء للحصول على قوام 
المعجون(.

يسخن الزيت النباتي في مقالة عميقة وتقلى 
فيه المثلثات لتصبح ذهبية اللون، ثم ترفع 

وتغمس في القطر البارد وتترك 
لتمتص القطر.

ترفع المثلثات من القطر 
وتصف في أطباق التقديم 

وتزين بالفستق الحلبي 
المطحون وتقدم فاترة.

مالحظة: في حال 

عدم الرغبة في 

قلي المثلثات، يمكن 

دهن األشرطة 

بالزبدة المذوبة 

ومن ثم وضع 

الحشوة وطي 

الشريط على 

شكل مثلث ودهن 

كل مثلث بالزيت 

أو الزبدة المذوبة 

قبل خبزها في فرن 

حرارته 350 درجة 

فهرنهايت حتى 

تصبح ذهبية اللون.



مطبخ  لها

إعداد السيدة 
أناهيد دونيكيان 

تصوير: رونالد ناصيف

الدجاج المحشو بالتمان )األرز(
الكمية: 4 إلى 6 أشخاص

❍ دجاجة واحدة وزنها 1.5 كيلوغرام تقريبًا
❍ ملح وبهار أسود

❍ ربع كوب زبدة أو سمنة مذوبة
❍ نصف كوب ماء أو مرقة دجاج

حشوة التمان )األرز(

❍ نصف كوب أرز بسماتي، ربع كوب سمنة
❍ بصلة صغيرة مفرومة ناعمًا

❍ ربع كوب صنوبر أو لوز مقشر
❍ ربع كوب جوز مفروم )اختياري(

❍ ربع كوب زبيب
❍ نصف ملعقة صغيرة بهارات العراق 

)بهارات متنوعة(
❍ كوب ماء

❍ ملح وبهار أسود

التحضير

يغسل األرز ويصفى. تحمى السمنة في قدر 
ويقلى فيها البصل ليصبح شفافًا. يضاف 

الصنوبر أو اللوز والجوز واألرز ويقلى الكل 
لمدة 5 دقائق، مع التحريك المستمر.

يضاف الزبيب والبهارات والماء والملح 
والبهار. يحرك المزيج جيدًا ويغطى ويترك 

على نار خفيفة لمدة 10 دقائق تقريبًا 
حتى امتصاص كل الماء. ترفع القدر عن 

النار وتترك لتبرد. تنظف الدجاجة وتمسح 
بالمحارم الورقية. تحشى الدجاجة بحشوة 

األرز ثم تخاط باإلبرة والخيط ويربط 
الفخذان معًا. تفرك الدجاجة المحشوة 

بالملح والبهار. تذوّب السمنة أو الزبدة وتوضع 
الدجاجة في الصينية وتفرك بهذه الزبدة أو 

السمنة. يضاف الماء أو المرقة إلى الدجاجة 
وتخبز في فرن حرارته 350 درجة فرنهايت 

لمدة ساعتين أو ساعتين ونصف الساعة، مع 
ضرورة تبليلها بين الحين واآلخر بالعصارات 

الموجودة في الصينية. تقطع الدجاجة إلى 
قطع وتقدم مع الحشوة.

مالحظة: يمكن 
خلط العصارة 
وغليها على النار من مرقة الدجاج الصينية مع القليل المتبقية في 

وتقديمها مع 
الدجاج.



مطبخ  لها

الكمية تكفي 4 إلى 6 أشخاص

❍ 5 حبات باذنجان طويلة ورفيعة، مقشرة 
على شكل أقالم

❍ 5 حبات بندورة متوسطة الحجم
❍ بصلة متوسطة مقطعة إلى 5 شرائح

❍ رأس فليفلة أخضر مقطع إلى 5 شرائح
❍ 5 ريش غنم بعظامها

❍ 2.5 كوب أرز بسماتي مسلوق جزئيًا في 
الكثير من الماء، ومن ثم مصفى

❍ ملعقة صغيرة من بهارات الخليج
❍ 2 إلى 3 مالعق طعام سمنة أو زيت أو 

زبدة مذوبة
❍ ملح وبهار أسود

❍ كوب مرقة لحم أو دجاج
❍ ربع كوب زبدة أو سمنة مذوبة

التحضير

تسخن السمنة أو الزيت في مقالة وتقلى 
ريش الغنم حتى يتغير لونها. يرش عليها 

الملح والبهار.
تدهن صينية غير الصقة بالقليل من 

الزيت، ثم تدهن رؤوس الباذنجان والبندورة 
وشرائح الفليفلة ودوائر البصل بالزيت 
وتشوى في الصينية داخل الفرن حتى 

تطرى وتنضج.
ُتصفّ قطع الباذنجان مع بقية الخضار 

وريش الغنم في قعر صينية فرن غير 
الصقة ونصف عميقة. يرش عليها الملح 

وربع ملعقة صغيرة من البهارات.
يخلط األرز المسلوق جزئيًا مع بقية التوابل 

ثم يوزع فوق الخضار وريش الغنم. يسكب 
بعدها كوب من مرقة اللحم أو الدجاج 

فوق األرز وتوزع الزبدة أو السمنة المذوبة 
فوق سطح األرز. تفتح فجوات بمتن ملعقة 

خشبية في األرز للسماح بخروج البخار 
منه. تغطى بعدها القدر بغطائها أو بورقة 

ألمنيوم وتخبز في الفرن حتى يمتص األرز 
كل الماء ويطرى.

تخرج الصينية من الفرن وتترك مغطاة 
لمدة 15 إلى 20 دقيقة حتى يرتاح األرز. 

يقلب بعدها محتوى القدر رأسًا على 
عقب فوق طبق التقديم ويقدم مع السلطة 

الخضراء.

ب
شار

طا 
طا

ص ب
قرا

أ

فيليه السمك بالعجين
الكمية: 6 إلى 8 أشخاص

❍ كيلوغرام من شرائح سمك الهامور 
المنقوعة في الحليب لمدة ساعتين 

داخل الثالجة
❍ بصلتان كبيرتان مقطعتان إلى شرائح

❍ نصف كوب زبيب
❍ ملعقة صغيرة مسحوق كاري

❍ ملح وبهار أسود، برش ليمونة واحدة
❍ علبة من عجينة الفايلو )رقائق 

البقالوة(
❍ كوب لوز مقشر ومشطور إلى نصفين

❍ نصف كوب زبيب، كوب زبدة مذوبة
❍ دقيق وملح وبهار

❍ زيت لقلي البصل واللوز وشرائح 
السمك

التحضير

يخلط الدقيق مع الملح والبهار. تصفى 
شرائح الهامور من الحليب ثم تقطع إلى 

مستطيالت طولها 8 إلى 9 سم وعرضها 
5 إلى 6 سم. تجفف هذه الشرائح 
بمحارم ورقية ثم تغمس في مزيج 

الدقيق.
يحمى الزيت في مقالة ويقلى اللوز 

حتى يشقرّ، ثم يرفع ويترك جانبًا. يقلى 
البصل في الزيت نفسه حتى يحمرّ قلياًل، 
ثم يرفع ويترك جانبًا. يقلى الزبيب لبضع 

دقائق، ثم يرفع ويترك جانبًا.
إذا تضاءل حجم الزيت، يضاف المزيد 
منه وتقلى شرائح السمك حتى تصبح 

هشة ووردية اللون، ثم ترفع وتترك جانبًا. 
تخلط نصف كمية مسحوق الكاري مع 

البصل المقلي والزبيب واللوز للحصول 
على مزيج متجانس.

تسكب النصف ملعقة الباقية من مسحوق 
الكاري فوق شرائح السمك.

توضع رقاقة فايلو فوق سطح الطاولة 
ويسكب فوقها مقدار ملعقة طعام من 

مزيج البصل. توضع من ثم شريحة من 
السمك المقلي وترش عليها بضع قطع 

من برش الليمون الحامض. ترفع أطراف 
العجينة فوق الحشوة للحصول على 

شكل رزمة ويطوى طرفاها إلى الداخل. 
تستعمل نصف رقاقة فايلو أخرى وتطوى 

مثل الستارة )أنظري إلى الصورة( ثم 
توضع فوق الرزمة لتغليفها. بعد االنتهاء 
من إعداد كل الرزم، تدهن الرزم بالزبدة 

المذوبة أو الزيت ثم تخبز في الفرن حتى 
تصبح وردية اللون. تخرج الرزم من الفرن 

وتقدم ساخنة مع السلطة الخضراء.

مالحظة: إنها 
وجبة لذيذة 

ومالئمة جدًا 
للدعوات.

الكمية: 30 قطعة تقريبًا

❍ كيلوغرام بطاطا
❍ بيضة كبيرة مخفوقة
❍ ربع كوب دقيق عادي

❍ ملح وبهار أسود

حشوة اللحم

❍ بصلة متوسطة مفرومة ناعمًا
❍ ملعقة طعام زيت

❍ فص ثوم مفروم ناعمًا
❍ 2250 غ لحم غنم أو بقر مفروم

❍ ملعقة صغيرة بهارات متنوعة، ملح
❍ نصف كوب بندورة مقشرة ومفرومة

❍ ربع كوب بقدونس مفروم

التحضير

تسلق البطاطا مع قشرتها حتى تستوي، ثم 
تصفى وتقشر وتهرس للحصول على هريسة 
ناعمة. تترك هريسة البطاطا لتبرد ثم تخلط 

مع البيض والدقيق والملح والبهار. 
يقلى البصل في الزيت حتى يذبل، ثم يضاف 

الثوم واللحم المفروم. يتابع القلي فوق نار قوية 
حتى يصبح اللحم بني اللون. يرش الملح حسب 

الذوق وكذلك التوابل، ثم تضاف البندورة 
والبقدونس. تخفف النار وتغطى القدر وتترك 

على النار لمدة 15 دقيقة بحيث تصبح الحشوة 
شبه جافة. تترك جانبًا لتبرد.

يؤخذ مقدار ملعقة طعام من مزيج البطاطا 
ويحشى بملعقة صغيرة من حشوة اللحم. 
تقرص البطاطا المحشوة على شكل كرة 

وتوضع في صينية. يجب تبليل اليدين بالماء 
بين الحين واآلخر أثناء التقريص والحشو 

لتفادي التصاق البطاطا باليدين.
تغمس الكرات المحشوة في الدقيق وتسطح 

لتصبح مثل األقراص شبه الدائرية. تقلى هذه 
األقراص في الزيت الساخن جدًا لمدة 3 دقائق 

تقريبًا حتى تحمرّ من كل الجهات. تصفى 
األقراص فوق محارم ورقية وتقدم ساخنة مع 

السلطة الخضراء. مقلوبة الخضار بريش الغنم



مطبخ  لها

بوريتوز العجل المكسيكية
الكمية تكفي 4 أشخاص

1 إلى 2 ملعقة طعام من زيت الزيتون
نصف كيلوغرام من لحم البقر المفروم

بصلة متوسطة مفرومة ناعمًا
فص ثوم مهروس

ملعقة صغيرة من الكمون المطحون
ربع ملعقة صغيرة من مسحوق الفليفلة 

الحريفة
علبة وزنها 400 غ من البندورة المفرومة أو 

بندورة طازجة مقشرة ومفرومة
نصف كوب من الماء

علبة وزنها 300 غ من الفاصوليا المشطوفة 
والمصفاة، 4 أرغفة تورتيال كبيرة
كوب من جبنة التشيدار المفرومة

ملعقة صغيرة من البابريكا الحريفة
ثالثة أرباع الكوب من الكريما الحامضة

ملعقة طعام من الكزبرة الطازجة المفرومة

التحضير

يسخن الزيت في مقالة متوسطة ويقلى 
اللحم المفروم مع التحريك حتى يصبح بني 
اللون. يضاف البصل والثوم والتوابل. يطهى 

الخليط مع التحريك حتى يذبل البصل. تضاف 
البندورة المفرومة مع عصيرها، وكذلك الماء 
والفاصوليا. يطهى الخليط على النار من دون 
غطاء لمدة 15 دقيقة تقريبًا أو حتى يتكثف. 

يحمى الفرن لغاية الدرجة 350 فهرنهايت. 
توزع حشوة اللحم على أرغفة التورتيال. يلف 

كل رغيف فوق حشوته وتثبت اللفافة بعود 
أسنان. توضع لفافات التورتيال في صينية فرن 
مدهونة بالزيت وترش عليها الجبنة والبابريكا.
تخبز الصينية في الفرن لمدة 10 دقائق تقريبًا 

أو حتى تسخن لفافات التورتيال.

تنزع أعواد األسنان عن اللفافات وتقدم 
مع الكريما الحامضة والكزبرة وغموس 

الغواكامول.

غموس الغواكامول

رأسان متوسطان من األفوكادو
نصف بصلة صغيرة حمراء، مفرومة ناعمًا

رأس بندورة متوسط الحجم منظف من البذور 
ومفروم ناعمًا

ملعقة طعام من عصير الليمون
ربع كوب من الكزبرة الطازجة المفرومة خشنًا

نصف رأس ثوم مهروس )اختياري(

التحضير غموس الغواكامول

يهرس األفوكادو بالشوكة ثم يخلط مع بقية 
المكونات. يمكن تقديم هذا الغموس مع 

الناتشوز والبوريتوز والفاهيتا والتاكو.



مطبخ  لها

أقراص جوز الهند التايلندية

بوظة جوز الهند

 

مطبخ  لها

الكمية تكفي 6 أشخاص

❍ 400 مل من كريما جوز الهند
❍ 300 مل من الكريما، كوب من الحليب

❍ عود فانيال، صفار 6 بيضات
❍ ثالثة أرباع الكوب من السكر

❍ ثلثا الكوب من برش جوز الهند

التحضير
تخلط كريما جوز الهند مع الكريما والحليب 
في قدر صغيرة. يشطر عود الفانيال بالطول 
إلى نصفين وتكشط البذور فوق القدر. يترك 

الخليط على النار حتى يغلي ثم يصفى فوق وعاء 
كبير مقاوم للحرارة. ترمى حبات الفانيال. يخفق 

صفار البيض مع السكر في وعاء متوسط الحجم 
ثم يضاف مزيج الكريما الساخن تدريجيًا ويتابع 
الخفق. يصفى المزيج ثم يعاد إلى القدر نفسها 
ويحرك فوق نار خفيفة حتى يتكثف قلياًل ولكن 
من دون أن يغلي. يضاف إليه برش جوز الهند. 

يسكب هذا المزيج في قدر من الستانلس ستيل 
ويغطى ويحفظ في قسم التجليد من الثالجة 

حتى يجمد تقريبًا. ثم تخرج البوظة من الثالجة 
وتفرم خشنًا ثم تخفق في وعاء كبير بواسطة 

الخالط الكهربائي لتصبح ناعمة. تسكب البوظة 
في وعاء بالستيكي وتغطى وتوضع في قسم 

التجليد من الثالجة حتى تجمد.

مالحظة: يمكن 
تحضير البوظة 

أيضًا في آلة 
تعليمات الصانع.البوظة باتباع 

الكمية تصنع 24 قطعة تقريبًا

❍ كوب وربع الكوب من السكر
❍ 120 غ من الزبدة
❍ 2 إلى 3 بيضات

❍ 3 أكواب دقيق متعدد االستعماالت
❍ ثلثا الكوب من الحليب

❍ كوبان من جوز الهند
❍ 1.5 ملعقة صغيرة من الباكينغ باودر

❍ بضع قطرات من خالصة اللوز
❍ برش جوز الهند

❍ كريما مخفوقة للزينة
❍ برش جوز هند محمص للزينة

صلصة الحليب

❍ علبة صغيرة من الكريما الطازجة
❍ علبة من الحليب المكثف المحلى وزنها 

400 غ تقريبًا، كوبان من حليب جوز 
الهند

❍ تخلط هذه المكونات الثالثة مع بعضها 
في وعاء عميق.

التحضير
يخلط السكر مع الدقيق وبرش الجوز 

والباكينغ باودر.
يخفق البيض مع الفانيال. تذوب الزبدة 

وتخلط مع كل المكونات السابقة في وعاء 
وتضاف إليها بضع قطرات من خالصة 

اللوز.
تستعمل مغرفة البوظة لتحضير كرات 

صغيرة من المزيج. تصف الكرات بعيدًا عن 
بعضها في صينية مبطنة بورق البارشمان 

وتخبز في فرن حرارته 350 درجة 
فهرنهايت حتى تصبح وردية اللون قلياًل. 

تخرج من الفرن ثم توخز أقراص جوز الهند 
بسيخ خشبي، وتسقط فورًا في الصلصة 
وتترك فيها حتى تمتص مقدارًا كافيًا من 

الصلصة. تغمس األقراص بعدها في برش 
جوز الهند وتزين بالكريما المخفوقة وبرش 

جوز الهند المحمص.
مالحظة: إذا كانت األقراص باردة، يجب 
أن تكون الصلصة ساخنة. تغمس مغرفة 

البوظة بالماء البارد في كل مرة تضع كرة.



مطبخ  لها

سلطة الدجاج 
والباذنجان اليونانية

الكمية تكفي 4 إلى 6 أشخاص

❍ رأس باذنجان كبير مقشر ومقطع إلى 
مكعبات

❍ 2 إلى 3 رؤوس بطاطا متوسطة الحجم، 
مقشرة ومقطعة إلى مكعبات

❍ رأسا فليفلة حمراء مشويان ومقشران 
ومفرومان وسطًا

❍ صدر دجاج مسلوق
❍ ملعقتا طعام مايونيز

❍ كوب لبن زبادي أو كريما حامضة

❍ فصا ثوم مهروسان ناعمًا
❍ زيت لقلي الباذنجان والبطاطا.

التحضير
يرش الملح على مكعبات الباذنجان وتترك 

جانبًا لمدة 30 دقيقة.
يسخن الزيت في مقالة وتقلى مكعبات 

البطاطا لتصبح ذهبية اللون، ثم ترفع من 
المقالة وتصفى على محارم ورقية للتخلص 

من فائض الزيت.
تغسل مكعبات الباذنجان ثم تصفى وتقلى 

في الزيت نفسه لتصبح وردية اللون قلياًل 
وترفع وتصفى على محارم ورقية. يشوى رأسا 

الفليفلة ثم يقشران ويفرمان خشنًا.
يسلق صدر الدجاج حتى ينضج ثم يقطع إلى 
مكعبات بحجم مكعبات البطاطا والباذنجان.

في وعاء كبير، تخلط مكعبات الباذنجان 
والبطاطا والفليفلة والدجاج مع المايونيز 

واللبن والثوم وربع ملعقة صغيرة من البهار 
األبيض. تخلط السلطة جيدًا ثم تنقل إلى طبق 
التقديم وتزين بخبز البيتا المحمص أو المقلي 

وتقدم بمثابة نوع لذيذ من المقبالت.

مالحظة: تقشير 
الفليفلة الحمراء. 

تدهن الفليفلة 
بالزيت ثم توضع 

في الفرن أو 
المايكروويف 
وتشوى حتى 

تصبح طرّية. ثم 
نخرج الفليفلة 

من الفرن أو 
المايكروويف 

ونضعها في كيس 
نايلون أو ورق 

ويحكم إغالقه، 
وتترك حوالى 

نصف ساعة. ثم 
تخرج من الكيس 

وتنزع القشرة 
الخارجية.

إعداد السيدة 
أناهيد دونيكيان 

تصوير: رونالد ناصيف



مطبخ  لها

دجاج تشيبوتايل مع األناناس 
المشوي والبصل والكزبرة

الكمية تكفي 4 أشخاص

❍ كيلوغرام من صدر الدجاج المنظف من 
الجلد

❍ بصلتان حمراوان مقطعتان إلى جوانح
❍ رأس أناناس صغير مفروم خشنًا

❍ نصف علبة من أوراق الكزبرة الطازجة

معجون التشيبوتايل

❍ 3 رؤوس فليفلة خضراء حريفة يابسة 
)تشيبوتايل(

❍ ملعقتا طعام من خل التفاح
❍ ملعقتا طعام من الماء

❍ بصلة حمراء صغيرة مفرومة خشنًا
❍ فصا ثوم مقطعان إلى أرباع

❍ ملعقتان صغيرتان من الكمون المطحون

التحضير

يحضر معجون الحرّ األخضر )التشيبوتايل( 
بنقع رؤوس الفليفلة الحريفة في الخل لمدة 
10 دقائق. يهرس بعدها خليط الفليفلة مع 

الماء والبصل والثوم والكمون للحصول على 
معجون ناعم. يوضع هذا المعجون في قدر 

صغيرة ويترك على النار حتى يغلي ثم تخفف 
النار ويترك الخليط يغلي من دون غطاء لمدة 

10 دقائق أو حتى يتكثف المعجون.
يقطع لحم الدجاج إلى مكعبات صغيرة 

ويخلط مع نصف كمية معجون التشيبوتايل 
في وعاء متوسط الحجم. يطهى البصل مع 

األناناس على مصبّع محمى ومدهون بالزيت 
أو يشويان على الفحم لمدة 10 دقائق تقريبًا. 
تغرز قطع الدجاج المخللة في أسياخ خشبية 

وتشوى على الفحم أو تخبز في الفرن حتى 
ينضج لحم الدجاج ويتغير لونه.

يخلط البصل واألناناس مع الكزبرة ويقدم 
الخليط مع الدجاج المشوي وبقية معجون 

التشيبوتايل.

حين تصبح لونها بنيًا داكنًا تقريبًا ويصبح طولها 6 سم الحرّيفة. يبلغ بدل النكهة مدخنة قوية تمتاز بنكهة يابسة ومدخنة فليفلة خضراء التشيبوتايل هي البقر. فليفلة لحم الغنم أو بالقريدس أو استبدال الدجاج مالحظة: يمكن 
يابسة.

مطبخ  لها



مطبخ  لها

حساء التورتيال مع  أرغفة التورتيال  الهشة

ناتشوز الفاصوليا
الكمية تكفي 4 أشخاص

❍ علبة وزنها 420 غ من الفاصوليا 
المكسيكية المصفاة

❍ علبة وزنها 300 غ من الفاصوليا الحمراء 
المشطوفة المصفاة والمهروسة

❍ ملعقتا طعام من معجون البندورة
❍ ملعقة طعام من الماء

❍ علبة وزنها 230 غ من رقاقات التورتيال
❍ 1.5 كوب من جبنة التشيدار المبشورة 

خشنًا

❍ رأس أفوكادو كبير
❍ بصلة حمراء صغيرة مفرومة ناعمًا

❍ ملعقة صغيرة من عصير الليمون
❍ نصف كوب من الكريما الحامضة
❍ ملعقة طعام من الكزبرة الطازجة 

المفرومة

التحضير

يحمى الفرن للدرجة 400 فهرنهايت. يسخن 
نوعا الفاصوليامع معجون البندورة الماء في قدر 

كبيرة غير الصقة، ثم يحفظ المزيج ساخنًا.

توضع رقاقات التورتيال في طبق كبير مقاوم 
لحرارة الفرن وترش عليها جبنة التشيدار. 

تخبز الرقاقات في الفرن لمدة 5 دقائق 
تقريبًا أو حتى تذوب الجبنة.

في غضون ذلك، يهرس األفوكادو في وعاء 
صغير وتضاف إليه نصف كمية خليط البصل 

والبندورة وعصير الليمون.
يسكب مزيج الفاصوليا ومزيج األفوكادو 

والكريما الحامضة فوق رقاقات التورتيال 
الساخنة. توزع بقية البصل والبندورة والكزبرة 

فوق الناتشوز.

الكمية تكفي 8 أشخاص

مكونات الحساء

❍ نصف بصلة بيضاء مفرومة خشنًا
❍ نصف كيلوغرام من البندورة

❍ 6 فصوص ثوم مقشرة
❍ رأسان مجففان من الفليفلة الحمراء 

الحريفة، منظفان من البذور والضلوع
❍ رأسان مجففان من فليفلة األنشو، 
منظفان من األعناق والبذور والضلوع

❍ 1.5 كوب من الزيت النباتي للقلي
❍ 10 أرغفة تورتيال ذرة مقطعة إلى أشرطة 
عرضها نصف سنتيمتر، 8 أكواب من مرقة 

الدجاج
❍ نصف ملعقة صغيرة من األوريغانو اليابس 

المفتت
❍ ملعقة صغيرة من الملح

❍ بهار أسود

صلصة األفوكادو

❍ رأسان جامدان وإنما ناضجان من 
األفوكادو

❍ رأس بندورة صغير مفروم ناعمًا
❍ ثلثا الكوب من البصل األبيض المفروم ناعمًا

❍ 1 إلى 2 رأس فليفلة حريفة منظف من 
البذور ومفروم ناعمًا، ❍ ملعقتا طعام من 

البقدونس الطازج المفروم، ملعقتان صغيرتان 
من عصير الليمون

❍ ملعقة صغيرة من الملح
❍ نصف ملعقة صغيرة من حبات البهار 

السوداء
❍ شرائح ليمون

التحضير

يصف البصل والبندورة والثوم في طبقة 

واحدة في صينية خبز وتخبز الصينية في 
الفرن لمدة 10 إلى 15 دقيقة مع ضرورة 
تقليب محتواها بين الحين واآلخر حتى 

تتفحم قشرة البندورة تقريبًا. تترك الخضار 
لتبرد.

يحمى مصبّع فوق نار متوسطة ليصبح ساخنًا 
جدًا. تشوى عليه الفليفلة الحريفة لتطرى ثم 

تنقل إلى وعاء. يضاف إليها الماء الساخن 
ليغمرها وتترك الفليفلة في الماء لمدة 20 

دقيقة حتى تصبح طرية.
تصفى الفليفلة وتنقل إلى خالط الطعام. 
يضاف إليها خليط الخضار ويهرس الكل 

للحصول على هريسة ناعمة. يحمى الزيت 
في مقالة كبيرة وتقلى أشرطة التورتيال 

لتصبح هشة ثم تصفى على محارم ورقية.
تخلط المرقة مع هريسة الفليفلة ويغلى 

المزيج على النار مع التحريك. تضاف 
رقاقات التورتيال المطحونة واألوريغانو 
والملح ويغلى المزيج من دون غطاء، مع 

التحريك بين الحين واآلخر، لمدة 30 إلى 45 
دقيقة حتى تطرى التورتيال ويتكثف الحساء 

قلياًل.
يرش الملح والبهار فوق الحساء حسب 

الضرورة.
في غضون ذلك، تحضر الصلصة. يقطع 

رأسا األفوكادو إلى أرباع ويقشران وينظفان 
من النوى ويقطعان إلى مكعبات صغيرة.

تخلط مكعبات األفوكادو مع البندورة والبصل 
والفليفلة الحريفة والبقدونس المفروم 
وعصير الليمون والملح وحبات الفلفل 

المدقوقة في وعاء. يحرك الخليط جيدًا.
توزع الصلصة مع بقية أشرطة التورتيال 
وأغصان البقدونس على 8 أطباق حساء 

ثم يسكب الحساء فوقها. يقدم الحساء مع 
شرائح الليمون.



مطبخ  لها

شرائح الهامور مع كريما 
األفوكادو والذرة المشوية

الكمية تكفي 4 أشخاص

❍ 4 رؤوس فليفلة تشيبوتايل يابسة
❍ ملعقة طعام من زيت الزيتون

❍ بصلة حمراء صغيرة مفرومة ناعمًا
❍ فصا ثوم مهروسان

❍ ثلث كوب من أوراق األوريغانو 
الطازجة

❍ ملعقتا طعام من معجون البندورة
❍ ملعقتا طعام من الماء

❍ شريحتان، وزن كل منهما 400 غ، من 
الهامور أو أي نوع آخر من السمك األبيض

❍ 2 إلى 3 عرانيس ذرة )وزنها 500 غ 
تقريبًا(

❍ 8 أرغفة تورتيال كبيرة، ليمونتان 
مقطعتان إلى شرائح، كريما أفوكادو

التحضير

توضع فليفلة التشيبوتايل في وعاء صغير من 
الماء المغلي وتترك منقوعة لمدة 15 دقيقة. 

تصفى بعدها الفليفلة وتفرم خشنًا.
يحمى الزيت في مقالة صغيرة ويقلى البصل 

مع الثوم حتى يذبل البصل. تضاف الفليفلة 
واألوريغانو ومعجون البندورة والماء. يترك 

الخليط على النار حتى يغلي. ترفع القدر 
عن النار ويهرس الخليط في خالط الطعام 

للحصول على معجون سميك.
توضع شريحتا السمك في طبق كبير ويدهن 

معجون الفليفلة على جانبي كل شريحة 
سمك. يغطى الطبق ويحفظ في الثالجة 
لمدة 30 دقيقة. في غضون ذلك، تحضر 

كريما األفوكادو.

تشوى عرانيس الذرة على الفحم أو فوق 
مصبّع مدهون بالزيت حتى تحمرّ قلياًل 

وتنضج، ثم تقطع إلى شرائح سميكة وتغطى 
لتبقى فاترة.

تطهى شريحتا السمك فوق المصبع نفسه 
حتى تحمران وتنضجان.

في هذه األثناء، تسخن أرغفة التورتيال 
قلياًل. 

يوزع السمك والذرة وكريما األفوكادو 
والتورتيال على أطباق التقديم. يقدم الطبق 

مع شرائح الليمون.
لتحضير كريما األفوكادو، يهرس األفوكادو 
مع الكريما الحامضة للحصول على مزيج 

ناعم. تضاف الكزبرة وعصير الليمون.

مطبخ  لها



مطبخ  لها

الكمية تكفي 4 أشخاص

❍ نصف كيلوغرام من الفاصوليا
البيضاء العريضة

❍ 4 جزرات متوسطة الحجم
ربع كوب زيت زيتون

❍ 3 إلى 4 فصوص ثوم مفرومة أو مقطعة 
إلى شرائح رقيقة

❍ عصير ليمونتين
❍ ملح وبهار أبيض وبقدونس مفروم.

التحضير
تنقع الفاصوليا البيضاء العريضة في 
الماء الفاتر لمدة 6 إلى 12 ساعة أو 
طوال الليل مع نصف ملعقة صغيرة 

من بيكربونات الصودا. تغسل بعدها 
الفاصوليا وتشطف بالماء ويسكب فوقها 

الماء النظيف مع ملعقة صغيرة من الملح. 
تسلق الفاصوليا على النار لمدة 30 إلى 
35 دقيقة لتصبح طرية الملمس. يسلق 

الجزر حتى ينضج ويصبح طريًا ثم يقطع 
إلى دوائر.

يسخن ربع كوب من زيت الزيتون ويقلى 
فيه الثوم ليصبح شاحبًا. تضاف حينها 

دوائر الجزر والفاصوليا المسلوقة 
ويطهى الخليط على النار لمدة 5 إلى 

7 دقائق. ترفع القدر عن النار ويضاف 
الملح والبهار األبيض وعصير الليمون 

إلى محتواها حسب 
الذوق. يرش فوقها 
البقدونس المفروم 
ويخلط معها. يقدم 

هذا الطبق باردًا 
بمثابة نوع لذيذ 
من المقبالت أو 
مع أي طبق من 

اللحم أو السمك 
أو الدجاج 

المشوي.

مالحظة: في 

حال استعمال 

الفاصوليا 

العريضة 

الطازجة، 

تحذف 

خطوة النقع 

في الماء 

طوال الليل.

سلطة الفاصوليا 
العريضة والجزر

مطبخ  لها

كوكتيل الفراولة
الكمية تصنع 5 إلى 6 أكواب

❍ نصف كيلوغرام من الفراولة المنظفة 
والمغسولة

❍ كوبان من الحليب البارد
❍ موزة واحدة

❍ 5 إلى 6 مكعبات ثلج
❍ 4 مالعق صغيرة من السكر

التحضير

تخلط الفراولة مع السكر والموز في خالط 
الطعام للحصول على هريسة.

تضاف إليها مكعبات الثلج والحليب البارد 
ويتابع الخلط حتى تطحن مكعبات الثلج 

ويصبح المزيج ناعمًا.
يسكب هذا المزيج في األكواب ويقدم بعد 

تزيين األكواب بالفراولة الطازجة وأوراق 
النعناع الطازجة.

يقدّم هذا الكوكتيل بمثابة مشروب بارد 
منعش.

إذا كان الكوكتيل كثيفًا جدًا، يمكن إضافة 
المزيد من الحليب أو الماء البارد إليه لجعله 

أرق وأقل كثافة.

مالحظة: يمكنك 

أن تستخدمي 

عصير فيمتو 

Vimto لطعمٍ  ألذ.
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جاتوه البرتقال الرخامي
الكمية تكفي 8 إلى 10 أشخاص

❍ 5 بيضات في حرارة الغرفة
❍ كوبان من السكر

❍ كوب من عصير البرتقال
❍ نصف كوب من الزيت النباتي

❍ 150 غ من الشوكوال السوداء المذوبة 
والمبرّدة

❍ كوبان وثالثة أرباع الكوب من الدقيق
 المتعدد االستعماالت

❍ ملعقة طعام من برش البرتقال
❍ نصف ملعقة طعام من برش الليمون

❍ ملعقتان صغيرتان باكينغ باودر
❍ ربع ملعقة صغيرة فانيال

التحضير
يدهن قالب جاتوه قطره 28 إلى 30 سم 

بالزبدة ويرش فوقه الدقيق. يخفق البيض 
ليصبح شاحب اللون، ثم يضاف إليه 

السكر ويتابع الخفق حتى يذوب السكر. 
يضاف عصير البرتقال والزيت النباتي 

والدقيق والباكينغ باودر والفانيال وبرش 
الليمون وبرش البرتقال. يحرّك المزيج 

بملوق بالستيكي للحصول على خفيق ناعم 
وخفيف.

يقسم هذا الخفيق قسمين. يخلط القسم 
األول مع الشوكوال المذوبة والمبرّدة 

بواسطة ملوق بالستيكي للحصول على 
خفيق داكن اللون.

تسكب بالتناوب ملعقتا طعام من الخفيق 
األبيض وملعقتا طعام من الخفيق الداكن 
في قعر قالب الجاتوه، وتكرر العملية على 

هذا النحو حتى االنتهاء من سكب كل 
الخفيق األبيض وكل الخفيق الداكن اللون. 

بهذه الطريقة، يتم الحصول على جاتوه 
رخامي المظهر.

يخبز الجاتوه في فرن حرارته 350 درجة 
فهرنهايت لمدة 40 دقيقة تقريبًا أو حتى 
يغرز العود الخشبي نظيفًا بعد غرزه في 

وسط الجاتوه.
يخرج الجاتوه من الفرن ويترك ليبرد 

ثم يقلب. يمكن تزيين الجاتوه بصلصة 
الشوكوال حسب الذوق.



مطبخ  لها

روستو على الطريقة الفرنسية
الكمية تكفي 6 إلى 8 أشخاص

❍ 2 كلغ من شهباية البقر أو العجل
❍ 100 غ سمنة نباتية

❍ جزرتان وبصلة كراث وعود كرفس وورقتا 
غار

❍ بصلتان متوسطتان
❍ رأسا ثوم، 8 حبات بهار حلو كاملة

❍ ملح وبهار أبيض
❍ كوبان من الماء وكوب من عصير العنب 

األبيض

التحضير

يغسل ويقطع كل من الجزر والبصل والكراث 
والكرفس إلى قطع من 2 سم. تخلط هذه 

الخضار مع حبات الهال وورقتيّ الغار في وعاء.
ينظف رأسا الثوم من األوساخ ويشق كل رأس 

في منتصفه، ثم يوضعان مع الخضار في 
الوعاء. إنها المطيبات.

توضع السمنة النباتية في قدر كبيرة خاصة 
بالفرن ولها غطاء، وتحمى السمنة على النار.

يرش الملح والبهار فوق اللحم ثم يقلى اللحم في 
السمنة الساخنة حتى يشقرّ من كل الجهات. 
توزع الخضار حول شهباية اللحم قبل خبزها 

من دون غطاء في فرن حرارته 350 درجة 
فهرنهايت لمدة 15 إلى 20 دقيقة.

يضاف كوبا الماء مع كوب عصير العنب األبيض 
إلى اللحم والخضار ويتابع الخبز لمدة ساعتين 

مع ضرورة تبليل اللحم والخضار بين الحين 
واآلخر بالعصارة، حتى ينضج اللحم ويصبح 

ذهبي اللون.
لتحضير الصلصة، ترفع العصارة الموجودة 

في صينية اللحم والخضار وتصفى في مصفاة 
بحيث يتم استخراج كل صلصة الخضار. 

يضاف إليها مقدار ملعقة طعام من الرو إذا لم 
تكن هذه الصلصة بالقوام المطلوب.

طعام من الزبدة بخلط ملعقة تحضير الرو مالحظة:  يتم 
ملعقة طعام من المقلية مع 

حجم الماء في الطهو إذا تضاءل الساخن أثناء المزيد من الماء يجب إضافة الدقيق.
الصينية.

إعداد السيدة 
أناهيد دونيكيان 

تصوير: رونالد ناصيف

حساء البازيال
الكمية تكفي 6 أشخاص

❍ عودان من الكرفس، مغسوالن ومقشران 
ومفرومان،

❍ رأسان متوسطان من البطاطا، مغسوالن 
ومقشران ومفرومان، بصلتان مقشرتان 

ومفرومتان
❍ 750 غ بازيال طازجة، 150 غ زبدة، كوب 
كريما طازجة، 12 كوب مرقة دجاج أو 

لحم
❍ ملح وبهار

التحضير
تحمى الزبدة في قدر ويقلى فيها 

البصل المفروم 
حتى يطرى ويصبح 

شاحب اللون. 
تضاف البطاطا 

مع الكراث، وكذلك 
البازيال. يقلى الكل 

لمدة 5 دقائق، ثم 
تضاف مرقة الدجاج 
أو اللحم. يرش الملح 

والبهار حسب الحاجة 
ويطهى الحساء من دون 

غطاء حتى تنضج الخضار 
جيدًا. يهرس الحساء في 

خالط الطعام ثم يخلط مع 
الكريما الطازجة ويقدم.

أثناء الطهو. لتوفير الوقت طنجرة الضغط يمكن استعمال مالحظة: 
كما يمكن 
استعمال 
المجلدة في البازيال 

توافر البازيال حال عدم 
الطازجة.
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الدجاج بالفخار
الكمية تكفي 6 إلى 8 أشخاص

❍ كيلوغرام من قطع الدجاج الصغيرة 
المقطعة إلى مكعبات )من دون الجلد( 

❍ زيت وزبدة لقلي مكعبات الدجاج
❍ كيلوغرام من البطاطا المقشرة والمقطعة 

إلى مكعبات
❍ كوب من خليط البازيال والجزر

❍ باقة بقدونس
❍ نصف كوب زيتون أخضر من دون نوى

❍ 10 إلى 12 بصلة صغيرة، 4 بيضات 
مسلوقة

❍ كوب من الفطر المعلب والمصفى
❍ 150 غ لحم حبش مدخن مفروم

❍ 200 غ كبدة دجاج منظفة ومفرومة 
)اختياري(
❍ 100 غ زبدة

❍ نصف كيلوغرام عجينة باف، ملح وبهار

التحضير
تقلى قطع الدجاج في الزيت والزبدة حتى 

يتغير لونها وتصبح وردية. توزع بعدها على 
6 إلى 8 أطباق حساء فردية صغيرة وتسكب 

فوقها صلصة القلي.
توضع مكعبات البطاطا والجزر والبازيال فوق 

قطع الدجاج في كل طبق. يقلى البصل في 
ملعقة طعام من الزيت ليصبح ذهبي اللون 

وينضج تقريبًا ثم يضاف إلى أطباق الدجاج. 
يقلى الفطر مع لحم الحبش في ملعقة طعام 
من الزبدة لمدة 5 دقائق ثم يضاف الخليط 

إلى قطع الدجاج.
تنظف كبدة الدجاج وتفرم وتغسل ثم تجفف 

وتقلى. يرش عليها الملح والفلفل وتضاف إلى 
قطع الدجاج. يفرم البيض المسلوق إلى قطع 

صغيرة ويضاف إلى قطع الدجاج. كما تضاف 
حبات الزيتون الخالية من النوى. 

يرش فوقها القليل من البهار األبيض 

والبقدونس المفروم والملح والقليل من ماء 
الفطر الذي كان في العلبة.

ترق عجينة الباف لتصبح سماكتها نصف 
سم ثم تقطع إلى قطع أكبر قلياًل من حجم 

طبق الحساء الفردي.  تدهن حواف كل طبق 
حساء بالماء قبل تغطيته بقطعة العجين 
ولصقها عليه جيدًا. يدهن أعلى كل طبق 

حساء بصفار البيض وتفتح فجوة وسط كل 
عجينة للسماح بالبخار من الخروج منها أثناء 
الطهو. يزين كل طبق حساء باألزهار واألوراق 

المحضرة من بقايا عجينة الباف على أن 
تدهن هذه األزهار واألوراق هي أيضًا بصفار 

البيض قبل لصقها على العجينة الموضوعة 
فوق كل طبق حساء. تخبز أطباق الحساء 

في فرن حرارته 400 درجة فهرنهايت حتى 
يصبح سطح العجينة ذهبي اللون ومنتفخًا 

وتنضج المحتويات في الداخل.



مطبخ  لهامطبخ  لها

لفافات سمك السلمون
الكمية تكفي 5 أشخاص

❍ كيلوغرام من شرائح السمك األبيض 
مثل اللقز أو الهامور

❍ نصف كيلوغرام من فيليه السلمون 
المقطعة إلى أشرطة

❍ بياض بيضتين وبيضة كاملة لترطيب 
رقاقة النايلون

❍ نصف كوب من الكريما الطازجة
❍ ملح وبهار أبيض وجوزة طيب

التحضير

يهرس لحم السمك األبيض في خالط 
الطعام، ثم يضاف إليه الملح والبهار 

وجوزة الطيب والكريما الطازجة وبياض 
البيض للحصول على مزيج دبق. يقسم 

مزيج اللحم إلى أقراص من 150 إلى 200 
غ حسب الذوق.

تدهن رقاقة نايلون ببياض بيضة 
ويسطح فوقها قرص سمك براحة اليد 
أو بالشوبك. تقطع فيليه السلمون إلى 
أشرطة طويلة ومتساوية بحيث يكون 

طول شريط السلمون موازيًا لطول قرص 
السمك المسطح.

يوضع شريط السلمون في وسط قرص 
السمك المسطح، ثم يلف القرص فوق 

حشوته مثل قطعة النقانق. 
تغمس قطع السمك المحضرة في الدقيق 
ثم تقلى في الكثير من الزيت الساخن فوق 
نار متوسطة حتى ينضج قرص السمك من 

الداخل. كما يمكن صف لفافات السمك 
المدهونة بالزيت في صينية مبطنة 

بورق البارشمان ومدهونة بالزيت. تخبز 
الصينية في الفرن حتى تنضج اللفافات 

وتصبح قاسية الملمس. تقطع بعدها 
لفافات السمك إلى شرائح وتقدم مع 

الخضار المسلوقة.
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موس الفراولة
الكمية تكفي 6 أشخاص

❍ نصف كيلوغرام من الفراولة الطازجة 
المفرومة والمهروسة

❍ كوبان ونصف الكوب من الكريما 
الطازجة المخفوقة لتصبح شانتيي

❍ علبة من جيلو الفراولة
❍ ربع كوب من الماء المغلي
❍ ربع كوب من الماء البارد

❍ ملعقة صغيرة من مسحوق الجيالتين 
مذوبة في 5 مالعق طعام من الماء الفاتر

التحضير

تهرس حبات الفراولة للحصول على هريسة 
ناعمة. يضاف إليها نصف كوب من السكر 

ويخلط معها.
تخفق الكريما الطازجة لتصبح جامدة.

تذوب علبة الجيلو في الماء المغلي والماء 
البارد. يخلط بعدها مزيج الجيلو مع هريسة 

الفراولة ومسحوق الجيالتين المذوب. 
يضاف نصف كوب من الكريما المخفوقة 
إلى مزيج جيالتين الفراولة، ثم يخلط كل 

هذا المزيج مع ما تبقى من الكريما. يخلط 
المزيج بعناية بواسطة شريط معدني.

يسكب الموس في أكواب زجاجية طويلة 
ويترك في الثالجة حتى يجمد. تزين أكواب 

الموس بحبات الفراولة أو التوت األحمر 
وتقدم بمثابة نوع من الحلوى الباردة.

مطبخ  لها



مطبخ  لها

إعداد السيدة 
أناهيد دونيكيان 

تصوير: رونالد ناصيف

يخنة السمك الحريفة
الكمية تكفي 4 إلى 6 أشخاص

❍ ملعقة طعام من السكر األسمر
❍ نصف كيلوغرام من شرائح السمك

❍ 3 مالعق صغيرة من الزنجبيل المبشور
❍ بصلة صغيرة مبشورة

❍ ملعقة صغيرة من الثوم المفروم ناعمًا
❍ ملعقة طعام من صلصة الصويا الداكنة

❍ 2.5 ملعقة طعام زيت نباتي
❍ 3 بصالت خضراء، مقطعة إلى قطع من 

3 سم
❍ 200 غ من عرانيس الذرة المعلبة، مصفاة

❍ رأسان من الفليفلة الخضراء الحريفة، 
منظفان من البذور ومقطعان إلى شرائح
❍ رأسان من الفليفلة الحمراء الحريفة، 
منظفان من البذور ومقطعان إلى شرائح

❍ ملعقتا طعام من صلصة السمك
❍ نصف كوب من الماء

❍ ملعقة صغيرة من دقيق الذرة

التحضير

توضع قطع السمك في طبق مع الزنجبيل 
والبصل والثوم والسكر وصلصة الصويا 

الداكنة. يحرك الخليط جيدًا ويغطى 
بورقة نايلون ويترك لمدة ساعة مع ضرورة 
تحريك الخليط بين الحين واآلخر. يحمى 
الزيت ويقلى البصل األخضر مع عرانيس 

الذرة الصغيرة والفليفلة الحريفة لمدة 
دقيقة ونصف الدقيقة، ثم يرفع الخليط من 
المقالة. تحمى القدر مجددًا لتصبح ساخنة 

كثيرًا وتقلى فيها قطع السمك بسرعة 
حتى يتغير لونها. يجب عدم تحريكها كثيرًا 

للحفاظ على شكل قطع السمك.
تخلط صلصة السمك مع الماء ودقيق الذرة 
وتضاف إلى الطبق مع بقية صلصة التخليل. 

