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إعداد السيدة 
أناهيد دونيكيان 

تصوير: رونالد ناصيف

مقلوبة الباذنجان بالدجاج
الكمية تكفي 8 إلى 12 شخصًا

❍ دجاجتان وزنهما 2.5 إلى 3 كيلوغرامات
❍ كيلوغرام ونصف الكيلوغرام من 

الباذنجان الكبير
❍ ثالثة أرباع الكوب من الزيت أو السمنة

❍ نصف كوب من الصنوبر
❍ كوبان ونصف الكوب من األرز الطويل 

الحبة
❍ عود قرفة

❍ كبش قرنفل

التحضير

يغسل األرز وينقع في الماء المغلي مع القليل 
من الملح.

يقشر الباذنجان أقالمًا ويقطع إلى دوائر 
متوسطة السماكة وينقع في الماء مع ملعقة 

طعام من الملح.
تغسل الدجاجتان وتفركان بالدقيق ثم 
تغسالن ثانيًا وتقطعان إلى 12 قطعة. 

توضع العظام الباقية في قدر وتسلق مع عود 
من القرفة لمدة ساعة ونصف الساعة.

تسخن السمنة أو الزيت ويقلى فيها الصنوبر 
حتى يشقرّ قلياًل، ثم ينقل إلى طبق.

تقلى قطع الدجاج في الزيت نفسه، على 
دفعات، ثم توضع في القدر وتضاف إليها 

مرقة عظام الدجاج.
تترك القدر على نار متوسطة حتى ينضج 

الدجاج فتسحب حينها العظام ويقطع اللحم 
إلى قطع صغيرة.

تصف قطع الدجاج في أسفل قدر ويوزع 
فوقها اللوز والصنوبر المقلي.

يسخن الزيت في مقالة على نار قوية وتقلى 
فيه شرائح الباذنجان بعد تجفيفها من الماء 

بفوطة نظيفة.
تصف قطع الباذنجان المقلية في القدر فوق 

الدجاج.
يغسل األرز دون لمسه ويوزع نصفه فوق 
الباذنجان في القدر. توضع من ثم طبقة 

ثانية من الباذنجان وفوقها النصف الباقي 
من األرز. تضاف ملعقة صغيرة من البهار 
الحلو، وملعقة صغيرة من القرفة والقليل 

من كبش القرنفل، والقليل من الملح، وثالثة 
أكواب من الماء المغلي. يغطى محتوى القدر 

بصحن مقلوب ثم تغطى القدر وتترك على 
نار قوية لمدة دقيقتين.

تخفف النار ويطهى محتوى القدر حتى 
ينضج األرز.

ترفع القدر عن النار وتلف بفوطة وتترك 
لمدة 10 دقائق حتى ترتاح. يرفع الطبق عن 

األرز ويقلب فوق طبق واسع. يقدم الطبق مع 
اللبن والسلطة.
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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.

الكمية تكفي 4 أشخاص

❍ كوب من الكشك
❍ كمية كافية من الماء أو مرق اللحم أو 

مرق الدجاج
❍ أقراص كبة فارغة أو محشوة
❍ ربع كوب من الصنوبر المقلي

التحضير

يذوب الكشك ببطء في الماء أو مرقة الدجاج 
أو اللحم للحصول على قوام الحساء.

يوضع المزيج على النار ويطهى مع التحريك 
الدائم بملعقة خشبية لتفادي التصاق المزيج 

في قعر القدر.
إذا أصبح الحساء كثيفًا، يمكن إضافة المزيد 

من الماء إليه.
تحضر أقراص كبة فارغة أو محشوة. تضاف 

أقراص الكبة إلى الحساء وتطهى معه حتى 
تنضج.

يقلى الصنوبر في الزيت، ثم يرفع بملعقة 
ذات ثقوب ويصفى فوق محارم المطبخ 

الورقية.
يسكب القليل من الحساء وأقراص الكبة في 

كل طبق. يزين الطبق بالصنوبر ويقدم.

يمكنك جعل أقراص الكبة فارغة أو محشوة 
حسب ذوقك.

الكشك هو مزيج من اللبن والبرغل يتم 
تجفيفه وطحنه ناعمًا الستعماله في إعداد 

مختلف األطباق.

الكمية تكفي 6 أشخاص

❍ 4 شرائح من سمك السلطان ابراهيم
❍ نصف كيلوغرام من القريدس المتوسط 

الحجم
❍ شرائح اضافية من سمك الهامور

❍ بصلتان
❍ بضعة أعناق من البقدونس

❍ عود كرفس
❍ 6 أكواب من الماء

❍ 3 رؤوس بندورة )طماطم( ناضجة
❍ 400 غ من البندورة )الطماطم( الكاملة

❍ رأسا بطاطا
❍ فص ثوم

❍ ملعقة صغيرة صعتر بري
❍ ملعقة طعام معجون بندورة )طماطم(

❍ نصف ملعقة صغيرة من السكر
❍ ملح وفلفل

❍ ملعقتا طعام من البقدونس المفروم

التحضير

تخلط شرائح سمك السلطان ابراهيم األربع 
مع البصل المقشر والمقطع إلى شرائح، 

وأعناق البقدونس، والكرفس المفروم والماء 
في قدر كبيرة.

توضع القدر على النار حتى الغليان، تخفف 
النار ويغلى محتواها برفق لمدة 10 دقائق، 

ثم ترفع شرائح السمك من المرقة ويتابع 
الغلي لمدة 20 دقيقة.

تصفى المرقة عبر منخل ناعم، ثم تعاد 
المرقة إلى القدر وترمى فيها الخضار. 

تفتت شرائح السمك ويحتفظ بها جانبًا.
تقشر حبات القريدس وينزع منها العرق 

األسود.
تقشر رؤوس البندورة )الطماطم( وتنظف 

من البذور ثم تفرم خشنًا.
تمرر البندورة )الطماطم( المعلبة مع 

عصيرها عبر منخل ناعم.
تقشر البطاطا وتقطع إلى مكعبات.

تقطع شرائح السمك االضافية.
تضاف هريسة البندورة  )الطماطم(، 

والبندورة المفرومة، والبطاطا، والسمك، 
والثوم المهروس، والصعتر البري، والسكر 

ومعجون البندورة إلى المرقة.
يعاد المزيج إلى النار حتى الغليان. تخفف 
النار ويترك المزيج يغلي برفق وهو مغطى 

حتى تنضج البطاطا.
يضاف إليه القريدس والسمك المحتفظ به 

جانبًا. يرش الملح والفلفل حسب الذوق.
حين يغلي الحساء مجددًا، يضاف إليه 

البقدونس المفروم.



تورتات التين والماسكاربون
الكمية تصنع 4 تورتات صغيرة

❍ كوب من الدقيق لجميع االستعماالت
❍ ملعقة طعام من مسحوق الكاسترد

❍ ملعقة طعام من السكر
❍ 100 غ من الزبدة الجامدة المقطعة

❍ صفار بيضة واحدة
❍ ملعقة صغيرة من برش البرتقال

❍ ملعقتان صغيرتان من الماء 
❍ حبتا تين طازجتان

التوفي

❍ كوب وربع الكوب من السكر
❍ نصف كوب من الماء

❍ ربع كوب من اللوز المحمص
❍ نصف كوب من عصير البرتقال المصفى

❍ ملعقتا طعام من الماء

كريما الماسكاربون

❍ نصف كوب من الكريما الكثيفة
❍ 200 غ من جبنة الماسكاربون االيطالية.

التحضير

تدهن أربعة قوالب تورتات لها قعر قابل للفك، 
قطر كل منها 10 سم، بالزيت.

ينخل الدقيق مع مسحوق الكاسترد والسكر 
في وعاء متوسط. تضاف الزبدة وصفار 

البيضة وبرش البرتقال وكمية كافية من الماء 
للحصول أخيرًا على عجينة طرية.

تدعك العجينة فوق سطح مرشوش بالدقيق 
لتصبح ناعمة ثم تلف بورق نايلون وتحفظ في 

الثالجة لمدة ساعة.
ترق العجينة بين رقاقتين من ورق البرشمان 

لتصبح كبيرة كفاية لتبطين القوالب 
المحضرة. تنقل العجينة إلى القوالب ويضغط 

على حوافها جيدًا. يشذب فائض العجين 
وتوضع القوالب في صينية فرن ويوخز قعرها 

بالشوكة. تغطى العجينة في القوالب بورق 
البرشمان ويوضع فوقها الحمص أو الفول أو 

األرز وتخبز القوالب في فرن حرارته 350 
درجة فهرنهايت لمدة 10 دقائق. ينزع بعدها 

ورق البرشمان مع حبات الفول أو األرز ويتابع 
خبز القوالب لمدة 10 دقائق إضافية أو حتى 

تحمرّ العجينة قلياًل.
تشطر حبتا التين إلى نصفين ويقطع كل 
نصف إلى 3 شرائح لغمسها في التوفي.

توضع قوالب المخبوزة في أطباق التقديم 
وتمأل بكريما الماسكاربون ثم تغطى بشرائح 

التين المغلفة بالتوفي إضافة إلى خيوط التوفي 

ثم يسكب قطر البرتقال الفاتر حول التورتات.

التوفي

تغطى 3 صواني بورق األلمنيوم. يخلط السكر 
مع الماء في قدر صغيرة على النار حتى يذوب 

السكر ولكن من دون أن يغلي. يغلى المزيج 
بعدها على النار، من دون غطاء، حتى يحمرّ 

لونه. ترفع القدر عن النار.
تغمس شرائح التين في التوفي وتوضع 

في صينية واحدة حتى تجمد. يوضع اللوز 
المحمص في صينية أخرى وتسكب فوقه 
نصف كمية التوفي الباقية. يخلط المزيج 
جيدًا لتصبح حبات اللوز مهروسة ناعمًا.

تسخن بقية التوفي برفق على النار وتغمس 
فيها الشوكة قبل سكبها في شكل خيوط 

طويلة ورفيعة في الصينية الثالثة. 
يضاف عصير البرتقال والماء إلى التوفي 
الباقي في القدر ويغلى على النار لمدة 5 

دقائق ليصبح شبيهًا بالقطر.

كريما الماسكاربون

تخفق الكريما في وعاء صغير لتصبح كثيفة. 
تضاف إليها جبنة الماسكاربون على دفعتين، 

ومن ثم توفي اللوز المطحون ناعمًا.

الكمية تصنع 18 قطعة

❍ كوب وثلثا الكوب من الدقيق لجميع 
االستعماالت

❍ ملعقتا طعام من السكر
❍ 30 غ من الزبدة

❍ بيضتان مخفوقتان قلياًل
❍ ملعقتان صغيرتان من برش البرتقال

❍ فانيال
❍ ملعقتا طعام من الماء تقريبًا

❍ زيت نباتي للقلي
❍ سكر ناعم

الحشوة

❍ 60 غ من جبنة الموزاريال المبشورة
❍ نصف كوب من جبنة الريكوتا المصفاة
❍ ملعقة طعام ونصف الملعقة من السكر

❍ ملعقة صغيرة من برش البرتقال
❍ بيضة مفصولة

تحضير الحشوة

تخلط جبنة الموزاريال والريكوتا مع السكر وبرش 
البرتقال وصفار البيض في وعاء. يحرك المزيج جيدًا.

صلصة المربى

❍ ثالثة أرباع الكوب من مربى البرتقال
❍ ملعقة طعام من العسل

❍ ربع كوب من الماء

تحضير صلصة المربى

تخلط هذه المكونات مع بعضها وتوضع في قدر 
صغيرة على النار من دون غطاء حتى تغلي برفق مدة 

10 دقائق أو حتى الحصول على قطر سميك قلياًل.

التحضير

ينخل الدقيق مع السكر فوق وعاء. تضاف الزبدة، 
والبيض، وبرش البرتقال، والفانيال وكمية كافية 

من الماء للحصول على عجينة متماسكة.
تدعك العجينة فوق سطح مكسو بالدقيق لمدة 5 

دقائق تقريبًا أو حتى تصبح طرية ومرنة، ثم تغطى 
وتترك لترتاح مدة ساعة. تقسم العجينة إلى نصفين 
وترق فوق سطح مرشوش بالدقيق لتصبح سماكتها 
مليمترًا واحدًا. تقطع العجينة إلى دوائر قطرها 10 

سم من دون إعادة استعمال فضالت العجين.
تدهن حواف دوائر العجين ببياض بيضة، ثم 

تحشى كل منها بملعقتين صغيرتين من الحشوة. 
تطوى كل دائرة عجين فوق حشوتها ويضغط على 

حوافها جيدًا حتى تلتصق ببعضها.
تقلى المعجنات المحشوة على دفعات في الزيت 

الساخن حتى تحمرّ قلياًل، ثم تصفى على محارم 
المطبخ الورقية.

يجب أال يكون الزيت ساخنًا جدًا وإال تفتح 
المعجنات.

يرش السكر الناعم فوق المعجنات المقلية قبل 
تقديمها مع صلصة المربى.
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ب الكمية تصنع 26 قطعة

❍ كوبان من الدقيق لجميع االستعماالت
❍ بيضتان مخفوقتان قلياًل

❍ كوب من السكر
❍ نصف ملعقة صغيرة من برش البرتقال

❍ فانيال
❍ ربع ملعقة صغيرة من الباكينغ باودر

❍ ثلثا الكوب من الفستق المقشر والمحمص
❍ ثلث كوب من الصنوبر المحمص.

التحضير

ينخل الدقيق في وعاء. يضاف إليه البيض 
والسكر وبرش البرتقال والفانيال والباكينغ 

باودر. يخلط الكل للحصول على عجينة 
ناعمة. يضاف إليها الفستق والصنوبر.

تقسم العجينة إلى نصفين. يرق كل نصف 
فوق سطح مكسو قلياًل بالدقيق للحصول على 

شكل نقانق طولها 20 سم. توضع كل عجينة 
في صينية مدهونة بالزيت وتخبز في الفرن 
لمدة 30 دقيقة أو حتى تحمرّ العجينة قلياًل 

وتصبح هشة. تترك لتبرد في الصينية.
تقطع العجينة المخبوزة على نحو مائل إلى 
شرائح سماكتها 1.5 سم باستعمال سكين 

مسننة.
توضع الشرائح، ووجهها المقطوع إلى األعلى، 

في صواني فرن مدهونة بالزيت وتخبز في 
فرن معتدل الحرارة لمدة 25 دقيقة تقريبًا أو 

حتى تصبح هشة.
تترك قطع البسكويت لتبرد فوق مصبع 

حديدي. يفترض الحصول على 26 قطعة 
بسكويت تقريبًا.

معجنات الريكوتا مع صلصة المربى
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منسف الفقهاء
الكمية تكفي 6 إلى 8 أشخاص

❍ دجاجتان
❍ نصف كيلوغرام من لحم الكفتة 

المطحون
❍ 3 أكواب من األرز الطويل الحبة

❍ نصف كوب من الصنوبر
❍ نصف كوب من اللوز المقشر

❍ كوب من الحليب
❍ نصف ملعقة صغيرة من خيوط 

الزعفران
❍ بهار، قرفة، كبش قرنفل، فلفل أسود 

وملح
❍ كوبان من الماء الساخن
❍ ملعقتا طعام من الزبدة.

التحضير

ينقع األرز في الماء مع الملح لمدة نصف 
ساعة، ثم يغسل ويشطف. يترك جانبًا 

لتصفية الماء.
يفرك الدجاج بالتوابل المذكورة أعاله، 

ويترك لمدة ساعة. تربط ساقا كل دجاجة 
بخيط ويثبت الجانحان تحت الجسم. تفرك 

كل دجاجة بملعقة طعام من الزبدة.
توضع الدجاجتان في صينية، ويضاف 
إليهما كوبان من الماء الساخن. تغطى 

الصينية بورق األلمنيوم أو بغطائها إذا كان 

لها غطاء. يطهى الدجاج في فرن حرارته 
350 درجة فهرنهايت أو 180 درجة مئوية 

حتى ينضج. يرفع الغطاء أو تنزع ورقة 
األلمنيوم، ويتابع الخبز حتى يصبح الدجاج 

ذهبي اللون. يحفظ الدجاج ساخنًا.
تخلط الكفتة مع الملح، والبهار، والقرفة، 
والفلفل األحمر. تحضر كرات صغيرة من 

هذا المزيج وتوضع في صينية مكسوة 
بالدقيق.

يقلى الصنوبر واللوز في الزيت وينقالن 
إلى طبق. يستعمل الزيت نفسه لقلي كرات 

اللحم.
يسخن الحليب وتضاف إليه خيوط 

الزعفران وتترك منقوعة فيه.
يسخن الماء والملح في قدر أخرى. وحين 

يبدأ الماء بالغليان، يضاف إليه األرز ويسلق 
لمدة 6 دقائق. يغسل بعدها األرز بالماء 

البارد ويوضع في مصفاة حتى يجف.
يسكب األرز في صينية غير الصقة، ويصب 

فوقه الحليب. تغطى الصينية ويخبز األرز 
لمدة 20 إلى 25 دقيقة في فرن حرارته 400 

درجة فهرنهايت أو 200 درجة مئوية، مع 
الحرص على عدم حرقه. تخرج الصينية من 

الفرن ويسكب األرز في طبق التقديم.
يزين األرز بكرات الكفتة، والصنوبر، واللوز 

المقشر والدجاج ويقدم الطبق ساخنًا.



مطبخ  لها

مستر جاك بالقريدس
الكمية تكفي 6 إلى 8 أشخاص

❍ 21 حبة قريدس عمالقة
❍ 2 أو 3 رؤوس متوسطة من البطاطا، 

مسلوقة ومقشرة ومهروسة، ومن ثم مخلوطة 
مع بيضة مخفوقة وربع كوب من القشدة 

الطازجة وملح وفلفل.

صلصة للقريدس

❍ ملعقتا طعام من الزبدة
❍ بصلة متوسطة مفرومة ناعمًا

❍ 3 مالعق طعام من الدقيق
❍ كوبان من مرقة القريدس

❍ ربع ملعقة صغيرة من الفلفل األبيض
❍ ثمن ملعقة صغيرة من جوزة الطيب 

المبشورة
❍ ربع كوب من القشدة الطازجة

❍ ملح حسب الحاجة
❍ جبنة مبشورة )مزيج من الغرويار 

والموزاريال( لتغليف القريدس.

التحضير

يغسل القريدس ويقشر، شرط االحتفاظ 
بذوله

ينظف كيس الرمل الموجود في ظهر كل حبة 
قريدس، ثم يغسل القريدس مجددًا.

تؤخذ قشور ورؤوس القريدس وتوضع في 
قدر مع كمية كافية من الماء، وبصلة صغيرة 

مقطعة إلى أربعة أقسام، وليمونة واحدة 
مفرومة خشنًا وورقة غار وقطعة صغيرة من 

الكراث المفروم وجزرة واحدة مفرومة. يسلق 
الكل معًا حتى تتضاءل المرقة إلى النصف.

ترفع المطيبات من القدر وتصفى الصلصة.
توضع ملعقتا طعام من الزبدة في مقالة 

وتقلى فيها حبات القريدس حتى تصبح وردية 
اللون )يفترض أال يستغرق ذلك وقتًا طوياًل(. 
وحين يتغير لونها، تخرج من المقالة وتوضع 

جانبًا.
يقلى البصل في الزيت نفسه، ثم يضاف إليه 

ملعقتا طعام من الدقيق. يقلى الكل قلياًل، 
ثم تضاف المرقة، وجوزة الطيب والفلفل 

األبيض والملح حسب الحاجة والقشدة 
الطازجة.

تحشى األصداف بهريسة البطاطا )يمكن 
استعمال كيس تزيين الحلويات إلعداد 

أشكال زخرفية(. تزين كل قطعة بثالث حبات 
قريدس وتوضع ملعقتا طعام أو ثالث مالعق 

من الصلصة فوق القريدس. تترك الذيول 
ظاهرة إلى الخارج، وترش الجبنة المبشورة 
فوق القريدس. تخبز في الفرن حتى تذوب 

الجبنة. تقدم ساخنة مباشرة من الفرن.

الكمية تكفي 6 أشخاص

❍ 6 كرات خبز
❍ 6 بصالت مقطعة إلى شرائح رقيقة

❍ 6 أكواب من الماء أو مرقة الدجاج
❍ 4 مالعق طعام من الزبدة

❍ نصف كوب من الزيت
❍ 4 مالعق طعام من الدقيق )الطحين(

❍ ملح وفلفل أبيض
❍ 3 شرائح من خبز التوست المقطعة إلى 

6 مثلثات
❍ 6 مالعق طعام أو 6 شرائح من جبنة 

الغرويار.

التحضير

تقطع دوائر الخبز من األعلى مثل القبعة.
يفرغ لب كرات الخبز ويوضع جانبًا.

يحمى الفرن للدرجة 250 فهرنهايت وتحمص 

فيه كرات الخبز الفارغة لمدة 10 دقائق، ثم 
يطفأ الفرن وتترك كرات الخبز داخله لمدة 

ساعة كاملة حتى تجف وتصبح جاهزة ألن تكون 
وعاء للحساء.

تسخن الزبدة مع الزيت في قدر ويقلى فيهما 
البصل حتى ينضج ويصفرّ لونه قلياًل.

يضاف الدقيق ويتابع القلي لبضع دقائق.
يضاف الماء أو مرقة الدجاج، وكذلك الملح 

حسب الحاجة، ومن ثم الفلفل. يخلط الكل جيدًا 
ويتابع الطهو حتى يتكاثف الحساء قلياًل وتبدأ 

الفقاقيع بالظهور فيه. لكن يجب أن يبقى الحساء 
أقل كثافة من اللبن. إذا كان الحساء كثيفًا جدًا، 

يمكن إضافة القليل من المرق أو الماء إليه.
توضع ملعقة طعام من الجبنة المبشورة أو 

شريحة منها فوق كل مثلث خبز. تخبز مثلثات 
الجبنة في الفرن حتى تذوب الجبنة.

يسكب الحساء في كرات الخبز المحمصة ويقدم 
مع مثلثات الخبز بالجبنة.

