
مطبخ  لها

إعداد السيدة 
أناهيد دونيكيان 

تصوير: رونالد ناصيف

مالحظة: إنها 
وجبة ممتازة 

لحفالت البوفيه 
ألنه يمكن 

تقديمها أيضًا 
باردة.

لفافة اللحم بالسبانخ
الكمية تكفي 4 أشخاص

❍ لحم بقر أو غنم نصف كيلوغرام مفروم 
ناعمًا

❍ ملح ثالثة أرباع ملعقة صغيرة
❍ بهار أسود نصف ملعقة صغيرة

❍ بهار حلو نصف ملعقة صغيرة
❍ بابريكا نصف ملعقة صغيرة 

❍ بيضة واحدة
❍ كعك مطحون نصف كوب

❍ سبانخ )مسلوق ومعصور ومفروم(نصف 
كيلوغرام  

❍ جبنة التشيدار شرائح 
❍ زيت لفرك لفافة اللحم

التحضير

يخلط اللحم مع الملح والبهار والبهار الحلو 
والبابريكا والبيض والكعك المطحون.

تدهن ورقة نايلون بالماء ويوضع فوقها خليط 
اللحم ثم يغطى بورقة نايلون ثانية. يرق اللحم 

للحصول على دائرة رقيقة.
تنزع ورقة النايلون العلوية ويوزع السبانخ 

المفروم فوق اللحم ثم يلف اللحم فوق السبانخ 
على شكل جذع. تختم حواف الجذع جيدًا 

ويلف بورقة ألمنيوم مدهونة بالزيت.
يحمى الفرن لغاية 350 درجة فهرنهايت 

وتصف اللفافة في صينية خبز مبطنة بورق 
البارشمان وتخبز في الفرن لمدة 20 دقيقة 

تقريبًا.
تخرج الصينية من الفرن وتترك اللفافة لتبرد 
ثم تصف مربعات جبنة التشيدار فوق اللفافة 

وتخبز مجددًا في الفرن حتى تبدأ الجبنة 
بالذوبان.

تخرج اللفافة من الفرن وتترك لتفتر ثم تقطع 
إلى شرائح وتقدم مع البطاطا المقلية أو األرز.



مطبخ  لها

جاتوه سان هونوريه
الكمية تكفي 8 أشخاص

وصفة عجينة بات آ شو

دائرة من عجينة الباف قطرها 26 سم
❍ كوبان من الكريما الطازجة المخفوقة

❍ توت أحمر للزينة
❍ صلصة كاراميل لتغليف قطع الشو

❍ بيضة واحدة مخفوقة.

التحضير

ترق عجينة الباف وتقطع إلى دائرة قطرها 
24 إلى 26 سم باستعمال غطاء قدر أو طبق 

حلويات بمثابة دليل لذلك.
تنقل دائرة العجين إلى صينية وتوخز جيدًا 

بالشوكة.
توضع عجينة الشو المحضرة في كيس 

حلويات له رأس معدني عادي قطره 1 سم.
تدهن الحافة الخارجية لدائرة العجين 

بالبيضة المخفوقة ثم تسكب عجينة الشو 
على الحواف على شكل كرات صغيرة.

تخبز العجينة لمدة 10 دقائق في فرن حرارته 
400 درجة فهرنهايت. تخفف بعدها حرارة 
الفرن لتصبح 375 درجة فهرنهايت ويتابع 

الخبز لمدة 20 إلى 30 دقيقة إضافية إلى أن 
تصبح عجينة الشو هشة وذهبية. إذا تلونت 

عجينة الشو كثيرًا، يمكن تخفيف حرارة 
الفرن قلياًل خالل الدقائق العشر األخيرة 

من مدة الخبز وتغطية عجينة الباف بورقة 
ألمنيوم لتفادي احتراقها.

تخرج العجينة من الفرن ويستعمل سيخ 
خشبي لفتح فجوة في كل كرة شو.

تترك العجينة لتبرد على مصبع حديدي.
تخفق الكريما الطازجة مع السكر حتى تصبح 

جامدة وكثيرة الرغوة.
تحضر صلصة الكاراميل بتذويب السكر في 

الماء ووضعه على النار حتى الغليان. يغلى 
المزيج حتى يصبح لونه بنيًا ذهبيًا، ثم يرفع 

عن النار ويسكب فوق قطع الشو.
يمأل وسط الجاتوه بالكريما الطازجة 

المخفوقة ويزين بالكرز األحمر أو حبات 
التوت الحمراء.

عجينة البات آ شو

❍ كوب من الماء
❍ ربع كوب من الزبدة

❍ كوب من الدقيق
❍ 4 بيضات
❍ رشة ملح

التحضير

تسخن الزبدة مع الماء في قدر على النار. 
وحين تبدأ بالغليان، يضاف إليها الدقيق ومن 

ثم الملح.
يخلط المزيج ويتابع الطهو على النار للحصول 

على عجينة متماسكة. تطفأ النار.
يضاف البيض إلى العجينة، بمعدل بيضة 
واحدة كل مرة، وتخلط العجينة بواسطة 

الخالط الكهربائي لتصبح دبقة.



الكمية تكفي 4 إلى 5 أشخاص

❍ 185 غ من الشوكوال السوداء المذوبة
❍ 20 غ من الزبدة المذوبة

❍ 22 قطعة بسكويت وايفر بالكريما
❍ 20 غ زبدة إضافية

❍ ثالثة أرباع الكوب من الحليب المكثف 
المحلى

❍ ملعقة طعام ونصف الملعقة من القطر 
الذهبي

❍ 3 مالعق صغيرة من زبدة الفول السوداني

التحضير

تدهن صينية مستطيلة حجمها 19-29 سم 
بالزيت ويبطن قعرها وحوافها بورقة ألمنيوم. 

تسكب نصف كمية الشوكوال المخلوطة مع 

الزبدة في قعر هذه الصينية. توزع نصف كمية 
بسكويت الوايفر فوق الشوكوال بطريقة مرتبة 
وتحفظ الصينية في الثالجة لمدة 10 دقائق.
تخلط الزبدة اإلضافية مع الحليب المكثف 
المحلى والقطر الذهبي في قدر على النار 
حتى يغلي المزيج. يترك المزيج ليغلي من 
دون غطاء لمدة 3 دقائق، شرط تحريكه 

باستمرار، حتى يصبح بلون الكاراميل 
الذهبي. تضاف إليه زبدة الفول السوداني.

تسكب صلصة الكاراميل فوق قطع بسكويت 
الوايفر ثم تغطى بطبقة أخرى من البسكويت.

تسكب بقية صلصة الشوكوال فوق قطع 
البسكويت وتحفظ الصينية في الثالجة لمدة 

30 دقيقة أو حتى يجمد محتواها. يقطع 
محتوى الصينية إلى مثلثات باستعمال سكين 

مسننة.
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بسكويت جوز الهند

الجاتوه األبيض مع الفراولة

الكمية تصنع 20 قطعة بسكويت

❍ 90 غ من الزبدة
❍ فانيال

❍ ربع كوب من السكر
❍ كوب من الدقيق لجميع االستعماالت

❍ ملعقتان صغيرتان من الماء
❍ بياض بيضة

❍ ملعقتا طعام من برش جوز الهند
❍ مربى فراولة لحشو البسكويت

التحضير

تخفق الزبدة مع الفانيال والسكر بالخالط 
الكهربائي لتصبح ناعمة. يضاف إليها 
الدقيق المنخول وكمية كافية من الماء 

للحصول على عجينة طرية. تدعك هذه 
العجينة قلياًل فوق سطح مكسو بالدقيق 

لتصبح ناعمة، ثم تغطى وتترك في 
الثالجة لمدة 30 دقيقة.

ترق العجينة بين صفيحتين من ورق 
البارشمان لتصبح سماكتها 3 مليمترات. 

تقطع هذه العجينة إلى 20 قطعة بيضوية 
تقريبًا، طول الواحدة منها 5 سم. تفتح 

دوائر قطرها 2.5 سم في وسط هذه 
القطع.

ترق بقية العجينة بين رقاقتين أيضًا من 
ورق الخبز لتصبح سماكتها 3 ملم وتقطع 
إلى 20 دائرة، قطر الواحدة 5 سم. توزع 

هذه الدوائر في صواني الخبز المدهونة 
بالزيت، على أن تبعد عن بعضها 3 سم 

تقريبًا.
تدهن قطع العجين المفتوحة في الوسط 

ببياض البيض ويرش عليها برش جوز 
الهند ثم توضع في صواني الخبز.

تخبز قطع البسكويت لمدة 10 دقائق 
تقريبًا في فرن معتدل حتى يصبح لونها 

بنيًا قلياًل. تترك قطع البسكويت لتبرد في 
الصواني.

تدهن الدوائر الكاملة بمربى الفراولة ثم 
تغطى بالدوائر المفتوحة في الوسط.

الكمية تكفي 8 إلى 10 أشخاص

❍ مكونات الجاتوه
❍ زيت نباتي أو رذاذ الزيت

❍ كوب من الدقيق المتعدد االستعماالت
❍ 5 بيضات

❍ صفار بيضتين
❍ ثالثة أرباع الكوب من السكر

❍ رشة ملح
❍ ملعقة طعام من برش الليمون الناعم

❍ 6 مالعق طعام من الزبدة المذوبة

مكونات الغاناش

❍ ثلثا الكوب من الكريما الطازجة
❍ 350 غ من الشوكوال البيضاء المفرومة 

ناعمًا
❍ ملعقتا طعام من عصير الليمون الطازج

❍ فراولة للزينة

مكونات الحشوة

❍ كيلوغرام من الفراولة المفرومة
❍ كوبان من الكريما الطازجة المخفوقة مع 

ملعقتيّ طعام من السكر

التحضير

تخفق الكريما الطازجة مع السكر حتى تصبح 
جامدة.

تقطع حبات الفراولة إلى قطع صغيرة.
يرش رذاذ الزيت في صينية مستطيلة 

حجمها 24-36 سم. يبطن قعر الصينية بورق 
البارشمان ويرش عليه الدقيق. ترجّ الصينية 

للتخلص من فائض الدقيق.
يخلط البيض مع صفار البيض والسكر في 
الخالط الكهربائي. يسكب المزيج في وعاء 

مقاوم للحرارة ويوضع فوق قدر من الماء 
المغلي )بان ماري( مع التحريك المستمر لمدة 

دقيقتين تقريبًا إلى أن يصبح المزيج فاترًا 
ويذوب السكر. يتابع بعدها الخفق لمدة 6 دقائق 

إضافية حتى يصبح البيض شاحب اللون.
تضاف رشة الملح والدقيق فوق مزيج البيض، 

ثم يرش برش الليمون. ينقل هذا المزيج إلى 
الصينية المحضرة ويخبز لمدة 01 الى 21 

دقيقة تقريبًا في فرن حرارته 375 درجة 

فهرنهايت إلى أن ينضج الجاتوه.
يخرج بعدها الجاتوه من الفرن ويقلب على 
مصبع حديدي وينزع عنه ورق البارشمان 

ويترك جانبًا ليبرد.
يقطع الجاتوه أفقيًا إلى 3 شرائح. تحشى 

طبقتان من الجاتوه بالكريما المخفوقة 
الممزوجة مع قطع الفراولة. كما تدهن 

الطبقة الثالثة العلوية بهذه الكريما الممزوجة 
مع الفراولة.

ترتب حواف الجاتوه بحيث تكون مستوية.

تحضير الغاناش

توضع الكريما على النار حتى الغليان. تسكب 
هذه الكريما فوق الشوكوال وتترك لمدة 5 دقائق، 

ثم تحرك ليصبح المزيج ناعمًا. يضاف عصير 
الليمون وتترك الصلصة جانبًا حتى يصبح 

قوامها قاباًل للسكب وباردًا قلياًل.
تسكب هذه الصلصة فوق سطح الجاتوه وحوافه.

يوضع الجاتوه في الثالجة لمدة ساعة إلى 
ساعتين قبل التقديم. يزين الجاتوه بصلصة 

الفراولة وحبات الفراولة.

مطبخ  لها

مالحظة: 
للحصول على 

صلصة الفراولة، 
يسخن مربى 

الفراولة قلياًل 
ثم يصفى في 

مصفاة. تسكب 
هذه الصلصة 
فوق الجاتوه 

بواسطة ملعقة. 
يستحسن 

استعمال المربى 
الخالي من قطع 

الفاكهة.



مطبخ  لها

إعداد السيدة 
أناهيد دونيكيان 

تصوير: رونالد ناصيف

مقلوبة الدجاج بالباذنجان
الكمية تكفي 5 إلى 6 أشخاص

❍ رأسان متوسطان من الباذنجان المدعبل
❍ دجاجة وزنها كيلوغرام تقريبًا

❍ كوبان من األرز األميركي
❍ ربع كوب من اللوز 

❍ ربع كوب من الصنوبر
❍ نصف كوب من الزيت والزبدة

❍ زيت لقلي شرائح الباذنجان
❍ نصف ملعقة صغيرة من البهار الحلو

❍ ربع ملعقة صغيرة من القرفة
❍ ربع ملعقة صغيرة من الفلفل األسود أو 

األبيض
❍ نصف ملعقة صغيرة من البهار

❍ ربع ملعقة صغيرة من الفلفل األبيض 
لفرك لحم الدجاج المسلوق.

التحضير

يقشر الباذنجان ويقطع إلى شرائح متوسطة 
الحجم )غير رقيقة كثيرًا(. يرش عليها الملح 

وتترك جانبًا لمدة ساعة كاملة.
تغسل شرائح الباذنجان بالماء ثم تجفف 

بمحارم المطبخ الورقية.
تقلى شرائح الباذنجان في الزيت النباتي ثم 

تصفى على المحارم الورقية للتخلص من 
فائض الزيت.

تسلق الدجاجة وتنظف من الجلد والعظام ثم 
تقطع إلى قطع صغيرة. تفرك قطع الدجاج 

بنصف ملعقة صغيرة من البهار وربع ملعقة 
صغيرة من الفلفل األبيض وتترك جانبًا.

في وعاء آخر، ينقع األرز في الماء الساخن 
لمدة 30 دقيقة ثم يصفى ويغسل بالماء 

البارد ويصفى.
تذوب ملعقتا طعام من الزبدة في قدر ويقلى 
فيها األرز لمدة دقيقة كاملة. يضاف بعدها 

كوبان من مرقة الدجاج مع مزيج التوابل 
ويطهى الخليط حتى يمتص األرز كل الماء.

يحّضر وعاء عميق مقاوم لحرارة الفرن 
له قعر دائري مثل القبّة. تصف شرائح 

الباذنجان المقلية على جدران الوعاء، ثم 
تسكب طبقة من األرز المسلوق وكمية من 
قطع الدجاج. تكرر العملية نفسها بوضع 

طبقة من شرائح الباذنجان ومن ثم طبقة 
من األرز.

يسكب كوب من مرقة الدجاج فوق محتوى 
الوعاء ويغطى سطح األرز بورقة ألمنيوم ثم 
يخبز الوعاء في الفرن حتى يمتص األرز كل 

الماء.
يخرج الوعاء من الفرن ويترك جانبًا ليرتاح 

نصف ساعة على أن يغطى بفوطة مطبخ في 
مكان فاتر.

يقلب محتوى الوعاء فوق طبق التقديم وتوزع 
فوقه بقية قطع الدجاج. يزين الطبق باللوز 

المقلي والصنوبر.
يقدم الطبق ساخنًا مع السلطة الخضراء 

الطازجة.
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فطيرة اللحم والجبنة

شرائح الخبز بالجبنة والبندورة المجففة
الكمية تكفي 8 أشخاص

❍ دقيق 3 أكواب المتعدد االستعماالت
❍ سكر ملعقة طعام
❍ ماء فاتر ربع كوب

❍ خميرة فورية ملعقتا طعام 
❍ ملح ملعقة صغيرة

❍ زيت نباتي ربع كوب
❍ دقيق لرشه فوق الخبز

الحشوة

❍ جبنة 200 غ  المتنوعة
❍ بندورة مجففة في الشمس 150 غ

❍ حبق طازج 8 إلى 10 أوراق
❍ زيتون أسود 15 إلى 20 حبة خالية من 

النوى

يوضع ربع كوب من الماء الفاتر جدًا في وعاء 
ويضاف إليه السكر والخميرة. يحرك الخليط 

بالشوكة ويترك جانبًا.
في وعاء آخر أو في خالط الطعام، يخلط 
الدقيق مع الملح والزيت النباتي والخميرة 
وثالثة أرباع الكوب من الماء الفاتر. يخلط 

المزيج للحصول على عجينة طرية وإنما 
غير دبقة متماسكة في زاوية واحدة من وعاء 

الخالط. إذا بقيت العجينة قاسية، يمكن 
إضافة المزيد من الماء الفاتر إليها بعناية 

أثناء عمل الخالط.
ترفع العجينة من الخالط وتوضع في وعاء 

مدهون بالزيت وتغطى وتحفظ في مكان فاتر 
لمدة ساعة أو ساعتين حتى تنتفخ ويتضاعف 

حجمها.
تدهن 8 إلى 10 أطباق حساء أو أطباق عميقة 

بالزيت.
تقسم العجينة إلى 8 كرات وتسطح كل كرة في 
راحة اليد للحصول على دائرة قطرها 15 إلى 

20 سم.

تحشى كل دائرة عجين بمقدار ملعقتيّ 
طعام من خليط الجبنة المبروشة 

والبندورة المجففة المفرومة ناعمًا. توضع 
أيضًا حبتان من الزيتون وورقتان من الحبق 

في وسط كل دائرة عجين. تجمع حواف 
العجين فوق الحشوة للحصول مجددًا على 

شكل كرة مغلقة.
تصف هذه الكرات في األطباق المدهونة 
بالزيت وتغطى بفوطة مطبخ وتحفظ في 
مكان فاتر حتى تنتفخ ويتضاعف حجمها 

مجددًا.
يرش القليل من الدقيق فوق العجينة في كل 
طبق وتخبز األطباق في فرن حرارته 400 

درجة فهرنهايت حتى يشقرّ سطحها وتنضج 
جيدًا من الداخل.

تخرج قطع الخبز من الفرن وتترك لتفتر. 
تقدم فاترة بمثابة نوع من المقبالت مع طبق 

حساء لذيذ.

مالحظة: 
يجب أن تبدو 
أرغفة الخبز 

مثل أرغفة 
الهامبرغر.

الكمية تصنع 10 إلى 12 شريحة

❍ عجينة باف وزنها 350 غ
❍ 200 غ من الجبنة القشدية

❍ 100 غ من لحم الدجاج أو لحم الحبش 
المفروم

❍ نصف كوب من الفطر المفروم
❍ صفار بيضة واحدة

❍ ملعقة صغيرة من الحليب السائل
❍ بذور سمسم

❍ حب البركة

التحضير

يرش القليل من الدقيق فوق سطح الطاولة 
وترق فوقه عجينة الباف للحصول على 

مستطيل كبير.
تحزز شقوق على طرفيّ المستطيل 

لمسافة 3 سم تقريبًا على أن يكون عرض 
كل شريط نصف سنتيمتر. 

تسخن الجبنة القشدية حتى تصبح طرية. 
يضاف إليها اللحم المفروم والفطر.

يسكب هذا المزيج وسط العجينة، ثم 
تجدل شرائط العجين المحززة على 

جانبيّ المستطيل. ثم يشبك شريط من 
الجهة اليمنى إلى الوسط ومعه شريط 

من الجهة اليسرى. تتابع العملية على هذا 
النحو لالنتهاء من كل األشرطة بحيث يتم 

الحصول أخيرًا على شكل ضفيرة محشوة.
يدهن سطح هذه الضفيرة بمزيج 

صفار البيض والحليب، ثم ترش عليها 
بذورالسمسم وحب البركة.

تنقل الضفيرة إلى صينية غير الصقة 
مرطبة بالماء )لتفادي احتراق كعب 

الضفيرة( قلياًل وتخبز في فرن حرارته 
375 درجة فهرنهايت لمدة 50 دقيقة 
تقريبًا أو حتى تنتفخ العجينة وتصبح 

ذهبية اللون.

للة
مخ

ة ال
لص

لص
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شو
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دج
ال الكمية تكفي 3 إلى 4 أشخاص

❍ صدر دجاج مقطع إلى مكعبات
❍ بندورة كرزية )صغيرة الحجم(

❍ فلفل أخضر مقطع إلى مكعبات

صلصة التخليل

❍ ملعقتا طعام من صلصة الصويا
❍ فصا ثوم مهروسان

❍ ملعقة إلى ملعقتيّ طعام من اللبن
❍ ملعقة طعام من الزيت النباتي

❍ نصف ملعقة صغيرة من الزنجبيل الطازج 
المفروم أو المبشور

❍ بهار
❍ ملح

❍ فلفل أحمر

التحضير

تنقع مكعبات الدجاج في صلصة التخليل 
وتغطى وتترك جانبًا لمدة 4 إلى 6 ساعات.

تغرز قطع الدجاج في أسياخ الشواء مع 
البندورة الكرزية ومكعبات الفلفل األخضر. 
تشوى األسياخ على الفحم أو في الفرن أو 

تقلى في صينية غير الصقة.
يقدم الطبق مع األرز البسماتي.