يطهى الكل مع التحريك حتى يتكثف. تعاد 
الخضار إلى القدر وتترك على النار دقيقة 

إلى دقيقتين.
يقدم الطبق مع األرز.
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الدجاج مع الخضار 
في أطباق التورتيال

الكمية تكفي 6 أشخاص

❍ 6 أرغفة تورتيال مكسيكية مع الكثير من 
الزيت لقليها

❍ كيلوغرام لحم دجاج مفروم خشنًا
❍ 3 فصوص ثوم مهروسة
❍ بصلة متوسطة مفرومة

❍ ربع كوب زيت نباتي
❍ رأسا فليفلة حمراء وخضراء حريفان، 

مفرومان
❍ ربع كوب ذرة

❍ رأس فليفلة أخضر حلو ورأس فليفلة 
أحمر حلو، مقطعان إلى شرائح

❍ ملعقتا طعام صلصة حريفة

التحضير
لتحضير الحشوة، يحمى الزيت في مقالة 
ويقلى البصل والثوم ليذبال. تضاف قطع 
الدجاج مع الفليفلة الخضراء والحمراء 

والفليفلة الحريفة وملعقتيّ طعام من 
الصلصة الحريفة. يطهى الخليط على النار 
حتى يتبخر كل ماء الدجاج وتنضج الخضار 

واللحم قلياًل. يرش الملح حسب الحاجة.
يحمى كوب من الزيت النباتي في قدر 

صغيرة. يوضع رغيف تورتيال في الزيت 
ويضغط على وسطه بكوب زجاجي طويل. 

يضغط على الكوب جيدًا ويتابع قلي رغيف 
التورتيال حتى يشقرّ ويتخذ شكل طبق 

)أنظري إلى الصورة(.
ترفع أرغفة التورتيال المقلية وتقلب رأسًا 

على عقب للتخلص من فائض الزيت ثم 
تحشى بحشوة الدجاج وتقدم مع سلطة 

األفوكادو والبندورة والفليفلة.

نية
ونا

 الي
طة
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السبرينغ رولز
الكمية تصنع 12 لفافة كبيرة أو 36 

لفافة صغيرة

❍ علبة من رقاقات السبرينغ رولز  
الجاهزة

❍ 50 غ من شعيرية الفول الصينية 
)bean Thread Vermicelli(، منقوعة 

في الماء الساخن لمدة 20 دقيقة
❍ 4 حبات فطر صيني مجففة منقوعة 

في الماء الساخن لمدة 20 دقيقة
❍ ملعقة طعام من الكزبرة المفرومة

❍50 غ من براعم الخيزران
❍ بصلة خضراء كبيرة مفرومة
❍ جزرة صغيرة مفرومة ناعما
❍ ورقة ملفوف مفرومة ناعما

❍100 غ لوبياء خضراء مفرومة
❍ 125غ من لحم الدجاج أو القريدس 

المفروم
❍ نصف ملعقة طعام من الثوم المفروم

❍ ملعقة طعام من صلصة السمك
❍ زيت نباتي للقلي

التحضير
تصفى الشعيرية المنقوعة وتقطع 

بالمقص إلى شرائط من 4 سم. تصفى 
حبات الفطر وتنزع أعناقها ثم تفرم 

رؤوسها ناعمًا. يخلط الفطر المفروم مع 
الشعيرية واألعشاب والخضار واللحم 
وصلصة السمك ويحرك المزيج جيدًا 

لتختلط المكونات ببعضها.
يوضع قسم من الحشوة على زاوية من 
اللفافة ثم تطوى اللفافة فوق الحشوة. 
يلصق طرف اللفافة جيدًا بعد ترطيبه 
بالماء. يحمى الزيت في مقالة عميقة 

وتقلى اللفافات حتى تشقرّ ثم تصفى على 
محارم ورقية. تقدم السبرينغ رولز مع 

الصلصة التايلندية الحلوة والحريفة.

الكمية تكفي 4 إلى 6 أشخاص

❍ 3 إلى 4 رؤوس بندورة
❍ حبتا خيار متوسطتا الحجم

❍ بصلة واحدة مقطعة إلى شرائح
❍ 150 غ من الزيتون األسود

❍ رأس فليفلة خضراء متوسط الحجم 
مفروم ناعمًا

❍ باقتان من الروكا
❍ 2 إلى 3 مالعق طعام خل

❍ 3 إلى 4 مالعق طعام زيت زيتون
❍ 200 غ من جبنة الفيتا )قليلة الملح(

❍ ملح وأوريغانو.

التحضير
تغسل رؤوس البندورة وتقطع إلى أرباع 
ثم توضع في وعاء. تضاف إليها شرائح 
الخيار والبصل والفليفلة وأوراق الروكا 

والزيتون األسود.
يخلط الخل مع زيت الزيتون والملح 
واألوريغانو  ثم يسكب المزيج فوق 

السلطة.
تقطع جبنة الفيتا إلى مكعبات صغيرة 

وتضاف إلى السلطة مباشرة قبل التقديم.
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الكمية تكفي 4 إلى 5 أشخاص

❍ نصف كيلوغرام بوظة بنكهة اللوز
❍ بيضتان مخفوقتان

❍ دقيق 
❍ بسكويت مطحون

❍ زيت للقلي

التحضير

تقرص البوظة إلى كرات باستعمال مغرفة 
البوظة وتحفظ هذه الكرات في قسم التجليد 

من الثالجة حتى تقسو تمامًا.
تغمس كرات البوظة في الدقيق، ومن ثم في 
البيض وبعدها في البسكويت المطحون في 

خالط الطعام ومجددًا في البيض والبسكويت 
المطحون.

تعاد كرات البوظة مرة أخرى إلى قسم 
التجليد من الثالجة وتترك طوال الليل لتقسو 

تمامًا.
يحمى الزيت في مقالة عميقة وتقلى كرات 

البوظة لثوانٍ قليلة ثم ترفع وتصفى على 
محارم ورقية وتقدم فورًا مع الفاكهة الطازجة 

أو صلصة الشوكوال.

مهلبية اسبانية 
باللوز

الكمية: 4 أشخاص

❍ 5 أكواب حليب، كوب لوز مقشر
❍ 3 مالعق طعام دقيق أرز مذوبة في 

نصف كوب ماء
❍ نصف كوب سكر

❍ ملعقتا طعام برش جوز الهند
❍ قرفة

التحضير

يوضع الحليب في قدر ويسخن على 
النار.

يطحن اللوز ناعمًا ثم يضاف إلى الحليب 
ويحرك معه بملعقة خشبية. يضاف 

دقيق األرز المذوب إلى الحليب تدريجيًا 
ويخلط معه.

حين تبدأ المهلبية بالغليان، يضاف 
إليها السكر تدريجيًا ومن ثم برش جوز 

الهند. تحرك المهلبية جيدًا ويتابع الطهو 
ليصبح قوامها متماسكًا.

توزع المهلبية على أطباق صغيرة وتزين 
باللوز المقشر والفستق الحلبي والقرفة 

وبرش جوز الهند.
تقدم المهلبية فاترة أو تحفظ في 

الثالجة بعد أن تبرد تمامًا.

الكمية تكفي 6 أشخاصكاسترد جوز الهندكرات البوظة المكسيكية المقلية

❍ نصف كوب من السكر
❍ 400 مل من كريما جوز الهند

❍ 6 بيضات، 30 غ من الزبدة
❍ برش جوز هند محمص للزينة

التحضير

يذوّب السكر في كريما جوز الهند فوق نار 
خفيفة في غالية مزدوجة.

يخفق البيض جيدًا ثم يضاف إلى حليب جوز 
الهند ويخلط معه جيدًا. يطهى الخليط فوق 
مياه مغلية )بان ماري(، مع التحريك البطيء، 

لمدة 7 إلى 8 دقائق، حتى يتكثف الكاسترد 
كفاية ويلتصق بمتن الملعقة. يرفع الكاسترد 

عن النار وتضاف إليه الزبدة.
تدهن 6 قوالب فردية صغيرة، سعة كل منها 
نصف كوب، بالزيت ويسكب فيها الكاسترد. 

تصف القوالب في صينية خبز مع كمية كافية 
من الماء الفاتر بحيث يغمرها حتى نصفها. 
تخبز الصينية في فرن حرارته 350 درجة 

فهرنهايت لمدة 25 إلى 30 دقيقة.
تخرج الصينية من الفرن وتوضع القوالب 
تحت مصبع ساخن حتى يحمرّ سطحها. 

تقدم األطباق فاترة مع الكريما المخفوقة 
والفاكهة االستوائية.

زالبية العراق
الكمية: 4 إلى 6 أشخاص

❍ ثالثة أرباع الكوب من الطحين
❍ ربع كوب من دقيق الذرة، ملعقة صغيرة 

من الخميرة الفورية، ملعقة صغيرة من 
السكر

❍ رشة ملح، ماء فاتر حسب الحاجة
❍ زيت نباتي

القطر

❍ كوب سكر، ثالثة أرباع كوب ماء
❍ رشة حامض الليمون

❍ ملعقة صغيرة ماء ورد وملعقة صغيرة 
ماء زهر

تحضير القطر

يسخن السكر مع الماء في قدر على النار 
حتى يغلي وتظهر الفقاقيع. يضاف حامض 

الليمون ويغلى القطر دقيقة أو دقيقتين 
إضافيتين. تطفأ النار ويضاف إليه ماء الورد 

وماء الزهر. من الضروري أن يبقى القطر 
سميكًا جدًا، للحفاظ على هشاشة الزالبية.

التحضير

يخلط الدقيق مع الخميرة ودقيق الذرة 
والملح والسكر في وعاء. يضاف الماء الفاتر 
تدريجيًا ويتابع الخلط للحصول على عجينة 

رخوة مثل اللبن. توضع هذه العجينة في 
كيس حلويات له رأس معدني عادي. يوضع 
اإلصبع فوق رأس كيس الحلويات أثناء ملئه 

بالعجينة الرخوة.
تسخن كمية كافية من الزيت في قدر 

عميقة. تسكب العجينة من كيس الحلويات 
على شكل دوائر في الزيت الساخن. يفترض 

الحصول أخيرًا على دوائر على شكل 
"ورود" مشبّكة. تقلى الزالبية لتصبح وردية 
اللون وتقلب مرة واحدة أثناء القلي ثم ترفع 

بملعقة ذات ثقوب وتصفى قلياًل على محارم 
ورقية. ثم يعاد قليها مرة ثانية حتى تصبح 

الزالبية هشة وذهبية اللون. وتقلى بقية 
العجينة بالطريقة نفسها. 

تصفى الزالبية من الزيت وتغمس في 
القطر البارد ثم تقدم مع القهوة أو الشاي أو 

العصير.
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إعداد السيدة 
أناهيد دونيكيان 

تصوير: رونالد ناصيف

كاالماري مع 
الصلصة  الحريفة

الكمية تكفي 4 أشخاص

❍ نصف كيلوغرام من قطع الكاالماري
❍ بصلة متوسطة

❍ 1.5 ملعقة صغيرة من الثوم المفروم
❍ 3 رؤوس فليفلة حمراء حريفة، منظفة 

من  البذور ومفرومة
❍ 3 مالعق طعام من الزيت النباتي
❍ ملعقتا طعام من صلصة السمك

❍ ملعقة طعام من خل األرز
❍ 1.5 ملعقة طعام من سكر النخيل أو 

السكر األسمر
❍ ملعقتا طعام من الماء

❍ ملعقة صغيرة من دقيق الذرة

التحضير

تقطع قطع الكاالماري إلى مربعات حجمها 4 
سم، على أن تمسك السكين في زاوية حادة 
لتحزيز شقوق مائلة في الجهة السفلية لكل 

قطعة. هكذا، عندما تطهى حبات الكاالماري 
تلتف لتصبح شبيهة باألنابيب.

تقشر البصلة وتقطع إلى شرائح ثم تقلى 
مع الثوم والفليفلة الحريفة في الزيت 

النباتي لتذبل وإنما تحافظ على القليل من 
هشاشتها. تضاف قطع الكاالماري وتطهى 

حتى تلتف. يجب عدم اإلفراط في طهو 
الكاالماري كي ال يقسو.

تخلط صلصة السمك مع خل األرز والسكر 
األسمر والماء ودقيق الذرة. يسكب الخليط 

في القدر ويطهى حتى تتكثف الصلصة. 
يقدم الطبق مع األرز.
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الدجاج المشوي 
مع عشب الليمون

الكمية تكفي 4 أشخاص

❍ 4 إلى 6 أفخاذ أو صدور دجاج مع جلدها
شرائح ليمون للتقديم

صلصة التخليل
❍ نصف ملعقة صغيرة من الملح

❍ 6 فصوص ثوم
❍ ملعقة صغيرة من البهار األبيض 

المطحون
❍ 3 مالعق طعام من أوراق وأعناق الكزبرة 

المفرومة
❍ 3 عيدان من عشب الليمون، الجزء 

السميك منها فقط

صلصة السمك

❍ عودان من عشب الليمون، الجزء السميك 
واألبيض فقط ، 6بصالت كراث

❍ 4 فصوص ثوم

❍ 2.5 سم جذر زنجبيل مقشر ومقطع إلى 
شرائح

❍ 5 رؤوس فليفلة حريفة منظفة من البذور 
ومقطعة إلى شرائح

❍ ملعقتا طعام من عصير التمر الهندي
❍ ربع كوب من صلصة السمك

❍ ملعقة طعام من عصير الليمون
❍ ملعقة طعام من السكر

التحضير
يستعمل الجزء السفلي السميك فقط من 

عيدان عشب الليمون، على أن يتم التخلص 
من الطبقات الخارجية فيما يقطع الجزء 
الداخلي إلى شرائح. تغسل قطع الدجاج 

وتنظف. وفي حال استعمال دجاجة كاملة، 
تقطع الدجاجة طوليًا إلى نصفين ثم تقطع 

إلى 8 قطع. تحضر صلصة التخليل بمزج كل 
مكوناتها مع بعضها للحصول على معجون 

ناعم في الخالط. تفرك قطع الدجاج 
بصلصة التخليل وتحفظ معها في الثالجة 

لمدة 3 ساعات على األقل أو طوال الليل عند 
اإلمكان.

إلعداد صلصة السمك، يقلى الثوم مع 
عشب الليمون والكراث والزنجبيل والفليفلة 
الحريفة في مقالة كبيرة فوق نار متوسطة 
حتى تفوح رائحة عطرة. ينقل هذا الخليط 
إلى الخالط ويهرس ليصبح ناعمًا. تضاف 
إليها بقية المكونات األخرى وتخلط معها. 

تخفف الصلصة بالقليل من الماء حسب 
الذوق ثم تنقل إلى طبق التقديم وتوضع 
جانبًا. تشوى قطع الدجاج المخلل فوق 

مصبع ساخن على نار متوسطة لمدة 7 إلى 
10 دقائق من كل جهة حتى تحمرّ وتنضج. 

تنقل قطع الدجاج إلى طبق التقديم.
يقدم الطبق ساخنًا مع شرائح الليمون 

وصلصة السمك في طبق جانبي.

أرضي شوكي 
محشو  بالدجاج

الكمية: 4 أشخاص

❍ 8 إلى 10 أكعاب أرضي شوكي ونصف كوب 
زيت نباتي للقلي

❍ نصف كيلوغرام صدور دجاج مسطحة 
ومقطعة إلى قطع صغيرة

❍ بصلة مفرومة
❍ 200 غ فطر طازج مقطع إلى شرائح رقيقة

❍ ملح وفلفل وزيت لقلي األرضي شوكي
❍ ملعقة طعام زبدة و4 مالعق طعام زيت 

نباتي
❍ 200 غ جبنة متنوعة

الصلصة

❍ ملعقتا طعام طحين وملعقتا طعام زبدة
❍ كوب مرقة دجاج ونصف كوب كريما 

طازجة

التحضير
تقشر أكعاب األرضي شوكي وتنظف وتسلق 

في الماء المملح حتى تطرى، ثم ترفع وتشطف 
بالماء البارد وتجفف بمحارم المطبخ الورقية. 
تقلى بعدها أكعاب األرضي شوكي في الزيت 

الساخن حتى تحمرّ حوافها، ثم ترفع من 
المقالة وتقلب رأسًا على عقب فوق محارم 

ورقية للتخلص من فائض الزيت.
لتحضير الحشوة، تسخن الزبدة مع الزيت 

النباتي ويقلى البصل ليذبل. يضاف لحم 
الدجاج ويتابع القلي حتى يتغير لون اللحم 
وينضج. يضاف الفطر ويتابع الطهو حتى 

يتبخر كل الماء الخارج من الفطر. يرش الملح 
والبهار األبيض.

لتحضير الصلصة، تسخن ملعقتا طعام من 
الزبدة على النار. وعندما تذوب الزبدة، يضاف 
الدقيق ويخلط المزيج جيدًا حتى تفوح رائحة 

لذيذة منه. 
تضاف مرقة الدجاج ويحرك الخليط بشريط 

معدني أو ملعقة خشبية للحصول على مزيج 
ناعم وقشدي. تضاف الكريما الطازجة 

وتحرك الصلصة.
تخلط هذه الصلصة مع الدجاج المطهو ثم توزع 

هذه الحشوة على أكعاب األرضي شوكي المقلية. 
تصف األرضي شوكي المحشوة في طبق 

زجاجي مقاوم للحرارة مدهون قلياًل بالزيت. 
توزع الجبنة المبروشة فوق األرضي شوكي قبل 

خبزها في الفرن حتى تبدأ الجبنة بالذوبان.
تقدم أكعاب األرضي شوكي مع األرز والسلطة 

الخضراء.

الكمية: 6 إلى 8 أشخاص

❍ 6 إلى 8 رؤوس فليفلة نصف حلوة، 
متوسطة الحجم

❍ كوب من الجوز المطحون وسطًا
❍ كوب من حبات الرمان األحمر والحامض

❍ رأس إلى رأسين من الفليفلة الحمراء 
الحريّفة المفرومة ناعمًا، 3 إلى 4 

فصوص ثوم مفرومة ناعمًا
❍ زيت زيتون أو زيت نباتي

❍ ملح، كمية متساوية من الخل وزيت 
الزيتون مع القليل من الملح.

التحضير
تقطع أعناق رؤوس الفليفلة وينظف داخلها من 
البذور. تسلق رؤوس الفليفلة في الماء الساخن 

المملح حتى تطرى قلياًل ولكن ليس كثيرًا. ترفع 
رؤوس الفيلفلة من الماء وتصفى في مصفاة. 

يخلط الجوز المطحون مع حبات الرمان والثوم 
والفليفلة الحريفة والملح والقليل من زيت الزيتون 
للحصول على مزيج لذيذ. تحشى رؤوس الفليفلة 
المسلوقة بهذا المزيج. تخلط كمية متساوية من 
الخل وزيت الزيتون مع القليل من الملح. يسخن 
هذا الخليط على النار ثم يترك ليفتر ويسكب 

بعدها فوق رؤوس الفيلفلة المحشوة. يقدم هذا 
الطبق بمثابة نوع لذيذ من المقبالت.

قبل اسبوع من يجب تحضيره المخلالت، لذا الطبق هو نوع من مالحظة: هذا 
التقديم.
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الجاتوه يكفي 6 أشخاص

مكونات الجاتوه

❍ 8 مالعق طعام من الزبدة غير المملحة، 
مقطعة إلى قطع، نصف ملعقة صغيرة من 

خالصة الفانيال
❍ ربع كوب من الدقيق المتعدد االستعماالت

❍ ربع كوب من النشاء )دقيق الذرة(
❍ ربع ملعقة صغيرة من الملح، 5 بيضات 

كبيرة بحرارة الغرفة، نصف كوب من السكر

قطر الحليب

❍ علبتان من الحليب المكثف المحلى
❍ نصف كوب من الكريما الكثيفة

❍ نصف كوب من الحليب
❍ ربع كوب من حليب جوز الهند، كريما 

مخفوقة وفراولة مفرومة وكيوي وبرش جوز 
الهند

صلصة الشوكوال

❍ 150 غرامًا من الشوكوال نصف المحالة
ثالثة أرباع الكوب من الكريما الطازجة

التحضير

يحمى الفرن لغاية 350 درجة فهرنهايت.

تدهن صينية خبز بالزبدة وتبطن بورق 
البارشمان. يدهن الورق بالزبدة ويرش عليه 

الدقيق.
تسخن الزبدة في قدر صغيرة فوق نار 

متوسطة لمدة 5 إلى 7 دقائق، مع التحريك 
بين الحين واآلخر، حتى تصبح بنية اللون. 

تنقل الزبدة إلى وعاء مقاوم للحرارة وتترك 
لتبرد ثم تضاف إليها الفانيال. ينخل الدقيق 

والنشاء والملح فوق وعاء آخر، ثم ينخل 
الخليط مرة أخرى.

يخلط البيض مع السكر بواسطة شريط 
معدني في وعاء موضوع داخل قدر من 

الماء المغلي )بان ماري(. يتابع خفق المزيج 
حتى يسخن تمامًا. يرفع الوعاء من قدر 

الماء المغلي ويخفق البيض بالخالط 
الكهربائي على أعلى سرعة لمدة 6 دقائق 
تقريبًا للحصول على خفيق كثيف وشاحب 
وكبير الحجم. تسكب نصف كمية الدقيق 

المنخول فوق خفيق البيض ويحرك المزيج 
برفق ثم تضاف بقية الدقيق المنخول. 
تسكب ثلث كمية هذا المزيج في وعاء 

وتضاف إليه الزبدة ثم يعاد الخليط كله إلى 
الخفيق السابق ويخلط معه.

يسكب هذا الخفيق في الصينية المحضرة 
ويخبز في الفرن لمدة 15 إلى 17 دقيقة 

حتى يصبح الجاتوه هشًا ويحمرّ قلياًل. 
يترك الجاتوه ليبرد فوق مصبع حديدي 
لمدة 5 دقائق ثم يوخز بسيخ خشبي في 

أماكن عدة. تمرر سكين حول حواف 
الصينية وتقلب الصينية رأسًا على عقب 

وينقر عليها إلخراج الجاتوه منها.
لتحضير قطر الحليب، تخفق كل المكونات 

مع بعضها في وعاء زجاجي كبير. يسكب 
قطر الحليب فوق الجاتوه ويضغط عليه 

بملوق خشبي لمساعدة الجاتوه على 
امتصاص القطر. يغطى الجاتوه بورق 

نايلون ويحفظ في الثالجة لمدة 4 ساعات 
على األقل حتى يمتص كل القطر. يقطع 
الجاتوه إلى قسمين متساويين ويحشى 

بالكريما الطازجة المخفوقة. يدهن سطح 
الجاتوه وحوافه أيضًا بالكريما المخفوقة 

ويزين ببرش جوز الهند وبرش اللوز 
المحمّص ويسكب فوقه صلصة الشوكوال.

لتحضير صلصة الشوكوال:

تسخن الكريما في قدر صغيرة الى درجة 
الغليان تطفأ النار ثم تضاف قطع الشوكوال، 

ويحرّك المزيج الى أن يصبح قوامه 
مثل الصلصة. يقدم الجاتوه مع الكيوي 

والفراولة.

مالحظة: يمكن 
حفظ هذا 

الثالجة لغاية الجاتوه في 
يومين.

الكمية تصنع 40 قطعة

❍ 250 غ من الزبدة الطرية
❍ ثالثة أرباع الكوب من السكر

❍ كوبان من الدقيق المتعدد االستعماالت
❍ نصف كوب من اللوز المقشر والمفروم 

ناعمًا
❍ نصف كوب من الجوز المفروم ناعمًا

❍ ملعقة طعام من برش البرتقال الناعم
❍ فانيال، صفار بيضة

❍ ربع كوب من السكر الناعم
❍ 200 غ من الشوكوال السوداء المذوبة

التحضير

يحمى الفرن لغاية 350 درجة فهرنهايت.

تخفق الزبدة مع السكر في وعاء صغير 
بواسطة الخالط الكهربائي حتى تصبح 

خفيفة وكثيرة الرغوة. يضاف إليها الدقيق 
المنخول والجوز واللوز وبرش البرتقال 

والفانيال وصفار البيضة. تقرص هذه العجينة 
على شكل كرات ثم تسطح الكرات إلى دوائر. 

تغطى الكرات وتحفظ في الثالجة لمدة 30 
دقيقة قبل خبزها في الفرن لمدة 20 دقيقة 

حتى تشقرّ قلياًل. تترك قطع البسكويت لتبرد 
فوق مصبّع حديدي ثم يغمس طرف واحد 

من كل قطعة بسكويت في الشوكوال المذوبة. 
تصف قطع البسكويت قرب بعضها البعض في 
صينية، ويغطى القسم المغموس في الشوكوال 

بورقة أو قطعة كرتون لحمايته من السكر 
الناعم. يرش الشوكوال فوق قطع البسكويت 

وتقدم مع الشاي أو القهوة أو العصير.

مانلسما العراقية 
بالجوز  أو اللوز

الكمية تصنع 30 قطعة

العجينة

❍ 3 أكواب دقيق متعدد االستعماالت
نصف كوب سكر، كوب زبدة في حرارة 

الغرفة
❍ 3 مالعق صغيرة ماء زهر وماء ورد

ربع كوب ماء

حشوة الجوز

❍ كوبان من الجوز المطحون خشنًا
❍ ربع كوب سكر

❍ نصف ملعقة طعام ماء زهر
❍ ملعقة طعام ماء ورد

التحضير

ينخل الدقيق والسكر فوق وعاء كبير. تقطع 
الزبدة إلى مكعبات وتفرك مع الدقيق 

بأطراف األصابع أو بواسطة خالط الطعام. 
يضاف ماء الورد وماء الزهر ويتابع الخلط 

للحصول على عجينة جامدة. تترك العجينة 
لترتاح 30 دقيقة. إذا كانت العجينة قاسية 

جدًا، يضاف إليها ربع كوب آخر من الزبدة. 
تخلط مكونات الحشوة مع بعضها وتدعك 
باليد للحصول على حشوة خشنة. ُتقرّص 
العجينة إلى كرات بحجم حبات الجوز ثم 

تسطح بمتن اليد ويوضع مقدار ملعقة 
صغيرة من حشوة الجوز وسط كل منها. 

تطوى العجينة فوق الحشوة تمامًا مثل 
أقراص الكبة.

تقولب األقراص المحشوة 
في قالب "الطابي" 

ثم تصف في صينية 
مدهونة بالزيت.

تخبز الصينية في فرن 
حرارته 350 درجة 

فرنهايت لمدة 30 إلى 
35 دقيقة حتى تشقرّ، 

ثم تترك لتبرد في 
الصينية 10 دقائق. 
يرش السكر الناعم 
فوق األقراص فيما 

ال تزال ساخنة 
أو مباشرة قبل 

التقديم.

مالحظة: يمكن 

حشو األقراص 

بالتمر وتعرف 

حينها باسم 

الكليشة.

* يجب غمس 

األقراص 

المحشوة في 

الدقيق قبل 

وضعها في 

قالب الطابي 

تفاديًا اللتصاق 

العجينة بالقالب.



مطبخ  لها

إعداد السيدة 
أناهيد دونيكيان 

تصوير: رونالد ناصيف

كرات اللحم والدجاج 
مع صلصة الفول السوداني

الكمية تكفي 4 إلى 6 أشخاص

❍ 250 غ من لحم الدجاج المفروم
❍ 250 غ من لحم البقر المفروم

❍ ملعقتا طعام من أوراق الكزبرة المفرومة 
ناعمًا

❍ ملعقتان صغيرتان من الثوم المهروس
❍ ربع كوب من صلصة السمك

❍ ثالثة أرباع الكوب من الزيت النباتي
❍ رأس فليفلة أحمر حريف، منظف من البذور 

ومفروم ناعمًا
❍ ملعقة صغيرة من الزنجبيل المبشور

❍ ملعقتا طعام من زبدة الفول السوداني 
المقرمشة

❍ ملعقة طعام من السكر األسمر
❍ نصف كوب من كريما جوز الهند

❍ ملعقة صغيرة من الحبق الطازج المفروم

التحضير

يخلط لحم الدجاج والبقر مع نصف كمية أوراق 
الكزبرة ونصف كمية الثوم ونصف كمية صلصة 

السمك. يدعك الخليط ليصبح قوامه ناعمًا 
ويقرص المزيج باليدين على شكل كرات بحجم 

حبات الجوز.
تقلى كرات اللحم في الزيت الساخن لمدة 5 

دقائق تقريبًا حتى تحمرّ، ثم تحفظ فاترة.
يصفى الزيت من القدر وتمسح جيدًا قبل إضافة 

ملعقتي طعام من الزيت إليها.
تقلى بقية الثوم مع الفليفلة الحريفة والزنجبيل 

لمدة دقيقة واحدة، ثم تضاف بقية أوراق الكزبرة 
وصلصة السمك وزبدة الفول السوداني والسكر 

وكريما جوز الهند. يحرك المزيج فوق نار معتدلة 
حتى تتكثف الصلصة. يضاف أخيرًا الحبق 

المفروم.
تصف كرات اللحم في طبق فيما تسكب الصلصة 

في طبق آخر. تغرز كرات اللحم بعيدان خشبية.



مطبخ  لها

سلطة 
قيصر 
مع 
الدجاج 
المتبل

الكمية تكفي 4 أشخاص

❍ رغيف خبز محمص، فص ثوم مهروس
❍ ثلث كوب زيت زيتون وملعقة صغيرة 

أعشاب ريفية
❍ خسة واحدة مفتتة إلى قطع صغيرة

❍ كوب من رقاقات جبنة البارمسان
❍ صدرا دجاج مخلالن، وصفة صلصة 

قيصر

تخليل الدجاج

❍ ملعقة صغيرة كمون وملعقة صغيرة بابريكا
❍ ربع ملعقة صغيرة مسحوق فلفل حريف

❍ ربع مكعب مرقة دجاج
❍ 1 إلى 2 فص ثوم مهروس

❍ 4 مالعق صغيرة زيت زيتون أو زيت نباتي
❍ ربع كوب عصير ليمون

❍ ملح وبهار أسود
❍ رأس فليفلة أحمر حريف مفروم ناعمًا

صلصة قيصر

❍ فص ثوم مهروس، ملعقتا طعام خردل 
ديجون

❍ 2 إلى 3 مالعق طعام عصير ليمون
❍ ملعقتان صغيرتان صلصة وورشستر

❍ نصف ملعقة صغيرة أعشاب ريفية
❍ 4 إلى 5 مالعق طعام زيت زيتون
❍ ملعقتا طعام مايونيز )اختياري(

❍ للحصول على صلصة قيصر تخلط كل 
هذه المكونات مع بعضها.

التحضير

يشوى الدجاج في الفرن أو على الفحم ثم 
يقطع إلى قطع صغيرة. يحمى الفرن للدرجة 

350 فهرنهايت ويقطع رغيف الخبز إلى 
مكعبات من 2 سم. 

يخلط الثوم مع الزيت واألعشاب الريفية في 
وعاء كبير. تضاف إليه مكعبات الخبز وتخلط 

معه جيدًا. 
توزع مكعبات الخبز المتبلة في قعر صينية 

وتخبز في الفرن لمدة 15 دقيقة تقريبًا حتى 
تحمرّ قلياًل. 

تخلط أوراق الخس مع مكعبات الخبز ولحم 
الدجاج. تسكب الصلصة فوق السلطة ويوزع 

فوقها برش جبنة البارمسان.



مطبخ  لها

سابليه بمربى المشمش

األرز بالحليب
الكمية تكفي 4 إلى 6 أشخاص

❍ 4 أكواب من الحليب
❍ ربع كوب من األرز المصري القصير الحبة

❍ 6 مالعق طعام من السكر
❍ ملعقة طعام من ماء الورد وملعقة طعام من 

ماء الزهر
❍ رشة فانيال

❍ 1.5 كوب من الماء
❍ ملعقة طعام من دقيق الذرة

التحضير

يغسل األرز ويصفى ثم يسلق في 1.5 كوب 
من الماء حتى يطرى.

يخلط الحليب مع السكر ثم يضاف تدريجيًا 
إلى األرز المسلوق ويتابع الطهو مدة 15 إلى 
20 دقيقة تقريبًا، ثم يضاف إليه دقيق الذرة 
المذوب في 4 مالعق طعام من الماء ويتابع 

الطهو حتى يتكثف محتوى القدر قلياًل. 
تطفأ النار. يضاف ماء الورد وماء الزهر 

ويحرك األرز بالحليب جيدًا ثم يسكب في 
أطباق فردية ويترك جانبًا ليفتر. يرش الهال 
فوق أطباق األرز بالحليب قبل تقديمها فاترة 

أو باردة بعد حفظها في الثالجة.

مالحظة: يجب 
الطهو بملعقة بالحليب خالل بتحريك األرز االستمرار 
خشبية.

أم علي
الكمية تكفي 4 أشخاص

❍ 250 غ من عجينة الفايلو أو عجينة 
الباف

❍ 3 إلى 4 مالعق طعام من الزيت
❍ كوبان من الحليب

❍ 3 إلى 4 مالعق طعام من السكر
❍ نصف كوب من الزبيب

❍ نصف كوب من الصنوبر
❍ نصف كوب من اللوز

❍ نصف كوب من الفستق الحلبي
❍ كوبان من الكريما المخفوقة

التحضير

تصف رقاقات الفايلو بطريقة عشوائية 
في صينية وتخبز في فرن حرارته 350 

درجة فهرنهايت حتى تشقرّ وتصبح هشة. 
وفي حال استعمال رقاقات عجينة الباف، 

ترطب الصينية بالماء  وتوضع كل رقاقة 
في صينية بالماء وتوخز بالشوكة ثم تخبز 

في الفرن حتى تشقرّ على الوجهين.
تخرج الرقاقات من الفرن وتترك جانبًا 

لتبرد تمامًا. يسخن كوبان من الحليب مع 
السكر ثم يترك خليط الحليب جانبًا ليبرد.

تفتت العجينة المخبوزة إلى قطع كبيرة 
وتخلط مع المكسرات )الزبيب والصنوبر 

المقلي واللوز المقلي والفستق الحلبي(.
يسكب الحليب البارد فوق العجينة 

والمكسرات وتترك الصينية جانبًا لمدة 
نصف ساعة.

تنقل أم علي إلى طبق زجاجي مقاوم 
للحرارة وتزين بالكريما المخفوقة ثم تخبز 

في فرن حرارته 450 درجة فهرنهايت 
لمدة 7 إلى 10 دقائق حتى يشقرّ سطحها.
يزين طبق أم علي بالمزيد من المكسرات 

ويقدم.

الكمية تكفي 8 إلى 10 أشخاص

❍ كوب من الدقيق األسمر
❍ نصف كوب من السمنة أو الزبدة المنّقاة

❍ حبتا هال مدقوقتان
❍ كوب من التمر المفروم والمنزوع النوى

❍ نصف ملعقة صغيرة من الزنجبيل 
المطحون

❍ نصف كوب من الجوز أو اللوز المحمص 
والمطحون ناعمًا

❍ سكر ناعم لتغليف أقراص التمر

التحضير

يوضع الدقيق في قدر سميكة ويحرك فوق 
نار متوسطة لمدة 10 دقائق تقريبًا ليحمرّ 

قلياًل وتفوح منه رائحة لذيذة. في هذه 
األثناء، تحمى الزبدة في قدر صغيرة مع 
حبات الهال، ثم تترك جانبًا لبضع دقائق 

قبل رفع حبات الهال جانبًا. يضاف التمر إلى 
الدقيق والجوز ويسخن المزيج لبضع دقائق 

حتى يطرى التمر قلياًل.
تضاف السمنة إلى مزيج التمر مع الزنجبيل 

ويحرك المزيج حتى تتوزع السمنة بالتساوي، 
ثم ترفع القدر عن النار. يصبح المزيج حينها 

كثير الكتل. يترك جانبًا ليفتر. يؤخذ مقدار 
ملعقة طعام من المزيج في كل مرة. تدعك 

هذه الكرة باألصابع لتصبح متماسكة ثم 
تقرص على شكل بيضوي. تصف األقراص 
في صينية وتترك لتبرد. يرش فوقها السكر 

الناعم وتقدم.

أقراص التمر  المنّكهة

الكمية تكفي 4 إلى 6 أشخاص

❍ كوبان من الدقيق المتعدد االستعماالت
❍ ثالثة أرباع الكوب من السكر الناعم

❍ كوب من الزبدة في حرارة الغرفة
❍ بيضة واحدة

❍ رشة فانيال
❍ سكر ناعم

❍ مربى مشمش

التحضير

يخلط الدقيق المتعدد االستعماالت مع السكر الناعم 
والزبدة والفانيال والبيضة في خالط الطعام للحصول 

على عجينة متماسكة في زاوية واحدة من وعاء الخالط.
تقسم العجينة إلى كرتين وتلف بورق النايلون الالصق 

وتحفظ في الثالجة لمدة ساعة. تخرج العجينة من 
الثالجة وترق بالشوبك فوق سطح مرشوش بالدقيق 

لتصبح سماكتها نصف سنتيمتر ثم تقطع بواسطة 
قطاعة البسكويت للحصول على دوائر صغيرة. تغمس 

قطاعة البسكويت في الدقيق بين الحين واآلخر 
للحصول على قطع بسكويت جميلة. تفتح فجوة في 

نصف كمية الدوائر، فيما تترك الدوائر األخرى كاملة 
من دون فجوة.

تصف دوائر البسكويت في صينية غير الصقة وتخبز 
لمدة 10 إلى 15 دقيقة في فرن حرارته 350 درجة 

فهرنهايت حتى تشقرّ دوائر البسكويت وتنضج.
تخرج الصينية من الفرن حتى تبرد، ثم تدهن الدوائر 

الكاملة من البسكويت بمربى المشمش وتغطى 
بالدوائر المفتوحة في الوسط التي تم رش السكر 

الناعم عليها قباًل.



مطبخ  لها

 الدجاج المشوي بصلصة اللوز

إعداد السيدة 
أناهيد دونيكيان 

تصوير: رونالد ناصيف

مطبخ  لها

الكمية: 6 أشخاص

❍ ربع كوب من زيت الزيتون
❍ نصف كوب من عصير البرتقال

❍ 3 فصوص ثوم مطحونة
❍ 6 صدور دجاج

❍ ملعقة طعام زيت زيتون إضافية

صلصة اللوز

❍ ملعقة طعام زيت زيتون، ربع كوب كعك 
مطحون

❍ ثالثة أرباع الكوب من اللوز المطحون
❍ رشة كبش قرنفل، كوب مرقة دجاج أو 

أكثر حسب الحاجة
❍ ربع كوب كريما كثيفة

التحضير

يخلط الزيت مع عصير البرتقال والثوم 
والدجاج في وعاء زجاجي متوسط الحجم. 

يغطى الوعاء ويحفظ في الثالجة 3 ساعات 
أو طوال الليل.

تضاف صدور الدجاج المنقوعة إلى مصبّع 
شواء مدهون بالزيت وتشوى على دفعات 
حتى تحمرّ على الوجهين وتستوي.  تقدم 
صدور الدجاج مع الخضار وصلصة اللوز.

تحضير صلصة اللوز

لتحضير صلصة اللوز، يسخن الزيت في 
مقالة ويضاف إليه الكعك المطحون. يحرك 

المزيج حتى يحمرّ الكعك المطحون قلياًل. 
يضاف اللوز وكبش القرنفل ويطهى المزيج 

مع التحريك حتى يحمرّ قلياًل. تضاف مرقة 
الدجاج تدريجيًا ويحرك المزيج على النار 

ليصبح ناعمًا. يترك المزيج ليغلي جيدًا. وإذا 
كان سميكًا جدًا، تضاف إليه 2 إلى 3 مالعق 

طعام من مرقة الدجاج. ترفع الصلصة عن 
النار وتضاف إليها الكريما.



مطبخ  لها

حساء القريدس  الحامض والحريف
الكمية تكفي 4 أشخاص

❍ 5 أكواب من مرقة السمك
❍ عود عشب ليمون مفروم ناعمًا

❍ ليمونة واحدة مقطعة إلى شرائح رقيقة
ورقتا ليمون

❍ رأس فليفلة أحمر حريف، منظف من 
البذور

❍ 8 حبات قريدس جامبو مع قشرتها

❍ حباران )كاالماري( منظفان ومقطعان إلى 
حلقات

❍ ملعقتا طعام من صلصة السمك
❍ بصلة خضراء مفرومة

❍ 4 أعناق كزبرة

التحضير

تغلى مرقة السمك على النار. يضاف إليها 

عشب الليمون وشرائح الليمون وأوراق الليمون 
والفليفلة الحريفة. يترك الخليط ليغلي برفق 

على النار لمدة 5 إلى 6 دقائق ثم يصفى. تقشر 
حبات القريدس وتترك ذيولها. تضاف حبات 

القريدس وحلقات الحبار وصلصة السمك إلى 
الخليط السابق ويغلى الكل على النار لمدة 4 

دقائق.
يزين الطبق بالبصل األخضر والكزبرة.

حلقات الحبار كي كثيرًا بعد إضافة عدم غلي الحساء مالحظة: يجب 
ال تقسو كثيرًا.

فطيرة  تيمال
الكمية تكفي 6 إلى 8 أشخاص

❍ نصف كيلوغرام من لحم البقر المفروم
❍ كوب من البصل األخضر المفروم

❍ نصف كوب من الفليفلة الخضراء المفرومة
❍ نصف كوب من الفليفلة الحمراء المفرومة
❍ ملعقة طعام من معجون البندورة أو علبة 

صغيرة من صلصة البندورة، 1.5 كوب ذرة
❍ ربع كوب زيتون مهروس

❍ 3 إلى 4 فصوص ثوم مهروسة
❍ ملعقة طعام سكر

❍ نصف ملعقة صغيرة ملح وربع ملعقة 
صغيرة بهار أسود، ملعقتان صغيرتان 

مسحوق فلفل حريف
❍ 1.5 كوب جبنة تشيدار صفراء

الطبقة العلوية

❍ ثالثة أرباع الكوب من دقيق الذرة

❍ نصف ملعقة صغيرة من الملح
❍ كوبان من الماء البارد

❍ ملعقة طعام من الزبدة

التحضير
يقلى اللحم مع البصل والفليفلة الخضراء 

والحمراء حتى يتغير لون اللحم. 
تضاف صلصة البندورة، والذرة، والزيتون، 
والثوم، والسكر، والملح، ومسحوق الفليفلة 

الحريفة والبهار األسود. 
يطهى الكل معًا لمدة 20 إلى 25 دقيقة حتى 
يتكثف. تضاف الجبنة ويحرك المزيج حتى 

تذوب الجبنة. 
يحضر طبق زجاجي مقاوم للحرارة قطره 20 

إلى 25 سم وتنقل الحشوة إلى هذا الطبق.
يخلط دقيق الذرة مع الماء والملح ويطهى على 

النار ليتكثف. تضاف الزبدة ويسكب المزيج 
فوق خليط اللحم ويوزع فوقه بالتساوي. 

يخبز الطبق لمدة 40 دقيقة تقريبًا في فرن 
حرارته 350 درجة فهرنهايت حتى يشقرّ 

سطحه.

الكمية تكفي 4 أشخاص

❍ 200 غ من لحم السلطعون )سورامي( المفتت 
إلى خيوط رفيعة

❍ رأسان متوسطان من البندورة، مفرومان ناعمًا
حبتان متوسطتان من األفوكادو مقشرتان 

ومقطعتان إلى مكعبات
❍ رأسان من البطاطا مسلوقان ومقطعان إلى 

مكعبات
❍ رأس فليفلة أخضر ورأس فليفلة أحمر 

مقطعان إلى عيدان طويلة ورفيعة
❍ حبتا خيار مقشرتان ومقطعتان إلى عيدان 

رفيعة وطويلة

الصلصة

❍ نصف كوب من زيت الزيتون
❍ ربع كوب من عصير الليمون

❍ ربع كوب من الخل األحمر
❍ ملح وبهار أبيض

التحضير

يفتت لحم السلطعون إلى خيوط رفيعة ثم يخلط مع 
البندورة واألفوكادو والبطاطا والفليفلة والخيار.

يوضع زيت الزيتون مع عصير الليمون والخل والملح 
والفلفل في إناء زجاجي ويرج الخليط جيدًا.

تسكب هذه الصلصة فوق الخضار وتزين السلطة 
بوردة جميلة مصنوعة من قشرة البندورة. تقدم 

السلطة فورًا.

سلطة الخضار  
والسلطعون



مطبخ  لها

حالوة الجبن
الكمية تكفي 8 إلى 12 شخصًا

❍ 250 غ من جبنة العكاوي البيضاء
❍ 250 غ من الجبنة المجدولة

❍ كوب من الماء
❍ نصف كوب من السكر

❍ نصف كوب من السميد
❍ نصف كوب من سميد الفرخة

❍ ربع كوب من ماء الزهر وماء الورد
❍ نصف كيلوغرام من القشطة الطازجة

❍ زهر ليمون للزينة
❍ فستق حلبي للزينة

قطر السكر

❍ كوبان من السكر. كوب من الماء
❍ ملعقة طعام من عصير الليمون أو ربع 

ملعقة ❍ صغيرة من ملح الحامض
❍ ملعقة طعام من ماء الورد

❍ ملعقة طعام من ماء الزهر

التحضير

تقطع الجبنة إلى شرائح وتنقع في الماء 
البارد، مع ضرورة تغيير الماء كل ساعة 

للتخلص من كل الملح. تغسل بعدها الجبنة 
وتصفى في مصفاة.

يخلط الماء مع السكر في قدر على النار 
حتى الغليان. يضاف السميد وسميد الفرخة 

ويحرك الخليط بملعقة خشبية. تضاف 
شرائح الجبنة الخالية من الملح وماء الورد 

وماء الزهر. يحرك الخليط حتى تذوب 
الجبنة وتختلط مع بقية مكونات القدر. 

يصبح الخليط حينها شبيهًا بالعجينة.
تقسم العجينة إلى قسمين. تدهن رقاقة 

نايلون بالماء ويرق عليها أول قسم من 
العجينة بواسطة شوبك رطب للحصول 

على دائرة كبيرة ورقيقة. تقطع هذه الدائرة 
إلى شرائط طولها 10 سم وعرضها 7 إلى 

8 سم.
يحشى كل شريط بمقدار ملعقة طعام 

من القشطة ثم يطوى طرفا الشريط إلى 
الداخل قبل لفه فوق 

القشطة مثل السيجار 
أو السبرينغ رول.