سندويش الحبش

حساء البصل في كرات الخبز

الكمية تكفي شخصًا 

واحدًا

❍ رغيف خبز 
فرنسي من القمح 

الكامل
❍ ملعقتا طعام من 

المايونيز
❍ 6 شرائح من لحم 

الحبش المدخن
❍ أوراق خس 

ملونة مفتتة إلى قطع 
صغيرة

❍ 4 شرائح من 
جبنة القشقوان

❍ كوب من كرات 
الشمام المغروفة 

بواسطة مغرفة 
صغيرة أو ملعقة 

صغيرة
❍ صلصة الخل 

البلسمي

التحضير

يقطع رغيف الخبز 
الفرنسي أفقيًا إلى 

قسمين.

يبسط المايونيز فوق 
الشريحتين، ثم توضع 

شرائح الجبنة. توزع 
بعدها شرائح الحبش 

المدخن.
يوضع السندويش 

في طبق التقديم مع 
أوراق الخس على 
جانب من الطبق 

وكرات الشمام على 
الجانب اآلخر.

يقدم السندويش 
مع سلطة الخس 
ووصلصة الخل 

البلسمي أو صلصة 
القشدة الرائبة.

صلصة الخل البلسمي

❍ ملعقة طعام من 
الخل البلسمي

❍3 مالعق طعام من 
الزيت النباتي

❍ نصف ملعقة 
صغيرة من الخردل

تحضير صلصة الخل 

البلسمي

يخلط الخردل 
مع الخل البلسمي 
بواسطة الشريط 

المعدني، ثم يضاف 
الزيت تدريجيًا.

إذا كانت الصلصة 
كثيفة، يمكن إضافة 

ملعقة طعام من الماء.

صلصة القشدة الرائبة

❍ كوب من القشدة 
الرائبة

❍ ملعقة صغيرة من 
الخردل

❍ ملعقة صغيرة من 
البصل المبشور

❍ ملعقة صغيرة من 
بذور الشبث

❍ ملح وفلفل أسود 
حسب الذوق

تحضير صلصة 

القشدة الرائبة 

تخلط هذه المكونات 
مع بعضها للحصول 
على صلصة القشدة 

الرائبة.



مطبخ  لها

جاتوه الشوكوال والجوز
الكمية تكفي 10 إلى 12 شخصًا

❍ 150 غ من الشوكوال السوداء المذوبة
❍ ملعقة طعام من القهوة السريعة الذوبان

❍ كوب من الماء المغلي
❍ كوب من الزبدة الطرية في حرارة الغرفة

❍ كوب وربع الكوب من السكر
❍ 3 بيضات في حرارة الغرفة

❍ كوبان ونصف الكوب من الدقيق
❍ ملعقة صغيرة من الباكينغ صودا

❍ ملعقتان صغيرتان من الباكينغ باودر
❍ ملعقة صغيرة من القرفة

❍ ثلثا الكوب من الكريما الحامضة
❍ ثالثة أرباع الكوب من الجوز المشطور 

إلى نصفين

صلصة كاراميل الشوكوال

❍ كوب من السكر
❍ كوب من الكريما

❍ ملعقتا طعام من الزبدة
❍ 150 غ من الشوكوال السوداء المذوبة

❍ ربع كوب من الزيت النباتي

تحضير صلصة كاراميل الشوكوال

يسخن السكر على النار ليصبح كارامياًل. 
تضاف إليه الزبدة وتخلط معه. تضاف من 
ثم الكريما، وبعدها مزيج الشوكوال المذوبة 

والزيت. تخلط الصلصة جيدًا.

تحضير الجاتوه

يدهن قالب جاتوه بالزيت ويرش عليه 
الدقيق. تذوب القهوة السريعة الذوبان في 

الماء المغلي.
تذوب الشوكوال في المايكروايف أو البان 
ماري وتخلط مع القهوة السريعة الذوبان.

تخفق الزبدة مع السكر لتصبح قشدية. 
يضاف البيض، بمعدل بيضة واحدة كل مرة، 

ومن ثم مزيج الشوكوال والقهوة السريعة 
الذوبان.

تضاف الكريما الحامضة، ومن ثم الدقيق، 
والباكينغ باودر، والباكينغ صودا، والقرفة. 

يسكب هذا الخليط في قالب الجاتوه ويخبز 
في فرن حرارته 350 درجة فهرنهايت لمدة 
40 إلى 45 دقيقة. يغرز عود أسنان خشبي 

في الجاتوه للتحقق من نضوجه.
حين ينضج الجاتوه، يخرج من الفرن ويترك 

ليبرد تمامًا، ثم يقلب من القالب. تسكب 
فوقه صلصة الكاراميل بالشوكوال وتترك 

لتسيل على حوافه.
يزين الجاتوه بحبات الجوز المشطورة إلى 

نصفين.

مالحظة: يمكن 
إضافة نصف كوب 
من الجوز المفروم 

إلى الجاتوه 
حسب الذوق )في 

النهاية(.



مطبخ  لها

الكمية تكفي 6 إلى 8 أشخاص

❍ كوب ونصف الكوب من الدقيق
❍ ملعقة طعام من الخميرة الفورية

❍ ملعقة صغيرة من السكر
❍ بيضتان

❍ رشة فانيال
❍ ثالثة أرباع الكوب من الحليب الساخن
❍ ثلث كوب من الزبدة الطرية في حرارة 

الغرفة
❍ ربع ملعقة صغيرة من الملح

القطر

❍ ثالثة أكواب من السكر
❍ كوبان من الماء

❍ ملعقة طعام من ماء الزهر
❍ ملعقة طعام من ماء الورد

الحشوة

ثالثة أرباع الكيلوغرام من القشدة البلدية 
الطازجة أو كوبان من الكريما المخفوقة

التحضير

يخلط الدقيق مع الخميرة، والسكر، والبيض، 
والفانيال والحليب الساخن في خالط 

الطعام للحصول على عجينة رخوة. تضاف 
الزبدة ويتابع الخلط لتصبح العجينة رخوة 
ودبقة. تترك العجينة مغطاة في وعاء في 

مكان فاتر حتى ترتفخ ويتضاعف حجمها. 
تحرك العجينة بملعقة.

تدهن قوالب صغيرة على شكل أكواب 
بالزيت ويرش فوقها الدقيق. تحشى هذه 

القوالب حتى ثالثة أرباعها بالعجينة 
المحضرة. يمكن استعمال قوالب البابا لهذه 

الغاية. تصف القوالب المحشوة في صينية 
وتترك جانبًا لمدة نصف ساعة في مكان 

فاتر حتى ترتفخ.
تخبز الصينية في فرن حرارته 350 درجة 

فهرنهايت حتى يشقرّ سطحها وكعبها. تخرج 
الصينية من الفرن ويفرغ محتوى القوالب.
تترك قطع الجاتوه لتبرد تمامًا، ثم توخز 

بعود خشبي في 5 أو 6 أماكن.
يحضر القطر بغلي السكر والماء معًا لمدة 

7 إلى 10 دقائق. تغمس قطع الجاتوه في 
القطر الساخن وتقلب بين الحين واآلخر 
حتى تمتص كل القطر وتصبح اسفنجية.

تترك قطع الجاتوه في الثالجة لمدة 2 إلى 
3 ساعات حتى تبرد. تسكب ملعقة طعام من 

القشدة الطازحة أو الكريما المخفوقة فوق 
كل قطعة جاتوه وتزين وتحفظ في الثالجة 

لمدة 6 إلى 7 ساعات قبل التقديم.

قرص العقيلي بالشيرة
هريسة بالسكر

الكمية تكفي 6 إلى 8 أشخاص

❍ كيلوغرام من لحم الموزات مع عظامه
❍ 3 أكواب من القمح المقشور المنقوع في 

الماء طوال الليل
❍ نصف كوب من العسل أو السكر

❍ 4 حبات هال مطحونة
❍ 6 إلى 7 أكواب من الماء

❍ نصف كوب من السمنة أو الزبدة

التحضير

يسلق اللحم في الماء حتى ينضج جيدًا ترمى 
العظام الموجودة ويقطع اللحم إلى قطع 

صغيرة.
توضع قطع اللحم مع القمح المنقوع ومرقة 

اللحم في قدر كبيرة على النار حتى ينضج 
القمح. يمكن استعمال طنجرة الضغط لهذه 

الغاية بحيث تقتصر مدة الطهو على 45 
إلى 50 دقيقة. يضاف المزيد من الماء عند 

الحاجة ويطهى محتوى القدر لمدة نصف 
ساعة إضافية. تطفأ النار ويرفع الغطاء 
عن القدر. يخبط المزيج بملعقة خشبية 

للحصول على هريسة خشنة ودبقة. يمكنك 
أيضًا استعمال الخالط الكهربائي للحصول 

على الهريسة.
تسكب الهريسة في طبق وتوزع فوقها 

السمنة أو الزبدة المذوبة مع السكر الناعم 
أو العسل.

يقدم الطبق بمثابة نوع لذيذ من الحلوى.

كليشة
الكمية تكفي 8 إلى 

10 أشخاص

❍ 6 إلى 7 أكواب 
من الدقيق

❍ كوبان من الزبدة 
أو السمنة المذوبة

❍ كوب ونصف 
الكوب من السكر
❍ ملعقة صغيرة 

من كل من المحلب 
والقرفة

❍ نصف ملعقة 
صغيرة من كل 

من كبش القرنفل 
وجوزة الطيب 

والشمّر
❍ 3 إلى 4 قطع 

من المستكة 
المطحونة

❍ ملعقة صغيرة 
من حب الهال 

المطحون
❍ ملعقتا طعام من 

الخميرة الفورية
❍ ملعقة صغيرة 

من الملح
❍ كمية كافية 

من الحليب الفاتر 
لدعك العجينة

❍ صفار بيضتين 
وملعقة صغيرة 

من الزيت + ملعقة 
صغيرة من السكر 

لدهن سطح 
الكليشة

❍ بذور سمسم 
وحب البركة

حشوة التمر

❍ نصف كيلوغرام 
من التمر المنزوع 

النوى والمفروم
❍ ملعقة صغيرة 

من القرفة
❍ نصف كوب 

من الجوز أو اللوز 
المفروم ناعمًا

❍ ملعقتا طعام من 
الزبدة في حرارة 

الغرفة

التحضير

تخلط السمنة أو 
الزبدة المذوبة مع 
السكر حتى يذوب 

السكر. تضاف 
حينها التوابل، 

والملح، والخميرة، 

والدقيق وكمية 
كافية من الحليب 

الفاتر للحصول 
على عجينة 

متوسطة الليونة. 
يمكن إضافة حب 

البركة إلى العجينة. 
تغطى العجينة 

وتحفظ في مكان 
دافئ لمدة 3 إلى 

4 ساعات حتى 
ترتفخ. تقرص 

العجينة إلى 
أشكال مختلفة 
وتدهن بمزيج 
صفار البيض 

والسكر والزيت. 
ترش فوقها بذور 

السمسم وتخبز في 
فرن حرارته 350 
درجة فهرنهايت 

حتى تشقرّ.
يخلط التمر مع 
القرفة والزبدة 

والجوز. تقرص هذه 
الحشوة إلى كرات 

صغيرة ويحشى 
قسم من الكليشة 

بهذه الحشوة.



مطبخ  لها

إعداد السيدة 
أناهيد دونيكيان 

تصوير: رونالد ناصيف

بازيال مع الدجاج والبطاطا
الكمية تكفي 6 إلى 8 أشخاص

❍ كيلوغرام من لحم الدجاج )صدور 
وأفخاذ( مقطعة إلى مكعبات

❍ نصف كيلوغرام من البازيال الخضراء
❍ بصلة كبيرة مقطعة إلى شرائح على شكل 

هالل
❍ 2 إلى 3 مالعق طعام من الزيت

❍ ملعقة طعام من الزبدة
❍ 2 إلى 3 رؤوس بطاطا متوسطة الحجم، 

مقطعة إلى مكعبات
❍ ملح وبهار حلو وقرفة ورشة من حب 

الهال
❍ 3 إلى 4 رؤوس بندورة )طماطم( مقشرة 

ومفرومة
❍ جزرتان مقشرتان ومقطعتان إلى 

مكعبات صغيرة
❍ ملعقتا طعام من معجون البندورة 

)الطماطم(
❍ ملعقة صغيرة من معجون الفلفل

❍ ملعقتا طعام من الزيت
❍ بصلة متوسطة مفرومة ناعمًا

❍ ملح وتوابل

التحضير

يسخن الزيت في مقالة ويقلى فيه البصل 
حتى يذبل. تضاف إليه مكعبات البطاطا 
ويتابع القلي، ثم تضاف مكعبات الدجاج 
مع الملح والبهار الحلو والقرفة. تضاف 

بعدها البازيال وصلصة البندورة )الطماطم( 
المصّفاة. تغطى القدر وتترك على النار حتى 

تنضج البطاطا واللحم والبازيال.
في قدر أخرى، تسخن ملعقتا طعام من 

الزيت ويقلى فيها البصل المفروم حتى يذبل. 
يضاف الجزر، والبندورة )الطماطم( ومعجون 
البندورة )الطماطم( ومعجون الفلفل، والملح 

والتوابل. يطهى المزيج حتى يصبح مثل 
الصلصة وينضج الجزر. يصفى هذا المزيج 

ويحتفظ بالكتل التي فيه داخل طبق فيما 
تسكب الصلصة فوق البازيال والدجاج.

يحضر األرز بالشعيرية ويسكب في قالب 
دائري على شكل حلقة. يقلب محتوى القالب 

رأسًا على عقب ويمأل وسط األرز بكتل 
البندورة )الطماطم( والجزر.

يوضع خليط البازيال في طبق تقديم 
آخر ويقدم الطبق مع السلطة الخضراء 

الموسمية.



مطبخ  لها

س
ش واألنانا

لفافات الدجاج مع الحب
رزم الدجاج بالرقاقات

الكمية تكفي 4 إلى 5 أشخاص

❍ كيلوغرام من لحم الدجاج المقطع إلى مكعبات
❍ رأس أناناس طازج مقطع إلى شرائح ومن 

ثم إلى مكعبات أو علبة من األناناس المصفى 
من العصير

❍ 300 غ من لحم الحبش المدّخن المقطع 
إلى شرائح رقيقة

❍ صلصة العسل والصويا

التحضير

تلف قطع الدجاج المنقوعة في صلصة العسل 
والصويا بشرائح لحم الحبش. تغرز بعدها 

قطع الدجاج بالتناوب مع قطع األناناس في 
أسياخ خشبية منقوعة مسبقَاً بالماء وتشوى 

على الفحم وتقدم مع الخضار المشوية.

صلصة العسل والصويا

❍ نصف كوب من صلصة الصويا
❍ ملعقة طعام من العسل

❍ 3 فصوص ثوم مهروسة
❍ ملعقتان صغيرتان من الزنجبيل الطازج 

المبشور
❍ ملعقتا طعام من الزيت النباتي

تحضير صلصة العسل والصويا

تخلط هذه المكونات مع بعضها وتنقع فيها 
مكعبات الدجاج لمدة 3 إلى 4 ساعات في 

وعاء زجاجي أو بالستيكي.

الكمية تكفي 6 إلى 8 أشخاص

❍ نصف كيلوغرام من عجينة الفايلو 
الجاهزة )من السوبرماركت(

❍ نصف كيلوغرام من لحم الدجاج 
)صدور وأفخاذ( المسلوق والمفروم

❍ نصف كوب من الفطر المفروم المعلب
❍ نصف كوب من الجبنة المتنوعة

❍ 3 مالعق طعام من الدقيق
❍ ملعقتا طعام من الزبدة

❍ كوب ونصف الكوب من مرقة الدجاج
❍ نصف كوب من الكريما الطازجة
❍ ملح وفلفل أبيض وجوزة الطيب

❍ نصف كوب من الزبدة المذوبة أو مقدار 
كاف من الزيت للقلي

التحضير

توضع العجينة في الثالجة طوال الليل 
لتذويب الثلج عنها.

تحمى الزبدة في قدر ويضاف إليها الدقيق 
ويخلط معها بملعقة خشبية.

تضاف مرقة الدجاج ويطهى المزيج حتى 
يتكثف. تضاف إليه الكريما الطازجة، 

والفلفل األبيض، والملح حسب الحاجة، 
وبرش جوزة الطيب.

يضاف من ثم لحم الدجاج المفروم والفطر 
والجبنة إلى الصلصة. تخلط الصلصة 

جيدًا وتترك جانبًا حتى تبرد تمامًا ويصبح 
قوامها قاباًل للبسط.

تطوى كل رقاقة فايلو وتحشى بمقدار 
ملعقة طعام من الحشوة ثم تربط على شكل 

رزمة.
توضع الرزم في صينية مدهونة بالزيت 

ويدهن سطحها بالمزيد من الزيت أو 
الزبدة قبل خبزها في فرن حرارته 350 

درجة فهرنهايت إلى أن تصبح ذهبية اللون. 
ثم تقدم الرزم ساخنة.

يمكنك أيضًا قلي الرزم في مقدار وفير 
من الزيت ومن ثم تصفيتها على محارم 

المطبخ الورقية للتخلص من الزيت الفائض 
وتقديمها مع السلطة الخضراء أو كنوع 

لذيذ من المقبالت.

الكمية تكفي 4 إلى 5 أشخاص

❍ كوبان ونصف الكوب من القمح المقشور 
المنقوع

❍ نصف كيلوغرام من لحم الموزات مع العظام
❍ ملعقتا طعام من معجون البندورة )الطماطم(

❍ ملعقة طعام من معجون الفلفل الحريف
❍ كوبان من الحمص المنقوع

❍ بقدونس مفروم للزينة

صلصة الثوم

❍ كوب من عصير الليمون الحامض  
❍ 2 إلى 3 فصوص ثوم مهروسة

❍ يخلط االثنان معًا للحصول على صلصة ناعمة

التحضير

ينقع القمح المقشور لمدة 12 ساعة في الماء، مع 
ضرورة تغيير الماء كل 6 ساعات إلى أن يصبح 

القمح طريًا.
ينقع الحمص لمدة 12 ساعة في الماء.

يوضع اللحم مع العظام في طنجرة الضغط. 
يضاف إليه مقدار كبير من الماء وتترك القدر على 
النار حتى تبدأ بالغليان. ترفع عنها الزفرة بواسطة 

ملعقة ذات ثقوب، ثم تضاف إليها ملعقة طعام 
من الملح، إضافة إلى القمح المقشور والحمص 
وملعقتيّ طعام من معجون البندورة )الطماطم( 

ومعحون الفلفل.
يطهى المزيج في القدر المغطاة لمدة ثالثة أرباع 

الساعة أو حتى ينضج اللحم جيدًا ويصبح الحمص 
والقمح طريًا.

تفتح طنجرة الضغط وترفع منها العظام )في حال 
استعمالها(. يسكب الحساء في أطباق التقديم 

وتوزع فوقه صلصة الثوم والليمون.
تزين األطباق بالبقدونس وتقدم مع الخبز 

المحمص.

حساء بالقمح المقشور والحمص

مالحظة: يجب 
إضافة الكثير 
هذا الحساء ألن من الماء إلى 

يمتصان الكثير الحمص والقمح 
من الماء أثناء 

الطهو.



مطبخ  لها

 بارميجيانا الباذنجان
الكمية تكفي 6 أشخاص

❍ 3 رؤوس باذنجان متوسطة الحجم
❍ رأسا بطاطا متوسطا الحجم، مقشران 

ومقطعان إلى دوائر
❍ ملح للباذنجان

❍ كوب من الزيت النباتي
❍ 3 مالعق طعام من الدقيق مع القليل من 

الملح والفلفل
❍ كيلوغرام من البندورة )الطماطم( الحمراء 

المقشرة والمفرومة
❍ ملعقة طعام من زيت الزيتون

❍ نصف كيلوغرام من جبنة الموزاريال
❍ ملعقتا طعام من الزبدة

❍ ثالثة أرباع الكوب من جبنة البارميسان 
المبشورة ناعمًا

❍ باقة من الحبق الطازج المفروم خشنًا
❍ صينية قليلة العمق حجمها 28-18 سم

التحضير

يحمى الفرن مسبقًا لغاية 375 درجة 

فهرنهايت أو 190 درجة مئوية أو غاز رقم 5.
يقطع كل رأس باذنجان إلى 4 أو 5 شرائح 
طويلة. توضع طبقة من هذه الشرائح في 
مصفاة ويرش فوقها القليل من الملح، ثم 

طبقة أخرى من الباذنجان وعليها القليل من 
الملح، وهكذا دواليك حتى االنتهاء من كل 

شرائح الباذنجان.
توضع صينية فوق شرائح الباذنجان إلضفاء 

الثقل عليها وتترك جانبًا مدة ساعة كاملة. 
تمسح بعدها شرائح الباذنجان بمحرمة 

ورقية.
يسخن الزيت النباتي في مقالة كبيرة.

تغمس شرائح الباذنجان في الدقيق المتبّل، 
ثم ترج للتخلص من فائض الدقيق قبل قليها 

في الزيت، على دفعات. يمكن التأكد من 
سخونة الزيت بغمس شريحة من الباذنجان 

فيه. إذا أصدر الزيت صوتًا، باشري في 
القلي.

تقلى شرائح الباذنجان حتى تحمرّ على 
الوجهين، ثم تصفى على محارم المطبخ 

الورقية.
تقلى شرائح البطاطا بالطريقة نفسها.

توضع البندورة )الطماطم( المفرومة مع زيت 
الزيتون في قدر. تضاف إليها التوابل وتطهى 

على النار حتى امتصاص الماء وتضاؤل 
حجمه إلى النصف تقريبًا.

تقطع جبنة الموزاريال إلى شرائح رقيقة.
تدهن صينية الخبز بالقليل من الزبدة. تصف 
فيها طبقة واحدة من شرائح الباذنجان، ومن 
ثم طبقة واحدة من شرائح البطاطا، وعليها 

القليل من البندورة )الطماطم(. توضع من ثم 
طبقة من شرائح الموزاريال وأوراق الحبق.