مطبخ  لها

الكمية تكفي 8 أشخاص

❍ 6 إلى 7 أكواب من الدقيق
❍ ملعقة صغيرة من الباكينغ باودر

❍ 6 بيضات في حرارة الغرفة
❍ كوب من الزبدة في حرارة الغرفة

❍ كوب من السكر
❍ نصف ملعقة صغيرة من الملح

❍ ملعقتا طعام من الخميرة الفورية
❍ كوب من الحليب الفاتر

❍ ملعقة صغيرة من المحلب المطحون
❍ ملعقة صغيرة من مسحوق اليانسون

❍ ربع ملعقة صغيرة من المستكة المطحونة 
مع نصف ملعقة صغيرة من السكر

❍ كوب من الزبيب
❍ صفار بيضتين

❍ ملعقة صغيرة من الحليب
❍ سكر لرشه فوق البريوش

❍ زبدة مذوبة لمسح البريوش المخبوز قبل 

رش السكر عليه

التحضير

يخفق البيض مع السكر، والملح، والخميرة، 
والمحلب، ومسحوق اليانسون والمستكة 

المطحونة في خالط الطعام.
يضاف الحليب الفاتر والدقيق والباكينغ باودر 

ويخلط الكل للحصول على عجينة دبقة.
تضاف مكعبات الزبدة، بمعدل مكعب واحد 

كل مرة، إلى العجينة فيما الخالط ال يزال 
قيد العمل للحصول أخيرًا على عجينة طرية 

ودبقة جدًا.
توضع العجينة في وعاء وتغطى وتترك في 

مكان فاتر حتى ترتفخ وترتاح ويتضاعف 
حجمها. توخز العجينة مرات عدة ثم تغطى 

وتترك مجددًا حتى ترتفخ.
حين تصبح العجينة جاهزة للرق، تمسح 

اليدان بالزيت لتسهيل عملية التعاطي مع 

العجينة وتحول العجينة إلى أشكال عدة 
)حلقات، عقد، أشكال حلزونية، إلخ...(

تصف قطع البريوش في صينية غير الصقة 
مدهونة بالقليل من الزيت، على أن تبعد 

القطع قلياًل عن بعضها. يمكنك أيضًا 
استعمال قوالب البريوش المدهونة بالزيت. 

تترك قطع البريوش في مكان دافئ لمدة 
30 إلى 45 دقيقة، ثم يدهن سطحها بمزيج 
صفار البيض والحليب قبل خبزها في فرن 

حرارته 375 درجة فهرنهايت حتى يشقر 
سطحها.

تخرج قطع البريوش من الفرن ويُمسح 
سطحها بالزبدة المذوبة فيما ال تزال 

ساخنة، ثم يرش عليها السكر. تصف قطع 
البريوش على مصبع وتترك لتبرد تمامًا. 

يمكنك أيضًا رش بذور السمسم فوق 
البريوش بعد دهن سطحها بالبيض المخفوق 

قبل الخبز.

يبة
غر

بريوش

تطلي أبيض وشوكوال
الكمية تكفي 3 إلى 4 أشخاص

مكونات الكاسترد )تطلي( األبيض

❍ ملعقة طعام من مسحوق الكاسترد
❍ كوبان من الحليب

❍ ملعقتا طعام من السكر

مكونات كاسترد الشوكوال

❍ ملعقة طعام من مسحوق الكاسترد
❍ كوبان من الحليب

❍ ملعقتا طعام من السكر
❍ 50 غ من الشوكوال السوداء

التحضير

تخلط ملعقة طعام من مسحوق الكاسترد 
مع ربع كوب من الحليب. يضاف السكر إلى 
بقية الحليب ويوضع على النار حتى الغليان.

يسكب الحليب المغلي فوق الكاسترد 
الممزوج بالحليب، مع التحريك المستمر، ثم 

يعاد المزيج إلى النار ويطهى لبضع دقائق 
إضافية.

ترفع القدر عن النار ويسكب محتواها في 
أكواب الكاسترد، على أن يمتلئ كل كوب 

حتى النصف فقط. تترك أكواب الكاسترد 
جانبًا لمدة 10 دقائق حتى تجمد.

يحضر الكاسترد بالشوكوال بالطريقة 
نفسها، على أن يخلط 50 غ من الشوكوال 

السوداء مع الكاسترد الساخن.
يسكب الكاسترد بالشوكوال فوق الكاسترد 
األبيض بعناية وتترك األكواب جانبًا لتبرد.

تغطى األكواب وتحفظ في الثالجة حتى 
تجمد.

للتقديم، يقلب محتوى كل كوب فوق طبق 
التقديم ويزين ببعض الفاكهة الطازجة، 

مثل الفراولة والموز، والكريما المخفوقة، 
وصلصة الشوكوال.

الكمية تكفي 10 إلى 12 شخصًا

❍ 4 أكواب من الدقيق
❍ كوب ونصف الكوب من السكر الناعم

❍ كوبان من الزبدة المذوبة
❍ ملعقة طعام من مسحوق الهال

❍ 250 غ من اللوز الحجازي

التحضير

تذوب الزبدة قي قدر على النار ويضاف إليها 
السكر الناعم ويخلط معها حتى يذوب السكر 

تمامًا. تطفأ النار وتترك القدر جانبًا.
يضاف الدقيق والهال مزيج السكر والزبدة 

ويخلط جيدًا للحصول على عجينة طرية. 
تقرص هذه العجينة إلى قطع بسكويت على 
شكل دوائر. توضع نصف حبة لوز وسط كل 

قطعة بسكويت.
تدهن صينية غير الصقة بالقليل من الزيت 

وتصف فيها قطع البسكويت على أن تبعد 
قلياًل عن بعضها. تخبز الصينية في فرن 
حرارته 350 درجة فهرنهايت حتى تصبح 

قطع الغريبة وردية اللون. تخرج الصينية من 
الفرن وتترك لتبرد قبل رفع قطع الغريبة من 

الصينية,
تكون قطع الغريبة طرية على اللمس عند 

إخراجها من الفرن.



مطبخ  لها

كباب الكرز

إعداد السيدة 
أناهيد دونيكيان 

تصوير: رونالد ناصيف

الكمية تكفي 4 أشخاص

❍ لحم مفروم ناعمًا كيلوغرام
❍ ملح ملعقة صغيرة

❍ بهار ملعقة صغيرة 
❍ بهار أسود نصف ملعقة صغيرة

❍ كرز أسود )منظف من البذور( نصف 
كيلوغرام

❍ دبس الرمان نصف ملعقة طعام
❍ زيت للقلي

التحضير

يخلط اللحم المفروم مع التوابل والملح 
ويقرص إلى كرات صغيرة بحجم حبات 

الكرز.
تقلى كرات اللحم في الزيت حتى تنضج. 

تضاف إليها حبات الكرز المنظفة من 
البذور ودبس الرمان.

يخلط المزيج ويطهى على النار لبضع 
دقائق ثم يقدم فوق طبقة من شرائح 

الخبز العربي. ويزيّن بالبقدونس المفروم.

5
1

نصائح 

 اشتري اللحم والدجاج 
وقطعيها إلى كميات تحتاجين 

إليها للوجبة الواحدة وضعيها 
في الثالجة لتكون جاهزة 

للطهو.

مع وصفات هذا العدد نقدم إليك 5 نصائح قيّمة

ترافقك في المطبخ

العدد 500



مطبخ  لها
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❍ ملعقتا طعام من الزبدة
❍ بصلة متوسطة مفرومة

❍ 4 إلى 5 فصوص ثوم مفرومة
❍ ربع ملعقة صغيرة من البابريكا

❍ ربع ملعقة صغيرة من البهار األبيض
❍ ثالثة أرباع الكوب من األرز القصير الحبة

❍ كيلوغرام من البندورة )الطماطم( الحمراء 
المقشرة والمفرومة

❍ 2 إلى 3 مالعق طعام من معجون البندورة
❍ رأس بطاطا كبير مقطع إلى مكعبات صغيرة
❍ جزرتان مقشرتان ومقطعتان إلى مكعبات 

صغيرة

❍ 200 غ من اللحم المفروم
❍ نصف ملعقة صغيرة من الملح

❍ رشة من البهار األبيض 
❍ 10 أكواب من مرقة اللحم أو الدجاج

التحضير

تذوب الزبدة في قدر وتقلى فيها كرات اللحم 
حتى تنضج، ثم ترفع وتوضع جانبًا. يستخدم 
الزيت نفسه لقلي البصل والثوم حتى يذبال. 

يضاف البطاطا، والجزر، والبندورة، ومعجون 
البندورة، والملح، والبابريكا واألرز والمرقة. 

تغطى القدر ويطهى الحساء حتى تنضج 
الخضار. تضاف كرات اللحم إلى الحساء 

وتخلط معه قبل التقديم.

فطائر الهوت دوغ
الكمية تصنع 24 قطعة

❍ بيضتان
❍ كوب من اللبن الزبادي

❍ كوب من الدقيق
❍ ملعقة صغيرة من الباكينغ باودر

❍ علبة هوت دوغ )حجم صغير 
كوكتيل(.

التحضير

تفتح 4 شقوق في جهتي كل قطعة 
هوت دوغ ثم تقلى في الزيت.

تحضر الفطائر بسكب مقدار ملعقة 
طعام من مزيج البيض واللبن والدقيق 

في مقالة غير الصقة تم تسخينها 
جيدًا من دون أي زيت.

حين تحمرّ أول جهة من الفطيرة، تقلب 
وتشوى على الجهة األخرى.

توضع قطعة نقانق مقلية وسط كل 
فطيرة ثم تلف عليها الفطيرة وتثبت 

بواسطة عود أسنان خشبي.
يمكن دهن كل فطيرة بالخردل وتزيينها 

بالخس والبندورة الكرزية.
تقدم فطائر الهوت دوغ مع الكاتشاب 
وهي نوع لذيذ من المقبالت للصغار 

والكبار على حد سواء ويوصى بها 
عمومًا لحفالت أعياد األوالد.

تحضير فطائر البان كيك

يخلط البيض واللبن والدقيق والباكينغ 
باودر في وعاء للحصول على مزيج 

رخٍو.

قلوب الشمندر والجبنة
الكمية تكفي 6 أشخاص

❍ شمندر أحمر 3 حبات كبيرة 
❍ جبنة فيالدلفيا قشدية  200 غ 

❍ مايونيز نصف كوب
❍ مايونيز ملعقتا طعام لخلطها مع 

الجيالتين المذوب
❍ كريما مخفوقة كوب

❍ مسحوق الجيالتين ملعقة صغيرة 
❍ خس ملون

❍ شرائح لحم البقر مقدد )بريسوال( 
❍ شرائح سالمي بقرية

التحضير

تسلق حبات الشمندر حتى تطرى )يمكن 
استعمال طنجرة الضغط لتسريع مدة السلق(. 

تترك حبات الشمندر جانبًا لتبرد، ثم تقشر 

وتقطع إلى 6 قطع على شكل قلوب بواسطة 
قطاعة بسكويت على شكل قلب.

تفرم بقية لب الشمندر إلى مكعبات صغيرة جدًا.
يذوب مسحوق الجيالتين في 5 مالعق 

طعام من الماء الفاتر بطريقة البان ماري أو 
المايكروايف للحصول على سائل دبق.

تخفق جبنة فيالدلفيا القشدية مع الكريما 
الطازجة والمايونيز في خالط الطعام، ثم 

يضاف الجيالتين المذوب ويرش الملح 
والبهار األبيض.

تضاف مكعبات الشمندر الصغيرة إلى هذه 
الصلصة وتخلط معها.

تصف 6 قوالب معدنية على شكل قلوب في 
صينية. يوضع قلب من الشمندر في كل قالب 
معدني ثم يوزع فوقه خليط الجبنة المحضر.

يمهد سطح خليط الجبنة وتحفظ قلوب 

الشمندر في الثالجة لمدة 6 إلى 7 
ساعات أو طوال الليل حتى تجمد.

تفرغ القوالب فوق طبق التقديم وتزين 
قلوب الشمندر بالخس الملون وشرائح 
السالمي البقرية والبريسوال وتقدم مع 

صلصة الزيت والليمون.

صلصة الزيت والليمون

❍ عصير ليمون نصف كوب 
❍ زيت زيتون نصف كوب 

تحضير الصلصة

يوضع زيت الزيتون في وعاء ويضاف إليه 
عصير الليمون تدريجيًا مع الخفق المستمر 
بواسطة شريط معدني حتى الحصول على 
صلصة ناعمة ورقيقة. يرش الملح والبهار.

مالحظة: 
يجب خلط 

ملعقتيّ طعام 
من المايونيز 

مع الجيالتين 
المذوب 

قبل إضافة 
الجيالتين إلى 
بقية الخليط 
لتفادي تخثر 

الجيالتين.
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حضري الهمبرغر والبيتزا 
والهوت دوغ في المنزل 

تماماً كالتي تقدم في 
مطاعم الوجبات السريعة. 

فأنت بذلك تؤمنين لعائلتك 
وجبة صحية وسليمة

إذا أردت تجنب سقوط بذور 
الحامض في طبق الطعام،  

يمكنك قطع الحامض إلى 
شطرين وتغليف كل شطر 
بقماش الموسلين وربطهما 

بشريط حريري.
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الكمية تكفي 6 أشخاص

❍ كوبان من الدقيق
❍ كوب من طحين الفرخة

❍ ثالثة أرباع الكوب من الزيت النباتي
❍ ملعقة صغيرة من الخميرة الفورية

❍ ملعقة طعام من السكر
❍ ملعقة صغيرة من المحلب

❍ ملعقتان صغيرتان من مسحوق 
اليانسون

❍ نصف كوب من الماء
❍ زيت لقلي المعكرون

قطر السكر

❍ كوبان من السكر
❍ كوب من الماء

❍ 1 إلى 2 ملعقة صغيرة من عصير 
الليمون

التحضير

لتحضير القطر، يغلى الماء مع السكر 
لمدة 01 دقائق. يترك المزيج ليغلي جيدًا 

ويتكثف قلياًل. يضاف حينها عصير 
الليمون ويتابع الغلي لمدة دقيقتين. تطفأ 

النار ويترك القطر جانبًا.
لتحضير المعكرون، يخلط الدقيق مع 
طحين الفرخة، والخميرة والزيت في 

وعاء. يضاف السكر، والمحلب، واليانسون 
والماء. تدعك العجينة قلياًل وتترك لترتاح 

مدة 1.5 إلى 2 ساعة حتى ترتفخ.
تقرص العجينة إلى كرات صغيرة بحجم 
حبة التمر تقريبًا. تسطح هذه الكرة في 

راحة اليد ثم تمرر فوق مبشرة برتقال 
خشنة أو فوق سلة محبوكة للحصول على 

النقوش المطلوبة في المعكرون.
يسخن الزيت في مقالة عميقة وتقلى 

قطع المعكرون حتى تصبح ذهبية. يغمر 
المعكرون المقلي في القطر البارد ثم 

يصف في طبق التقديم.

معكرون

بولكا
الكمية تكفي 3 إلى 4 أشخاص

عجينة السابليه

❍ ثلث كوب من الدقيق المتعدد االستعماالت
❍ صفار بيضة واحدة

❍ ملعقة طعام من سكر البودرة الناعم
❍ 40 غ من الزبدة في حرارة الغرفة

عجينة الشو

❍ ثلث كوب من الدقيق
❍ 50 غ من الزبدة

❍ بيضتان في حرارة الغرفة
❍ ثلثا الكوب من الماء

الحشوة

❍ نصف كوب من السكر الناعم
❍ عصير نصف ليمونة

❍ ثلثا الكوب من الكريما الطازجة المخفوقة
❍ 250 غ من الفراولة

❍ 3 مالعق طعام من مربى الفراولة.

التحضير

لتحضير عجينة الشو، يسخن الماء مع 
الزبدة. وحين يبدأ بالغليان، يضاف إليه 

الدقيق ويحرك معه بملعقة خشبية فوق النار 
للحصول أخيرًا على كتلة من العجين. تترك 

هذه العجينة جانبًا حتى تبرد.
تخفق بعدها بيضة واحدة وتخلط مع العجينة 

بواسطة ملعقة خشبية. تكرر العملية نفسها مع 
البيضة الثانية للحصول على عجينة ناعمة.
يحمى الفرن لغاية 425 درجة فهرنهايت أو 

غاز رقم 7.
تخلط مكونات عجينة السابليه في خالط 
الطعام للحصول على عجينة متماسكة في 

زاوية واحدة من وعاء الخالط.
ترق العجينة فوق ورقة نايلون ثم تقطع إلى 

دوائر قطرها 7.5 سم الى 8 سم. توضع هذه 
الدوائر فوق صينية مبطنة بورق البارشمان.

توضع عجينة الشو في كيس حلويات له رأس 
عادي قطره إنش واحد تقريبًا، وتسكب على 

شكل حلقة داخل كل دائرة عجين.
تخبز هذه الدوائر في الفرن لمدة 10 دقائق. 
تخفف بعدها حرارة الفرن لغاية 375 درجة 

فهرنهايت أو غاز رقم 5 ويتابع الخبز لمدة 
20 إلى 25 دقيقة إضافية حتى تصبح قطع 

السابليه ذهبية اللون. تترك بعدها لتبرد فوق 
مصبّع حديدي.

ينخل السكر الناعم فوق وعاء ويضاف إليه 
عصير الليمون مع كمية كافية من الماء الفاتر 

للحصول على ناطف ناعم.
تمسك كل قطعة بولكا )أو سابليه( رأسًا على 

عقب وتغمس في الناطف لتغليفها تمامًا.
تسكب الكريما المخفوقة في وسط كل قطعة 

بولكا، ثم توضع حبة فراولة فوق الكريما.
يسخن مربى الفراولة قلياًل ليصبح سائاًل 

ويدهن به سطح حبات الفراولة لجعلها المعة.
يجب تناول هذه الحلوى في اليوم نفسه.

س
نانا

 األ
ظة

بو الكمية تكفي 4 إلى 6 أشخاص

❍ حبتا أناناس من النوع الحلو والصغير
❍ ربع كوب من السكر

❍ كوب وربع الكوب من الكريما المخفوقة 
الطازجة

التحضير

تقطع أول حبة أناناس طوليًا إلى نصفين 
عبر األوراق التي في األعلى ويغرف اللب 

من النصفين على أن تترك القشرتان على 
حالهما. توضع القشرتان رأسًا على عقب 

لتصفيتهما ثم تلفان بورق النايلون الالصق 
وتحفظان في الثالجة حتى الحاجة إليهما.

يقطع الجزء العلوي من ثاني حبة أناناس 
ويقطع لبها إلى شرائح. تنزع القشرة والبذور 

من كل شريحة ويفرم لب هذه الشرائح مع لب 
حبة األناناس األخرى.

يهرس 300 غ من األناناس في خالط الطعام 
فيما يحتفظ بالباقي جانبًا.

تستعمل آلة البوظة لخفق هريسة األناناس 
مع السكر لمدة 15 إلى 20 دقيقة. تضاف 
الكريما ويتابع الخفق للحصول على بوظة 

كثيفة وإنما لينة ويسهل غرفها.
يضاف كوب ونصف كوب من األناناس 

المفروم إلى هذه البوظة ويتابع الخفق حتى 
تصبح البوظة جامدة كفاية.

تقدم البوظة مع شرائح أناناس جانبية.

مالحظة:
يستحسن 
استعمال 

والجيد النوعية. األناناس الحلو 
وهو يمتاز بلبه 

األصفر الساطع 
الغني بالعصارة 
والحلو المذاق. 

إنه مثالي 
لتحضير هذه 

البوظة السهلة.

4
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القشدة تحتوي على شحوم 
أقل من الزبدة والزيت. ثمة 
قشدة تحتوي على 51 في 

المئة أقل من الدهون، ينصح 
بها انصار التغذية الصحيّة. لكن 

يبقى الخطر في االفراط.

يمكنك في شكل عام 
اإلستعاضة عن ملعقة 

طعام من النشاء بملعقتي 
طعام من الطحين. وعن 

بيضة كاملة بصفار بيضتين مع 
ملعقة طعام من الماء.



مطبخ  لها

فطائر بالخضار
الكمية تكفي 6 أشخاص

العجينة

❍ دقيق عادي كوبان  
❍ ملح نصف ملعقة صغيرة 

❍ باكينغ باودر ملعقة صغيرة
❍ زيت نباتي ربع كوب

❍ زبدة ملعقة طعام في حرارة الغرفة
❍ ماء لترطيب العجينة

الحشوة

❍ بصل أخضر رأسان مقطعان إلى شرائح 
طويلة ورفيعة

❍ جزرتان مقشرتان ومبشورتان
❍ ثوم  فصان مفرومان

❍ ملفوف 3 إلى 4 أوراق مفرومة ناعمًا
❍ كوسى حبتان مفرومتان ناعمًا

❍ ملح وبهار أبيض
❍ زيت نباتي ربع كوب لقلي الخضار

التحضير

يخلط الدقيق مع الملح والباكينغ باودر 
والزيت النباتي والزبدة وكمية كافية من الماء 

في خالط الطعام للحصول على عجينة 
متوسطة الليونة ومتماسكة في زاوية واحدة 

من وعاء الخالط.
يمكن إضافة المزيد من الماء تدريجيًا إلى 

العجينة للحصول على القوام المطلوب.
تقسم العجينة إلى كرتين وتغلف بورق النايلون 

وتترك جانبًا لترتاح 30 إلى 40 دقيقة.
ترق أول كرة عجين فوق سطح مرشوش 

بالدقيق للحصول على دائرة كبيرة سماكتها 
نصف سنتيمر. تقطع هذه الدائرة إلى 

دوائر قطرها 8 إلى 9 سم بواسطة قطاعة 

البسكويت الدائرية.
توضع ملعقة صغيرة من الحشوة فوق وسط 
كل دائرة، ثم تطوى الدائرة على شكل هالل 

وتختم حوافها بطريقة زخرفية.
تصف الفطائر على ورقة نايلون في صينية 

ثم تقلى في الزيت الساخن حتى تصبح ذهبية 
اللون وهشة. تقدم الفطائر ساخنة.

لتحضير الحشوة

يسخن الزيت في مقالة كبيرة وتقلى فيه 
أوراق الملفوف المفرومة حتى تذبل. تضاف 

بقية مكونات الحشوة ويتابع القلي على 
نار قوية جدًا للحصول على مزيج خاٍل من 

العصارة.
ترفع المقالة عن النار وتسكب الحشوة في 

مصفاة وتترك لتبرد. في حال وجود ماء، 
يضغط على الحشوة للتخلص من أية عصارة.