تكرر العملية نفسها 
مع القسم الثاني من 

العجينة.
تصف لفافات 

حالوة الجبن في 
طبق التقديم وتزين 

بالمزيد من القشطة 
وزهر الليمون 

والفستق الحلبي.

مالحظة: 

إذا أصبحت 

العجينة باردة 

وصعبة الرق، 

يمكن تسخينها 

قلياًل في 

المايكروايف 

لتستعيد 

ليونتها.

كي
سي

مك
  ال

ذرة
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ماف الكمية تصنع 12 قطعة

❍ 1.5 كوب دقيق ذرة
❍ نصف كوب دقيق متعدد االستعماالت

❍ ربع كوب زيت
❍ 1.5 كوب حليب الزبدة

❍ ملعقتان صغيرتان باكينغ باودر
❍ ملعقة صغيرة سكر
❍ ملعقة صغيرة ملح

❍ نصف ملعقة صغيرة باكينغ صودا
❍ بيضتان

التحضير

يحمى الفرن للدرجة 400 فرنهايت. يبطن 12 
قالب مافن بقوالب ورقية.

تخلط كل المكونات مع بعضها وتخفق لمدة 
30 ثانية ثم تسكب في القوالب الورقية 

وتخبز في الفرن لمدة 20 إلى 25 دقيقة أو 
حتى تشقرّ. تقدم هذه الفطائر مع الطعام 

المكسيكي وهي ليست نوعًا من الحلوى.
للحصول على حليب الزبدة، تضاف 3 مالعق 

طعام من عصير الليمون إلى 1.5 كوب من 
الحليب.

مالحظة: يمكن 
إضافة نصف 

كوب من حبات 
الذرة إلى خفيق 

المافن حسب 
الذوق.

موس
 الشوكوال بالبرتقال

الكمية تكفي 4 إلى 6 أشخاص

❍ 200 غ من الشوكوال السوداء نصف 
الحلوة

❍ ثالثة أرباع الكوب من الزبدة
❍ كوب وربع الكوب من الكريما المخفوقة

❍ صفار بيضتين
❍ ملعقتا طعام من العسل

❍ رشة فانيال
❍ قشرة برتقالة مبشورة ناعمًا

التحضير

يخفق صفار البيض ليصبح شاحب اللون 
وكثير الرغوة. يضاف إليه العسل ويخلط 

معه.
تذوب الشوكوال مع الزبدة في المايكروايف 

ثم تحرك بملوق بالستيكي لجعلها فاترة. 
يضاف إليها مزيج صفار البيض والعسل 

ويحرك الخليط جيدًا. تضاف إليه الفانيال 
وبرش البرتقال.

تضاف بعدها الكريما المخفوقة ويحرك 
الخليط جيدًا ويوضع في كيس حلويات له 

رأس معدني زخرفي. يسكب الخفيق في 
األكواب ويزين بالكريما الطازجة.

تحفظ األكواب في الثالجة حتى موعد 
التقديم.



مطبخ  لها

إعداد السيدة 
أناهيد دونيكيان 

تصوير: رونالد ناصيف

مطبخ  لها

األرز الحلو المحمرّ
الكمية تكفي 4 إلى 6 أشخاص

❍ ربع ملعقة صغيرة من خيوط الزعفران
❍ 3 إلى 4 حبات هال مدقوقة

❍ ملعقتا طعام من ماء الورد
❍ كوبان من األرز البسماتي

❍ 6 أكواب من الماء، ملعقة طعام من الملح
❍ ثلث إلى نصف كوب من السكر أو العسل

❍ ربع كوب من السمنة أو الزبدة
❍ نصف كوب من اللوز المقشر والمقلي

❍ نصف كوب من الفستق الحلبي المقشر

التحضير

توضع خيوط الزعفران مع حبات الهال في 
ماء الورد وتترك جانبًا لتنتقع.  يغسل األرز 

في الماء ليصبح نظيفًا.
تغلى 6 أكواب من الماء في قدر كبيرة 

على النار ثم يضاف إليها األرز والملح. 
يحرك األرز بين الحين واآلخر حتى يعود 
الماء للغليان. تترك القدر من دون غطاء 
ويغلى األرز فوق النار لمدة 8 دقائق، ثم 

يصفى في مصفاة. يسكب السكر أو العسل 

فوق األرز الساخن ويحرك معه بالشوكة. 
تحمى السمنة أو الزبدة في القدر التي 
استخدمت لسلق األرز، ثم يضاف إليها 

األرز المخلوط مع السكر. 
يسكب خليط ماء الورد فوق األرز، ثم تفتح 
3 فجوات في األرز بطرف ملعقة خشبية. 
يغطى أعلى القدر بفوطة ورقية ثم يوضع 
الغطاء ويغلق بإحكام.  يمكن إضافة األرز 
المقلي والفستق الحلبي إلى األرز حسب 
الذوق. يطهى األرز على نار خفيفة لمدة 

20 إلى 25 دقيقة حتى ينضج ثم يقدم مع 
السمك أو اللحم أو الدجاج المشوي.



مطبخ  لها

الدجاج المتبل مع سلطة الفاصوليا السوداء
الكمية تكفي 4 أشخاص

❍ نصف كوب من الفاصوليا السوداء اليابسة
❍ كوبان من مرقة الدجاج

❍ 4 أكواب من الماء
❍ ثالثة أرباع الكوب من القمح المقشور

❍ ملعقة صغيرة من الكمون المطحون
❍ ملعقة صغيرة من البابريكا

❍ ربع ملعقة صغيرة من مسحوق الفليفلة 
الحريفة

❍ ربع كوب إضافي من مرقة الدجاج
❍ 4 صدور دجاج

❍ رأس فليفلة أخضر كبير مفروم ناعمًا
❍ فص ثوم مهروس

❍ نصف كوب من عصير الليمون

❍ ملعقتان صغيرتان من زيت الزيتون
❍ نصف كوب من أوراق الكزبرة الطازجة

التحضير

يحمى الفرن لغاية 400 درجة فهرنهايت. 
تخلط الفاصوليا مع نصف كمية المرقة 

ونصف كمية الماء وتوضع على النار حتى 
تغلي. تخفف النار ويتابع الطهو من دون 

غطاء لمدة 45 دقيقة تقريبًا أو حتى تنضج 
الفاصوليا.

تشطف الفاصوليا تحت الماء البارد ثم 
تصفى.

يخلط القمح المقشور مع بقية المرقة وبقية 
الماء ويترك على النار حتى يغلي. تخفف 

النار ويتابع الطهو من دون غطاء حتى ينضج 
القمح. يصفى القمح من الماء ثم يشطف 

تحت الماء البارد ويصفى.
تخلط التوابل مع الكمية اإلضافية من المرقة 

في وعاء متوسط الحجم. يضاف الدجاج 
ويحرك الخليط جيدًا ثم يصفى الدجاج 

ويحتفظ بالمرقة جانبًا.
تصف قطع الدجاج في طبقة واحدة على 

مصبع معدني في صينية خبز وتشوى على 
الفحم أو في الفرن لمدة 30 دقيقة تقريبًا أو 

حتى تنضج، على أن تدهن بالمرقة المحتفظ 
بها جانبًا في منتصف عملية الخبز. تغطى 
قطع الدجاج المشوية وتترك جانبًا لمدة 5 

دقائق ثم تقطع إلى شرائح سميكة.
توضع الفاصوليا والقمح المقشور في وعاء 
كبير مع بقية المكونات. توزع هذه السلطة 
على أطباق التقديم وتسكب فوقها شرائح 

الدجاج.



مطبخ  لها

أنشيليداس الدجاج
الكمية تكفي 6 إلى 8 أشخاص

❍ 3 رؤوس من الفليفلة الحريفة اليابسة
❍ كوب من الماء المغلي

❍ نصف كيلوغرام من صدور الدجاج
❍ ملعقة طعام من الزيت النباتي

❍ بصلة حمراء كبيرة مفرومة ناعمًا
❍ فصا ثوم مهروسان

❍ ملعقة صغيرة من الكمون المطحون
❍ ملعقة طعام من معجون البندورة

❍ كيلوغرام من البندورة المقشرة والمفرومة 
أو علبتان من البندورة المهروسة وزن كل 

منهما 425 غ
❍ ملعقة طعام من األوريغانو الطازج المفروم

❍ ثلثا الكوب من الكريما الحامضة
❍ 1.5 كوب من جبنة التشيدار المبشورة 

خشنًا
❍ 10 أرغفة تورتيال صغيرة

التحضير

تغمر رؤوس الفليفلة بالماء في وعاء صغير 
مقاوم للحرارة وتترك منقوعة لمدة 20 دقيقة. 

تنظف بعدها رؤوس الفليفلة من األعناق 
وتهرس مع ماء النقع لتصبح ناعمة.

يوضع لحم الدجاج في قدر متوسطة من الماء 
المغلي ويترك على النار حتى يغلي، تخفف 
النار ويتابع الطهو من دون غطاء لمدة 10 
دقائق تقريبًا أو حتى ينضج الدجاج. يرفع 

الدجاج من ماء السلق ويترك لمدة 10 دقائق 
حتى يبرد. يترك سائل السلق جانبًا ويفرم 

لحم الدجاج ناعمًا.
يحمى الفرن لغاية 350 درجة فهرنهايت. 

يدهن طبق زجاجي مستطيل مقاوم لحرارة 
الفرن بالزيت.

يحمى الزيت في مقالة كبيرة ويقلى البصل مع 
التحريك حتى يذبل. تنقل نصف كمية البصل 
المقلي إلى وعاء صغير. يضاف الثوم والكمون 

إلى البصل الباقي في المقالة ويتابع الطهو 
مع التحريك حتى تفوح رائحة لذيذة. يضاف 

مزيج الفليفلة الحريفة ومعجون البندورة 
والبندورة المفرومة مع عصيرها واألوريغانو. 
يترك الخليط على النار حتى يغلي ثم تخفف 
النار ويتابع الطهو من دون غطاء لمدة دقيقة 
واحدة. ترفع الصلصة عن النار. يخلط لحم 
الدجاج المفتت مع البصل المقلي المحتفظ 

به جانبًا ونصف كمية الكريما الحامضة 
وثلث كمية الجبنة. تسخن أرغفة التورتيال 

وفق التعليمات المذكورة على العلبة، ثم 
يغمس كل رغيف تورتيال في صلصة البندورة 
المحضرة وينقل إلى صينية. يسكب ربع كوب 

من خليط الدجاج على جانب واحد من كل 
رغيف تورتيال، ثم يلف الرغيف فوق الحشوة 

لتطويقه.
يسكب نصف كوب من صلصة البندورة 
في الطبق المحضر قباًل وتصف قطع 

االنشيليداس في الطبق على أن تكون نقطة 
التقاء طرفي كل رغيف تورتيال إلى األسفل. 

تصف قطع االنشيليداس بعيدًا قلياًل عن 
بعضها في الطبق وتسكب فوقها بقية 

صلصة البندورة ثم ترش عليها بقية الجبنة. 
تخبز االنشيليداس من دون غطاء لمدة 15 
دقيقة تقريبًا أو حتى تذوب الجبنة وتسخن 

االنشيليداس جيدًا. ترش عليها أخيرًا أوراق 
الكزبرة المفرومة ودوائر الفليفلة الخضراء 

والحمراء الحرّيفة.
تقدم االنشيليداس مع ما تبقى من الكريما 

الحامضة.

وي
سي

 اآل
ين

قط
 الي

ساء
ح الكمية تكفي 6 أشخاص

❍ بصلة متوسطة مفرومة ناعمًا
❍ 2 إلى 3 فصوص ثوم مفرومة
❍ ربع باقة أوراق كزبرة طازجة

❍ ملعقتا طعام زيت نباتي
❍ رأسا فليفلة حمراء حريفة، مفرومان

❍ كيلوغرام من اليقطين المقشر والمقطع 
إلى مكعبات، عود من عشب الليمون المفروم 

ناعمًا
❍ 2 إلى 3 أوراق كاري

❍ مكعبا من مرقة الدجاج
❍ 6 إلى 8 أكواب ماء

❍ 3 مالعق طعام من بودرة حليب جوز الهند
❍ ملعقة صغيرة من الزنجبيل الطازج 

المفروم

التحضير

يحمى الزيت في قدر كبيرة ويقلى البصل والثوم 
ليذبال. تضاف الفليفلة الحمراء الحريفة وأوراق 

الكزبرة، وعشب الليمون المفروم، والزنجبيل 
المفروم أو المبشور ويتابع القلي حتى تفوح 

رائحة لذيذة من القدر.
تضاف مكعبات اليقطين مع الماء ومكعبيّ 

المرقة وأوراق الكاري ويتابع الطهو في قدر 
مغطاة على نار خفيفة حتى ينضج اليقطين. 

يهرس الحساء في خالط الطعام ليصبح بقوام 
الكريما. يؤخذ نصف كوب تقريبًا من هذا 

الحساء ويخلط مع بودرة حليب جوز الهند. يعاد 
هذا الخليط إلى الحساء ويخلط معه جيدًا.

يرش الملح حسب الذوق والحاجة فوق الحساء.



مطبخ  لها

هند
ز ال

جو
ص 

قرا
ة بأ

طلي
قش

مالحظة: يجب 
وضع أقراص 

جوز الهند 
فوق أطباق 
القشطلية 
الساخنة 

األقراص قلياًل.حتى تترطب 

الكمية تكفي 6 إلى 8 أشخاص

العجينة

❍ 2 إلى 2.5 أكواب من الدقيق المتعدد 
االستعماالت

❍ كوب من الزبدة في حرارة الغرفة
❍ ثالثة أرباع الكوب من السكر الناعم

❍ نصف ملعقة صغيرة من مسحوق الهال
❍ بيضة واحدة

الحشوة

❍ كيلوغرام من القشطة الجاهزة
❍ عسل وفستق حلبي ولوز مقلي

التحضير

يخلط الدقيق مع الزبدة والسكر الناعم 
والهال والبيضة في خالط الطعام 

للحصول على عجينة متماسكة في زاوية 
واحدة من وعاء الخالط. تلف العجينة 

بورق النايلون وتحفظ في الثالجة لمدة 
30 إلى 60 دقيقة، ثم ترق العجينة بين 

رقاقتين من النايلون للحصول على دائرة 
كبيرة. تقطع هذه الدائرة بواسطة قطاعة 

بسكويت أو كوب زجاجي إلى دوائر 
قطرها 9 إلى 10 سم، أو أكبر من قطر 

قوالب التارت الفردية. يوخز قعر العجينة 
بالشوكة ثم تعاد القوالب إلى قسم التجليد 
من الثالجة لمدة 30 دقيقة. يحمى الفرن 

لغاية 350 درجة فهرنهايت وتخبز فيه 
قوالب التارت حتى تصبح وردية اللون، ثم 

تخرج من الفرن وتترك لتبرد تمامًا. تحشى 
قطع التارت بالقشطة الجاهزة وتزين 
بالفستق الحلبي واللوز وزهر الليمون 

وتقدم. ينصح بحفظ التارت في الثالجة 
قبل التقديم وبعده.

مالحظة: يوصى 
التارت مباشرة بحشو قوالب 

قبل التقديم 
للحفاظ على 

هشاشتها 
والحؤول دون 

ترطيبها.

الكمية تكفي 4 إلى 6 أشخاص

❍ 3  أكواب من الحليب وكوب من الكريما 
الطازجة

❍ 6 مالعق طعام من دقيق الذرة ونصف 
كوب من الحليب البارد

❍ 6 مالعق طعام من السكر
❍ 3 إلى 4 حبات مستكة مطحونة مع 

ملعقة صغيرة من السكر
❍ ماء ورد وماء زهر

❍ 4 إلى 6 أقراص جوز الهند
❍ قطر سكر

التحضير

يذوب دقيق الذرة في نصف كوب من 

الحليب البارد.
توضع 3 أكواب من الحليب مع كوب من 

الكريما الطازجة في قدر ويسخن المزيج 
على النار حتى يغلي. يضاف السكر ويخلط 

معه.
يضاف دقيق الذرة المذوب إلى خليط 

الحليب والكريما ويطهى الكل على النار 
حتى تتكثف القشطلية.

يضاف ماء الورد وماء الزهر ومسحوق 
المستكة.

تسكب القشطلية في أطباق كاسترد فردية 
ويغطى كل طبق بقرص من جوز الهند. 

تترك األطباق جانبًا لتبرد.
تحفظ األطباق في الثالجة وتقدم باردة 

بعد سكب قطر السكر عليها.

فطائر بالقشطة



مطبخ  لها

صب الغفشة
الكمية تصنع 50 إلى 55 قطعة

❍ 1.5 ملعقة طعام من الخميرة الفورية
❍ 3 مالعق طعام من الماء الفاتر

❍ 1.5 كوب من طحين الحمص
❍ ثالثة أرباع الكوب من الدقيق العادي
❍ 5 مالعق صغيرة من األرز المطحون

❍ 7 بيضات في حرارة الغرفة
❍ ملعقة صغيرة من الهال المطحون

❍ نصف ملعقة صغيرة من خيوط الزعفران
❍ ثلث كوب سمنة مذوبة ومبرّدة

القطر

❍ 3 أكواب سكر و3 أكواب ماء
❍ ربع ملعقة صغيرة ملح الحامض

❍ ثالثة أرباع ملعقة صغيرة هال مطحون
❍ نصف ملعقة صغيرة خيوط زعفران

التحضير

ينخل طحين الحمص والدقيق العادي واألرز 
المطحون فوق وعاء. يخفق البيض ويضاف 

إليه مسحوق الهال والزعفران والخميرة 
الفورية والماء الفاتر.

يضاف مزيج الخميرة والبيض إلى المكونات 
الجافة ثم تصب فوقه السمنة المبرّدة. يحرك 

المزيج تدريجيًا للحصول على خفيق سميك 
وناعم.

يغطى الوعاء بورق النايلون الالصق ويترك 
في مكان دافئ لمدة 3 إلى 4 ساعات حتى 

يختمر وينتفخ.
إلعداد القطر، يذوب السكر في الماء مع 

التحريك حتى الغليان. يغلى المزيج لمدة 15 
إلى 20 دقيقة تقريبًا ثم يضاف ملح الحامض 
ويغلى القطر لبضع دقائق إضافية. تطفأ النار 

ويترك القطر ليتكثف قلياًل ويصبح أرق قوامًا 
من العسل. يسخن الزيت في مقالة عميقة. 

تسكب العجينة فوق الزيت الساخن بواسطة 
ملعقة صغيرة وتزال عن متن الملعقة بملعقة 

أخرى. ننصحك بغمس الملعقة في الماء 
لتفادي التصاق العجين بالملعقة.

تقلى 8 إلى 10 أقراص كل مرة في الزيت 
الساخن، مع ضرورة تقليبهاحتى تشقرّ من كل 
الجهات. تكرر العملية نفسها حتى االنتهاء من 

قلي كل العجين.
تقلى الكرات المقلية مرة أخرى في الزيت 

الساخن لتصبح هذه المرة ذهبية اللون 
وأقسى قلياًل وناضجة تمامًا من الداخل. كما 

يمكن قليها للمرة الثالثة حسب الذوق.
ترفع الكرات المقلية بواسطة ملعقة ذات ثقوب 
وتوضع في القطر البارد حتى تتغلف تمامًا، ثم 

ترفع بالملعقة وتصف في طبق وتقدم.

مالحظة: هناك 
سران أساسيان 

قلي الكرات 2 إلى الوصفة. 1- يجب لنجاح هذه 
حتى تصبح هشة 3 مرات متتالية 

2-يجب أن يكون وال تلين.
قطر السكر 

لتغليف األقراص سميكًا كفاية 
المقلية، وال 

يحتوي كثيرًا 
على الماء حتى 
تحافظ الكرات 
على هشاشتها.



مطبخ  لها

إعداد السيدة 
أناهيد دونيكيان 

تصوير: رونالد ناصيف

مطبخ  لها

كاري اللحم 
القشدي

الكمية تكفي 4 إلى 5 أشخاص

❍ كيلوغرام من فيليه اللحم
❍ بصلة متوسطة مفرومة ناعمًا

❍ 3 مالعق طعام زيت نباتي
❍ ملعقة صغيرة ثوم مفروم

❍ ملعقة صغيرة زنجبيل مفروم
❍ رأسان من الفليفلة الحمراء الحريفة، 

منظفان من البذور ومفرومان
❍ ملعقة طعام من جذر عشب الليمون 

المفروم
❍ ملعقة صغيرة من الكزبرة المطحونة

❍ ملعقة صغيرة من العقدة الصفراء
❍ 400 مل من حليب جوز الهند

❍ نصف ملعقة صغيرة من مرّكز التمر 
الهندي

❍ ملعقة طعام من صلصة السمك
❍ ملعقة صغيرة من معجون القريدس

❍ باقة صغيرة من الكزبرة الطازجة

التحضير

يقطع فيليه لحم البقر إلى عيدان 
طويلة ورفيعة بحيث يصبح شبيهًا بلحم 

الستروغونوف.
يقلى البصل في الزيت حتى يذبل. يضاف 
الثوم والزنجبيل والفليفلة الحريفة وعشب 

الليمون والكزبرة المطحونة والعقدة 
الصفراء ومعجون القريدس ويطهى الخليط 

لمدة 5 إلى 6 دقائق. تضاف صلصة التمر 
الهندي وصلصة السمك.

يهرس هذا المزيج في خالط الطعام ليصبح 
قشدي القوام. يضاف إليه حليب جوز الهند 

ومن ثم قطع اللحم. يطهى الخليط على النار 
حتى تتكثف الصلصة وينضج اللحم.

ترش أوراق الكزبرة فوق الخليط ويقدم 
الطبق مع األرز البسماتي أو األرز التايلندي.

مالحظة: تكون 
تحميصه قبل بكثير في حال القريدس أفضل نكهة معجون 

االستعمال. 
لهذه الغاية، 

توضع قطعة 
من معجون 

القريدس في 
ورقة ألمنيوم 
دقيقتين على وتطهى لمدة 
كل وجه في 

مقالة جافة.



مطبخ  لها

ربيان بالصلصة 
الحمراء

الكمية تكفي 4 إلى 5 أشخاص

❍ كيلوغرام من الربيان )القريدس( غير 
المطهو

❍ 2 إلى 3 مالعق طعام سمنة
❍ فصا ثوم مفرومان

❍ بصلة كبيرة مفرومة
❍ ملعقة صغيرة بهارات الخليج
❍ ملعقة صغيرة عقدة صفراء

❍ 1.5 كوب بندورة مقشرة ومفرومة
❍ ملعقة صغيرة ملح

❍ بهار أسود
❍ ملعقة طعام بقدونس مفروم

❍ 1 إلى 2 ملعقة طعام أوراق كزبرة 
مفرومة

التحضير

تقشر حبات القريدس وتنزع منها العروق 
السوداء.

تسخن ملعقة طعام من السمنة في قدر 
كبيرة ويضاف إليها الثوم والقريدس. يحرك 
الخليط فوق نار قوية حتى يصبح القريدس 

وردي اللون ويجمد قلياًل. ترفع حبات 
القريدس من القدر وتوضع جانبًا. تضاف 

بقية الزبدة إلى القدر ويقلى فيها البصل 
ليذبل ويحمرّ قلياًل. تضاف البهارات والعقدة 

الصفراء وصلصة البندورة ويتابع الطهو 
دقيقة كاملة. تضاف بعدها البندورة والملح 
والبهار والبقدونس المفروم والكزبرة. يترك 

الخليط ليغلي فوق النار ثم تغطى القدر ويتابع 
الطهو 10 دقائق.

تعاد حبات القريدس المطهوة إلى القدر 
ويسخن الخليط 2 إلى 3 دقائق ثم يقدم مع 

األرز المحمر أو األرز البسماتي المسلوق أو 
األرز المشكول والسلطة الخضراء.

انخ
سب

وال
ليا 

صو
لفا

ة ا
لط

س

كرات اللحم 
بالبيض

الكمية تكفي 4 إلى 6 أشخاص

❍ نصف كيلوغرام لحم غنم أو عجل 
للكبة مدقوقة

❍ بصلة صغيرة مبروشة
❍ نصف كوب كعك مطحون

❍ بيضة واحدة
❍ ملعقة صغيرة معجون بندورة 

)اختياري(
❍ ملح وبهار أسود

❍ ملعقة صغيرة بهار حلو
❍ 6 بيضات مسلوقة

❍ بيضة واحدة مخفوقة
❍ دقيق وكعك مطحون

❍ زيت للقلي

التحضير

يخلط اللحم مع البصل والكعك 
المطحون والبيضة والملح والبهار األسود 

والبهار الحلو ومعجون البندورة في حال 
استعماله. بهذه الطريقة، يتم الحصول 

على مزيج دبق. يقسم مزيج اللحم إلى 6 
حصص متساوية.

يقشر البيض المسلوق ويغلف ببياض 
البيض المخفوق ومن ثم بحصة من 

حصص اللحم. يفترض بمزيج اللحم أن 
يغلف البيضة المسلوقة تمامًا على أن 

يسوّى سطحه باألصابع ليصبح ناعمًا. 
تغلف الكرات المحضرة بالدقيق ثم 

تغمس في البيض وبعدها في الكعك 
المطحون. تقلى الكرات في الزيت 

الساخن داخل مقالة عميقة لمدة 5 إلى 
7 دقائق حتى تشقرّ من كل الجهات.

يجب أال يكون الزيت ساخنًا جدًا 
وإال تشقرّ األقراص من 

الخارج قبل أن تنضج 
من الداخل.

تقسم األقراص 
إلى نصفين وتقدم 
ساخنة مع دقوس 

الطماطم والسلطة 
الخضراء أو 

األرز والبطاطا 
المقلية.

مالحظة: 

دقوس الطماطم 

هو خليط 

البندورة 

المفرومة والثوم 

المقلي وبهارات 

الخليج المطهو 

على النار لمدة 3 

إلى 4 دقائق.

الكمية تكفي 3 إلى 4 أشخاص

❍ بصلة صغيرة حمراء مفرومة
❍ رأسا بندورة متوسطان مفرومان

❍ 200 غ أوراق سبانخ مفرومة ناعمًا
❍ نصف كيلوغرام فاصوليا متنوعة، 

مشطوفة ومصفاة، ربع كوب أوراق ❍ كزبرة 
طازجة، ربع كوب بقدونس طازج، نصف كوب 
صلصة خل، تخلط كل الخضار مع الفاصوليا 

ثم تضاف إليها صلصة الخل.

صلصة الخل

❍ ربع كوب من خل التفاح، ربع كوب زيت 
زيتون

❍ رشة بهار أبيض، فص ثوم مفروم ناعمًا، ملح

تخلط هذه المكونات مع بعضها لتحضير 
الصلصة وتقديمها مع السلطة.

سلطة ممتازة مالحظة: إنها 
المشوية.أو الدجاج اللحم أو السمك مع أطباق 



مطبخ  لها

قطايف بالموز

بسبوسة
الكمية تكفي 6 إلى 8 أشخاص

❍ نصف كوب من الزبدة غير المملحة
❍ ثالثة أرباع الكوب من السكر

❍ فانيال، بيضتان
❍ كوبان من طحين الفرخة الناعم
❍ ملعقة صغيرة من الباكينغ باودر

❍ نصف ملعقة صغيرة من بيكربونات 
الصودا

❍ ثالثة أرباع الكوب من اللبن
❍ برش جوز الهند للزينة

القطر

❍ كوبان من السكر
❍ 1.5 كوب من الماء

❍ ملعقة طعام من عصير الليمون

التحضير

تخفق الزبدة مع السكر والفانيال لتصبح 
خفيفة وكثيرة الرغوة. يضاف البيض، 

الواحدة تلو األخرى، ويتابع الخفق جيدًا.
يضاف طحين الفرخة والباكينغ باودر 

وصودا الخبز إلى خفيق الزبدة بالتناوب 
مع اللبن.

يسكب هذا الخفيق في صينية حجمها 
20×30 سم ويخبز لمدة 30 دقيقة في فرن 

حرارته 350 درجة فهرنهايت حتى تنضج 
البسبوسة ويخرج عود األسنان جافًا بعد 

غرزه في وسطها.
أثناء خبز البسبوسة، يحضر القطر 

بتذويب السكر في الماء فوق نار متوسطة 
وغليه لمدة 10 دقائق. يضاف عصير 

الليمون ويتابع الغلي لبضع دقائق إضافية، 
ثم تطفأ النار. يضاف ماء الورد وماء 

الزهر.
توضع القدر في وعاء من الماء البارد حتى 

يبرد القطر.
يسكب هذا القطر فوق البسبوسة الساخنة 

وتترك لتبرد ثم تقطع إلى حصص تقديم 
وتزين ببرش جوز الهند وتقدم.

حالوة الجزر
الكمية تكفي 8 إلى 10 أشخاص

❍ كوبان من الجزر المقشر والمبشور
❍ 4 أكواب من السكر

❍ ملعقة صغيرة من الهال
❍ نصف كوب من الصنوبر

❍ نصف كوب من الفستق الحلبي
❍ نصف كوب من اللوز

❍ نصف كوب من الزبيب
❍ 4 أكواب من الحليب

❍ نصف كوب من القشطة

التحضير

يخلط الحليب مع السكر والهال 
ويضاف إلى الجزر المبشور. يطهى 

الخليط على النار حتى ينضج الجزر 
ويطرى. تسكب نصف كمية هذا 
الخليط في طبق زجاجي مقاوم 

للحرارة ومدهون بالزيت أو الزبدة 
ويوزع فوقه اللوز والصنوبر والزبيب 

والفستق الحلبي والقشطة. تغطى 
الحشوة ببقية خليط الجزر المبشور. 

يخبز الطبق في الفرن لمدة 15 
إلى 20 دقيقة، ثم يخرج من الفرن 

ويزين الطبق بالمزيد من المكسرات 
والقشطة ويقدم.

الكمية تكفي 4 إلى 6 أشخاص

❍ نصف كيلوغرام من عجينة القطايف 
الجاهزة )حجم كبير(

❍ نصف كيلوغرام من الموز
❍ ملعقة صغيرة من الهال المطحون

❍ زيت للقلي
❍ كوب من قطر السكر

التحضير

إليه  تضاف  ثم  بالشوكة  ويهرس  الموز  يقشر 
القرفة.

تحشى القطايف بمزيج الموز ثم تطوى ويضغط 
على حوافها جيدًا للتأكد من عدم فتحها أثناء 

القلي.
فيه  وتقلى  عميقة  مقالة  ف��ي  ل��زي��ت  ا يحمى 
القطايف حتى تصبح ذهبية اللون، ثم تقدم مع 

القطر.

مالحظة: يمكن 

استبدال الموز 

بكوب من اللوز أو 

الجوز المطحون 

أو الجبنة 

الحلوة.



مطبخ  لهامطبخ  لها

النودلز التايلندي
الكمية تكفي 4 إلى 6 أشخاص

❍ 300 غ من نودلز البيض
❍ 400 غ من صدر الدجاج المنظف من 

الجلد والمقطع إلى أشرطة طويلة ورفيعة
❍ ملعقة صغيرة من الثوم المفروم

❍ 3 مالعق طعام من الزيت النباتي
❍ بيضتان مخفوقتان، 150 غ من اللوبياء 

الخضراء
❍ ملعقة طعام من صلصة الصويا

❍ ملعقتا طعام من صلصة السمك
❍ ملعقة طعام من كاتشاب البندورة

❍ نصف ملعقة صغيرة من بودرة الفليفلة 
الحريفة

❍ ملعقتان صغيرتان من السكر

للزينة

❍ ملعقتا طعام من البصل األخضر المفروم
❍ ملعقتا طعام من الفول السوداني المحمص 

المفروم، أوراق كزبرة، شرائح ليمون

التحضير

توضع النودلز في الماء المغلي وتترك منقوعة 
فيه لمدة 5 دقائق، ثم تصفى جيدًا وتوضع 

على محارم لتجف.
يقلى الدجاج والثوم في نصف كمية الزيت 

حتى يصبح الدجاج أبيض اللون، ثم يرفعان 

ويوضعان جانبًا.
يسكب البيض المخفوق في القدر ويحرك 

فوق نار قوية بحيث يصبح البيض مثل قطعة 
الكريب الرقيقة. تقلب كريب البيض على 

الوجه اآلخر حين تجمد على الوجه األول، ثم 
تلف وتقطع إلى شرائح رقيقة جدًا أو تفتت 

إلى قطع صغيرة وترفع من المقالة.
تقلى اللوبياء حتى تبدأ بالذبول، ثم ترفع من 

القدر.
تضاف بقية الزيت ويقلى النودلز حتى 

يتغلف جيدًا بالزيت. يعاد الدجاج إلى القدر 
مع نصف كمية البيض وكل اللوبياء وبقية 

المكونات. 
يخلط المزيج جيدًا ويسخن على النار.  

يسكب النودلز في طبق ويقدّم للمدعوين.

جوانح الدجاج مع صلصة البندورة

إعداد السيدة 
أناهيد دونيكيان 

تصوير: رونالد ناصيف

الكمية تكفي 4 أشخاص

❍ كيلوغرام من جوانح الدجاج
❍ نصف ملعقة صغيرة من األوريغانو اليابس
❍ نصف ملعقة صغيرة من مسحوق الفليفلة 

الحريفة
❍ ملعقة صغيرة من البابريكا الحلوة

❍ نصف ملعقة صغيرة من الكمون المطحون
❍ ملعقتا طعام من صلصة البندورة

❍ ملعقة طعام من الزيت النباتي
❍ ثلث كوب من عصير الليمون

❍ نصف كيلوغرام من البندورة
❍ نصف كيلوغرام من األفوكادو المفروم 

خشنًا
❍ علبة عرانيس ذرة وزنها 310 غ، مصفاة
❍ بصلة حمراء متوسطة الحجم مفرومة 

ناعمًا
❍ ربع كوب من أوراق الكزبرة الطازجة

التحضير

يحمى الفرن لغاية 350 درجة فهرنهايت. تخلط 
جوانح الدجاج مع التوابل والصلصة والزيت 

وملعقة طعام من العصير في وعاء كبير. 
تخلط قطع الدجاج جيدًا مع صلصة التخليل 
ثم تحفظ في الثالجة لمدة ساعتين أو طوال 
الليل. تصف جوانح الدجاج في طبقة واحدة 

في صينية خبز مدهونة قلياًل بالزيت وتشوى 
في الفرن لمدة 25 دقيقة تقريبًا أو حتى تنضج.

تقطع حبات البندورة إلى أرباع وتخلط مع 
األفوكادو والذرة والبصل والكزبرة وبقية عصير 

الليمون في وعاء متوسط الحجم.
تسكب الصلصة فوق الجوانح مباشرة قبل 

التقديم.



مطبخ  لها

السمك المقلي مع أوراق الحبق 
والصلصة الحلوة والحريفة

الكمية تكفي 3 الى 4 أشخاص

❍ سمكة كاملة وزنها كيلوغرام ونصف 
الكيلو غرام تقريبًا

❍ ملعقة صغيرة من الدقيق والملح
❍ زيت للقلي

❍ أوراق حبق مقلية للزينة
❍ ثوم مقلي 

❍ كراث مقلي 
❍ فليفلة حريفة مقلية للزينة

الصلصة الحلوة والحريفة

❍ 3 مالعق طعام من الثوم المفروم
❍ 3 مالعق طعام من الكراث المفروم

❍ 3 مالعق طعام من الكزبرة المفرومة
❍ ملعقتا طعام من الفليفلة الحمراء 

الحريفة المفرومة
❍ ملعقتا طعام من صلصة السمك

❍ 4 مالعق طعام من سكر النخيل أو السكر 
األسمر

❍ 4 مالعق طعام من عصير التمر الهندي

التحضير

تنظف السمكة وتحزز فيها 3 إلى 4 خطوط 
مائلة من كل جهة. تفرك السمكة بالملح 
وتترك جانبًا لمدة 15 دقيقة ثم تشطف 

وتجفف بالمحارم الورقية. تغمس السمكة في 
الدقيق من كل الجهات.

يحمى الزيت في مقالة عميقة على نار قوية 
ليصبح ساخنًا جدًا. تقلى السمكة لمدة 7 إلى 
10 دقائق حتى تشقرّ من كل الجهات وتصبح 

هشة. تصفى السمكة على محارم ورقية ثم 
تنقل إلى طبق التقديم.

إلعداد الصلصة الحلوة والحريفة، تحمى 
ملعقتا طعام من الزيت في مقالة على نار 
متوسطة ويقلى الثوم مع الكراث والكزبرة 

والفليفلة الحريفة لمدة 3 إلى 5 دقائق حتى 
تفوح رائحة عطرة. تضاف بقية المكونات 

األخرى ويتابع الطهو لمدة 5 دقائق حتى 
يذوب السكر وتتكثف الصلصة.ترفع 

الصلصة عن النار وتسكب فوق السمكة. 
ترش فوق السمكة أوراق الحبق المقلية، 

والثوم المقلي، والكراث المقلي، والفليفلة 
الحريفة المقلية.

مالحظة: لجعل 
الزيت الساخن يجب قليها في الخضار هشة، 

كثيرًا لتصبح 
هشة ومن ثم 
وضعها على 

محارم ورقية 
حتى موعد 
االستعمال.



مطبخ  لها

لحم البقر الحرّيف مع سلطة الذرة الطازجة
الكمية تكفي 4 أشخاص

❍ 4 رؤوس من الفليفلة الحريفة اليابسة
❍ ثلث كوب من الماء المغلي

❍ بصلة حمراء متوسطة الحجم، مفرومة 
خشنًا

❍ كوبان إضافيان من الماء
❍ ملعقة طعام من الكمون المطحون

❍ كوب من مرقة اللحم،300 غ من فيليه 
اللحم مقطعة إلى شرائح سماكتها 3 مم

❍ ملعقتا طعام من الكريما الحامضة
❍ نصف كوب من الكزبرة الطازجة 

المفرومة خشنًا

سلطة الذرة الطازجة

❍ بصلة حمراء متوسطة مفرومة خشنًا

❍ 4 أكواب من حبات الذرة الطازجة
❍ فصا ثوم مهروسان، ثلث كوب من عصير 

الليمون
❍ 3 رؤوس طويلة من الفليفلة الخضراء 

الحريفة، مقطعة إلى شرائح رقيقة
❍ حبة أفوكادو متوسطة مفرومة خشنًا

التحضير

تنقع رؤوس الفليفلة في الماء المغلي 
في وعاء صغير مقاوم للحرارة لمدة 10 
دقائق. حين تصبح الفليفلة باردة كفاية، 

تنظف من األعناق ويحتفظ بها جانبًا مع 
سائل النقع.

يقلى البصل في مقالة كبيرة مع التحريك 
حتى يذبل. تضاف الكمية اإلضافية 

من الماء مع الكمون والمرقة والفليفلة 

الحريفة وسائل النقع المحتفظ به جانبًا. 
يترك المزيج ليغلي ثم تخفف النار ويطهى 

من دون غطاء لمدة 10 دقائق. ترفع 
األجزاء الصلبة من الخليط بواسطة 
ملعقة ذات ثقوب ويحتفظ بها جانبًا.
تصف شرائح اللحم في طبقة واحدة 

في سائل السلق وتطفأ النار. وبعد مرور 
30 ثانية، ترفع شرائح اللحم من القدر 

بواسطة ملعقة ذات ثقوب وتحفظ فاترة.
تهرس األجزاء الصلبة المحتفظ بها جانبًا 

مع الكريما للحصول على هريسة ناعمة. 
تقدم شرائح اللحم فوق السلطة وتسكب 

فوقها صلصة الكريما الحريفة وترش 
عليها الكزبرة.

لتحضير سلطة الذرة، تخلط كل مكوناتها 
مع بعضها في وعاء متوسط الحجم.

الكمية تكفي 4 أشخاص

❍ كمية وافرة من خيوط الزعفران
❍ كوبان ونصف الكوب من مرقة الدجاج 

الساخنة
❍ ربع كوب زبدة، بصلة مفرومة وفص ثوم 

مطحون
❍ نصف عود قرفة 

❍ 6 حبات هال كاملة، ورقة غار
❍ كوب وثلث الكوب من األرز البسماتي

❍ ثلث كوب من الزبيب الصغير )الكشمش(
❍ ملعقة طعام من زيت دوار الشمس

❍ ملعقة طعام من البقدونس المفروم.

التحضير

توضع خيوط الزعفران في إناء كبير مليء 
بالمرقة الساخنة وتترك جانبًا. تسخن الزبدة 

في قدر ويقلى فيها البصل والثوم لمدة 5 
دقائق. يضاف عود القرفة وحبات الهال وورقة 

الغار. يطهى الخليط لمدة دقيقتين.
يضاف األرز ويطهى المزيج على النار، مع 

التحريك، لمدة دقيقتين إضافيتين. تسكب 
مرقة خيوط الزعفران فوق األرز ويضاف 

الزبيب الصغير.  يترك المزيج ليغلي ثم تخفف 
النار وتغطى القدر ويطهى األرز برفق لمدة 10 

دقائق أو حتى ينضج ويمتص كل السائل.

األرز الهندي بالتوابل

حساء الدجاج وحليب جوز الهند
الكمية تكفي 4 أشخاص

❍ ورقتا ليمون أو جذر عشب ليمون مشطور 
طوليًا إلى نصفين

❍ 3 سم من جذر الزنجبيل
❍ رأس فليفلة أحمر حريف منظف من البذور 

ومقطع إلى شرائح
❍ 400 مل من حليب جوز الهند

❍ 150 غ من صدر الدجاج المنظف من الجلد 
والمقطع إلى مكعبات

❍ ملعقتا طعام من صلصة السمك
❍ ملعقة طعام من عصير الليمون

التحضير

توضع ورقتا الليمون أو جذر عشب الليمون مع 
الزنجبيل المقطع إلى شرائح سميكة والفليفلة 

الحريفة وحليب جوز الهند وكوب ونصف الكوب 
من الماء في قدر كبيرة. تغطى القدر وتترك على 

النار حتى تغلي لمدة 5 دقائق.
تضاف بقية المكونات ويتابع الطهو لمدة 5 دقائق 

تقريبًا حتى يصبح الدجاج أبيض اللون.



مطبخ  لها

التمرية
الكمية تكفي 4 إلى 6 أشخاص

❍ كيلوغرام من التمر الخالي من النوى
❍ نصف كيلوغرام من الدقيق األسمر 

)دقيق البُرّ(
❍ ربع كيلوغرام من الطحينة

❍ كوب من الزبدة المذوبة
❍ ملعقة صغيرة من مسحوق الهال

التحضير

يقلى الدقيق على نار خفيفة حتى 
يصبح وردي اللون وتفوح رائحة لذيذة 

منه. 
يخلط الدقيق الساخن مع حبات التمر. 

تضاف الزبدة المذوبة والطحينة 
ويخلط الكل حتى تتجانس التمرية.

تقدم التمرية ساخنة.

كعكة البراوني
عثملية بالقشطة

مالحظة: ينصح 
التحضير نفسه.الحلوى في يوم بتقديم هذه 

الكمية تكفي 8 إلى 10 أشخاص

❍ كيلوغرام من شعر الكنافة
❍ كوبان من السمنة أو خليط 

السمنة والزيت النباتي
❍ 750 غ من القشطة الجاهزة

❍ زهر ليمون وفستق حلبي 
مطحون للزينة

قطر السكر

❍ كوبان من السكر، كوب من الماء
❍ ملعقة طعام من ماء الورد وملعقة 

طعام من ماء الزهر، ملعقة طعام من 
عصير الليمون

التحضير

يقسم شعر الكنافة إلى قسمين 
متساويين ويوضع القسم األول في 

قعر صينية دائرية ويضغط عليه 
جيدًا.

يسخن كوب من الزيت في قدر على 
النار ويسكب فوق الكنافة الممدودة 
في الصينية. تقلى الكنافة على النار 

حتى يصبح قعرها ذهبي اللون. 
تقلب الكنافة بواسطة ملعقة ذات 

ثقوب ليصبح سطحها إلى األسفل 
وتقلى مجددًا حتى تصبح ذهبية 

اللون.
ترفع الكنافة بواسطة ملعقة ذات 
ثقوب وتصفى على محارم ورقية 

للتخلص من فائض الزيت.
تكرر العملية نفسها مع النصف 

الثاني من الكنافة.
تسكب طبقة من الكنافة في طبق 

التقديم وتوزع فوقها القشطة 
بواسطة ملعقة، مع االحتفاظ 
بالقليل منها للزينة، ثم توضع 

الطبقة الثانية من الكنافة.
يزين سطح الكنافة بالقشطة وزهر 
الليمون والفستق الحلبي المطحون
يسكب القطر فوق الكنافة وتقدم 

الكنافة على الفور.

تحضير قطر السكر

❍ يسخن الماء والسكر في قدر 
على النار حتى الغليان. ترفع الرغوة 

عند ظهورها ويتابع الغلي لمدة 
10 دقائق. يضاف عصير الليمون 

ويتابع الغلي 10 دقائق أخرى. تطفأ 
النار ويضاف ماء الورد وماء الزهر.

الكمية تكفي 6 إلى 8 أشخاص

❍ ثلثا الكوب من الزبدة
❍ 150 غ من الشوكوال نصف الحلوة المقطعة 
إلى قطع، كوب وثالث أرباع الكوب من السكر

❍ فانيال
❍ 3 بيضات في حرارة الغرفة

❍ كوب من الدقيق المتعدد االستعماالت
❍ كوب من الجوز المفروم

الطبقة العلوية )صلصة الغاناش(

❍ نصف كوب من الكريما الطازجة
❍ 100 غ من الشوكوال نصف الحلوة المقطعة 

إلى قطع صغيرة، ملعقة طعام من الزبدة

التحضير

يحمى الفرن لغاية 350 درجة فهرنهايت. 
يدهن قالب جاتوه دائري قطره 18 الى 20سم 

بالزيت أو الزبدة. تسخن الزبدة مع الشوكوال 
على نار خفيفة، مع التحريك المستمر، حتى 

تذوب ثم يترك الخليط ليبرد قلياًل.
يخفق السكر مع الفانيال والبيض ثم يضاف 

إليه خليط الشوكوال ويتابع الخلط بسرعة 
منخفضة. يضاف الدقيق ويتابع الخفق قلياًل، 

وليس بإفراط، ثم يضاف الجوز.