تكرر العملية نفسها حتى االنتهاء بحيث تكون 
هناك طبقة من الباذنجان في األعلى. يرش 

فوقها ما تبقى من البندورة )الطماطم( وجبنة 
البارميسان وتوزع فوقها قطع الزبدة.

توضع الصينية على الرف الوسطي للفرن 
وتخبز لمدة 40 دقيقة. تترك بعدها لترتاح 

بضع  دقائق قبل التقديم.
يزين الطبق بالحبق المفروم.



مطبخ  لها

فطيرة التفاح
الكمية تكفي 4 إلى 6 أشخاص

❍ 1.5 كوب من الدقيق
❍ نصف كوب من الزبدة في حرارة الغرفة

❍ نصف كوب من السكر الناعم
❍ نصف ملعقة صغيرة من الباكينغ باودر

❍ بيضة واحدة
❍ صفار بيضة لدهن سطح الفطيرة

الحشوة

❍ 4 تفاحات صفراء مقشرة ومفرومة
❍ نصف كوب من السكر

❍ ربع كوب من الجوز
❍ ربع كوب من الزبيب

❍ زبدة

❍ ملعقة صغيرة من القرفة
❍ رشة فانيال

❍ رشة من جوزة الطيب
❍ سكر ناعم لرشه فوقه التورتة

❍ كريما طازجة لتقديمه مع التورتة

التحضير

لتحضير الحشوة، يقشر التفاح ويفرم خشنًا. 
تسخن الزبدة ويقلى فيها التفاح. يضاف 

السكر والتوابل ويطهى المزيج حتى يتبخر 
ماء التفاح. تضاف القرفة والفانيال وجوزة 

الطيب والجوز والزبيب. تخلط الحشوة 
جيدًا وتترك لتبرد.

يخلط من ثم الدقيق مع الزبدة والسكر 

والبيض في خالط الطعام للحصول على 
عجينة طرية. تقسم العجينة إلى كرتين. 

يرش القليل من الدقيق على قطعة نايلون 
وترق عليه العجينة للحصول على دائرة 

قطرها 20 إلى 22 سم.
تنقل العجينة إلى قالب تورتة وتوزع فوقها 

حشوة التفاح ثم تغطى بطبقة أخرى 
من العجين. يدهن سطح التورتة بصفار 

البيض قبل خبزها في فرن حرارته 350 
درجة فهرنهايت حتى يشقرّ سطحها 

وكعبها.
تخرج التورتة من الفرن وتترك لترتاح ثم 

تزين بالسكر الناعم وتقدم فاترة أو باردة مع 
الكريما الطازجة أو البوظة.

مالحظة: 
للحصول على 

الشكل الزخرفي 
للتورتة، تقطع 
أشرطة ورقية 
عرضها 2 سم 
وتوضع فوق 

التورتة على نحو 
متشابك. يرش 

عليها السكر 
الناعم ثم تنزع 

األشرطة الورقية 
للحصول على 

تصميم جميل.

يلو
الج

ي ب
طل

ت

الكمية تكفي 2 إلى 3 أشخاص

الكاسترد

❍ ملعقة طعام من الكاسترد
❍ كوبان من الحليب

❍ ملعقتا طعام من السكر

الطبقة العلوية

❍ علبة جيلو بنكهة الفراولة
❍ نصف كوب من الماء الساخن

❍ ربع كوب من الماء البارد

التحضير

تخلط ملعقة طعام من الكالسترد مع ربع 

كوب من الحليب. يضاف السكر إلى بقية 
الحليب ويغلى معه على النار. يسكب الحليب 

المغلي فوق بودرة الكاسترد ويحرك جيدًا، 
ثم يعاد المزيج إلى النار ويطهى لمدة دقيقة 

أو دقيقتين إضافيتين.
ترفع القدر عن النار ويسكب الكاسترد في 

أكواب صغيرة بحيث يمأل ثالثة أرباعها 
تقريبًا. يترك الكاسترد جانبًا ليبرد ويجمد 

تمامًا.
يذوب الجيلو بنكهة الفراولة في الماء الساخن، 

ثم يضاف إليه الماء البارد ويخلط معه.
يسكب هذا الجيلو بعناية فوق الكاسترد 

بحيث ال يختلط معه أبدًا.
تترك األكواب لتجمد في الثالجة.

مالحظة: يمكن 
إضافة شرائح 

الموز إلى الجيلو 
حسب الذوق.

طرمبة )بلح الشام(
الكمية تكفي 10 إلى 12 شخصًا

❍ 3 أكواب من الماء
❍ 3 مالعق طعام من دقيق الذرة

❍ كوب من الزبدة
❍ كوبان من قطر السكر )الشيرة(

❍ فانيال
❍ 6 بيضات

❍ 3 أكواب من الدقيق

التحضير

يوضع الماء في قدر. تضاف إليه الزبدة 
وتسخن معه حتى تبدأ بالغليان. يضاف 

حينها دقيق الذرة والدقيق تدريجيًا. 
يخلط المزيج جيدًا لمدة دقيقتين. 

تطفأ النار وترفع القدر عن النار وتترك 
جانبًا لتبرد. يمكن وضع القدر في 

الثالجة لتسريع مدة التبريد.
يخفق البيض ثم يخلط مع العجينة 
جيدًا. تترك العجينة مجددًا لترتاح.
يحضر القطر وتضاف إليه الفانيال 

ويترك جانبًا ليبرد.
يسخن الزيت النباتي حتى يصبح 

ساخنًا جدًا. توضع العجينة في كيس 
حلويات له رأس معدني زخرفي. 

تسكب العجينة من الكيس على شكل 
قطع مباشرة في الزيت وتقلى حتى 

تصبح ذهبية اللون. إحرصي على قلي 
قطعتين فقط كل مرة لتفادي التصاق 

القطع ببعضها.
تخرج الطرمبة من الزيت بواسطة 

ملعقة ذات ثقوب وتغمس في القطر 
البارد جيدًا ثم تصف في طبق التقديم.



مطبخ  لها

إعداد السيدة 
أناهيد دونيكيان 

تصوير: رونالد ناصيف

رقبة محشوة محمّرة
الكمية تكفي 4 إلى 6 أشخاص

❍ رقبة غنم كيلو
❍ لحمة مفرومة خشنًا 200 غرام 

❍ أرز مصري كوب 
❍ صنوبر ربع كوب

❍ بصلة متوسطة الحجم مفرومة ناعمًا
❍ سمنة ثالثة أرباع كوب

❍ طحين ملعقتان
❍ بهار أسود ناعم رّشة 

❍ قرفة ناعمة رّشة
❍ ملح رّشة

❍ ماء أو مرقة اللحمة كوبان

التحضير

يُقلى البصل بجزء من السمنة مع الصنوبر 
حتى يشقرّ.

ُتضاف اللحمة المفرومة وُتقلى مع البصل 
حتى تحمرّ.

يُصّفى األرز المغسول المنقوع بالماء الفاتر 
ويُضاف إلى اللحمة ويُقّلب حتى يمتّص الماء.

يُضاف الملح والبهار والقرفة ثم الماء أو 
المرقة.

يُترك المزيج على نار قويّة حتى يمتّص الماء 
ثم على نار خفيفة حتى ينضج.

ُتحشى الرقبة باألرز واللحم المفروم بعد 
صنعها بشكل كيس ثم ُتخيّط أطرافها وُتقلى 

بالسمنة المتبقية.
توضع في صينية وُتخبز في الفرن وُتترك على 

نار خفيفة حتى تنضج.
ُتخرج الصينية من الفرن وُترش الرقبة 

بالطحين وُتقّلب ثم يُضاف الماء أو المرقة 
وُتترك لتغلي.

ُترفع الرقبة من الصينية وُتسكب في طبق 
التقديم ويُسحب الخيط وُتقّطع وُتقدّم 

ساخنة.

مالحظة: ُتقدّم 
صلصة الرقبة 

على حدة.



مطبخ  لها

معكرونة سيسيليانا
الكمية تكفي 4 إلى 6 أشخاص

❍ بصلة واحدة
❍ رأس باذنجان متوسط الحجم

❍ رأس فلفل أخضر صغير حريف
❍ نصف كوب من الحليب و50 غ من 

شرائح سمك األنشوفة )اختياري(
❍ 10 حبات من الزيتون األسود

❍ ملعقة طعام من الكبّار
❍ ثلث كوب من الزيت

❍ فصا ثوم
❍ كيلوغرام من رؤوس البندورة )الطماطم( 

الكاملة المقشرة
❍ ملعقة طعام من الحبق الطازج المفروم

❍ ربع كوب من البقدونس المفروم

❍ علبة معكرونة.

التحضير

تقشر البصلة وتبشر. يقشر رأس الباذنجان 
ويقطع ناعمًا الى مكعبات صغيرة. يفرم رأس 

الفلفل ناعمًا.
تصفى شرائح األنشوفة وتغمر بالحليب لمدة 

10 دقائق ثم تصفى جيدًا للتخلص من مذاقها 
المالح.

تنظف حبات الزيتون من النوى وتفرم ناعمًا 
مع شرائح األنشوفة والكبّار. 

يسخن الزيت في قدر ويقلى فيه البصل 
والباذنجان والفلفل، مع التحريك، إلى 

أن يصبح الباذنجان طريًا. يضاف الثوم 

المهروس، والحبق، والبندورة )الطماطم( غير 
المصفاة. تهرس رؤوس البندورة )الطماطم( 

جيدًا بالشوكة أو مهرسة البطاطا وتغطى 
القدر وتترك على النار حتى الغليان. تخفف 

بعدها النار ويغلى المزيج برفق لمدة 30 
دقيقة، وهو مغطى. تضاف األنشوفة والزيتون 

والكبار والبقدونس. يرش فوقها الفلفل 
ويطهى المزيج لمدة 5 دقائق إضافية.

حين تصبح الصلصة جاهزة، تسلق المعكرونة 
في الماء الممزوج مع ملعقة طعام من الملح 

و5 مالعق طعام من زيت الزيتون. تسلق 
المعكرونة حتى تصبح شبه ناضجة ثم تصفى 
وتخلط بسرعة مع الصلصة المحضرة وتقدم 

ساخنة.

بازين ليبيا
الكمية تكفي 4 الى 5 اشخاص

❍ كوبان من الطحين
❍ ثالثة أرباع ملعقة صغيرة من الخميرة 

الفورية
❍ كوبان وربع الكوب من المرقة

❍ نصف ملعقة صغيرة من الملح

اليخنة

❍ كيلوغرام من لحم الغنم
❍ كيلوغرام من البندورة )الطماطم( الحمراء

❍ 4 إلى 5 فصوص ثوم
❍ كوب من السمنة أو الزبدة

❍ عصير ليمونة حامضة
❍ كيلوغرام من البامية

❍ بصلة كبيرة
❍ ملعقة طعام من معجون البندورة )الطماطم(

❍ 5 بيضات مسلوقة ومقشرة.

التحضير

ينخل الدقيق في وعاء وتضاف إليه الخميرة مع 
الملح ومرقة اللحم الفاترة. يخفق المزيج حتى 
يتحول إلى عجينة رخوة ثم يغطى ويترك جانبًا.

تغسل البامية وتنظف ثم تجفف بالمحارم 
وتقلى في الزيت أو الزبدة حتى تشقرّ لتصفّ 

من ثم في طبق.
يقطع اللحم إلى قطع متوسطة الحجم، ويفرم 

البصل والثوم.
تسخن السمنة في قدر ويقلى فيها اللحم حتى 

ينضج.
تقشر رؤوس البندورة )الطماطم( وتفرم 

ناعمًا مع الفلفل األخضر الحريف. تضاف 
البندورة )الطماطم( مع الفلفل األخضر إلى 

القدر ويحرك المزيج لبضع دقائق حتى تذبل 
البندورة )الطماطم(. يضاف حينها معجون 

البندورة )الطماطم( مع القليل من الملح، 
وملعقة صغيرة من البهار الحلو. يترك المزيج 

على نار متوسطة لمدة نصف ساعة، ثم 
تضاف إليه البامية وعصير الليمون.

يطهى المزيج على النار حتى ينضج اللحم 
وتتضاءل الصلصة إلى حجم كوب واحد 

تقريبًا. ترفع القدر عن النار.
تدهن صينية قطرها 35 سم بالزيت وتبسط 
فوق العجينة باألصابع لتغطيتها كلها. يسكب 

فوقها مزيج البامية 
وكذلك البيض 

المسلوق بعد تقشيره.
تخبز الصينية في فرن 

حرارته 450 درجة 
فهرنهايت حتى تنضج 
العجينة ويقدم الطبق 

فورًا وهو ساخن.

مالحظة: يجب 
خبز العجينة 

فور بسطها في 
الصينية.

س باللحم والجبنة
عراي

الكمية تصنع 8 قطع لشخصين أو 3 أشخاص

❍ نصف كيلوغرام من لحم الكفتة المفروم 
ناعمًا )دهني قلياًل(

❍ بصلة متوسطة مفرومة ناعمًا
❍ ملح وبهار حلو وفلفل أسود
❍ كوب من الجبنة المتنوعة.

التحضير

يخلط اللحم مع الملح والتوابل والبصل. يفتح 
كل رغيف خبز عربي للحصول على طبقتين.

يبسط خليط اللحم فوق طبقة واحدة ويضغط 

عليه جيدًا باألصابع ليلتصق اللحم بالخبز.
ترش فوقه الجبنة، ويغطى بالطبقة األخرى 

من الرغيف.
تشوى أرغفة الخبز المحشوة على المصبع 
حتى تصبح هشة وتنضج الجبنة، أو يمكن 

خبزها في الفرن.
يقطع كل رغيف إلى 4 قطع وتقدم مع مزيج 
البقدونس والبصل والسماق والملح والفلفل 

األحمر.
إذا لم يكن اللحم دهنيًا، يمكن إضافة ربع كوب 

من الزيت النباتي إليه لجعله دبقًا.



مطبخ  لها

شعيبيات بالقشدة
الكمية تكفي 8 إلى 10 أشخاص

❍ علبة من عجينة الفايلو الجاهزة والمجّلدة
❍ كيلوغرام من القشدة الشرقية الجاهزة

❍ كوبان من السمنة أو الزبدة المذوبة
❍ نصف كوب من الزيت النباتي

❍ قطر سكر لتقديمه مع الشعيبيات
❍ زهر الليمون وفستق حلبي للزينة

التحضير

تذوب عجينة الفايلو المجّلدة وتغطى بفوطة 
مطبخ أثناء االستعمال لتفادي جفاف 

الرقاقات.
تذوب السمنة أو الزبدة في قدر وتخلط مع 

الزيت النباتي.
يحضر قطر السكر )الشيرة( ويحتفظ به 

جانبًا حتى يبرد.

تؤخذ رقاقة فايلو وتدهن بمزيج الزيت 
والزبدة ثم توضع فوقها رقاقة أخرى من 

العجين. تكدس 4 إلى 5 رقاقات فوق بعضها 
على هذا النحو.

تقطع الرقاقات المكدسة إلى مربعات من 
20 سم ثم تطوى إلى مثلثات. تصف المثلثات 
في صينية مدهونة بالكثير من الزيت وتخبز 
في فرن حرارته 350 درجة فهرنهايت حتى 

ترتفخ.
يسكب المزيد من الزيت فوق الشعيبيات 
ويتابع خبزها حتى ترتفخ وتصبح هشة 
وذهبية اللون. تكرر العملية نفسها حتى 

االنتهاء من كل عجينة الفايلو.
تخرج الشعيبيات من الفرن وتصفى من الزيت 

الفائض وتترك جانبًا لتبرد.
يفتح شق وسط كل واحدة من الشعيبيات 

بواسطة رأس سكين حادة )تمامًا مثل 
السندويش( ويحشى هذا الشق بالقشطة. 
تزين الشعيبيات بالفستق المطحون وزهر 

الليمون وتقدم مع القطر البارد.

قطر السكر )الشيرة(

❍ 3 أكواب من السكر
❍ كوبان من الماء

❍ ربع ملعقة صغيرة من حامض الليمون أو 
ملعقة طعام من عصير الليمون

❍ ماء ورد وماء زهر

التحضير

يسخن السكر مع الماء في قدر على النار 
حتى الغليان ويصبح القطر دبقًا وكثيفًا قلياًل. 

تطفأ النار ويضاف ماء الورد وماء الزهر.

الكمية تصنع 26 إلى 28 رقاقة

العجينة

كوب من الزبدة المذوبة
بيضة واحدة

كوب من الحليب
نصف ملعقة صغيرة من الباكينغ باودر
نصف ملعقة صغيرة من الباكينغ صودا

رشة ملح
3 أكواب من الدقيق أو حسب الحاجة

القطر

كوبان من الماء
3 أكواب من السكر

عصير نصف ليمونة

الحشوة

كوب من البندق المحمص أو الجوز أو 
اللوز المطحون

2 إلى 3 مالعق طعام من السكر
بياض بيضة واحدة

التحضير

تحضر عجينة متوسطة الليونة بخلط 
مكوناتها مع بعضها. تقسم العجينة إلى 
8 كرات صغيرة، وترق كل كرة إلى دائرة 

قطرها 18 إلى 20 سم بمساعدة الشوبك 
والدقيق أو دقيق الذرة.

تكدس 4 رقاقات من العجين فوق بعضها 
وترق مجددًا معًا للحصول على دائرة 

كبيرة قطرها 35 إلى 40 سم. تكرر 
العملية نفسها مع الكرات األربع األخرى 

من العجين.
تدهن كل دائرة عجين ببياض البيض ثم 

يرش عليها البندق والسكر.
تقطع العجينة إلى أشرطة عرضها 5 إلى 

6 سم وطولها 10 سم. يلف كل شريط مثل 
السيجار وتصف هذه اللفافات في صينية 

مدهونة قلياًل بالزيت وتخبز في فرن 
حرارته 350 درجة فهرنهايت حتى تصبح 

ذهبية اللون.
تغمس لفافات البسكويت في القطر البارد 

ثم تصف في طبق التقديم.
يزين الطبق بالفستق المطحون.

لفافات البندق بالقطر

هند
ز ال

جو
د و

سمي
ه ال

اتو
ج الكمية تكفي 6 إلى 8 أشخاص

❍ 3 أكواب من الحليب
❍ 10 مالعق طعام من السكر
❍ 5 مالعق طعام من السميد

❍ فانيال
❍ مغلفان من بودرة الكريما المخصصة 

للخفق
❍ كوب من برش جوز الهند

التحضير

يسخن الحليب في قدر على النار حتى يبدأ 
بالغليان. يضاف إليه السكر والفانيال. يخلط 

الكل جيدًا. يضاف السميد ويطهى المزيج 
حتى يغلي ويتكثف قلياًل.

ترفع القدر عن النار ويفرغ محتواها في وعاء 
بالستيكي ويترك ليبرد ثم يغطى ويحفظ في 

الثالجة طوال الليل.
في اليوم التالي، يخفق مزيج الحليب والسميد 

مع بودرة الكريما المخصصة للخفق.
يرش برش جوز الهند في قعر طبق زجاجي 

مقاوم للحرارة ويسكب فوقه المزيج 
المحضر. يمهد سطح المزيج جيدًا ثم يرش 

عليه المزيد من برش جوز الهند.
يغطى الطبق ويحفظ في الثالجة لمدة 4 إلى 

5 ساعات حتى يجمد.
يخرج الطبق من الثالجة ويقطع محتواه إلى 
قطع صغيرة ويزين بالفاكهة ثم يقدم بمثابة 

نوع خفيف من الحلوى.



مطبخ  لها

كنافة القشدة
الكمية تكفي 8 إلى 10 أشخاص

❍ كيلوغرام من شعر الكنافة
❍ 750 غ من القشطة البلدية

❍ ملعقة صغيرة من الهال المطحون
❍ ثالثة أرباع الكوب إلى كوب كامل من الزيت 

النباتي أو الزبدة المذوبة
❍ كوبان من القطر )الشيرة(

التحضير

يفرك شعر الكنافة بربع كوب من الزيت 
باستعمال األصابع. تدهن صينية دائرية 

قطرها 40 سم بالزيت وتسكب فيها نصف 
كمية الكنافة. يضغط عليها جيدًا باليدين.
تسكب القشدة فوق الكنافة ويرش فوقها 

الهال. تسكب من ثم بقية الكنافة بحيث تغطي 
كل القشدة. تسكب بقية الزيت فوق الكنافة 

ثم تخبز الصينية في فرن حرارته 350 درجة 
فهرنهايت حتى يشقرّ سطح الكنافة وكعبها.

تخرج الصينية من الفرن وتترك لمدة 10 
دقائق ثم يسكب فوقها القطر البارد. تترك 

الكنافة جانبًا حتى تمتص كل القطر، ثم تزين 
بالقشدة ويرش عليها الفستق المطحون وزهر 

الليمون.

مالحظة: 
يمكنك تحضير 

القشدة بنفسك 
في المنزل 

بطهو كوبين 
من الحليب أو 

الكريما الطازجة 
مع ملعقتي طعام 

من دقيق الذرة 
وملعقتي طعام 

من السكر حتى 
الحصول على 
كريما كثيفة.



مطبخ  لها

المرقوق
الكمية تكفي 12 شخصًا

❍ دقيق كامل القمحة 3 أكواب
❍ ملح وماء لدعك العجينة
❍ مكعبات اللحم كيلوغرام

❍ قرع 250 غ  
❍ كوسى 250 غ  

❍ باذنجان )متوسط الحجم( 250 غ  
❍ فول أخضر 250 غ

❍ بصل )صغير( 4 إلى 6
❍ سمنة أو زيت نباتي 6 مالعق طعام

❍ بهار أسود ملعقة صغيرة
❍ كمون ملعقة صغيرة 

❍ ملح ملعقة صغيرة
❍ ليمون أسود جاف )لومي( 4 إلى 5 حبات

❍ قرفة عودان
❍ هال 10 حبات

❍ مسحوق اللومي ملعقة طعام
❍ بطاطا مقشرة كيلوغرام

❍ صلصة البندورة ملعقة طعام
❍ فليفلة حريفة رأسان

❍ زبدة ملعقة طعام

يخلط الدقيق مع رشة ملح وكمية كافية من 
الماء للحصول على عجينة متوسطة الليونة 

مثل عجينة الخبز.
تقرص العجينة إلى كرات صغيرة وتغطى 

وتترك لترتاح.
يقلى البصل المفروم في الزيت حتى يشقرّ. 