مالحظة: يمكن 
إضافة لحم 

السرطان المفروم 
أو القريدس أو 

لحم الدجاج إلى 
هذه الحشوة.
 يمكن خبز 

الفطائر في 
الفرن على 

درجة حرارة 
متوسطة في 

صينية مغلفة 
بورق البارشمان 

المدهون بالزيت 
لمنع اإللتصاق.



مطبخ  لها

تورتة الشوكوال بعجينة الفستق
الكمية تكفي 6 إلى 8 أشخاص

العجينة

❍ 1.5 كوب من الدقيق المتعدد 
االستعماالت

❍ نصف كوب من مسحوق الكاكاو
❍ كوب من الزبدة

❍ فانيال
❍ صفار بيضة

الحشوة

❍ 200 غ من الفستق الحلبي المطحون 
ناعمًا جدًا

❍ 200 غ من السكر الناعم
❍ ملعقة صغيرة من ماء الورد

❍ ملعقة صغيرة من ماء الزهر
❍ قطر سكر حسب الحاجة

❍ فستق حلبي وقشطة شرقية وزهر 
الليمون للزينة

صلصة شوكوال

❍ 100 غ من الشوكوال المذوبة 
❍ 3 مالعق طعام من الزيت النباتي

التحضير

يخلط الدقيق مع مسحوق الكاكاو، والزبدة، 
والفانيال، وصفار البيضة للحصول على 

عجينة متماسكة في وعاء الخالط. تغطى 
العجينة وتحفظ في الثالجة لمدة 30 دقيقة 

أو توضع في كيس نايلون.
توضع بعدها العجينة على ورقة نايلون 

وتغطى بورقة نايلون أخرى وترق بالشوبك 
للحصول على دائرة قطرها 26 إلى 27 سم. 
تنقل هذه العجينة إلى قالب تورتة قطره 24 

سم وتوخز بالشوكة ثم تعاد إلى قسم التجليد 
من الثالجة وتحفظ لمدة ساعة كاملة.

تخرج التورتة من الثالجة وتخبز في فرن 
حرارته 350 درجة فهرنهايت حتى تنضج 

التورتة وتصبح هشة.
يهرس الفستق الحلبي مع السكر الناعم 

للحصول على خليط ناعم جدًا. يضاف إليه 
قطر السكر تدريجيًا للحصول على معجون 

دبق من الفستق. يضاف من ثم ماء الورد وماء 
الزهر.

يسكب هذا المعجون فوق التورتة المخبوزة 
ويزين بالقشطة والفستق المطحون وزهر 

الليمون وصلصة الشوكوال.



مطبخ  لها

إعداد السيدة 
أناهيد دونيكيان 

تصوير: رونالد ناصيف

الكمية تكفي 6 أشخاص

❍ دجاجتان متوسطتا الحجم أو 8 قطع 
من الدجاج

❍ بصلة مقطعة إلى أربع
❍ ورقة غار

❍ بهار 3 إلى 4 حبات كاملة
❍ زيت وزبدة لقلي قطع الدجاج

❍ كوسكوس علبة

الصلصة

❍ كوسى حبتان
❍ بطاطا رأسان مسلوقان

❍ جزرتان
❍ لفت رأسان

❍ بندورة 3 رؤوس مقشرة ومفرومة
❍ بصلتان متوسطتان مقطعتان إلى أرباع

❍ رأس فليفلة أخضر نصف حبة، مقطعة 
إلى قطع كبيرة

❍ رأس فليفلة أحمر نصف حبة، مقطعة 
إلى قطع كبيرة

❍ رأس فليفلة أخضر حريف ورأس فليفلة 
أحمر حريف أو )ملعقة طعام من هريسة 

الفليفلة الحريفة(
❍ بهارات الكوسكوس 2 إلى 3 مالعق 

طعام
❍ زبدة ربع كوب  

❍ زيت نباتي 3 إلى 4 مالعق طعام
❍ ثوم 5 إلى 6 فصوص

❍ معجون البندورة ملعقتا طعام

التحضير

تسلق قطع الدجاج في الماء مع البصلة، 
وورقة الغار، والملح وحبات البهار. ترفع قطع 

الدجاج من القدر بعد نضوجها وتقلى في 
خليط الزيت والزبدة حتى تصبح وردية اللون.

توضع مرقة الدجاج في قدر ويضاف 
إليها الثوم، والكوسا، والبطاطا، واللفت، 

والبندورة، والبصل، والفليفلة الحلوة، 
والفليفلة الحريفة وملعقتا طعام من معجون 
البندورة. تضاف بعدها بهارات الكوسكوس 

وتطهى الخضار في المرقة حتى تنضج.
ترفع الخضار من القدر وتقطع كلها إلى 

مكعبات صغيرة.
تعاد الصلصة إلى النار ويضاف إليها الملح 

حسب الحاجة وتترك الصلصة على النار 
حتى تتكثف.

تعاد الخضار إلى الصلصة وتترك 
القدر جانبًا.

لتحضير الكوسكوس

تتبع التعليمات المذكورة على العلبة 
وينقع الكوسكوس في الماء الساخن 
جدًا حتى يطرى وينتفخ.لتقديم هذا 

الطبق، توزع قطع الدجاج المقلية في 
قعر طبق عميق ويسكب فوقه الكوسكوس 

ويضغط عليه جيدًا.يقلب محتوى الطبق 
رأسًا على عقب بحيث تظهر قطع الدجاج 

في األعلى.يقدم الطبق مع الخضار 
بالصلصة. كما يمكن تقديم النقانق المقلية 

أو المشوية مع الكوسكوس.

كوسكوس مع الدجاج

مالحظة: يمكن 
إضافة القليل 
من الزعفران 

إلى الكوسكوس 
حسب الذوق. 

كما يمكن 
إضافة الزبيب 

إلى الكوسكوس. 
الهريسة هي 

معجون حريف 
جدًا يقدم مع 

الكوسكوس لجعل 
المذاق حريفًا.



مطبخ  لها
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رزم الدجاج
الكمية تكفي 5 إلى 6 أشخاص

❍ نصف كوب من الماء
❍ بيضة واحدة

❍ ملعقة طعام من الخل األبيض
❍ ملعقة طعام من الزبدة الطرية

❍ كوب وثالثة أرباع الكوب من الدقيق 
المتعدد االستعماالت
❍ صفار بيضة واحدة

❍ ثالثة أرباع ملعقة صغيرة من الملح

الحشوة

❍ 300 غ من لحم الدجاج أو البقر 
المطحون

❍ بصلة واحدة مفرومة
❍ جزر مقطع إلى مكعبات

❍ بازيال
❍ ملح 
❍ فلفل

❍ بهار حلو

التحضير

تدعك العجينة في خالط الطعام ثم 
تترك جانبًا لمدة ساعة كاملة لترتاح.

ترق العجينة بالشوبك على شكل دائرة 
بمساعدة اليدين المبللتين بالزيت )ال 

حاجة إلى الدقيق(.
تقطع هذه العجينة إلى مربعات صغيرة.
يحشى كل مربع بمقدار ملعقة طعام من 

الحشوة، ثم يطوى على شكل رزمة.
تصف الرزم المحشوة في صينية 
مدهونة بالقليل من الزيت ويدهن 

سطحها بصفار البيض.
تخبز الرزم في فرن حرارته 350 درجة 

فهرنهايت حتى يصبح سطحها ذهبي 
اللون.

الكمية تكفي  4 أشخاص 

❍ 4 مالعق طعام من معجون الفلفل 
الحريف

❍ ملعقتا طعام زيت زيتون
❍ 16 إلى 20 جانح دجاج

❍ 4 برتقاالت حمراء مقطعة إلى أرباع
❍ سكر ناعم

❍ باقة صغيرة من الكزبرة الطازجة 
المفرومة للزينة

❍ رشة ملح

التحضير

تحمى الشواية على أعلى درجة. يخلط 
معجون الفلفل الحريف مع زيت الزيتون 

للحصول على معجون رخو. يرش فوقه الملح 
ويخلط معه.

تدهن جوانح الدجاج بهذا المعجون حتى 
يغلفها كلها ثم تشوى الجوانح على الشواية 

لمدة 5 إلى 8 دقائق على كل جهة حتى تنضج 
ويصبح لونها ذهبيًا.

في هذه األثناء، يرش السكر الناعم على 
قطع البرتقال األحمر قبل شوائها لبضع 

دقائق حتى تحترق. لكن يجب أال تصبح قطع 
البرتقال سوداء ومتفحمة.

يرش القليل من الكزبرة الطازجة المفرومة 
فوق جوانح الدجاج وتقدم مع قطع البرتقال 

المشوية.
يمكن استبدال البرتقال األحمر بالبرتقال 

العادي.
مختوم المعكرونة

الكمية تكفي 6 أشخاص

❍ علبة معكرونة وزنها 500 غ
❍ لحم  مفروم خشنًا نصف كيلوغرام

❍ بصل 3 حبات متوسطة مفرومة
❍ بندورة 3 حبات معصورة ومفرومة

❍ معجون البندورة ملعقة طعام
❍ توابل مطحونة خولنجان

❍ هال 
❍ بهار أسود

❍ ثوم مهروس نصف ملعقة صغيرة
❍ ملح نصف ملعقة طعام )حسب الذوق(

❍ زيت نباتي ربع كوب
❍ زيت  نباتي للمعكرونة ملعقتا طعام

❍ مرقة دجاج مكعب

❍ ملح للمعكرونة ملعقة صغيرة  
❍ بيضتان لتحضير العجة

❍ حليب سائل ملعقتا طعام
❍ بقدونس مفروم ملعقة طعام

❍ رشة ملح

التحضير

يوضع البصل في مقالة ويضاف إليها الزيت 
والتوابل واللحم والثوم. يقلى الخليط على 

النار حتى يتخلص الماء من عصارته وينضج 
الخليط.

تضاف البندورة، ومعجون البندورة ويرش الملح.
تسلق المعكرونة في الماء المغلي الذي أضيف 
إليه الملح والزيت ومكعب مرقة الدجاج. ترفع 
المعكرونة من القدر حين تنضج وتصفى في 

مصفاة.
يخفق البيض بالشوكة ويضاف إليه الملح 

والحليب. يحرك الخليط جيدًا.
تدهن مقالة كبيرة غير الصقة بالزيت 

ويسكب فيها خليط البيض. تحرك المقالة 
يمينًا ويسارًا تمامًا كما في تحضير الكريب 

بحيث يتوزع خفيق البيض على كل سطح 
المقالة. تقلب العجة على الوجه اآلخر 

لطهوها أيضًا.
ترفع العجة من المقالة وتلف مثل اللفافة ثم 

تقطع إلى شرائح رقيقة.
لتقديم هذا الطبق، تسكب المعكرونة في 

طبق التقديم وتغطى باللحم ثم توزع أشرطة 
العجة في األعلى.

يزين الطبق بالبقدونس ويقدم ساخنًا.
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جاتوه الجبنة اإليطالية

قلوب الشوكوال

الكمية تكفي 8 أشخاص  

❍ وصفة جاتوه اسفنجي بالشوكوال
❍ 185 غ من جبنة الريكوتا اإليطالية

❍ ربع كوب من السكر
❍ ملعقة صغيرة من برش البرتقال أو بضع قطرات 

من خالصة البرتقال
❍ 30 غ من الزنجبيل المسّكر

❍ 30 غ من الكرز المسّكر
❍ 30 غ من الشوكوال السوداء

❍ فانيال

القطر

❍ ملعقتا طعام من السكر
❍ ثلث كوب من الماء

❍ ملعقتا طعام من عصير البرتقال

الطبقة العلوية

❍ 90 غ من اللوز المقشر

❍ ربع كوب من السكر
❍ ثلث كوب من الماء
❍ 125 غ من الزبدة

❍ 90 غ من الشوكوال السوداء

الجاتوه االسفنجي بالشوكوال

❍ بياض 10 بيضات في حرارة الغرفة مع نصف 
كوب سكر

❍ صفار 10 بيضات في حرارة الغرفة مع كوب 
سكر

❍ كوب وربع الكوب من الدقيق
❍ ربع كوب من مسحوق الكاكاو

❍ فانيال

التحضير

يخفق بياض البيض ليصبح كثير الرغوة. يضاف إليه 
السكر بطريقة تدريجية ويخفق معه حتى يصبح 

بياض البيض مرانغًا جامدًا وأبيض اللون.

يخفق صفار البيض حتى يصبح شاحب اللون. يضاف 
إليه السكر ويخفق معه حتى يذوب السكر.

يسكب الدقيق والكاكاو والفانيال فوق صفار البيض 
ويحرك الكل جيدًا. يوقف الخالط عن العمل ويسكب 

خليط صفار البيض فوق بياض البيض. يحرك 
المزيج بملوق بالستيكي بحيث يصبح ناعمًا جدًا.

يسكب هذا المزيج في قالبين للجاتوه، قطر كل 
منهما 20 سم، مدهونين بالزيت ومبطنين بورق 

البارشمان. يخبز الجاتوه كما ذكرنا قباًل في الوصفة.
يحضر الجاتوه االسفنجي بالشوكوال. يسكب مزيج 
الجاتوه في قالبين دائريين مدهونين بالزيت، قطر 

كل منهما 20 سم. 
يخبز الجاتوه لمدة 25 إلى 30 دقيقة في فرن معتدل 

الحرارة حتى ينضج. يجب أن يخرج عود األسنان 
نظيفًا عند غرزه في الجاتوه.

يقلب كل واحد من قالبيّ الجاتوه على مصبع حديدي 
حتى يبرد جيدًا.

تهرس جبنة الريكوتا اإليطالية فوق منخل حديدي. 
تخفق الجبنة المهروسة بواسطة الخالط لتصبح 

ناعمة وقشدية. يسكب فوقها السكر والفانيال 
تدريجيًا، ومن ثم الزنجبيل المفروم ناعمًا والكرز 

والشوكوال. يخلط المزيج جيدًا.
يقّطع كل قالب الى طبقتين أفقيتين وتستعمل ثالث 

طبقات فقط. توضع أول طبقة من الجاتو على 
صينية التقديم.

تحضير القطر

يخلط السكر مع الماء وعصير البرتقال في قدر على 
نار معتدلة حتى يذوب. يترك القطر ليبرد. تدهن 

طبقات الجاتوه الثالث بالقطر البارد.
تسكب نصف حشوة الجبنة اإليطالية فوق طبقة 

الجاتوه ثم توضع فوقها طبقة جاتوه أخرى. تدهن 
طبقة الجاتوه بالقطر ويسكب فوقها ما تبقى من 

الحشوة. توضع أخيرًا طبقة جاتوه وتدهن بالقطر. 
يوضع اللوز في صينية ويخبز في فرن معتدل 

الحرارة لمدة 5 دقائق تقريبًا أو حتى يصبح لونه بنيًا 
ذهبيًا، ثم يترك جانبًا حتى يبرد.

الطبقة العلوية

يخلط السكر مع الماء في قدر ويحرّك فوق نار 
معتدلة حتى يذوب. يترك المزيج ليغلي ثم يرفع عن 

النار ويترك ليبرد تمامًا.
تخفق الزبدة لتصبح ناعمة وقشدية. يخفق معها 

القطر البارد المضاف إليها تدريجيًا، بمعدل بضع 
قطرات كل مرة.

تذوب الشوكوال المفرومة في المايكروايف أو البان 
ماري، وتبرّد. تضاف هذه الشوكوال الباردة إلى مزيج 

الزبدة على نحو تدريجي وتخفق معه.
تسكب هذه الصلصة على سطح الجاتوه وحوافه. 

يوزع اللوز المحمّص حول حواف الجاتوه. يزين سطح 
الجاتوه بالصلصة بطريقة زخرفية باستعمال الملوق. 

يحفظ الجاتوه في الثالجة حتى يصبح جاهزًا 
للتقديم.

يترك الجاتوه ليبرد في حرارة الغرفة لمدة 10 دقائق 
قبل التقديم.

الكمية تصنع 10 إلى 12 قطعة

❍ كوب من الحليب
❍ كوبان من السكر
❍ كوب من الزبدة

❍ 5 بيضات مفصولة
❍ كوبان من الدقيق لجميع االستعماالت

❍ ملعقتان صغيرتان من الباكينغ باودر
❍ 300 غ من الشوكوال السوداء المذوّبة 

والمبرّدة
❍ فانيال )اختياري(

التحضير

تخفق الزبدة مع السكر وصفار البيض 
حتى يذوب السكر. يضاف الحليب والدقيق 

والشوكوال المذوّبة والباكينغ باودر.
يخفق بياض البيض حتى تتكون رغوة 

ناعمة، ثم يخلط مع مزيج الزبدة والحليب. 
يحرك الكل بملوق بالستيكي.

تدهن صينية جاتوه دائرية قطرها 28 
إلى 30 سم بالزيت ويرش فوقها الدقيق. 

يسكب فيها مزيج الجاتوه ويخبز لمدة 45 
إلى 50 دقيقة في فرن محمى مسبقًا لغاية 
350 درجة فهرنهايت. يجب أال يكون داخل 
الجاتوه رطبًا عند االنتهاء من الخبز بحيث 

يخرج عود األسنان المغروز فيه نظيفًا.
يقطع الجاتوه على شكل قلوب. توضع هذه 

القلوب على مصبّع حديدي وتغلف بصلصة 
غاناش الشوكوال. يزين كل قلب جاتوه 

بقطعة شوكوال على شكل قلب ونصف حبة 
فراولة.

غاناش الشوكوال

❍ 200 غ من الشوكوال السوداء المفرومة
❍ كوب من الكريما الطازجة

❍ ملعقة صغيرة من الزبدة

التحضير

تسخن الكريما على النار حتى درجة 
الغليان. تطفأ النار وتضاف إليها الشوكوال 

المفرومة وتخلط معها. تضاف الزبدة 
ويحرك الخليط ويترك جانبًا لمدة 10 

دقائق، ثم يسكب فوق قوالب الجاتوه 
الصغيرة.

الكمية تكفي 5 إلى 6 أكواب

❍ نصف كوب من األرز القصير الحبة
❍ كوب ونصف الكوب من الماء

❍ 4 أكواب من الحليب
❍ 6 مالعق طعام من السكر

❍ قرفة
❍ ماء الورد وماء الزهر

❍ مربى الورد لتزيين أطباق األرز بحليب 
)اختياري(

التحضير

يغسل األرز ويسلق في الماء حتى يصبح طريًا 

ويمتص كل الماء.
يذوب السكر في الحليب. يضاف الحليب 
تدريجيًا إلى األرز المسلوق، مع التحريك 
المستمر بواسطة ملعقة خشبية، لتفادي 

التصاق األرز في قعر القدر. وفي أية حال، 
ينصح باستعمال قدر ثقيلة القعر.

يطهى المزيج لمدة 35 إلى 40 دقيقة، ثم 
يضاف إليه ماء الورد وماء الزهر. تطفأ النار 

ويسكب األرز بحليب في أكواب الكاسترد 
ويترك جانبًا ليفتر.

يرش القليل من القرفة أو يوضع القليل من مربى 
الورد فوق األطباق قبل تقديمها فاترة أو باردة.
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الكمية تكفي 6 أشخاص

❍ 10 إلى 12 حبة فطر طازج عمالقة 
)Jumbo(

❍ 200 غ من لحم السرطان المبشور
❍ ملعقتا طعام من الخيار المخلل 

المقطع إلى مكعبات صغيرة
❍ بصلتان متوسطتان مفرومتان ناعمًا

❍ ملعقتا طعام من الفلفل األحمر 
المفروم

❍ ملعقتا طعام من البقدونس المفروم 
ناعمًا

❍ ملعقة طعام من الكبّار
❍ مايونيز حسب الحاجة

❍ ملعقة صغيرة من الخردل

للزينة

❍ كافيار وبقدونس وفلفل مفروم.

التحضير

يقشر الفطر الطازج وتنزع أعناقه 
للحصول على أشكال شبيهة بفناجين 

القهوة الصغيرة.
يخلط لحم السرطان المبشور مع الخردل، 

والمايونيز، 
والفلفل 
األحمر، 

والبقدونس، 
والبصل 

األخضر، 
والكبّار والخيار 

المخلل.
تحشى كل حبة 

فطر بمقدار 
ملعقتيّ طعام من 
هذه الحشوة، ثم 

تزين بالكافيار 
والبقدونس 

والفلفل األحمر.

فة
كنا

ر ال
شع

س ب
يد

لقر
ت ا

افا
لف الكمية تكفي 2 إلى 3 أشخاص

❍ 6 حبات قريدس عمالقة Jumbo منظفة 
ومحتفظة برؤوسها
❍ فص ثوم مهروس

❍ ملعقتا طعام من الزيت النباتي
 Herbes de رشة من األعشاب الريفية ❍

provence
❍ رشة من الفلفل األحمر

❍ 6 قطع من شعر الكنافة منقوعة في 
الحليب لبضع ثوانٍ

التحضير

تنقع حبات القريدس المنظفة في مزيج الثوم 
والزيت والفلفل واألعشاب الريفية لمدة 5 إلى 

6 ساعات.
تلف كل حبة قريدس بشعر الكنافة، على أن 

يبقى رأسها خارجًا.
يسخن مقدار كبير من الزيت في قدر عميقة 

وتقلى فيه لفافات القريدس حتى تصبح هشة 
وذهبية اللون.

تقدم قطع القريدس على الفور مع صلصة 
الكوكتيل أو صلصة الصويا.