يسكب هذا الخفيق في قالب الجاتوه 
المحضر ويخبز في الفرن لمدة 40 إلى 45 

دقيقة تقريبًا أو حتى يبدأ قالب البراوني 
باالنكماش قلياًل عن حواف القالب.

يترك الجاتوه ليبرد، ثم يدهن سطحه وحوافه 
بصلصة الغاناش. تسخن الكريما في قدر 
وتضاف إليها الشوكوال وتترك القدر لمدة 
5 دقائق حتى تذوب الشوكوال بفعل حرارة 

الكريما. يحرك الخليط ثم تضاف إليه الزبدة 
ويحرك مجددًا. تترك هذه الصلصة لتبرد 

تمامًا وتتكثف ثم تسكب فوق البراوني وتزين 
بأشكال دائرية بواسطة متن الملعقة.



مطبخ  لها

إعداد السيدة 
أناهيد دونيكيان 

تصوير: رونالد ناصيف

مطبخ  لها

لحم الغنم المشوي 
مع سلطة الفاصوليا

الكمية تكفي 4 أشخاص

❍ ملعقة صغيرة من البابريكا الحلوة
❍ نصف ملعقة صغيرة من الكمون المطحون

❍ ربع ملعقة صغيرة من مسحوق الفليفلة 
الحريفة

❍ 800 غ من شرائح لحم الغنم أو البقر الطرية
❍ بصلة حمراء صغيرة مفرومة ناعمًا

❍ رأسان صغيران من البندورة، مفرومان خشنًا
❍ 100 غ من أوراق السبانخ المفرومة ناعمًا

❍ 600 غ من  أصناف الفاصوليا المعلبة)انظر 
الصورة(، مغسولة ومصفاة

❍ ربع كوب من أوراق الكزبرة الطازجة
❍ ربع كوب من البقدونس الطازج

❍ ثلث قنينة خل

التحضير

يفرك لحم الغنم بالتوابل بمساعدة اليدين ثم 
يشوى لحم الغنم على الفحم أو فوق مصبّع حتى 
ينضج ويحمرّ. يغطى لحم الغنم المشوي ويترك 

جانبًا لمدة  5 دقائق ثم يقطع إلى شرائح سميكة. 
توضع بقية المكونات في وعاء كبير وتخلط جيدًا 

مع بعضها.
تقدم سلطة الفاصوليا مع شرائح لحم الغنم 

المشوية.



مطبخ  لها

األرز التايلندي المقلي مع الدجاج

القريدس بالثوم 
مع المعكرونة والصلصةالحمراء

الكمية تكفي 4 أشخاص

❍ 3 مالعق طعام من زيت الزيتون
❍ كيلوغرام من القريدس الكبير المنظف 

من قشره
❍ 4 فصوص ثوم مفرومة

❍ حفنة كبيرة من مسحوق الفليفلة الحمراء
❍ ربع ملعقة صغيرة من الملح

❍ ربع ملعقة صغيرة من البهار األسود
❍ رأسان متوسطان من البندورة، مقشران 

ومفرومان
❍ كوب من البندورة المعلبة والمطحونة إلى 

هريسة خشنة
❍ ملعقة صغيرة من إكليل الجبل الطازج 

المفروم أو ربع ملعقة صغيرة من إكليل الجبل 
اليابس

❍ ملعقتا طعام من الكبار المصفى
❍ علبة من معكرونة السباغيتي

التحضير

يسخن زيت الزيتون في مقالة غير الصقة 
على نار معتدلة ويضاف إليه القريدس والثوم 

ومسحوق الفليفلة الحمراء والملح والبهار 

األسود. يطهى الخليط لمدة 5 دقائق تقريبًا، 
مع التحريك بين الحين واآلخر، حتى ينضج 

القريدس. ترفع حبات القريدس بواسطة 
ملعقة ذات ثقوب.

تضاف البندورة الطازجة والبندورة المعلبة 
وإكليل الجبل والكبار. تخفف النار وتغطى القدر 

ويتابع الطهو لمدة 15 دقيقة. تضاف بعدها 
حبات القريدس ويتابع الطهو دقيقة واحدة. 

تسلق المعكرونة في الماء المملح مع ملعقتي 
طعام من الزيت حتى تنضج ثم تصفى من الماء 

وتخلط بسرعة مع القريدس والصلصة. 

مالحظة: 
يجب عدم 

طهو القريدس اإلفراط في 
تفاديًا لتقلص 

حجمها 
وفقدان 

طراوتها.

سلطة الفاصوليا 
مع رقاقات التورتيال

الكمية تكفي 6 أشخاص

❍ 2.5 كوب من األرز التايلندي أو أي نوع 
آخر من األرز الطويل الحبة

❍ 3.5 كوب من الماء
❍ 3 مالعق طعام من الزيت النباتي

❍ 200 غ من صدر الدجاج المنظف من 
الجلد والمقطع إلى أشرطة طويلة ورفيعة

❍ بصلة متوسطة مقطعة إلى شرائح
❍ فص ثوم مفروم

❍ 150 غ من اللوبياء
❍ ملعقتا طعام من صلصة السمك

❍ صلصة صويا خفيفة
❍ بصل أخضر مفروم

❍ رأسان من الفليفلة الحمراء الحريفة، 

منظفان من البذور ومفرومان ناعمًا

التحضير

يوضع األرز مع الماء في قدر ويغلى على النار 
بسرعة. تغطى بعدها القدر بإحكام ويسلق 

األرز على نار خفيفة جدًا لمدة 15 دقيقة 
تقريبًا حتى ينضج األرز ويمتص الماء. يحمى 
الزيت ويقلى الدجاج حتى يتغير لونه، ثم يرفع 
من المقالة. يقلى البصل حتى يذبل ثم يضاف 

الثوم واللوبياء ويتابع القلي بسرعة. يضاف 
األرز وقطع الدجاج وصلصة السمك. يحرك 
المزيج فوق نار قوية لبضع دقائق ثم تضاف 

صلصة الصويا الخفيفة حسب الذوق.
يزين الطبق بالبصل األخضر والفليفلة 

الحمراء الحريفة.

الكمية تكفي 4 أشخاص

❍ 4 رؤوس بندورة متوسطة الحجم، 
مفرومة خشنًا 

❍ علبة وزنها 420 غ من الفاصوليا 
المنوّعة المغسولة والمصفاة، علبة وزنها 
300 غ من الفاصوليا الحمراء المغسولة 

والمصفاة
❍ نصف كوب من الكزبرة المفرومة 

خشنًا
❍ ربع كوب من عصير الليمون

❍ بصلة حمراء صغيرة مفرومة ناعمًا
❍ رأسان طويالن من الفليفلة الحمراء 

الحريفة، مفرومان ناعمًا
❍ 4 أرغفة تورتيال صغيرة مقطعة إلى 

قطع 
❍ حبة أفوكادو صغيرة

❍ ملعقتا طعام من الكريما الحامضة

التحضير

يحمى الفرن لغاية 400 درجة فهرنهايت. 
تخلط البندورة مع علبتي الفاصوليا ونصف 

كمية الكزبرة وملعقة طعام من عصير 
الليمون، ونصف كمية  البصل، ونصف 

كمية الفليفلة في وعاء متوسط الحجم. 
تصف قطع التورتيال في طبقة واحدة 

في صينية فرن وتخبز في الفرن لمدة 5 
دقائق تقريبًا حتى تصبح هشة. يهرس 

األفوكادو في وعاء صغير وتضاف إليه بقية 
الكزبرة وعصير الليمون والبصل والفليفلة 
الحريفة. توزع قطع التورتيال على أطباق 
التقديم ويسكب فوقها خليط الفاصوليا 

والغواكامول والكريما الحامضة.

تحضير الكريما الحامضة:

❍ كوب من الكريما الطازجة، 4 مالعق 
طعام من عصير الليمون الحامض، رشة 

ملح

تخلط المكوّنات وتحرّك بالشوكة الى أن 
يصبح قوام المزيج سميكًا.



مطبخ  لها

تشيزكايك بالقشطة 
وهالم العنبية األسود

الكمية تكفي 6 أشخاص

❍ 200 غ من بسكويت دايجستيف
❍ ملعقتا طعام من السكر

❍ ربع ملعقة صغيرة من القرفة
❍ ربع كوب من الزبدة المذوبة
❍ 400 غ من الجبنة القشدية

❍ ملعقة طعام من مسحوق الجيالتين مع 
ربع كوب من الماء. كوب من الكريما المخفوقة

❍ برش ليمونة واحدة
❍ صفار بيضتين مخفوق مع نصف كوب من 

السكر
❍ بياض بيضتين مخفوق مع ملعقتيّ طعام 

من السكر

Blueberry هالم العنبية األسود ❍

التحضير

يهرس بسكويت الدايجستيف مع السكر 
والقرفة والزبدة المذوبة للحصول على 

خليط ناعم. يوضع هذا المزيج في قعر قالب 
تشيزكايك قطره 24 سم ويخبز لمدة 7 إلى 10 
دقائق في فرن حرارته 350 درجة فهرنهايت. 

يخرج القالب من الفرن ويترك ليبرد.
يذوب الجيالتين في ربع كوب من الماء 

للحصول على مزيج دبق. يخفق بياض البيض 
مع ملعقتيّ طعام من السكر للحصول على 

مرانغ جامد والمع.

يخفق صفار البيض مع السكر حتى يذوب 
السكر ويصبح الخليط شاحب اللون. توضع 
الجبنة القشدية في خالط الطعام وتهرس 

لتصبح ناعمة. يضاف إليها الجيالتين المذوب، 
وبرش الليمون وصفار البيض ويحرك الخليط 

جيدًا. ينقل هذا الخليط إلى وعاء ويسكب 
فوقه المرانغ المخفوق والكريما الطازجة. 

يحرك الخليط جيدًا ثم يسكب في قالب 
التشيزكايك فوق بسكويت الدايجستيف. يسوّى 

سطح القالب بملوق بالستيكي ويحفظ في 
الثالجة لمدة 4 إلى 6 ساعات قبل التقديم.

يدهن سطح التشيزكايك بهالم التوت، ثم ينقل 
التشيزكايك إلى طبق التقديم ويقدم باردًا.

مالحظة: 
التشيزكايك في يجب حفظ 

التقديم وبعده.الثالجة قبل 

مفروكة الفستق

حيسة بالتمر
الكمية تكفي 4 إلى 6 أشخاص

❍ 4 مالعق طعام من الدقيق
❍ 3 مالعق طعام من السمنة أو الزيت

❍ تمر منزوع النوى

التحضير

يخلط الدقيق مع السمنة في مقالة على 
النار حتى تفوح رائحة لذيذة منه ويصبح 

الخليط كثير الكتل.
تصف حبات التمر في طبق التقديم وتؤكل 

الحيسة مع التمر أو الرطب.

الكمية تكفي 8 إلى 10 أشخاص

❍ 3 أكواب من الفستق الحلبي المطحون
❍ كوبان من الفركة المطحون ناعمًا

❍ نصف كوب من قطر السكر، كوب من السكر 
الناعم

❍ نصف كوب من ماء الورد، نصف كوب من ماء الزهر
❍ كوب من الصنوبر، كوب من اللوز

❍ كوب من السمنة الساخنة
❍ كيلوغرام من القشطة الطازجة أو الناطف

❍ فستق حلبي مطحون خشنًا للزينة

التحضير

يخلط الفستق الحلبي مع الفركة، ثم يضاف ماء 
الورد وماء الزهر. يفرك المزيج جيدًا ويضاف 

إليه قطر السكر تدريجيًا للحصول على مزيج دبق 
مثل العجينة. يضاف كوب من السمنة المذوبة إلى 
هذه العجينة. يقلى الصنوبر واللوز في الزيت حتى 

يشقرا، ثم يضافان إلى العجينة ويخلطان معها. 
توضع هذه العجينة في قعر صينية ويضغط عليها 

جيدًا ثم يسكب فوقها الناطف أو القشدة الطازجة. 
تقطع المفروكة إلى حصص التقديم وتغلف الجوانب 

األربعة لكل قطعة بالفستق الحلبي المطحون.



مطبخ  لها

إعداد السيدة 
أناهيد دونيكيان 

تصوير: رونالد ناصيف

مطبخ  لها

برياني الدجاج
الكمية تكفي 4 إلى 6 أشخاص

❍ دجاجة متوسطة الحجم )كيلو غرام 
ونصف الكيلو غرام(

❍ 3 إلى 4 بصالت مقطعة إلى جوانح رقيقة
❍ 3 أكواب من األرز البسماتي، منقوعة 

لمدة ساعة في الماء البارد
❍ 4.5 أكواب من مرقة الدجاج

❍ كوب من اللوز المقشر
❍ نصف كوب صنوبر

❍ ملعقتا طعام من توابل البرياني الموجودة 
في السوبرماركت

❍ ملعقتا طعام من ماء الورد
❍ نصف ملعقة صغيرة من مسحوق 

الزعفران
❍ 4 مالعق طعام من الزيت النباتي وملعقة 

طعام من الزبدة لألرز
❍ ملح وبهار أسود
❍ كوب من الزبيب

❍ مطيبات لسلق الدجاج )بصلة مقطعة إلى 
أربع، ورقتا غار، 5 حبات بهار حلو، 5 حبات 
بهار أسود، 5 حبات هال، عود قرفة، ملعقة 
طعام ملح ولومي محزز بالشوكة أو السكين(

❍ نصف إلى ثالثة أرباع كوب زيت نباتي
لقلي الدجاجة.

التحضير

تغسل الدجاجة وتسلق في الماء. تزال 
الزفرة عند ظهورها على سطح الماء، ثم 

يضاف الملح و)المطيبات المذكورة أعاله(

 تسلق الدجاجة حتى تنضج ثم ترفع وتوضع 
جانبًا. تصفى المرقة الستعمالها الحقًا في 

سلق األرز.
يحمى الزيت أو الزبدة في قدر. يغسل األرز 

ويصفى ثم يوضع في القدر ويقلب بالزيت 
ثم تضاف اليه 4.5 أكواب من مرقة الدجاج، 

والزعفران والملح وملعقة طعام من توابل 
البرياني. يطهى األرز حتى يبدأ بالغليان، ثم 
تخفف النار ويتابع الطهو حتى ينضج األرز 

ويمتص كل الماء.
يضاف إليه ماء الورد. تغطى القدر وتترك 

جانبًا لمدة 15 دقيقة. 
يحمى نصف إلى ثالثة أرباع الكوب من 

الزيت النباتي في مقالة أخرى. يقلى اللوز، 
ومن ثم الصنوبر حتى يشقرّا ثم يوضعان 

جانبًا.
يستخدم الزيت نفسه لقلي الزبيب قلياًل ثم 

يرفع ويوضع جانبًا. يجب االنتباه ألن الزبيب 
يفقع أثناء القلي.

يقلى البصل في الزيت نفسه أيضًا حتى 
يصبح ذهبي اللون ثم يرفع. 

تقلى الدجاجة في الزيت نفسه،حتى تحمرّ 
ثم ترفع. يجب إضافة المزيد من الزيت إلى 

المقالة عند الحاجة.
يخلط البصل المقلي، والزبيب المقلي مع 

ملعقة طعام من توابل البرياني.
لتقديم هذا الطبق، تسكب طبقة من األرز 

في طبق التقديم ثم يوزع خليط البصل 
والزبيب. تسكب مجددًا طبقة أخرى من 

األرز وتزين باللوز والصنوبر والبصل المقلي 
والزبيب.

يقدّم البرياني مع الدجاجة المحمّرة في 
الطبق نفسه.



مطبخ  لها

سلطة فاالنسيا 
االسبانية

الكمية: 6 إلى 8 أشخاص

❍ 6 حبات برتقال كبيرة
❍ حبتا بندورة متوسطتا الحجم

❍ بصلة حمراء كبيرة، مقطعة إلى شرائح
❍ كوب من جبنة مانشيغو المفرومة )جبنة 

اسبانية(
❍ ثالثة أرباع الكوب من الزيتون األسود 
الخالي من النوى، حبتا أفوكادو كبيرتان 

مقشرّتان ومقطعتان الى مربعات صغيرة.

صلصة البرتقال والنعناع

❍ ملعقتا طعام زيت زيتون
❍ ملعقتا طعام خل أحمر

❍ ملعقتا طعام عصير برتقال
❍ فص ثوم مهروس

❍ ملعقة طعام نعناع طازج مفروم.

التحضير

تقشر حبات البرتقال وتنزع عنها األغشية 
البيضاء وتقطع إلى فصوص. تقطع حبات 

البندورة إلى أرباع وتنزع منها البذور، ثم 
تقطع هذه األرباع بالطول إلى نصفين 

وتضاف مربعات األفوكادو والجبن والزيتون 
والبصل ويخلط المزيج. تخلط فصوص 

البرتقال مع قطع البندورة وبقية المكونات. 
تسكب فوقها الصلصة وتحرك السلطة 

برفق.
لتحضير صلصة البرتقال والنعناع، تخلط كل 
المكونات جيدًا مع بعضها وترجّ في وعاء قبل 

سكبها فوق السلطة.

األرز بجوز الهند وعشب الليمون

تاكو العجل والفاصوليا
الكمية تكفي 4 أشخاص

❍ فصا ثوم مهروسان
❍ نصف كيلوغرام من لحم البقر المفروم

❍ ملعقة صغيرة من مسحوق الفليفلة 
الحريفة

❍ ملعقة صغيرة من الكمون المطحون
❍ علبتان من الفاصوليا الحمراء المغسولة 

والمصفاة، وزن كل منهما 300 غ، ثلث كوب من 
معجون البندورة

❍ كوب من الماء، رأسان من البندورة، 
مفرومان خشنًا

❍ 8 قطع تاكو )أرغفة مكسيكية هشة(

❍ نصف خسة آيسبرغ مفتتة ناعمًا

سلطة كرودا

❍ حبة خيار واحدة، مفرومة ناعمًا
❍ بصلة حمراء صغيرة مفرومة ناعمًا

❍ رأسان متوسطان من البندورة مفرومان 
ناعمًا

❍ ملعقتان صغيرتان من صلصة الفليفلة 
الحلوة

التحضير

يحمى الفرن للدرجة 350 فهرنهايت.
تسخن مقالة غير الصقة مدهونة بالقليل 

من الزيت ويقلى فيها الثوم ولحم البقر، مع 
التحريك، حتى ينضج اللحم جيدًا. تضاف 

الفليفلة والكمون والفاصوليا الحمراء 
ومعجون البندورة والماء والبندورة المفرومة. 

تغطى القدر ويتابع الطهو على نار خفيفة 
لمدة 15 دقيقة تقريبًا أو حتى يتكثف المزيج 
ويمتص كل الماء. تحمص قطع التاكو، رأسًا 
على عقب ومن دون غطاء، في صينية فرن 

لمدة 5 دقائق. مباشرة قبل التقديم، تمأل 
قطع التاكو بخليط اللحم وتوزع فوقها أوراق 

الخس والصلصة.
لتحضير سلطة الكرودا، تخلط مكوناتها مع 

بعضها في وعاء صغير.

الكمية تكفي 4 أشخاص

❍ كوبان من األرز التايلندي بنكهة الياسمين
❍ قطعة جوز هند طازجة وزنها 150 غ، 

مقشرة ومبشورة، 3 أكواب ونصف الكوب من 
الماء المغلي

 lemon grass عودان من عشب الليمون ❍
مقطعان إلى أرباع ومدقوقان.

التحضير

توضع قطعة جوز الهند المقشرة والمبشورة 

في الماء المغلي وتترك جانبًا 30 دقيقة، ثم 
يصفى السائل ويحتفظ به جانبًا. يغسل األرز 

ويصفى من الماء ثم يوضع في قدر كبيرة 
ويضاف إليه سائل جوز الهند وقطع عشب 

الليمون المدقوقة. يرش القليل من الملح 
ويطهى المزيج على النار حتى يغلي. تخفف 

بعدها النار وتغطى القدر ويترك المزيج يغلي 
برفق لمدة 10 دقائق.

حين ينضج األرز، ترمى قطع عشب الليمون 
المدقوقة ويسكب األرز في طبق التقديم 

بمساعدة شوكة.



مطبخ  لها

جاتوه البوظة
الكمية تكفي 6 إلى 8 أشخاص

❍ بياض 5 بيضات مع نصف كوب من 
السكر في حرارة الغرفة

❍ صفار 5 بيضات مع ربع كوب من السكر
❍ ثالثة أرباع الكوب من الدقيق المتعدد 

االستعماالت
❍ فانيال، كوبان من الكريما الطازجة 

المخفوقة مع 3 مالعق طعام من السكر
❍ كوب من اللوز المحمص والمقطع

❍ قرنا بسكويت للبوظة
❍ فستق حلبي مفروم للزينة

❍ زهر الليمون للزينة
❍ 750 غ من البوظة بنكهة الفانيال

التحضير

يحمى الفرن لغاية 350 درجة فهرنهايت.
يدهن قالب جاتوه مربع طوله 24 سم 

بالزيت ويرش عليه الدقيق أو يبطن بورق 

البارشمان.
يخفق بياض البيض ليصبح كثير الرغوة ثم 
يضاف إليه السكر ويتابع الخفق للحصول 

على مرانغ جامد والمع.
يخفق صفار البيض مع ربع كوب من السكر 

ليصبح شاحب اللون. تضاف إليه الفانيال 
مع الدقيق للحصول على خفيق سميك. 

يوقف الخالط ويضاف مرانغ بياض البيض 
إلى الخفيق. يحرك المزيج بملوق بالستيكي 

للحصول على خفيق ناعم وخفيف.
يسكب الخفيق في قالب الجاتوه المحضر 

ويخبز في الفرن لمدة 20 إلى 25 دقيقة 
حتى يشقرّ سطح الجاتوه وينضج من 

الداخل. يمكن التأكد من نضوج الجاتوه 
بغرز عود أسنان خشبي في وسطه. فإذا 

خرج نظيفًا، يكون الجاتوه قد نضج.
يخرج الجاتوه من الفرن ويترك جانبًا لمدة 

20 إلى 25 دقيقة ثم يقلب فوق مصبّع 
معدني ويترك ليبرد تمامًا.

يقطع الجاتوه أفقيًا إلى 3 طبقات. تحشى 
الطبقة األولى ببوظة الفانيال، ثم توضع 

الطبقة الثانية من الجاتوه وتدهن بدورها 
ببوظة الفانيال، ثم تغطى بالطبقة الثالثة من 
الجاتوه ويضغط على الطبقات الثالث جيدًا 

للصقها ببعضها.
يدهن سطح الجاتوه وحوافه بالكريما 

الطازجة المخفوقة وتغلف حواف الجاتوه 
باللوز المحمص. يسوى سطح الجاتوه 
بملوق بالستيكي ثم يوضع قرنان من 
البسكويت عليه )أنظري إلى الصورة( 

في اتجاهين معاكسين. يحشى كل قرن 
بسكويت ببوظة الفانيال أو الكريما 

المخفوقة ثم يزين بالفستق الحلبي المفروم 
وزهر الليمون.

يحفظ الجاتوه في قسم التجليد من 
الثالجة قبل تقديمه بنحو 4 إلى 6 ساعات. 

كما يحفظ ما تبقى منه في قسم التجليد 
من الثالجة بعد تقديمه.

الكمية تكفي 12 شخصًا

❍ كوب وثالثة أرباع الكوب من الدقيق 
الذاتي االرتفاخ

❍ كوب من الدقيق المتعدد االستعماالت
❍ كوب من الجوز المفروم

❍ ملعقة صغيرة من القرفة
❍ فانيال

❍ ربع ملعقة صغيرة من صودا الخبز
❍ ربع ملعقة صغيرة من الباكينغ باودر
❍ ربع ملعقة صغيرة من جوزة الطيب

❍ ربع ملعقة صغيرة من كبش القرنفل
❍ بياض بيضتين 

❍ كوب وثالثة أرباع الكوب من السكر
❍ كوب وربع الكوب من الزيت النباتي

❍ بيضتان
❍ صفار بيضتين

❍ كوبان من الجزر المبشور
❍ 3 مالعق طعام من الماء الساخن

طبقة الجبنة القشدية

❍300 غ من جبنة فيالدلفيا القشدية
❍200غ من الزبدة

❍ 4/3 الكوب من السكر المنخول

التحضير

يخفق بياض البيضتين للحصول على مرانغ ثم 
يترك المرانغ جانبًا.

يخفق صفار البيضتين مع البيضتين الكاملتين 
والسكر حتى يذوب السكر. يضاف الجزر والزيت 
النباتي والجوز والدقيق المنخول )الدقيق الذاتي 
االرتفاخ والدقيق المتعدد االستعماالت(. يضاف 
الماء الساخن، والتوابل، والباكينغ باودر، وصودا 

الخبز، والفانيال والقرفة.
يضاف هذا المزيج إلى بياض البيض المخفوق 

ويحرك الخليط بواسطة ملوق بالستيكي.
يوزع الخفيق على 24 قالبًا ورقيًا موضوعًا في 
صينية قوالب مافن أو يسكب مباشرة في قوالب 

المافن المدهونة بالزيت والمرشوشة بالدقيق.
تخبز القوالب في الفرن لمدة 40 إلى 45 دقيقة 
350 درج��ة فهرنهايت حتى  في فرن حرارته 

تنضج، ثم تخرج وتترك جانبًا لتبرد.
تسكب طبقة الجبنة القشدية فوق قوالب الجاتوه 

الصغيرة.

تحضير الجبنة القشدية

تخفق الزبدة مع السكر لتصبح قشدية القوام. 
معها  وتخلط  القشدية  لجبنة  ا ليها  إ تضاف 
ناعمة.  كريما  على  للحصول  معدني  بشريط 

يرش فوقها القليل من الفانيال.
يوضع هذا الخفيق في كيس حلويات وتزين به 
قوالب الجاتوه الصغيرة. كما يمكن تلوين الخفيق 
باللون البرتقالي واللون األخضر لجعل خفيق الجبنة 

يبدو مثل الجزر البرتقالي مع أعناقه الخضراء.

لوز
 بال

وح
لح

ميني جاتوه جزر

مالحظة: يجب 
عدم االفراط 

لتفادي التخثر.بخفق الكريما 

الكمية تكفي 6 إلى 8 أشخاص

❍ كوبان من الدقيق
❍ نصف كوب من الحليب السائل

❍ بيضة واحدة
❍ نصف ملعقة طعام من الزيت النباتي

❍ نصف ملعقة صغيرة من الباكينغ باودر
❍ ماء لخلط العجينة

❍ نصف كوب من السكر الناعم
❍ نصف ملعقة طعام من مسحوق الهال

❍ كوب من اللوز الحجازي المحمص 
والمطحون

التحضير

يوضع الدقيق في وعاء ويضاف إليه الحليب 
والبيض والزيت والباكينغ باودر وكمية كافية من 
الماء للحصول على عجينة شبه سائلة. تترك 

العجينة جانبًا لترتاح.
يؤخذ مقدار ملعقتي طعام من العجينة ويسكب 
ومسخنة  بالزبدة  قلياًل  مدهونة  مقالة  في 

مسبقًا.
تحرك المقالة بواسطة المقبض حتى تتوزع 
العجينة السائلة في كل قعرها. تطهى العجينة 
على النار حتى تصبح حوافها وردية اللون، ثم 
تقلب وتطهى على الوجه اآلخر. يكرر الشيء 

نفسه حتى االنتهاء من كل العجينة السائلة.
ت��رف��ع قطع ال��ل��ح��وح وت��ك��دس ف��وق بعضها 

البعض.
يخلط اللوز مع السكر وال��ه��ال، وت��وزع هذه 

الحشوة فوق قطع اللحوح.
تلف قطع اللحوح المحشوة مثل السيجار ثم 
تصف في طبق التقديم وتزين بالمزيد من اللوز 

والفستق الحلبي.

مالحظة: يمكن 

سكب قطر 

السكر أو العسل 

فوق قطع 

اللحوح أثناء 

التقديم.



مطبخ  لها

إعداد السيدة 
أناهيد دونيكيان 

تصوير: رونالد ناصيف

مطبخ  لها

الرزم الذهبية
الكمية تكفي 3 الى 4 أشخاص

❍ بصلة خضراء منظفة ومفرومة خشنًا
❍ 5 حبات من كستناء الماء المعلبة، 

مصفاة
❍ 200 غ من لحم البقر أو الدجاج أو 

القريدس المفروم
❍ 3 مالعق صغيرة من صلصة الصويا أو 

صلصة السمك
❍ 30 رقاقة ونتون الصينية

❍ زيت للقلي

التحضير

يفرم البصل األخضر وكستناء الماء 
في خالط الطعام ثم يضاف لحم البقر 
والصلصة ويتابع الخلط للحصول على 

معجون ناعم نسبيًا.
يدهن الجزء الوسطي )على شكل مربع( من 
كل رقاقة ونتون بالقليل من الماء بمساعدة 

فرشاة صغيرة، ثم توضع ملعقة طعام من 
الحشوة فوق وسط هذه الرقاقة.

ُتزمّ حواف الرقاقة مع بعضها فوق الحشوة 
للحصول على شكل رزمة شبه مفتوحة. 
تصف الرزم في طبق مرشوش بالدقيق.

يحمى الزيت في مقالة عميقة، ثم تخفف 
النار قلياًل وتقلى الرزم في الزيت، بمعدل 6 

رزم كل مرة، حتى تحمرّ.
ترفع الرزم من الزيت بواسطة مصفاة 
معدنية مسطحة وتصفى على مصبع 

حديدي مغطى بورق ماص.
تقدم الرزم ساخنة مع صلصة الفليفلة 

الحريفة.



مطبخ  لها

كرات القريدس المقلية
الكمية تكفي 4 إلى 6 أشخاص

❍ كيلوغرام من القريدس المتوسط الحجم، 
منظف ومغسول ومصفى
❍ بصلة متوسطة مبشورة

❍ نصف ملعقة طعام من الزنجبيل الطازج 
المبشور

❍ نصف كوب من الكعك المطحون
❍ بيضة واحدة

❍ ربع ملعقة صغيرة بهار أبيض
❍ ملعقة صغيرة ملح

لتغليف الكرات

❍ بيضتان مخفوقتان 
❍ ربع ملعقة صغيرة ملح

❍ ربع ملعقة صغيرة بهار أبيض
❍ كمية كافية من الكعك المطحون ناعمًا

❍ زيت لقلي الكرات

التحضير

 يهرس القريدس في خالط الطعام مع 
البصل والزنجبيل والملح والبهار. يرفع 
المزيج من خالط الطعام ويضاف إليه 

الكعك المطحون والبيض. يدعك المزيج 
جيدًا ثم يقرص إلى كرات بحجم حبات 

الجوز.

تصف الكرات في صينية مسطحة.
يوضع الكعك المطحون الناعم في كيس 

نايلون.
يخفق البيض مع الملح والبهار.

تغمس الكرات في البيض أواًل ومن ثم توضع 
في كيس الكعك المطحون. يرج الكيس جيدًا 

حتى تتغلف الكرات بالكعك. تصف الكرات 
في صينية وتحفظ في الثالجة لمدة 3 إلى 

4 ساعات.
يحمى الزيت في مقالة عميقة وتقلى الكرات 

حتى تصبح ذهبية اللون.
تقدم كرات القريدس ساخنة مع صلصة 

الصويا أو الصلصة الحلوة والحريفة.



مطبخ  لها

فطيرة الباف بالقشطة

مهلبية بالسكر المحروق )بروليه(

تارت بالتمر والقشطة
الكمية تكفي 6 إلى 8 أشخاص

❍ كوبان من الدقيق المتعدد االستعماالت
❍ كوب من الزبدة في حرارة الغرفة

❍ ثالثة أرباع الكوب من السكر الناعم
❍ فانيال

❍ بيضة واحدة
❍ 750 غ من القشطة الطازجة الجاهزة

❍ 24 إلى 26 حبة تمر منزوعة النوى
❍ عجينة فستق حلبي

❍ ربع كوب من اللوز المقشر والصنوبر 
المحمص أو المقلي.

التحضير

يخلط الدقيق مع الزبدة والسكر الناعم 
والفانيال والبيضة في خالط الطعام للحصول 

على عجينة متماسكة في زاوية واحدة من 
وعاء الخالط.

تغطى العجينة بورق النايلون الالصق وتحفظ 
في الثالجة لمدة ساعة.

يحضر قالب تارت قطره 26 سم وله قعر قابل 
للفك.

يرش الدقيق على ورقة نايلون وتوضع فوقه 
عجينة التارت. تغطى العجينة بورقة نايلون 
أخرى ثم ترق بالشوبك للحصول على دائرة 

قطرها 30 سم تقريبًا.
تنزع رقاقة النايلون العلوية ويوضع قالب 

التارت رأسًا على عقب فوق دائرة العجين. 
يضغط على القالب قلياًل، ثم تقلب ورقة 

النايلون التي ال تزال ملتصقة بالعجينة 
وتوضع في قالب التارت. يضغط على العجينة 

جيدًا داخل القالب وتزال كل الجوانب 
الفائضة من العجين.

توخز العجينة بالشوكة في أماكن عدة وتحفظ 
في قسم التجليد من الثالجة لمدة ساعة.
يحمى الفرن لغاية 350 درجة فهرنهايت.
توضع ورقة بارشمان فوق عجينة التارت 

وتغطى هذه الورقة بحبات الفول أو الفاصوليا 
ثم تخبز عجينة التارت في الفرن لمدة 20 

دقيقة.

ترفع بعدها حبات الفول أو الفاصوليا وكذلك 
ورقة البارشمان ويتابع خبز عجينة التارت 

حتى تنضج وتصبح وردية اللون.
ترفع التارت من القالب وتترك لتبرد تمامًا.

لتحضير عجينة الفستق، يهرس نصف كوب 
من الفستق مع نصف كوب من السكر الناعم 
وملعقة صغيرة من ماء الورد وملعقة صغيرة 

من ماء الزهر، و1 إلى 2 ملعقة طعام من قطر 
السكر الكثيف. يخلط الكل في خالط الطعام 

للحصول على عجينة فستق دبقة وجامدة. 
يجب عدم اإلكثار من القطر كي ال تصبح 

العجينة رخوة جدًا.
تنظف حبات التمر من النوى وتحشى كل حبة 

تمر بعجينة الفستق.
تسكب القشطة الطازجة فوق التارت ثم تصف 

فوقها حبات التمر المحشوة بطريقة مرتبة.
يرش اللوز والصنوبر المقلي أو المحمص في 

األعلى.
تحفظ التارت في الثالجة حتى موعد 

التقديم.

الكمية تكفي 8 إلى 10 أشخاص

❍  4أكواب من الحليب )12 ملعقة طعام من 
بودرة الحليب و4 أكواب من الماء(

❍ 5 مالعق طعام من السكر
❍ بيضتان

❍ 3 عيدان قرفة
❍ ملعقتا طعام من دقيق األرز

❍ 12 ملعقة طعام من السكر األسمر

التحضير

يخلط الحليب السائل مع السكر وتضاف 
إليه عيدان القرفة. يطهى الحليب في قدر 
على النار حتى يبدأ بالغليان. تخفف النار 

وتغطى القدر ويترك الحليب على نار هادئة 
جدًا ريثما يتم تحضير بقية الوصفة.

تخفق البيضتان مع دقيق األرز  ويضاف 
إليهما نصف كوب من الحليب الساخن جدًا. 

يحرك المزيج بعناية ثم يضاف كله إلى 
الحليب الساخن الموضوع على النار. يحرك 

المزيج باستمرار بواسطة شريط معدني.
يتابع التحريك لمدة 3 دقائق على النار حتى 

تتكثف المهلبية. ترفع منها عيدان القرفة، 
ثم تسكب المهلبية في أطباق التقديم وتترك 

لتبرد وتحفظ في الثالجة لمدة 4 إلى 5 
ساعات.

يسكب 2 إلى 3 مالعق طعام من السكر 
األسمر فوق كل طبق من المهلبية الباردة، ثم 
يحرق السكر األسمر بواسطة مشعل ليصبح 

مثل الكاراميل وذهبي اللون وجامدًا مثل 
الزجاج، أو مثل الكريما المحروقة.
تقدم أطباق الكاسترد على الفور.

مالحظة: في 

حال عدم وجود 

مشعل لحرق 

السكر، يمكن 

وضع أطباق 

المهلبية تحت 

مصبّع حاٍم لبضع 

دقائق كي يذوب 

السكر ويصبح 

مثل الكاراميل.

الكمية تكفي 4 إلى 6 أشخاص

❍ علبة من عجينة الباف الجاهزة 
المربعة بحجم 30 إلى 36 سم

❍ نصف كيلوغرام من القشطة الجاهزة
❍ زهر الليمون
❍ فستق حلبي

❍ عسل أو قطر سكر
❍ 4 مالعق طعام من مربى التوت أو 

الفراولة.

التحضير

تبلل صينية غير الصقة بالماء وتوضع 
فيها عجينة الباف. توخز العجينة بالشوكة 

ثم تخبز في فرن حرارته 350 درجة 
فهرنهايت حتى يشقرّ سطحها قلياًل.

تخرج العجينة من الفرن وتقلب على الوجه 
اآلخر. يضغط عليها جيدًا بواسطة صينية 

أخرى لتسطيحها وتترك الصينية الثانية 

على العجينة .ثم تعاد العجينة إلى الفرن 
وتخبز مجددًا مدة 20 دقيقة تقريبًا.

تخرج العجينة من الفرن وتترك جانبًا 
لتبرد تمامًا. تقسم العجينة إلى 3 شرائط 

عرضها 10 إلى 12 سم.
يسكب مقدار ملعقتي طعام من المربى 
فوق أول شريط عجين ثم يسكب فوقها 

4 إلى 5 مالعق طعام من القشطة. يوضع 
الشريط الثاني من عجينة الباف ويضغط 
عليه جيدًا ثم توزع فوقه ملعقتا طعام من 
المربى وبعدها 4 إلى 5 مالعق طعام من 

القشطة.
يوضع الشريط الثالث من العجين ويضغط 

عليه جيدًا لتثبيت المكونات في مكانها. 
يزين هذا الشريط بالمزيد من القشطة 

وزهر الليمون والفستق المطحون.
تقطع الفطيرة إلى حصص التقديم وتقدم 

مع العسل أو قطر السكر.



مطبخ  لها

إعداد السيدة 
أناهيد دونيكيان 

تصوير: رونالد ناصيف

مطبخ  لها

الزانيا باللحم
الكمية تكفي 6 أشخاص

❍ 12 رقاقة الزانيا
❍ نصف كيلوغرام من اللحم المفروم وسطًا

❍ ملعقة صغيرة من الملح
❍ نصف ملعقة صغيرة من البهار الحلو

❍ ملعقة طعام من األوريغانو اليابس
❍ نصف ملعقة صغيرة من البهار األسود

❍ 2 إلى 3 فصوص ثوم مهروسة
❍ ملعقتا طعام من معجون البندورة

❍ جزرتان متوسطتان مفرومتان ناعمًا
❍ ربع كوب من الزيت النباتي

❍ كوب من عصير البندورة

الصلصة

❍ 3 مالعق طعام من الزبدة

❍ 3 مالعق طعام من الدقيق
❍ 4 أكواب من الحليب

❍ ربع ملعقة صغيرة من الزنجبيل
❍ كوب من الجبنة المبروشة المنوعة، ملح

التحضير

لتحضير الصلصة، تسخن الزبدة في قدر 
ويضاف إليها الدقيق ويطهى الخليط لبضع 

دقائق. يضاف الحليب والملح والزنجبيل 
ويحرك الخليط بشريط معدني أو ملعقة 
خشبية ويتابع الطهو حتى تبدأ الصلصة 

بالغليان وتتكثف. لتحضير الحشوة يحمى 
الزيت في مقالة ويقلى اللحم حتى يتغير لونه. 
يضاف الملح والثوم ومعجون البندورة والتوابل 

ويتابع الطهو حتى ينضج اللحم جيدًا. يوضع 
كوب من عصير البندورة في صينية فرن أو 

طبق مقاوم للحرارة وتصف فوقها طبقة من 
رقاقات الالزانيا. تسكب نصف كمية اللحم 
فوق رقاقات الالزانيا ثم تغطى بثلث كمية 

الصلصة البيضاء. توضع من ثم طبقة أخرى 
من رقاقات الالزانيا ويسكب فوقها ما تبقى 

من خليط اللحم وقسم من الصلصة البيضاء. 
تكرر العملية نفسها بحيث توضع طبقة ثالثة 

من رقاقات الالزانيا ويسكب فوقها القسم 
األخير من الصلصة البيضاء. تترك الالزانيا 

جانبًا لمدة ساعتين حتى تمتص العجينة 
الصلصة ثم تخبز لمدة 20 دقيقة في فرن 

حرارته 350 درجة فهرنهايت. 
تخرج صينية الالزانيا من الفرن وتوزع فوقها 
الجبنة ثم تعاد مجددًا إلى الفرن ويتابع الخبز 

حتى يشقرّ سطح الالزانيا.



مطبخ  لها

الكمية تكفي 4 إلى 6 أشخاصقالب التونة

❍ 12 شريحة من التوست األسمر الطري
❍ 4 جزرات متوسطة، مقشرة ومبشورة

❍ حبتا بندورة متوسطتان، مقطعتان إلى 
شرائح

❍ 8 إلى 10 حبات زيتون أسود
❍ نصف باقة بقدونس مفروم

❍ كوب مايونيز
❍ علبتان من جبنة فيالدلفيا القشدية في 

حرارة الغرفة )2×200 غ(
❍ علبتان من التونة، بعد تصفيتهما من 

الزيت
❍ فصا ثوم مهروسان

❍ 3 مالعق طعام من عصير الليمون
❍ بصلة صغيرة مفرومة ناعمًا

❍ 2 إلى 3 حبات كبيس خيار مفرومة ناعمًا
❍ ملعقة طعام كبّار
❍ رشة بهار أبيض

التحضير

تخلط الجبنة القشدية مع التونة المصفاة من 
الزيت والمفتتة. يضاف إليهما الثوم والبصل 

والكبيس والكبار وعصير الليمون والبهار 
األبيض. يحرك الخليط جيدًا للحصول على 

حشوة تونة. تصف 4 شرائح من التوست 
قرب بعضها في طبق تقديم طويل، ثم تدهن 

بملعقتيّ طعام من المايونيز وتسكب فوقها 
نصف كمية حشوة التونة. تدهن 4 شرائح 

توست أخرى بالمايونيز وتوضع فوق الطبقة 
األولى من شرائح التوست المغطاة بالتونة، 
على أن تلتصق الجهة المدهونة بالمايونيز 

بحشوة التونة. توزع حشوة التونة فوق شرائح 
التوست ثم تغطى بـ4 شرائح توست أخرى 

مدهونة هي أيضًا بالمايونيز، على أن تلتصق 
الجهة المدهونة بالمايونيز بحشوة التونة.

يضغط على شرائح التوست جيدًا، ثم تدهن 
حواف هذا القالب وسطحه ببقية المايونيز.

يلصق الجزر المبشور على جوانب رغيف 
التونة ويزين الرغيف بالبقدونس المفروم 
وشرائح البندورة والزيتون األسود. يحفظ 

قالب التونة في الثالجة لمدة ساعة إلى 
ساعتين، ثم يقطع إلى شرائح ويقدم.

جزر
وال

يال 
لباز

ع ا
ي م

مات
بس

ز ال
ألر

ا

الكمية تكفي 4 أشخاص

❍ كوبان من أرز جاسمين البسماتي
❍ كوبان ونصف الكوب من الماء أو المرقة

❍ ورقة غار، 4 إلى 5 حبات هال
❍ جزرتان مسلوقتان ومقطعتان إلى مكعبات 

صغيرة
❍ كوب من البازيال المجلدة

❍ 100 غ من الزبدة المذوبة، ملح.

التحضير

يغسل األرز ويصفى. توضع مرقة الدجاج 
أو الماء في قدر ويضاف األرز وورقة الغار 
وحبات الهال. يترك المزيج على النار حتى 
يغلي، ثم تغطى القدر وتخفف النار ويطهى 

األرز حتى يمتص كل الماء.
تطفأ النار وتترك القدر مغطاة 10 دقائق.

يرفع الغطاء عن القدر وتنزع ورقة الغار 
وحبات الهال، ثم تضاف الزبدة والخضار 

والملح. يحرك المزيج بالشوكة ويقدم ساخنًا.

مطبخ  لها

الكمية تكفي 6 أشخاص

❍ 3 مالعق طعام من زيت الزيتون
❍ 1.5 ملعقة صغيرة من الثوم المفروم

❍ بصلة متوسطة مفرومة
❍ رأسان من الفليفلة الحريفة منظفان من 

األعناق والبذور
❍ ملعقتان صغيرتان من الكمون المطحون

❍ 1.5 ملعقة صغيرة من الكزبرة المطحونة
❍ ملعقة صغيرة من الملح

❍ ربع ملعقة صغيرة من البهار األسود
❍ جزرة واحدة مقطعة إلى شرائح رقيقة

❍ عود كرفس مقطع إلى شرائح رقيقة
❍ 3.5 إلى 4.5 أكواب من مرقة الدجاج

❍ 2.5 كوب من الماء، 8 عرانيس ذرة
❍ رأس فليفلة حمراء حلوة مشوي ومقشر 

ومنظف من البذور ومفروم ناعمًا

❍ 2 إلى 3 مالعق طعام من البقدونس 
الطازج المفروم

❍ رشة من مسحوق الفليفلة الحريفة

التحضير

يحمى الزيت في قدر كبيرة على نار خفيفة. 
يضاف الثوم ويطهى لمدة دقيقة. يضاف 

البصل والفليفلة الحريفة ويتابع الطهو لمدة 
4 دقائق تقريبًا حتى يذبل البصل. يضاف 

الكمون والكزبرة والملح والبهار ويتابع الطهو 
مع التحريك لمدة دقيقتين.

يضاف الجزر والكرفس. تقوى النار لتصبح 
معتدلة ويتابع الطهو مع التحريك لمدة 5 

دقائق. تضاف 3.5 أكواب من مرقة الدجاج 
وكذلك الماء وعرانيس الذرة الفارغة ويطهى 

الخليط من دون غطاء لمدة 15 دقيقة.
يحتفظ جانبًا بمقدار كوب واحد من حبات 

الذرة وتضاف الحبات الباقية إلى القدر. 
تغطى القدر ويطهى محتواها لمدة 12 إلى 

15 دقيقة حتى تنضج حبات الذرة. ترمى 
حينها عرانيس الذرة الفارغة.