تضاف مكعبات اللحم إلى البصل وتقلى معه. 
تضاف البندورة المفرومة ويطهى الخليط 

لمدة 10 دقائق.
تضاف 6 أكواب من الماء الساخن ويطهى 

اللحم حتى يطرى وينضج.
تقطع الخضار إلى قطع متوسطة الحجم 

وتضاف إلى اللحم. ترش من ثم التوابل 
والملح، باستثناء مسحوق اللومي.

يطهى الخليط على نار هادئة حتى تتكثف 
الصلصة وتنضج الخضار. يفترض أن يبلغ 

حجم الصلصة 10 إلى 12 كوبًا.
ترق كرات العجين بالشوبك للحصول على 

دوائر عجين رقيقة. تصف هذه الدوائر في 
قعر قدر كبيرة وتغمر باليخنة المحضرة 

ويطهى الخليط على النار حتى تتبلل دوائر 
العجين جيدًا باليخنة.

لتقديم هذا الطبق، يرش مسحوق اللومي 
الجاف فوق اليخنة والخضار مع ملعقة طعام 

من الزيت الساخن جدًا ويقدم الطبق على 
الفور.

إعداد السيدة 
أناهيد دونيكيان 

تصوير: رونالد ناصيف

مالحظة: إذا 
أردت تفادي 

تحضير 
العجين، يمكن 

استعمال الخبز 
العربي عوضًا 

عنه.



مطبخ  لها

كفتة فطرية
الكمية تكفي 4 أشخاص

❍ نصف كيلوغرام من لحم الكفتة
❍ 6 بيضات طازجة

❍ نصف كوب من الحليب
❍ ربع كوب من الصنوبر

❍ كوب ونصف الكوب من الفطر المعّلب
❍ نصف كوب من السمنة أو الزبدة أو الزيت

❍ ملعقتا طعام من الكعك الناعم
❍ أربعة فصوص ثوم

التحضير

يوضع لحم الكفتة في وعاء ويضاف إليه 

الكعك والقليل من الملح وملعقة صغيرة من 
البهار الحلو، وملعقة صغيرة من القرفة، 

وملعقتا طعام من الماء البارد. تدعك الكفتة 
جيدًا وتقرص إلى أقراص صغيرة بحجم 

حبات الجوز.
تقلى أقراص الكفتة في الزيت حتى تشقرّ ثم 

توضع جانبًا.
يقلى الصنوبر حتى يشقرّ ويوضع في طبق.

يقطع الفطر إلى قطع صغيرة ورقيقة 
ويضاف إلى الصنوبر.

يخفق البيض مع الحليب، ويهرس الثوم مع 

القليل من الملح ثم يضاف إلى البيض ويخفق 
معه جيدًا. تضاف من ثم نصف ملعقة 

صغيرة من القرفة.
توضع السمنة في طبق زجاجي مقاوم للحرارة 

على النار. تضاف إليها أقراص الكفتة 
المقلية، وكذلك الفطر والصنوبر المقلي. 

يسكب من ثم البيض المخفوق حول الكفتة 
ويترك الطبق الزجاجي على نار متوسطة 

لبضع دقائق قبل إدخاله إلى فرن حرارته 350 
درجة فهرنهايت إلى أن ينضج البيض.
يخرج الطبق من الفرن ويقدم ساخنًا.

ملوخية باللحم والبندورة )الطماطم(

الكمية تكفي 6 إلى 8 أشخاص

❍ 2 كيلوغرام من الملوخية الخضراء
❍ 800 غ من اللحم المقطع إلى قطع
❍ 4 رؤوس بندورة )طماطم( حمراء

❍ بصلتان متوسطتان
❍ ثالثة أرباع كوب من الزيت أو السمنة

❍ رأس ثوم كبير

التحضير

تنظف الملوخية الخضراء من األوراق اليابسة 
ثم تغسل جيدًا. يوزع ورق الملوخية على فوطة 

نظيفة حتى يجف.
يقشر البصل والثوم ويفرمان ناعمًا ثم يقليان 

في السمنة على نار قوية حتى يذبال.
يقطع اللحم إلى قطع متوسطة الحجم ويقلى 

في القدر مع البصل.
تعصر البندورة )الطماطم( فوق اللحم 

ويطهى المزيج على نار متوسطة حتى تتكثف 
الصلصة.

يغمر اللحم بالماء المغلي ويضاف إليه الملح 
مع نصف ملعقة صغيرة من البهار الحلو، 
ونصف ملعقة صغيرة من القرفة. يترك 

المزيج على النار حتى ينضج.
تفرم الملوخية ناعمًا جدًا بواسطة سكين 

حادة ثم تضاف إلى القدر وتطهى مع اللحم 
لمدة 10 دقائق. إذا كانت الملوخية كثيفة جدًا، 

يمكن إضافة القليل من الماء إليها وغليها 
لبضع دقائق إضافية قبل سكبها وتقديمها مع 

األرز المفلفل.

شاورما السمك مع 
البطاطا المتوسطية

الكمية تكفي 6 إلى 8 أشخاص

❍ كيلوغرام من السلمون النيء المقطع 
إلى  شرائح طويلة ورفيعة عرضها 4 إلى 

5 سم
❍ رأس شمار مقطع إلى شرائح طويلة 

ورفيعة
❍ رأسان من الكراث األندلسي )بصل( 

مقطعان إلى شرائح
❍ ربع كوب من زيت الزيتون

❍ ملعقة صغيرة من الملح
❍ نصف ملعقة صغيرة من الفلفل األبيض

❍ نصف ملعقة صغيرة من توابل ثمار 
البحر

❍ برش ليمونة واحدة
❍ 2الى3 فصوص ثوم مهروسة.

التحضير

تخلط كل المكونات المذكورة أعاله مع 
بعضها في وعاء بالستيكي أو زجاجي 

وتترك طوال الليل.
يبسط القليل من زيت الزيتون في طبق 

زجاجي مقاوم لحرارة الفرن أو مقالة غير 
الصقة، وتوضع الشاروما فيه وتخبز لمدة 

20 إلى 25 دقيقة.

البطاطا المتوسطية

رأسان كبيران من البطاطا مقطعان إلى 
مكعبات صغيرة

رأسان من الكراث األندلسي مفرومان
الجزء األبيض من حبة كراث واحدة، مقطع 

إلى شرائح قصيرة ورفيعة
ربع كوب من زيت الزيتون

3/4ملعقة صغيرة من الملح
ربع ملعقة صغيرة من الفلفل األبيض

ملعقة صغيرة من العسل.

التحضير

تخلط كل المكونات أعاله مع بعضها 
وتبسط في مقالة غير الصقة وتخبز لمدة 

25 إلى 30 دقيقة شرط تقليبها بعناية أثناء 
الخبز لتفادي احتراقها.
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لفافات بشعر الكنافة

الكمية تكفي 6 أشخاص

❍ كوب من الدقيق
❍ كوب من دقيق الذرة

❍ ملعقة طعام من الخميرة الفورية
❍ كوبان من الماء

❍ زيت لقلي المشبك
❍ ملون طعام أحمر

القطر

❍ كوبان من السكر
❍ كوب من الماء

❍ 1 إلى 2 ملعقة صغيرة من عصير 
الليمون

التحضير

لتحضير القطر، يغلى الماء مع السكر 
لمدة 10 دقائق. وحين يبدأ المزيج 

بالغليان ويصبح كثيفًا قلياًل، يضاف إليه 
عصير الليمون ويتابع الغلي لمدة دقيقة أو 

دقيقتين.
لتحضير المشبك، يوضع الدقيق في 

خالط الطعام مع دقيق الذرة والخميرة 
الفورية وكمية كافية من الماء للحصول 

على عجينة رخوة.
يسخن الزيت جيدًا في مقالة عميقة. 

توضع العجينة الرخوة في كيس حلويات له 
رأس معدني عادي وتسكب منه في الزيت 
الساخن على شكل حبال طويلة متشابكة 

أثناء قليها في الزيت.
يخرج المشبك من الزيت ويغمر في القطر 

البارد. يقدم المشبك باردًا أو ساخنًا.
للحصول على قطع ملونة، يغمس طرف 

من المشبك في ملون الطعام األحمر 
المحضر.

الكمية تكفي 5 إلى 6 أشخاص

❍ نصف كيلوغرام من شعر الكنافة
❍ كوب من الجوز المطحون

❍ 4 بيضات
❍ زيت لقلي اللفافات

قطر السكر

❍ 3 أكواب من السكر
❍ كوبان من الماء

❍ عصير نصف ليمونة

التحضير

يؤخذ قسم صغير من شعر الكنافة ويوضع 
على الطاولة. يوزع الجوز المفروم على جانب 

واحد من شعر الكنافة ثم يلف شعر الكنافة 
حول الجوز مثل السيجار للحصول على لفافة.

يخفق البيض بالشوكة. تغمس كل لفافة 
محشوة بالجوز في البيض، ثم تعصر جيدًا 

للتخلص من فائض البيض.
حين تصبح كل اللفافات جاهزة، تقلى في 

كمية كبيرة من الزيت النباتي الساخن حتى 
تصبح ذهبية اللون.

ترفع اللفافات المقلية بواسطة ملعقة ذات 
ثقوب ثم تغمس في قطر السكر المحضر 

وتترك فيه لمدة 10 دقائق حتى تمتص 
اللفافات القطر. تصف اللفافات في طبق 

التقديم وتزين بالفستق المطحون وزهر 
الليمون.

يمكن تقديم هذه اللفافات فاترة أو باردة.

جاتوه بكريم الكاراميل
الكمية تكفي 12 شخصًا

❍ كوب ونصف الكوب من السكر )لتحضير 
كاراميل السكر(

الكاسترد

❍ 4 بيضات مخفوقة قلياًل
❍ كوبان ونصف الكوب من الحليب البودرة

❍ كوب من السكر
❍ 3 أكواب من الماء

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

❍ فانيال

الجاتوه بالكاكاو

❍ 3 بيضات
❍ ثالثة أرباع الكوب من السكر

❍ كوب ونصف الكوب من الدقيق
❍ نصف كوب من الزيت النباتي )دوار 

الشمس(
❍ نصف كوب من الحليب

❍ 3 مالعق طعام من مسحوق الكاكاو
❍ ملعقتان صغيرتان من الباكينغ باودر

❍ فانيال
❍ ملعقة صغيرة من برش البرتقال

تحضير كاراميل السكر 

يغلى السكر في قدر على النار حتى يصبح 
ذهبي اللون. يسكب الكاراميل في قالب جاتوه 
قطره 42سم ويرج القالب جيدًا بحيث يغطي 

الكاراميل كل القعر والحواف.

تحضير الكاسترد

يخفق البيض مع حليب البودرة، والماء، 
والسكر، وبرش الليمون، وبرش البرتقال 

والفانيال. يسكب هذا الكاسترد السائل في 
القالب المحضر المحتوي على كاراميل 

السكر. يترك القالب جانبًا ريثما يتم تحضير 

الجاتوه.
تحضير الجاتوه

يخفق البيض مع السكر في الخالط. 
يضاف من ثم الزيت، والحليب، والكاكاو، 

والدقيق، والفانيال، والباكينغ باودر وبرش 
الليمون.

يسكب هذا المزيج فوق الكاسترد في القالب. 
سوف تالحظين حينها أن المزيج طفا فوق 

الكاسترد.
يمأل ثالثة أرباع صينية فرن عميقة بالماء 

الساخن. يوضع قالب الجاتوه في الماء 
الساخن )بان ماري( ويخبز في فرن حرارته 

180 درجة مئوية أو 350 درجة فهرنهايت 
حتى ينضج الجاتوه ويجمد الكاسترد.

يخرج الجاتوه من الفرن ويترك جانبًا ليبرد 
تمامًا، ثم يغطى ويحفظ في الثالجة لمدة 4 

الى 6ساعات.
يقلب قالب الجاتوه رأسًا على عقب ويقدم 

بمثابة نوع لذيذ من الحلوى.

مالحظة: يمكن 
تحضير هذه 

الحلوى قبل 3 أو 
4 أيام وحفظها 

في الثالجة حتى 
موعد التقديم، 

على أن يقلب 
محتوى القالب 

مباشرة قبل 
التقديم.

مُشبك
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إعداد السيدة 
أناهيد دونيكيان 

تصوير: رونالد ناصيف

الدجاج مع الخضار في أكواب الخبز
الكمية تكفي 4 إلى 6 أشخاص

❍ خبز عربي )خاصة بالفالفل( 4 أرغفة 
صغيرة

❍ لحم الشيش طاووق المخلل كيلوغرام
❍ فطر معلب مصفى من الماء نصف كوب

❍ رأس فليفلة خضراء مقطع إلى شرائح
❍ رأس فليفلة أحمراء مقطع إلى شرائح

❍ كريما طازجة نصف كوب
❍ ملح وبهار أبيض

❍ بصلة متوسطة مقطعة إلى جوانح رفيعة
❍ زيت نباتي ملعقتا طعام

التحضير

يقسم كل رغيف خبز إلى اثنين وتشذب حواف 
الخبز بواسطة مقص متعرج.

توضع أرغفة الخبز في أكواب مافن وتخبز 
لمدة 7 دقائق في فرن حرارته 350 درجة 

فهرنهايت حتى تجف وتتحمص قلياًل.
في مقالة، توضع ملعقتا طعام من الزيت 

النباتي ويقلى فيها البصل حتى يذبل. تضاف 
الفليفلة الخضراء والحمراء والفطر. يقلى 

الخليط على النار حتى يجف قلياًل.
يضاف لحم الدجاج ويتابع الطهو لبضع دقائق 

حتى ينضج اللحم.
تضاف الكريما الطازجة ويحرك الخليط. 

يرش الملح حسب الحاجة.
مباشرة قبل التقديم، تمأل أكواب الخبز بهذا 

المزيج وتقدم ساخنة مع األرز.
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عش البلبل بالدجاج والكاري
الكمية تكفي 4 أشخاص

❍ 250غ من نودلز البيض
❍ 250 غ من لحم الدجاج المسلوق )الصدر 

واألفخاذ من دون الجلد(
❍ علبة صغيرة )052 غ( من األناناس 

المقطع إلى مكعبات.

الصلصة

❍ صفار 3 بيضات
❍ 200 غ من الزبدة المذوبة

❍ ملعقة طعام من مسحوق الكاري
❍ نصف كوب من عصير األناناس + 3 إلى 

❍ 4 مالعق طعام من القشدة الطازجة
❍ ربع ملعقة صغيرة من البهار الحلو 

❍ ملح وفلفل أبيض.

التحضير

ينقع النودلز في الماء الفاتر حتى يصبح طريًا. 
)يضاف المزيد من الماء الفاتر إلى النودلز في 

حال لم يصبح طريًا خالل نصف ساعة(.
ثم يصفى في مصفاة وتؤخذ بعض خيوطه 
الطويلة وتدوّر بين األصابع للحصول على 

شكل عش.
ترصف أعشاش النودلز في طبق التقديم 

وتحفظ ساخنة.
يمأل كل عش بالصلصة واللحم ويزين بأعناق 

البصل األخضر ويقدم.

تحضير الصلصة

يخفق صفار البيض بواسطة المخفقة في 
قدر فوق النار، وتضاف الزبدة تدريجيًا إلى 

البيض. يتابع الخفق حتى تصبح الصلصة 

كثيفة مثل المايونيز. يجب االنتباه كي ال 
تتخثر الصلصة. وينصح عادة باستعمال نظام 

الغالية المزدوجة لتفادي احتراق الصلصة.
ترفع القدر عن النار ويضاف عصير األناناس 

والقشدة الطازجة إلى محتواها.
يضاف الملح والفلفل األبيض حسب الذوق.

يخلط هذا المزيج مع مكعبات األناناس ولحم 
الدجاج. يوضع القليل من هذا المزيج في 

كل عش ويقدم ساخنًا بمثابة وجبة لذيذة مع 
السلطة الخضراء.

مالحظة: ان نظام الغالية المزدوج ينص على 
استعمال قدر صغير مليئة الى نصفها بالمياه 

وفوقها قدر أخرى تحتوي على الصلصة أو 
المكونات المراد طهوها. وتجري عملية الطهو 

بحرارة البخار المنبعث من المياه المغلية.



مطبخ  لها

قة
مفت الكمية تكفي 6 إلى 8 أشخاص

❍ نصف كيلوغرام من الطحينة
❍ نصف كيلوغرام من األرز القصير الحبة

❍ 6 إلى 7 أكواب من الماء لسلق األرز
❍ 3 مالعق طعام من العقدة الصفراء

❍ كيلوغرام من السكر
❍ ملعقة صغيرة من مسحوق اليانسون

❍ ثالثة أرباع الكوب من الصنوبر

التحضير

يغسل األرز مرات عدة بالماء البارد إلى أن 
يصبح ماء الغسل شفافًا. ينقع األرز بعدها في 

الماء الساخن لمدة 2 إلى 3 ساعات. يصفى 
األرز من الماء ويوضع في طنجرة ضغط. 

تضاف إليه العقدة الصفراء مع 6 إلى 7 أكواب 

من الماء. يسلق األرز مع التحريك المستمر 
لمدة 10 دقائق حتى يبدأ بالغليان. تغطى 

طنجرة الضغط ويترك األرز يغلي لمدة 30 
دقيقة. تطفأ النار ويرفع الغطاء عن الطنجرة 

ويترك األرز ليفتر.
تضاف الطحينة والسكر واليانسون والقرفة. 
تعاد القدر إلى النار حتى يغلي محتواها، ثم 

تغطى مجددًا وتترك على نار هادئة لمدة 
ساعة تقريبًا. تطفأ النار.

يرفع الغطاء عن القدر ويحرك المحتوى 
بملعقة خشبية لمدة 30 إلى 35 دقيقة حتى 

يتحول المزيج إلى كتلة دبقة ويظهر زيت 
الطحينة على سطح المزيج.

يقلى الصنوبر أو يحمص ويخلط قسم منه مع 
المفتقة. تسكب المفتقة في طبق مسطح وتترك 

لتبرد ثم تزين ببقية الصنوبر وتقدم فاترة. فوندان الشوكوال
الكمية تكفي 10 إلى 12 شخصًا

❍ 300 غ من الشوكوال نصف الحلوة
❍ كوب وربع الكوب من الزبدة

❍ 6 بيضات كبيرة في حرارة الغرفة
❍ صفار 6 بيضات في حرارة الغرفة
❍ كوب وربع الكوب من السكر الناعم

❍ كوب من الدقيق المتعدد االستعماالت
❍ 3 مالعق طعام من مسحوق الكاكاو 

الداكن
❍ رشة فانيال

التحضير

يحمى الفرن لغاية 400 درجة فهرنهايت.

توضع الشوكوال مع الزبدة في قدر ثقيلة القعر 
على نار خفيفة حتى تذوب. يمكن استعمال 

المايكروايف أواًل لتذويب الشوكوال جزئيًا 
ومن ثم إضافة الزبدة ومتابعة التسخين في 

المايكروايف ليذوب المزيج تمامًا. لكن يجب 
االنتباه لعدم حرق الشوكوال في المايكروايف.

يخفق البيض مع صفار البيض بالخالط 
الكهربائي ليصبح شاحب اللون. يضاف السكر 

ويتابع الخفق. تضاف الشوكوال المذوبة مع 
الزبدة، والدقيق، والكاكاو المنخول والفانيال.
تبطن صينية بورق البارشمان. تدهن حلقات 

معدنية دائرية على شكل قوالب قطرها 7 سم 
وارتفاعها 3 سم بالزيت ويرش عليها الدقيق. 

توضع هذه الحلقات في الصينية.
يوزع مزيج الشوكوال بالتساوي على القوالب 
المحضرة بحيث يمأل ثالثة أرباع كل منها. 

تخبز الصينية في الفرن لمدة 10 إلى 12 
دقيقة حتى تجمد حواف الجاتوه في الحلقات 

وإنما يبقى الوسط سائاًل وطريًا.
تخرج الصينية من الفرن وتترك لترتاح 10 

إلى 15 دقيقة، ثم تمرر سكين صغيرة حول كل 
قطعة جاتوه إلرخائها عن القالب.

تنقل قطع الجاتوه إلى أطباق التقديم الفردية 
بمساعدة الملوق وتوضع كرة من البوظة على 

جانب كل منها. تقدم قطع الجاتوه وهي ال 
تزال فاترة.

مالحظة: 
يمكن الحصول 
على الحلقات 

المعدنية 
الخاصة 

بالفوندان 
من متجر بيع 
أواني المطبخ 

أو المحالت 
المخصصة 

لبيع األواني 
الفندقية.

جاتوه القبّة
الكمية تكفي 6 أشخاص

❍ 4 مالعق طعام من عصيرالبرتقال
❍ ملعقتا طعام من ماء الزهر )اختياري(

❍ ربع كوب من اللوز
❍ ربع كوب من البندق المحمص

❍ كوب من الشوكوال السوداء
❍ كوب وربع الكوب من الكريما

❍ ربع كوب من السكر الناعم
❍ جاتوه اسفنجي دائري قطره 20 سم.

التحضير

يقطع الجاتوه االسفنجي إلى شرائح 
سماكتها 3 سم. تقطع كل شريحة بشكل 
مائل ومتشابك للحصول على قطع مثلثه.

تدهن جهة واحدة من كل قطعة جاتوه 
بعصير البرتقال، ثم توضع جهات قطع 

الجاتوه غير المدهونة بالعصير على حواف 
قالب دائري القعر ومقبب الشكل )وعاء 

بودينغ( مبطن بورق النايلون.
يجب أن يكون الطرف األضيق من الجاتوه 

في األسفل. تكرر العملية نفسها حتى 
يمتلئ داخل الوعاء بقطع الجاتوه. تمأل 

الفجوات الفارغة، في حال وجودها، بقطع 
من الجاتوه الرطب. تشذب حواف الجاتوه 

لتصبح متساوية مع سطح الوعاء. يمكن 
استعمال فضالت الجاتوه لتغطية سطحه 

بعد حشوه.
يوضع اللوز في صينية ويحمص في فرن 

معتدل الحرارة لمدة 5 دقائق أو حتى 
يحمرّ. يخرج اللوز من الفرن ويترك ليبرد.