الفطر الطازج المحشو 
بسلطة السرطان

مالحظة: 
يمكن حشو 

البيض المسلوق 
بالطريقة نفسها 

أيضًا وإنما 
يخلط صفار 

البيض المهروس 
مع مزيج 

السرطان. توضع 
هذه الحشوة في 

بياض البيض 
المشطور إلى 

نصفين.
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رايا
لس

ش ا
عي الكمية تكفي 6 أشخاص

❍ 12 شريحة من الخبز األبيض
❍ كيلوغرام من القشطة البلدية الطازجة

❍ 4 أكواب من السكر
❍ 4 أكواب من الماء المغلي

❍ فستق حلبي مطحون للزينة
❍ فراولة حمراء أو زهر الليمون للزينة

التحضير

تصف شرائح الخبز في صينية وتحمّص 
في فرن حرارته 375 درجة فهرنهايت حتى 

تصبح حواف الشرائح وردية اللون. تقلب 

شرائح الخبز وتحمّص على الوجه اآلخر.
تذوب 4 أكواب من السكر في قدر غير 

الصقة حتى تصبح ذهبية اللون. يسكب الماء 
المغلي فوق السكر ويخلط معه جيدًا. يفترض 

أن تكون هذه الصلصة ساخنة جدًا.
تخرج شرائح الخبز المحمصة من الفرن 

وتسكب فوقها الصلصة. سوف تمتص شرائح 
الخبز صلصة الكاراميل بسرعة. تستخدم 

قطاعة البسكويت أو فنجان الشاي لتقطيع 
شرائح التوست إلى دوائر.

تسكب القشطة بين طبقتين من شرائح 
التوست ثم يزين سطح الشرائح بالقشطة 
والفستق وزهر الليمون أو شرائح الفراولة.

مالحظة: 
يمكن إعداد 

طبقتين أو ثالث 
طبقات من 

شرائح التوست 
والقشطة حسب 

الذوق.

كعك بالتمر
الكمية تكفي 6 أشخاص

❍ كيلوغرام من الدقيق
❍ ملعقتا طعام من الزبدة المذوبة
❍ ملعقتا طعام من الزيت النباتي

❍ ملعقة طعام من الخميرة
❍ نصف كوب من الماء

❍ كوب من الحليب
❍ كوب من السكر الناعم للزينة

الحشوة

❍ كوب ونصف الكوب من بذور السمسم 
المحمصة

❍ ملعقة صغيرة من الهال المطحون
❍ ملعقة طعام من السمنة النباتية

❍ كيلوغرام من التمر

التوابل

❍ نصف ملعقة صغيرة من خميرة الحج
❍ نصف ملعقة صغيرة من الشمر

❍ نصف ملعقة صغيرة من الحبة السوداء
❍ نصف ملعقة صغيرة من ذرة محلب

❍ 4 مالعق طعام من السمسم المطحون

التحضير

يخلط الدقيق مع التوابل الخاصة بالعجينة 
والسمسم المطحون.

تذوب السمنة مع الزبدة في قدر ويضاف إليها 
خليط الدقيق مع الخميرة والحليب. يدعك 

الكل جيدًا وتغطى العجينة وتترك جانبًا لمدة 
15 إلى 20 دقيقة حتى ترتاح.

لتحضير الحشوة، ينظف التمر من النوى 
ويخلط مع ملعقة طعام من السمنة ومسحوق 

الهال. تدعك الحشوة جيدًا وتقرص إلى لفافات 
طويلة. تغمس هذه اللفافات في بذور السمسم 

المحمصة.
تقرص عجينة الكعك إلى أقراص دائرية. يرق 
كل قرص على شكل دائرة وتوضع فوقه لفافة 

التمر. يلف الكعك فوق التمر للحصول على 
لفافة طويلة. تقطع هذه اللفافة إلى قطع من 

3 إلى 4 سم. تصف القطع في صينية مدهونة 
بالزيت وتخبز في الفرن حتى تشقرّ قلياًل.

تخرج صينية الكعك وتترك لتبرد. يرش عليها 
عندها السكر الناعم قبل التقديم.
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إعداد السيدة 
أناهيد دونيكيان 

تصوير: رونالد ناصيف

روستو مع األعشاب
❍ شهباية للروستو وزنها 2 أو 2.5 كيلوغرام

❍ ملح
❍ ربع كوب من الخردل األصفر

❍ إكليل جبل يابس
❍ أوراق صعتر بري يابسة

❍ أوراق صعتر يابسة
❍ قصعين يابس

❍ فلفل
❍ جوزة طيب مطحونة

❍ كوب من البصل المقطع إلى شرائح رقيقة
❍ كوب من الجزر المقطع إلى شرائح رقيقة

❍ فلفل حلو مقلي قلياًل
❍ 3 مالعق طعام من الزيت وملعقة طعام من 

الزبدة لقلي الروستو.

التحضير

تفرك قطعة اللحم بالخردل.
في وعاء صغير، تخلط نصف ملعقة صغيرة 
من إكليل الجبل اليابس مع ملعقة طعام من 

الملح وملعقة صغيرة من الصعتر البري 
اليابس وملعقة صغيرة من الصعتر وربع ملعقة 

صغيرة من القصعين وربع ملعقة صغيرة من 
الفلفل وربع ملعقة صغيرة من جوزة الطيب.
تفتح شقوق عمقها 1 سم في متن الشهباية 
بواسطة سكين حادة وتحشى هذه الشقوق 

بمزيج األعشاب.
يفرك سطح قطعة اللحم بما تبقى من مزيج 

األعشاب.
يسخن الزيت والزبدة في مقالة وتقلى قطعة 

اللحم حتى يتغير لونها.
تضاف إليها شرائح البصل والجزر ويتابع 

القلي.
تضاف كمية كافية من الماء الساخن والملح 

ويطهى اللحم لمدة ساعة ونصف الساعة إلى 
ساعتين فوق نار خفيفة إلى أن يصبح اللحم 

طريًا عند لمسه باألصابع. يمكن استعمال 
طنجرة الضغط لجعل الطهو أسرع.

يجب إضافة الماء الساخن إلى القدر في حال 
تضاءلت كمية الماء.

ترفع الشهباية من الصلصة وتوضع جانبًا، ثم 
تصفى الصلصة وتوضع جانبًا.

تغلف الشهباية بالمزيد من األعشاب وتقدم 
مع الفلفل الحلو المقلي.

الفلفل الحلو المقلي

❍ رأسان من الفلفل األخضر مقطعان إلى 
شرائح طويلة عرضها 2 سم بعد نزع الضلوع 

والبذور
❍ رأسان من الفلفل األحمر مقطعان إلى شرائح 

طويلة عرضها 2 سم بعد نزع الضلوع والبذور
❍ نصف كوب من زيت السلطة

❍ كوب من البصل المقطع إلى شرائح
❍ فصان مهروسان من الثوم

❍ نصف ملعقة صغيرة من الملح
❍ ثمن ملعقة صغيرة من الفلفل.

التحضير

يسخن الزيت في قدر ويقلى فيه البصل والثوم 
لمدة 5 دقائق مع التحريك بين الحين واآلخر. 

تضاف شرائح الفلفل ويتابع القلي لمدة 10 
دقائق، مع التحريك بين الحين واآلخر. يرش 

فوقها الملح والفلفل.

صلصة األعشاب

❍ ملعقة طعام من الزبدة
❍ ملعقتا طعام من الدقيق )الطحين(

❍ كوبان من صلصة الروستو.

التحضير

تسخن الزبدة في قدر ويضاف إليها الدقيق 
ويقلى معها لمدة 5 إلى 7 دقائق. تضاف 

صلصة الروستو ويخلط الكل بواسطة 
المخفقة )أو الشريط المعدني( للحصول على 

صلصة ناعمة.
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ون
سلم

ة ال
زم

ر

شعيبيات بالسلق
العجينة

❍ 4 أكواب من الدقيق )الطحين(
❍ ربع كوب من الزيت النباتي

❍ ملعقة صغيرة من الباكينغ باودر
❍ ملعقة صغيرة من الملح

❍ بيضة واحدة ونصف كوب من اللبن
❍ ماء حسب الحاجة

❍ صفار بيضة واحدة وملعقة صغيرة من 
الحليب لدهن سطح العجينة

❍ بذور سمسم

الحشوة

❍ بصلتان متوسطتان مفرومتان ناعمًا
❍ كيلوغرام من السلق المغسول والمفروم خشنًا
❍ نصف كوب من زيت الزيتون أو الزيت النباتي

❍ ملعقة طعام من السماق
❍ نصف ملعقة طعام من حامض الليمون

❍ كوب من الصنوبر
❍ نصف كوب من الزبيب

❍ كوب من الحمص المسلوق
❍ نصف ملعقة صغيرة من البهار

❍ ملعقة صغيرة من الفلفل األحمر.

التحضير

تخلط كل مكونات العجينة المذكورة أعاله في 
خالط الطعام وتضاف إليها كمية كافية من 
الماء للحصول على عجينة متوسطة الليونة.

تترك العجينة مغطاة حتى ترتاح لمدة نصف ساعة. 
تقسم العجينة كرات صغيرة بحجم حبات الجوز.
ثم ترق هذه الكرات إلى دوائر قطرها 15 سم 

فوق طاولة مكسوة بالدقيق.
وتحشى الدوائر بالحشوة الباردة ثم تطوى من 

ثالثة جوانب مثل الفطائر.
يدهن سطح الشعيبيات بمزيج صفار البيض 
والحليب وترش فوقها بذور السمسم. تخبز 

الشعيبيات في فرن حرارته 350 درجة 
فهرنهايت حتى يصبح سطحها وردي اللون.

تقدم الشعيبيات فاترة.

تحضير الحشوة

يسخن الزيت في قدر ويقلى فيه البصل 
المعصور حتى يصبح شاحب اللون. تطفأ النار 

ويضاف إلى القدر كل من السلق المعصور 
والسماق وحامض الليمون والصنوبر والزبيب 

والحمص المسلوق والبهار والفلفل األحمر.
لعصر السلق جيدًا، يرش القليل من الملح فوق 

السلق المفروم ثم يدعك باليدين حتى خروج 
الماء األخضر اللون. يضغط على السلق جيدًا 
بين راحتيّ اليدين ثم يضاف السلق إلى القدر 

مع بقية المكونات.
لعصر البصل، تكرر العملية نفسها المعتمدة مع 

السلق.

إلعداد رزمة واحدة

❍ 100 غ من شرائح السلمون المدخن
❍ ملعقة طعام من الجبنة القشدية

❍ ربع ملعقة صغيرة من الشبث
❍ نصف ملعقة صغيرة من البصل المفروم

❍ رشة من برش الليمون
❍ نصف ملعقة صغيرة من عصير الليمون

❍ بصلة خضراء مسلوقة في الماء لمدة 30 
ثانية )الستعمالها لربط الرزمة(

❍ كرات أفوكادو مغروفة
❍ شرائح ليمون

❍ كافيار أسود للزينة
❍ أوراق خس للزينة.

التحضير

يوضع 100 غ من شرائح السلمون في طبق 
مسطح.

تخلط الجبنة القشدية مع الشبث والبصل 
وبرش الليمون وعصير الليمون.

توضع ملعقة طعام من هذا المزيج فوق 
شرائح السلمون.

تطوى الحواف األربعة للسلمون على شكل 
رزمة، وتربط رزمة السلمون بالبصل األخضر.

تقدم رزمة السلمون مع كرات األفوكادو 
وشرائح الليمون وأوراق الخس األخضر.

مالحظة: يمكن تقديم الخبز األسمر مع هذه 
السلطة.



مطبخ  لها

جاتوه بالتوت األحمر
الجاتوه االسفنجي األصفر

❍ 5 بيضات كبيرة
❍ رشة ملح

❍ نصف كوب من السكر
❍ ثالثة أرباع الكوب من الدقيق )الطحين( 

المتعدد االستعماالت
❍ فانيال

التحضير

يحمى الفرن لغاية 573 درجة فهرنهايت.
يبطن قالب صينية حجمها 22*30* 3سم 

بورق البرشمان ثم يدهن الورق بالقليل من 
الزيت ويرش فوقه الدقيق. 

يفصل بياض البيض عن الصفار. يخفق 
صفار البيض لمدة دقيقة. 

تضاف رشة من الملح إلى بياض البيض قبل 
خفقه للحصول على رغوة كثيفة.

يضاف صفار البيض إلى بياض البيض على 
نحو تدريجي، ثم يضاف السكر والدقيق 

والفانيال.
يسكب هذا المزيج في قالب الجاتوه 

ويبسط فيه على نحو متساٍو. يخبز الجاتوه 
في فرن حرارته 350 درجة فهرنهايت لمدة 

13 إلى 15 دقيقة.
يقلب الجاتوه فوق منشفة مطبخ نظيفة 

وترش فوق ملعقة طعام من السكر الناعم.
ينزع ورق البرشمان عن الجاتوه قبل لفه مع 
المنشفة من الجانب الطويل. يترك الجاتوه 

ليبرد على أن تكون الجهة الموصولة في 
األسفل.
الحشوة

❍ علبة من التوت االحمر الطازج )200 غ(
❍ نصف كوب من السكر

❍ ملعقة طعام من الجيالتين
❍ ملعقتا طعام من الماء

❍ 120 غ من الجبنة القشدية
❍ كوب من القشدة النباتية.

التحضير

تسخن حبات التوت مع السكر حتى الغليان، 
ثم تخفف النار ويطهى المزيج حتى يذوب 

السكر.
يذوب الجيالتين في الماء البارد، ثم يسخن 
ليصبح سائاًل وشفافًا. يخلط الجيالتين مع 

مزيج التوت في خالط الطعام للحصول على 
هريسة ناعمة وباردة وجامدة.

تخفق القشدة حتى تصبح كثيفة، ثم تضاف 
إلى مزيج التوت.

يفتح الجاتوه الملفوف وتبسط فوقه حشوة 
التوت شرط االبتعاد 2 سم عن الحواف. يلف 
الجاتوه مجددًا وتوضع الجهة الموصولة في 

األسفل.
تقطع شريحة من 4 سم من كل زاوية من زوايا 

الجاتوه ويحتفظ بها جانبًا. يوضع الجاتوه 
الملفوف فوق طبق التقديم ويغطى بالقشدة 
المخفوقة باستعمال كيس حلويات أو شوكة 

للحصول على شكل خطوط محززة.
توضع شريحتان صغيرتان على جانب الجاتوه 

للحصول على شكل األغصان.
يزين الجاتوه بالمزيد من حبات التوت 

ويحفظ في الثالجة قبل تقطيعه.
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بسكويت الهالل بالتمر
الكمية تكفي 6 إلى 8 أشخاص

❍ 2.5 كوب من الدقيق
❍ نصف كوب من دقيق الذرة

❍ نصف كوب من السكر الناعم
❍ كوب من الزبدة في حرارة الغرفة

❍ رشة فانيال
❍ صفار بيضة

❍ ربع كوب من الحليب عند الحاجة
❍ نصف ملعقة صغيرة من الباكينغ باودر

الحشوة

❍ 250 غ من التمر المنزوع النوى 
والمهروس

❍ ملعقة طعام من الزبدة بحرارة الغرفة
❍ ربع ملعقة صغيرة من القرفة

❍ ربع ملعقة صغيرة من جوزة الطيب

التحضير

لتحضير العجينة، يخلط الدقيق مع الباكينغ 
باودر، ودقيق الذرة، والسكر، والزبدة 

والفانيال في خالط الطعام للحصول على 
عجينة متماسكة في زاوية واحدة من وعاء 

الخالط. يضاف بعض الحليب تدريجيًا إلى 
العجينة إذا كانت جافة ومفتتة لكي تصبح 
طرية. تقسم العجينة إلى 3 كرات وتترك 

لترتاح 30 دقيقة في الثالجة.
يرش القليل من الدقيق على سطح الطاولة 

وترق كرات العجين الثالث للحصول على 
دوائر مسطحة. تقطع كل دائرة إلى مثلثات، 
ويحشى كل مثلث بملعقة صغيرة من حشوة 
التمر المحضرة. يلف المثلث فوق الحشوة 

على شكل هالل )مثل الكرواسان( ثم ينقش 
بملقط صغير خاص بالمعمول لمنح شكل 

جميل لقطع البسكويت.
تصف قطع البسكويت المحشوة بالتمر في 
صينية غير الصقة وتخبز في فرن حرارته 

350 درجة فهرنهايت حتى تصبح وردية 
اللون.

لتحضير الحشوة، يخلط التمر المهروس مع 
الزبدة والتوابل. تقرص هذه الحشوة على 

شكل سيجارة وتوضع كل منها في مثلث من 
العجين.

جار
سي

ت ال
كوي

بس الكمية تكفي 7 إلى 8 أشخاص

❍ كوب من الزبدة
❍ كوب من الدقيق )الطحين(

❍ كوب من بياض البيض )6 إلى 7 بيضات( 
في حرارة الغرفة

❍ كوب من السكر الناعم
❍ فانيال

التحضير

تخفق الزبدة مع السكر في الخالط حتى 
يصبح المزيج قشديًا.

يضاف بياض البيض تدريجيًا ويتابع الخفق.
يضاف الدقيق للحصول على مزيج قشدي ناعم. 

تحفظ العجينة في الثالجة لمدة ساعة كاملة.
تسكب ملعقتا طعام من العجينة في شكل 

دوائر وتبسط فوق ورق البرشمان وتخبز في 
فرن حرارته 350 درجة فهرنهايت حتى يصبح 

البسكويت وردي اللون على الحواف.
تخرج الصينية من الفرن وتلف قطع 

البسكويت بسرعة على بعضها على طرف 

شوبك رفيع للحصول على شكل السيجار.
تحشى قطع البسكويت بالقشدة الطازجة 

المخفوقة.
يغمس طرف السيجار في الشوكوالتة المذوبة 

)نصف المحالة( ويقدم مع القهوة أو الشاي 
أو العصير.

تحضير القشدة

يخفق كوب من القشدة الطازجة مع ملعقتي 
طعام من السكر، ثم تضاف رشة من الفانيال.

يستعمل كيس حلويات مزود رأسًا معدنيًا 
لحشو السيجار بالقشدة.

صلصة الشوكوال

❍ 100 غ من الشوكوال السوداء
❍ 2 إلى 3 مالعق طعام من الزبدة

تحضير صلصة الشوكوال

تسخن الشوكوال في المايكرووايف، ثم تضاف 
إليها الزبدة وتخلط معها.
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إعداد السيدة 
أناهيد دونيكيان 

تصوير: رونالد ناصيف

كفتة مع سلطة الجزر التونسية
الكمية تكفي 4 أشخاص

❍ نصف كيلوغرام من لحم الغنم المفروم 
للكفتة

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

❍ ملعقة صغيرة من البهار الحلو
❍ ملعقة صغيرة من الكزبرة المطحونة

❍ ملعقة صغيرة من البهار األسود
❍ ملعقة طعام من عصير الليمون

❍ كوب من اللبن

سلطة الجزر التونسية

❍ 3 جزرات كبيرة
❍ ربع كوب من عصير الليمون

❍ ملعقة طعام من زيت الزيتون
❍ نصف ملعقة صغيرة من القرفة

❍ نصف ملعقة صغيرة من الكزبرة 
المطحونة

❍ كوب من أوراق النعناع الطازجة
❍ ربع كوب من الفستق المحمص

❍ ربع كوب من الزبيب

التحضير

يخلط اللحم المفروم والكعك المطحون 
والنعناع والتوابل وعصير الليمون في وعاء 

متوسط الحجم. يقرّص المزيج إلى 12 لفافة 
كفتة على شكل نقانق.

تشوى الكفتة في صينية مدهونة بالزيت من 
دون غطاء حتى تستوي أو تشوى على الفحم 

أو تقلى في الزيت.
في غضون ذلك، تحضر سلطة الجزر 

التونسية وتقدم مع الكفتة واللبن.

سلطة الجزر التونسية

يقطع الجزر إلى الى دوائر رقيقة. تشوى 
شرائح الجزر في صينية مدهونة بالزيت أو 

تشوى على الفحم من دون غطاء حتى تستوي. 
توضع شرائح الجزر في وعاء كبير وتضاف 

إليها بقية المكونات. تحرك السلطة جيدًا.
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كرات اللحم في صلصة الطحينة
الكمية تكفي 4 أشخاص

❍ كيلوغرام من لحم الكفتة المفروم ناعمًا
❍ ملعقة طعام من معجون البندورة 

)الطماطم(
❍ ملعقة صغيرة ونصف الملعقة من الملح
❍ نصف ملعقة صغيرة من الفلفل األسود

❍ ربع ملعقة صغيرة من البهار
❍ ربع ملعقة صغيرة من الفلفل األحمر 

الحلو
❍ بيضة واحدة

❍ ربع كوب من الكعك المطحون
❍ ملعقة طعام من الدقيق )الطحين(

❍ نصف كوب من الزيت لقلي كرات اللحم 
والبصل والصنوبر

❍ 3 بصالت متوسطة مقطعة إلى شرائح
❍ نصف كوب من الصنوبر

❍ نصف كوب من الطحينة + كمية كافية من 
الماء لتذويبها

❍ ملعقة صغيرة من معجون البندورة.

التحضير

يخلط اللحم مع معجون البندورة والملح 
والتوابل في وعاء.

تضاف البيضة والكعك المطحون والدقيق.
يخلط الكل معًا للحصول على عجينة وتحوّل 
هذه العجينة إلى كرات صغيرة بحجم حبات 
الكرز. تغمس اليدان بالماء أثناء هذه العملية 

لتفادي التصاق مزيج اللحم باألصابع.
يسخن الزيت في مقالة غير الصقة ويقلى 
فيه الصنوبر ثم يرفع ويوضع فوق محارم 

المطبخ الورقية للتخلص من فائض الزيت.
يستعمل الزيت نفسه لقلي البصل حتى يصبح 

شاحب اللون. تضاف حينها كرات اللحم 
ويتابع القلي حتى يتغير لون الكرات وينضج 

داخلها.
تذوب الطحينة في الماء مع صلصة البندورة 

والملح.
تخلط صلصة الطحينة مع مزيج اللحم 

والبصل والصنوبر ويسخن المزيج ولكن من 
دون الغليان.