يهرس الخليط المطهو على دفعات في 
خالط الطعام للحصول على هريسة ناعمة 
جدًا. يترك الحساء ليبرد في حرارة الغرفة 

من دون غطاء.
يطهى كوب الذرة المحتفظ به جانبًا في قدر 
صغيرة من الماء المغلي لمدة 2 إلى 4 دقائق 
حتى ينضج ثم يصفى ويشطف بالماء البارد.

تضاف حبات الذرة هذه إلى الحساء مع 
الفليفلة الحلوة والبقدونس والفلفل الحريف 

والملح والبهار.
يمكن ترقيق الحساء بإضافة المزيد من 

مرقة الدجاج. يقدم الحساء في حرارة 
الغرفة.

حساء الذرة المكسيكي



مطبخ  لها

الدجاج مع األرز المتبل
الكمية تكفي 4 أشخاص

❍ ملعقة صغيرة من الملح
❍ بصلة متوسطة مفرومة ناعمًا جدًا

❍ 3 مالعق صغيرة من مسحوق البابريكا 
الحلوة

❍ ملعقة صغيرة من البهار األسود 
المطحون

❍ نصف ملعقة صغيرة من مسحوق 
الفليفلة الحريفة

❍ ملعقة طعام من الزيت النباتي
❍ 4 صدور دجاج وزنها 750 غ

األرز المتبل

❍ ملعقة طعام من زيت الزيتون
❍ بصلة حمراء متوسطة مفرومة ناعمًا

❍ 3 فصوص ثوم مهروسة، رأس 
متوسط من الفليفلة الخضراء الحلوة، 

مفروم ناعمًا، ملعقة صغيرة من مسحوق 
الفليفلة الحريفة، ملعقة صغيرة من 

الكمون، ملعقة صغيرة من القرفة
❍ كوب من األرز األميركي الطويل الحبة

❍ كوبان من الماء أو مرقة الدجاج، 
ملعقتا طعام من عصير الليمون، ربع 
كوب من الكزبرة الطازجة المفرومة، 
علبة وزنها 310 غ من عرانيس الذرة، 

مغسولة ومصفاة، علبة وزنها 420 غ من 
الفاصوليا، مغسولة ومصفاة

التحضير

يحمى الفرن لغاية 400 درجة فهرنهايت.
يخلط الملح مع التوابل والزيت في وعاء 

متوسط الحجم. تخلط صدور الدجاج 
بهذا المزيج حتى تتغلف به جيدًا.

تصف صدور الدجاج في طبقة واحدة 
داخل صينية مدهونة بالزيت وتشوى 

في الفرن لمدة 20 دقيقة تقريبًا أو حتى 
ينضج الدجاج جيدًا. تترك قطع الدجاج 

جانبًا 5 دقائق تقريبًا ثم تقطع إلى شرائح 
سميكة.

لتحضير األرز المتبل، يحمى الزيت 
في قدر كبيرة ويقلى البصل والثوم مع 

التحريك حتى يذبل البصل. تضاف 
الفليفلة الحلوة والتوابل ويتابع الطهو 
حتى تفوح رائحة لذيذة. يضاف األرز 

ويحرك الخليط جيدًا ثم يضاف الماء 
أو المرقة ويترك المزيج على النار حتى 
يغلي. تخفف بعدها النار وتغطى القدر 

ويتابع الطهو لمدة 15 دقيقة. تضاف بقية 
المكونات ويرفع عن النار حين ينضج.



مطبخ  لها
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القريدس بصلصة أدوبو
الكمية تكفي 4 إلى 6 أشخاص

❍ 4 رؤوس من الفليفلة الحمراء نصف 
الحريفة المجففة

❍ بصلة متوسطة مفرومة
❍ فصا ثوم مفرومان

❍ ربع ملعقة صغيرة من األوريغانو 
المكسيكي اليابس

❍ 3 إلى 4 مالعق طعام من الماء الفاتر
❍ ربع كوب من زيت الزيتون

❍ نصف كوب من عصير العنب األبيض
❍ ربع كوب من الخل األبيض

❍ 1.5 ملعقة صغيرة من السكر
❍ نصف ملعقة صغيرة من الملح

❍ ملعقتا طعام من معجون الفلفل الحريف
❍ كيلوغرام من القريدس الكبير المقشر 

والمنظف من العروق السوداء

للزينة

❍ مكعبات من األفوكادو
❍ بقدونس طازج مفروم

للتقديم

أرز مسلوق مع الفاصوليا السوداء والبقدونس

التحضير

يحمى مصبع جاف أو مقالة كبيرة فوق نار 
متوسطة. تشوى رؤوس الفليفلة الحريفة 

لبضع ثوان من كل جهة مع الضغط عليها 
جيدًا حتى تنضج. تنظف الفليفلة المشوية 

من األعناق والبذور وتقطع إلى قطع 
صغيرة. تنقع الفليفلة المشوية في الماء 
الفاتر لمدة 30 دقيقة ثم تصفى. تخلط 

هذه الفليفلة مع البصل والثوم واألوريغانو 
في خالط الطعام مع ملعقتي طعام من 

معجون الفلفل الحريف. يهرس المزيج مع 
كمية كافية من الماء الفاتر للحصول على 
هريسة متوسطة السماكة. يحمى الزيت 
في مقالة كبيرة على نار معتدلة وتضاف 

إليه الهريسة. تطهى الهريسة مع التحريك 
لمدة 5 دقائق. يضاف إليها الخل وعصير 

العنب األبيض والسكر والملح ويتابع الطهو 
لمدة 5 دقائق. يفترض أن تكون الصلصة 

سميكة. يضاف إليها القريدس ويخلط 
معها جيدًا ثم تغطى القدر ويتابع الطهو 

لمدة 4 إلى 6 دقائق حتى ينضج القريدس 
جيدًا. يرش الملح ويقدم الطبق مع األرز 

والفاصوليا السوداء  والبقدونس ومكعبات 
األفوكادو.

للحصول على مالحظة: 
طبق األرز 

األرز والفاصوليا السوداء: يسلق بالفاصوليا 
السوداء كّل 

على حدا ثم 
نخلط األرز 

ووالفاصوليا 
الحقًا عند 

التقديم ثم 
يضاف اليه 
البقدونس.

الكمية تكفي 4 أشخاص

❍ ملعقة طعام من زيت الزيتون
❍ بصلة حمراء كبيرة مفرومة ناعمًا

❍ فص ثوم مهروس
❍ رأسان طويالن من الفليفلة الحريفة، 

مفرومان ناعمًا
❍ نصف كيلوغرام من لحم البقر المفروم 

خشنًا
❍ 750 غ من البندورة المقشرة والمفرومة 

أو علبتان من البندورة الجاهزة وزن كل 
منهما 400 غ

❍ ثلث كوب من معجون البندورة
❍ نصف ملعقة صغيرة من مسحوق الفلفل 

األحمر
❍ ملعقتان صغيرتان من السكر، كوب 

من مرقة لحم البقر، علبة وزنها 420 غ من 

الفاصوليا الحمراء المغسولة والمصفاة 

التحضير

يحمى الزيت في قدر كبيرة ويطهى البصل 
والثوم والفليفلة مع التحريك حتى يذبل البصل. 

يضاف اللحم ويتابع الطهو مع التحريك فوق 
نار متوسطة حتى يتغير لون اللحم.

تضاف البندورة مع عصيرها ومعجون 
البندورة والبهار والسكر والمرقة. يترك 

المزيج على النار ليغلي ثم تخفف النار ويتابع 
الطهو من دون غطاء لمدة 25 دقيقة تقريبًا، 
مع التحريك بين الحين واآلخر، حتى يتبخر 

معظم السائل تقريبًا. تضاف الفاصوليا 
وتغطى القدر ويطهى الخليط لمدة 10 

دقائق تقريبًا.
يقدم الطبق مع التورتيال المحمصة. 

الكمية تكفي 4 أشخاص

❍ ملعقة طعام من زيت الزيتون
❍ فصا ثوم مهروسان

❍ بصلة حمراء صغيرة مفرومة ناعمًا
❍ ربع ملعقة صغيرة من مسحوق الفليفلة 

الحريفة
❍ ملعقتان صغيرتان من الكمون 

المطحون
❍ رأس من الفليفلة الحمراء الحلوة، 

مفروم ناعمًا
❍ رأس من الفليفلة الخضراء الحلوة، 

مفروم ناعمًا
❍ 3 أكواب من الدجاج المسلوق والمفتت

❍ 8 أرغفة تورتيال كبيرة
❍ كوبان من جبنة التشيدار المبشورة 

خشنًا

التحضير

يحمى الزيت في مقالة كبيرة ويقلى الثوم 
والبصل مع التحريك حتى يذبل البصل. 

تضاف التوابل والفليفلة الخضراء والحمراء 
ويتابع الطهو مع التحريك حتى تطرى 

الفليفلة. ترفع المقالة عن النار ويضاف 
إليها الدجاج.

يوضع رغيف تورتيال على طبق ويسكب 
فوقه ربع كوب من الجبنة ومن ثم ربع كوب 

من خليط الدجاج وبعدها ربع كوب من 
الجبنة. تغطى الحشوة برغيف تورتيال آخر.

تكرر العملية نفسها مع بقية أرغفة 
التورتيال والجبنة وخليط الدجاج.

تطهى الكيساديالس، بمعدل واحدة كل 
مرة، في مقالة كبيرة  مدهونة قلياًل 

بالزيت، فوق نار متوسطة، حتى تشقرّ. 
تقلب الكيساديالس على الوجه اآلخر 

وتطهى حتى تشقرّ مجددًا ثم ترفع من 
المقالة وتغطى لتبقى ساخنة ريثما يتم طهو 

بقية الكيساديالس.
تقدم الكيساديالس بعد تقطيعها إلى أرباع 
مع صلصة الغواكامول والقليل من الكريما 

الحامضة وخس آيسبرغ المفتت.

كيساديالس الدجاج
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السمك المشوي مع صلصة البندورة والليمون

الكمية تكفي 4 أشخاص

❍ ملعقتا طعام من زيت الزيتون
❍ 3 فصوص ثوم مهروسة

❍ 3 بصالت خضراء مفرومة ناعمًا
❍ نصف كيلوغرام من البندورة المقشرة 

والمفرومة
❍ ملعقة صغيرة من مسحوق الفليفلة 

الحمراء الحريفة
❍ ملعقتان صغيرتان من السكر

❍ ملعقة طعام من عصير الليمون
❍ 4 شرائح فيليه من سمك النهاش )800 غ(

❍ أوراق سبانخ

التحضير

تسخن نصف كمية الزيت في مقالة صغيرة 
ويقلى البصل والثوم لمدة دقيقة واحدة تقريبًا 
حتى يذبل البصل. تضاف البندورة المفرومة 

مع عصيرها ومسحوق الفليفلة والسكر 
ونصف كمية عصير الليمون. يترك المزيج 
على النار حتى يغلي ثم تخفف النار ويتابع 

الطهو من دون غطاء لمدة 10 دقائق تقريبًا أو 
حتى يتضاءل حجم السائل إلى النصف.

يشوى السمك في صينية كبيرة غير الصقة 
مدهونة بالزيت حتى ينضج حسب الذوق.

يوضع السبانخ في وعاء متوسط الحجم مع 
بقية عصير الليمون والزيت. تقدم شرائح 

السمك المشوية مع الصلصة وسلطة السبانخ.

مالحظة: يمكن 

اإلستعاضة عن 

فيليه النهاش 

بأي صنف سمك 

بحسب الرغبة.

الكمية تكفي 6 إلى 8 أشخاص 

❍ نصف كيلوغرام من الفاصوليا السوداء اليابسة
❍ كيلوغرام من عظام البقر
❍ ربع كوب من زيت الزيتون

❍ رأسان من البصل األحمر، مفرومان ناعمًا
❍ رأس فليفلة أحمر حلو مفروم ناعمًا

❍ 4 فصوص ثوم مهروسة
❍ ملعقة طعام من الكمون المطحون

❍ ملعقة صغيرة من مسحوق الفليفلة الحريفة
❍ نصف كيلوغرام من البندورة المقشرة 
والمفرومة أو 400 غ من البندورة المعلبة

❍ 10 أكواب من الماء
❍ ملعقة طعام من األوريغانو اليابس

❍ ملعقتان صغيرتان من البهار األسود
❍ ربع كوب من عصير الليمون

❍ رأسان متوسطان من البندورة، مفرومان ناعمًا
ربع كوب من الكزبرة الطازجة المفرومة خشنًا

التحضير

توضع الفاصوليا في وعاء متوسط ويغمر 
بالماء ويترك منقوعًا طوال الليل. في اليوم 

التالي، تصفى الفاصوليا وتشطف بالماء 
البارد ثم تصفى. يحمى الفرن لغاية 400 درجة 

فهرنهايت وتشوى عظام البقر في صينية من 
دون غطاء لمدة 30 دقيقة تقريبًا أو حتى تحمر 
جيدًا. يحمى الزيت في قدر كبيرة ويقلى البصل 
مع الفليفلة الحلوة والثوم لمدة 5 دقائق تقريبًا، 

مع التحريك، حتى تطرى الخضار. يضاف 
الكمون ومسحوق الفليفلة الحريفة ويتابع 

الطهو لمدة دقيقة. تضاف الفاصوليا والعظام 
والبندورة غير المصفاة والماء واألوريغانو 

والبهار. يترك المزيج على النار حتى يغلي ثم 
تخفف النار ويتابع الطهو من دون غطاء لمدة 

ساعة ونصف الساعة. ترفع العظام من الحساء 
وترمى. يضاف عصير الليمون والبندورة 

والكزبرة إلى الحساء مباشرة قبل التقديم.

استبدال عظام مالحظة: يمكن 
أكواب من مرقة البقر بعشرة 

الدجاج.

داوود باشا
الكمية تكفي 4 إلى 6 أشخاص

❍ كيلوغرام من اللحم المفروم وسطًا للكفتة
❍ 3 بصالت مقطعة إلى شرائح رقيقة

❍ ملعقة صغيرة من الملح
❍ ملعقة صغيرة من البهار الحلو

❍ نصف ملعقة صغيرة من البهار األسود
❍ قشرة ليمونة

❍ عود قرفة
❍ ربع كوب من الصنوبر

❍ 1 إلى 2 ملعقة طعام من معجون البندورة
❍ نصف كوب من الزيت النباتي

❍ ورقتا غار

❍ بيضة واحدة

التحضير

يخلط اللحم المفروم مع الملح والتوابل 
والبيضة والصنوبر للحصول على مزيج 
متجانس. يقرص هذا المزيج إلى كرات 
صغيرة بحجم حبات الكرز، مع ضرورة 

غمس اليدين بالماء البارد بين الحين واآلخر 
أثناء تقريص مزيج اللحم لتفادي التصاقه 

باليدين. توضع الكرات المحضرة على صينية 
مسطحة. يحمى الزيت في قدر كبيرة ويقلى 
فيه البصل حتى يذبل ويصبح شاحب اللون 
من دون أن يحترق. يرفع البصل من القدر 

بواسطة ملعقة ذات ثقوب ويحفظ جانبًا.
يستخدم الزيت نفسه لقلي كرات اللحم حتى 

يتغير لونها وتنضج جزئيًا. يضاف إليها البصل 
المقلي وقشرة الليمون وعودا القرفة وورق 
الغار. يحرك الخليط جيدًا. يذوب معجون 
البندورة في كوبين من الماء وتسكب هذه 

الصلصة فوق محتوى القدر. يطهى الخليط 
على نار قوية حتى يبدأ بالغليان، ثم تخفف النار 

وتغطى القدر ويطهى الداوود باشا لمدة 10 
دقائق إضافية أو حتى تتكثف الصلصة قلياًل.

ترفع قشرة الليمون وعودا القرفة وورقتا الغار 
من الداوود باشا وتقدم هذه الوجبة اللذيذة 

مع األرز المفلفل بالشعيرية.

إعداد الداوود مالحظة: يمكن 
صلصة البندورة.باشا من دون 
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سويس رول بالفراولة
الكمية تكفي 6 إلى 8 أشخاص

❍ بياض 5 بيضات مع 4 مالعق طعام من 
السكر في حرارة الغرفة

❍ صفار 5 بيضات مع 3 مالعق طعام من 
السكر في حرارة الغرفة

❍ رشة ملح
❍ فانيال  

❍ نصف كوب من الفستق المفروم خشنًا
❍ ثالثة أرباع الكوب من الدقيق المتعدد 

االستعماالت
 Dream كوبان من الكريما المخفوقة ❍

Whip
❍ نصف كيلوغرام من الفراولة المغسولة 

والمفرومة
❍ مربى توت أو فراولة للحشوة

❍ 4 مالعق طعام من مربى التوت المصفى 
من البذور لدهن سطح حبات الفراولة.

التحضير

 يحتفظ بنحو 6 إلى 8 حبات من الفراولة 

جانبًا للزينة.
يخفق بياض البيض ليصبح خفيفًا وكثير 

الرغوة، ثم يضاف إليه السكر تدريجيًا أثناء 
عمل الخالط للحصول على مرانغ المع 

وجامد. يترك المرانغ جانبًا.
يخفق صفار البيض ليصبح شاحب اللون، ثم 
تضاف إليه 3 مالعق طعام من السكر ويتابع 

الخفق حتى يذوب السكر ويصبح المزيج 
ناعمًا. تضاف إليه الفانيال والملح والدقيق 

ويحرك المزيج جيدًا.
يوقف عمل الخالط ويضاف مرانغ بياض 

البيض إلى مزيج صفار البيض. يحرك 
الخليط بملعقة خشبية أو ملوق بالستيكي 

للحصول على خفيق ناعم وكثير الرغوة.
 تبطن صينية مستطيلة حجمها 15× 25 سم 

بورق البارشمان.
 يسكب الخفيق المحضر في الصينية 

ويسوّى سطحه بواسطة ملوق.
يخبز الجاتوه في الفرن لمدة 15 دقيقة 

تقريبًا في فرن حرارته 350 درجة فهرنهايت 

حتى يصبح وردي اللون ويستوي كعبه ويجف 
سطحه. يخرج الجاتوه من الفرن ويترك 

جانبًا لمدة ربع ساعة، ثم يقلب محتواه وينزع 
عنه ورق البارشمان.

يرش السكر الناعم فوق فوطة مطبخ ثم 
يوضع الجاتوه فوق هذه المنشفة ويلف معها 

مثل جذع الشجرة ويترك جانبًا لمدة 30 
دقيقة ليبرد تمامًا.

 تفتح المنشفة ويخرج منها الجاتوه ويدهن 
بمربى التوت والكريما المخفوقة وتوزع فوقه 
حبات الفراولة المفرومة ثم يعاد لفه مجددًا 

مثل الجذع. يغطى السويس رول ببقية 
الكريما ويرش الفستق الحلبي المطحون 

على حوافه.
 يزين الجاتوه بالمزيد من الكريما بمساعدة 
كيس حلويات له رأس زخرفي، ثم توضع في 

وسطه حبات الفراولة الكاملة.
تدهن حبات الفراولة بمربى التوت الفاتر 

والمصفى من البذور ويحفظ السويس رول 
في الثالجة حتى موعد التقديم.
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سمك كزبرية
الكمية تكفي 4 إلى 6 أشخاص

❍ سمكة هامور أو بياض هامور وزنها 2.5 
كلغ

❍ بصلة كبيرة
❍ باقة من الكزبرة الطازجة المفرومة
❍ رأس فليفلة خضراء حريف مفروم
❍ 3 حبات بندورة متوسطة، مقشرة 

ومفرومة
❍ 4 فصوص ثوم مهروسة

❍ 4 ليمونات كبيرة

❍ نصف ملعقة صغيرة من كل من البهار 
األسود والكزبرة اليابسة والكمون

❍ ملح
❍ 2 إلى 3 مالعق طعام زيت نباتي

التحضير

تنظف السمكة وتفرك بالملح من الداخل 
والخارج ثم تغسل وتوضع في مصفاة.

يخلط الثوم المهروس مع التوابل وتستعمل 
نصف الكمية لفرك السمكة من الداخل 

والخارج.
تقلى السمكة قلياًل في الزيت ثم توضع في 

صينية خبز.
يشوى البصل مع البندورة ثم يفرمان ناعمًا.
تنظف الكزبرة ثم تغسل وتفرم مع أعناقها 

وتخلط مع البصل والبندورة. يضاف عصير 
الليمون وبقية التوابل والزيت.

يسكب نصف هذا الخليط في بطن السمكة 
فيما يسكب النصف الثاني فوقها. تغطى 

الصينية بورقة ألمنيوم وتخبز في فرن 
حرارته 350 درجة فهرنهايت حتى تتكثف 

الصلصة ويبقى القليل منها وتنضج السمكة.
يزين الطبق بشرائح الليمون والبقدونس 

ويقدم.

إعداد السيدة 
أناهيد دونيكيان 

تصوير: رونالد ناصيف
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مالحظة: يمكن 
إضافة كوب 
من الحمص 

المسلوق إلى 
هذا الخليط 

كما يمكن إعداد حسب الذوق. 
من دون اللحم الطبق نفسه 
لألشخاص 
النباتيين.

مرق البامية
الكمية تكفي 5 إلى 6 أشخاص

❍ ملعقة صغيرة من معجون التمر الهندي
❍ نصف كوب من الماء الفاتر

❍ كيلوغرام من مكعبات اللحم )دقن اللحام(
❍ ربع كوب من الزيت أو السمنة النباتية
❍ 4 إلى 6 فصوص ثوم مدقوقة، نصف 

كيلوغرام بندورة مقشرة ومفرومة، نصف كوب 
ماء، ملح وملعقة صغيرة بهارات الخليج، ملعقة 

صغيرة سكر، نصف كيلوغرام بامية

التحضير

يذوب معجون التمر الهندي في نصف كوب من 
الماء. يقطع اللحم إلى مكعبات من 3 سم ويقلى 

في نصف كمية الزيت ثم يرفع ويترك جانبًا. 
تضاف بقية الزيت إلى القدر نفسها ويقلى البصل 
ليذبل، ثم يضاف الثوم ويطهى لبضع ثوانٍ. تضاف 

بعدها البندورة والماء والملح والبهارات والسكر. 
يعاد اللحم إلى القدر وتغطى القدر وتترك على 

النار ساعة إلى ساعة ونصف حتى ينضج اللحم 
تمامًا. تنظف حبات البامية وتغسل وتضاف إلى 

اللحم في القدر. يسكب فوقها سائل التمر الهندي 
وتترك القدر على النار نصف ساعة إضافية حتى 
تنضج البامية. يجب أال يحرك الخليط كثيرًا بعد 

إضافة البامية وإال تهرس البامية.

أرز بيالو األحمر
الكمية تكفي 4 إلى 5 أشخاص

❍ كوب من األرز األميركي الطويل الحبة
❍ كوب من األرز اإليطالي القصير الحبة
❍ بصلة متوسطة الحجم مفرومة ناعمًا

❍ حبتا بندورة مقشرتان ومفرومتان ناعمًا
❍ رأس فليفلة أحمر حريف مفروم

❍ ربع كوب زيت نباتي أو زبدة
❍ كوب ونصف كوب خليط بازيال وجزر 

)مجّلد(
❍ ملعقة طعام صلصة بندورة، ثالثة أكواب 

وثالثة أرباع الكوب مرقة لحم أو دجاج أو ماء.

التحضير

يغسل األرز الطويل الحبة واألرز القصير 
الحبة معًا ثم يصفيان من الماء. يسخن 
الزيت في قدر ويقلى فيه البصل ليذبل. 
يضاف األرز المغسول، ومن ثم البندورة 

المفرومة والفليفلة المفرومة ويتابع القلي. 
يضاف معجون البندورة والمرقة أو الماء. 
يخلط المزيج جيدًا وتغطى القدر ويطهى 

محتواها حتى ينضج األرز ويمتص كل الماء. 
تترك القدر مغطاة لمدة 15 دقيقة إضافية 

ثم يرفع عنها الغطاء ويضاف الجزر والبازيال 
إلى محتواها. يحرك الخليط جيدًا قبل 

التقديم.

الملح بعد تذوق مالحظة: يضاف 
الطبق ألن 

حال استعمالها( المرقة )في 
تحتوي على 

الملح.

مسقعة الباذنجان
الكمية تكفي 6 أشخاص

❍ كيلوغرام من الباذنجان المتوسط الحجم
❍ 4 حبات بندورة مقشرة ومفرومة

❍ كوب من الحمص المنقوع
❍ ملعقة طعام من معجون البندورة

❍ رأس فليفلة أخضر نصف حريف، مفروم 
ناعمًا

❍ بصلتان متوسطتان، مقطعتان إلى شرائح 
رقيقة

❍ زيت لقلي الباذنجان
❍ زيت لقلي البصل والثوم والبندورة

التحضير

تغسل رؤوس الباذنجان وتجفف وتقشر على 
نحو مقّلم، مع االحتفاظ بأعناقها.

تقلى رؤوس الباذنجان في الزيت النباتي حتى 

تصبح ذهبية اللون، ثم تصفى على محارم 
المطبخ الورقية.

يستخدم الزيت نفسه، ويضاف إليه القليل 
من الزيت الجديد عند الحاجة، لقلي شرائح 

البصل حتى تذبل. يرمى الزيت ويحتفظ 
بالبصل المقلي في المقالة. تضاف البندورة 

المفرومة، والثوم، ومعجون البندورة، 
والحمص، والفليفلة الخضراء والقليل من 

الماء للحصول على مزيج كثير العصارة.
توضع رؤوس الباذنجان في طبق زجاجي 

مقاوم للحرارة ويسكب فوقها المزيج الكثير 
العصارة. يغطى الطبق بورقة ألمنيوم ويخبز 

لمدة 15 إلى 20 دقيقة. يترك الطبق ليبرد 
تمامًا قبل تقديمه بمثابة نوع لذيذ من 

المقبالت.

مالحظة: يرش 
وتترك جانبًا رؤوس الباذنجان الملح على 

مدة نصف 
بمحارم ورقية تغسل وتجفف ساعة، ثم 

قبل قليها 
امتصاص الكثير وذلك لتجنب 

من الزيت.



مطبخ  لها

فالفل الحمص بالبقدونس والنعناع

سبرينغ رولز نباتي

الجمبري بالفخار
الكمية تكفي 6 أشخاص

❍ 20 رقاقة سبرينغ رولز كبيرة الحجم
❍ كوبان من الملفوف المفروم ناعمًا
❍ 4 جزرات مقشرة ومبشورة خشنًا

❍ 6 بصالت خضراء منظفة ومقطعة إلى 
قطع صغيرة

❍ 200غ من اللوبياء الخضراء
❍ 4 إلى 5 فصوص ثوم مفرومة ناعمًا
❍ ملعقتا طعام من الزنجبيل الطازج 

المبشور
❍ ربع كوب من صلصة الصويا

❍ 4 إلى 5 مالعق طعام من الزيت النباتي

التحضير

يحمى الزيت النباتي ويقلى فيه الثوم 
والزنجبيل حتى يذبال. يضاف الجزر، 
والبصل األخضر، واللوبياء الخضراء، 
والملفوف ويتابع القلي حتى تنضج كل 

الخضار تقريبًا.
يجب قلي الخضار على نار قوية جدًا كي ال 
تصبح لينة وطرية وتحافظ على قرمشتها.

تضاف صلصة الصويا ويتابع القلي 
للحظات قليلة،

ثم تطفأ النار وينقل المزيج إلى مصفاة. 
يضغط على المزيج بمتن ملعقة للتخلص 

من أكبر قدر من السوائل.
يترك المزيج ليبرد تمامًا.

يسكب مقدار ملعقة طعام من هذا المزيج 
فوق حافة واحدة من كل رقاقة عجين، ثم 
يطوى طرفا الرقاقة إلى الداخل قبل لفها 

فوق الحشوة على شكل سيجارة.
تلصق حواف اللفافة بخليط الماء والدقيق، 

ثم تقلى اللفافات في الزيت الساخن، 
بمعدل لفافتين كل مرة، حتى تشقرّ.
توضع اللفافات المقلية فوق محارم 
المطبخ الورقية للتخلص من فائض 

الزيت ثم تصف في طبق التقديم وتقدم 
مع صلصة الصويا أو الصلصة الحلوة 

والحريفة.

الكمية تكفي 4 إلى 6 أشخاص

❍ كيلوغرام من القريدس المتوسط الحجم
❍ رأس ثوم )8 إلى 10 فصوص( مقشر 

ومهروس
❍ ملعقة صغيرة من البابريكا الحلوة

❍ 400 غ من الزبدة المذوبة، 2 إلى 3 
ليمونات مقطعة إلى شرائح

❍ بهار أبيض
❍ نصف كوب زيت نباتي
❍ شرائح باغيت فرنسية

التحضير

تنظف القريدس وينزع منها العروق المحتوية 

على الرمل، ولكن من دون المساس بالذيول.
تنقع حبات القريدس في خليط الثوم والزيت 

والملح لمدة ساعة داخل الثالجة. تسخن 
قدر غير الصقة وتقلى فيها حبات القريدس 

مع صلصة تخليلها إلى أن يصبح القريدس 
وردي اللون. تذوب الزبدة في قدر منفصلة 

ثم تسكب فوق حبات القريدس. يوزع محتوى 
القدر على أطباق فخارية صغيرة وتخبز هذه 

األطباق في الفرن على درجة 400 درجة 
فهرنهايت لمدة 5 إلى 6 دقائق حتى تغلي 

الزبدة وتظهر فيها الفقاقيع. يرش القليل من 
البابريكا فوق محتوى كل طبق فخاري ويقدم 

الطبق ساخنًا جدًا مع الباغيت الفرنسية 
وشرائح الليمون.

الكمية تكفي 4 إلى 6 أشخاص

❍ كوبان من الحمص المنظف والمشطور 
إلى نصفين

❍ 4 بصالت متوسطة مفرومة ناعمًا
❍ ملعقتا طعام من النعناع الطازج المفروم

❍ ملعقتا طعام من الكزبرة الطازجة 
المفرومة

❍ ملعقة طعام من الشبث المفروم
❍ رأسان من البصل األخضر المقطعان إلى 

شرائح رفيعة، ربع ملعقة صغيرة من البابريكا
❍ نصف ملعقة صغيرة من خليط الزنجبيل 

الطازج والثوم، نصف ملعقة صغيرة من 
الباكينغ باودر

❍ نصف ملعقة صغيرة من الملح
❍ ربع ملعقة صغيرة من القرفة

❍ كمية وفيرة من الزيت لقلي أقراص الفالفل

التحضير

يغسل الحمص وينقع في الماء طوال 
الليل ثم يصفى في مصفاة. يحتفظ جانبًا 

بمقدار ملعقة طعام من الحمص فيما يفرم 
الحمص فرمًا وسطًا في خالط الطعام. 

ينقل الحمص المفروم إلى وعاء ويضاف إليه 
النعناع المفروم والكزبرة والشبث والبابريكا 

الحمراء.
تضاف كل المكونات األخرى، باستثناء 

الباكينغ باودر، وتضاف أيضًا حبات الحمص 
المحتفظ بها جانبًا ويدعك الخليط 

للحصول على عجينة. تترك العجينة جانبًا 
لمدة 15 دقيقة. يضاف الباكينغ باودر 
إلى العجينة مباشرة قبل القلي. تحمى 

كمية وفيرة من الزيت في مقالة على نار 
متوسطة، ويسكب فيه مقدار ملعقة طعام 

من عجينة الفالفل. يقلى قرص الفالفل 
حتى يشقرّ.

تقلى 5 إلى 6 أقراص فالفل كل مرة على 
الوجهين، ثم تنقل األقراص المقلية إلى 

محارم المطبخ الورقية. يقدم الفالفل مع 
الطرطور والخضار والكبيس والخبز العربي.

المغرفة الخاصة يمكن استعمال مالحظة: 
عجينة الفالفل.مرة تسكب فيها في الماء في كل غمس المغرفة الفالفل، ويجب بأقراص 

مالحظة: 
يجب أن يكون 

خليط الماء 
والدقيق بقوام 

اللبن.

مالحظة: حصة 

كل شخص 

تشمل 4 إلى 

5 حبات من 

القريدس. 



مطبخ  لها

الدراق بالكاراميل
الكمية تكفي 6 إلى 8 أشخاص

❍ كوب سكر
❍ نصف كوب ماء
❍ 3 أكواب حليب

❍ صفار 3 بيضات 
❍ ثلث كوب سكر

❍ رشة فانيال
❍ ملعقتا طعام من الجيالتين

❍ نصف كوب من الماء
 Dream كوبان من الكريما المخفوقة ❍

Whip
❍ علبة من الدراق المصفى من القطر 

والمقطع إلى مكعبات صغيرة
❍ نصف كوب من السكر لصلصة الكاراميل

 Lady 12 إلى 18 إصبع بسكويت ❍
Fingers

❍ 100 غ من الشوكوال السوداء للزينة
❍ فستق حلبي للزينة

صلصة أصابع البسكويت

❍ 1.5 كوب من السكر
❍ 1.5 كوب من الماء.

تحضير الصلصة 
يسخن كوب من السكر ليصبح بلون الكاراميل. 

يضاف إليه كوب من الماء الساخن ويخلط معه 
للحصول على صلصة.

تغمس أصابع البسكويت Lady Fingers في هذه 
الصلصة لتستعمل الحقًا في الكاسترد.

التحضير

لتحضير الكاراميل، يذوب السكر في قدر ثم 
تخفف النار ويحرك السكر باستمرار ليصبح 
لونه ذهبيًا. يضاف إليه نصف كوب من الماء 

بعناية ويحرك مع الكاراميل للحصول على قطر.
يسكب هذا القطر فوق الحليب ببطء شديد 

ويحرك معه جيدًا.
يخفق صفار البيض مع السكر ليصبح 

خفيفًا، ثم يضاف بعناية إلى خليط الحليب 
والكاراميل. يغلى هذا الخليط برفق على 

نار هادئة حتى يلتصق المزيج بمتن الملعقة 
ويحرك على الدوام بواسطة شريط معدني. 

يجب أال تغلي الصلصة أبدًا كي ال تتخثر. 
تضاف إليها الفانيال.

يذوب الجيالتين في ربع كوب من الماء الفاتر 
ويترك جانبًا لمدة 5 إلى 7 دقائق للحصول 

على مزيج دبق. 
يوضع الكثير من الماء ومكعبات الثلج في وعاء 

كبير ثم يوضع طبق الكاسترد في هذا الوعاء 
ويحرك محتواه بملعقة خشبية للحصول على 

مزيج كثيف مثل اللبن.
تضاف إليه الكريما المخفوقة وتخلط معه. 

تصفى حبات الدراق من قطرها ثم تقطع إلى 
مكعبات. يحتفظ ببعض المكعبات جانبًا للزينة.

يحضر قالب تشيزكايك قطره 24 سم.

تصف طبقة من أصابع البسكويت المغموسة 
في صلصة الكاراميل في قعر القالب، ثم 
تسكب فوقها نصف كمية الكاسترد. توزع 

فوقها مكعبات الدراق ثم تصف طبقة جديدة 
من أصابع البسكويت المنقوعة في صلصة 

الكاراميل.
يسكب أخيرًا ما تبقى من الكاسترد ويمهد 

سطحه ويحفظ الطبق في قسم التجليد من 
الثالجة لمدة 30 دقيقة.

ينقل بعدها القالب إلى الثالجة ويترك فيها 
ليجمد محتواه.

يذوّب نصف كوب من السكر في قدر على 
النار ويطهى حتى يصبح بلون الكاراميل. 

يسكب فوقه ربع كوب من الماء ويخلط معه 
للحصول على صلصة كثيفة.

يخرج طبق الكاسترد من الثالجة ويدهن 
بصلصة الكاراميل ثم يزين بمكعبات الدراق 

المحتفظ بها جانبًا وشرائح الشوكوال 
والفستق الحلبي المطحون.

لتحضير شرائح الشوكوال، يذوب 100 غ 
من الشوكوال في المايكروايف وتسكب هذه 

الشوكوال فوق ورقة بارشمان. يسوّى سطحها 
ثم تقطع إلى شرائح رقيقة ما إن تتحول 

الشوكوال إلى نصف جامدة.
ترفع شرائح الشوكوال وتلوى للحصول على 

أشكال مقوّسة.
يزين الكاسترد بشرائح الشوكوال والفستق 

المطحون ومكعبات الدراق.

مطبخ  لها



زالبية محشوة 
بالقريدس إعداد السيدة 

أناهيد دونيكيان 
تصوير: رونالد ناصيف

مطبخ  رمضان لها

■ الكمية تكفي 4 أشخاص

دقيق الذرة كوب وثالثة أرباع الكوب
ماء ساخن كوب

رشة ملح
زيت ملعقة طعام

للحشوة
فطر صيني حبتا، منقوعتان في الماء

جزرة واحدة مقطعة إلى شرائح رقيقة
بصلة خضراء مفرومة
ملفوف صيني ورقتان

براعم الخيزران ربع كوب
لحم القريدس المطحون كوب

دقيق الذرة ملعقة طعام

■ تنقع حبتان الفطر في الماء الفاتر لمدة 
20 إلى 30 دقيقة.

■ تخلط كمية كافية من الماء مع دقيق الذرة 
والملح للحصول على عجينة طرية ومرنة 

يمكن دعكها بسهولة. تترك العجينة لترتاح 
بضع دقائق ثم يضاف إليها الزيت وتدعك 

جيدًا وتترك لترتاح مجددًا لبضع دقائق.
■ إلعداد الحشوة، يفرم البصل األخضر. 

تغسل أوراق الملفوف وتجفف وتفرم. تفشر 
الجزرة وتسلق في الماء المغلي لمدة دقيقتين 

ثم تصفى جيدًا وتفرم ناعمًا. يصفى الفطر 
المنقوع وترمى األعناق ويفرم الفطر ناعمًا.

■ يهرس القريدس في خالط الطعام ثم 
تخلط كل المكونات مع بعضها مع ملعقة 

طعام من دقيق الذرة. 
■ ترق العجينة لتصبح رقيقة جدًا ثم تقطع 

إلى دوائر قطرها 6 إلى 6.5 سم تقريبًا.
■ يسكب القليل من الحشوة فوق وسط كل 

دائرة عجين، ثم تطوى العجينة فوق الحشوة 
لختمها جيدًا تدهن قطع الزالبية بالزيت 

باستعمال فرشاة.
■ توضع قطع الزالبية المحضرة في الغالية 

وتغطى وتطهى بالبخار لمدة 10 دقائق.
■ تقدم الزالبية مع صلصة الصويا 

والصلصة الحلوة والحريفة.



مدفونة السمك
■ الكمية تكفي 5 أشخاص

 سمك اللقز الكبير )فيليه( كيلو ونصف 
الكيلو

بصل نصف كيلو مقّطع جوانح
زيت  زيتون  نصف كوب

عصير حامض 3 إلى 4 مالعق طعام
مسحوق الزعفران رّشة

طحين ملعقتا طعام 
لوز مقّشر 3 مالعق

ملح رّشة

بهار أبيض رّشة
ورقة غار واحدة

بصلة مشويّة واحدة
بهار 5 حبّات

■ يُبشر السمك ويُنّظف جيدًا ثم يُغسل.
■ يُقّطع قطعًا تزن الواحدة منها 130 غرام 

تقريبًا ويُحتفظ بالعظام جانبًا.
■ ُتقلى قطع السمك بالزيت وتوضع في 

صينية.
■ في قدر أخرى، ُتغمر عظام السمك بالماء 

ويُضاف إليها ورقة الغار وحبّات البهار والقليل 

من عصير الحامض والبصلة المشوية وُتترك 
على النار مدة 20 دقيقة تقريبًا.

■ ُتصّفى مرقة السمك وتوضع جانبًا.
■ يُقلى البصل ببقية الزيت ويُحرّك ليذبل 

جيدًا ثم يُرّش عليه الطحين ويُحرّك قلياًل 
ثم ُتضاف مرقة السمك المحّضرة مع الملح 

والبهار والزعفران.
■ توضع قطع السمك المقليّة في المرقة 

والبصل وُتترك تغلي مدة 20 دقيقة تقريبًا أو 
الى حين تصبح المرقة متوسطة الكثافة.

■ ُتسكب مدفونة السمك في طبق التقديم 
ويُزيّن سطحها باللوز المقلي أو المحمّص.

■ ُتقدم المدفونة مع طبق أرز مفلفل.

مطبخ  رمضان لها



الكروش 
والفوارغ 

)الغمّة(
■ الكمية تكفي 6

 أشخاص

■ تشق الكرش وتنظف ثم توضع في الماء 
المغلي لمدة دقيقة وتبشر جيدًا للتخلص 

من كل األوساخ العالقة فيها.
■ تغسل بعدها الكرش بالماء والصابون، 
ثم تفرك بالملح والقليل من ماء الزهر ثم 

تغسل جيدًا بالماء.
■ تقطع الكرش إلى قطع متساوية وتوضع 

هذه القطع فوق بعضها البعض وتخاط 
باإلبرة مع ترك فوهة إلدخال الحشوة.
■ تحشى الكرش بالحشوة المؤلفة من 

األرز واللحم المفروم والبصل والزعفران 

والملح والبهارات والحمص المفقوش.
■ تخاط فوهة الكروش بالخيط وتوضع 
الكروش في قدر وتسلق على النار. تزال 

الزفرة عند ظهورها.
■ يغسل الفارغ تحت ضغط الماء ليستخرج 
ما فيه ثم يزال الشحم العالق فيه ويحشى 

بالحشوة نفسها المستخدمة لحشو 
الكروش.

■ لتقديم هذا الطبق، توضع الكروش في 
طبق التقديم بعد نزع الخيط عنها. تقطع 

الفوارغ وتقدم ساخنة مع صلصتها

غمة خروف واحدة
لحم غنم مفروم 700 غ

بصل نصف كيلوغرام
حمص )منقوع ومفقوش( كوب

أرز 3 أكواب
زعفران رشة

ملح حسب الذوق
بهار أسود رشة 

قرفة رشة
كراوية نصف ملعقة صغيرة 

ورقة غار
عود قرفة

عود كرفس
بصلة كراث

ماء الزهر ملعقتان
جزرتان

عصير ليمون ربع كوب
بهار كاملة 5 حبات

مطبخ  رمضان لها



مطبخ  رمضان لهامطبخ  لها

تورتة الفطر 
ولحم البقر

■ الكمية تكفي 6 أشخاص

دقيق )متعدد االستعماالت(3 أكواب
زبدة )في حرارة الغرفة( كوبان  
حليب )حسب الحاجة( ربع كوب

ملح نصف ملعقة صغيرة
صفار بيضة واحدة

■ يخلط الدقيق مع الزبدة والملح وصفار 
البيض في خالط الطعام للحصول على عجينة 
متوسطة الليونة متماسكة في زاوية واحدة من 

وعاء الخالط. إذا كانت العجينة كثيرة الكتل، 

يمكن إضافة ربع كوب من الحليب إليها لجعلها 
أكثر ليونة.

■ ترفع العجينة من الخالط وتلف بورق 
النايلون وتحفظ في الثالجة لمدة ساعة.

ترق العجينة فوق سطح مرشوش بالدقيق 
للحصول على دائرة قطرها 35 سم. تنقل 

هذه العجينة إلى قالب تورتة قطره 30 سم له 
قعر قابل للفك، وتثبت جوانب العجينة. يوخز 

قعرها بالشوكة.
■ تحفظ التورتة في قسم التجليد من الثالجة 

لمدة 2 إلى 3 ساعات ثم تخرج من الثالجة 
وتبطن بورقة بارشمان وتمأل بمقدار 2 إلى 
3 أكواب من الفاصوليا اليابسة ثم تخبز في 
فرن حرارته 350 درجة فهرنهايت لمدة 15 
إلى 20 دقيقة. ترفع حبات الفاصوليا وورقة 

البارشمان عن عجينة التورتة المخبوزة ويتابع 
خبز العجينة لمدة 20 إلى 25 دقيقة إضافية 

حتى تنضج العجينة تمامًا.
■ لتحضير الحشوة، تسخن الزبدة ويقلى فيها 

الفطر ومكعبات الجامبون البقري.
يخلط البيض مع الكريما والملح والبهار 

ونصف كمية جوزة الطيب والجبنة المنوعة 
والدقيق.

■ يوزع خليط الفطر والجامبون فوق التورتة 
المخبوزة. يسكب من ثم خليط البيض 

والكريما ويوزع بالتساوي فوق التورتة. تخبز 
التورتة في فرن حرارته 350 درجة فهرنهايت 

حتى تجمد الحشوة وتصبح قاسية على 
اللمس.

■ تخرج التورتة من الفرن وترش عليها بقية 
الجبنة المنوعة ثم تخبز مجددًا حتى تذوب 

الجبنة.
■ تخرج التورتة من الفرن وتترك جانبًا 15 إلى 

20 دقيقة ثم تقطع إلى شرائح وتقدم فاترة.

الحشوة
فطر )مفروم معّلب( 

كوبان
زبدة ملعقة طعام

لحم جامبون 
بقري )مقطع إلى 

مكعبات صغيرة( 
200 غ  

بيض 3 
دقيق ملعقتا طعام

ملح وبهار أبيض
جوزة الطيب ربع 

ملعقة صغيرة
جبنة منوعة 

250 غ
كريما طازجة 
كوبان إلى كوبين 

ونصف الكوب

■ يحمى الفرن لغاية 425 درجة 
فهرنهايت.

■ تفرك فيليه اللحم بالبهار 
األسود والزيت ثم تنقل إلى صينية 

غير الصقة وتشوى في القسم 
العلوي من الفرن )قرب النار( حتى 

ينضج اللحم جيدًا من الخارج 
وتتكون قشرة عليه. تقلب فيليه 
اللحم على الوجه اآلخر ويتابع 
خبزها لمدة 20 إلى 25 دقيق.

■ تخرج الفيليه من الفرن ويرش 
عليها الملح الخشن وتحفظ 

فاترة.
■ لتحضير الصلصة، تسخن 

الزبدة في قدر صغيرة ثم تصفى 
ويحتفظ بها جانبًا.