يفرم اللوز مع البندق خشنًا. يفرم ربع كوب 
من الشوكوال ويوضع جانبًا فيما تذوب بقية 

الشوكوال في المايكروايف.
تخفق الكريما مع السكر الناعم للحصول 

على مزيج كثيف. يضاف اللوز والبندق إلى 
مزيج الكريما ثم يقسم المزيج إلى نصفين.

تضاف الشوكوال المفرومة إلى النصف 
األول والشوكوال المذوبة إلى النصف الثاني.
يوزع مزيج الكريما البيضاء بالتساوي فوق 

كل سطح الجاتوه مع ترك تجويف في وسط 
الوعاء. يسكب مزيج الشوكوال في هذا 

التجويف.
يرطب الجاتوه الباقي بما تبقى من عصير 
البرتقال، ثم يوزع هذا الجاتوه في األعلى 

لتغطية السطح تمامًا. يغطى الوعاء ويحفظ 
في الثالجة طوال الليل. يقلب محتوى 
الوعاء بعناية فوق طبق التقديم. يرش 

فوقه السكر الناعم والكاكاو حسب الرغبة، 
بمعدل ملعقة صغيرة تقريبًا من كل منهما.



مطبخ  لها

الجبنية
الكمية تكفي 10 إلى 12 شخصًا

❍ كيلوغرام من الجبنة البيضاء أو الجبنة 
البلدية الحلوة

❍ كوبان من الدقيق
❍ 4 بيضات

❍ 3 مالعق طعام من الزيت النباتي
❍ ملعقة صغيرة من الباكينغ باودر

❍ ملعقة صغيرة من الهال
❍ كوب إلى 1.5 كوب من القطر )الشيرة(

التحضير
تقطع الجبنة إلى شرائح وتنقع في الماء 
للتخلص من كل الملح الذي فيها. تصفى 

شرائح الجبنة من الماء وتوضع على محارم 
المطبخ الورقية للتخلص من فائض الماء. 

تهرس بعدها شرائح الجبنة في خالط 
الطعام لتصبح ناعمة.

في وعاء، تخلط الجبنة المهروسة مع 
البيض، وملعقة طعام من الزيت، والباكينغ 

باودر، والهال والدقيق للحصول على عجينة 
طرية. تترك هذه العجينة جانبًا لمدة 

ساعتين.
تدهن صينية دائرية قطرها 53 الى 40 سم 
بالزيت وتنقل إليها العجينة وتسطح باليدين 

حتى تنطبق مع حجم الصينية.
تخبز الصينية لمدة 30 دقيقة في فرن 

حرارته 350 درجة فهرنهايت حتى يصبح 
سطحها وكعبها وردي اللون.

تخرج الصينية من الفرن ويسكب فوقها 
القطر البارد. تترك الجبنية حتى تمتص كل 

القطر.
تنقل الجبنية إلى طبق التقديم وتزين 

بالقشدة والفستق الحلبي المطحون وزهر 
الليمون.

تقدم الجبنية فاترة.



مطبخ  لها

إعداد السيدة 
أناهيد دونيكيان 

تصوير: رونالد ناصيف

اللحم مع األرز والخضار
الكمية تكفي 4 إلى 6 أشخاص

❍ لحم غنم أو بقر )مقطع إلى مكعبات( 
كيلوغرام

❍ بصلتان كبيرتان مفرومتان
❍ زيت 3 إلى 4 مالعق طعام

❍ بهار حلو ملح
❍ بهار أسود ملعقة صغيرة 

❍ بابريكا ملعقة صغيرة 
❍ صلصة البندورة ملعقة طعام

❍ ماء لطهو اللحم

يحمى الزيت في قدر ويقلى البصل المفروم 
حتى يذبل.

تضاف مكعبات اللحم ويتابع القلي حتى يتغير 
لون اللحم ويفرز ماءه. يضاف الملح 
والتوابل ومعجون البندورة ويحرك 

الخليط فوق النار لبضع دقائق.
تضاف كمية كافية من الماء الساخن 
لغمر اللحم. يطهى اللحم لمدة ساعة 

تقريبًا في قدر مغطاة على نار خفيفة 
جدًا حتى ينضج.

ينقل خليط الحم إلى طبق التقديم ويقدم 
مع األرز المخلوط بالبازيال والجزر.

مالحظة: يمكن 
استعمال طنجرة 
الضغط لتقصير 

مدة الطهو 
وجعلها 35 إلى 

40 دقيقة.



مطبخ  لها

حساء الخضار اإليطالي

معكرونة بالعجين

عز
لما

ة ا
جبن

ش 
دوي

سن

الكمية تكفي 5 إلى 6 أشخاص

 Puff علبة من عجينة الباف الجاهزة ❍
Pastry

❍ قالب جنبة مجدولة
❍ قالب جبنة تشيكية

❍ نصف باقة من البقدونس المفروم
❍ نصف ملعقة صغيرة من الفلفل األبيض
❍ نصف ملعقة صغيرة من الفلفل األحمر

❍ 3 بيضات
❍ 300 غ من النودلز المسطح

❍ صفار بيضة واحدة لدهن سطح العجين.

التحضير

تقطع الجبنة إلى شرائح وتنقع في الماء البارد 
لمدة 5 إلى 6 ساعات للتخلص من معظم 
الملح. تصفى شرائح الجبنة في مصفاة.

تسلق المعكرونة في الماء المملح الممزوج 
مع ملعقة طعام من زيت الزيتون. تصفى 

المعكرونة وتغسل وتوضع جانبًا، ثم تخلط مع 
3 بيضات.

تهرس الجبنة في خالط الطعام أو بواسطة 
اليد حتى تتفتت، ثم يضاف إليها البقدونس 
والفلفل األبيض واألحمر. يخلط الكل جيدًا.

تقسم عجينة الباف قسمين. يرش بعض 
الدقيق )الطحين( فوق سطح الطاولة ويفتح 

قسم من العجينة ليصبح بحجم صينية الخبز.

يفتح من ثم القسم الثاني من العجينة ويترك 
جانبًا.

يوضع أول قسم من العجينة في قعر صينية 
الخبز أو طبق زجاجي مقاوم للحرارة.

تسكب فوقه نصف كمية المعكرونة وتغطى 
بحشوة الجبنة المتنوعة. يسكب بعدها ما 

تبقى من المعكرونة، ومن ثم القسم الباقي من 
عجينة الباف.

يدهن سطح عجينة الباف بصفار بيضة 
وتخبز الصينية في فرن حرارته 350 درجة 
فهرنهايت حتى يصبح سطحها وردي اللون. 

تخرج الصينية من الفرن وتقطع إلى حصص 
التقديم وتقدم مع السلطة الخضراء.

الكمية تكفي شخصًا واحدًا

❍ رغيف خبز فرنسي واحد
❍ 100 غ من جبنة الماعز

❍ رشة من األعشاب الريفية
❍ زبدة

❍ خس ملون مفتت إلى قطع صغيرة
❍ 4 حبات من التين األبيض

❍ صلصة جبنة الماعز.

التحضير

يقطع رغيف الخبز أفقيًا إلى نصفين.
يبسط القليل من الزبدة فوق كل شريحة، 

ثم تبسط فوقها جبنة الماعز. ترش فوقها 
األعشاب الريفية.

يحمى مصبع الفرن وتسخن شريحتا الخبز 
حتى تصبح جبنة الماعز طرية.

يقدم السندويش مع السلطة الخضراء وصلصة 

جبنة الماعز وحبات التين المقطعة إلى أرباع.

صلصة جبنة الماعز

❍ 100 غ من جبنة الماعز الطرية غير 
المبّردة 

❍ ربع كوب من الحليب الرائب )كوب من 
الحليب + ملعقة صغيرة من عصير الليمون(

❍ ملعقتان صغيرتان من الخل األبيض
❍ ملعقة صغيرة من خردل ديجون

❍ ملعقة صغيرة من الصعتر الطازج المفروم
❍ ملعقة صغيرة من البقدونس المفروم

❍ رشة من برش الليمون
❍ ملح وفلفل أسود حسب الذوق

تخلط هذه المكونات مع بعضها للحصول على 
صلصة متجانسة. وإذا كانت الصلصة كثيفة، 

يمكن إضافة الماء أو الحليب الرائب إليها 
وتعديل التوابل حسب الذوق.

الكمية تكفي 4 إلى 6 أشخاص

❍ بصلتان
❍ جزرتان

❍ 3 عيدان كرفس
❍ رأسا بطاطا متوسطا الحجم

❍ حبتا كوسا
❍ كوب من اللوبياء الخضراء المقطعة

❍ 250 غ من الملفوف
❍ نصف كوب من الزيت

❍ 45 غ من الزبدة
❍ 5 أكواب من الماء

❍ 3 مكعبات من مرقة اللحم أو الدجاج
❍ كيلوغرام من رؤوس البندورة )الطماطم( 

الكاملة المقشرة
❍ كوبان من الفاصوليا البيضاء المسلوقة

❍ ملح وفلفل

التحضير

يقشر البصل ويفرم ناعمًا. يقشر الجزر 
ويفرم ناعمًا.

يقشر الكرفس ويقطع إلى عيدان طويلة 
ورفيعة.

تقشر البطاطا وتقطع إلى مكعبات صغيرة.
تقطع الكوسا إلى مكعبات صغيرة. تنظف 

اللوبياء وتقطع إلى قطع صغيرة.
يفرم الملفوف إلى قطع صغيرة.

يسخن الزيت والزبدة في قدر كبيرة. يضاف 
البصل ويقلى فوق نار متوسطة حتى يزهر 

قلياًل. يضاف الجزر ويقلى لمدة 2 إلى 3 
دقائق، مع التحريك بين الحين اآلخر.

تكرر هذه العملية مع البطاطا والكرفس 
والكوسا واللوبياء والملفوف. يضاف الماء 

ومكعبات المرقة.
يغلى المزيج على النار، ثم تخفف النار 

ويترك المزيج يغلي برفق لمدة ساعة تقريبًا 
ليصبح الحساء كثيفًا.

خالل آخر 15 دقيقة من عملية الطهو، 
تضاف الفاصوليا البيضاء المغسولة 
والمصفاة. كما يضاف الملح والفلفل.

يمكن إضافة جبنة البارميسان إلى الحساء 
حسب الرغبة أو تقديمها في طبق منفصل 

مع الحساء.



مطبخ  لها

جاتوه بأقراص جوز الهند
الكمية تكفي 6 إلى 8 أشخاص

❍ بياض 5 بيضات في حرارة الغرفة 
وربع كوب من السكر

❍ صفار 5 بيضات في حرارة الغرفة 
ونصف كوب من السكر

❍ فانيال
❍ كوب من الدقيق
❍ برش جوز الهند

❍ كوب من مربى المشمش الخالي من 
القطع

❍ أقراص معكرون جوز الهند )جاهز من 
السوبرماركت(

❍ صلصة شوكوال

التحضير

يخفق بياض البيض مع السكر للحصول 
على مرانغ جامد والمع. يخفق صفار 

البيض مع السكر والفانيال ليصبح شاحب 
اللون. يضاف الدقيق ويتابع الخفق 

للحصول على مزيج ناعم. يوقف الخالط 
ويضاف مرانغ البيض إلى مزيج الصفار. 
يحرك الكل بواسطة ملوق للحصول على 

خفيق ناعم.
يسكب هذا الخفيق في صينية مربعة 

طولها 22 إلى 24 سم مبطنة بورق 
البارشمان ويخبز لمدة 20 دقيقة تقريبًا 

في فرن حرارته 350 درجة فهرنهايت 
حتى ينضج داخل الجاتوه ويصبح سطحه 

وردي اللون.
يخرج الجاتوه من الفرن ويترك ليبرد ثم 
يقلب ويقطع إلى 3 طبقات أفقية. تدهن 

طبقات الجاتوه وسطحه بمربى المشمش 
ثم تصف الطبقات فوق بعضها للحصول 
على شكل الجاتوه مجددًا. تغلف حواف 

الجاتوه ببرش جوز الهند.
توزع أقراص جوز الهند فوق الجاتوه 

وتسكب عليه صلصة الشوكوال بواسطة 
الملعقة.

صلصة الشوكوال

❍ 100 غ من الشوكوال شبه الحلوة
❍ 3 إلى 4 مالعق طعام من الزيت 

النباتي
تذوب الشوكوال وتخلط مع الزيت للحصول 

على صلصة ناعمة.

إجاص بالكاراميل
الكمية تكفي 6 إلى 8 أشخاص

❍ 4 أكواب من الحليب
❍ كوب من القشدة الحيوانية الطازجة 

المخفوقة
❍ 3 مالعق طعام من مسحوق الجيالتين

❍ 6 مالعق طعام من السكر
❍ فانيال

❍ علبة متوسطة من اإلجاص )يتم االحتفاظ 
بإجاصتين أو ثالث جانبًا، فيما تفرم البقية(

❍ شريحتان أو ثالث من جاتوه الشوكوال

التحضير

يسخن السكر في قدر أو في مقالة عميقة 
غير الصقة حتى يصبح ذهبيًا بلون الكاراميل.

تصب 3 أكواب من الحليب فوق الكاراميل، 
ويخلط االثنان حتى يذوب الكاراميل في 

الحليب.

يسخن مزيج الكاراميل والحليب معًا حتى 
درجة الغليان.

يذوب الجيالتين في كوب من الحليب الفاتر. 
يضاف مزيج الجيالتين إلى بقية الحليب 

والفانيال.
يمأل وعاء كبير بالماء والثلج الشديد البرودة، 

ويوضع فيه الوعاء المشتمل على مزيج 
الحليب. يحرك مزيج الحليب  بواسطة 

المخفقة أو الملعقة حتى يصبح الكاسترد 
أكثر كثافة بقوام اللبن وتضاف القشدة 

المخفوقة ويخلط الكل معًا.
يصب نصف هذا الكاسترد في قالب خاص 

بجاتوه الجبنة قطره 24 سم.
توضع شرائح جاتوه الشوكوال مع قطع 

اإلجاص المفروم فوق الكاسترد، ثم تصب 
فوقها بقية الكاسترد.

يوضع الكاسترد في قسم التجليد من الثالجة 

لمدة نصف ساعة أو ثالثة أرباع الساعة حتى 
يجمد، ثم يوضع في الثالجة طوال الليل.

يخرج الكاسترد من الثالجة ويزين بالمزيد من 
شرائح اإلجاص وقطع السكر، ويقدم بمثابة 

حلوى باردة.
يعاد الكاسترد إلى الثالجة بعد االنتهاء من 

التقديم.

إلعداد قطع السكر للزينة

❍ يذوب نصف كوب من السكر في مقالة 
غير الصقة حتى يصبح بلون الكاراميل

❍ تدهن صينية ألمنيوم أو رقاقة ألمنيوم 
بالقليل من الزيت

يصب الكاراميل فوق الصينية ويترك حتى 
يجمد ويصبح قاسيًا.  يقطع السكر الجامد 

إلى قطع وتستعمل لتزيين الكاسترد.

شعيرية حلوة

الكمية تكفي 6 إلى 8 أشخاص

❍ 3 أكواب من الشعيرية
❍ نصف كوب من السكر

❍ 4 مالعق طعام من الزيت النباتي
❍ ملعقتان صغيرتان من الهال المطحون

❍ 7 أكواب من الماء الساخن المغلي
❍ 2 إلى 3 مالعق طعام من السكر الناعم 

للزينة

التحضير

تفتت الشعيرية إلى قطع صغيرة ثم تقلى 
في الزيت الساخن حتى تصبح ذهبية 

اللون. تحرك الشعيرية بملعقة خشبية أثناء 
القلي لتفادي احتراقها، علمًا أنه يفضل 

قليها في مقالة غير الصقة.
يسكب الماء المغلي مع السكر فوق 

الشعيرية المقلية وتطهى الشعيرية على 
نار خفيفة حتى تنضج وتمتص كل الماء. 

تسكب الشعيرية في طبق عميق قلياًل 
ويرش فوقها السكر الناعم ومسحوق 

الهال. يقدم الطبق ساخنًا.



الكمية تكفي 4 أشخاص

❍ ملعقتا طعام من زيت الزيتون
❍ بصلة كبيرة مقطعة إلى شرائح

❍ فصا ثوم مهروسان
❍ 500 غ من البندورة الصغيرة المقطعة 

إلى نصفين
❍ 500 غ من جبنة الحلوم )الخاصة للشواء 

في حال توافرها(
❍ نصف باقة من الزعتر الطازج المنظف 

من األعناق
❍ نصف كوب من الزيتون األسود المنظف 

من النوى
❍ 200 غ من أوراق الخس المقطعة إلى 

قطع كبيرة
❍ ربع كوب من عصير الليمون الحامض

التحضير

تسخن نصف كمية الزيت في قدر كبيرة 
ويقلى فيها البصل مع الثوم حتى يحمرّ 

البصل قلياًل ويصبح طريًا. تغطى القدر 
ويترك محتواها فاترًا.

تسخن بقية الزيت في قدر كبيرة وتقلى فيها 
الجبن على دفعات بعد تقطيعها إلى شرائح، 
إلى أن تحمرّ من كل الجهات. تصفى شرائح 

الجبنة المقلية على محارم المطبخ 
الورقية.

تخلط البندورة مع 
الجبنة في وعاء 

كبير، ويضاف إليها 
الزعتر والزيتون 
والخس وعصير 

الليمون.

سلطة الحلوم والزيتون والبندورة

مالحظة: 
يجب قلي 

جبنة الحلوم أو 
شوائها مباشرة 
قبل التقديم 

للحفاظ على 
طراوتها.

غراتان القنبيط بالدجاج
الكمية تكفي 4 إلى 5 أشخاص

❍ رأس قنبيط )زهرة( متوسط الحجم
❍ دجاجة متوسطة الحجم مسلوقة مع 

المطيبات
❍ بصلة متوسطة مفرومة ومقلية في الزيت 

والزبدة
❍ كوبان من الفطر المفروم )يفضل أن يكون 

طازجًا(
❍ نصف ملعقة صغيرة من الفلفل االبيض

❍ نصف ملعقة صغيرة من البهار الحلو

صلصة بيضاء

❍ 100 غرام من الجبنة المتنوعة )غرويار 
وموزاريال وقشقوان أو شيدار(

❍ بقدونس للزينة.

التحضير

يقطع رأس القنبيط إلى زهيرات صغيرة 
وتسلق في الماء لمدة 3 إلى 4 دقائق، ثم تغسل 

تحت الماء الجاري من الحنفية )الصنبور(.
تسلق الدجاجة وينزع اللحم عن العظام لتفتيته 

إلى قطع صغيرة.
يفرم البصل ويقلى في الزيت والزبدة. يضاف 
إليه الفطر المفروم ولحم الدجاج ويطهى الكل 
لبعض الوقت. يرفع المزيج عن النار ثم تضاف 

التوابل.
يخلط مزيج الدجاج والفطر مع القنبيط.

يدهن قعر صينية زجاجية مقاومة للحرارة 
بالزبدة ويسكب فيها مزيج القنبيط والدجاج.
تسكب الصلصة البيضاء في األعلى ثم ترش 

فوقها الجبنة. تخبز الصينية في فرن حرارته 
350 درجة فهرنهايت حتى يصبح سطح 

الغراتان وردي اللون وتذوب الجبنة.
يزين الطبق بالبقدونس المفروم ويقدم مع 

السلطة الخضراء واألرز.

الصلصة البيضاء

❍ ملعقتا طعام من الدقيق )الطحين(
❍ كوب ونصف الكوب من الزبدة

❍ كوب ونصف الكوب من مرقة الدجاج  
❍ نصف كوب من القشدة

❍ ملح ورشة من جوزة الطيب.

التحضير

تسخن الزبدة في قدر ويضاف اليها الدقيق 
ويقلى معها حتى تفوح رائحة الزبدة.

تضاف مرقة الدجاج والقشدة مع الملح )اذا 
لزم األمر( وجوزة الطيب.

يطهى المزيج حتى تظهر الفقاقيع فيه.
ترفع القدر عن النار.



مطبخ  لها

إعداد السيدة 
أناهيد دونيكيان 

تصوير: رونالد ناصيف

صدور الدجاج المحشوة
الكمية تكفي 4 أشخاص

❍ دجاج 4 صدور منظفة من الجلد
❍ بندورة 4 حبات مقطعة إلى شرائح

❍ حبق طازجة  12 ورقة
❍ أوريغانو ملعقة طعام

❍ ثوم 4 فصوص مهروسة
❍ ملح وبهار أبيض

❍ زيت وزبدة خليط 
❍ بندورة معّلبة علبة

التحضير

يرش الملح والبهار على صدور الدجاج ثم 
تحزز 4 إلى 5 شقوق مائلة في كل صدر 

دجاج. تدخل شريحة بندورة في كل واحد 
من الشقوق، إضافة إلى الثوم المهروس 

وأوراق الحبق الطازجة.
تدهن صدور الدجاج بالزيت ويرش عليها 

األوريغانو اليابس ثم تصف في طبق زجاجي 
مقاوم للحرارة فيه البندورة المفرومة 

المخلوطة مع الملح واألوريغانو.
تخبز صدور الدجاج في فرن حرارته 350 

درجة فهرنهايت حتى تنضج مع ضرورة تبليل 
الصدور دومًا بالصلصة أثناء الخبز.

تخرج الصدور المخبوزة من الفرن وتقدم 
ساخنة مع األرز المسلوق أو الخضار.