يقدم الطبق مع األرز المسلوق.
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حي

كعك حلو أو مالح
الكمية تكفي 10 إلى 12 شخصًا

❍ 6 أكواب من الدقيق
❍ كوب من الزبدة المذوبة

❍ كوب من الماء
❍ كوب من الزيت النباتي )دوار الشمس أو 

الذرة(
❍ 3 مالعق صغيرة من الباكينغ باودر

❍ ملعقتان صغيرتان من المحلب
❍ ملعقتا طعام من حب البركة + نصف 

ملعقة صغيرة من الملح
❍ 3 مالعق طعام من السكر الناعم

❍ ملعقتا طعام من بذور اليانسون
❍ صفار بيضتين

❍ ملعقة صغيرة من الحليب السائل

❍ بذور سمسم للزينة

التحضير

يوضع الدقيق في وعاء عميق وتضاف إليه 
الزبدة المذوبة مع الماء والزيت النباتي 

والباكينغ باودر والمحلب. يخلط الكل معًا 
للحصول على عجينة متوسطة الليونة. تقسم 

العجينة قسمين متساويين وتوضع في وعائين 
منفصلين.

يذوب الملح قلياًل في ملعقة طعام من الماء. 
يضاف هذا الملح مع 1 إلى 2 ملعقة طعام 
من حب البركة إلى جزء واحد من العجينة 

للحصول على عجينة الكعك المالح.
يضاف السكر إلى الجزء الثاني من العجينة 

مع حبات اليانسون للحصول على عجينة 
الكعك الحلو.

تقطع العجينة إلى قطع صغيرة وترق على 
الطاولة على شكل حبال طويلة. تلف هذه 

الحبال بأشكال مختلفة )دائرية، حلزونية، 
ضفائر...( وتدهن بمزيج الحليب وصفار 

البيض.
ترش بذور السمسم وحب البركة أو حبات 

اليانسون فوق قطع الكعك ثم تصف في 
صينية غير الصقة مدهونة بالقليل من الزيت 
وتخبز في فرن حرارته 350 درجة فهرنهايت 

حتى تصبح ذهبية اللون.

يقدم الكعك مع القهوة أو الشاي أو العصير.

بودينغ األرز مع 
السفرجل المسلوق

الكمية تكفي 4 أشخاص

❍ 5 أكواب من الماء
❍ 5 أكواب من السكر

❍ 1.5 كلغ من السفرجل المقشر 
والمنظف من البذور والمقطع إلى أرباع

❍ قشرة ليمونة
❍ ملعقة طعام من عصير الليمون

❍ عودا قرفة
❍ نصف كوب من األرز المتوسط الحبة
❍ كوبان وثالثة أرباع الكوب من الحليب

❍ 1.5 كوب من الكريما السائلة الطازجة
❍ ثلث كوب من السكر اإلضافي

❍ فانيال
❍ نصف كوب من اللوز المسلوق 

والمقشر

التحضير

يخلط الماء مع السكر في قدر كبيرة على 
نار متوسطة حتى يذوب السكر. يترك 

الخليط ليغلي ثم يضاف إليه السفرجل 
وقشرة الليمون وعصير الليمون وعود 
القرفة. يغلى المزيج على نار خفيفة، 

وهو مغطى، لمدة ساعتين تقريبًا أو حتى 
يصبح السفرجل طريًا ووردي اللون.

يوضع األرز في منخل ويشطف تحت الماء 
البارد ثم يصفى.

يوضع األرز مع الحليب والكريما والسكر 
اإلضافي والفانيال وقطعة من عود 

القرفة في صينية صغيرة. يخبز الخليط  
في فرن حرارته  250 درجة فهرنهايت 

لمدة ساعتين تقريبًا أو حتى يستوي، مع 
التحريك كل 30 دقيقة.

يقدم األرز مع السفرحل والقليل من 
القطر. يزين الطبق بالمكسرات.

الكمية تكفي 6 إلى 8 أشخاص

❍ نصف كوب من الدقيق
❍ 3 إلى 4 مالعق طعام من السمنة أو 

الزبدة أو الزيت النباتي
❍ تمر

التحضير

يوضع الدقيق مع السمنة أو الزبدة أو الزيت 

في مقالة ويقلى على نار خفيفة حتى يصبح 
الدقيق وردي اللون وتفوح منه رائحة لذيذة. 

ينصح باستعمال ملعقة خشبية لتحريك 
الدقيق.

ترفع المقالة عن النار ويسكب الدقيق في 
وسط طبق التقديم. يوزع التمر حوله ويقدم 

الطبق فاترًا.
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تورتة الشوكوال
العجينة

155 غ من الزبدة غير المملحة
ثالثة أرباع الكوب من السكر الناعم

بيضة
كوبان ونصف الكوب من الدقيق )الطحين( 

العادي
فانيال.

الحشوة

200 غ من الشوكوال شبه الحلوة
كوب من القشدة الطازجة

ملعقة طعام من الزبدة
نصف كوب من الجوز المفروم خشنًا.

الزينة

100 غ من الشوكوال شبه الحلوة، مذوبة 
ومسكوبة فوق ورق برشمان في شكل طبقة 
رقيقة. وحين تجف طبقة الشوكوال تقريبًا، 

تلف مثل اللفافة وتترك جانبًا حتى تبرد تمامًا.

تحضير العجينة

تخلط الزبدة مع بيضة واحدة وكمية السكر 
في خالط الطعام. يضاف الدقيق إلى المزيج 

ويطحن الكل للحصول على عجينة. تقلب 
العجينة فوق سطح مكسو قلياًل بالدقيق، 

ثم تدعك قلياًل حتى تصبح ناعمة وتغطى 
وتحفظ في الثالجة لمدة 30 دقيقة.

ترق العجينة بين ورق برشمان حتى تصبح 
كبيرة كفاية لتغطية قعر صينية قطرها 23 
سم. تشذب حواف العجينة ثم تغطى دائرة 

العجين بورق البرشمان وتمأل بحبات الفول 
الجافة. تخبز العجينة في فرن حرارته 350 

درجة فهرنهايت لمدة 10 دقائق، ثم ينزع عنها 
ورق البرشمان وحبات الفول. تخبز العجينة 

في الفرن لفترة إضافية حتى تصبح قشرتها 
وردية اللون تقريبًا.

تخرج العجينة المخبوزة من الفرن وتترك 
جانبًا حتى تبرد.

الصلصة

يسخن كوب من القشدة الطازجة في قدر 
حتى درجة الغليان ولكن من دون أن يغلي.

تطفأ النار وتضاف الشوكوال إلى القشدة. 
وبعد خمس دقائق، يحرك المزيج بواسطة 
ملعقة خشبية أو شريط حديد حتى تمتزج 

الشوكوال بالقشدة.
تضاف الزبدة وتخلط مع المزيج. يترك 

المزيج جانبًا لمدة نصف ساعة ثم يضاف إليه 
الجوز يخلط.

تسكب الصلصة فوق التورتة المخبوزة وتترك 
جانبًا حتى تجمد.

تنزع قطع الشوكوال عن ورقة البرشمان 
وتوضع فوق التورتة في شكل وردة. يرش 

فوقها السكر الناعم.

مالحظة:
يمكنك 

اعداد قوالب 
حلوى صغيرة 

بالطريقة نفسها.
- اذا كانت 

العجينة المعدة 
قاسية قلياًل، 

يمكنك عندئذٍ 
اضافة صفار 

بيضة واحدة 
اليها لجعلها أكثر 

طراوة.
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إعداد السيدة 
أناهيد دونيكيان 

تصوير: رونالد ناصيف

الدجاج مع صلصة البرتقال
الكمية تكفي 4 أشخاص

❍ 4 دجاجات صغيرة أو طيور حمام
❍ برتقالة كبيرة غير مقشرة

❍ بصلة كبيرة
❍ ملح وفلفل

❍ نصف كوب من الزبدة المذوبة
❍ كوب من مرقة الدجاج
❍ وصفة من الكوسكوس

❍ شرائح برتقال مقلية للزينة.

التحضير

يحمى الفرن مسبقًا إلى حرارة 325 درجة 
فهرنهايت.

تغسل الدجاجات الصغيرة أو طيور الحمام، 
من الداخل والخارج، ثم تجفف بالمحارم 

الورقية.
تقطع البرتقالة غير المقشرة إلى شرائح، ثم 

تقشر البصلة وتقطع إلى شرائح.
يرش الملح والفلفل في بطن كل واحد من 

الطيور.
توضع من ثم بعض شرائح البرتقال والبصل 

تحت جلد الطيور، وتحشى بطونها ببقية 
شرائح البرتقال والبصل.

توضع الطيور فوق مصبع في صينية شواء 
ضحلة، شرط أن يكون صدرها إلى األعلى. 

تدهن الطيور بالقليل من الزبدة المذوبة 
ويرش فوقها الملح والفلفل.

تشوى الطيور من دون غطاء وتدهن بين 
الحين واآلخر ببقية الزبدة الممزوجة مع 

كوب من مرقة الدجاج. تشوى الطيور لمدة 
ساعة تقريبًا أو حتى يصبح لحمها طريًا 

ولونها ذهبيًا. تخرج الطيور من الفرن وتوضع 
في طبق ساخن.

صلصة البرتقال

❍ 3 مالعق طعام من السكر 
❍ ربع كوب من الماء

❍ ملعقتا طعام من نشاء الذرة
❍ كوب من مرقة الدجاج

❍ ربع كوب من عصير البرتقال.

التحضير

يسخن السكر في قدر متوسطة الحجم 
حتى يذوب ويصبح بنيًا ذهبيًا. يضاف إليه 
ربع كوب من الماء بعناية ويتابع الطهو فوق 
نار خفيفة حتى يمتزج االثنان جيدًا ويذوب 

السكر. تترك القدر جانبًا.
تقطع شرائح رفيعة طولها 4 سم من قشرة 

برتقالة. توضع هذه الشرائح في قدر صغيرة 
وتغمر بالماء. تغلى شرائح البرتقال لمدة 3 

دقائق ثم تصفى.
يضاف كوب من مرقة الدجاج إلى عصارة 

الشواء في الصينية ويغلى المزيج فوق النار 
مع التحريك.

يضاف نشاء الذرة إلى عصير البرتقال، 
ويصب المزيج في القدر ويترك فوق النار 

حتى الغليان، شرط التحريك باستمرار 
حتى يصبح المزيج كثيفًا. تخفف النار ويغلى 

محتوى القدر برفق لمدة 5 دقائق.
يخلط قطر السكر مع قشر البرتقال ومرقة 
الدجاج ومزيج نشاء الذرة وعصير البرتقال. 

يسخن المزيج جيدًا.
للتقديم، تسكب الصلصة في طبق منفصل 
ويزين طبق الطيور بشرائح البرتقال ويقدم 

مع الكوسكوس.

الكوسكوس

❍ كوب من الكوسكوس
❍ كوب من الماء الساخن
❍ ملعقة طعام من الزبدة

❍ نصف ملعقة صغيرة من الملح
❍ رشة زعفران

❍ ملعقة طعام من البقدونس المفروم.

التحضير

يصب الماء الساخن فوق الكوسكوس ويترك 
حتى يجري امتصاصه تمامًا.

يخلط الكوسكوس مع الزبدة المذوبة 
والزعفران ويحرك المزيج بالشوكة.

يخلط المزيج مع البقدونس المفروم ويقدم 
مع الطيور المشوية.
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عش العصفور بالدجاج
الكمية تكفي 4 أشخاص

❍ شريحتان من صدر الدجاج، مقطعتان إلى 
شرائح طويلة وسميكة

❍ نصف كوب من الزيت للقلي
❍ 3 مالعق طعام من دقيق الذرة

❍ 3 مالعق طعام من الدقيق
❍ ملح وفلفل أبيض

❍ بيضتان مخفوقتان قلياًل
❍ زيت لقلي اللحم

❍ 3 حبات من الفطر الصيني ذات الشكل 
الدائري في الماء

❍ رأس فلفل أحمر حريف مفروم أو 
رأسان من الفلفل األحمر الحريف المجفف، 

مفرومان
❍ 3 إلى 4 حبات فطر طازجة مقطعة.

الصلصة

❍ نصف ملعقة طعام من معجون البندورة 
)الطماطم(

❍ ربع كوب من صلصة الفلفل الحريف
❍ ربع كوب من الكاتشاب

❍ ربع كوب من الماء
❍ ملعقة صغيرة من صلصة الصويا الداكنة.
❍ تخلط هذه المكونات مع بعضها للحصول 

على صلصة.

التحضير

يخلط دقيق الذرة مع الدقيق والملح والفلفل.
تغمس شرائح الدجاج في مزيج الدقيق ثم 

تغمس في البيض المخفوق وتقلى في الزيت 
الساخن جدًا. ترفع شرائح الدجاج المقلية 

وتوضع جانبًا.
تقطع كل حبة من حبات الفطر الصيني 

المنقوعة في الماء إلى 3 أو 4 قطع. كما تقطع 
حبات الفطر الطازج إلى 3 أو 4 قطع.

يفرم الفلفل الطازج أو المجفف الحريف.
يرمى معظم الزيت الموجود في المقالة 

ويترك القليل منه فقط. تقلى فيه قطع الفطر 
والفلفل الحريف.

تسخن المكونات المذكورة أعاله في مقالة 
أو قدر.

تضاف إليها شرائح الدجاج وكذلك قطع 

الفطر والفلفل الحريف. يخلط الكل معًا 
ويطهى المزيج لبضع دقائق.

يقدم المزيج في سالل من البطاطا أو مع 
األرز المسلوق أو المعكرونة.

سالل البطاطا

تقشر رؤوس البطاطا وتقطع إلى شرائح قصيرة 
ورفيعة مثل عيدان الكبريت، من دون غسلها.

يسخن الزيت في قدر صغيرة. تغمس مصفاة 
معدنية على شكل ملعقة سَكِب عميقة في 

الزيت حتى تسخن جيدًا.
ترفع المصفاة المعدنية من الزيت وتمأل 

بعيدان البطاطا.
يضغط على عيدان البطاطا بواسطة مصفاة 
أصغر حجمًا أو بواسطة ملعقة اصغر لجعلها 

على شكل عش.
تقلى البطاطا في المصفاة في الزيت الساخن 

جدًا حتى تصبح ذهبية اللون.
تنزع أول سلة بطاطا وتكرر العملية نفسها مع 
بقية عيدان البطاطا إلعداد سلة بطاطا لكل 

ضيف.
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أقراص البروفيترول 
المحشوة بالقشدة

الكمية تكفي 6 أشخاص

❍ 18 إلى 24 كرة بروفيترول جاهزة 
من السوبرماركت

❍ 250 غ من القشدة الجاهزة
❍ فستق مطحون للزينة

❍ عسل للتقديم

التحضير

تقطع كل كرة بروفيترول أفقيًا في 
القسم السفلي، مثل السندويش، 

ثم تحشى بمقدار ملعقة طعام من 
القشدة الجاهزة.

يغطى القسم العلوي من كل قطعة 
بروفيترول بالفستق الحلبي وتغمس 

الجوانب أيضًا في الفستق المطحون.
تقدم كرات البروفيترول مع العسل أو 

القطر.

القشدة

❍ كوب من الحليب
❍ ملعقة طعام سكر )اختياري(
❍ ملعقتا طعام من دقيق الذرة
❍  ملعقة صغيرة من ماء الورد
❍ ملعقة صغيرة من ماء الزهر

تحضير القشدة

يسخن الحليب مع السكر في قدر 
على النار حتى يبدأ بالغليان. يذوب 

دقيق الذرة في نصف كوب من 
الحليب البارد ثم يضاف إلى الحليب 

الساخن في القدر. يحرك الخليط 
ويطهى على النار حتى يتكثف. تطفأ 

النار.
يفرغ محتوى القدر في طبق مسطح 

ويضاف اليه ماء الورد وماء الزهر 
ويترك ليبرد ثم يحرك جيدًا بالشوكة.

ض
 أبي

يلو
ج الكمية تكفي 3 أشخاص

❍ صفار 5 بيضات
❍ كوب ونصف الكوب من السكر

❍ كوبان من الحليب وكوب من الحليب 
لتذويب الجيالتين

❍ ملعقتا طعام من مسحوق الجيالتين
❍ كوب من القشدة الطازجة

❍ علبة كوكتيل فاكهة متوسطة الحجم أو 
أنواع مختلفة من الفاكهة الموسمية للزينة 

)فراولة )فريز(، كيوي، توت، برتقال، بابايا، 
مانغا، إلخ....(

التحضير

يخفق صفار البيض مع السكر، ثم يصب 

الحليب المغلي ببطء فوق المزيج. يحرك الكل 
ويترك ليبرد.

يذوب الجيالتين في كوب من الحليب الفاتر، ثم 
يمزج خليط الجيالتين مع خليط الحليب البارد.

تضاف القشدة الطازجة.
يصفى عصير كوكتيل الفاكهة وتضاف الفاكهة 

إلى المزيج.
حين يبرد المزيج جيدًا، يسكب في قالب 
زخرفي مدهون بالزيت النباتي. )تستعمل 

الفرشاة لدهن القالب بالزيت(.
يحفظ المزيج في الثالجة لمدة ساعة ونصف 
الساعة الى ساعتين حتى يجمد ثم يترك في 

البراد ويقلب رأسَاً على عقب.
يزين الجيلو بالفاكهة الملونة ويقدم.

تورتة  زاخر Sacher بالشوكوال النمسوية
الكمية تكفي 12 شخصًا

❍ 100 غ من الشوكوال السوداء المفرومة 
خشنَاً

❍ كوب من الماء
❍ 125 غ من الزبدة الطرية

❍ كوب وربع الكوب من السكر األسمر 
المضغوط جيدًا

❍ 3 بيضات في حرارة الغرفة
❍ كوب من الدقيق الذاتي االرتفاخ

❍ ربع كوب من مسحوق الكاكاو
❍ نصف كوب من مسحوق اللوز

❍ ثلث كوب من مربى المشمش المسخن 
والمصفى

❍ 50 غ من الشوكوال السوداء المذوبة

غاناش الشوكوال

❍ 200 غ من الشوكوال السوداء المفرومة خشنًا
❍ ثلثا الكوب من الكريما الطازجة.

التحضير

يحمى الفرن مسبقًا لغاية 325 درجة 

فهرنهايت أو 160 درجة مئوية. يدهن قالب 
جاتوه دائري الشكل قطره 22 سم بالزيت 

ويغطى قعره بورق البارشمان.
تخلط الشوكوال المفرومة مع الماء في قدر 

صغيرة فوق نار خفيفة وتحرك بملعقة خشبية 
حتى تذوب. ترفع القدر عن النار.

تخفق الزبدة مع السكر في وعاء صغير 
بواسطة الخالط الكهربائي. يضاف إليها 

البيض على التوالي، بيضة واحدة كل مرة، 
ويخفق المزيج جيدًا. سوف يتخثر المزيج في 

البداية لكنه يعود للتماسك الحقًا.
ينقل المزيج إلى وعاء كبير ويضاف إليه 

الدقيق المنخول، والكاكاو، ومسحوق اللوز، 
ومزيج الشوكوال الفاتر. يحرك الكل جيدًا 

بواسطة ملعقة خشبية ثم يسكب في قالب 
الجاتوه المحضر.

يخبز الجاتوه في الفرن لمدة ساعة و10 
دقائق تقريبًا، ثم يترك ليرتاح 10 دقائق قبل 

قلبه على مصبع حديدي. يجب أن يكون سطح 
الجاتوه إلى األعلى عند وضعه على المصبع 

حتى يبرد.

يقطع الجاتوه بواسطة سكين مسننة إلى 
نصفين ويحشى بمربى المشمش. يوضع 

الجاتوه المحشو مجددًا فوق المصبع 
الحديدي وتوضع عليه طبقة رقيقة من 
غاناش الشوكوال بواسطة ملوق معدني.

تسخن بقية غاناش الشوكوال في قدر مليئة 
بالماء المغلي )بان ماري( وتحرك باستمرار 

حتى يصبح قوامها قاباًل للسكب. تصفى غاانش 
الشوكوال فوق إبريق متوسط الحجم وتسكب 

بسرعة فوق سطح الجاتوه وحوافه على أن 
يجري تمليسها بواسطة ملوق معدني. يترك 

الجاتوه في حرارة الغرفة حتى تجمد الغاناش.
تسكب الشوكوال المذوبة في كيس حلويات 
وتكتب على شكل كلمة Sacher فوق أعلى 
الجاتوه، ثم تترك لتجمد في حرارة الغرفة.

تحضير غاناش الشوكوال

توضع الشوكوال مع الكريما في وعاء صغير 
مقاوم للحرارة فوق قدر مليئة بالماء المغلي. 

يحرك مزيج الشوكوال بملعقة خشبية حتى 
تذوب الشوكوال.
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معكرونة بيني أرابياتا 
Penne Arabiata

الكمية تكفي 4 أشخاص

❍ كيلوغرام من البصل الصغير أو المتوسط 
الحجم

❍ نصف كيلوغرام من لحم الغنم أو البقر 
المقطع إلى مكعبات

❍ كوبان من الحمص المنقوع في الماء
❍ ملعقتا طعام من الزيت النباتي

❍ 750 غ من البندورة )الطماطم( المفرومة
❍ كوبان من عصير البندورة أو ملعقة طعام 

ونصف الملعقة من معجون البندورة
❍ ملعقة صغيرة من الملح
❍ ملعقة صغيرة من البهار

❍ ماء لسلق اللحم والحمص
❍ نصف ملعقة صغيرة من القرفة.

التحضير

يقلى البصل في الزيت حتى يصبح وردي 
اللون.

يغسل الحمص ويوضع في مصفاة.
يسلق اللحم في الماء وتزال الزفرة فور 
ظهورها. يضاف الملح والتوابل وكذلك 

الحمص إلى اللحم. يطهى الكل في قدر 
مغطاة حتى ينضج اللحم والحمص تقريبًا.