في قدر أخرى، يسخن البصل مع 
الخل والطرخون ليتضاءل الحجم 

إلى مقدار ملعقة طعام واحدة 
ويذبل البصل.

■ يضاف صفار البيض إلى 

خليط الخل والطرخون والبصل، 
ويحرك الخليط بشريط معدني.

■ يوضع هذا الخليط في 
بان ماري وتضاف إليه الزبدة 

تدريجيًا مع التحريك المستمر 
بملعقة خشبية أو شريط معدني 

للحصول على صلصة.
■ يجب عدم اإلفراط في طهو 
الصلصة وإال تتخثر. وفي حال 

تخثرت الصلصة، يضاف 2 إلى 
3 مالعق طعام من الماء الساخن 

لتحسين قوام الصلصة مجددًا. 
يجب الحرص على عدم مالمسة 
قعر القدر التي يتم طهو الصلصة 

فيها للماء الساخن الموجود 
تحتها.

■ يرش الملح والبهار ويحرك 
الخليط.

■ لتقديم الفيليه، تقطع إلى قطع 
صعيرة وتسكب عليها الصلصة 

وتقدم مع الخضار والبطاطا.

الصلصة
بصلة خضراء 

مفرومة ناعمًا
بصل )مفروم ناعمًا( 

نصف ملعقة طعام
خل أحمر 4 إلى 5 

مالعق طعام
صفار 3 بيضات

ملح ربع ملعقة 
صغيرة

بهار أبيض ربع 
ملعقة صغيرة

زبدة كوب
طرخون يابس 

ملعقة طعام

فيليه بقر 
كيلوغرام

ملح خشن
بهار أسود

زيت 2 إلى 3 
مالعق طعام

■ الكمية تكفي 4 إلى 6 أشخاص

فيليه البقر المشوي مع الصلصة

مالحظة: تختلف 
مدة طهو 

الفيليه حسب 
الذوق. فبعض 

األشخاص 
يحبون اللحم 
نصف مطهو 
فيما البعض 

اآلخر يحبونه 
ناضجًا جدًا.



لفافات الكنافة 
بعجينة الفايلو

■ الكمية تكفي 8 إلى 10 أشخاص

عجينة الكنافة نصف كيلوغرام
عجينة الفايلو 10 رقائق 
زبدة المذوبة نصف كوب

جوز أو فستق مفروم نصف كوب
زيت لقلي اللفافات

قطر سكر
زهر ليمون وفستق مطحون للزينة

قشطة جاهزة

■ تخلط عجينة الكنافة مع نصف كوب 
من الزبدة المذوبة ويدعك الخليط 

جيدًا باألصابع.
■ تبسط رقاقة من عجينة الفايلو 

وتطوى من الزاوية على شكل مثلث.
■ يوزع قسم من خليط الكنافة على 
حافة عجينة الفايلو وتسكب فوقه 

ملعقة صغيرة من الجوز أو الفستق 
المطحون.

■ تلف العجينة فوق الحشوة مثل 
النقانق أو الجذع. وحين تصبح كل 
اللفافات جاهزة، يحمى القليل من 

الزيت النباتي في مقالة عميقة وتقلى 
اللفافات حتى تشقرّ.

■ يحضر قطر السكر. وحين تجهز كل 
اللفافات، تغمس الواحدة تلو األخرى 

في قطر السكر وتغلى معه لبضع دقائق 
حتى تمتص القطر ثم تنقل إلى طبق 

التقديم.
■ يزين الطبق بالفستق المطحون 

ويقدم مع القشطة الطازجة.

القشطلية المنكهة 
بشعر الكنافة
■ الكمية تكفي 4 إلى 6 أشخاص

شعر الكنافة المفتت 300غ 
زيت نباتي لقلي الكنافة

جوز المفروم كوب
سكر نصف كوب 

فستق الحلبي المطحون ربع كوب
حليب كوبان

سكر  6 مالعق طعام أو أكثر
كريما الطازجة كوبان

دقيق الذرة 6 مالعق طعام 
مسحوق المستكة نصف ملعقة صغيرة 
)حبتا مستكة مطحونتان مع نصف ملعقة 

صغيرة من السكر(
ماء الورد ملعقتا طعام
ماء الزهر ملعقتا طعام

■ تخلط الكريما الطازجة مع الحليب والسكر 
في قدر على النار.

■ يذوب دقيق الذرة في ربع كوب من الماء أو 
في الحليب البارد.

■ حين يبدأ خليط الحليب والكريما بالغليان، 
يضاف إليه دقيق الذرة المذوب ويحرك معه 

بملعقة خشبية أو شريط معدني للحصول 
على قوام متوسط الكثافة. يتابع التحريك فوق 

النار حتى يغلي الخليط وتظهر فيه الفقاقيع.
■ يجب عدم التوقف أبدًا عن التحريك وإال 

يلتصق الخليط بقعر القدر.
■ ترفع القدر عن النار ويضاف إلى محتواها 

مسحوق المستكة ثم يسكب الخليط في طبق 
زجاجي مقاوم للحرارة.

■ لتحضير الطبقة العلوية، يوضع ربع كوب 
من الزيت النباتي في مقالة غير الصقة 

ويضاف إليه شعر الكنافة المفتت ويترك على 
النار حتى يصبح شعر الكنافة ذهبي اللون. 

يضاف السكر ويتابع القلي حتى الحصول على 
خيوط كنافة ذهبية.

■ تترك الكنافة لتبرد ثم ترش فوق القشطلية 
وتوزع فوقها بالتساوي. يرش الجوز والفستق 

الحلبي المطحون.
■ حين يبرد الطبق تمامًا، يحفظ في الثالجة 

حتى موعد االستعمال.

مالحظة: يمكن 
تحضير هذه 

الحلوى في 
أطباق فردية 

أيضًا.

قطر السكر
سكر 3 أكواب

ماء كوبان
ملح الحامض 

رشة 
)أو عصير 

الليمون ملعقة 
صغيرة (

ماء ورد وماء 
زهر )اختياري(
قرفة عود أو 

عودان

■ يغلى السكر مع 
الماء حتى يبدأ 

بالغليان ويتكثف 
قلياًل.

■ يضاف ملح 
الليمون أو عصير 

الليمون ويتابع 
الغلي دقيقة أو 

دقيقتين.
■ يمكن إضافة 

ملعقة صغيرة من 
ماء الزهر وملعقة 

صغيرة من ماء 
الورد حين يصبح 

القطر جاهزًا.
■ كما يمكن 
إضافة عود 

القرفة إلى القطر 
أثناء غليانه، لكن 

يجب في هذه 
الحالة التخلي عن 

استعمال ماء الورد 
وماء الزهر.

مربى اليقطين 
مع القشطة

■ الكمية تكفي 8 إلى 10 أشخاص

يقطين )مقشر ومقطع إلى مكعبات من 5 
إلى 6 سم( كيلوغرامان

سكر 1.5 كيلوغرام
فانيال رشة 
قرفة عودان

كبش قرنفل 2 إلى 3 حبات

■ توضع مكعبات اليقطين في وعاء 
بالستيكي أو زجاجي ويرش عليها السكر. 

يرج الوعاء جيدًا ثم يترك جانبًا لمدة 7 إلى 8 
ساعات أو طوال الليل.

■ في اليوم التالي، يوضع اليقطين مع السكر 
)الذي تحول اآلن إلى سائل( في قدر. تضاف 

القرفة وكبش القرنقل وتغطى القدر ويطهى 
الخليط على نار قوية حتى يبدأ بالغليان.
■ تخفف النار ويتابع الطهو حتى يتحول 

السكر إلى قطر رقيق ويصبح اليقطين طريًا.
■ يرفع الغطاء عن القدر ويتابع الطهو حتى 

ينضج اليقطين ويصبح طريًا عند لمسه 
باإلصبع.

■ تضاف الفانيال ويترك اليقطين في قطر 
السكر حتى يبرد تمامًا.

■ تقدم هذه الحلوى بوضع 4 إلى 5 قطع 
من اليقطين مع القليل من قطر السكر في 

كل طبق تقديم مع 2الى 3 مالعق طعام من 
القشطة الطازجة.

■ يزين الطبق بالفستق الحلبي المطحون.

مالحظة: يمكن 
حفظ اليقطين 

في الثالجة 
لغاية أسبوع مع 

قطره.

مطبخ  رمضان لها



مطبخ  رمضان لهامطبخ  رمضان لها

بسكويت 
دايجستيف 

200 غ
سكر ربع كوب
زبدة مذوبة 

نصف كوب
قرفة رشة
مسحوق 

الجيالتين 
1.5 ملعقة طعام 

)مذوب في نصف 
كوب من الماء 

الفاتر(
فانيال وبرش 

ليمون
بتالت الورد 

المفرومة حفنة  
جبنة 

فيالدلفيا 
القشدية 300 غ

سكر كوب
كريما طازجة 
مخفوقة 1.5 

كوب 
بتالت ورد للزينة

ماء ورد

■ يطحن بسكويت دايجستيف مع السكر 
والزبدة المذوبة في خالط الطعام للحصول 

على قوام مفتت.
■ يسكب هذا الخليط في قعر قالب 

تشيزكايك قطره 22 سم ويضغط عليه جيدًا. 
يخبز الخليط في الفرن لمدة 10 دقائق ثم 

يترك ليبرد.

■ تخلط الجبنة القشدية مع السكر وبرش 
الليمون وماء الورد.

■ تخفق الكريما الطازجة لتصبح كثيفة. 
تخلط مع الجبنة القشدية والفانيال وبتالت 

الورد المفرومة.
■ يخلط الجيالتين المذوب مع 2 إلى 3 

مالعق طعام من خليط الجبنة القشدية 

ثم يضاف هذا الجيالتين إلى بقية الجبنة 
القشدية ويحرك معها جيدًا.

■ يسكب هذا المزيج فوق البسكويت 
المطحون ويمهد سطحه ويحفظ القالب في 

الثالجة طوال الليل حتى يجمد.
■ يزين التشيزكايك ببتالت الورد الحمراء 

ويقدم.

تشيزكايك بالورود
■ الكمية تكفي 6 أشخاص



مطبخ  رمضان لها

نصائح رمضانيةأشهر »الشيفات« يقدمون:
رمضان أعظم فرصة للم شمل 

األسرة التي أصبح من الصعب أن 
تجمع حول المائدة في أوقات 

كثيرة من العام، ولهذا في رمضان 
تزخر الموائد بما لذ وطاب 

من مختلف األصناف، ورغم أن 
الموهوبات من السيدات يتأهبنّ 
إلعداد الموائد الرمضانية التي 

تستغرق وقتًا طوياًل في المطبخ، 
فإن هناك األكثر خبرة في هذا 
المجال وهم الشيفات )الطهاة( 

الذين تحدثنا معهم لنعرف 

نصائحهم الرمضانية، فماذا قالوا؟

بيروت – "لها"
القاهرة – فادية عبود
تصوير – صالح الرشيدي

البداية كانت مع الشيف شربيني مقدم 
برنامج »سفرة دايمة« الذي حذر من األكالت 

الدسمة قائاًل: »رغم تميز إفطار رمضان 
وإغراءاته، فإن التحذير األول يكون من 

األطعمة الدسمة ألنها تضر بالمعدة. ويزيد 
خطورة األمر تزامن شهر رمضان هذا العام 

مع فصل الصيف، ولذلك نصيحتي األساسية 
للسيدات أن يستبدلن األكالت الدسمة بأخرى 
خفيفة ومرطبة مثل فتة الصلصة وفتة الدجاج 

بالزبادي والخبز الشامي الخفيف، مما يمنح 
ترطيبًا للمعدة بعد يوم طويل من الصيام في 

الحر«.
وألن الشوربة طبق رئيسي على مائدة اإلفطار 
ال يمكن للعديد من األسر االستغناء عنه، يرى 

الشيف شربيني أن الشوربة الباردة مثل شوربة 
الزبادي أفضل من الساخنة ومخففة لإلحساس 

بالعطش«.

اختصري وقتك
إهدار ساعات في المطبخ يوميًا مشكلة تعانيها 

الكثيرات في رمضان، لكن الشيف شربيني 
يؤكد أنه يمكن لربة المنزل تحضير 4 أطباق في 

ساعة واحدة يوميًا، ومن الممكن أن تعد صنفًا 

واحدًا من الحلو في الوقت نفسه.
ويتابع قائاًل: »إبدئي أواًل بتحضير طبق اللحم 

وأثناء نضجه أعدي الطبق الجانبي من الخضار 
أو األرز وبعده الشوربة، ثم أعدي السلطة في 

النهاية. وال تنسي متابعة الطعام أثناء التسوية. 
وال تسرفي في إعداد الحلوى بل تكفي كمية 
صغيرة يوميًا بداًل من الكميات الكبيرة التي 

تأخذ وقتًا في اإلعداد والتحضير«.
ولكي يكون طعامك صحيًا وذا مذاق أفضل، 

يستكمل الشيف شربيني نصائحه لربة المنزل 
قائاًل:

»إياكِ وتسوية الوجبات ثم تجميدها في 
الفريزر لليوم التالي.أنا ضد هذا األمر ألن 

الطعام يفقد مذاقه ويفشل أحيانًا. وتذكري 
أن جسم اإلنسان في حاجة الى تناول الخضار 

الطازج، فالثلج يفتت مسام الخضر ويقتل 
األلياف الموجودة فيها. أفضل طريقة لطهو 

اللحوم المجمدة وضعها في أسفل الثالجة حتى 
تصبح جاهزة للطهو، وال داعي للعجلة حتى 

تحتفظ اللحوم بفوائدها.
وابتعدي تمامًا عن السكين ذات اليد الخشبية 

في إعداد الطعام اذ تلتصق بها العديد من 
الجراثيم أثناء التقطيع، وتنمو في دقائق قليلة 

إلى مئات األضعاف«.

الشيف شربيني

الشيف شربيني: الشوربات 
الباردة أفضل لهذا العام



مطبخ  رمضان لها

السلطة الخضراء 

من جانبه، يؤكد الشيف أحمد محمد شيف 
السلطات في فندق شبرد، أن السلطة الخضراء 
هي أهم ضيف على مائدة رمضان، وتتفرع منها 

جميع السلطات األخرى مثل الفتوش والسلطة 
اليونانية، وتأتي جميع السلطات الشرقية الى 

جانب السلطة الخضراء مثل البابا غنوج، سلطة 
الزبادي وسلطة الحمص، والمخلالت الشرقية 

بكل أنواعها. لكن يبقى المكدوس أكثر أنواع 
المخلالت التي يقبل عليها الناس في رمضان.

لماذا ال تنجح الكثيرات في صنع الحلوى؟
من جانبه، يرجع الشيف عماد شيف الحلوى 

في فندق شبرد أسباب تعثر ربة المنزل في 
صنع الحلوى بشكل جيد إلى عدم تقدير 

المكونات بمقاديرها الصحيحة وعدم اعتمادها 
على ميزان في الكيل بالغرامات، باإلضافة 

إلى أن الخامات الموجودة في األسواق ليست 
بالمواصفات الموجودة في الفنادق، فضاًل 
عن عدم ضبطها للفرن على درجة الحرارة 

المطلوبة. ويؤكد أن الشراب المسكر من عوامل 
نجاح الحلويات الشرقية، ويجب أن يضاف 

إليه سكر غلوكوز، وال واحدة من ربات البيوت 
تهتم بهذا األمر. ولصنع شراب متوازن أنت في 

حاجة إلى كيلو سكر، كيلو غلوكوز، كيلو و200 
غرام ماء، وحوالي 5 حبات ملح ليمون، واتركي 

المكونات على النار حتى الغليان. وعند عمل 
البسبوسة يجب أن تسقى بشراب ساخن وليس 

باردًا، على عكس الكنافة يجب أن تكون باردة 
وشرابها ساخنًا.

وفي الحلوى، يفضل استعمال السمن البلدي 
واالبتعاد عن الزبد األصفر ألنه يحتوي على 

لبن وملح.
قبل البدء بتسوية الحلوى يجب إيقاد الفرن 

قبلها بـ 15 دقيقة، والتسوية على حرارة 
متوسطة وليست عالية مهما كان ما تعدينه، 

كيك أو بسبوسة أو غيره .
ويفضل التسوية في استانلس، فاأللومنيوم قد 
يحرق الطعام عكس االستانلس الذي يحتفظ 

بالحرارة ويتحكم في التسوية.
وعند صنع الكنافة يجب التأكد من نوعيتها 

واختيارها ذات عجينة جيدة، ويفضل وضعها 
في الثالجة قبلها بيوم. 

كوارث سوء التغذية
كوارث صحية يرتكبها اإلنسان في حق نفسه 

بتناوله الطعام الخاطئ، هذا ما تؤكده منى 
عامر مقدمة برنامج »دايمًا عامر« على قناة 

دريم الفضائية.
وتقول إنها تركز دائمًا على الطعام الصحي 

والمفيد، وترجع السبب إلى أننا »أصبحنا اآلن 
نعتمد على النشويات والبروتين بشكل أكبر 
مهملين الخضر والسلطة والشوربة التي من 
شأنها إمداد الجسم بالمعادن والفيتامينات 

المهمة له«.
وتوضح أن كثرة تناول البروتين يؤذي الجسم، 

»ألنه طعام ثقيل على المعدة ويستغرق وقتًا في 
استخالص األحماض الهاضمة. ويسبب أكل 

اللحوم متاعب لإلنسان ألن دم الهضم ينخفض 
من الدماغ ويتجه إلى المعدة ألنها تعطيه 

إشارات بأنها في حاجة إلى هضم هذا الطعام 
الثقيل، لذلك تناولها بكثرة يؤدي إلى اإلصابة 

باإلمساك. والخطير في األمر أن غالبية الذين 
يتناولون لحومًا بكثرة يأكلونها مشبعة بالدهون 

التي تؤدي بدورها إلى سرطان القولون، لذا 
البروتين الحيواني ليس مرغوبًا اطالقًا، ويمكن 

اللجوء إلى لحوم الطيور مثل الدجاج والحمام 
والبط واألوز ألنها أخف. وال خوف من إنفلونزا 

الطيور التي نستطيع التغلب عليها بالطهو 
الجيد، وإدخال الطيور إلى الفريزر، فالفيروس 

يموت بالتجميد وأيضًا درجة الحرارة العالية 
عند الطهو«.

طعام صحي ومفيد
بسبب سوء تنظيم تناول الطعام وعدم الطهو 

بالطريقة الصحية يكتسب الجميع أوزانًا زائدة 
في نهاية رمضان، والحل، بحسب منى عامر، 

يكمن في أسلوب الطهو الصحي وترتيب تناول 
الطعام.

وتوضح: »ليست الدهون الموجودة في الطعام 
هي السبب في السمنة، بل يجب أن يحتوي 

الطعام على دهون صحية. مثاًل يجب االستغناء 
عن الطهو بالسمن البلدي واستبداله بالزيوت 

األساسية السائلة مثل زيت الزيتون وعباد 
الشمس والذرة. هذه الزيوت عندما يمتصها 
الجسم تساعده على امتصاص المعادن من 

الطعام وزيادة معدل الحرق وبالتالي يفقد 

العديد من السعرات الحرارية.
ومن أسباب السمنة أيضًا، تناول الخبز بكثرة، 
لذا يفضل تناول األرز أو المعكرونة، فهما أقل 

خطورة على الوزن من الخبز.
ويجب شرب الماء بكثرة بعد اإلفطار وفي 

األيام العادية، ألنه يزيد معدل الحرق. تناوله 
أثناء األكل من شأنه تخفيف األحماض 

الهاضمة مما يسبب انتفاخًا وعسر هضم«.
وعند اإلفطار تنصح عامر بالبداية بالبلح أو 
الشوربة أو السلطة، ثم صالة المغرب حتى 

يتهيأ الجسم الستقبال الطعام، فالهجوم على 
الجسم بالطعام مرة واحدة يجعله يختزن كل 

الداخل إليه والسكريات تنقلب دهونًا والدهون 
تتحول إلى سكريات وكله يتخزن في الجسم، 

وبعد األكل بساعتين أو ثالث، يمكن تناول 
الحلوى. ولكن ما يحدث في البيوت أن الحلوى 

يتم تناولها فور اإلفطار مباشرة مما يحولها إلى 
دهون مختزنة.

أما السحور فتنصح بأن يكون طعامًا خفيفًا 
مكونًا من الفول والزبادي أو قطعة حلوى مع 

الزبادي، مع العلم أنه كلما زادت كمية السحور 
زاد الجوع في اليوم التالي.

منى عامر

منى عامر: 
عدم الطهو 
باألساليب 
الصحية 
من أسباب 
السمنة في 
رمضان

الشيف عماد: إهمال ربة المنزل 
الكيل بالغرامات أهم أسباب 

فشلها في صنع الحلويات الشرقية
الشيف أحمد: اهتمي بالسلطة 

الخضراء والمكدوس في رمضان

الشيف عماد

الشيف أحمد محمد

حفاظًا على رشاقتك
كي ال يكون 

الشهر الكريم 
سببًا في 

سمنتك، يقدم 
الدكتور 

إيهاب أبو 
اليزيد 

استشاري 
عالج السمنة 

النصائح التالية 
للمرأة:

■ ابتعدي عن كل األطعمة الموسمية 

التي تظهر في رمضان فقط، الحلويات 

الشرقية والفواكه المجففة.

■ ابتعدي أيضًا عن المكسرات وإياكِ 

واإلفراط في عين الجمل فهي عالية 

السعرات الحرارية، فصحيح أن بعض 

أنواع من المكسرات تخفض الكولسترول 

وتضبط الدهون الثالثية في الدم، لكنها 

في الوقت نفسه تعطي سعرات حرارية 

عالية وهذا ما يزيد الوزن في شهر 
رمضان.

■ ال تكثري من الحلوى زاعمة أن 

جسمك مفتقد للسكر، فال أحد ينقصه 

سكر في رمضان، واحتياج اإلنسان 

الطبيعي يأخذه من الطعام بعد اإلفطار 

سواء أكل أرزًا أو معكرونة أو خبزًا أو 

سكريات. وأي إضافات من األطعمة يتم 
تخزينها في صورة دهون.

■ عليكِ تناول الطعام بطريقة صحيحة 

كي ال يخزن جسمك الطعام الداخل إليه 

مرة واحدة. فقط إبدئي بتناول التمر أو 

الشوربة، وانتظري حوالي نصف الساعة 

ثم تناولي طبق السلطة وبعدها تناولي 

ما شئتِ من الطعام، حينها ستشعرين 

بالشبع ولن تتناولي نشويات بكثرة 
وبالتالي لن يزيد وزنك.

■ بداًل من اإلفطار على قمر الدين 
اشربي عصير البرتقال.

■ سيطري على شهيتك في تناول 

المكسرات والحلويات، فقد أثبتت 

الدراسات أن المكسرات والحلويات لها 

تأثير على مركز الشبع وال يشعراإلنسان 

بالشبع منها، على عكس حبة بطاطا 

واحدة تعطي الشعور بالشبع.

■ أخيرًا تذكري أن رمضان شهر العبادة 

والتقرب من اهلل، فال تهملي صالة 

التراويح فإلى جانب دورها الروحاني 

تعتبر رياضة جيدة، ويفضل أن تمشي 

بعد اإلفطار أو الصالة. وأخيرًا ال تنسي 

وصية الرسول بترك ثلث من المعدة 

للماء، وثلث للهواء، وثلث للطعام.



والحلويات المحضرة يجب أن تكون بألوان 
ونكهات وتركيبات مختلفة )ال سلطة وفتوش 
في الوجبة نفسها. فإما هذا الطبق أو ذاك(.

برنامج الطعام للضيوف الذين تنوي دعوتهم 3 يجدر بسيدة المنزل تحضير 
لمشاركة عائلتها اإلفطار أو السحور، ألنه 

خالل حفالت اإلفطار تتم دعوة األصدقاء 
وأفراد العائلة وتختلف بالتالي الوجبات عن 
تلك التي تعتمد في الحفالت الكبيرة حيث 

يكون عدد األطباق أكبر.
وتجليدها في الثالجة لتكون جاهزة 4 يمكن تحضير العديد من األطباق 

لالستعمال عند اللزوم، مثل الكبة، والبورك، 
وروستو اللحم، ومرقة الدجاج، والمعكرونة 

مثل الالزانيا. كما يمكن تحضير الجاتوه 
من دون الكريما، والبسكويت وبعض أنواع 

الحلويات.
شراءها من السوبرماركت على ورقة، 5 يجب كتابة الئحة األغراض المراد 

وتستطيع سيدة المنزل شراء أغراضها قبل 
يومين أو ثالثة أيام بحيث يتاح لها المزيد من 
الوقت لتحضير األطباق في المطبخ من دون 

أية عجلة.
والحلويات الصعبة، خصوصًا وأن بعض 6 ليس ضروريًا تحضير األطباق 

األطباق السهلة التحضير يمكن أن تكون 

لذيذة جدًا. هكذا، تستطيع سيدة المنزل 
تحضير بعض األطباق السهلة وبعض األطباق 

الصعبة بحيث يتوزع وقتها بالتساوي في 
تحضير األطباق من دون بذل جهود كبيرة 

وتبديد وقت كبير.
وجبات اإلفطار والسحور ألفراد العائلة 7 يتوجب على سيدة المنزل تحضير 

والضيوف، ولذلك عليها الحرص على 
ترتيب الطاولة وتزيينها فضاًل عن تحضير 

األطباق. عليها إذًا االهتمام باألزهار والفوط 
والشراشف. وعليها أيضًا تقديم األطباق 

بطريقة جميلة ومرتبة حتى تبدو لذيذة 
وجذابة أمام الضيوف.

الصغار والكبار في السن ألن األوالد ال 8يجب االنتباه بشكل خاص لألوالد 
يحبون عادة األطباق المتكلفة. لذا، يستحسن 

تحضير أطباق مالئمة لهم مثل األرز 
والبطاطا المقلية والناغتس وأنواع الطعام 

األخرى التي يحبونها.
ال بد أيضًا من تكريس انتباه خاص للكبار في 
السن ألنهم ال يستطيعون ربما تناول كل أنواع 

األطعمة بسبب أمراض أو أعراض صحية، 
وال بد بالتالي من تحضير األطباق من دون 

توابل أو سكر أو كريما أو زبدة أو سمنة أو ما 
شابه.

استعمال السمنة والسكر والتوابل ومنكهات 9 يجدر بسيدة المنزل االعتدال أثناء 
األطعمة والملح بشكل خاص وعدم اإلفراط 
في استعمالها بحجة أن األطعمة تصبح ألذ. 

ال تخبري ضيوفك أن هذه األطعمة »خفيفة«.
األطباق الغنية بالبروتين والنشاء مثل 10 أثناء تحضير السحور، يفضل إعداد 
السحلب، والمهلبية، والقشطلية والحلويات 

األخرى. فهذه األطباق تشكل آخر وجبة 
طعام قبل إفطار اليوم التالي، وسوف ينقضي 

بالتالي يوم كامل من دون طعام أو ماء. من 
هنا أهمية عدم اإلفراط في الكربوهيدرات 

)السكر( ألن السكر يسبب الجوع في وقت 
قصير، فضاًل عن توليد إحساس كبير 

بالنعاس والتعب.
اإلفطار، يجب نسيان كل الهموم والمشاكل 11 عند اجتماع أفراد العائلة على وجبات 

وعدم التحدث أبدًا أمام الضيوف عن 
األحداث الحزينة التي حصلت خالل النهار. 

كوني سيدتي أنيقة المظهر ومرتبة وابتسمي 
وكوني جاهزة لتسلية ضيوفك وأفراد عائلتك. 

احمدي اهلل على ما أعطاه له وكوني شاكرة 
لنعمه.

اإلفطار والسحور مع أشخاص معروفين أو 12 من الجميل حتمًا تناول وجبات 
مع األصدقاء وأفراد العائلة، لكن ال بد أيضًا 

من التفكير في األرامل واأليتام والمعوزين 
والمحرومين الذين ال تتاح لهم فرصة التواجد 
على طاولة إفطار. فكر فيهم وحاولي مشاركة 

طعامك مع األشخاص األضعف منك.}

مطبخ  رمضان لها

الشيف دونيكيان: 
لإلفطارات راعي 

ضيوفك في اختيارك 
قوائم الطعام
الشيف أناهيد دونيكيان التي كانت 

ولم تزل سيدة مطبخ »لها«، إذ تقدّم لنا 
أسبوعيًا أشهى األطباق والوصفات، ها 

هي، ولمناسبة شهر رمضان المبارك، 
تزوّدنا بنصائحها، وهي الخبيرة 

بالمطبخ وشؤونه وأسرار وصفاته.

والسحور لكل أيام شهر رمضان المبارك قبل 1يستحسن توزيع وجبات طعام اإلفطار 
بداية الشهر الفضيل، وذلك بكتابة القوائم 

الخاصة بكل يوم على دفتر.
ومتنوعة لناحية النكهة، والتركيبة، واللون 2 يجب أن تكون قوائم الطعام مختلفة 

والمكونات. يستحسن عدم حصول تكرار في 
النكهة أو التركيبة أو اللون، أي أن األطباق 



مطبخ رمضان  لهامطبخ  لها

كباب السمك 
مع صلصة الخضار

■ الكمية تكفي 4 أشخاص

شرائح سمك الهامور أو اللقز كيلوغرام  
مقطعة إلى قطع متوسطة مناسبة للشواء

ملح
بهار أبيض

الصلصة
ثوم فصان مهروسان

بصلة متوسطة مفرومة
زيت ربع كوب

بندورة 4 حبات مقشرة ومفرومة
معجون البندورة ملعقة طعام

فليفلة حمراء رأس مفروم
فليفلة خضراء رأس مفروم

كزبرة ربع باقة
مسحوق الكزبرة ملعقة صغيرة

بقدونس مفروم ربع باقة

■ تنقع مكعبات السمك في كوبين من 
الحليب ونصف ملعقة صغيرة من الملح 

وربع ملعقة صغيرة من البهار األبيض 
لمدة ساعتين، ثم تصفى وتغرز في أسياخ 

معدنية.
■ تحضر الصلصة لتقديمها مع كباب 

السمك: يحمى الزيت ويقلى البصل والثوم 
حتى يذبال. تضاف البندورة المفرومة 
ومعجون البندورة، والفليفلة الخضراء 

والحمراء، والكزبرة اليابسة. يرش الملح. 
يطهى الخليط على نار متوسطة حتى 

تتكثف الصلصة على أن يرفع الغطاء عن 
القدر قرابة انتهاء موعد الطهو. تضاف 

بعدها الكزبرة والبقدونس ويطهى الخليط 
لمدة 2 إلى 3 دقائق إضافية.

■ تشوى أسياخ السمك على الفحم 
أو في الفرن.

مالحظة: 
يقدم هذا 
الطبق مع  

الصلصة 
المحضرة 

واألرز 
األصفر.

سمكة بالخضار 
والصلصة الحمراء

■ الكمية تكفي 4 إلى 6 أشخاص

سمكة هامور أو جربيدي وزنها 1.5 إلى 
2 كلغ

رأس فليفلة حمراء مفروم ناعمًا
رأسا فليفلة حمراء حريفة مفرومان 

ناعمًا
بندورة حبتان متوسطتان مفرومتان ناعمًا

بطاطا حبة متوسطة مسلوقة ومفرومة ناعمًا

معجون الفلفل نصف الحريف ملعقة 
طعام 

مسحوق البابريكا غير الحريف ملعقة 
صغيرة

زيت زيتون ربع كوب
كزبرة يابسة ملعقة صغيرة

ثوم 2 إلى 3 فصوص مهروسة
بصلة متوسطة مفرومة ناعمًا

بهار حلو ربع ملعقة صغيرة

عقدة صفراء نصف ملعقة صغيرة
■ تنظف السمكة وتغسل وتجفف ثم تقلى في 

الزيت وترفع وتوضع جانبًا.
■ يقلى البصل والثوم في ربع كوب من زيت 

الزيتون. تضاف الفليفلة الحمراء الحلوة، 
والفليفلة الحمراء الحريفة، والبطاطا، 
والبندورة، ومعجون الفلفل، والبابريكا، 

والكزبرة اليابسة، والبهار الحلو والعقدة 
الصفراء. يطهى الخليط على نار متوسطة 

حتى تتكثف الصلصة وتمتص الخضار 
الصلصة.

■ توضع السمكة في صينية فرن وتسكب 
فوقها الصلصة المحضرة. تغطى الصينية 

بورقة ألمنيوم وتخبز في الفرن لمدة 20 إلى 
25 دقيقة.

■ تنزع ورقة األلمنيوم عن الصينية وتنقل 
السمكة مع الخضار إلى طبق التقديم. يقدم 

األرز بمثابة طبق جانبي مع السمك والخضار.

مالحظة: يمكن 
اعتماد شرائح 

السمك بدل 
السمكة الكاملة 

في هذه الوصفة. 
كما يمكن تفادي 

قلي السمك 
ووضع الخضار 

مع السمكة 
مباشرة في 

الفرن لخبزها. 
ويمكن أيضًا سلق 

السمكة بالبخار 
بدل القلي أو 

الشوي.

إعداد السيدة 
أناهيد دونيكيان 

تصوير: رونالد ناصيف

مطبخ  رمضان لهامطبخ رمضان  لهامطبخ  رمضان لها



مطبخ  لها

كونكويسو 
تشيلي

■ ا لكمية تكفي 4 أشخاص

زيت نباتي ملعقتان صغيرتان
فليفلة خضراء حلوة نصف رأس مفروم 

ناعمًا
نصف بصلة صغيرة حمراء مفرومة 

ناعمًا
فليفلة هاال بينو المخللة ملعقة طعام 

مفرومة ناعمًا
ثوم مهروس فص واحد

جبنة قشدية طرية 250 غ
بندورة رأسان متوسطان مفرومان

■ يحمى الزيت في قدر متوسطة وتطهى 
الفليفلة مع البصل والفليفلة الحريفة والثوم 

حتى يذبل البصل. تضاف البندورة ويتابع 
الطهو مع التحريك لمدة دقيقتين.

■ تضاف الجبنة ويخفق المزيج حتى تذوب 
الجبنة ويصبح الغموس ناعمًا بقوام قشدي.

■ يقدم الغموس فاترًا مع رقاقات الذرة.

عرايس باللحم

كوشري
■ الكمية تكفي 4 إلى 6 أشخاص

عدس أسود صغير كوبان 
أرز مصري كوبان
معكرونة 250 غ

بصل 4 إلى 5 حبات مقطعة إلى شرائح 
ومقلية

بندورة مقشرة و مقطعة إلى مكعبات 1.5 
كيلوغرام  

ثوم مهروس ملعقة صغيرة
رأس فليفلة خضراء حريفة مفرومة 

1 إلى 2
خل ملعقة صغيرة

بهار أسود وكمون
زيت لقلي البصل وطهو العدس واألرز

■ يسلق العدس في الماء. وحين يبدأ 
بالغليان، تطفأ النار ويترك العدس جانبًا لمدة 

3 ساعات داخل القدر المغطاة.
■ يقلى البصل في الزيت حتى يشقرّ ويصبح 

هشًا، ثم يرش عليه الملح.
■ ينقع األرز في الماء البارد لمدة ساعتين ثم 

يغسل ويصفى ويقلى في الزيت نفسه الذي 
استخدم لقلي البصل. 

■ يضاف العدس مع مائه إلى البصل واألرز 
وتغطى القدر ويطهى الخليط على نار قوية 

حتى ينضج األرز ويمتص كل الماء. يرش 
الملح والكمون.

■ لتحضير الصلصة، يسخن القليل من الزيت 
النباتي في مقالة ويقلى فيه الثوم حتى يذبل 

ثم تضاف الفليفلة الخضراء والبندورة والخل 
والكمون. تطهى الصلصة حتى تتكثف ثم يرش 

عليها الملح.
■ تسلق المعكرونة ثم تصفى من الماء وتغسل 
بالماء البارد. يوضع خليط األرز والعدس في 

طبق التقديم وتسكب فوقه المعكرونة والبصل 
المقلي ثم خليط البندورة. يقدم الطبق 

ساخنًا.

مالحظة: الهاال 
بينو هي فليفلة 

مكسيكية 
حرّيفة.

■ الكمية تكفي 4 إلى 6 أشخاص

لحم الكفتة كيلوغرام مفروم ناعم
ملح ملعقة صغيرة

بهار أسود ثالثة أرباع ملعقة صغيرة
بابريكا ثالثة أرباع ملعقة صغيرة

بهار حلو ملعقة صغيرة
بقدونس ربع باقة مفرومة

بصلة كبيرة مفرومة ناعمًا
خبز عربي 6أرغفة متوسطة الحجم

زيت نباتي

■ يخلط لحم الكفتة مع الملح والبهار األسود 
والبهار الحلو والبقدونس والبصل. يقرص 

خليط الكفتة إلى 6 أقسام.
■ يفتح كل رغيف خبز إلى طبقتين.

■ يوزع كل قسم من الكفتة على الوجه األبيض 
لرغيف الخبز )الجهة الداخلية(، ثم يغطى 

بالوجه اآلخر من الرغيف ويضغط على 
الرغيف المحشو جيدًا.

■ تدهن أرغفة الخبز بالزيت وتوضع داخل 
مصبع ثم تشوى فوق الفحم أو داخل الفرن 

على كال الوجهين حتى تتحمص وينضج اللحم 
داخلها.

■ ترفع أرغفة الخبز عن النار وتقطع إلى 
قطع وتقدم ساخنة.

مطبخ  رمضان لهامطبخ رمضان  لها



مطبخ  لها

سلطة الشيف
■ الكمية تكفي 4 إلى 6 أشخاص

خس العادي أو خس آيسبرغ  كوبان 
المقطع إلى قطع صغيرة

بندورة حبتان متوسطتان مقطعتان إلى 
شرائح

بيض عدد 4 مسلوقة ومقشرة ومقطعة إلى 
أرباع

جامبون بقر أو حبش 6 شرائح

جبنة الغرويار  6 شرائح رقيقة

الصلصة
زيت نباتي ربع كوب
خردل ملعقة صغيرة

عصير ليمون ربع كوب
ملح

■ توضع شريحة جامبون بقر أو حبش وفوقها 
شريحة جبنة غرويار وتلف الشريحتان مع 

بعضهما مثل السيجار. تقطع هذه اللفافة إلى 
دوائر صغيرة الستعمالها في السلطة.

■ توضع أوراق الخس في طبق السلطة 
وفوقها شرائح البندورة وقطع البيض ودوائر 

الجبنة والجامبون.
■ يرش البهار األسود فوق هذه السلطة وتقدم 

مع الصلصة.

مطبخ  رمضان لهامطبخ رمضان  لها



مطبخ  لها

دقيق )المتعدد االستعماالت( 3 أكواب  
زبدة كوبان

 صفار بيضتين
فانيال

سكر  ناعم ثالثة أرباع الكوب 
مربى مشمش

سكر ناعم للزينة

بيض 4 )في حرارة 
الغرفة( 

سكر نصف كوب
دقيق نصف كوب

فانيال 
مسحوق الكاكاو 

ملعقة طعام

كريما الزبدة

زبدة )في حرارة 
الغرفة( كوب

حليب المكثف 
نصف كوب

فانيال

البرالين

لوز محمص مع 
قشره نصف كوب
سكر محول إلى 

كاراميل كوب

جاتوه برالين
■ الكمية تكفي 6 أشخاص

■ يخفق البيض مع السكر ليصبح شاحب اللون وكثيفًا قلياًل.
■ تضاف الفانيال والدقيق ومسحوق الكاكاو. يحرك الخليط جيدًا.

■ تبطن صينية مستطيلة بورق البارشمان ثم تدهن هذه الورقة بالزيت 
ويرش عليها الدقيق. 

■ يسكب خفيق الجاتوه في الصينية ويخبز في فرن حرارته 350 درجة 
فهرنهايت لمدة 12 إلى 15 دقيقة تقريبًا حتى يجمد الجاتوه.

■ يخرج الجاتوه من الفرن، وحين يفتر يقلب على فوطة مطبخ مغطاة 
بالسكر الناعم. يلف الجاتوه مثل الجذع ويترك ليبرد تمامًا.

■ لتحضير الكريما، تخلط الزبدة مع الحليب المكثف والفانيال 
للحصول على قوام قشدي ناعم.

■ لتحضير الحشوة، يسخن السكر في قدر حتى يصبح بلون الكاراميل. 
■ يسكب هذا الكاراميل الساخن في صينية مدهونة بالزيت ويترك 

حتى يجمد ويقسو، ثم يقطع إلى قطع.
■ يوضع اللوز المحمص مع قطع الكاراميل في خالط الطعام ويهرسان 

معًا للحصول على مزيج مفتت.
■ يفتح جذع الجاتوه ويدهن بكريما الزبدة ثم يرش عليه فتات اللوز 

المحمص والكاراميل ويلف الجاتوه مجددًا على شكل جذع.
■ تدهن لفافة الجاتوه بالمزيد من كريما الزبدة وينثر عليه المزيد من 

فتات اللوز المحمص والكاراميل.
■ يقطع الجاتوه إلى شرائح ويقدم مع القهوة أو الشاي أو العصير.

مالحظة: 
يطلق على 

عملية خلط 
اللوز مع 

الكاراميل 
اسم البرالين.

■ يخلط الدقيق مع الزبدة والسكر الناعم 
والفانيال في خالط الطعام للحصول على 

مزيج مفتت.
■ يضاف صفار البيضتين ويتابع الخلط 

للحصول على عجينة متماسكة في زاوية 
واحدة من وعاء الخالط.

■ تقسم العجينة إلى كرتين وتلف بورق 
النايلون وتحفظ في الثالجة لمدة ساعة.

■ ترق أول كرة عجين فوق سطح مرشوش 
بالدقيق للحصول على دائرة سماكتها ربع 
سنتيمتر. تقطع دائرة العجين إلى مربعات 

من 6 سم. تصف هذه المربعات في صينية.
■ تكرر العملية نفسها مع الكرة الثانية من 

العجين وتقطع الدائرة إلى مربعات صغيرة، 
على أن يتم إحداث فتحة صغيرة وسط كل 
مربع. يجب الحصول في النهاية على العدد 

نفسه من المربعات الذي تم الحصول عليه 
من العجينة األولى.

■ تخبز مربعات العجين في فرن حرارته 
350 درجة فهرنهايت حتى تشقرّ قلياًل 

وتنضج.
■ تخرج قطع البسكويت من الفرن وتترك 

لتبرد تمامًا.
■ تقلب مربعات البسكويت وتسكب ملعقة 

صغيرة من مربى المشمش وسط كل مربع.
■ يرش السكر الناعم فوق مربعات 

البسكويت التي تحتوي على فتحة في 
وسطها.

■ تلصق مربعات البسكويت المدهونة 
بالمربى مع المربعات المفتوحة في وسطها.

■ تحفظ قطع البسكويت المحشوة في 
وعاء كتيم للهواء.

مربعات 
البسكويت 

بالزبدة
■ الكمية تكفي 6 إلى 8 أشخاص

مطبخ رمضان  لها



مطبخ  لها

كباب باللبن
■ الكمية تكفي 4 إلى 6 أشخاص

لحم مفروم  كيلوغرام
بصل 3حبات متوسطة الحجم، مفرومة ناعمًا

بقدونس باقة مفرومة ناعمًا
بهار  أسود و كمون ملعقة صغيرة من كل نوع

لبن  زبادي كوبان مع فص ثوم مهروس
زبدة أو زيت نباتي ملعقتا طعام

خبز عربي رغيفان محمصان أو مقليان
صنوبر مقلي ربع كوب

■ يخلط اللحم مع البصل والبقدونس والتوابل 
والملح للحصول على مزيج متجانس. يقرّص 

هذا المزيج إلى كرات صغيرة بحجم حبات 
الكرز، مع ضرورة غمس اليدين بالماء البارد 

بين الحين واآلخر لتفادي التصاق اللحم 
باألصابع.

■ تقلى كرات اللحم في الزيت الساخن حتى 
تنضج وتجف من الماء.

■ يخلط لبن الزبادي مع نصف ملعقة صغيرة 
من التوابل والملح.

■ يوزع الخبز المحمص أو المقلي في قعر 
طبق زجاجي مقاوم للحرارة ثم تسكب فوقه 

كرات اللحم المقلية وزيت القلي. يسكب أخيرًا 
اللبن فوق كرات اللحم ويزين الطبق بالصنوبر 

المقلي.

كباب السفود 
)شيش كباب(

■ الكمية تكفي 4 إلى 6 أشخاص

مطبخ رمضان  لها

برغل بدفينة
■الكمية تكفي 4 إلى 6 أشخاص

لحم غنم أوبقر كيلوغرام مقطع إلى 
مكعبات كبيرة

برغل خشن 3 أكواب
بصلة كبيرة مفرومة

معجون بندورة ملعقة طعام
حمص كوبان منقوعان في الماء طوال الليل

ملح وبهار أسود
مرقة اللحم 4 أكواب

■ تقلى قطع اللحم في السمنة في طنجرة 
الضغط حتى يتغير لون اللحم. 

■ تسلق بعدها قطع اللحم في الماء الساخن 
في طنجرة الضغط نفسها. 

■ تزال الزفرة عند ظهورها، ثم يضاف 
الملح، والحمص المغسول والمصفى، وورقة 

الغار، والبصلة المقطعة، و3 إلى 4 حبات هال 
ومعجون البندورة. 

■ يطهى الخليط على النار حتى ينضج اللحم 
والحمص. يرفع الغطاء عن طنجرة الضغط، 

وترمى ورقة الغار والبصل فيما يحتفظ بقطع 
اللحم جانبًا. 

■ يغسل البرغل ويصفى ثم يضاف إلى المرقة 
الحمراء البالغ حجمها 4 أكواب مبدئيًا. 

■ يطهى البرغل في المرقة حتى يمتص 
كل السائل وينضج. تطفأ النار وتترك القدر 

مغطاة لمدة 10 دقائق حتى يرتاح البرغل. 
■ ينقل البرغل إلى طبق التقديم وتوزع فوقه 
قطع اللحم. يقدم الطبق مع اللبن والسلطة 

الخضراء والكبيس.

مالحظة: يمكن 
حذف معجون 

البندورة من 
هذه الوصفة 
حسب الذوق.

مالحظة: إنه 
نوع من الفتة 
بكرات اللحم.