مالحظة: 
للحصول على 

لحم دجاج لذيذ 
وطري، يمكن نقع 

صدور الدجاج 
في الحليب وربع 

ملعقة صغيرة من 
الملح وربع ملعقة 
صغيرة من البهار 

األبيض لمدة 
ساعتين أو ثالث 

في البراد.
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القريدس 
بمكعبات التوست

الكمية تكفي 8 إلى 10 أشخاص

❍ 500 غ من المعكرونة اللولبية المسلوقة
❍ نصف كيلوغرام من السبانخ المسلو ق 

المقطع إلى قطع صغيرة
❍ 200 غ من جبنة الموزاريال المبشورة

❍ علبة كبيرة من البالميتو المصفى والمفروم
❍ علبة كبيرة من قلوب األرضي شوكي 

المصفاة والمقّطعة
❍ رأس إلى رأسين من الفلفل األخضر 

الحريف المفرومين ناعمًا )اختياري(

الصلصة

❍ بيضتان
❍ كوبان من الزيت النباتي

❍ كوب من جبنة البارميسان المبشورة
❍ نصف كوب من الخل األحمر

❍ ربع ملعقة صغيرة من الفلفل األسود 

المطحون
❍ ملعقة صغيرة من الملح

❍ فصان مفرومان من الثوم

يطحن البيض في خالط الطعام لمدة 5 ثوانٍ. 
يضاف إليه الزيت تدريجيًا ويتابع الخلط. 

تضاف بعدها جبنة البارميسان، ومن ثم 
الخل والفلفل والملح والثوم. يخلط الكل معًا 

للحصول على مزيج سميك. يمكن حفظ هذه 
الصلصة في قنينة واستعمال ثلثيها فقط.

تحضير السلطة

تخلط المعكرونة مع السبانخ، وجبنة الموزاريال، 
وقلوب األرضي شوكي، والبالميتو، والفلفل 

األخضر )في حال استعماله( في وعاء كبير. 
تضاف الصلصة إلى هذه السلطة وتخلط معها.

إنها سلطة لذيذة جدًا يستحسن تحضيرها قبل 
24 ساعة من موعد التقديم.

الكمية تكفي 4 إلى 5 أشخاص

❍ كيلوغرام من القريدس المفروم ناعمًا
❍ ملح وفلفل

❍ رأسان من البصل األخضر، مفرومان 
ناعمًا

 Water 200 غ من الكستناء المائية ❍
Chestnuts المفرومة ناعمًا )اختياري(

❍ بياض بيضة
❍ ملعقة صغيرة باكينغ باودر

❍ 6 إلى 8 شرائح خبز توست طرية 
مقطعة إلى مكعبات بعد إزالة القشرة 

اليابسة عنها
❍ بياض بيضة

❍ زيت نباتي لقلي القريدس

التحضير

يخلط القريدس المفروم مع الملح، 
والفلفل، والبصل األخضر والكستناء 
المائية )في حال استعمالها(، وبياض 

البيضة والباكينغ باودر للحصول على مزيج 
متجانس.

تحّضر كرات من هذا المزيج، حجمها 
أكبر من حبات الجوز، ثم تغمس في بياض 

البيض وبعدها في مكعبات الخبز.
يسخن الزيت في مقالة عميقة وتقلى فيه 

كرات القريدس حتى تصبح ذهبية اللون.
يقدم القريدس بانيه مع صلصة الصويا 

والصلصة الحريفة.

الصلصة الحريفة

❍ نصف كوب من صلصة الصويا 
light soy sauce الخفيفة

❍ نصف رأس فلفل أخضر حريف مفروم 
ناعمًا

❍ نصف رأس فلفل أحمر حريف مفروم 
ناعمًا

❍ ربع ملعقة صغيرة من زيت السمسم
يخلط الكل جيدًا. تحضر الصلصة قبل 

يوم واحد.



مطبخ  لها

موس المشمش والدراق
الكمية تكفي 6 إلى 8 أشخاص

❍ جاتوه جينواز أبيض اللون
❍ 1.5 كوب من لب المشمش

❍ 1.5 كوب من لب الدراق
❍ كوبان من الكريما الطازجة المخفوقة

❍ بضع قطرات من ملون الطعام )اختياري(
❍ شرائح قمر الدين للزينة

❍ 1.5 إلى 2 ملعقة طعام من مسحوق 
الجيالتين

التحضير

يهرس لب المشمش جيدًا ثم يمرر عبر المنخل 
للحصول على 1.5 كوب من هريسة المشمش. 

يمكن نقع قمر الدين في الماء الفاتر لمدة 
6 إلى 8 ساعات، بحيث يذوب ويتحول إلى 

هريسة.
تهرس 3 دراقات صفراء أو أكثر في خالط 

الطعام للحصول على 1.5 كوب من لب الدراق. 
يخلط هذا اللب مع لب المشمش.

تذوب 1.5 ملعقة طعام من مسحوق الجيالتين 
في ربع كوب من الماء الفاتر ثم يضاف 

الجيالتين المذوب إلى مزيج لب المشمش 
والدراق.

يخفق كوبان من الكريما الطازجة للحصول 
على كريما جامدة )يفضل استعمال الكريما 

النباتية المخصصة للحلويات(. تخلط الكريما 
المخفوقة مع مزيج اللب والجيالتين.

توضع طبقة رقيقة من جاتوه الجينواز في قعر 
دائرة معدنية قطرها 24 إلى 26 سم ويسكب 

فوقها الموس المحضر ويترك الجاتوه في 
الثالجة لمدة 10 إلى 12 ساعة حتى يجمد.

يدهن سطح الموس الجامد بالمزيد من مربى 
المشمش، ثم يزين بأشرطة قمر الدين.

يفك الموس من القالب ويقدم بمثابة نوع لذيذ 
من الحلويات.

جاتوه جينواز

❍ 3 بيضات مفصولة في حرارة الغرفة
❍ رشة ملح

❍ ربع كوب من السكر
❍ ربع كوب من الدقيق

تبطن صينية مستطيلة طولها 30 سم بورق 
البارشمان. يخفق بياض البيض مع ملعقتي 

طعام من السكر. ثم يخفق صفار البيض مع ما 
تبقى من السكر. يخلط مرانغ بياض البيض 

مع صفار البيض المخفوق، ثم يضاف الدقيق. 
يسكب الخفيق في الصينية المحضرة ويخبز 

لمدة 7 إلى 10 دقائق في فرن حرارته 400 
درجة فهرنهايت.



مطبخ  لها

إكلير
الكمية تصنع 10 إلى 12 قطعة

❍ العجينة
❍ كوب من الماء

❍ ربع كوب من الزبدة
❍ كوب من الدقيق

❍ 4 إلى 5 بيضات في حرارة الغرفة
❍ رشة ملح

كريما باتيسيير

❍ كوبان من الحليب
❍ نصف كوب من السكر

❍ ربع كوب من دقيق الذرة
❍ صفار 3 بيضات في حرارة الغرفة

❍ رشة فانيال
❍ قشرة ليمونة واحدة

❍ 150 غ من الشوكوال شبه الحلوة
❍ 100 غ من الشوكوال شبه الحلوة وملعقتا 

طعام من الزيت النباتي

تحضير الكريما باتيسيير

يسخن الحليب مع قشرة الليمون في قدر. 
يخلط السكر مع دقيق الذرة وصفار البيض 

في وعاء آخر. حين يبدأ الحليب بالغليان، 
تطفأ النار. يستخدم جزء من هذا الحليب 
لسكبه فوق مزيج البيض ومزجه بواسطة 
شريط معدني للحصول على مزيج ناعم. 

يسكب هذا المزيج فوق بقية الحليب ويخلط 
معه ويعاد إلى النار ويطهى حتى يتكثف 

الكاسترد.
تطفأ النار وتضاف قطع الشوكوال المفرومة 

إلى الكاسترد وتترك لتذوب.

التحضير

يسخن الماء في قدر. تضاف الزبدة 
وتسخن حتى تذوب. يضاف إليها الدقيق 

والملح ويحرك المزيج للحصول على عجينة 
سميكة. تحرك العجينة بملعقة خشبية 

لمدة دقيقة أو دقيقتين ثم تطفأ النار 

وتترك العجينة لتبرد 10 إلى 15 دقيقة. 
تنقل العجينة إلى خالط الجاتوه ويضاف 

إليها البيض، بمعدل بيضة واحدة كل مرة، 
ويخفق الكل للحصول على عجينة لينة 

ودبقة.
تحضر صينية غير الصقة. توضع العجينة 

في كيس حلويات له رأس معدني عادي 
وتضخ على شكل أسطوانات طولها 7 إلى 8 
سم. يجب ترك مسافة بين األسطوانات في 

الصينية تحسبًا النتفاخها أثناء الخبز.
تخبز قطع اإلكلير في فرن حرارته 375 

درجة فهرنهايت لمدة 35 إلى 40 دقيقة أو 
حتى تقسو قطع اإلكلير وتصبح وردية اللون.

يفتح شق طويل في كل قطعة إكلير، تمامًا 
مثل السندويش وتترك جانبًا لتبرد تمامًا،  

ثم تحشى بكريما الشوكوال. تقلب قطع 
اإلكلير على وجهها المسطح ويسكب عليها 
القليل من كريما الشوكوال بواسطة ملوق أو 

سكين.



مطبخ  لها

إعداد السيدة 
أناهيد دونيكيان 

تصوير: رونالد ناصيف

الشاورما المنزلية
الكمية تكفي 4 إلى 6 أشخاص

❍ لحم الفوفيليه )شرائح( كيلوغرام
❍ بصلة واحدة مفرومة خشنًا

❍ بصلتان مقطعتان إلى جوانح رقيقة
❍ فصوص )مفرومة ناعمًا( 3 إلى 4

❍ خل ملعقتا طعام 
❍ عصير ليمون ملعقتا طعام 

❍ ملح ملعقة صغيرة
❍ بهار حلو ملعقة صغيرة

❍ بهار أسود نصف ملعقة صغيرة
❍ هال نصف ملعقة صغيرة
❍ مستكة ربع ملعقة صغيرة

❍ جوزة الطيب ربع ملعقة صغيرة
❍ قشرة برتقالة وقشرة ليمونة

❍ زيت نباتي نصف كوب
❍ بندورة كرزية 250 غ

❍ رغيف خبز افرنجي لتقديمه مع الشاورما

التحضير

تخلط كل المكونات مع بعضها وتترك منقوعة 
لمدة 24 ساعة، ثم ترفع قشرة الليمون وقشرة 

البرتقال.
يوضع خليط اللحم في صينية فرن وتوزع 

فوقه البندورة الكرزية.
تخبز الصينية في فرن حرارته 350 درجة 
فهرنهايت حتى ينكمش اللحم قلياًل ويرمي 

فائض عصارته. 
يجب تحريك خليط اللحم بين الحين واآلخر 

أثناء الخبز حتى ينضج اللحم وتختفي كل 
العصارات تقريبًا.

يقطع القسم العلوي من رغيف خبز افرنجي 
ويفرغ الرغيف قلياًل من لبه.

تسكب الشاورما المخبوزة في هذا الرغيف 
وتقدم فورًا مع الطرطور وأوراق النعناع 

الطازجة.
يستخدم الخبز لتقديمه مع الشاورما.



مطبخ  لها

حساء الذرة بالدجاج الكمية تكفي 6 أشخاص

❍ كوبان من الذرة المهروسة
❍ 350 غ من صدر الدجاج المسلوق والمفتت

❍ 8 أكواب من مرقة الدجاج
❍ 3 مالعق طعام من دقيق الذرة

❍ ملح وبهار أسود

التحضير

توضع مرقة الدجاج في قدر كبيرة، ويحتفظ 
بكوبين منها جانبًا. تذوب 3 مالعق طعام من 

دقيق الذرة في مرقة الدجاج المحتفظ بها 
جانبًا. حين تبدأ األكواب الستة من المرقة 

بالغليان، يضاف إليها كوبان من الذرة المهروسة 
ودقيق الذرة المذوب.

يرش الملح حسب الحاجة، ويضاف البهار مع 
لحم الدجاج المفتت.

يقدم الحساء مع صلصة الصويا عند الرغبة.

الكمية تكفي 4 أشخاص

penne 200 غ من معكرونة بيني ❍
❍ كوب من جبنة التشيدار المقطعة إلى 

مكعبات
❍ كوب من الخس المقطع إلى شرائح 

رقيقة جدًا
❍ كوب من البندورة )الطماطم( المقطعة 

إلى مكعبات صغيرة
❍ نصف كوب من الفليفلة الخضراء 

المقطعة إلى مكعبات صغيرة
❍ نصف كوب من الذرة

❍ كوب من البروكولي المسلوق
❍ 3 إلى 4 مالعق طعام من المايونيز أو 

أكثر حسب الحاجة
❍ ملعقة صغيرة من الخردل

❍ ربع ملعقة صغيرة من البهار األبيض
❍ ملعقة طعام من الصلصة الحريفة
❍ 2 إلى 3 مالعق طعام من عصير 

الليمون

التحضير

تسلق المعكرونة وتصفى ثم تشطف بالماء 
البارد وتترك في مصفاة.

تخلط بقية المكونات مع بعضها ثم تضاف 
إلى المعكرونة وتخلط معها. يرش الملح 

حسب الحاجة.
يسكب الخليط في طبق التقديم ويقدم 

بمثابة نوع لذيذ من السلطة.

سلطة
 الخضار بالمعكرونة

كوتليت بوجارسكي
الكمية تكفي 4 إلى 5 أشخاص

❍ 500 غ من لحم العجل أو البقر
❍ 500 غ من لحم الدجاج

❍ 75 غ من الكريما الطازجة
❍ بياض بيضة واحدة

❍ بيضتان لغمس قطع اللحم فيهما
❍ رغيف خبز افرنجي صغير

❍ زيت نباتي لقلي اللحم
❍ كوب من الدقيق لغمس قطع اللحم

❍ كعك مطحون لغمس قطع اللحم
❍ ملح وفلفل أبيض

❍ نصف كوب من الحليب الطازج

صلصة الفطر

❍ علبة صغيرة )مقدار كوب واحد( من 
الفطر المفروم

❍ نصف كوب من الكريما الطازجة

❍ بصلة صغيرة مفرومة ناعمًا
❍ 100 غ من الزبدة

❍ كوب من مرقة الدجاج )مكعبان من 
المرقة مع القليل من الماء(.

التحضير

ينقع الخبز االفرنجي في الحليب حتى يصبح 
رطبًا.

يطحن لحم البقر مع لحم الدجاج للحصول 
على لحم مفروم ناعمًا مثل لحم الكفتة.

يعصر الخبز المنقوع في الحليب ويخلط 
مع اللحم. يضاف بياض البيض، والكريما 

الطازجة، والملح والفلفل. يدعك المزيج جيدًا 
للحصول على مزيج ناعم.

يقسم اللحم إلى كرات وزن كل منها 100 غ. 
تقرّص كل كرة على شكل ضلع، ثم تغمس في 

الدقيق وبعدها في البيض وأخيرًا في الكعك 
المطحون.

يسخن الزيت النباتي في مقالة عميقة وتقلى 
فيه قطع اللحم حتى تصبح هشة وذهبية 

اللون.
تقدم قطع اللحم مع صلصة الفطر والخضار 

المسلوقة أو المقلية )السوتيه(.

تحضير صلصة الفطر

يقلى البصل قلياًل في الزبدة حتى يصبح 
شاحب اللون. يضاف إليه الفطر ومرقة 
الدجاج. يطهى المزيج على النار لمدة 5 

دقائق. تضاف بعدها الكريما الطازجة ويتابع 
الطهو حتى تتكثف الصلصة قلياًل.

ال حاجة إلى إضافة الملح ألن المرقة تحتوي 
أصاًل على الملح.
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زالبية

 بريوش بالدراق
الكمية تصنع 8 قطع بريوش

البريوش

❍ ملعقتان صغيرتان من الخميرة الفورية
❍ كوبان من الدقيق المتعدد االستعماالت

❍ نصف ملعقة صغيرة من الملح
❍ ملعقتا طعام من السكر

❍ بيضتان
❍ 125 غ من الزبدة بحرارة الغرفة

❍ ربع كوب من الماء الفاتر
❍ صفار بيضة واحدة

❍ ملعقتا طعام من الحليب

الدراق بالكاراميل

❍ 8 حبات دراق متوسطة الحجم
❍ 40 غ من الزبدة

❍ نصف كوب من السكر األسمر المضغوط
❍ ربع كوب من الماء

❍ ملعقة صغيرة من برش البرتقال

التحضير

تدهن 8 قوالب بريوش، سعة كل منها نصف 
كوب تقريبًا، بالزيت وتوضع في صينية فرن.

يخلط السكر مع الخميرة والملح والماء الفاتر 
والبيضتين والدقيق في الخالط الكهربائي 

للحصول على عجينة متماسكة.
توضع هذه العجينة فوق سطح مكسو بالدقيق 

وتدعك لمدة 10 دقائق تقريبًا أو حتى 
تتماسك العجينة جيدًا.

تضاف الزبدة الى العجينة وتدعك معها جيدًا 
فوق سطح بارد أو في الخالط الكهربائي. 

يفترض أن تكون العجينة ناعمة والمعة 
وطرية. توضع العجينة في وعاء كبير وتغطى 

وتترك لترتاح في مكان دافئ لمدة ساعة 
تقريبًا أو حتى يتضاعف حجمها.

تقسم العجينة إلى 8 قطع. تؤخذ قطعة 
صغيرة من كل قطعة عجين، وترق القطعة 

الصغيرة والقطعة الكبيرة على شكل دائرتين. 
توضع كل دائرة كبيرة في القالب المحضر 

وتسطح قلياًل ثم تدهن بمزيج صفار البيض 
والحليب. توضع فوقها الدائرة الصغيرة. 

يقحم سيخ خشبي سميك في قطعتيّ العجين 
من أعلى إلى أسفل كل قالب لتثبيت البريوش. 
يرفع بعدها السيخ الخشبي وتدهن كل قطعة 
بريوش بمزيج اليبض وتترك في مكان دافئ 

لمدة 15 دقيقة تقريبًا أو حتى ترتفخ.
تخبز قطع البريوش في فرن حرارته 375 

درجة فهرنهايت لمدة 10 دقائق. تخفف 
بعدها حرارة الفرن لتصبح 350 درجة 

فهرنهايت وتخبز قطع البريوش لمدة 8 دقائق 
إضافية أو حتى تبدو مجوفة عند النقر عليها 

باإلصبع. تقلب قطع البريوش فورًا فوق مصبّع 
حديدي وتقدم بعد رش القليل من السكر 
الناعم عليها وتزيينها بالدراق بالكاراميل.

الدراق بالكاراميل

تقشر قطع الدراق وتنزع النوى منها وتقطع 
إلى شرائح سميكة. تطهى شرائح الدراق 

فوق نار متوسطة لمدة 5 دقائق تقريبًا، مع 
التحريك بين الحين واآلخر، أو حتى تصبح 

قطع الدراق طرية. ترفع قطع الدراق من 
القدر. يضاف السكر والماء وبرش البرتقال 
إلى القدر نفسها ويحرك المزيج فوق النار 

حتى يذوب السكر ولكن من دون أن يغلي.
تعاد قطع الدراق إلى القدر وتغلى لمدة 15 

دقيقة تقريبًا من دون غطاء حتى يتكثف 
المزيج قلياًل.

مالحظة: 
يمكن استعمال 

كومبوت الدراق 
الجاهز.

الكمية تكفي 6 أشخاص

❍ 6 أرغفة من الخبز األبيض المرقوق، 
مخبوزة على الصاج

❍ كوب من الزبدة أو السمنة المذوبة
❍ كوب من السكر الناعم

❍ قرفة
❍ نصف كيلوغرام من القشدة الجاهزة

التحضير

يوضع رغيف خبز فوق الصاج ويدهن 
بالكثير من الزبدة أو السمنة المذوبة. 

يرش فوقه السكر الناعم والقرفة. ثم يرفع 
الرغيف عن الصاج.

وتوزع القشدة فوق الرغيف قبل لفه 
بطريقة رخوة مع دهن كل لفة بالمزيد 

من الزبدة والسكر والقرفة إلى أن يصبح 
الرغيف شبيهًا بالسندويش.

يقطع كل سندويش إلى قطعتين متساويتين 
ويقدم كنوع لذيذ من الحلوى عند الفطور.

إذا لم تحبي فكرة بسط القشدة فوق 
الرغيف، يمكنك دهن أرغفة الخبز بالزبدة 

والسكر والقرفة فقط.
إنها حلوى ممتازة لتقديمها مع الفطور 

المرتكز على الفول.

الكمية تكفي 8 إلى 10 أشخاصمهلبية بالمانجا

❍ كوبان من عصير المانجا
❍ كوبان من الحليب

❍ ملعقتا طعام من ماء الزهر
❍ 5 إلى 6 مالعق طعام من السكر

❍ 5 مالعق طعام من دقيق الذرة
❍ رأسان من المانجا مقطعان إلى مكعبات

❍ فستق حلبي مطحون

التحضير

يخلط عصير المانجا مع الحليب والسكر. 
يذوب دقيق الذرة في نصف كوب من 

هذا المزيج.
يسخن مزيج العصير والحليب على 

النار. يضاف إليه دقيق الذرة المذوب 
ويخلط معه جيدًا للحصول على 

كاسترد. يضاف ماء الزهر بعد إطفاء 
النار.

يسكب الكاسترد في أطباق التقديم 
ويزين بمكعبات المانجا والفستق 

الحلبي بعد أن يبرد تمامًا.