تضاف البندورة وصلصة البندورة أو معجون 
البندورة إلى مزيج اللحم. كما يضاف البصل 

المقلي.
يتابع الطهو حتى ينضج البصل واللحم 

والحمص، وتصبح الصلصة كثيفة قلياًل.
يقدم الطبق مع البرغل بالشعيرية.

الكمية تكفي 4 أشخاص

❍ نصف كيلوغرام من البندورة )الطماطم( 
الطازجة المقشرة والمفرومة

❍ ملعقتا طعام من معجون البندورة
❍ رأسان من الفلفل األحمر الحريف، 

مفرومان ناعمًا
❍ 4 مالعق طعام من زيت الزيتون

❍ نصف كيلوغرام من معكرونة بيني 
Penne

❍ ملح
❍ جبنة بارميسان مبشورة.

التحضير

تمأل قدر كبيرة بالماء المملح وتوضع فوق 
النار حتى الغليان. تضاف إليها المعكرونة 

وتسلق فيها لمدة 9 دقائق إلى 11 دقيقة حتى 
تصبح شبه ناضجة.

حين تصبح المعكرونة جاهزة، تصفى من 
الماء وتعاد إلى القدر لكي تبقى ساخنة.

أثناء سلق المعكرونة، يقلى الفلفل الحريف 
المفروم في زيت الزيتون لمدة دقيقتين حتى 

يمتزج الزيت بنكهة الفلفل الحريف.
تضاف إليه البندورة وتقوّى النار وتحرك 
محتويات القدر. تضاف هريسة البندورة 

إلى المزيج ويطهى الكل معًا 
حتى تصبح 

الصلصة كثيفة. 
نمزج المعكرونة 

المسلوقة مع 
الصلصة ثم 

نسكبها في طبق 
ونزينه بأوراق 
البقدونس أو 

الكزبرة الطازجة 
ونقدمه مع جبنة 

البارميسان.

مالحظة: يصبح 
الفلفل الحريف 
لذيذًا جدًا في 

هذه المعكرونة. 
وتصبح النكهة 

رائعة فعاًل عند 
امتزاج الفلفل مع 

زيت الزيتون.



مطبخ  لها

إعداد السيدة 
أناهيد دونيكيان 

تصوير: رونالد ناصيف

)Maitre d'Hotel( ستيك ميتر دوتيل
الكمية تكفي 4 أشخاص

❍ كيلوغرام من شرائح لحم البقر )الفيليه(
❍ ملعقتا طعام من الزبدة
❍ ملعقة طعام من الزيت

❍ 200 غ من الزبدة الطرية في حرارة 
الغرفة

❍ 4 فصوص من الثوم، مهروسة
❍ ملعقتا طعام من البقدونس المفروم 

ناعمًا
❍ ملعقتا طعام من الكزبرة المفرومة ناعمًا

❍ ملح
❍ فلفل أسود مطحون خشنًا

❍ خضار متنوعة

التحضير

يُقطع اللحم إلى شرائح سماكتها 1.5 إلى 2 سم.
تسخن ملعقتا طعام من الزبدة مع ملعقة 

طعام من الزيت في مقالة غير الصقة.
يقلى اللحم فوق نار قوية جدًا لتفادي خروج 

العصارة منه. كما يمكنك شواء اللحم من 
دون زيت.

بعد قلي كل شرائح اللحم، يرش فوقها الملح 
والفلفل على الوجهين وتنقل إلى أطباق 

ساخنة. توضع شريحة من الزبدة فوق كل 
شريحة لحم وتزين بالخضار والبطاطا 

وتقدم على الفور.

زبدة الميتر دوتيل

تخلط الزبدة الطرية مع الثوم والبقدونس 
والكزبرة. يمكن إضافة الملح إذا كانت الزبدة 

المستعملة غير مملحة، وإال يضاف القليل 
من الملح إلى مزيج الزبدة.

يسكب مزيج الزبدة على جانب 
ورقة برشمان 

وتلف الورقة مثل 
النقانق وتحفظ في 

قسم التجليد من 
الثالجة حتى يجمد 

محتواها.
تخرج لفافة الزبدة 
من الثالجة وينزع 

عنها ورق البرشمان 
وتقطع إلى شرائح 

سماكتها 1 سم. توضع 
شريحة من الزبدة فوق 
كل شريحة لحم ساخنة 

وتقدم على الفور.
في هذه األثناء، تبدأ 

الزبدة بالذوبان نتيجة 
حرارة شريحة اللحم 

وتتحول إلى صلصة زبدة.

مالحظة: 
يفضل تقطيع 

اللحم الى 
شرائح مباشرة 

قبل طهوها 
للحفاظ على 
طراوة اللحم.

تستعمل النار 
القوية لقلي 

شرائح اللحم 
مما يساهم في 

الحفاظ على 
الداخل وابقائها عصارتها في 

طرية.



مطبخ  لها

الكمية تكفي 4 أشخاص

❍ كوبان من السكر
❍ ربع كوب من قطر الذرة corn syrup الخفيف

❍ كوبان من الماء
❍ 4 برتقاالت متوسطة، غير مقشرة، مقطعة إلى 

شرائح سماكتها نصف سم.

العجينة

❍ كوب ونصف الكوب من الدقيق المتعدد 
االستعماالت

❍ ربع كوب من السكر
❍ ربع ملعقة صغيرة من الملح

❍ نصف كوب من الزبدة
❍ بيضة واحدة مخفوقة قلياًل

❍ قشدة حلويات
❍ نصف كوب من المشمش المحفوظ في السكر.

التحضير

تحضر شرائح البرتقال قبل يوم واحد.
يخلط كوبان من السكر مع قطر الذرة والماء في قدر. 

توضع القدر فوق النار حتى الغليان، شرط التحريك 
باستمرار، حتى يذوب السكر. يغلى محتوى القدر من 

دون غطاء لمدة 10 دقائق.
تضاف إليه شرائح البرتقال وتخفف النار ويطهى 
المزيج برفق لمدة ساعة ونصف الساعة أو حتى 

تصبح الشرائح المعة والقشرة طرية. ترفع القدر عن 
النار ويقلب محتواها فوق طبق مسطح لتغليف شرائح 

البرتقال.

يغطى الطبق ويترك في حرارة الغرفة طوال الليل.
تحضر العجينة بخلط الدقيق مع السكر والملح 
والزبدة والبيضة. يخلط الكل معًا حتى تتماسك 

العجينة في زاوية واحدة من خالط الطعام. تحفظ 
كرة العجين في الثالجة لمدة ساعتين أو حتى تصبح 

جاهزة للرق.
.Crème patissiere تحضر القشدة

يحضر قالب التورتة وترق العجينة فوق سطح مكسو 
بالقليل من الدقيق للحصول على دائرة قطرها 28 
سم. تنقل العجينة إلى قالب تورتة قطره 24 سم له 

قعر قابل للفك. يضغط على أسفل العجينة وحوافها 
بالتساوي بحيث تمتد على حواف القالب.

تثقب العجينة بالشوكة في أماكن عدة وتحفظ في 
الثالجة لمدة ساعتين.

يسخن الفرن إلى حرارة 573 درجة فهرنهايت، وتخبز 
فيه العجينة لمدة 15 دقيقة ثم تترك لتبرد فوق مصبع 

حديدي.
ينزع اإلطار الخارجي للقالب عن التورتة المخبوزة مع 

اإلبقاء على قعره.
تصفى شرائح البرتقال ويحتفظ بعصيرها جانبًا.

 Crème تحشى العجينة المخبوزة بقشدة الحلويات
patissiere ثم توضع فوقها شرائح البرتقال على نحو 
متشابك، في الوسط وعلى الحواف كما هو مبين في 

الصورة.
يوضع كوب من قطر المشمش المحفوظ في السكر 
في قدر صغيرة فوق النار حتى الغليان. يغلى القطر 
من دون غطاء ليصبح حجمه ربع كوب. تضاف إليه 
قطع المشمش المحفوظة ويحرك االثنان فوق نار 

خفيفة حتى يذوب المزيج.
يستعمل هذا المزيج لدهن شرائح البرتقال وتغليفها 

تمامًا.
تحفظ التورتة في الثالجة لمدة ساعة تقريبًا حتى 

تبرد جيدًا.

Crème patissiere
❍ ثلثا الكوب من السكر

❍ ثمن ملعقة صغيرة من الملح
❍ 3 مالعق طعام من دقيق الذرة

❍ 3 أكواب من الحليب
❍ صفار 6 بيضات مخفوقة قلياًل

❍ فانيال
❍ بضع قطرات من خالصة البرتقال او االفندي 

)اختياري(.

التحضير

يخلط السكر مع الملح ودقيق الذرة في قدر فوق نار 
متوسطة. يضاف من ثم الحليب ويطهى الكل فوق نار 

متوسطة حتى يبدأ المزيج بالغليان. يغلى المزيج لمدة 
دقيقة ثم يرفع عن النار.

يضاف القليل من المزيج الساخن إلى صفار البيض 
ويخلط االثنان جيدًا قبل إضافتهما إلى القدر.

يطهى محتوى القدر فوق النار، شرط التحريك 
باستمرار، حتى يصبح المزيج كثيفًا وكثير الفقاقيع.

تضاف الفانيال ويترك المزيج ليبرد في حرارة الغرفة. 
يوضع الورق المشمع مباشرة فوق سطح القشدة قبل 

حفظها في الثالجة حتى تبرد جيدًا.

تورتة البرتقال
الكمية تكفي 4 أشخاص

❍ نصف كيلوغرام من شعر الكنافة الرفيع
❍ نصف كيلوغرام من القشدة الطازجة 

الجاهزة
❍ كوب من الفستق الحلبي المسلوق 

والمقشر
❍ قطر السكر

❍ زيت نباتي للقلي
❍ ماء ورد وماء زهر )اختياري(.

التحضير

تخلط القشدة مع الفستق الحلبي.
ُتحضر شرائط من شعر الكنافة طولها 16 إلى 

17 سم وعرضها 8 سم.
يوضع كل شريط من شعر الكنافة فوق طاولة 
العمل وتسكب فوقه ملعقة طعام من القشدة 
على جانب واحد من العجينة. يطوى شريط 

العجين على شكل مثلث ويتابع الطي حتى 
الوصول إلى حافة العجين )مثل طية العلم(.

تسخن كمية كافية من الزيت النباتي في مقالة 
عميقة أو قدر وتقلى فيها المثلثات المحضرة 

حتى تصبح ذهبية. يجب أن يغطي الزيت 

مثلثات الفيصلية أثناء القلي للحصول على 
اللون الذهبي.

يصب قطر السكر فوق مثلثات الفيصلية 
الباردة وتترك المثلثات جانبًا حتى تمتص 

القطر.
تقدم مثلثات الفيصلية فاترة في حرارة 

الغرفة، ثم تحفظ في الثالجة ألنها تحتوي 
على القشدة.

قطر السكر

❍ كوبان من السكر
❍ كوب من الماء

❍ ملعقة صغيرة ونصف الملعقة من عصير 
الليمون.

طريقة التحضير

يسخن السكر مع الماء حتى يبدأ المزيج 
بالغليان. يتابع الغلي وتخفف النار حتى تصبح 

متوسطة ويغلي القطر لمدة 7 إلى 10 دقائق 
حتى يصبح متوسط الكثافة.

يضاف إليه عصير الليمون ويغلى المزيج لمدة 
دقيقة إضافية.

ترفع القدر عن النار وتترك جانبًا حتى تبرد.

دة
قش

 بال
لية

يص
ف

الكمية تكفي 4 أشخاص

❍ كوب من الدقيق )الطحين( العادي
❍ ربع كوب من األرز الناعم

❍ ملعقتا طعام من السكر
❍ 90 غ من الزبدة الباردة المفرومة

❍ بيضة واحدة مخفوقة قلياًل
❍ ملعقتان صغيرتان من الماء البارد

❍ 200 غ من الكرز االسود الطازج المنزوع النوى 
أو كومبوت الكرز االسود المصفى من كل الماء 

والخالي من النوى.

الحشوة

❍ 70 غ من الزبدة
❍ ثلث كوب من السكر

❍ بيضة واحدة
❍ ثلثا كوب من اللوز المطحون

❍ ملعقة طعام من الدقيق.
الطبقة العلوية

❍ ملعقتا طعام من مربى المشمش
❍ ملعقة طعام من الماء.

التحضير

يبسط الزيت في قعر صينية دائرية طليقة القاعدة 
قطرها 20 سم أو في قوالب تورتة صغيرة فردية.  

يوضع الدقيق مع السكر والزبدة والبيض في خالط 
الطعام. يخلط الكل معًا ثم يضاف الماء بعناية حتى 

تلتصق المكونات ببعضها البعض. وحين تتماسك 
العجينة في زاوية واحدة من وعاء الخالط، ترفع 

العجينة وتحفظ في الثالجة لمدة 30 دقيقة.
ترق العجينة بين ورق البرشمان حتى الحصول على 
دائرة كبيرة كفاية لتغطية قعر الصينية الدائرية أو 

قوالب التورتات الصغيرة.
ترفع حواف العجينة على حواف القوالب وتشذب 
جيدًا ثم توخز قاعدة العجينة قلياًل بالشوكة قبل 

حفظها في الثالجة لمدة 30 دقيقة.
تغطى العجينة بورق البرشمان وتمأل بحبات الفول 
الجافة. توضع التورتة في صينية فرن وتخبز لمدة 

10 دقائق. يرفع بعدها ورق البرشمان وحبات الفول 
وتخبز العجينة لمدة 10 دقائق إضافية أو حتى 

تصبح العجينة وردية اللون قلياًل.
تبسط الحشوة فوق العجينة المخبوزة وتوزع فوقها 
حبات الكرز. يضغط على حبات الكرز حتى تختلط 

مع مزيج اللوز ثم يرش فوقها بعض حبات اللوز.
تخبز التورتة في فرن معتدل الحرارة لمدة 40 دقيقة 

تقريبًا، ثم تبرد وتدهن بمربى المشمش الساخن.

الحشوة

تخفق الزبدة مع السكر والبيض في وعاء صغير 
بواسطة المخفقة الكهربائية حتى الحصول على 

مزيج خفيف وقشدي.
يضاف اللوز ويخفق الكل للحصول على صلصة 

سميكة. يضاف إليها الدقيق.

الطبقة العلوية

يخلط مربى المشمش مع الماء في قدر صغيرة 
فوق النار حتى يصل المزيج إلى درجة الغليان. 

يصفى المزيج عبر المصفاة قبل استعماله.

مطبخ  لها

تورتة اللوز والكرز االسود



البريوش اإليطالي
الكمية تكفي 4 أشخاص

❍ كوب من الزبيب الخالي من البذور
❍ شريحتان من األناناس االمجفف بالسكر

❍ ملعقتا طعام من قشر الحمضيات 
المجففة بالسكر

❍ 90 غ من الخميرة الفورية
❍ ملعقة صغيرة من السكر
❍ ربع كوب من الماء الفاتر

❍ 3 بيضات
❍ صفار 3 بيضات إضافية

❍ 3 مالعق طعام إضافية من السكر
❍ 5 أكواب من الدقيق المتعدد االستعماالت

❍ نصف ملعقة صغيرة من الملح
❍ ملعقة صغيرة من برش الليمون

❍ 90 غ من الزبدة في حرارة الغرفة
❍ ملعقة طعام من الزيت

❍ كوب من الحليب الفاتر
❍ بيضة إضافية لدهن سطح العجينة

❍ سكر ناعم

التحضير

يخلط الزبيب مع األناناس المفروم وقشر 
الحمضيات. وتخلط الخميرة مع السكر والماء 

الفاتر في وعاء صغير. يترك الخليط ليرتاح مدة 
5 دقائق أو حتى يتضاعف حجمه.

يخفق البيض وصفار البيض اإلضافي قلياًل. 
يضاف إليه السكر اإلضافي ويخفق الكل معًا 

حتى يمتزج الخليط جيدًا.
ينخل الدقيق والملح في وعاء كبير. يضاف 

إليهما برش الليمون والزبدة والزيت. يضاف 
مزيج البيض والحليب الفاتر، ومن ثم مزيج 

الخميرة ومزيج الفاكهة غير المصفى.
تخفق العجينة بسرعة بواسطة ملعقة 

خشبية لمدة 5 دقائق، علمًا أن هذا الخفق 
بالغ األهمية. فعند الشروع في الخفق، تكون 

العجينة مثل مزيج الجاتوه. وبعد االنتهاء 
من الخفق، يفترض أن تصبح العجينة مرنة 

ومنفصلة عن حواف الوعاء ودبقة.
يغطى الوعاء وتترك العجينة لترتاح في مكان 

دافئ لمدة 45 دقيقة أو حتى يتضاعف حجمها. 

تدعك العجينة قلياًل فوق سطح مكسو بالدقيق، 
ثم تقطع إلى نصفين. يدعك كل نصف لمدة 
3 إلى 5 دقائق فوق سطح مكسو بالدقيق أو 

حتى تفقد العجينة دبقها. يوضع قسما العجينة 
في قالبين مدهونين بالزيت، يتسع كل منهما 

لمقدار 8 أكواب. يغطى القالبان وتترك العجينة 
في مكان دافئ لمدة 20 إلى 30 دقيقة أو حتى 
يتضاعف حجم العجينة. يمكن وضع العجينة 

أيضًا في علبتين حديديتين مدهونتين بالكثير 
من الزيت، تتسع كل منهما لحجم 3 ليترات. 

يتيح لك ذلك الحصول على رغيف طويل. 
تترك العجينة لترتاح في مكان دافئ لمدة 30 

دقيقة تقريبًا أو حتى يتضاعف حجمها.
يدهن سطح العجينة بالبيضة اإلضافية 

المخفوقة.
تخبز العجينة في فرن معتدل الحرارة لمدة 15 
دقيقة، ثم تخفف النار وتخبز العجينة لمدة 35 

دقيقة إضافية أو حتى تنضج عند اختمارها.
يقلب البريوش فورًا فوق مصبع حديدي حتى 

يبرد ثم يرش فوقه السكر الناعم.

مطبخ  لها

مالحظة: 
البريوش عوضًا استعمال قوالب يمكنك 

عن القوالب 
المذكورة اعاله.الحديدية 



مطبخ  لها

الكمية تكفي 4 أشخاص

❍ كيلوغرام ونصف الكيلوغرام من 
الباذنجان األسود الصغير

❍ نصف كيلوغرام من اللحم المفروم وبصلة 
صغيرة وملح وبهار وربع كوب من الصنوبر

❍ كيلوغرامان من البندورة )الطماطم( 
الحمراء والجامدة

❍ بصلة متوسطة مفرومة وملعقتا طعام من 
الزيت

❍ ملعقة طعام من معجون الفلفل
❍ ملح 
❍ بهار

❍ ملعقتا طعام من دبس الرمان
❍ فنجان قهوة من عصير التمر الهندي

❍ ملعقة طعام من معجون البندورة
❍ رغيفان من الخبز العربي مقطعان إلى 

قطع صغيرة ومقلية في الزيت
❍ نصف كوب من الطحينة مخلوط مع 

نصف كوب من اللبن المرخى بقليل من الماء 
وفص من الثوم وملح

❍ ربع كوب من الصنوبر المقلي
❍ ربع كوب من اللوز المقلي.

تحضير حشوة اللحم

يسخن 4 مالعق طعام من الزيت في مقالة 
أو قدر صغيرة. يضاف البصل المفروم ويقلى 

حتى يصبح شاحب اللون.
يضاف اللحم والملح ويطهى اللحم حتى يتغير 

لونه ويصبح مقليًا.
تطفأ النار ويضاف البهار والصنوبر. يخلط 

الكل جيدًا ويترك جانبًا حتى يبرد.

تحضير الباذنجان

تغسل حبات الباذنجان الصغيرة وتجفف. 
تترك األعناق ملتصقة بها وتفتح فجوات 

صغيرة في قعر كل حبة باذنجان لتفريغها 
من اللب.

تقلى حبات الباذنجان المفرغة في الزيت 
الساخن ثم توضع فوق محارم المطبخ الورقية.
تحشى حبات الباذنجان المقلية بحشوة اللحم.

تحضير صلصة البندورة

تقشر رؤوس البندورة وتهرس للحصول على 
صلصة.

يقلى البصل في الزيت ويضاف إلى صلصة 

البندورة.
يضاف الملح والبهار ودبس الرمان وعصير 
التمر الهندي ومعجون الفلفل للحصول على 

مزيج لذيذ.
تبسط صلصة البندورة في قعر صينية فرن 

أو طبق زجاجي مقاوم لحرارة الفرن.
ترصف قطع الباذنجان المحشوة فوق 

الصلصة وتوضع في وعاء زجاجي مقاوم 
للحرارة وتخبز في الفرن بعد تغليف الوعاء 

بورق االلمنيوم حتى تنضج وتصبح طرية لمدة 
02 دقيقة تقريبًا.

تخرج الصينية من الفرن.

لتقديم الطبق

ترصف قطع الخبز المقلي في قعر طبق 
التقديم، ثم تسكب فوقها صلصة البندورة.

توضع بعدها رؤوس الباذنجان المحشوة فوق 
الصلصة ويسكب فوقها طرطور الطحينة 

واللبن.
يزين الطبق باللوز المقلي والصنوبر.

يرش القليل من البقدونس المفروم على 
حواف الطبق قبل التقديم.

فتة مكدوس الباذنجان



مطبخ  لها

كركند مع 
الصلصة الحمراء 

وتاغلياتل 
الزعفران

راء
خض

وال
اء 

حمر
ة ال

جبن
ت ال

كرا

الكمية تكفي شخصان

❍ كركند واحد وزنه 600 غ
❍ 3 رؤوس بندورة )طماطم( مقشرة 

ومفرومة
❍ ملعقة طعام من معجون البندورة

❍ بصلة صغيرة مفرومة
❍ ملعقتا طعام من زيت الزيتون

❍ ملح
❍ فلفل أبيض

التحضير

توضع كمية كافية من الماء فوق النار في 
قدر كبيرة حتى الغليان.