لحم غنم كيلوغرام خاٍل من العظام و مطحون ناعمًا
بندورة صغيرة 4 إلى 6 حبات 

بصلة كبيرة مبروشة
ملح ملعقة صغيرة

قرفة مطحونة نصف ملعقة صغيرة
فلفل أسود نصف ملعقة صغيرة

بهار حلو نصف ملعقة  

■ يخلط الملح والفلفل األسود والقرفة 
والبهار الحلو مع اللحم المفروم للحصول على 

خليط متجانس.
■ يقسم خليط اللحم إلى 16 أو 18 كرة، 

ثم تقرص هذه الكرات حول سفود طويلة. 
تقرص الكرات على أشكال نقانق رفيعة 

طولها 12 سم تقريبًا، مع ضرورة تبليل اليدين 
بالماء بين الحين واآلخر لقولبة خليط اللحم 

بسهولة. توضع سفود الكباب على مصبّع 
وتشوى على الفحم بحيث ال يالمس اللحم 

النار. تقلب السفود بين الحين واآلخر ليحمرّ 
اللحم بالتساوي وتدهن األسياخ بالسمنة بين 

الحين واآلخر، على أن يستمر الشواء 5 إلى 7 
دقائق تقريبًا. تدهن حبات البندورة بالسمنة 
وتوضع في سفود وتشوى بسرعة فوق الفحم 
إلى جانب الكباب. تسحب الكباب من السفود 

وتقدم فورًا مع البندورة المشوية.

مالحظة: يمكن 
تقديم هذا الطبق 
مع األرز المبخر 
الذي هو عبارة 
عن أرز مسلوق 

مخلوط بملعقتي 
طعام من السماق 

وصفار بيضة 
واحدة والقليل 
من الزبدة. كما 

يمكن تقديم 
الكباب مع 

السلطة المؤلفة 
من البقدونس 

المفروم وجوانح 
البصل وملعقتيّ 

طعام من السماق 
ورشة من الملح.

إعداد السيدة 
أناهيد دونيكيان 

تصوير: رونالد ناصيف

مطبخ  رمضان لها



مطبخ رمضان  لهامطبخ  لها

مختوم 
المعكرونة

■ الكمية تكفي 6 أشخاص

علبة معكرونة وزنها 500 غ
لحم  مفروم خشنًا نصف 

كيلوغرام
بصل 3 حبات متوسطة مفرومة

بندورة 3 حبات معصورة ومفرومة
معجون البندورة ملعقة طعام

توابل مطحونة )خولنجان، هال، 
بهار أسود( ملعقة صغيرة

ثوم مهروس نصف ملعقة صغيرة
ملح نصف ملعقة طعام )حسب 

الذوق(
زيت نباتي ربع كوب

زيت  نباتي للمعكرونة ملعقتا 
طعام

مرقة دجاج مكعب
ملح للمعكرونة ملعقة صغيرة  

بيضتان لتحضير العجة
حليب سائل ملعقتا طعام

بقدونس مفروم ملعقة طعام
رشة ملح

■ يوضع البصل في مقالة ويضاف 
إليها الزيت والتوابل واللحم والثوم. 

يقلى الخليط على النار حتى يتخلص 
الماء من عصارته وينضج الخليط.

■ تضاف البندورة، ومعجون البندورة 
ويرش الملح.

■ تسلق المعكرونة في الماء المغلي 
الذي أضيف إليه الملح والزيت ومكعب 

مرقة الدجاج. ترفع المعكرونة من 
القدر حين تنضج وتصفى في مصفاة.
■ يخفق البيض بالشوكة ويضاف إليه 
الملح والحليب. يحرك الخليط جيدًا.

■ تدهن مقالة كبيرة غير الصقة 
بالزيت ويسكب فيها خليط البيض. 

تحرك المقالة يمينًا ويسارًا تمامًا كما 
في تحضير الكريب بحيث يتوزع خفيق 

البيض على كل سطح المقالة. تقلب 
العجة على الوجه اآلخر لطهوها أيضًا.

■ ترفع العجة من المقالة وتلف مثل 
اللفافة ثم تقطع إلى شرائح رقيقة.

■ لتقديم هذا الطبق، تسكب 
المعكرونة في طبق التقديم وتغطى 

باللحم ثم توزع أشرطة العجة في 
األعلى.

■ يزين الطبق بالبقدونس ويقدم 
ساخنًا.

تالياتيلي 
بالدجاج والفطر

■ الكمية تكفي 4 إلى 6 أشخاص

■ الكمية تكفي 4 الى 6 أشخاص

فيليه سلمون نصف كيلوغرام المقطع 
إلى 4 شرائح

علبة معكرونة وزنها 250 غ
كريما طازجة كوبان

بيض عدد 3
ملح وبهار أبيض

زيت زيتون لقلي شرائح السلمون
أوراق حبق مفرومة نصف كوب 

لحم دجاج مقطع 
إلى مكعبات متوسطة 

الحجم كيلوغرام
معكرونة التالياتيلي 

علبة
كريما طازجة 

4 أكواب
فطر  طازج مقطع 

إلى شرائح 250 غ
فطر سيب 40 غ 

منقوع في نصف كوب 
من الماء الفاتر

جبنة البارميسان 
ربع كوب

زبدة ملعقتا طعام
 زيت ربع كوب لقلي 
المعكرونة المسلوقة

بقدونس مفروم 
للزينة

■ تسخن الكريما في قدر عميقة وحين تبدأ 
بالغليان، تضاف إليها قطع الدجاج ويتابع 

الطهو.
■ تسخن الزبدة في قدر أخرى ويقلى فيها 

الفطر الطازج حتى يطرى. يضاف فطر سيب 
مع ماء النقع ويتابع الطهو مع التحريك لبضع 

دقائق حتى امتصاص الماء.
■ يضاف خليط الفطر إلى خليط الدجاج 
ثم ترش نصف  ملعقة  صغيرة من البهار 

األبيض ويطهى الخليط لبضع دقائق 
إضافية حتى ينضج الدجاج وتتكثف الكريما 

قلياًل.
■ تسلق التالياتيلي في الماء حتى تنضج 

جزئيًا ثم تصفى. تقلى بعدها التاغلياتيلي 
في الزيت لبضع دقائق ثم تضاف إلى خليط 
الدجاج مع جبنة البارمسان. يحرك الخليط 

جيدًا.
■ تنقل التالياتيلي إلى طبق التقديم وتزين 

بالبقدونس المفروم وتقدم ساخنة.

مالحظة: 
ال يستحسن 

طهو الصلصة 
مع المعكرونة 

لوقت طويل ألن 
البيض يتخثر في 

الصلصة.

السلمون  مع المعكرونة

■ تقلى شرائح السلمون في زيت الزيتون الساخن حتى تنضج وتصبح 
وردية اللون، ثم ترفع وتترك لتبرد قبل أن تفتت إلى قطع متوسطة.

ثم تصفى  7 دقائق حتى تنضج جزئيًا  إلى   6 لمدة  المعكرونة  تسلق   ■
من الماء.

يخلط البيض مع البهار األبيض، والملح، والكريما الطازجة ويسكب   ■
هذا الخليط فوق المعكرونة المسلوقة. تضاف قطع السلمون والحبق 
أو الشبث، ويخلط المزيج فوق نار متوسطة لبضع دقائق حتى تتكثف 

الصلصة قلياًل.
■ تنقل المعكرونة إلى طبق التقديم وتزين بأوراق الشبث أو الحبق وتقدم 

على الفور.



مطبخ  لها

بيض )مفصول بياضه 
عن صفاره في حرارة 

الغرفة( عدد 6 
سكر كوب وربع الكوب

دقيق ذاتي االرتفاخ 
120 غ  

مسحوق الكاكاو 
4 مالعق طعام

كريما زبدة بالشوكوال
لفافات شوكوال بيضاء 

وسوداء

روالد الشوكوال 
البيضاء

■ الكمية تكفي
 10 أشخاص

■ تدهن صينيتان للسويس رول حجمهما 
33×23 سم بالزيت وتبطنان بورق البارشمان.
■ يخفق بياض البيض في الخالط الكهربائي 
ليتحول إلى مرانغ جامد. يضاف إليه نصف 

كوب السكر تدريجيًا ويتابع الخفق حتى يذوب 
السكر ويصبح المرانغ المعًا.

■ يحمى الفرن لغاية 375 درجة فهرنهايت.
في وعاء آخر، يخفق صفار البيض مع بقية 

السكر ليصبح كثيفًا جدًا وبلون الليمون. 
يضاف الدقيق ومسحوق الكاكاو ويتابع الخفق 
جيدًا. يضاف مرانغ البيض على ثالث دفعات 

ويحرك المزيج بملوق بالستيكي.
■ يسكب المزيج في الصينيتين المحضرتين 

ويخبز في الفرن لمدة 8 إلى 10 دقائق أو حتى 
يجف سطح قالبيّ الجاتوه.

■ ينخل الكاكاو فوق فوطتين نظيفتين ويقلب 
قالبا الجاتوه على هاتين الفوطتين. ينزع ورق 
البارشمان بعناية عن كل قالب جاتوه، ثم يلف 

كل جاتوه من طرفه الضيّق بمساعدة المنشفة 
للحصول على شكل.

■ يوضع قالبا الجاتوه على مصبّع حديدي 
ويتركان ليبردا تمامًا.

تحضر كريما الزبدة بالشوكوال.
■ يفتح أول قالب جاتوه ويدهن بثلث كمية 
كريما الزبدة، ثم يلف مجددًا مثل الجذع. 

■ يفتح الجاتوه الثاني ويدهن بثلث آخر من 
كريما الزبدة. يلصق هذان القالبان ببعضهما 

ويلفان معًا.
■ توضع الروالد في طبق التقديم وتدهن بما 

تبقى من كريما الزبدة.
■ تزين الروالد بلفافات الشوكوال السوداء 

والبيضاء ويحفظ الجاتوه في الثالجة حتى 
موعد التقديم.

كريما الزبدة بالشوكوال البيضاء
■ تسخن 3 مالعق طعام من الحليب 

في قدر على نار متوسطة حتى تظهر 
فقاقيع صغيرة. ترفع القدر عن النار. 

يضاف إليها 60 غ من الشوكوال البيضاء 
المفرومة ويحرك الخليط حتى تذوب 

الشوكوال.
■ توضع الكريما في الثالجة لمدة 30 

دقيقة تقريبًا حتى تبرد، مع التحريك بين 
الحين واآلخر.

■ في وعاء كبير، يخلط 120 غ من السكر 
الناعم المنخول مع 175 غ من الزبدة 
الطرية. يخفق هذا المزيج بالخالط 

الكهربائي لمدة 10 دقائق ليصبح ناعمًا 
وكثيفًا. يضاف إليه خليط الشوكوال 

ويحرك المزيج ليصبح ناعمًا.

جاتوه الفراولة الملكي
■ الكمية تكفي 6 أشخاص

بياض بيض 5 مع سكر ربع كوب
صفار بيض 5 مع سكر نصف كوب

دقيق متعدد االستعماالت ثالثة أرباع 
الكوب

فانيال

■ يخفق بياض البيض حتى يصبح كثير 
الرغوة. يضاف إليه السكر تدريجيًا للحصول 

على مرانغ جامد والمع.
■ يخفق صفار البيض مع السكر للحصول 

على خفيق شاحب. تضاف الفانيال والدقيق 
ويخفق الخليط جيدًا باآللة.

■ يوقف عمل الخالط، ويضاف خليط صفار 
البيض إلى مرانغ البيض ويحرك المزيج 

بملعقة خشبية أو ملوق بالستيكي.
■ يسكب هذا الخفيق في قالب جاتوه دائري 

قطره 24 سم مدهون بالزيت ومرشوش 
بالدقيق ويخبز لمدة 20 إلى 25 دقيقة في 

فرن حرارته 350 درجة فهرنهايت حتى يصبح 
الجاتوه وردي اللون وينضج من الداخل.

■ يخرج الجاتوه من الفرن ويترك ليبرد بحيث 
تنكمش حوافه قلياًل.

■ يقلب الجاتوه على مصبّع معدني ويقسم 
أفقيًا إلى 3 طبقات. تدهن كل طبقة بالقليل 

من قطر السكر ثم يوزع عليها خليط الكريما 
الطازجة والفراولة. تغطى الطبقة الثالثة من 

الجاتوه بما تبقى من الكريما.
■ يزين الجاتوه بحبات الفراولة والكريما 

الطازجة ويحفظ في الثالجة حتى موعد 
التقديم.

الحشوة

كريما 
طازجة 

مخفوقة 
3 أكواب
فراولة 

)مفرومة(كوبان  
سكر ملعقتا 

طعام 
قطر السكر 

كوب )كوب من 
السكر مغلي 
مع كوب من 

الماء مع إضافة 
منّكه(

حبات فراولة 
لتزيين الجاتوه

مطبخ رمضان  لها



حلويات العيد

تشيزكايك الفراولة 
والشوكوال البيضاء

■ الكمية تكفي 8 إلى 10 أشخاص

جبنة قشدية علبتان في حرارة الغرفة 
)2× 400 غ(

بسكويت دايجستيف علبة وزنها 200 غ
زبدة مذوبة50 غ

سكر ثلثا الكوب
برش ليمون ملعقة صغيرة

مسحوق الجيالتين المذوب ملعقة طعام
ماء مغلي ربع كوب

شوكوال بيضاء مذوبة 200 غ
كريما طازجة مخفوقة كوب
فراولة منظفة ومفرومة كوب

فراولة حبة مشطورة إلى نصفين للزينة
توت بري باقة صغيرة للزينة

شوكوال بيضاء مذوبة 100 غ للزينة
مربى المشمش للزينة

■ يخلط بسكويت دايجستيف المفتت مع 
الزبدة المذوبة ويوضع الخليط في قعر قالب 

تشيزكايك دائري قطره 20 سم.
■ تخفق الجبنة القشدية مع السكر وبرش 

الليمون في الخالط الكهربائي للحصول على 
مزيج ناعم. يضاف الجيالتين المذوب في 
الماء والشوكوال ويحرك الخليط للحصول 

على مزيج ناعم. تضاف إليه الكريما وتخلط 
معه.

■ تسكب نصف هذه الحشوة في قالب 
التشيزكايك المحضر ثم يوزع كوب من 
الفراولة المفرومة ويغطى من ثم ببقية 

الحشوة. يمهد سطح الحشوة بملوق 
بالستيكي ويحفظ قالب التشيزكايك في 

الثالجة  لمدة 3 ساعات أو حتى يجمد.
■ يذوب 150 غ من الشوكوال البيضاء 

وتسكب هذه الشوكوال فوق ورقة بارشمان 
ويمهد سطحها جيدًا. تقطع هذه الشوكوال 

بقطاعة البسكويت أو حافة فنجان قهوة إلى 
دوائر صغيرة عندما تكون طرّية.

■ ينقل التشيزكايك من القالب إلى طبق 
التقديم ويستخدم نصف كوب من الكريما 

المخفوقة للصق دوائر الشوكوال على حواف 
التشيزكايك، على أن تتشابك دوائر الشوكوال 

ببعضها.
■ يدهن سطح التشيزكايك بمربى المشمش 

وتوضع عليه قطعة من الشوكوال البيضاء 
وفوقها حبة فراولة مشطورة إلى نصفين 

وباقة صغيرة من التوت البري.

إعداد السيدة 
أناهيد دونيكيان 

تصوير: رونالد ناصيف

مطبخ رمضان  لها

مالحظة: 
للحصول على 

قطعة الشوكوال 
المخصصة 

لتزيين سطح 
التشيزكايك، 
يسكب القليل 
من الشوكوال 

البيضاء 
المذوبة على 

ورقة بارشمان، 
ثم تلوى الورقة 
قلياًل للحصول 

على الشكل 
المطلوب.



بوظة مع حالوة الجبنة
■ الكمية تكفي 4 إلى 6 أشخاص

بوظة القشطة أو بوظة الفانيال الجاهزة 300 إلى 400 غ 
بوظة الفستق الخضراء )جاهزة( 300 إلى 400 غ 

حالوة جبنة جاهزة 6 دوائر 
حالوة الجبنة )للزينة( قطع إضافية

■ تحضر دوائر معدنية 
فارغة القعر قطرها 7 سم 

وارتفاعها 4 سم وتوضع في 
صينية مسطحة.

■ تحشى كل دائرة حتى 
نصفها ببوظة القشطة 

ويضغط عليها جيدًا وتحفظ 
في قسم التجليد من الثالجة 

لمدة ساعة كاملة حتى 
تقسو.

■ توضع دائرة من عجينة حالوة الجبنة في كل دائرة فوق بوظة القشطة، ثم 
تغطى ببوظة الفستق الخضراء ويمهد سطحها.

■ تحفظ القوالب مجددًا في قسم التجليد من الثالجة لمدة 2 إلى 3 ساعات 
حتى تقسو.

■ تفرغ القوالب من محتواها وتزين القطع بالمزيد من حالوة الجبنة وتقدم 
كنوع لذيذ من الحلوى.

بسكويت دموع الشوكوال
■ الكمية تكفي 8 إلى 10 أشخاص

زبدة في حرارة الغرفة ثلث كوب 
جبنة فيالدلفيا 100 غ

سكر ثالثة أرباع الكوب
صفار بيضة

عصير برتقال ملعقتا طعام
دقيق متعدد االستعماالت كوب وربع الكوب

باكينغ باودر ملعقتا طعام
ملح ربع ملعقة صغيرة

برش جوز الهند 2.5 كوب
بسكويت )على شكل دموع  Hershey’s Kisses( علبة وزنها 270 غ

■ تخفق الجبنة القشدية مع الزبدة والسكر للحصول على قوام قشدي. يضاف 
صفار البيض وعصير البرتقال ويخلط المزيج.

■ يضاف الدقيق والباكينغ باودر والملح وبرش جوز الهند.
■ يقرص الخليط إلى كرات بحجم حبات الجوز. تغمس هذه الكرات في برش 

جوز الهند ثم تصف على ورق بارشمان في صينية خبز.
■ تخبز الصينية في فرن حرارته 350 درجة فهرنهايت لمدة 10 دقائق تقريبًا 

حتى تصبح وردية اللون.
■ تخرج الصينية من الفرن وتوضع دمعة شوكوال في وسط كل قطعة بسكويت 

فاترة.
■ تترك قطع البسكويت لتبرد وتصبح في حرارة الغرفة.

جاتوه البوظة الملون
■ الكمية تكفي 6 أشخاص

بافلوفا
■ الكمية تكفي 4 

إلى 6 أشخاص

بياض بيض )في 
حرارة الغرفة( 4

سكر كوب 
سكر ناعم كوب

خل أبيض ملعقة 
طعام

كريما مخفوقة 
كوبان

فاكهة ملونة للزينة
فانيال

بافلوفا

بسكويت 
دموع 

الشوكوال

جاتوه البوظة الملون

بنة
الج

ة 
الو

 ح
مع

ظة 
بو

■ يخفق بياض البيض في الخالط حتى يصبح كثير 
الرغوة. يضاف إليه السكر تدريجيًا ويتابع الخفق. 

تضاف الفانيال والخل ويتابع الخفق حتى الحصول 
على مرانغ جامد والمع.

■ يوقف الخالط الكهربائي وينخل السكر الناعم 
فوق الوعاء ثم يضاف تدريجيًا إلى الخفيق في 

الخالط ويحرك معه بملعقة خشبية.
■ تبطن صينية بورقة بارشمان ويسكب فيها 

المرانغ. يخبز المرانغ في فرن حرارته 200 درجة 
فهرنهايت لمدة 35 إلى 40 دقيقة حتى يجمد المرانغ 

من الخارج وإنما يبقى طريًا قلياًل من الداخل. يتابع 
خبز المرانغ بدقة بحيث ال يتغير لونه نتيجة الخبز 

المفرط.
■ يطفأ الفرن ويترك المرانغ داخله لمدة ساعة 

كاملة حتى يجف بفعل الحرارة المحبوسة في الفرن.
■ يخرج المرانغ من الفرن ويزين بالكريما المخفوقة 

والفاكهة الملونة ويقدم بمثابة حلوى صيفية لذيذة.

■ يهرس بسكويت الدايجستيف مع الزبدة المذوبة للحصول على قوام مفتت.
■ يحضر قالب تشيزكايك قطره 22 سم ويسكب خليط البسكويت في قعره 

ويضغط عليه جيدًا باألصابع أو متن الملعقة للصقه بقعر القالب.
■ يحفظ القالب في قسم التجليد من الثالجة لمدة ساعة ثم يزين سطحه 

ببوظة الشوكوال وبعدها ببوظة الفانيال. يمهد سطح القالب بملوق بالستيكي.
■ يحفظ الجاتوه في قسم التجليد من الثالجة حتى يجمد ثم يخرج ويغطى 

سطحه وحوافه بالكريما الطازجة المخفوقة وشعيرية الشوكوال أو برش 
الشوكوال. 

■ توزع كرات البوظة الملونة فوق الجاتوه قبل حفظه مجددًا في قسم التجليد 
من الثالجة حتى موعد التقديم.

بوظة الفانيال 1.5إلى 
2 كلغ

بسكويت دايجستيف 
)مغلف بالشوكوال( علبة 

زبدة مذوبة نصف كوب
شعيرية شوكوال أو برش 

الشوكوال
كريما طازجة مخفوقة 

كوب
كرات بوظة ملونة

مطبخ رمضان  لها



كرات التمر
■ الكمية تكفي 8 

إلى 12 أشخاص

دقيق كوبان ونصف 
الكوب

دقيق الذرة نصف 
كوب

سكر ناعم نصف 
كوب

زبدة في حرارة 
الغرفة )علبة وزنها 

227 غ(
رشة فانيال

صفار بيضة 
واحدة لدهن سطح 

البسكويت
حليب ربع كوب 

حسب الحاجة

الحشوة

تمر خال من 
النوى 250 غ

زبدة ملعقة طعام
جوز )اختياري( ربع 

كوب

تحضير الحشوة

■ تذوب الزبدة في قدر. يضاف إليها التمر 
ويهرس بمتن الشوكة.

■ يضاف الجوز )اختياري(، وتحضر كرات 
صغيرة من هذه الحشوة.

تحضير العجينة

■ يوضع الدقيق ودقيق الذرة والسكر والزبدة 
والفانيال في خالط الطعام ويخلط الكل معًا 

حتى تتماسك العجينة في زاوية واحدة من 
وعاء الخالط. 

■ يجب إضافة الحليب تدريجيًا إذا كانت 
العجينة جافة ومفتتة.

■ تحضر كرات بحجم حبة الجوز وتفتح 
فجوة فيها مثل أقراص الكبة وتوضع كرة تمر 

داخل العجينة. 
■ تغلق العجينة وترصف في صينية غير 

الصقة شرط إحداث عالمة بمتن الشوكة في 
كل كرة. 

■ يدهن سطح الكرات بصفار البيض قبل 
خبزها في فرن حرارته 350 درجة فهرنهايت 
أو 180 درجة مئويةحتى يصبح سطح الكرات 

وردي اللون.

■ الكمية تكفي 4 إلى 6 أشخاص

شارلوت بالقشطلية

■ يحضر قطر السكر كما ذكرنا قباًل في 
المكونات.

■ يذوب دقيق الذرة مع نصف كوب من 
الحليب في وعاء صغير. توضع ثالثة أكواب 
ونصف كوب من الحليب في قدر فوق النار 

حتى الغليان. يضاف حينها السكر ودقيق 
الذرة المذوب. يخلط الكل بواسطة الخفاقة 

أو الملعقة الخشبية إلى أن يصبح المزيج 
كثيفًا وتظهر فقاقيع كبيرة. ترفع القدر عن 

النار.
■ تضاف القشدة الطازجة وتخلط مع 

المزيج.
■ يقطع جانب واحد من أصابع البسكويت 

وتنقع في قطر السكر، ثم ترصف على حواف 
قالب لولبي قطره 20 سم. يغطى قعر قالب 

الشارلوت بالقطع الباقية من البسكويت.
■ توضع نصف كمية القشطلية فوق أصابع 
البسكويت، ثم توضع طبقة أخرى من قطع 

البسكويت.
■ وتغطى القطع بعدها ببقية القشطلية 

ويرش فوقها جوز الهند والفستق الحلبي 
المطحون. تزين الشارلوت بزهر الليمون 

وتحفظ في الثالجة لمدة ساعتين إلى ثالث 
ساعات حتى تجمد.

■ تقدم الشارلوت باردة وتقطع إلى شرائح 
وتقدم مع المزيد من قطر السكر حسب 

الذوق.

بسكويت أصابع 15 إلى 20 قطعة

قطر السكر 

سكر كوب
ماء نصف كوب

■ يذوّب السكر في الماء فوق النار لمدة 
7 دقائق وحين يبدأ المزيج بالغليان، 

ترفع القدر عن النار. 
■ تضاف نصف ملعقة صغيرة من ماء 

الورد ونصف ملعقة صغيرة من ماء 
الزهر.

القشدة

حليب 4 أكواب  
دقيق الذرة 5 مالعق طعام من

سكر 4 مالعق طعام 
قشدة طازجة نصف كوب

ماء الورد ملعقة صغيرة 
ماء الزهر ملعقة صغيرة

فستق حلبي مطحون خشنًا للزينة
رقاقات جوز الهند نصف كوب للزينة

زهر الليمون

بسكويت سابليه 6 
إلى 8 قطع

قشطة الجاهزة
نصف كيلوغرام

وصفة عجينة فستق

كريما طازجة فاترة 
كوبان 

سكر ملعقتا طعام
شوكوال بيضاء 

مذوبة 200 غ
مسحوق الجيالتين 

ملعقة طعام مذوبة 
ماء فاتر5 مالعق طعام
فستق حلبي مطحون 

وسطًا للزينة

بسكويت السابليه

دقيق متعدد 
االستعماالت كوبان

زبدة كوب في حرارة 
الغرفة

بيضة واحدة
سكر الناعم ثالثة 

أرباع الكوب 
فانيال

مقادير عجينة 
الفستق

فستق نصف كوب
سكر ناعم
نصف كوب

قطر السكر السميك 
1 إلى 2 ملعقة طعام

فرك الكنافة ملعقة 
طعام

ماء الورد ملعقة صغيرة
ماء الزهر ملعقة 

صغيرة

■ يحضر بسكويت السابليه للحصول على 
قطع قطرها 7 إلى 8 سم.

■ تحضر عجينة الفستق الحلبي بخلط 
نصف كوب من الفستق المطحون ناعمًا 

مع 1 إلى 2 ملعقة طعام من القطر السميك 
وملعقة صغيرة من ماء الورد وملعقة صغيرة 

من ماء الزهر ونصف كوب من السكر 
الناعم وملعقة طعام من فرك الكنافة. 

■ يدعك المزيج جيدًا للحصول على 
عجينة سميكة.

■ تقرص هذه العجينة إلى دوائر مسطحة 
قطرها 4 إلى 5 سم ثم توضع الدوائر 

جانبًا.
■ يذوب مسحوق الجيالتين في 5 مالعق 

طعام من الماء الفاتر. يخلط هذا الجيالتين 
المذوب مع الشوكوال البيضاء المذوبة ومن 

ثم مع كوبين من الكريما الطازجة الفاترة.
■ يوضع وعاء الكريما والجيالتين في وعاء 

آخر مليء بالماء ومكعبات الثلج ويترك 
لبضع دقائق ليصبح بقوام اللبن. يجب 

تحريك محتوى الوعاء باستمرار لتفادي 

الحصول على كتل.
■ تحضر 6 إلى 8 قوالب كاسترد صغيرة 

مقببة، قطر الواحد منها 7 إلى 8 سم.
■ يسكب 2 إلى 3 مالعق طعام من مزيج 
الشوكوال والجيالتين والكريما الطازجة 
في أكواب الكاسترد الصغيرة المدهونة 

بالزيت وتحرك األكواب قلياًل بحيث يغطي 
المحتوى قعرها وحوافها.

■ تحفظ أكواب الكاسترد في الثالجة حتى 
يصبح محتواها جامدًا.

■ تسكب ملعقة طعام من القشطة فوق كل 
كوب كاسترد ثم تسكب دائرة من معجون 

الفستق الحلبي وتغطى بملعقة طعام أخرى 
من القشطة. يسوّى سطح القشطة بمتن 

ملعقة معدنية.
■ تغطى القشطة بقرص سابليه ويضغط 
عليها جيدًا ثم يحفظ الطبق في الثالجة 

لمدة ساعة أو ساعتين.
■ تخرج األطباق من الثالجة ويفرغ 

محتواها للحصول على قوالب مقببة 
الشكل. يغلف قعر القوالب بالفستق 

المطحون ويزين سطحها أيضًا بالفستق 
المطحون وتقدم.

تحضير بسكويت السابليه

■ يدعك الدقيق مع الزبدة والبيضة 
والسكر الناعم 

والفانيال للحصول على عجينة متماسكة 
في زاوية واحدة من وعاء الخالط. تحفظ 

العجينة في الثالجة لمدة ساعة.
■ ترق العجينة بالشوبك فوق سطح 

مرشوش بالدقيق للحصول على دائرة 
كبيرة سماكتها نصف سنتيمتر. تقطع 

هذه الدائرة إلى أقراص قطرها 7 إلى 8 
سم، أي أن يكون حجمها بحجم أكواب 

الكاسترد نفسه. 
■ تخبز قطع السابليه في فرن حرارته 

350 درجة فهرنهايت حتى تصبح وردية 
اللون، ثم تخرج من الفرن وتستعمل في 

تحضير الوصفة.

القبة البيضاء
■ الكمية تكفي 4 

إلى 6 أشخاص

مطبخ رمضان  لها



إعداد السيدة 
أناهيد دونيكيان 

تصوير: رونالد ناصيف

كباب شقف

الكمية تكفي 4 إلى 6 أشخاص

❍ لحم بقر أو غنم هبر كيلوغرام مقطع إلى 
مكعبات

❍ ليّة الغنم 250 غ
❍ ملح ملعقة طعام

❍ بصلة كبيرة مقطعة إلى شرائح رقيقة
❍ بابريكا ملعقة صغيرة

❍ بهار أسود ملعقة صغيرة
❍ بهار حلو نصف ملعقة صغيرة

❍ زيت نباتي نصف كوب

الخبز بالفلفل

❍ خبز عربي 4 أرغفة مفتوحة
❍ بابريكا حلوة أو نصف الحريفة 4 إلى 6 

مالعق طعام
❍ زيت نباتي ربع كوب

❍ بصلتان متوسطتان مقطعتان إلى شرائح 
رقيقة

❍ بقدونس مفروم ناعمًا باقة
❍ كمون ملعقة صغيرة

التحضير

والملح  الغنم  ليّة  مع  اللحم  مكعبات  تخلط 
والبهار األسود والبهار الحلو والبابريكا وشرائح 

البصل والزيت النباتي.
لتخليل  ا صلصة  مع  للحم  ا مكعبات  تغطى 

وتحفظ في الثالجة لمدة 12 إلى 24 ساعة.
 تغرز مكعبات اللحم في أسياخ معدنية على أن 

توضع قطعتان من الليّة في كل سيخ.
بين  تقليبها  مع  الفحم،  على  األسياخ  تشوى 
الحين واآلخر لتفادي احتراقها ثم تقدم مع 

البندورة المشوية والبصل والخبز بالفلفل.

تحضير الخبز بالفلفل

والكمون. يسكب  الزيت  مع  البابريكا  تخلط 
مقدار ملعقة طعام من هذا الخليط فوق كل 

رغيف خبز عربي.
يرش البقدونس والبصل فوق خليط البابريكا 
وتشوى  الخبز جيدًا  رغيف  على  ثم يضغط 

األرغفة على الفحم حتى تتحمص جيدًا.
تقطع أرغفة الخبز إلى أرباع وتوضع في قعر 
الكباب  ت��وزع فوقها أسياخ  ثم  التقديم  طبق 

المشوية.

معجون الفلفل يمكن استعمال مالحظة: 
ومن ثم إضافة بدل البابريكا 

الزيت إليه.

مطبخ  لهامطبخ  لها



أرز مبّلح
الكمية تكفي 4 إلى 6 أشخاص

❍ كوبان من األرز البسماتي
❍ 750 غ من شرائح السمك

❍ 8 أكواب من الماء
❍ مجموعة من التوابل مؤلفة من: عود 

قرفة، 5 حبات هال، 5 حبات بهار، نصف 
ملعقة صغيرة بهار أبيض، نصف ملعقة 

صغيرة كمون، ورقتا غار موضوعة كلها في 
صرّة من قماش الشاش.

❍ ملعقتا طعام من الزيت النباتي
❍ ملعقة طعام من الزبدة

❍ بصلتان متوسطتان، مفرومتان ناعمًا
❍ فصا ثوم مهروسان

❍ قطعة زنجبيل من 4 سم، مبشورة
❍ حبتا لومي محززتان بشوكة أو سكين

❍ رأس فليفلة خضراء، نصف حريف

❍ حبة بندوة متوسطة الحجم، مفرومة
❍ 3 مالعق طعام من الكزبرة الخضراء 

)الجلجالن األخضر( المفرومة
❍ ملعقة صغيرة من الملح

❍ ملعقة صغيرة من الكزبرة اليابسة 
)الجلجالن المطحون(

❍ ملعقة صغيرة من العقدة الصفراء
❍ ملعقة صغيرة من البهار المخلوط 

المطحون

التحضير

تسلق شرائح السمك مع باقة التوابل لمدة 2 
إلى 3 دقائق، ثم ترفع وتوضع جانبًا.

يحتفظ بالمرقة مع باقة التوابل جانبًا لمدة 
نصف ساعة حتى تتغلغل نكهات الصرة في 

المرقة. تصفى المرقة للحصول على 4 أكواب 
مرقة منّكهة.

يغسل األرز وينقع في الماء لمدة نصف ساعة 
مع ربع ملعقة صغيرة من الملح، ثم يشطف 

ويصفى.
يحمى الزيت والزبدة في قدر ويقلى الثوم 

مع الزنجبيل والبصل لبضع دقائق. تضاف 
الفليفلة الخضراء واللومي ويتابع القلي لمدة 

3 دقائق إضافية.
تضاف البندورة والملح والتوابل المطحونة 

ويتابع القلي لمدة دقيقتين إضافيتين.
تضاف مرقة السمك المنّكهة )4 أكواب( 

ويتابع الطهو لمدة 4 إلى 5 دقائق. يضاف 
األرز والكزبرة الطازجة ويطهى الكل حتى يبدأ 

بالغليان. تخفف بعدها النار ويتابع الطهو على نار 
خفيفة حتى نضوج األرز وامتصاص كل الماء.
يسكب األرز في طبق التقديم وتوزع فوقه 

قطع السمك. يزين الطبق بالمزيد من الكزبرة 
الطازجة المفرومة.

شرائح السمك يمكن استبدال مالحظة: 
بـ3 أسماك 

كاملة منظفة 
ومغسولة 
ومنظفة 

من الحسك 
والجلد بعد 

طهوها.

مطبخ  لهامطبخ  لها

الكمية تكفي 6 أشخاص

❍ 12 قطعة من عجينة الباف الجاهزة 
)10×10 سم(

❍ 750 غ إلى كيلوغرام من اللحم المفروم ناعمًا
❍ 2 إلى 3 مالعق طعام لبنة

❍ ملعقة صغيرة ملح، نصف ملعقة صغيرة بهار حلو
❍ نصف ملعقة صغيرة بهار أبيض

❍ 2 إلى 3 مالعق طعام دبس الرمان
❍ ربع كوب من الصنوبر

❍ بصلة متوسطة مفرومة ناعمًا

التحضير

يخلط اللحم مع اللبنة ودبس الرمان والتوابل والملح.
يقرص خليط اللحم إلى 12 كرة، ثم توضع كرة لحم واحدة وسط كل 
مربع عجين. يضغط قلياًل على اللحم بواسطة طرف اإلصبع للصقه 

بالعجينة، ثم يرش القليل من الصنوبر فوق كل مربع عجين.
تصف أقراص اللحم بعجين بعيدًا قلياًل عن بعضها في صينية غير 

الصقة، وتخبز في فرن حرارته 375 درجة فهرنهايت حتى تحمرّ 
العجينة وينضج اللحم.

مالحظة: ينصح لحم بعجين
بدهن صينية 
لتفادي احتراق بواسطة فرشاة الفرن بالماء 

أقراص اللحم 
بعجين.

متبل الباذنجان
الكمية تكفي 4 إلى 6 أشخاص

❍ رأسا باذنجان كبيران مشويان
❍ ثالثة أرباع الكوب من الطحينة

❍ ثالثة أرباع الكوب من اللبنة
❍ عصير ليمونة أو ليمونتين

❍ ملح وبقدونس وزيت زيتون وفلفل أحمر

التحضير

يوخز رأسا الباذنجان بالشوكة أو رأس السكين ثم 
يشويان في الفرن أو على الفحم حتى ينضج الباذنجان 

من الداخل وتصبح القشرة هشة. يقشر الباذنجان 
ثم يهرس بالشوكة أو مهرسة البطاطا. يضاف إليه 

الثوم والطحينة واللبنة وعصير الليمون والملح. يخلط 
المزيج للحصول على قوام قشدي 

ناعم. يضاف الملح عند الحاجة.
يسكب المتبّل في طبق التقديم 

ويزين بزيت الزيتون والبقدونس 
والفلفل األحمر.

يقدم بمثابة نوع من المقبالت 
مع أطباق الدجاج أو السمك أو 

اللحم.

مالحظة: 

تستعمل اللبنة  

في هذه الوصفة 

لمنح المتبّل لوناً 

فاتحاً.



فطيرة الجبن 
بالدراق والزنجبيل

الكمية تكفي 6 أشخاص

❍ 150 غ )كوب( من بسكويت الزنجبيل
❍ 30 مل )ملعقة طعام( من الزبدة المائعة

❍ 25 غ )3 مالعق طعام( من ساق الزنجبيل، 
مفروم،

❍ 15 مل )ملعقة طعام( من عصيره المرّكز
❍ 3 بيضات، واحدة منها منفصلة
❍ علبة جبنة متخّثرة وزنها 250 غ

❍ 30 مل )ملعقتا طعام( من عصير الحامض 
الطازج

❍ 75 غ )1/3 الكوب( من السكر
❍ علبة قشدة رائبة حجمها 142 مل )كوب 

تقريبًا(
❍ علبة وزنها 400 غ من شرائح الدراق مع 

عصيرها
❍ ملعقتا طعام من نشاء المرنطة.

طريقة التحضير

يحمى الفرن مسبقًا إلى حرارة 180 درجة 
مئوية، أو 350 درجة ف  أو غاز 4. توضع 

قطع البسكويت في خالطة الطعام وتسحق 
جيدًا. يضاف إليها الزبدة والزنجبيل، ويخلط 

المزيج لمدة 10 دقائق إضافية. يصبّ هذا 
المزيج في قالب جاتوه عميق قطر قاعدته 8 
إنشات بعد دهنه بالزيت. يمهّد سطح المزيج 

بواسطة الجهة الخلفية للملعقة.
تخفق بيضتان في وعاء كبير. يضاف إليهما 

الجبن المتخّثر وصفار بيضة وعصير 
الحامض والسكر والقشدة الرائبة وعصير 

الزنجبيل المرّكز، ويخفق المزيج جيدًا 
حتى يصبح ناعمًا. وفي وعاء آخر، يخفق 

بياض البيضة حتى يصبح كثيفًا. يسكب هذا 
البياض برفق فوق المزيج، الذي يصبّ بدوره 

في قالب جاتوه ويطهى في الفرن لمدة 40 

دقيقة أو حتى يبدأ سطحه بالتحول إلى اللون 
البني. يخرج القالب من الفرن ويترك جانبًا 

حتى يبرد.
تصفى ثمار الدراق ويحتفظ بنحو 150 مل 
)01 مالعق طعام( من العصير. توضع ثمار 
الدراق في خالطة الطعام وتفرم على نحو 

خشن. يصبّ نشاء المرنطة فوق عصير 
الدراق المستبقى ويخلط المزيج حتى 

يصبح ناعمًا. يسكب هذا المزيج في مقالة 
موضوعة على النار حتى يصل إلى درجة 
الغليان وتصبح الصلصة كثيفة وشفافة. 

يضاف الدراق إلى العصير، ويترك حتى يبرد.
تسكب صلصة الفاكهة فوق فطيرة البن 

وتوضع في البراد حتى موعد التقديم. تزيّن 
الفطيرة بثمار الكرز.

في الحصة الواحدة: 390 وحدة حرارية و16 
غ من الدهن.

الكمية تكفي 6 أشخاص

❍ كوب من الزبدة
❍ كوب من السكر

❍ 4 بيضات
❍ كوبان من الدقيق )الطحين(
❍ 4 مالعق طعام من الحليب

❍ ملعقتا طعام من مسحوق الكاكاو
❍ 2 أو 3 مالعق طعام من مربى 

المشمش.

التحضير

تحضر صينية مستطيلة من خالل 
تبطينها بورق البرشمان. يوضع جدار 

من الورق على نحو عمودي في منتصف 
الصينية. يجب أن تكون الورقة أكبر من 
الصينية، بحيث تطوى في الوسط مثل 

جدار للفصل.
تخفق الزبدة مع السكر لمدة 7 إلى 8 

دقائق للحصول على رغوة خفيفة. يضاف 
إليها البيض، بمعدل بيضة واحدة كل مرة. 

يضاف الدقيق، بمعدل ملعقة طعام كل 
مرة. تضاف بعدها بقية المكونات وكذلك 

الفانيال.
إذا كان المزيج كثيفًا جدًا، يمكن إضافة 

المزيد من الحليب لجعل المزيج بقوام 
مزيج الجاتوه.

يوضع نصف المزيج في جزء من الصينية 
المقسومة فوق ورق البرشمان.

يضاف مسحوق الكاكاو إلى النصف اآلخر 
من المزيج، ثم يسكب في النصف اآلخر 

من الصينية.
يخبز الجاتوه لمدة 25 دقيقة في فرن 
حرارته 350 درجة فهرنهايت أو 180 
درجة مئوية حتى يخرج عود األسنان 

نظيفًا بعد غرزه في الجاتوه. يخرج 
الجاتوه من الفرن ويترك ليبرد.

يسخن مربى المشمش الخالي من الكتل.
يقسم كل جاتوه إلى شريحتين طويلتين.

تلصق شريحة من الجاتوه األبيض 
بشريحة من جاتوه الكاكاو باستعمال 

مربى المشمش. توضع فوقها شريحة من 
الجاتوه األبيض ومن ثم شريحة من جاتوه 

الكاكاو، شرط لصق الشرائح ببعضها 
بواسطة مربى المشمش. هكذا، تحصلين 

على جاتوه دومينو مربع.
يدهن الجاتوه بالمزيد من مربى المشمش 

وتمسح حوافه بالشوكوال المذوبة.

جاتوه دومينو

يء
ج ن

كال الكمية تكفي 6 إلى 8 أشخاص

❍ 250 غ من رقاقات الكالج النيئة
❍ نصف كيلوغرام من القشطة الجاهزة

❍ كوبان من الحليب
❍ ملعقتا طعام من السكر

❍ ملعقة طعام من ماء الزهر وملعقة طعام 
من ماء الورد

❍ زهر الليمون للزينة

التحضير

يخلط الحليب مع السكر وماء الورد وماء 

الزهر.
تشطر كل رقاقة إلى نصفين ثم تنقع في 
خليط الحليب وترفع بسرعة براحة اليد.

تحشى كل نصف رقاقة كالج منقوعة بمقدار 
ملعقة طعام من القشطة وتطوى الرقاقة 
مثل الرزمة ثم توضع رأسًا على عقب في 

فنجان صغير مدهون بالحليب وتقلب مجددًا 
وتصف في طبق تقديم وتزين بزهر الليمون 

والمزيد من القشطة.
يقدم الكالج مع القطر حسب الذوق.

يحفظ الكالج في الثالجة قبل التقديم 
وبعده.

مطبخ  لهامطبخ  لها



مطبخ  لهامطبخ  لها

إعداد السيدة 
أناهيد دونيكيان 

تصوير: رونالد ناصيف

مطبخ  لها

القريدس بالخضار

الكمية تكفي 4 إلى 6 أشخاص

❍ رأس فليفلة أحمر، رأس فليفلة أخضر
❍ رأس فليفلة أصفر

❍ جزرتان، كوب من زهيرات البروكولي
❍ كوب من الفطر المشطور إلى نصفين

❍ كيلوغرام من القريدس المتوسط الحجم، 
المنظف والمغسول

❍ ملعقة طعام من الزنجبيل الطازج 
والمبشور

❍ 4 فصوص ثوم مفرومة
❍ ملعقة طعام من صلصة المحار
❍ ملعقتا طعام من صلصة الصويا

❍ مكعبان من مرقة الدجاج
❍ كوب من الماء

❍ ملعقة طعام من دقيق الذرة
❍ نصف كوب من الكاجو

❍ ربع كوب من الزيت النباتي

التحضير

تنظف حبات القريدس وتغسل ثم تصفى 
وتوضع في مصفاة. تقطع الفليفلة الخضراء 

والحمراء والصفراء إلى مكعبات متوسطة 
الحجم. يقسم البروكولي إلى زهيرات، وتشطر 

حبات الفطر إلى نصفين. 
يحمى الزيت في مقالة كبيرة ويقلى فيه 

الكاجو، ثم يرفع ويترك جانبًا.
يقلى الثوم والزنجبيل في الزيت نفسه، ثم 

تضاف بقية الخضار. يتابع القلي حتى تنضج 
الخضار وإنما تحافظ على هشاشتها. لذا، 

ينصح بالقلي على نار قوية جدًا للحصول على 
نتيجة جيدة.

تضاف حبات القريدس إلى الخضار ويتابع 
القلي لبضع دقائق إضافية حتى يصبح 

القريدس وردي اللون.
يذوّب دقيق الذرة في 1.5 كوب من الماء 

ويضاف إليه مكعبا المرقة وصلصة المحار 
وصلصة الصويا.

يسكب هذا المزيج فوق الخضار والقريدس 
ويطهى الخليط على نار قوية حتى تتكثف 

الصلصة. تضاف حبات الكاجو وتخلط مع 
مزيج القريدس والخضار.

يقدم الطبق مع األرز بالبازيال والجزر.

مالحظة: ال 
يضاف الملح 

المحّار وصلصة ملوحة صلصة نظرًا الى 
الصويا.