مالحظة: يمكن 
سكب الكريما 

المخفوقة فوق 
أكواب المهلبية 

حسب الذوق 
ومن ثم تزيينها 

بمكعبات 
المانجا.
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الكبة المحشوة باللحم والجبنة
الكمية تكفي 5 إلى 6 أشخاص

❍ كيلوغرام من لحم الغنم أو البقر الهبرة 
المفروم ناعمًا

❍ بصلة متوسطة مقطعة إلى أربعة أجزاء
❍ 4 أكواب من البرغل األسمر الناعم

❍ كوب من السميد الناعم
❍ ملعقة صغيرة من الملح، أو أكثر حسب 

الحاجة
❍ ماء حسب الحاجة لدعك الكبة

للحشوة

❍ نصف كيلوغرام من اللحم المفروم على 
نحو متوسط

❍ 4 بصالت كبيرة مفرومة
❍ نصف كوب من الجوز المفروم

❍ 2 إلى 3 مالعق طعام سمنة نباتية أو زبدة 
أو زيت مخلوط بالسمنة

❍ ملعقة صغيرة من الملح
❍ ملعقة صغيرة من البهار الحلو

❍ نصف ملعقة صغيرة من القرفة

❍ قالب جبنة مجدولة وزنه 250 غ
❍ قالب جبنة عكاوي وزنه 250 غ
❍ 200 غ جبنة موزاريال مبشورة

التحضير

يغسل البرغل مرات عدة بالماء البارد ثم 
يصفى جيدًا. يوضع البرغل المغسول مع 

اللحم، والملح، والبصل، والسميد في وعاء 
ويدعك هذا المزيج جيدًا. يسكب الماء، بقدر 
ما هو الزم، فوق المزيج أثناء الدعك للحصول 
أخيرًا على كبة متوسطة الطراوة. يمكن دعك 

الكبة باليدين أو في الماكنة الكهربائية.
تدهن صينية ألمنيوم دائرية )37-38 سم( 

بالزيت ويسكب فيها جزء من الكبة. توزع الكبة 
بالتساوي فوق الصينية لتغطية قعرها ويمهد 

سطحها جيدًا. توزع نصف حشوة اللحم 
المحضرة فوق الكبة وتغطى بأنواع الجبنة 
المبشورة. تسكب بقية الحشوة فوق الجبنة 

وتغطى أخيرًا بطبقة كبة. يسوّى سطح صينية 
الكبة جيدًا ويقطع برأس سكين حادة إلى 

أشكال ماسية. يجب غمس رأس السكين 
بالماء قبل غرزه كل مرة في الكبة.

يسكب الزيت النباتي فوق الكبة ويرش عليها 
بعض الماء قبل خبزها في فرن محمى 

مسبقًا للدرجة 350 فهرنهايت. تترك الكبة 
في الفرن حتى تحمر، ولكن من دون اإلفراط 

في خبزها.

تحضير الحشوة

يوضع الزيت في قدر كبيرة على النار حتى 
يسخن جيدًا ويقلى فيه البصل حتى يصبح 

شاحب اللون وطريًا.
يضاف اللحم المفروم والملح إلى البصل 
ويقلى الكل بحيث يخرج الماء من اللحم 

ويتغير لونه. تترك القدر على النار حتى يعيد 
اللحم امتصاص الماء وتنضج الحشوة.

تطفأ النار وتضاف التوابل مع الجوز إلى 
القدر. تخلط المكونات جيدًا ببعضها قبل 

سكب الحشوة في طبق زجاجي. تترك 
الحشوة جانبًا حتى تبرد.

مالحظة: يمكن 
إعداد الحشوة 
قبل يومين أو 

ثالثة أيام من 
إعداد الكبة 

بحيث تتاح لها 
الفرصة لتبرد 

تمامًا. يستحسن 
دومًا رش التوابل 
فوق اللحم بعد 

إطفاء النار حتى 
تحافظ التوابل 

المستخدمة على 
نكهتها. يمكن 

اعتماد الطريقة 
نفسها إلعداد 

أقراص كبة 
صغيرة وقليها في 

الزيت أو خبزها 
في الفرن بدل 
إعداد صينية 

كبيرة محشوة.
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الفراخ المحشوة بالكوسا والمشمش

إعداد السيدة 
أناهيد دونيكيان 

تصوير: رونالد ناصيف

الكمية تكفي 4 أشخاص

❍ 4 فراخ أو 4 دجاجات صغيرة جدًا زنة كل 
واحدة منها من 400 الى 500 غرام

❍ 3 مالعق طعام من الزبدة في حرارة 
الغرفة

❍ ملعقة إلى ملعقتين صغيرتين من الكزبرة 
المطحونة

❍ رأس فلفل أحمر كبير
❍ رأس فلفل أحمر حريف طازج

❍ ملعقة إلى ملعقتي طعام من زيت الزيتون
❍ نصف كوب من مرقة الدجاج
❍ ملعقتا طعام من دقيق الذرة

❍ ملح وفلفل أسود مطحون
❍ أوراق بقدونس للزينة

الحشوة

❍ كوبان وربع الكوب من مرقة الدجاج أو 
مرقة الخضار

❍ كوب ونصف الكوب من الكوسكوس
❍ حبتان صغيرتان من الكوسا

❍ 8 قطع من المشمش المجفف
❍ ملعقة طعام من البقدونس المفروم
❍ ملعقة طعام من الكزبرة المفرومة

❍ عصير نصف ليمونة

التحضير

لتحضير الحشوة، تغلى المرقة على النار ثم 
تصب فوق الكوسكوس الموضوع في وعاء 

كبير. يحرك الكوسكوس مع المرقة مرة 
واحدة ثم يترك جانبًا لمدة 10 دقائق.

تنظف حبتا الكوسا وتبرشان خشنًا. تفرم 
قطع المشمش المجفف خشنًا وتضاف إلى 

الكوسا. 
يحمى الفرن لغاية 200 درجة مئوية أو 400 

درجة فهرنهايت.

حين ينتفخ الكوسكوس، يحرك بالشوكة 
وتسكب 6 مالعق طعام منه في وعاء منفصل. 

تضاف الكوسا والمشمش المفرومة إلى هذا 
الوعاء. يضاف البقدونس والكزبرة وعصير 
الليمون والتوابل ويحرك الكل للحصول على 

حشوة رخوة نوعًا ما. تسكب بقية الكوسكوس 
في طبق لتقديمه جانبًا.

تسكب الحشوة في البطون المجوفة للفراخ أو 
الدجاجات الصغيرة. تخاط الفتحات بالخيط 

أو تغلق بعيدان األسنان الخشبية.
توضع الفراخ في صينية كبيرة مقاومة للهب 

بحيث تكون بعيدة قلياًل عن بعضها. تدهن 
هذه الفراخ بالزبدة وترش عليها الكزبرة 

المطحونة والقليل من الملح والفلفل.
يقطع رأس الفلفل األحمر إلى شرائع 

متوسطة الحجم فيما يقطع رأس الفلفل 
الحريف إلى شرائح رقيقة بعد رمي بذوره 
وأعناقه. توزع شرائح الفلفل في الصينية 
حول الفراخ ويسكب فوقها الزيت الزيتون.

تشوى الفراخ في الفرن لمدة 20 دقيقة، 
ثم تخفف حرارة الفرن لغاية 350 درجة 

فهرنهايت أو 180 درجة مئوية. تسكب المرقة 
حول الفراخ وتتبل الفراخ بهذه المرقة وبمزيج 

الزيتون والفلفل. تعاد الصينية إلى الفرن 
وتخبز لمدة 30 إلى 35 دقيقة إضافية حتى 

تنضج الفراخ وتصبح عصارات اللحم شفافة.
بعد نضوج الفراخ، تنقل إلى طبق تقديم فاتر.

يخلط دقيق الذرة مع 3 مالعق طعام من الماء 
البارد ثم يضاف إلى المرقة ومزيج الفلفل 

في الصينية. يسخن هذا المزيج قلياًل، شرط 
تحريكه باستمرار، حتى تتكثف الصلصة 

قلياًل. يرش الملح والفلفل حسب الذوق، ثم 
تسكب الصلصة في طبق منفصل أو فوق 

الفراخ المحشوة.
يزين الطبق بالبقدونس الطازج ويقدم مع 

الكوسكوس المحتفظ به جانبًا.
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تورتة السبانخ
الكمية تكفي 10 إلى 12 شخصًا

❍ كوبان من الدقيق المتعدد االستعماالت
❍ 200 غ من الزبدة في حرارة الغرفة

❍ صفار بيضة
❍ ربع كوب من الحليب

❍ نصف ملعقة صغيرة من الملح

الحشوة

❍ نصف كيلوغرام من أوراق السبانخ 
المسلوقة والمصّفاة والمعصورة

❍ ملعقتا طعام من الدقيق
❍ ملعقتا طعام من الزبدة

❍ كوبان من الحليب
❍ ربع كوب من الكريما الطازجة

❍ رشة من الملح وجوزة الطيب والفلفل 
األبيض

❍ 100 غ من الجبنة المتنوعة

صفار بيضة لدهن أشرطة العجينة.

التحضير

يخلط الدقيق مع الزبدة، وصفار البيض، 
والحليب والملح في خالط الطعام 

الكهربائي للحصول على عجينة متماسكة. 
تلف العجينة بورقة نايلون وتحفظ في 

الثالجة لمدة ساعة كاملة.
تحضر صلصة البيشاميل البيضاء بتذويب 

الزبدة في قدر وإضافة الدقيق إليها. 
يحرك االثنان فوق النار بملعقة خشبية 

أو شريط معدني حتى تفوح رائحة لذيذة 
وتختفي كل الكتل من المزيج.

ثم يضاف الحليب مع الكريما، والملح، 
وجوزة الطيب، والفلفل األبيض ويخلط 

الكل بشريط معدني. يطهى المزيج على 
النار حتى يغلي وتظهر الفقاقيع ويصبح 

قوامه متوسط الكثافة.
تضاف الجبنة والسبانخ ويخلط الكل 

جيدًا.
ترق العجينة على شكل مستطيل مع 
االحتفاظ بالقليل منها جانبًا. توضع 

العجينة في قالب تورتة مستطيل الشكل 
وتخبز لوحدها في الفرن لمدة 20 دقيقة.

تخرج التورتة من الفرن وتحشى بالحشوة. 
ترق كتلة العجين التي تم االحتفاظ بها 

جانبًا وتقطع على شكل أشرطة. توزع هذه 
األشرطة فوق الحشوة على نحو متشابك 

شبيه بشكل السلة.
يدهن سطح التورتة بصفار البيض وتخبز 

في الفرن لمدة 20 إلى 25 دقيقة تقريبًا 
حتى تنضج الحشوة ويصبح سطح التورتة 

قاسيًا.
تقدم التورتة فاترة.

الكمية تكفي 6 إلى 8 أشخاص

❍ 12 قاعدة أرضي شوكي متوسطة 
الحجم

❍ 2 إلى 3 بصالت مقشرة
❍ 3 جزرات

❍ كوب من الفول األخضر الصغير 
الحجم، مسلوق

❍ نصف كوب من عصير الليمون
❍ نصف كوب من زيت الزيتون

❍ ملح وبهار أبيض

التحضير

يسلق األرضي شوكي مع البصل والجزر 
حتى تنضج هذه الخضار جزئيًا. يضاف 

إليها عصير الليمون وزيت الزيتون والملح 
والبهار.

تغطى القدر ويتابع الطهو حتى تنضج 
الخضار تمامًا. تنقل بعدها الخضار إلى 

طبق التقديم ويحتفظ بالصلصة جانبًا حتى 
تبرد.

تقطع قواعد األرضي شوكي إلى أرباع أو 
إلى شرائح، فيما يقطع الجزر إلى عيدان 

رفيعة ويقطع البصل إلى شرائح. تخلط هذه 
الخضار مع الفول األخضر المسلوق.

توضع السلطة في طبق وتسكب فوقها 
الصلصة. يزين الطبق بالبقدونس المفروم.

تقدم السلطة باردة أو فاترة بمثابة نوع لذيذ 
من المقبالت.

سلطة األرضي شوكي على الطريقة اليونانية

الكمية تكفي 4 إلى 5 أشخاص

❍ 8 قطع دجاج )أفخاذ وصدور( مسلوقة 
)مع أو من دون جلد(

❍ نصف كوب من المايونيز
❍ نصف كوب من الكريما الطازجة

❍ كوب ونصف الكوب من مرقة الدجاج
❍ 2 إلى 3 مالعق طعام من صلصة 

الصويا
❍ 2 إلى 3 فصوص ثوم مهروسة

❍ ملعقة طعام من الخردل
❍ فلفل أبيض

❍ ملعقة طعام من الخل األبيض أو 
األحمر

❍ كيلوغرام من البطاطا المقشرة 
والمقلية )دوائر(

❍ نصف كيلوغرام من الفطر الطازج 
المقطع إلى شرائح

التحضير

توضع قطع الدجاج المسلوقة مع دوائر 
البطاطا المقلية وشرائح الفطر في طبق 

زجاجي مقاوم لحرارة الفرن.
تخلط المايونيز مع الكريما، والخردل، 

وصلصة الصويا، والثوم، والخل، والفلفل 
األبيض للحصول على صلصة متجانسة.

تسكب هذه الصلصة فوق محتويات الطبق 
الزجاجي قبل إدخاله إلى فرن محمى 

مسبقًا لغاية 350 درجة فهرنهايت. يترك 
الطبق في الفرن حتى ينضج الدجاج 

ويمتص كل الماء.
يقدم الطبق مع السلطة الخضراء.

دجاج متبّل مع البطاطا



كرات جوز الهند
الكمية تصنع 45 إلى 50 قطعة

❍ كوب من الزبدة في حرارة الغرفة
❍ بيضتان

❍ بياض بيضتين
❍ نصف كوب من السميد

❍ كوب من جوز الهند
❍ ربع كوب من السكر الناعم

❍ ربع كوب من الزيت
❍ ملعقة صغيرة من الباكينغ باودر

❍ فانيال
❍ 3 أكواب من الدقيق

❍ جوز أو بندق أو فستق حلبي للزينة
❍ صفار بيضة لدهن سطح البسكويت

قطر السكر

❍ 3 أكواب من السكر
❍ كوبان ونصف الكوب من الماء

❍ 3 إلى 4 قطرات من عصير الليمون
❍ يغلى الماء مع السكر وعصير الليمون 

على النار ويترك القطر جانبًا ليبرد

التحضير

تخلط الزبدة مع البيض، والسميد، وجوز 
الهند، والسكر، والباكينغ باودر، والفانيال، 

والزيت والدقيق للحصول على عجينة 
متوسطة الليونة. تقرص العجينة إلى كرات 

صغيرة بحجم حبات الجوز. 
تدهن صينية خبز بالقليل من الزيت وتصف 
فيها الكرات المحضرة. تدهن هذه الكرات 
بصفار البيض ثم توضع قطعة من الجوز أو 

البندق فوق وسط كل منها.
تخبز الصينية في فرن حرارته 350 درجة 

فهرنهايت حتى يشقرّ سطحها وكعبها 
وتنضج قطع البسكويت من الداخل.

تخرج الصينية من الفرن وحين تصبح قطع 
البسكويت فاترة، تغمس في القطر بسرعة 

ثم تصف في طبق التقديم.
تقدم قطع البسكويت مع العصير أو الشاي 

أو القهوة.

ات
سر

مك
 بال

اف
خش الكمية تكفي 10 إلى 12 شخصًا

❍ نصف كوب من اللوز الحجازي
❍ ربع كوب من الزبيب

❍ ربع كوب من الفستق الحلبي
❍ ربع كوب من الجوز )عين الجمل(

❍ 10 حبات من الخوخ األحمر المجفف
❍ 10 حبات من المشمش المجفف

❍ 6 حبات هال
❍ تفاحة واحدة

❍ موزة
❍ نصف كوب من قطع األناناس

❍ نصف كوب من السكر
❍ 8 أكواب من الماء المغلي

التحضير

يسلق اللوز مع الفستق الحلبي ثم يقشران 
وينقعان في الماء المغلي مع السكر وحبات 

الهال. يترك النقيع جانبًا.
يضاف الزبيب والجوز والخوخ المجفف 

والمشمش المجفف ويترك الخليط منقوعًا 
لمدة 3 إلى 4 ساعات أو طوال الليل.

تقشر التفاحة وتفرم إلى قطع صغيرة ثم 
تضاف إليها قطع األناناس والموزة. يخلط 

الكل مع المزيج السابق.
 . يوضع المزيج في الثالجة ويقدم باردَاً

يضاف إليه نصف كوب من الماء عند الحاجة 
إذا كان سميكًا جدًا.



مطبخ  لها

إعداد السيدة 
أناهيد دونيكيان 

تصوير: رونالد ناصيف

شرائح اللحم مع صلصة البورسين
الكمية تكفي 5 إلى 6 أشخاص

❍ كيلوغرام من شريحة لحم البقر الهبر 
)فيليه(
❍ ملح

❍ فلفل أسود مطحون خشنًا
❍ بصلة كبيرة مشطورة إلى نصفين
❍ ملعقة طعام من الخردل األصفر

 Boursin a علبة من جبنة بورسين بالثوم ❍
l'ail

❍ كوبان من الكريما الطازجة
❍ خضار متنوعة لتفديمها مع شرائح اللحم

❍ ربع كوب من الزيت النباتي
❍ ملعقة طعام من الزبدة

التحضير

تفرك شريحة اللحم بالبصل، ثم يرش عليها 
الفلفل األسود والخردل.

يسخن الزيت مع الزبدة في قدر كبيرة. تقلى فيه 
شريحة اللحم فوق نار قوية حتى تنضج من كل 

الجهات ويتغير لون اللحم.
ترفع الشريحة اللحم من القدر وتوضع في 

صينية غير الصقة.
يحمى الفرن لغاية 450 درجة فهرنهايت. تشوى 

فيه شريحة اللحم لمدة 30 دقيقة حتى تحمرّ 
تمامًا من كل الجهات. تخرج الشريحة من الفرن 

وتقطع إلى شرائح بواسطة سكين حادة.
توزع شرائح اللحم في طبق التقديم وتقدم مع 

الخضار المقلية بسرعة في القليل من الزيت أو 
الزبدة. كما تقدم معها صلصة البورسين.

صلصة البورسين

تسخن جبنة البورسين في قدر على النار حتى 
تبدأ بالذوبان.

تضاف إليها الكريما الطازجة وتخلط معها 
بملعقة خشبية أو شريط معدني. تطهى الجبنة 
مع الكريما على النار لمدة 5 إلى 7 دقائق حتى 

تصبح الصلصة كثيفة قلياًل.
تسكب هذه الصلصة فوق شرائح اللحم.

مالحظة: يرتبط 
نضوج اللحم 

بذوق كل شخص. 
فبعض األشخاص 

يحبونه ناضجًا 
جدًا فيما يفضله 

البعض اآلخر 
ناضجًا جزئيًا.



مطبخ  لها

السمك مع البندورة )الطماطم( والزيتون
الكمية تكفي 5 إلى 6 أشخاص

❍ كيلوغرام ونصف الكيلوغرام إلى 
كيلوغرامين من سمك اللقز أو الهامور 

المنظف والمغسول 
❍ ملح وفلفل

❍ ملعقتا طعام من زيت الزيتون
❍ 3 إلى 4 رؤوس بندورة )طماطم( مقشرة 

ومقطعة إلى مكعبات صغيرة
❍ بصلة صغيرة مفرومة ناعمًا

❍ نصف كوب من الزيتون األسود المنزوع 
النوى

❍ باقة من الحبق الطازج المفروم
❍ نصف ملعقة صغيرة من معجون البندورة 

)الطماطم(
❍ ربع كوب من زيت الزيتون.

التحضير

يفرك السمك بالملح والفلفل وزيت الزيتون 
ثم يلف بطريقة رخوة بورق البارشمان أو ورق 
األلمنيوم ويخبز في فرن محمى مسبقًا حتى 
ينضج السمك ويصبح لحمه طريًا عند لمسه 

باألصابع.
يخرج السمك من الفرن وتنزع عنه ورقة 

األلمنيوم أو البارشمان ثم يقشر السمك على 
الوجهين للتخلص من كل الجلد. ينقل لحم 

السمك إلى طبق التقديم ويغطى لكي يبقى 
ساخنًا.

تسكب الصلصة المحضرة فوق السمك 
ويقدم الطبق ساخنًا مع البطاطا.

تحضير الصلصة

يسخن زيت الزيتون في مقالة ويقلى 
فيه البصل حتى يذبل. تضاف البندورة 

)الطماطم( المقشرة والمقطعة إلى مكعبات 
صغيرة مع القليل من الملح والفلفل ومعجون 

البندورة )الطماطم(. يطهى المزيج على 
النار حتى يتكثف قلياًل. تطفأ النار ويضاف 
الزيتون مع أوراق الحبق الطازجة المفرومة 

إلى الصلصة.
تسكب هذه الصلصة فوق السمك ويقدم 

الطبق على الفور.

مالحظة: إذا كان 
السمك باردًا، 

تغطى الصينية 
بورقة ألمنيوم 

وتدخل إلى الفرن أو ورقة بارشمان 
لتسخين السمك.

يخنة الخضار الربيعية

ون
هلي

ء ال
سا

ح الكمية تكفي 3 أشخاص

❍ 5 أكواب من مرقة الدجاج
❍ 3 مالعق طعام من الزبدة

❍ 3 مالعق طعام من الدقيق
❍ علبة من الهليون المقطع إلى قطع

❍ ثالثة أرباع الكوب إلى كوب كامل من 
سائل علبة الهليون

❍ كوب من الكريما الطازجة
❍ ربع ملعقة صغيرة من الفلفل األبيض

❍ ملح حسب الذوق

التحضير

تسخن الزبدة في قدر. يضاف إليها الدقيق 

ويخفق معها لتفادي تكوّن كتل. يتابع الخفق 
حتى تفوح رائحة لذيذة من القدر.

تضاف مرقة الدجاج والسائل الموجود في 
علبة الهليون إلى محتوى القدر. يخلط الكل 
جيدًا ويترك على النار حتى تظهر الفقاقيع 

على سطح الحساء.
ترفع القدر عن النار وتضاف الكريما 

الطازجة إلى الحساء. تضاف من ثم قطع 
الهليون بعناية لتفادي هرسها.

يرش الملح حسب الذوق ويضاف الفلفل 
األبيض عند الضرورة.

يقدم حساء الهليون مع الخبز المحمص

الكمية تكفي 12 شخصًا

❍ مكعبان من مرقة الدجاج أو البقر
❍ 750 غ إلى كيلوغرام واحد من لحم البقر 

أو الغنم الهبر المقطع إلى مكعبات متوسطة 
الحجم

❍ علبة صغيرة من البازيال المصفاة من 
الماء

❍ كيلوغرام من البطاطا الصغيرة المقشرة 
والمقلية

❍ ملعقة طعام ونصف الملعقة من معجون 
البندورة )الطماطم(

❍ ملح
❍ فلفل

❍ بهار حلو
❍ 500 غ من البصل الصغير المقشر 

والمقلي
❍ 500 غ من اللفت المقشر )اختياري(

❍ ملعقة طعام من الدقيق
❍ ثالثة أرباع الكوب من الزيت

❍ نصف كوب من الزبدة
❍ نصف باقة من البقدونس المفروم

❍ 500 غ من الجزر المقشر والمقطع إلى 
مكعبات.