حين يغلي الماء، يغمر فيه رأس الكركند أواًل، 
ومن ثم جسمه.

يسلق الكركند لمدة 5 إلى 6 دقائق حتى 
يصبح أحمر اللون، ثم يرفع من الماء المغلي 

ويغسل بالماء البارد الجاري من الصنبور.
يفصل الذيل عن الجسم ويقطع جانبا 

القشرة الرقيقة التي تغطي الذيل الستخراج 
اللحم بعناية.

يسخن زيت الزيتون في قدر صغيرة ويقلى 
فيه البصل حتى يصبح شاحب اللون. يضاف 

إليه معجون البندورة مع البندورة المفرومة 
والملح والفلفل األبيض. يطهى الكل معًا حتى 

تصبح الصلصة كثيفة قلياًل.
يقطع ذيل الكركند إلى شرائح متوسطة 

الحجم وتضاف هذه الشرائح إلى الصلصة.
تحضر التاغلياتل وتوضع في طبق التقديم. 
يوضع الى جانبها رأس الكركند وذيله ويوزع 

من ثم اللحم مع الصلصة في المسافة 
الممتدة بين الرأس والذيل.

يزين الطبق بأوراق البقدونس المقلية.

الكمية تكفي 4 أشخاص

❍ 300 غ من جبنة الفيتا
❍ كوب من القشدة الطازجة

❍ بصلة صغيرة مفرومة ناعمًا
❍ رأس فلفل أحمر كبير مفروم ناعمًا

❍ نصف باقة من البقدونس مفرومة ناعمًا
❍ بسكويت هّش للتقديم

❍ أوراق خس للزينة
❍ كرة غريبفروت

❍ زيتون أسود

التحضير

تهرس جبنة الفيتا بواسطة مهرسة البطاطا 
أو الشوكة.

تضاف إليها القشدة الطازجة والبصل ويخلط 
المزيج ثم تحضر منه كرات أصغر من الجوز.

تقسم الكرات قسمين.
تغمس نصف الكرات في الفلفل األحمر 

المفروم وتغلف من كل الجهات ثم توضع فوق 
محارم المطبخ الورقية.

تغمس الكرات األخرى في البقدونس المفروم 
وتوضع فوق محارم المطبخ الورقية.

تقطع حبة الغريبفروت من األسفل لتثبيتها 
ثم تغطى بأوراق الخس، شرط تثبيت أوراق 

الخس بواسطة عيدان األسنان.
تغرز عيدان أسنان خشبية في حبة 

الغريبفروت وتوضع فيها الكرات الحمراء 
والخضراء بحيث تغطي الكرات الملونة كل 

حبة الغريبفروت.
توضع قطع البسكويت الهشة حول الطبق قبل 
تقديمه كنوع من المقبالت قبل وجبة الطعام 

أو كوجبة خفيفة في الحفالت.



مطبخ  لها

أقراص الكفتة 
المقلية بالطحينة

إعداد السيدة 
أناهيد دونيكيان 

تصوير: رونالد ناصيف

الكمية تكفي 4 أشخاص

❍ لحم غنم )مفروم ناعمًا(750 غرامًا 
❍ بقدونس ربع باقة خضراء مفرومة

❍ بصلتان متوسطتا الحجم
❍ بهار أسود ناعم حلو رّشة 

❍ قرفة ناعمة رّشة 
❍ ملح حسب الذوق

❍ طحين ملعقتا طعام
❍ نعناع )طازج ومفروم( نصف كوب
❍ سمنة أو زيت نباتي نصف كوب 

❍ طحينة نصف كوب
❍ ماء فاتر لتذويب الطحينة

❍ فص ثوم مهروس مع رّشة ملح

التحضير

يُضاف البصل المفروم والبقدونس والملح 
والبهارات إلى اللحمة المفرومة ويُدعك 

المزيج جيدًا. ثم ُتقرّص العجينة أقراصًا 
مدوّرة وُتغمس بالطحين وُتقلى بالسمنة 

وتوضع األقراص جانبًا على محارم المطبخ 
الورقية ليمتّص السمنة الفائضة.

تحضير الصلصة

ُتذوّب الطحينة بالماء الفاتر مع الثوم 
المهروس للحصول على صلصة متوسطة 

الكثافة.
ُتغمس أقراص الكفتة المقلية بصلصة 

الطحينة وُتصفى في طبق التقديم وُتزيّن 
بالبقدونس المفروم.



مطبخ  لها
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تورتة الفاكهة المشكلة

شرائح الدراق 
مع البسكويت

الكمية تكفي 6 أشخاص

العجينة

❍ كوبان من الدقيق المتعدد االستعماالت
❍ كوب من الزبدة

❍ نصف كوب من السكر الناعم
❍ فانيال

❍ صفار بيضة

الحشوة )كريم موصلين(

❍ كوب من الحليب
❍ 3 إلى 4 مالعق طعام من السكر

❍ ملعقتا طعام من دقيق الذرة 
❍ صفار ثالث بيضات

❍ كوب من الكريما الطازجة المخفوقة
❍ فاكهة متنوعة حسب الذوق

❍ نصف كوب من مربى المشمش الخالي 
من القطع

❍ 1إلى2 مالعق طعام من الماء تضاف الى 

مربى المشمش لجعله أرق قوامًا
تحضير الكريما

يسخن الحليب في قدر على النار ثم يترك 
جانبًا. يخلط السكر مع دقيق الذرة وصفار 

الثالث بيضات والقليل من الحليب. يعاد 
هذا الخليط إلى الحليب الموجود في القدر 

ويطهى مجددًا على النار للحصول على 
كاسترد سميك. تضاف الفانيال ويترك 
الكاسترد ليبرد تمامًا. تضاف الكريما 

الطازجة المخفوقة ويسكب هذا الخليط فوق 
التورتة الحقًا.

تحضير العجينة

يخلط الدقيق مع السكر الناعم، والزبدة، 
والفانيال، وصفار البيضة في خالط الطعام 

للحصول على عجينة متماسكة. توضع 
العجينة في كيس نايلون وتحفظ في الثالجة 

لمدة 2 إلى 3 ساعات.
يرش القليل من الدقيق على ورقة نايلون 

كبيرة وتوضع العجينة عليها ثم تغطى بورقة 
نايلون أخرى وترق بواسطة الشوبك للحصول 

على عجينة تورتة قطرها 24 إلى 26 سم. 
تنقل العجينة إلى قالب تورتة له قعر قابل 
للفك أو إلى طبق زجاجي مقاوم للحرارة 

وتوخز بالشوكة في قعرها ثم تحفظ في قسم 
التجليد من الثالجة لمدة ساعتين.

يحمى الفرن لغاية 350 درجة فهرنهايت 
وتخبز فيه عجينة التورتة حتى تصبح وردية 

اللون، ثم تخرج من الفرن وتحفظ جانبًا لتبرد.
تسكب الكريما فوق التورتة المخبوزة وتزين 
بالفاكهة الملونة ثم تدهن بمربى المشمش 

وتحفظ في الثالجة حتى موعد التقديم.
مالحظة: يمكن تغطية سطح التورتة غير 

المخبوزة بورق بارشمان ووضع 2 إلى 3 
أكواب من الفول أو الحمص عليها وخبزها 

في الفرن لمدة 10 دقائق، ومن ثم إزالة الفول 
وورقة البارشمان ومتابعة الخبز حتى تصبح 

التورتة ذهبية اللون.

الكمية تكفي 10 إلى 12 شخصًا

❍ كوب من األرز المطحون
❍ 9 أكواب من الماء

❍ 6 مالعق طعام من السكر
❍ 3 مالعق طعام من العسل

❍ ملعقتان صغيرتان من الكراوية
❍ ملعقتان صغيرتان من القرفة

❍ رشة من جوزة الطيب
❍ ربع ملعقة صغيرة من كبش القرنفل

❍ ملعقتان صغيرتان من مسحوق اليانسون
❍ برش جوز الهند للزينة

❍ لوز وصنوبر وجوز وفستق حلبي منقوع 
في الماء ومقشر

التحضير

يوضع األرز الناعم مع الماء والسكر والعسل 
ومزيج التوابل في طنجرة الضغط على النار. 

يغلى المزيج، ثم تغطى الطنجرة ويطهى 
المغلي لمدة 10 دقائق.

تطفأ النار ويرفع المغلي. 
يسكب المغلي في أطباق صغيرة فردية 

أو في وعاء كبير ويزين ببرش جوز الهند 
والمكسرات المنقوعة في الماء.

مالحظة: 
يمكن إعداد 

الطنجرة العادية، المغلي أيضًا في 
لكن وقت الطهو 

يصبح أطول 
ويجب تحريك 

المغلي باستمرار 
بملعقة خشبية 

إلى أن تظهر 
الفقاقيع على 

سطحه وتتطاير 
من الطنجرة.

الكمية تصنع 6 إلى 8 قطع

❍ 8 قطع من البسكويت العادي 
المطحونة ناعمًا

❍ ملعقة طعام من مسحوق الكاكاو
❍ كوبان من الحليب

❍ 3 مالعق طعام من الدقيق
❍ كوب من السكر

❍ فانيال
❍ حبتان من النكتارين أو الدراق 

األصفر، مقشرتان ومقطعتان إلى شرائح 
رقيقة

الصلصة

❍ كوب من الماء
❍ ملعقة صغيرة من القهوة السريعة 

الذوبان
❍ ملعقة طعام من السكر الناعم
❍ ملعقة صغيرة من دقيق الذرة

التحضير

يوضع البسكويت المطحون في قعر طبق 
زجاجي مقاوم للحرارة طوله 26 إلى 28 

سم. يرش فوقه مسحوق الكاكاو.
يطهى الحليب مع الدقيق والسكر والفانيال 

للحصول على كاسترد متوسط الكثافة. 
يسكب هذا الكاسترد فوق البسكويت 

ويوزع عليه بالتساوي ثم يحفظ في 
الثالجة لمدة 2 إلى 3 ساعات حتى يجمد.

يخرج الطبق من الثالجة ويقطع محتواه 
إلى مربعات، ثم تقلب المربعات رأسًا على 
عقب بحيث يصبح البسكويت في األعلى 

والكاسترد في األسفل.
يقشر الدراق ويقطع إلى شرائح توضع 

فوق مربعات كاسترد.
تحضر الصلصة بواسطة المكونات 

المذكورة أعاله ثم يسكب القليل منها فوق 
كل مربع.

يقدم الطبق باردًا بمثابة حلوى لذيذة 
وخفيفة.



مك
لس

ز با
أر الكمية تكفي 4 أشخاص

❍ كيلوغرام من شرائح السمك )الفيليه(
❍ كوبان من األرز الطويل الحبة

❍ بصلة متوسطة مفرومة
❍ نصف كوب من صلصة البندورة 

)الطماطم(
❍ نصف ملعقة صغيرة من الزعفران

❍ ملح
❍ فلفل

❍ زيت نباتي للقلي
❍ كوب ونصف كوب من الماء المغلي

❍ كوب من البازيال.

التحضير

تنظف السمكة وتغسل أو تنظف شرائح 

السمك ثم تقلى في الزيت في مقالة غير 
الصقة. ترفع الشرائح وتوضع جانبًا.

يقلى البصل المفروم في الزيت نفسه حتى 
يصبح شاحب اللون.

يغسل األرز ويصفى ويضاف إلى البصل 
المقلي ويطهى معه لبعض الوقت.

يضاف عصير البندورة والملح والفلفل 
والزعفران ونصف كوب من الماء الساخن.
يترك المزيج فوق النار حتى يبدأ بالغليان. 

تخفف بعدها النار ويتابع الطهو حتى ينضج 
األرز ويجري امتصاص كل الماء.

تضاف البازيال ويخلط مع المزيج. ثم يترك 
مزيج األرز حتى يرتاح لمدة نصف ساعة وهو 

مغطى بفوطة مطبخ.
يقدم مزيج األرز بعد تزيينه بشرائح السمك 

والبقدونس والفلفل الحريف.

شرائح السمك 
مع صلصة الطحينة

الكمية تكفي 6 أشخاص

❍ سمك 6 شرائح
❍ حليب 3 أكواب

❍ بيض عدد 3
❍ ملح نصف ملعقة صغيرة

❍ بهار أبيض ربع ملعقة صغيرة
❍ دقيق لغمس شرائح السمك

❍ زيت وزبدة لقلي شرائح السمك

صلصة الطحينة

❍ طحينة كوب مذوبة في الماء
❍ ثوم  فص أو فصا مهروسان

❍ بقدونس مفروم

للزينة

❍ بطاطا شرائح مسلوقة ومقلية سريعًا 
في الزبدة

❍ جزر شرائح مسلوقة ومقلية سريعًا في 
الزبدة

❍ لوبياء خضراء مسلوقة ومقلية سريعًا 
في الزبدة

التحضير

يضاف الملح والبهار إلى 3 أكواب حليب 
وتنقع فيها شرائح السمك لمدة 4 إلى 5 

ساعات في الثالجة.
ترفع شرائح السمك من الحليب وتجفف 

بمحارم المطبخ الورقية ثم تغمس في 
الدقيق، وبعدها في البيض، ومن ثم في 
الدقيق مجددًا وتقلى في خليط الزيت 

والزبدة حتى تصبح ذهبية اللون.
تصف شرائح السمك المقلية في طبق 

التقديم وتوزع قربها الخضار المسلوقة.
لتحضير صلصة الطحينة، تذوب الطحينة 

بعناية في الماء للحصول على صلصة 
ناعمة. يضاف إليها الثوم المهروس والقليل 

من الملح وعصير الليمون.
تسكب صلصة الطحينة فوق شرائح 

السمك مباشرة قبل التقديم. يقدم الطبق 
مع شرائح الليمون ويزين بالبقدونس 

المفروم.

مطبخ  لها



مطبخ  لها

لفافات السلمون والهامور
الكمية تكفي 4 أشخاص

❍ 10 قطع من شرائح السلمون )فيليه(
❍ 10 قطع من شرائح الهامور )فيليه(

❍ خيارة واحدة مقطعة إلى شرائح سميكة
❍ ليمونة واحدة

❍ ملح
❍ فلفل أسود

❍ زيت لدهن الشرائح
❍ صلصة حمراء

التحضير

تنظف شرائح السلمون وتقطع إلى شرائط أو 
قطع من 3 سم.

تقطع شرائح الهامور إلى شرائط أو قطع من 
3 سم.

ترصف شرائح الخيار في صينية.
تلف قطعة هامور مع قطعة سلمون وتلفان 

معًا على شكل هالل ثم تدهنان بالزيت 

وتوضعان فوق شرائح الخيار في الصينية.
يرش الملح والفلفل فوق قطع السمك.

يحمى الفرن مسبقًا وتخبز فيه قطع السمك 
في حرارة 375 درجة فهرنهايت لمدة 7 إلى 

10 دقائق.

تحضير الصلصة الحمراء

❍ ربع كوب من الزيت النباتي
❍ بصلة متوسطة مفرومة

❍ 4 رؤوس بندورة )طماطم( حمراء مقشرة 
ومفرومة

❍ ملعقة طعام من معجون البندورة
❍ رأس فلفل أحمر حريف مفروم ناعمًا

❍ فص ثوم مفروم
❍ نصف عود كرفس مفروم

❍ جزرة واحدة مفرومة
❍ نصف عود كراث

❍ رشة ملح
❍ ثالثة أرباع الكوب من مرقة الدجاج أو 

مرقة السمك.

التحضير

يسخن زيت الزيتون في قدر ويقلى فيه البصل 
والثوم حتى يصبح لونهما شاحبًا. يضاف 

الفلفل األحمر الحريف المفروم والكرفس 
المفروم والكراث المفروم والجزرة المفرومة 

ويتابع القلي. تضاف البندورة ومعجون 
البندورة والملح.

يطهى المزيج فوق نار متوسطة إلى أن يبدأ 
بالغليان. تخفف حينها النار وتضاف مرقة 
الدجاج أو مرقة السمك إلى المزيج. يطهى 

الكل حتى تصبح الصلصة كثيفة.
توضع الصلصة في خالط الطعام وتهرس.

توضع قطع السمك في طبق التقديم وتسكب 
فوقها الصلصة. كما يمكن تقديم الصلصة 

لوحدها في طبق جانبي.
يزين طبق التقديم بالسبانخ المسلوق والمقلي 

قلياًل واألرز المسلوق.

إعداد السيدة 
أناهيد دونيكيان 

تصوير: رونالد ناصيف



❍ حبش واحد وزنه 3 إلى 4 كيلوغرامات )يفضل أال 
يكون محليًا(

❍ كيس طهو حجمه كبير
❍ علبة من الزبدة في حرارة الغرفة

❍ ملعقة صغيرة من البهار الحلو
❍ نصف ملعقة صغيرة من الفلفل األبيض

❍ ربع ملعقة صغيرة من جوزة الطيب
❍ ملح

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

❍ ورقتا غار
❍ بصلة واحدة

❍ 5 حبات من الفلفل
❍ 5 حبات من البهار الحلو

❍ عود كراث
❍ كوبان من مرقة الدجاج

❍ جزرة واحدة
❍ عود كرفس

طريقة تحضير الحبش

يذوب الثلج عن الحبش وذلك بإخراجه من قسم 
التجليد من الثالجة وتركه لمدة يومين إلى ثالثة أيام 

في الثالجة حتى يذوب الثلج عنه. كما يمكن نقع 
الحبش في الماء البارد في وعاء كبير لمدة 3 إلى 4 

ساعات، شرط تغيير الماء على الدوام حتى يصبح 
لحم الحبش طريًا عند لمسه باألصابع.

تنزع ورقة النايلون عن الحبش، ثم يغسل جيدًا وتنزع 
رقبته وأحشاؤه الموجودة في بطنه.

يرش الملح والفلفل األبيض في بطن الحبش وعلى 
سطحه الخارجي، ثم يترك الحبش جانبًا في مصفاة 

لمدة ساعة أو ساعتين. يجفف بعدها بطن الحبش 
بمحارم المطبخ الورقية.

يغرز قلم رصاص كليل أو عود خشبي صيني تحت 
سطح جلد الحبش وذلك في محاولة لفصل الجلد عن 
اللحم. تدخل اليد تحت جلد الحبش لفصل الجلد عن 

اللحم قدر اإلمكان.
في وعاء آخر، تخلط الزبدة الطرية مع التوابل 

ويستعمل هذا المزيج لبسطه تحت الجلد فوق اللحم 
الصدر، شرط إقحام مزيج الزبدة إلى الحواف 

والرجلين أيضًا.
يحشى بطن الحبش بقسم من األرز المحضر، ثم 

تخاط المساحة المفتوحة بين الرجلين وتربط 
الرجالن معًا بواسطة خيط. يغرز سيخ خشبي في كل 

جانح لتثبيته في مكانه.
يوضح الحبش المحشو في كيس طهو بحجم الحبش، 

وتوضع معه كل الخضار والتوابل المذكورة في 
الوصفة. يطهى الحبش في فرن حرارته 450 درجة 

فهرنهايت لمدة 10 دقائق حتى يستوي الجلد. تخفف 

بعدها حرارة الفرن إلى 325 درجة فهرنهايت ويطهى 
الحبش لمدة 3 ساعات إلى 3.5 ساعات حتى يصبح 

جلده وردي اللون ولحمه ناضجًا. وعليك تحريك كيس 
الحبش من حين الى آخر ليبقى الحبش ممزوجًا أو 

مغمورًا بعصارته.
يفتح الكيس وتصفى منه الصلصة. يتابع تحميص 
الحبش في الفرن حتى يصبح جلده هشًا وذهبيًا.

ينقل الحبش إلى طبق التقديم ويفك الخيط الذي 
يربط الرجلين.

يقدم الحبش مع بقية األرز ويرش فوقه المزيد من 
الصنوبر والزبيب والكستناء. ويمكنك تزيين الحبش 

ببعض االكسسوارات كشريط أحمر على رقبة الحبش 
وتغطية أطراف الرجلين بجوارب ورقية.

األرز

❍ كيلوغرام من لحم البقر أو الغنم المفروم على نحو 
متوسط

❍ بصلة متوسطة مفرومة
❍ نصف كوب من السكر المحروق على شكل 

كاراميل
❍ ملعقتا طعام من السبع بهارات

❍ 3 مالعق طعام من السمن + ملعقتا طعام من 
الزبدة + ملعقتا طعام من الزيت النباتي

❍ كوب ونصف كوب من األرز االيطالي مع كوب 

الحبش المحشو باألرز والقلوبات على الطريقة الشرقية

ونصف كوب من األرز األميركي الطويل الحبة
❍ 6 أكواب من مرقة الدجاج أو الماء

❍ ملح
❍ كوب من اللوز المقلي

❍ كوب من الصنوبر المقلي
❍ كوب من الفستق الحلبي المسلوق والمقشر

❍ نصف كيلوغرام من الكستناء المسلوقة والمقشرة 
والمقلية قلياًل

❍ كوب من الزبيب المقلي.

تحضير األرز 

يغسل األرز بالماء البارد إلى أن يصبح ماء الغسل 
صافيًا.

يصفى األرز في مصفاة.
يسخن السمن مع الزيت والزبدة في قدر كبيرة ويقلى 

فيها الصنوبر والفستق واللوز قبل وضعهم فوق 
محارم المطبخ الورقية.

يستعمل الزيت نفسه لقلي الكستناء والزبيب، ثم 
يوضع االثنان جانبًا.

يستعمل الزيت نفسه أيضًا لقلي البصل المفروم 
حتى يصبح شاحبًا. يضاف إليه اللحم ويتابع القلي 

بواسطة ملعقة خشبية إلى أن يتغير لون اللحم ويبدأ 
بالنضوج.

يضاف الملح والتوابل إلى اللحم، ثم يضاف األرز 
ويتابع القلي لمدة دقيقة أو دقيقتين حتى يصبح األرز 

مقليًا قلياًل.
يحرق نصف كوب من السكر حتى يصبح ذهبي اللون 

مثل الكاراميل ثم يضاف إليه كوب من الماء ويغلى 
االثنان معًا.