مطبخ  لهامطبخ  لها

سوبوراك بالجبنة
الكمية تكفي 6 أشخاص

مكونات العجينة

❍ 6 بيضات
❍ 1.5 ملعقة صغيرة ملح

❍ ربع كوب ماء
❍ دقيق حسب الحاجة

❍ 2.5 كوب من خليط الزيت والزبدة المذوبة

الحشوة

❍ نصف باقة من البقدونس المفروم
❍ نصف كيلوغرام من الجبنة المجدولة

❍ نصف كيلوغرام من جبنة العكاوي
❍ نصف ملعقة صغيرة من البهار األبيض

❍ بيضة واحدة مخفوقة قلياًل

التحضير

يخفق البيض مع الملح والماء في خالط 

الطعام ثم يضاف الدقيق ويتابع الخفق 
للحصول على عجينة متماسكة في زاوية 

واحدة من وعاء الخالط. تقسم العجينة إلى 
10 كرات صغيرة ثم تغطى وتترك لترتاح 

ساعة أو ساعتين.
ترق كرات العجين فوق سطح مرشوش 

بالدقيق للحصول على دوائر كبيرة ورقيقة 
جدًا. تطوى هذه الدوائر وتغطى بفوطة 

مطبخ.
بعد االنتهاء من رق كل الدوائر، يحتفظ 

بدائرتين من العجين جانبًا، فيما تسلق بقية 
الدوائر، الواحدة تلو األخرى، في الماء المغلي 

الذي أضيفت إليه ملعقة طعام من الملح. 
تسلق كل دائرة عجين في الماء المغلي لمدة 

دقيقة واحدة، ثم تسّقط في الماء البارد 
وتعصر باليد للتخلص من فائض الماء.

يذوب 2.25 كوب من الزبدة والزيت وتستعمل 
3 إلى 4 مالعق طعام لدهن كل رقاقة عجين 

قبل تكديسها في صينية الخبز.
توضع الطبقة األولى من العجين التي لم 

يتم سلقها في قعر صينية قطرها 32 سم 
ومدهونة بالكثير من الزيت. تدهن هذه 

الرقاقة بملعقتيّ طعام من الزبدة المذوبة ثم 
تغطى برقاقة عجين مسلوقة.

تكرر العملية نفسها حتى تكديس 4 رقاقات 
عجين مسلوقة فوق بعضها ودهنها بالزبدة.

تسكب الحشوة فوق الطبقة الرابعة من 
العجين ثم تكدّس 4 رقاقات أخرى من العجين 

المسلوق.
توضع أخيرًا الطبقة األخيرة من العجين، 
وهي غير مسلوقة، ثم تدهن هذه الرقاقة 

بخليط الزيت والزبدة. 
يقطع السوبوراك إلى مربعات من 7 إلى 8 سم 
ويخبز في فرن حرارته 350 درجة فهرنهايت 

حتى تذوب الجبنة وتنضج العجينة ويتحول 
السطح إلى قشرة ذهبية.

مالحظة: يجب 
من الماء الساخن إضافة المزيد 

أثناء سلق 
حجمه ويتكثف الماء يتضاءل العجين ألن 

عند السلق. 
مكعبات ثلج في يجب وضع 

تسقط الرقاقات الماء البارد حيث المشتمل على الوعاء اآلخر 
المسلوقة. 

الكمية تكفي 6 إلى 8 أشخاص

❍ 3 بيضات
❍ كوب من الدقيق
❍ كوب من الحليب

❍ ملعقة طعام من الزيت النباتي
❍ ربع ملعقة صغيرة من الملح

حشوة اللحم

❍ نصف كيلوغرام من اللحم المفروم 
وسطًا

❍ بصلة متوسطة مفرومة
❍ نصف ملعقة صغيرة من الملح

❍ نصف ملعقة صغيرة من البهار الحلو
❍ نصف ملعقة صغيرة من البهار األسود

❍ ربع كوب من البقدونس المفروم
❍ ربع كوب من الزيت النباتي

❍ ملعقة طعام من الزبدة

التحضير

يخفق البيض في خالط الجاتوه ويضاف 
إليه الدقيق والملح والحليب والزيت 

النباتي للحصول على خفيق ناعم 
أرق قوامًا من اللبن وشبيهًا نوعًا ما 

بالطرطور.
تحمى مقالة غير الصقة جيدًا، وتدهن 

هذه المقالة بكمية ضئيلة جدًا من الزبدة. 
يسكب فيها مقدار 3 مالعق طعام من 

الخفيق بحيث يتوزع هذا الخفيق على كل 
قعر المقالة. يطهى اللحوح حتى تصبح 

حوافه وردية اللون وتظهر الفقاقيع على 
سطحه. يقلب اللحوح على الوجه اآلخر 
ويطهى قلياًل حتى ينضج. تكرر العملية 

نفسها مع بقية الخفيق إلعداد كمية كافية 
من اللحوح.

يحمى الزيت النباتي ويقلى فيه البصل 
حتى يذبل. يضاف اللحم والملح والتوابل 
ويتابع الطهو حتى ينضج اللحم ويمتص 

العصارة. تضاف الزبدة إلى خليط اللحم 
فيما ال يزال ساخنًا، ويترك ليفتر.

يضاف البقدونس المفروم إلى الخليط 
الفاتر.

تحشى كل قطعة لحوح بمقدار ملعقتيّ 
طعام من الحشوة المحضرة ثم يلف 
اللحوح مثل السيجار وتصف القطع 

الملفوفة في طبق التقديم وتقدم ساخنة. 

حرة
طا 

طا
ب الكمية تكفي 4 إلى 6 أشخاص

❍ كيلوغرام من البطاطا المقشرة والمقطعة 
إلى مكعبات

❍ باقة من الكزبرة الطازجة
❍ ملعقة صغيرة من الكزبرة اليابسة

❍ 4 إلى 5 فصوص ثوم مهروسة
❍ ربع كوب زيت نباتي

التحضير

يحمى الزيت في مقالة وتقلى فيه مكعبات 
البطاطا حتى تصبح ذهبية اللون.

يهرس الثوم ثم يقلى في ربع كوب من الزيت 
حتى يذبل وينضج قلياًل.

تفرم الكزبرة الطازجة ثم تضاف مع الكزبرة 
اليابسة إلى الخليط. تطفأ النار وتترك 

المقالة جانبًا.
في وعاء عميق، يخلط مزيج الكزبرة والثوم 

مع البطاطا المقلية والقليل من الملح 
والبابريكا.

إضافة 2 إلى 3 رؤوس مالحظة: يمكن 
مفرومة ومطهوة بندورة حمراء 

صغيرة من معجون قلياًل مع ملعقة 
طعام من الزبدة.البندورة وملعقة 

لحوح باللحم



مطبخ  لها

بومب الشوكوال
Jelly roll جاتوه

❍ 3 بيضات في حرارة الغرفة
❍ كوب من السكر

❍ ثلث كوب من الماء
❍ فانيال

❍ نصف كوب من الدقيق )الطحين(
❍ ربع كوب من مسحوق الكاكاو

❍ ملعقة صغيرة من الباكينغ باودر
❍ رشة ملح.

التحضير

يسخن الفرن إلى حرارة 375 درجة 
فهرنهايت.

يبطن قالب جاتوه Jelly roll حجمه 3-20-30 
سم بورق البرشمان.

يخفق البيض في وعاء صغير لمدة 5 دقائق 
تقريبًا حتى يصبح كثيفًا جدًا وبلون الليمون.
يضاف السكر تدريجيًا إلى البيض. يضاف 

بعدها الماء والفانيال.
يخلط الدقيق مع الكاكاو والباكينغ باودر 

والملح. يخفق المزيج جيدًا حتى يصبح ناعمًا.
يصب المزيج في القالب ويبسط في الزوايا.

يخبز لمدة 12 إلى 15 دقيقة حتى يخرج العود 
الخشبي نظيفًا بعد غرزه فيه. يحرر الجاتوه 

فورًا من القالب ويقلب فوق فوطة مكسوة 
بالكثير من السكر.

Crème au beurre قشدة

❍ 250 غ من الزبدة في حرارة الغرفة
❍ صفار 3 بيضات

❍ كوب من قطر السكر )كوب من السكر 
ونصف كوب من الماء(

❍ مسحوق الفانيال.

التحضير

يسخن السكر في قدر فوق النار لمدة 7 إلى 10 

دقائق حتى الحصول على قطر كثيف وساخن.
يخفق صفار البيض في الخالط حتى يصبح 

بلون الليمون الشاحب.
يضاف قطر السكر الساخن إلى البيض فيما 

ال يزال الخالط قيد العمل. يخفق المزيج 
لمدة 7 إلى 10 دقائق حتى يبرد.

تضاف الزبدة إلى هذا المزيج، بمعدل قطعة 
واحدة كل مرة، ويخلط الكل على السرعة 
المتوسطة حتى االنتهاء من استعمال كل 

الزبدة. يجب أن تكون حرارة الزبدة في حرارة 
البيض والسكر.

يخفق المزيج حتى الحصول على قشدة 
طرية. تضاف إليها الفانيال وتوضع جانبًا 

لالستعمال.

صلصة الشوكوال )الغاناش(

❍ 200 غ من الشوكوال شبه الحلوة المفرومة 
خشنًا )يفضل استعمال الشوكوال الجيدة 

النوعية(
❍ كوب من القشدة الطازجة

❍ ملعقة طعام من الزبدة
❍ تسخن القشدة في قدر فوق النار حتى 

درجة الغليان. تطفأ النار. تضاف الشوكوال 
المفرومة إلى القشدة وتترك حتى تذوب في 

حرارة القشدة. يخلط المزيج بعناية للحصول 
على صلصة الشوكوال.

❍ تضاف الزبدة إلى الصلصة وتخلط معها، 
لكن يجب عدم اإلفراط في الخلط كي ال 

يضيع لمعان الشوكوال.

رقاقات الشوكوال

إلعداد رقاقات الشوكوال، يمكن استعمال 
الشوكوال العادية. تذوب الشوكوال وتبسط 

في طبقات رقيقة فوق ورق البرشمان. وحين 
تجمد، تقطع إلى أشكال بواسطة السكين، 

وتوضع في علبة حتى موعد االستعمال.

إلعداد الجاتوه

يستعمل وعاء أو قالب له قعر دائري، ويبطن 
بورق النايلون أو ورق األلمنيوم.

توضع طبقة من الجاتوه في قعر القالب، 
شرط أن تمتد إلى حواف الوعاء.

تصب فوقها قشدة الزبدة، ومن ثم الجاتوه، 
وبعدها قشدة الزبدة. توضع أخيرًا طبقة من 

الجاتوه وتغطى البومب بورق النايلون الالصق 
أو األلمنيوم وتترك في الثالجة لمدة ساعتين.

يخرج القالب من الثالجة ويقلب رأسًا على 
عقب. ينزع ورق النايلون أو ورق األلمنيوم 

عن الجاتوه. يوضع الجاتوه فوق مصبع 
موضوع في صينية للسماح بصلصة الشوكوال 
بالنزول في الصينية. تصب صلصة الشوكوال 

)الغاناش( فوق الجاتوه وتترك حتى تجمد.
يزين الجاتوه برقاقات الشوكوال ويحفظ في 

الثالجة حتى موعد االستعمال.

مطبخ  لهامطبخ  لها
ازة

دبي
ال الكمية تكفي 6 إلى 8 أشخاص

❍ لفة كبيرة من قمر الدين
❍ كوب من زيت الذرة

❍ 15 حبة هال
❍ 250 غ من المشمش المجفف

❍ نصف كوب من الفستق الحلبي 
المقشر

❍ كوب من الزبيب الخالي من البذور
❍ قالدة واحدة )نوع خاص من التمر 

المجفف(
❍ 250 غ من اللوز الحجازي المقشر

❍ 1.5 كوب من السكر

التحضير

 يقطع قمر الدين إلى قطع صغيرة ثم ينقع 
في 4 أكواب من الماء الساخن.

يضاف إليه السكر ويترك جانبًا لمدة 2 
إلى 3 ساعات.

يصفى قمر الدين ثم يهرس في خالط 
الطعام ليتحول إلى هريسة.

يحمى الزيت في مقالة ويقلى فيه اللوز 
حتى يشقرّ. يضاف المشمش المجفف 

والقالدة والفستق الحلبي والزبيب.
 تضاف هريسة قمر الدين إلى 

المكسرات، ثم يضاف سائل النقع وحبات 
الهال ويطهى الكل على النار حتى تنضج 

الفاكهة ويتكثف الخليط قلياًل.
 تقدم الدبيازة باردة أو فاترة.



مطبخ  لها

إعداد السيدة 
أناهيد دونيكيان 

تصوير: رونالد ناصيف

مطبخ  لها

مغربية بالدجاج واللحم
الكمية تكفي 6 أشخاص

❍ كيلوغرام من المغربية المهبّلة
❍ كيلوغرام من البصل الصغير المقشر
❍ كيلوغرام من صدور وأفخاذ الدجاج
❍ كيلوغرام من موزات الغنم أو البقر، 

مقطعة إلى مكعبات
❍ كوبان من الحمص المنقوع في الماء 

طوال الليل
❍ ملعقة طعام من الزبدة وملعقة طعام من 

الزيت
❍ ملعقتا طعام من الكراوية
❍ ملعقة صغيرة من القرفة

❍ ملعقة صغيرة من البهار الحلو
❍ نصف ملعقة صغيرة من البهار األسود

❍ ملعقتا طعام من الزيت والزبدة لقلي 
المغربية

التحضير

توضع قطع الدجاج واللحم في قدر الضغط 
ثم تغمر بكمية كافية من الماء وتسلق على 

نار قوية.
تزال الزفرة عند ظهورها ثم يضاف الملح 

والحمص المسلوق. يطهى الخليط على النار 
لمدة 35 إلى 40 دقيقة.

توضع الزبدة في قدر أخرى وتقلى فيها 
حبات البصل الصغيرة حتى تصبح ذهبية 

اللون. تضاف إليها ملعقتا طعام من الكراوية، 
والقرفة والبهار الحلو والبهار األسود. يضاف 

أيضًا كوب من مرقة الدجاج ويطهى البصل 
حتى ينضج. يضاف الدجاج المسلوق وقطع 
اللحم والحمص إلى هذه الصلصة، وكذلك 

المرقة. يحتفظ جانبًا بمقدار كوب إلى 
كوبين من المرقة للمغربية. إذا أردت جعل 

الصلصة أكثر كثافة، تضاف ملعقة طعام من 
الدقيق مذوبة في القليل من الماء وتطهى 

الصلصة على النار حتى تتكثف.
في قدر أخرى، توضع ملعقتا طعام من 

الزبدة مع ملعقتيّ طعام من الزيت. تقلى 
المغربية مع التوابل، ثم يضاف إليها كوب 
أو كوبان من مرقة الدجاج واللحم. تحرك 

المغربية بواسطة ملعقة خشبية أثناء الطهو، 
ويتابع الطهو حتى تنضج المغربية وتنتفخ 

جيدًا.
لتقديم هذا الطبق، تنقل المغربية إلى طبق 

التقديم ويسكب البصل واللحم والحمص في 
طبق آخر.

يمكن تزيين طبق المغربية بقطع اللحم 
والدجاج وتقديم صلصة الحمص والبصل 

على حدة.



مطبخ  لها

كبدة الدجاج مع دبس الرمان

سمك مشرمل
الكمية تكفي 4 إلى 6 أشخاص

❍ سمكة وزنها 2 إلى 2.5 كيلوغرام
❍ نصف كوب من الطحينة

❍ كوب من عصير التمر الهندي 
المصفى أو 3 إلى 4 مالعق طعام من 

شراب التمر الهندي
❍ ملعقة طعام من مزيج الكزبرة 
اليابسة والفلفل األسود والملح 

والكمون
❍ ملعقة طعام من الثوم المهروس

❍ زيت لقلي السمك
❍ 3 بصالت مفرومة

❍ ليمونتان لدهن السمك
❍ نصف كوب من الصنوبر المحمص

التحضير

تنظف السمكة وتغسل.
يخلط عصير الليمون مع التوابل 

والملح والثوم وتفرك السمكة بهذا 
الخليط، ثم تشوى في الفرن أو تقلى 

في الزيت.
يقلى البصل المفروم في الزيت حتى 
يطرى جيدًا ثم يصفى ويهرس جيدًا. 

تخلط هريسة البصل مع الطحينة 
والتمر الهندي والملح.

تصفى الصلصة عبر منخل للتخلص 
من كل الحبيبات الصغيرة الموجودة 

فيها، ثم تسكب فوق السمكة.

يزين الطبق بالصنوبر ويقدم.

الكمية تكفي 4 إلى 6 أشخاص

❍ كيلوغرام من كبدة الدجاج، بصلة 
متوسطة مفرومة ناعمًا، 4 إلى 5 مالعق 

طعام زيت نباتي، ملح وملعقة صغيرة كمون
❍ نصف ملعقة صغيرة بابريكا، ربع ملعقة 
صغيرة بهار أسود، 2 إلى 3 مالعق طعام 

دبس رمان

التحضير

يحمى الزيت في مقالة غير الصقة ويقلى فيه 
البصل حتى يذبل ويطرى. تضاف كبدة الدجاج 

المنظفة والمغسولة والمصفاة إلى القدر على 
دفعات، ويتابع القلي حتى يتغير لون كبدة 

الدجاج. يضاف الكمون والبابريكا والبهار األسود 
ويتابع القلي لبضع دقائق إضافية ثم تطفأ النار. 

مباشرة قبل التقديم، يسكب دبس الرمان 
فوق كبدة الدجاج ويخلط معها ويقدم الطبق 

مع الخبز العربي وشرائح الليمون. 



مطبخ  لها

يبة
غر

جاتوه  بالجبنة المخبوزة
الكمية تكفي 6 إلى 8 أشخاص

❍ بسكويت Digestive كوب وربع الكوب
❍ سكر ملعقتا طعام

❍ دقيق )الطحين( ملعقتا طعام
❍ زبدة مذوبة 3 مالعق طعام

❍ جبنة قشدية )علبتان ونصف العلبة 
من جبنة الفيالدلفيا( 500 غ

❍ سكر كوب
❍ برش ليمون ملعقتان صغيرتان

❍ فانيال
❍ بيض عدد3

❍ قشدة رائبة كوب
❍ فراولة )فريز( للطبقة العلوية

الحشوة

يطحن البسكويت ناعمًا ويخلط مع 
السكر والزبدة.

التحضير

يبسط هذا المزيج في قعر قالب خاص 
بجاتوه الجبنة قطره 20 الى 22 سم وعلى 
حوافه. يدخل القالب لمدة 10 دقائق إلى 
فرن معتدل الحرارة، ثم يخرج من الفرن 

ويترك حتى يبرد.
في وعاء آخر، تخفق الزبدة حتى تصبح 

طرية، ثم يضاف إليها السكر ويتابع 
الخفق. 

يضاف برش الليمون والفانيال. يضاف 
البيض، بمعدل بيضة واحدة كل مرة، ومن 

ثم الدقيق.
يصب هذا المزيج في قالب الجاتوه ويخبز 

لمدة ساعة كاملة في فرن حرارته 350 
درجة فهرنهايت أو 180 درجة مئوية. يترك 
الجاتوه في الفرن لمدة ساعة أخرى، فيما 

باب الفرن مغلق.
يخرج الجاتوه من الفرن وحين يبرد 

يوضع في الثالجة لمدة 6 إلى 8 ساعات 
حتى يجمد.

يزين الجاتوه بالقشدة الطازجة وصلصة 
الفراولة وحبات الفراولة.

الكمية تكفي 4 إلى 6 أشخاص

❍ 4 أكواب من الدقيق
❍ كوب من السكر الناعم

❍ كوبان من الزبدة المذوبة بنكهة الكريسكو
❍ نصف ملعقة طعام من مسحوق الهال

التحضير

تسخن السمنة مع الزيت على النار مع 
التحريك المستمر حتى يذوب السكر تمامًا، 

ثم يترك الخليط جانبًا ليبرد.
يضاف الدقيق والهال ويعجن الخليط جيدًا.

تقرص العجينة إلى أشكال دائرية وتوضع 
نصف حبة فستق حلبي في وسط كل قطعة. 

تصف قطع الغريبة في صينية خبز وتخبز 
في فرن حرارته 350 درجة فهرنهايت حتى 
يزهرّ كعبها. يجب االنتباه إلى عدم اإلفراط 

في خبز الغريبة. عند إخراج قطع الغريبة من 
الفرن، تكون طرية على اللمس لكنها تقسو 

بعد أن تبرد.
حلوى البابا بالقشطة

الكمية تكفي 6 إلى 8 أشخاص

❍ 1.5 كوب من الدقيق
❍ ملعقة طعام من الخميرة الفورية

❍ ملعقة صغيرة من السكر
❍ بيضتان

❍ نصف ملعقة صغيرة من مسحوق الهال
❍ فانيال

❍ ثالثة أرباع الكوب من الحليب الفاتر
❍ ثلث كوب زبدة في حرارة الغرفة

❍ نصف ملعقة صغيرة من الملح

القطر

❍ 3 أكواب من السكر
❍ كوبان من الماء 

❍ ملعقة طعام من ماء الزهر وملعقة طعام من 
ماء الورد

الحشوة

❍ 500 إلى 750 غ من القشطة الجاهزة
❍ لوز محمص وفستق حلبي مطحون

❍ زهر ليمون أو فراولة للزينة

التحضير

يخلط الدقيق مع الخميرة والسكر والبيض 
ومسحوق الهال والفانيال والحليب الفاتر في 
خالط الطعام. تضاف الزبدة ويتابع الخلط 

للحصول على عجينة رخوة ودبقة.
تغطى العجينة وتترك في مكان فاتر حتى تنتفخ 
وتختمر. تحرك العجينة بالشوكة. تدهن قوالب 

بابا فردية صغيرة بالزيت ويرش عليها الدقيق ثم 
يسكب الخفيق في هذه القوالب بحيث يمأل ثالثة 

أرباعها. تصف قوالب البابا في صينية خبز وتترك 
جانبًا لمدة نصف ساعة حتى تنتفخ مجددًا.

تخبز قوالب البابا في فرن حرارته 350 درجة 
فهرنهايت حتى يشقرّ سطحها وكعبها.

تخرج القوالب من الفرن وتفرغ من محتواها.
تترك قطع البابا لتبرد تمامًا ثم توخز بالشوكة 

أو بعود أسنان خشبي في 7 إلى 8 أماكن.

تحضير القطر

يغلى الماء مع السكر لمدة 10 دقائق، ثم ترفع القدر 
عن النار ويضاف إليها ماء الورد وماء الزهر.

تغمس قطع البابا في القطر الساخن وتقّلب بين 
الحين واآلخر حتى تمتص القطر .

تترك قطع البابا في الثالجة لمدة 3 إلى 4 ساعات 
حتى تبرد. ثمّ تشطر كل قطعة بابا أفقيًا إلى 

نصفين وتحشى بمقدار ملعقة طعام من القشطة.
تزين قطع البابا المحشوة بالكريما المخفوقة 

والفراولة والفستق الحلبي وتحفظ في الثالجة.



مطبخ  لها

إعداد السيدة 
أناهيد دونيكيان 

تصوير: رونالد ناصيف

مطبخ  لها

سمك الموسى  بالخضار والنودلز
الكمية تكفي 4 إلى 6 أشخاص

❍ 4 إلى 6 فيليه سمك موسى
❍ دقيق وملح وبهار أبيض

❍ جزرتان مقطعتان إلى عيدان رفيعة
❍ حبتا كوسى مقطعتان إلى عيدان رفيعة
❍ رأس فليفلة أخضر ورأس فليفلة أحمر 

مقطعان إلى عيدان رفيعة
❍ رأس باذنجان مقطع إلى عيدان رفيعة

❍ زيت لقلي السمك
❍ 2 إلى 3 مالعق طعام زيت في مقالة لقلي 

الخضار 
❍ علبة من النودلز الشفاف المنقوع في 

الماء الفاتر لمدة 10 دقائق حتى يطرى ومن 
ثم يصفى في مصفاة، كوب من مرقة الدجاج 
ومكعبان من مرقة الدجاج، ملعقتا طعام من 

صلصة الصويا
❍ ملعقة طعام من النشاء

التحضير

تغسل شرائح فيليه السمك وتجفف، ثم تغمس 
في الدقيق وتقلى في الزيت الساخن حتى 

تصبح ذهبية اللون. ترفع شرائح السمك 
المقلية وتحفظ جانبًا.

في مقالة أخرى، تقلى الخضار لمدة 5 إلى 
6 دقائق على نار قوية جدًا، مع التحريك 

المستمر، حتى تنضج ولكن من دون أن تطرى 
وإنما تحافظ على هشاشتها.

تنقع خيوط النودلز الطويلة في الماء الفاتر 
لمدة 10 دقائق حتى تطرى ثم تصفى وتقص 
بواسطة المقص. يخلط النودلز مع الخضار 
المقلية وملعقة طعام من صلصة الصويا ثم 

يوضع جانبًا.
تخلط مرقة الدجاج مع مكعبيّ المرقة 

والنشاء وصلصة الصويا. تعاد شرائح فيليه 
السمك إلى القدر وتسكب صلصة المرقة 

والنشاء فوقها وتطهى معها على نار قوية حتى 
تتغلف شرائح السمك جيدًا بالصلصة وتصبح 

الصلصة كثيفة والمعة.
تقدم شرائح السمك مع الخضار المقلية. 



مطبخ  لها

الشهباية مع الجبنة والجامبون
الكمية تكفي 6 أشخاص

❍ كيلوغرام من لحم الشهباية
❍ بصلة متوسطة مقطعة إلى أربع

❍ ملعقة طعام من الخردل
❍ ملعقة صغيرة من البهار الحلو

❍ ملعقة طعام من الملح
❍ نصف ملعقة صغيرة من البهار األسود

❍ ورقتا غار
❍ 3 إلى 4 حبات هال
❍ زيت لقلي الشهباية

❍ رأس ثوم كامل مع قشرته، محزز 
بالسكين

❍ 200 غ من شرائح الجبنة
❍ 200 غ من شرائح جامبون البقر أو 

الحبش
❍ ملعقتا طعام من الدقيق
❍ ملعقتا طعام من الزبدة

❍ 2.5 إلى 3 أكواب من صلصة اللحم
❍ 3 حبات كوسا مسلوقة ومقطعة إلى دوائر

❍ 3 جزرات مسلوقة ومقطعة إلى دوائر.

التحضير

 تفرك الشهباية بالبصل والملح والتوابل 
والخردل.

يسخن الزيت النباتي في طنجرة الضغط 
وتقلى فيه الشهباية من كل الجهات. تضاف 

بعدها البصلة المقطعة التي استخدمت 
لفرك الشهباية، ورأس الثوم وورق الغار 

وحبات الهال. يضاف الملح وكمية كافية 
من الماء الساخن لغمر الشهباية. تطهى 

الشهباية على نار متوسطة لمدة 55 إلى 60 
دقيقة حتى ينضج اللحم ويطرى.

ترفع الشهباية وتغطى وتترك جانبًا لتبرد 

تمامًا. تصفى الصلصة ويحتفظ بها جانبًا.
 تذوب الزبدة في قدر ويضاف إليها الدقيق 

ويخلط معها حتى تفوح رائحة لذيذة. تضاف 
صلصة الشهباية المصفاة وتخلط مع الزبدة 

والدقيق للحصول على صلصة متوسطة 
الكثافة.

حين يبرد اللحم تمامًا، تقطع الشهباية إلى 
شرائح، ثم تصف شريحة جبنة وشريحة 

جامبون بين كل شريحتيّ لحم. تصف شرائح 
اللحم والجبنة والجامبون في صينية خبز 

أو في طبق زجاجي مقاوم للحرارة وتسكب 
فوقها الصلصة.

 تخبز الصينية في فرن حرارته 350 درجة 
فهرنهايت حتى تسخن الصلصة جيدًا 

وتذوب الجبنة.
يقدم الطبق مع الكوسا والجزر المسلوق 

والمقلي في القليل من الزيت.

بوريه البطاطا تقديم األرز أو مالحظة: يمكن 
المقلية مع هذا أو البطاطا 

الطبق.

كبسة الدجاج الكمية تكفي 4 إلى 6 أشخاص

❍ دجاجة وزنها كيلوغرام واحد 
❍ 3 أكواب من األرز البسماتي

❍ نصف كوب من الزيت النباتي
❍ 4 أكواب مرقة دجاج

❍ 3 بصالت مقطعة إلى شرائح رقيقة
❍ رأس فليفلة أخضر حريف مفروم

❍ رأس فليفلة أخضر حلو مفروم
❍ 4 حبات بندورة مفرومة ناعمًا
❍ ملعقة طعام ثوم مفروم ناعمًا

❍ نصف ملعقة صغيرة كمون
❍ نصف ملعقة صغيرة بهار أسود

❍ 3 إلى 4 حبات هال، عودا قرفة وملح
❍ 4.5 أكواب من مرقة الدجاج

❍ ملعقة طعام من برش البرتقال

التحضير

تسلق الدجاج وتزال الزفرة عند ظهورها. 
يضاف الملح، والغار، والبصلة، وحبات 

الهال، وعود القرفة. حين تنضج الدجاجة، 
ترفع من القدر وتصفى المرقة الستعمالها 

في سلق األرز. ينقع األرز في الماء الفاتر 
المملح لمدة 2 إلى 3 ساعات. يحمى الزيت 
في مقالة، ويقلى البصل حتى يذبل. تضاف 

البندورة والفليفلة والتوابل. يتابع الطهو لمدة 
10 دقائق للحصول على مزيج لذيذ.

يغسل األرز ويصفى ثم يضاف إلى الخليط 
السابق مع 4.5 أكواب من مرقة الدجاج. 

يضاف الملح حسب الذوق. وحين يبدأ 
المزيج بالغليان، تخفف النار ويتابع طهو 

األرز في قدر مغطاة حتى ينضج األرز 
ويمتص كل الماء. 

يترك األرز في قدر مغطاة لمدة 10 إلى 15 
دقيقة حتى يرتاح. يسكب األرز في طبق 

التقديم وتوزع فوقه قطع الدجاج.

الكمية تكفي 4 إلى 6 أشخاصلفافات الحبش بالخضار

❍ 12 شريحة من لحم الحبش
❍ كوبان من الخضار المتنوعة معلبة أو 

مجلدة )ذرة وجزر وبازيال ولوبياء ومكعبات 
البطاطا(

❍ كوب من المايونيز
❍ ملعقة صغيرة من الخردل.

التحضير

تخلط الخضار المنوعة مع المايونيز 
والخردل. يسكب مقدار ملعقة طعام من هذا 
المزيج على حافة كل شريحة لحم حبش، ثم 

تلف هذه الشريحة فوق الحشوة، بعد طيها من 
الجانبين، على شكل سيجارة.

تصف اللفافات فوق طبقة من أوراق الخس 
وتقدم بمثابة نوع لذيذ من المقبالت.



مطبخ  لها

مهلبية بالموز والقلوبات
الكمية تكفي 8 إلى 10 أشخاص

❍ 3 إلى 4 موزات أو حبات مانغا
❍ 3 أكواب حليب مع 5 مالعق طعام سكر

❍ 5 مالعق طعام من دقيق الذرة
❍ كوب من القشدة

❍ نصف كوب من الفستق الحلبي 
المطحون ولوز وصنوبر مقلي
❍ ملعقتا طعام من ماء الزهر

❍ عسل للتقديم

التحضير

يوضع الحليب في قدر ويضاف إليه السكر 
ويخلط معه حتى يذوب السكر.

يذوب دقيق الذرة في نصف كوب من 
الحليب البارد في وعاء منفصل.

حين يبدأ الحليب بالغليان، يضاف إليه 
دقيق الذرة المذوب ثم يضاف ماء الزهر 

ويحرك الخليط بشريط معدني حتى 
يتكثف.

ترفع القدر عن النار ويسكب محتواها في 
طبق تقديم.

مباشرة قبل التقديم، يزين الطبق بشرائح 
الموز أو المانغا، والقشدة، واللوز والصنوبر 

المقلي والفستق الحلبي المطحون.

ب
سحل

الكمية تكفي 6 أشخاص

❍ 6 أكواب من الحليب
❍ كوب من السكر

❍ 5 مالعق طعام من مسحوق السحلب
❍ ملعقة صغيرة من مسحوق الزنجبيل أو 3 

إلى 4 حبات 
❍ مستكة مطحونة مع نصف ملعقة صغيرة 

سكر

التحضير

يوضع الحليب في قدر ويضاف إليه السكر 
ويخلط معه حتى يذوب السكر. يطهى الخليط 
على نار متوسطة حتى يبدأ بالغليان ثم تخفف 

النار.
يرش السحلب تدريجيًا فوق الخليط مع 
التحريك المستمر حتى يتكثف السحلب 

ويصبح متجانسًا.
 يسكب السحلب في أطباق الكاسترد ويرش 

عليه مسحوق الهال ومسحوق الزنجبيل 
ومسحوق القرفة حسب الذوق.



مطبخ  لها

إعداد السيدة 
أناهيد دونيكيان 

تصوير: رونالد ناصيف

من البحص قبل الفريكة جيدًا يجب أن تنظف مالحظة: 
طهيها.

الكمية تكفي 4 إلى 6 أشخاص

❍ 3 أكواب من الفريكة المنظفة 
والمغسولة والمصفاة

❍ بصلتان كبيرتان مفرومتان
❍ ملعقتا طعام من السمنة أو الزبدة

❍ ربع ملعقة صغيرة من خيوط الزعفران 
مذوبة في ربع كوب من الماء الساخن أو 

مرقة اللحم
❍ كيلوغرام من مكعبات لحم البقر أو 

الغنم
❍ ربع ملعقة صغيرة كمون

❍ ربع ملعقة صغيرة كزبرة يابسة
❍ ربع ملعقة صغيرة بهار أسود

❍ ربع ملعقة صغيرة قرفة
❍ ربع ملعقة صغيرة توابل متنوعة

❍ ربع ملعقة صغيرة زنجبيل مطحون
❍ ربع ملعقة صغيرة هال

❍ لوز وصنوبر مقلي للزينة

التحضير

يسلق اللحم في الماء وتزال الزفرة عند 
ظهورها، ثم يضاف الملح مع جزرتين، 

وبصلة متوسطة مقطعة إلى أربع، وعود 
قرفة، و2 إلى 3 حبات هال وورقتيّ غار. 

يسلق اللحم حتى يطرى جيدًا.
يقلى البصل في السمنة، ثم تضاف الفريكة 
وبعدها خيوط الزعفران المذوبة في الماء. 

تضاف التوابل المذكورة أعاله مع 7.5 
أكواب من مرقة اللحم. تطهى الفريكة على 

نار قوية، ثم تخفف النار لتصبح هادئة 
جدًا ويتابع الطهو لمدة  40 دقيقة تقريبًا 

حتى تنضج الفريكة وتطرى.
 تسكب الفريكة في طبق التقديم وتزين 

بقطع اللحم والصنوبر واللوز المقلي.
يقدم الطبق مع اللبن والسلطة الخضراء.

الفريكة باللحم



مطبخ  لها

بلة
لمت

ن ا
مو

سل
ح ال

شرائ

رقاقات بالجبنة
الكمية تكفي 4 إلى 6 أشخاص

❍ نصف كيلوغرام من عجينة الرقاقات 
المقطعة إلى مثلثات )جاهزة(

❍ 200 غ من جبنة العكاوي
❍ 200 غ من الجبنة المجدولة

❍ بيضة واحدة
❍ ملعقة طعام من الدقيق

❍ نصف ملعقة صغيرة من البهار األبيض
❍ زيت لقلي الرقاقات

❍ 3 إلى 4 مالعق طعام من البقدونس 
المفروم

❍ ملعقة طعام من الدقيق مع القليل 
من الماء للحصول على معجون للصق 

الرقاقات

التحضير

تقطع الجبنة العكاوي والجبنة المجدولة أو 
تبشر على نحو خشن ثم تنقع في الماء البارد 

لمدة نصف ساعة حتى يتم التخلص من 
معظم  الملح الموجود في الجبنة.

توضع الجبنة في مصفاة وتصفى جيدًا للتخلص 
من كل الماء ثم تلف الجبنة بفوطة مطبخ إلزالة 

كل الرطوبة منها. تخلط الجبنة مع البيضة 
والبقدونس والدقيق والبهار األبيض إلعداد 

حشوة لذيذة. يمكن إضافة 3 إلى 4 مالعق طعام 
من البقدونس إلى الحشوة حسب الذوق.

يوضع مقدار ملعقة طعام من خليط الجبنة 
على الجانب العريض من كل مثلث، ثم يطوى 

الطرفان إلى الداخل ويلف المثلث فوق 
الحشوة مثل السيجار الرفيع )أنظري إلى 

الصورة(. تلصق حواف كل رقاقة بمعجون 
الدقيق والماء.

تصف رقاقات الجبنة على فوطة مطبخ 
موضوعة في صينية وتغطى وتحفظ في 

الثالجة حتى موعد االستعمال. يحمى الزيت 
النباتي في مقالة عميقة وتقلى رقاقتان 
كل مرة لتصبحا ذهبيتين وهشتين. ترفع 
الرقاقات المقلية من الزيت وتصفى على 
محارم ورقية للتخلص من فائض الزيت.

تقدم الرقاقات ساخنة كنوع لذيذ من 
المقبالت.

يمكن خبز الرقاقات في الفرن بدل قليها، 
شرط دهنها بالقليل من الزيت النباتي قبل 

صفها في صينية مدهونة بالزيت وخبزها في 
الفرن حتى تصبح وردية اللون.

الكمية تكفي 4 إلى 6 أشخاص

❍ 4 إلى 6 شرائح سلمون خالية من الجلد 
والحسك

❍ 6 مالعق طعام زيت زيتون
❍ نصف إلى ثالثة أرباع كوب مايونيز

❍ ملعقة طعام خردل ديجون
❍ ملعقة صغيرة ثوم

❍ ملعقتا طعام صلصة صويا
❍ ملح 

❍ بهار أبيض

التحضير

يخلط المايونيز مع الخردل وصلصة الصويا 
والثوم والملح والبهار. تفرك شرائح السلمون 

بهذه الصلصة وتحفظ في الثالجة لمدة 3 
إلى 4 ساعات.

يحمى زيت الزيتون في مقالة غير الصقة 
وتشوى أو تقلى كل شريحة سمك على 

الوجهين لمدة 2 إلى 3 دقائق حتى يتغير 
لونها، ثم تصف في صينية فرن غير الصقة 

وتخبز في الفرن لمدة 5 إلى 6 دقائق.
تخرج الصينية من الفرن وتقدم شرائح السمك 
مع البطاطا أو الكوسكوس والسلطة الخضراء.

حمص باللحم
الكمية تكفي 4 إلى 6 أشخاص

❍ كوبان من الحمص
❍ نصف ملعقة صغيرة من صودا الخبز

❍ ماء وملح
❍ نصف إلى ثالثة أرباع كوب طحينة

❍ نصف كوب لبنة
❍ فصا ثوم مهروسان

❍ عصير ليمونة واحدة
❍ كمون 

❍ فلفل أحمر

خليط اللحم

❍ نصف كيلوغرام من لحم الفيليه الطري 
المقطع إلى مكعبات

❍ ملعقتا طعام من الزبدة أو السمنة
❍ 3 إلى 4 مالعق طعام من الزيت النباتي

❍ ربع كوب من الصنوبر
❍ ربع ملعقة صغيرة من الملح وربع ملعقة 

صغيرة من البهار األسود
❍ نصف ملعقة صغيرة من البهار الحلو

التحضير

لتحضير خليط اللحم، يسخن الزيت مع 
الزبدة في مقالة ويقلى الصنوبر ثم يرفع 

ويصفى على محارم ورقية. يستخدم الزيت 
نفسه لقلي اللحم حتى يتغير لونه ثم يضاف 
إليه الملح والتوابل. يتابع القلي حتى ينضج 

اللحم. يضاف إليه الصنوبر ويخلط معه.
ينقع الحمص في الماء الفاتر مع صودا 

الخبز لمدة 24 ساعة، ثم يغسل جيدًا 
ويصفى ويوضع في طنجرة الضغط مع 

ملعقة صغيرة من الملح. يسلق الحمص في 
الكثير من الماء وتزال الرغوة عند ظهورها 
ثم يتابع السلق لمدة 20 إلى 25 دقيقة حتى 

يطرى الحمص.
يرفع الحمص ويصفى من الماء ثم يوضع 

في خالط الطعام بعد أن يبرد تمامًا. 
تضاف إليه الطحينة، واللبنة والثوم 

وعصير الليمون. يهرس الخليط جيدًا 
ليصبح ناعمًا وقشديًا. يضاف إليه الملح 

حسب الذوق ويضاف عصير الليمون 
حسب الحاجة.

يسكب الحمص في طبق التقديم ويوزع 
فوقه خليط اللحم مع الزيت والصنوبر. 

يزين الطبق بالكمون والفلفل األحمر 
والبقدونس.
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الماسية 
بالحليب

الكمية تكفي 8 إلى 10 أشخاص

❍ نصف حزمة من الماسية
❍ كوب من السكر

❍ ملعقة صغيرة من الهال 

المطحون
❍ ماء الورد

❍ 8 أكواب من الماء
❍ كوب من بودرة الحليب

التحضير

تقطع الماسية إلى قطع متوسطة الحجم 
وتوضع في وعاء وتغسل. 

يذوب الحليب في الماء ويوضع في قدر. 
يضاف إليه السكر والهال. حين يبدأ الحليب 

تارت بالفراولة والقشطة
الكمية تكفي 6 إلى 8 أشخاص

❍ كوبان من الدقيق المتعدد االستعماالت
❍ كوب من الزبدة في حرارة الغرفة

❍ بيضة واحدة
❍ ثالثة أرباع الكوب من السكر الناعم

❍ رشة فانيال
❍ نصف كيلوغرام من الفراولة المنظفة 

والمغسولة والمجففة

الكريما

❍ كوبان من الحليب
❍ ربع كوب من دقيق الذرة

❍ 3 بيضات
❍ نصف كوب من السكر
❍ قشرة ليمونة حامضة

❍ رشة فانيال

التحضير

يخلط الدقيق مع السكر والزبدة والفانيال 
في خالط الطعام للحصول على مزيج 
قشدي. تضاف البيضة ويتابع الخلط 

للحصول على عجينة متماسكة في زاوية 
واحدة من وعاء الخالط.

تلف العجينة بورق النايلون الالصق وتحفظ 
في الثالجة لمدة ساعة أو ساعتين.

يرش القليل من الدقيق فوق سطح طاولة 
العمل وتوضع عليه العجينة ثم 

تغطى بورقة نايلون وترق العجينة 
بالشوبك للحصول على دائرة 

كبيرة سماكتها نصف سنتيمتر.
تقطع دائرة العجين بواسطة 

قطاعة البسكويت أو كوب 
زجاجي إلى دوائر قطرها 8 إلى 

10 سم.
توضع الدوائر في قوالب تارت 

فردية وتوخز بالشوكة ثم تحفظ 
في قسم التجليد من الثالجة لمدة 

ساعة.
يحمى الفرن لغاية 350 درجة 

فهرنهايت وتخبز فيه قوالب التارت 
حتى تصبح وردية اللون.

تخرج قوالب التارت من الفرن 
وتترك لتبرد. تحشى قوالب التارت 

المخبوزة بالكريما ثم تزين بالفراولة 
وتدهن بمربى المشمش.

تحفظ قطع التارت في الثالجة 
حتى موعد التقديم.

تحضير الكريما

يسخن الحليب في قدر على النار 
مع قشرة الليمونة. يخفق دقيق الذرة مع 

البيض والسكر والفانيال.

الكمية تكفي 8 إلى 12 شخصًا

❍ كوب من التمر المنزوع النوى والمفروم
❍ نصف كوب من الجوز المفروم

❍ 2.5 كوب من الدقيق المتعدد االستعماالت
❍ كوب من السكر الناعم

❍ ثالثة أرباع الكوب من السكر األسمر
❍ نصف كوب من الزبدة في حرارة الغرفة

❍ كوب وثلثا الكوب من الحليب
❍ 4 بيضات في حرارة الغرفة

❍ ملعقة صغيرة من الباكينغ باودر
❍ ملعقة صغيرة من صودا الخبز

❍ ملعقة صغيرة من القرفة 
❍ ربع ملعقة صغيرة من كبش القرنفل 

❍ نصف ملعقة صغيرة من جوزة الطيب

صلصة الكاراميل

❍ كوب من الكريما الطازجة السائلة
❍ كوب من السكر

❍ ملعقتا طعام من الزبدة

التحضير

يدهن قالب جاتوه دائري قطره 30 سم تقريبًا 
بالزيت أو الزبدة ثم يرش عليه الدقيق.

يخلط التمر المفروم مع الجوز وربع كوب 

الدقيق المتعدد االستعماالت.
يخلط ما تبقى من الدقيق المتعدد 

االستعماالت مع صودا الخبز والباكينغ باودر.
يخفق السكر األسمر مع السكر العادي والتوابل 

والزبدة للحصول على مزيج قشدي. يضاف 
الحليب ويتابع الخفق، ثم يضاف البيض، بمعدل 

بيضة واحدة كل مرة، بالتناوب مع الدقيق.
يضاف خليط التمر والجوز إلى هذا الخفيق 

ويحرك معه بملوق بالستيكي أو ملعقة خشبية.
ينقل هذا الخفيق إلى قالب الجاتوه المحضر 

ويوضع على الرف الوسطي للفرن ويخبز 
في الفرن حتى ينضج ويخرج عود األسنان 

الخشبي نظيفًا بعد غرزه في وسطه.

يخرج الجاتوه من الفرن ويترك ليبرد تمامًا.
تسكب صلصة الكاراميل فوق الجاتوه ويزين 

الجاتوه بالجوز والتمر.
يترك الجاتوه خارج الثالجة قبل التقديم 

وبعده.

تحضير صلصة الكاراميل

يذوب السكر في قدر ليصبح بلون الكاراميل. 
تضاف الكريما الطازجة تدريجيًا ويتابع 
التحريك بملعقة خشبية للحصول على 

صلصة كاراميل ناعمة والمعة.
تضاف الزبدة وتخلط مع الصلصة.
تترك الصلصة لتبرد وتتكثف أكثر.

كعكة التمر والكاراميل