التحضير

تقلى مكعبات اللحم في الزيت ثم ترفع 
وتوضع جانبًا.

يذوّب نصف كوب من الزبدة في قدر أخرى. 
توضع فوقها مكعبات اللحم المقلية ويرش 

عليها مقدار ملعقة طعام من الدقيق. يخلط 
الكل على النار حتى تفوح رائحة طيّبة.

يضاف مكعبا المرقة مع معجون البندورة 
)الطماطم(، والملح، والفلفل، والجزر و6 

إلى 7 أكواب من الماء أو مرقة اللحم. تغطى 
القدر وتترك على النار حتى ينضج اللحم.

يستخدم الزيت الذي استعمل لقلي اللحم في 
البداية لقلي البصل حتى يذبل ويصبح ذهبي 

اللون. تطفأ النار ويترك البصل جانبًا.
تقشر رؤوس البطاطا وتقلى.

تقشر رؤوس اللفت وتقطع إلى أرباع.
حين ينضج اللحم تقريبًا في القدر، تضاف 
إليه قطع اللفت، والبصل المقلي، والبازيال 

والبطاطا. تطهى كل الخضار مع بضعها على 
النار حتى تنضج تمامًا مع اللحم.

يرش الملح والتوابل حسب الذوق.
يزين الطبق بالبقدونس المفروم ويقدم مع 

األرز.



السابليه مع الكريما باتيسيير
الكمية تكفي 5 إلى 6 أشخاص

❍ كوبان من الدقيق المتعدد االستعماالت
❍ كوب من الزبدة في حرارة الغرفة

❍ صفار بيضة في حرارة الغرفة
❍ نصف كوب من السكر الناعم

❍ فانيال
❍ ملعقة صغيرة من برش البرتقال

تحضير عجينة السابليه

يخلط الدقيق مع الزبدة وصفار البيضة، 
والسكر الناعم، والفانيال وبرش البرتقال 
في خالط الطعام للحصول على عجينة 

متماسكة في زاوية واحدة من وعاء 
الخالط. تلف هذه العجينة بورقة نايلون 

وتحفظ في الثالجة لمدة ساعة.
يرش القليل من الدقيق فوق سطح الطاولة. 

ترق العجينة وتقطع إلى دوائر قطرها 8 إلى 
9 سم بواسطة قطاعة البسكويت الخاصة 

بتقطيع السابليه. تصف الدوائر في صينية 

غير الصقة وتخبز في فرن حرارته 350 
درجة فهرنهايت حتى تصبح وردية اللون.

تخرج قطع السابليه من الفرن وتترك جانبًا.

الكريما باتيسيير

❍ كوبان من الحليب
❍ ربع كوب من دقيق الذرة

❍ نصف كوب من السكر
❍ فانيال

❍ 3 بيضات
❍ ملعقة طعام من الزبدة

تحضير الكريما باتيسيير

يسخن الحليب في قدر على النار حتى يبدأ 
بالغليان. تطفأ النار.

في وعاء آخر، يخفق البيض مع السكر 
ودقيق الذرة. يسكب نصف كوب من الحليب 

المغلي فوق مزيج البيض ويخلط معه 
بالشريط المعدني للحصول على مزيج 

ناعم.

يسكب هذا المزيج فوق الحليب الموجود 
في القدر ويطهى معه مجددًا على النار 

حتى يغلي المزيج ويتكثف. تضاف الفانيال 
وتخلط مع المزيج.

ترفع القدر عن النار وتضاف الزبدة إلى 
محتواها وتخلط معه.

تسكب هذه الكريما في طبق مسطح وتغطى 
بورق النايلون الالصق مباشرة وتترك لتبرد 

تمامًا.
إلعداد قطع البسكويت، تدهن أول قطعة 
سابليه بملعقة طعام من الكريما باتيسيير 

وتوضع فوقها قطعتين من السابليه 
المدهونيتن هما أيضًا بالكريما.

يوضع القليل من الكريما الطازجة في 
األعلى وتسكب عليها صلصة الشوكوال.

تزين كل قطعة بفاكهة الفيزاليس أو حبة 
فراولة حسب الذوق.

تحفظ قطع الحلوى مغطاة في الثالجة حتى 
موعد التقديم.

يفضل تناولها في اليوم نفسه.

مالحظة: 
الفيزاليس 

هي نوع من 
أنواع الفاكهة 
اإلستوائية.

فطيرة الموز الكاريبية
الكمية تكفي 6 إلى 8 أشخاص

❍ مكونات عجينة الفطيرة
❍ ثالثة أرباع الكوب من الدقيق

❍ رشة ملح
❍ 40 غ من الزبدة في حرارة الغرفة

❍ 40 غ من السمن النباتي )كريسكو(
❍ ملعقة طعام ونصف الملعقة من الماء

مكونات الحشوة

❍ ربع كوب من الدقيق
❍ نصف ملعقة صغيرة من الباكينغ باودر

❍ ربع كوب من السكر
❍ 50 غ من الزبدة في حرارة الغرفة

❍ بيضة واحدة
❍ ملعقتا طعام من برش جوز الهند

❍ برش برتقالتين
❍ 3 موزات

❍ 40 غ من الزبدة
❍ ربع كوب من السكر األسمر

❍ ثلثا الكوب من عصير البرتقال
❍ عصير نصف ليمونة

التحضير

يحمى الفرن لغاية 375 درجة فهرنهايت أو 
190 درجة مئوية أو غاز رقم5 .

ترق عجينة الفطيرة على شكل دائرة وتنقل 
إلى قالب تورتة قطره 22 سم.

ينخل الدقيق مع الباكينغ باودر والسكر في 
وعاء. تضاف الزبدة مع البيضة، وبرش 

جوز الهند وبرش البرتقال.
تخفق المكونات مع بعضها حتى يصبح 

المزيج خفيفًا. يوضع هذا المزيج 
االسفنجي فوق العجينة في القالب ويخبز 

في الفرن لمدة 30 دقيقة حتى تحمرّ 
الفطيرة قلياًل.

تخرج بعدها الفطيرة من قالب التورتة.
يقطع الموز إلى شرائح سماكتها 5 مم. 

تسخن الزبدة في مقالة وتقلى فيها شرائح 
الموز بسرعة مع السكر األسمر فوق نار 

خفيفة حتى يتلون الموز قلياًل. تصف 
شرائح الموز المقلية فوق سطح التورتة 

بالقرب من بعضها البعض.
يسكب عصير الليمون والبرتقال في قدر. 
يوضع المزيج على النار حتى يغلي ويبقى 

منه نحو 3 إلى 4 مالعق طعام. يسكب هذا 
العصير فوق شرائح الموز.

تزين الفطيرة بصلصة الشوكوال الجاهزة 
لالستعمال وتقدم.

وال
وك

لش
 وا
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لزب

ت ا
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بس الكمية تصنع 35 قطعة بسكويت

❍ 250 غ من الزبدة
❍ ربع كوب من السكر

❍ فانيال
❍ كوب وثالثة أرباع الكوب من الدقيق 

لجميع االستعماالت
❍ ربع كوب من دقيق األرز

❍ 300 غ من الشوكوال السوداء المذوبة
❍ 3 مالعق صغيرة من الزيت النباتي

التحضير

تخفق الزبدة مع الفانيال والسكر بالخالط 
الكهربائي لتصبح ناعمة. يضاف دقيق الذرة 
والدقيق لجميع االستعماالت. يخفق المزيج 

جيدًا.
يسكب المزيج في كيس حلويات له رأس 

أنبوبي متوسط الحجم ويضخ على شكل 
أصابع عرضها 2 سم وطولها 6 سم.

يجب أن تبعد هذه األصابع عن بعضها 3 سم 
تقريبًا في الصواني.

تخبز الصواني لمدة 15 دقيقة تقريبًا في فرن 
محمى مسبقًا لغاية 350 درجة فهرنهايت 

أو 180 درجة مئوية أو حتى تصبح قطع 
البسكويت وردية قلياًل.

تترك قطع البسكويت لتبرد في الصواني ثم 
تغمس أطرافها في صلصة الشوكوال.

تترك قطع البسكويت لتجمد على مصبعات 
حديدية.

تحضير صلصة الشوكوال

ُتمزج الشوكوال السوداء المذوّبة مع 3 مالعق 
صغيرة من الزيت.

مطبخ  لها



مطبخ  لها

إعداد السيدة 
أناهيد دونيكيان 

تصوير: رونالد ناصيف

ملوخية القاهرة باألرانب
الكمية تكفي 6 إلى 8 أشخاص

❍ 3 كيلوغرامات من الملوخية الطازجة
❍ باقتان من الكزبرة الطازجة

❍ 5 بصالت كبيرة
❍ كوب ونصف الكوب من الخل

❍ أرنبان متوسطا الحجم أو أرنب كبير وزنه 
2.5 كلغ

❍ ملعقة صغيرة من الكزبرة اليابسة
❍ رغيفان من الخبز العربي مقطعان إلى 

مكعبات ومحمصان في الفرن
❍ 5 إلى 6 فصوص ثوم

❍ عصير ليمونة واحدة.

التحضير

تنزع أوراق الملوخية عن األعناق، ثم تنظف 
وتغسل جيدًا وتنثر فوق غطاء كبير من القماش 

وتترك خارجًا في مكان مظلل لمدة 7 إلى 8 
ساعات حتى تجف.

يقطع كل أرنب إلى 4 قطع، ثم تسلق قطع األرانب 
في كمية كبيرة من الماء تزال الزفرة بواسطة 

ملعقة ذات ثقوب ثم يضاف الملح مع عودين من 
القرفة، وبصلة كبيرة مقطعة إلى أرباع، و4 إلى 5 

حبات هال، وورقتي غار إلى ماء السلق.
تسلق قطع األرنب حتى تنضج تمامًا ثم تحفظ 

ساخنة. تصفى مرقة السلق الستعمالها في 
حساء الملوخية.

يهرس الثوم مع الملح والكزبرة، ثم تضاف إليه 
الكزبرة اليابسة. يقلى المزيج في ملعقتيّ طعام 

من السمن أو مزيج الزيت والزبدة.
يسكب مزيج الكزبرة فوق مرقة األرانب ويطهى 

المزيج لمدة 5 دقائق.
تفرم الملوخية ناعمًا جدًا بواسطة سكين حادة أو 
في الخالط الكهربائي، ثم تضاف إلى المرقة مع 

عصير الليمون.
يطهى المزيج لمدة 7 إلى 10 دقائق. وإذا كان حساء 

الملوخية كثيفًا، يمكن إضافة بعض الماء إليه.
تقدم الملوخية مع األرز المطبوخ ومكعبات الخبز 
المحمصة وصلصة الخل )خل وبصل وملح( ولحم 

األرانب.
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الكمية تكفي 4 إلى 6 أشخاص

❍ فيليه بقر كيلوغرام
❍ ملح خشن
❍ بهار أسود

❍ زيت 2 إلى 3 مالعق طعام

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

التحضير

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.

فيليه البقر المشوي مع الصلصة
مالحظة: 

تختلف مدة 
طهو الفيليه 

حسب الذوق. 
فبعض 

األشخاص 
يحبون اللحم 
نصف مطهو 
فيما البعض 

اآلخر يحبونه 
ناضجًا جدًا.

الكمية تكفي 2 إلى 3 أشخاص

❍ باقتان من الروكا
❍ 200 غ من الفطر الطازج المقّطع إلى 

شرائح
❍ ربع كوب من جبنة البارميسان المقّطعة 

إلى شرائح رقيقة

صلصة الليمون

❍ ربع كوب من عصير الليمون
❍ ربع كوب من زيت الزيتون

❍ نصف ملعقة صغيرة من الملح
التحضير

تنظف الروكا وتغسل ثم تجفف وتفرم على 
نحو خشن. تخلط الروكا المفرومة مع 

الفطر في طبق السلطة. تنثر فوقها جبنة 
البارميسان المبشورة أو المقّطعة إلى 

شرائح رقيقة جدًا.
يخلط عصير الليمون مع زيت الزيتون 

والملح. تسكب هذه الصلصة فوق السلطة 
مباشرة قبل التقديم.

لفافات السلمون واألنديف
الكمية تكفي 4 إلى 6 أشخاص

❍ 4 إلى 6 شرائح فيلية سلمون
❍ 4 إلى 6 قطع أنديف

❍ ملح وفلفل أبيض
❍ ربع كوب من زيت الزيتون

❍ نودلز لتقديمه مع اللفافات
❍ صلصة خضراء لتقديمها مع اللفافات

التحضير

تلف 4 إلى 6 قطع من شرائح فيلية 
السلمون المسطحة، وزن كل منها 150 إلى 
175 غ، للحصول على شكل لفافات طولها 

8 إلى 9 سم. تربط هذه اللفافات بخيط 
شواء وتقلى في زيت الزيتون لمدة دقيقة 

تقريبًا حتى تصبح وردية اللون.
تبطن صينية خبز بورقة بارشمان وتوضع 
فيها لفافات السلمون المقلية وتخبز لمدة 

7 إلى 8 دقائق في فرن محمى مسبقًا لغاية 
350 درجة فهرنهايت. يجب عدم خبز 

لفافات السلمون كثيرًا.
تقطع كل حبة أنديف إلى قطعتين وتقلى 

قطع األنديف في الزيت نفسه الذي 
استعمل لقلي لفافات السلمون.

توزع قطع األنديف في قعر طبق التقديم 
وتوضع لفافة سلمون فوق كل قطعة أنديف 

بعد نزع خيط الشواء عنها.
تقدم لفافات السلمون مع الصلصة 
الخضراء والنودلز المقلي بالخضار

الصلصة الخضراء

❍ كوبان من المايونيز
❍ ملعقة صغيرة من الخردل

❍ نصف بصلة مبشورة ناعمًا
❍ ملعقة طعام بقدونس

❍ ملعقة طعام سبانخ
❍ ملعقة طعام صعتر
❍ ملعقة طعام كزبرة
❍ ملعقة طعام روكا

❍ نصف فص ثوم مهروس

التحضير

يسلق السبانخ حتى يذبل، ثم يغسل 
ويعصر. يخلط مع البقدونس، والصعتر، 

والكزبرة، والروكا والثوم للحصول على 
مزيج أخضر من األعشاب. تضاف 
من ثم المايونيز ويخلط المزيج في 

الخالط الكهربائي للحصول على صلصة 
خضراء.

تحفظ الصلصة في الثالجة قبل وبعد 
تقديمها مع لفافات السلمون.
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الكمية تكفي 6 إلى 8 أشخاص

❍ كيلوغرام من الفراولة المغسولة والمجففة 
بمنشفة

❍ علبة من الجيلو بنكهة الفراولة
❍ كوبان من الماء )واحد بارد وآخر ساخن( 

لتذويب الجيلو
❍ ملعقة صغيرة من مسحوق الجيالتين
❍ كوبان من الكريما الطازجة المخفوقة

التحضير

يبطن قعر قالب جاتوه وحوافه بورق النايلون 
الالصق.

يوزع قسم من الفراولة المقطعة إلى شرائح 
في قعر القالب.

يسكب في وعاء الماء الساخن فوق الجيلو 
ويخلط معه جيدًا لتذويبه. يضاف بعدها الماء 

البارد ويخلط مع الجيلو.
في وعاء آخر، تخلط ملعقة الجيالتين مع 10 

مالعق طعام من الماء البارد. يذوب الجيالتين 
في البان ماري أو في المايكروايف لمدة ثانية 

إلى ثانيتين.
يخلط الجيالتين المذوب فوق مزيج الجيلو 

المحضر. فهذا يساعد الجيلو على أن يجمد 
بسرعة وتصبح قولبته أسهل.

يسكب معظم هذا الجيلو فوق شرائح الفراولة 
في قعر القالب ويترك جانبًا لتصبح شبه 

جامدة.
في وعاء آخر، تخفق الكريما الطازجة مع 
ملعقتيّ طعام من السكر حتى تصبح كثيرة 

الرغوة.
يضاف نصف كوب من الجيلو المحضر إلى 

هذه الكريما ويخلط معها بملعقة خشبية.
يفرم نصف كوب من الفراولة إلى قطع 

صغيرة. تضاف هذه القطع إلى الكريما 
وتخلط معها.

تسكب الكريما المحضرة فوق الجيلو في 
القالب. يوضع القالب في الثالجة حتى يجمد 

محتواه. وحين يجمد، يقلب محتواه رأسَاً 
على عقب فوق طبق التقديم ويزين بالكريما 

الطازجة المخفوقة وحبات الفراولة المقطعة 
إلى نصفين.

بارفيه الفراولة
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جاتوه شرائح البرتقال الكمية تكفي 12 شخصًا

❍ ثالثة أرباع الكوب من السكر
❍ كوب وربع الكوب من الماء

❍ برتقالتان متوسطتان غير مقشرتين
❍ ربع كوب إضافي من الماء
❍ 125 غ من الزبدة الطرية

❍ ملعقة طعام من برش الليمون الناعم
❍ كوب إضافي من السكر

❍ 3 بيضات
❍ نصف كوب من مسحوق اللوز

❍ نصف كوب من الدقيق
❍ كوب وثالثة أرباع الكوب من الدقيق الذاتي 

االرتفاخ
❍ ثلث كوب من الكريما الرائبة
❍ ربع كوب من عصير الليمون

التحضير

يحمى الفرن لغاية 350 درجة فهرنهايت أو 180 
درجة مئوية. 

يدهن قالب جاتوه دائري الشكل قطره 20 الى 22 
سم بالزيت ويغطى قعره وحوافه بورق البارشمان.

يخلط السكر مع الماء في مقالة كبيرة فوق النار 
ويحرك الخليط بملعقة خشبية حتى يذوب السكر.

يترك خليط السكر والماء فوق النار حتى يغلي، 
ثم تخفف النار ويترك يغلي بهدوء من دون غطاء 

ومن دون تحريك لمدة 5 دقائق تقريبًا أو حتى 
يصبح القطر سميكًا قلياًل. يضاف إليه البرتقال.

يغلى المزيج للمرة الثانية بهدوء فوق النار، من 
دن غطاء، لمدة 7 دقائق تقريبًا أو حتى يصبح 

قشر البرتقال طريًا. تقلب شرائح البرتقال في 
منتصف عملية الطهو.

يرفع المزيج عن النار وترفع شرائح البرتقال 
منه بسرعة بواسطة ملقط. تصف هذه الشرائح 

في قالب الجاتوه المحّضر بحيث تغطي قعره 
وحوافه، على أن تتشابك كل شريحة مع األخرى 

قلياًل. يحتفظ بالقطر جانبًا.
يسكب الماء اإلضافي فوق القطر المحتفظ به 

جانبًا ويوضع على النار حتى الغليان. تخفف 
النار ويغلى القطر بهدوء من دون تحريك ومن 
دون غطاء لمدة 5 دقائق تقريبًا أو حتى يصبح 

القطر بلون العسل تقريبًا. يسكب هذا القطر فوق 
شرائح البرتقال.

لتحضير الجاتوه 

تخفق الزبدة مع برش الليمون والسكر اإلضافي في 
وعاء صغير بوسطة الخالط الكهربائي للحصول 

على مزيج خفيف وكثير الرغوة. يضاف البيض 
على التوالي، بيضة واحدة كل مرة، ويتابع الخفق. 

سوف يتخثر المزيج لكنه يعود للتماسك الحقًا.
ينقل هذا المزيج إلى وعاء كبير ويضاف إليه 

مسحوق اللوز والدقيق والكريما الرائبة وعصير 
الليمون. يسكب هذا المزيج بعناية في قالب 

الجاتوه المحضر، ويخبز في الفرن لمدة ساعة 
وربع الساعة تقريبًا. يترك الجاتوه ليرتاح 15 

دقيقة، ثم يقلب إلى صينية التقديم.

شران مع البوظة
فا

الكمية تكفي 4 أشخاص

❍ بياض بيضتين في حرارة الغرفة
❍ ربع كوب من السكر

❍ ربع كوب من السكر الناعم
❍ رشة فانيال

❍ بوظة بنكهة الشوكوال
❍ صلصة شوكوال

❍ فاكهة طازجة

التحضير

يخفق بياض البيض مع الفانيال ليصبح كثير 
الرغوة. يضاف إليه السكر تدريجيًا ويتابع 

الخفق حتى  يصبح بياض البيض جامدًا 
ويتحول إلى مرانغ.

يوقف الخالط الكهربائي وينخل السكر الناعم 
فوق مرانغ البيض ويخلط معه. يوضع هذا 
المرانغ في كيس حلويات له رأس زخرفي 

ويسكب على شكل دوائر فوق صينية مغطاة 

بورق البارشمان.
تخبز الصينية في فرن حرارته 200 درجة 

فهرنهايت )خفيف جدًا( لمدة ساعة ونصف 
الساعة تقريبًا حتى يصبح المرانغ قاسيًا 

ويجف من الداخل.
يطفأ الفرن ويترك المرانغ داخله لمدة 2 إلى 

3 ساعات إضافية حتى تجف تمامًا.
تخرج صينية المرانغ من الفرن وتحشى كل 

فاشران مرانغ بكرة من بوظة الشوكوال أو أية 
نكهة أخرى حسب الرغبة.

تسكب صلصة الشوكوال فوق فاشران المرانغ 
ويرش فوقها الفستق المطحون وتقدم بمثابة 

نوع لذيذ من الحلوى الصيفية المنعشة.
مالحظة: تبقى قطع المرانغ صالحة لألكل 
لغاية 2 إلى 3 أسابيع إذا حفظت في وعاء 

كتيم للهواء وإنما خارج البراد.
يمكن جعل قطع فاشران المرانغ كبيرة أو 

صغيرة حسب الذوق.
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