تضاف 5 أكواب من الماء أو مرقة الدجاج وكوب من 
ماء السكر المحروق. يخلط الكل معًا ويضاف الملح 

حسب الحاجة.
يطهى األرز فوق نار قوية حتى يبدأ بالغليان. تغطى 
حينها القدر وتخفف النار ويطهى األرز حتى يجري 

امتصاص كل الماء ويستوي األرز. تترك القدر مغطاة 
لمدة نصف ساعة بمنشفة مطبخ حتى يرتاح األرز.

الصلصة

❍ 4 مالعق طعام من الزبدة
❍ 4 مالعق طعام من الدقيق

❍ 4 أكواب من صلصة شواء الحبش
❍ نصف ملعقة طعام من السبع بهارات.

تحضير الصلصة

تسخن الزبدة حتى تذوب. يضاف إليها 
الدقيق ويقلى االثنان معًا 
لمدة دقيقة أو دقيقتين. 

تضاف بعدها صلصة شواء 
الحبش ويحرك المزيج 

ويطهى فوق النار حتى تصبح 
الصلصة كثيفة.

تضاف التوابل وتخلط مع 
الصلصة بواسطة مخفقة معدنية 
أو ملعقة خشبية لتفادي الحصول 

على صلصة كثيرة الكتل.

مالحظة: 
الصلصة كثيرة إذا أصبحت 

الكتل، يجب 
تصفيتها عبر 

منخل.

مطبخ  لها

طائر األحالم

صلصة رقم 1

❍ ثلث كوب من الزيت النباتي
❍ ثلث كوب من الخل

❍ ملعقة صغيرة من السكر
❍ نصف ملعقة صغيرة من الملح

❍ ربع ملعقة صغيرة من الفلفل األبيض
❍ فص مهروس من الثوم

صلصة رقم 2

❍ ثالثة أرباع كوب من اللبن
❍ نصف كوب من المايونيز

❍ ملعقتا طعام من البصل المبشور
❍ ملعقتا طعام من الشبث

❍ نصف ملعقة صغيرة من الملح.

إلعداد الطائر

❍ 8 إلى 10 حبات قريدس متوسطة الحجم، 
مسلوقة ومقشرة وإنما محتفظة بذيلها

❍ 20 سيخ خشبي طولها 16 سم
❍ 30 سيخ خشبي طولها 24 سم

❍ 6 إلى 8 رؤوس ذرة صغيرة
❍ 9 إلى 10 شرائح خيار

❍ 8 إلى 10 مكعبات من جبنة القشقوان
❍ 8 إلى 10 قطع هوت دوغ بقري صغيرة 

الحجم
❍ 8 إلى 10 مكعبات من جبنة الشيدار
❍ 8 إلى 10 حبات من الزيتون األسود

رغيف خبز كبير بيضوي أو دائري الشكل
❍ 6 إلى 8 حبات فجل مقطعة

❍ 6 إلى 8 رؤوس من البصل األخضر

❍ 6 إلى 8 مكعبات من الفلفل األحمر
❍ 6 إلى 8 رؤوس بندورة )طماطم( صغيرة 

الحجم
❍ 6 إلى 8 أزهار جزر

❍ 3 شرائح توست
❍ 6 شرائح سالمي بقري

❍ 6 شرائح لحم حبش
❍ 6 إلى 8 شرائح بسترما )اختياري(

❍ 4 شرائح جامبون بقري
❍ رأسان من األنديف البلجيكي

❍ جبنة قشدية
❍ 9 إلى 10 أزهار قنبيط

❍ 9 إلى 10 أزهار بروكولي

قبل يوم واحد، ينظف القريدس ويسلق.
تسلق أزهار القنبيط والبروكولي ثم تشطف 

وتجفف.
يقطع الجزر على شكل أزهار ثم يسلق قلياًل.

يقطع الفجل وفق الشكل المطلوب ثم ينقع 
في الماء.

يقطع الخيار إلى شرائح.
يقطع البصل األخضر ثم ينقع في الماء.
تحضر الصلصتان وتحفظان في قوارير 

الستعمالهما عند الحاجة.
هذا الطبق 

الزخرفي مالئم 
لكل المناسبات 

الخاصة، ويمكن أن 
يشكل وسطًا جمياًل 

وأساسيًا للمائدة.

مالحظة: 
عليك سيدتي 

االنتباه الى 
لمعرفة مراحل الصورة جيدًا 

الطائر، والهدف كيفية تزيين 
من استعمال 

االسياخ 
واللحم بطريقة تثبيت الخضار الخشبية في 

جميلة ومميزة.
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حس الكمية تكفي 6 أشخاص

ملعقة طعام من زيت الزيتون
بصلتان متوسطتان مفرومتان خشنًا

3 فصوص ثوم مفرومة
2 كلغ من البندورة الحمراء المقشرة 

والمفرومة خشنًا
3 أكواب من مرقة اللحم أو الخضار

4 رؤوس من الفليفلة الحريفة المفرومة 
ناعمًا

ملعقتا طعام من معجون البندورة
250 غ من المعكرونة اللولبية

8 أوراق حبق طازجة مفتتة ناعمًا

التحضير

يسخن الزيت في قدر كبير ويقلى فيه البصل 

والثوم مع التحريك حتى يذبل البصل. تضاف 
البندورة، ومرقة اللحم أو الخضار، والفليفلة، 

ومعجون البندورة. يترك المزيج على النار 
حتى الغليان. يطهى المزيج على نار خفيفة من 

دون غطاء، مع التحريك بين الحين واآلخر، 
لمدة 15 دقيقة أو حتى تنضج البندورة.

يهرس مزيج البندورة للحصول على هريسة 
ناعمة ثم يصفى عبر منخل. يعاد الحساء إلى 

النار ويترك حتى الغليان.
في غضون ذلك، تسلق المعكرونة في قدر 

كبيرة من الماء المغلي المملح حتى تنضج ثم 
تصفى.

مباشرة قبل تقديم الحساء، تضاف 
إليه المعكرونة مع 

أوراق الحبق.

سلطة القيصر
الكمية تكفي 4 أشخاص

❍ خسة آيسبرغ أو خسة عادية مغسولة 
ومصفاة ومقطعة

❍ صدرا دجاج مشويان أو مسلوقان 
ومقطعان

صلصة السلطة

❍ 4 مالعق طعام من عصير الليمون
❍ 4 مالعق طعام من عصير البرتقال

❍ ملعقتا طعام من الكريما الطازجة
❍ 2 إلى 3 قطع من شرائح سمك األنشوفة

❍ فصا ثوم مبشوران
❍ ملعقة طعام من الكبّار

❍ ربع ملعقة صغيرة من البهار األبيض
❍ 3 مالعق طعام من جبنة البارميسان 

المبشورة

مكعبات الخبز 

❍ فصا ثوم مبشوران
❍ ربع كوب من زيت الزيتون

❍ 6 قطع من التوست األبيض
❍ ربع كوب من جبنة البارميسان

التحضير

تخلط قطع الدجاج مع قطع الخس في 
طبق سلطة كبير. يخلط عصير الليمون 
مع عصير البرتقال، والكريما الطازجة، 

وشرائح سمك األنشوفة، والثوم، والكبّار، 
والبهار األبيض، وجبنة البارميسان 

للحصول على الصلصة.
لتحضير مكعبات الخبز، تزال القشرة عن 

قطع التوست ويقطع اللب إلى مكعبات. 
يخلط الثوم مع زيت الزيتون ويسكب فوق 
مكعبات الخبز. تخبز المكعبات في الفرن 

حتى تصبح وردية اللون. يطفأ الفرن 
وتترك مكعبات الخبز داخله حتى تجف. 
تخرج بعدها من الفرن وتنثر فوقها جبنة 

البارميسان.
تسكب الصلصة فوق سلطة الخس 

والدجاج، ثم توزع مكعبات الخبز في 
األعلى.

مطبخ  لها

مالحظة: 
يمكن إضافة 

نصف 
كيلوغرام من 
كرات اللحم 

إلى هذا 
الحساء.

الكمية تكفي 8 أشخاص

❍ بياض 5 بيضات وربع كوب من السكر
❍ صفار 5 بيضات ونصف كوب من السكر

❍ ثالثة أرباع الكوب من الدقيق
❍ فانيال

التحضير

يخفق بياض البيض حتى يصبح كثير الرغوة وأبيض 
اللون. يضاف إليه السكر ويتابع الخفق للحصول على 

مرانغ المع وكثيف.
يخفق صفار البيض، ثم يضاف إليه السكر ويتابع 

الخفق حتى يصبح لونه أصفر شاحب. يضاف إليه 
الدقيق والفانيال.

يخلط بياض البيض مع صفار البيض باستعمال ملعقة 
خشبية.

يدهن قعر صينية مربعة طولها 22 سم بالزيت ويرش 
فوقها الدقيق. يسكب فيها مزيج الجاتوه ويخبز في 
فرن حرارته 350 درجة فهرنهايت لمدة 20 إلى 25 

دقيقة أو حتى ينضج داخل الجاتوه. يمكن التحقق من 
نضوج الجاتوه بغرز عود أسنان في وسطه. وإذا خرج 

العود نظيفًا يكون الجاتوه أصبح جاهزًا.
يترك الجاتوه جانبًا حتى يبرد ثم يقلب فوق مصبع.

يقطع الجاتوه أفقيًا إلى 3 أقسام متساوية. يتم 

استعمال أول قسم بمثابة الغطاء، فيما يلصق 
القسمان الباقيان ببعضهما بواسطة الكريما للحصول 

على شكل علبة.
يدهن القسم المنفصل من الجاتوه بمربى المشمش.

يزين غطاء العلبة بالمرصبان للحصول على شكل 
غطاء علبة.

يحضر المرصبان األحمر الملون إلعداد شريط 
زخرفي يستعمل للف الغطاء. كما تستعمل السكاكر 

الصغيرة الذهبية لتزيين الغطاء.
تبسط الكريما فوق الطبقتين الباقيتين من الجاتوه، 
ثم يدهن فوقها مربى المشمش قبل لصق الطبقتين 

ببعضهما. يزين الجاتوه بالمرصبان للحصول على 
شكل علبة.

تصف حبات الشوكوال حول حافة العلبة.
تغطى علبة الشوكوال بالغطاء على نحو نصف مائل ثم 

تحفظ في الثالجة حتى موعد التقديم.

الطبقة العلوية

❍ نصف كيلوغرام من المرصبان المخلوط مع 
مسحوق الكاكاو

❍ مربى المشمش
❍ حبات شوكوال لتزيين العلبة

أو ديكوفوندان جاهز مخلوط مع مسحوق الكاكاو 
)يباع معجون ديكوفوندان في المحالت التي تبيع 

لوازم الحلويات(

الكريما

❍ بياض 6 بيضات
❍ كوب وثلث الكوب من قطر السكر

❍ 3 أكواب من الزبدة
❍ فانيال

التحضير

يسخن كوب وثلث الكوب من السكر في قدر لغاية 120 
درجة مئوية حتى يصبح السكر كثيفًا ولكن من دون أن 

يحترق.
يوضع بياض البيض في الخالط الكهربائي ويخفق 

حتى يصبح أبيض اللون وخفيفًا.
يضاف إليه القطر الساخن جدًا أثناء عمل الخالط 

بسرعة متوسطة.
يتابع خفق القشدة حتى يصبح المرانغ باردًا تمامًا 

عند لمس وعاء الخالط باليدين.
تضاف قطع من الزبدة إلى المرانغ على نحو تدريجي 

وتخلط معه بملعقة خشبية أو شريط حديدي حتى 
يصبح المزيج خفيفًا وقشديًا وناعمًا.

يجب أن تكون حرارة الزبدة في حرارة المرانغ، أي في 
حرارة الغرفة، وذلك لتفادي التخثر.

تبسط هذه القشدة بين طبقات الجاتوه.

جاتوه علبة الشوكوال



مطبخ  لها

إعداد السيدة 
أناهيد دونيكيان 

تصوير: رونالد ناصيف

قوزي السمك بالبندورة
الكمية تكفي 6 أشخاص

❍ سمكة هامور وزنها 3 كيلوغرامات
❍ بصلتان متوسطتان مفرومتان

❍ بندورة حمراء 3 حبات كبيرة مفرومة
❍ بصلتان كبيرتان مقطعتان إلى شرائح

❍ ثوم مهروس ملعقة طعام
❍ كمون نصف ملعقة طعام
❍ بهار  أسود ملعقة صغيرة

❍ زعفران ملعقة صغيرة
❍ ملح ملعقة طعام )حسب الذوق(

❍ زيت نصف كوب
❍ زبيب نصف كوب

❍ علبة من المعكرونة وزنها 500 غ

توابل السمك

❍ ثوم مهروس ملعقة طعام  
❍ بهار أسود ملعقة صغيرة  
❍ زيت لقلي السمك كوبان  

❍ ملح حسب الذوق

التحضير

تنظف السمكة وتغسل وتفرك بالملح والثوم 
والتوابل.

تقلى السمكة في الزيت ثم تترك جانبًا.

تسلق المعكرونة في الماء المملح ثم تصفى 
وتترك جانبًا.

يوضع نصف كوب من الزيت في مقالة ويقلى 
فيها البصل حتى يذبل. 

يضاف الثوم ويتابع القلي بضع ثوانٍ.
ينقل خليط البصل والثوم والتوابل والزبيب 

والبندورة إلى قدر. يطهى الخليط قلياًل على 
النار.

يوزع هذا الخليط فوق السمكة المقلية 
وداخلها أيضًا.

تلف السمكة بورقة ألمنيوم وتطهى بطريقة 
البان ماري لمدة 40 الى 50 دقيقة حتى 

تنضج تمامًا.

مالحظة: 
تقدم السمكة 

فوق طبقة 
من المعكرونة 
ويزين الطبق 
بالمزيد من 

البصل المقلي.



مطبخ  لها

لفافات الجبنة
الكمية تكفي 6 أشخاص

❍ كوبان من الدقيق )الطحين(
❍ ربع كوب من اللبن

❍ ربع كوب من الزيت أو الزبدة المذوبة
❍ بيضة واحدة

❍ نصف ملعقة صغيرة من الملح
❍ ملعقة صغيرة من الخميرة الفورية.

الحشوة

❍ نصف كيلوغرام من جبنة العكاوي 
والمجدولة

❍ بيضة 
❍ ملعقة طعام من اللبنة

❍ ملعقتا طعام من البقدونس المفروم
❍ ملعقتا طعام من البصل المفروم

❍ نصف ملعقة صغيرة من الفلفل األحمر 
)اختياري(

❍ صفار بيضة واحدة وملعقة صغيرة من 
الحليب.

التحضير

يوضع الدقيق واللبن والزيت والبيض والملح 
والخميرة في خالط الطعام ويخلط الكل 

حتى تمتزج كل المكونات وتتحول إلى كتلة 
متماسكة في زاوية واحدة من وعاء الخالطة.
تقسم العجينة ثالثة اقسام وتوضع في وعاء 

وتغطى بفوطة مطبخ.
تقطع الجبنة إلى شرائح وتنقع في الماء 

البارد. يغير الماء كل نصف ساعة للتخلص 
من معظم الملح الموجود في الجبنة.

تعصر الجبنة وتخلط مع اللبنة والبيض.
يرق كل قسم من العجينة ويحوّل إلى دائرة 

كبيرة. تقسم الحشوة أيضًا ويوضع ثلثها على 
حافة واحدة من العجينة، ثم تلف العجينة 

ويغلق طرفاها للحؤول دون خروج الجبنة أثناء 
الخبز. تكرر العملية نفسها مع العجينة الثانية 

والثالثة.
تستعمل السكين لفتح بضعة شقوق في كل 

لفافة.
يدهن سطح كل لفافة بصفار البيض، ثم 

تخبز اللفافتان في فرن حرارته 350 درجة 
فهرنهايت أو 180 درجة مئوية إلى أن يصبح 

سطحهما وردي اللون.
تخرج اللفافات وتتركان حتى تبرد. تقطع كل 

لفافة إلى شرائح وتقدم كنوع من المقبالت.



مطبخ  لها

الكمية تكفي شخصان

Penne 250 غ من معكرونة البيني ❍
❍ ملعقتا طعام من الزيت

❍ نصف كيلوغرام من شرائح لحم الدجاج 
)صدور الدجاج(

❍ فصان مهروسان من الثوم
❍ نصف ملعقة صغيرة من مسحوق الخمس 

بهارات
❍ نصف ملعقة صغيرة من الكمون المطحون

❍ نصف ملعقة صغيرة من مسحوق الكاري
❍ رأس فلفل أحمر حريف صغير، مفروم

❍ ربع كوب من صلصة الفلفل الحريف
❍ 3 مالعق صغيرة من زيت السمسم

❍ ملعقتا طعام من صلصة الصويا الخفيفة
❍ حبتان من الفطر الصيني ذات الشكل 
الدائري، منقوعتان في الماء ومفرومتان

❍ بصل أخضر مفروم للزينة

التحضير

تسلق المعكرونة من دون غطاء في قدر من الماء 
المغلي إلى أن يصبح شبه ناضج، ثم يصفى.

تضاف نصف كمية الزيت إلى النودلز وتخلط 
معها قلياًل.

تقطع شرائح الدجاج إلى قطع صغيرة.
تسخن بقية الزيت في مقالة أو قدر ويقلى 

فيها الثوم مع التوابل والفلفل الحريف والفطر 
وقطع الدجاج. يقلى الكل معًا لمدة 5 دقائق 
تقريبًا أو حتى تنضج قطع الدجاج. تضاف 

الصلصة الحريفة إلى المزيج.
تضاف بعدها معكرونة النودلز وزيت السمسم 

وصلصة الصويا ويطهى الكل فوق النار حتى 
يسخن المزيج جيدًا.
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الكمية تكفي 4 أشخاص

❍ سمكة لقز يتراوح وزنها بين 1 و5،1 
كيلوغرامًا

❍ بصلة كبيرة مقطعة إلى شرائح
❍ 4 فصوص ثوم مهروسة

❍ كوب من الزيت النباتي للقلي
❍ ليمونة واحدة مقطعة إلى شرائح
❍ ملعقتا طعام من عصير الليمون

❍ نصف ملعقة صغيرة من العقدة الصفراء
❍ نصف ملعقة صغيرة من النومي 

المطحون
❍ ملعقة صغيرة من الكمون

❍ ملعقتان صغيرتان من التوابل المتنوعة 
)قرفة، خولنجان، هال، ملح، فلفل أسود(

❍ 3 مالعق طعام من الدقيق
❍ نصف باقة من الكزبرة الطازجة 

المفرومة
❍ كوب من الماء

طريقة التحضير

تنظف السمكة وتغسل ثم تجفف بواسطة 
محارم المطبخ الورقية.

يهرس الثوم مع نصف ملعقة صغيرة من 
الملح إضافة إلى الكمون وعصير الليمون 

والنومي.
تنقع السمكة في هذا المزيج لمدة نصف 

ساعة ثم تغمس في الدقيق وتقلى في الزيت 
النباتي الساخن حتى تنضج ويصبح جلدها 

هشًا.
ترفع السمكة من المقالة وتوضع جانبًا.

يقلى البصل في المقالة نفسها حتى يصبح 
ذهبيًا، ثم تضاف إليه الكزبرة المفرومة 

وتقلى لبعض الوقت قبل أن ترفع وتوضع 
جانبًا.

يوضع كوب من الماء في المقالة نفسها 
وتضاف إليه التوابل المتنوعة. تطهى التوابل 
فوق النار حتى يغلي المزيج. يحتفظ بالقليل 
من هذا المزيج جانبًا ويضاف مزيج البصل 
إلى الكمية الباقية في المقالة. يطهى الكل 

لمدة دقيقتين الى ثالث دقائق.
توضع السمكة في طبق التقديم وتسكب 

فوقها الصلصة. تزين السمكة بمزيج البصل 
والكزبرة المحتفظ به جانبًا وكذلك بشرائح 

الليمون.
تقدم السمكة ساخنة مع األرز المسلوق أو 

البطاطا.

سمك مقلي 
بالبصل والكزبرة 

)طبق خليجي(



مطبخ  لها

مربعات البسكويت بالزبدة

الكمية تكفي 6 أشخاص

❍ زبدة طرية 125 غ
❍ فانيال

❍ سكر كوب وربع الكوب  
❍ بيض )في حرارة الغرفة( 3

❍ دقيق متعدد االستعماالت كوب 
❍ دقيق ذاتي االرتفاخ نصف كوب

❍ بيكربونات الصودا ربع ملعقة صغيرة
❍ حليب نصف كوب

الحشوة

❍ كاكاو  منخول ربع كوب  
❍ قرفة ملعقة صغيرة

❍ جوز مفروم ناعمًا نصف كوب

التحضير

يحمى الفرن لغاية 300 درجة فهرنهايت. 
يدهن قالب جاتوه مستطيل طوله 22 سم 

وعرضه 10 سم بالزيت ويرش عليه الدقيق.
تخفق مكونات الجاتوه مع بعضها في الخالط 
الكهربائي ليصبح المزيج ناعمًا وشاحب اللون.
يسكب ثلث هذا المزيج في قالب الجاتوه، ثم 
تسكب فوقه نصف كمية الحشوة ويوزع فوقه 

ثلث آخر من مزيج الجاتوه. تسكب مجددًا 
الكمية الباقية من الحشوة لتغطى أخيرًا بما 

تبقى من المزيج.
تخبز الصينية في الفرن لمدة ساعة وربع 
الساعة. يترك الجاتوه ليرتاح 5 دقائق ثم 

يقلب على مصبّع حديدي ليبرد تمامًا.
يرش السكر الناعم على الجاتوه قبل تقديمه.
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الكمية تكفي 6 إلى 8 أشخاص

❍ دقيق )المتعدد االستعماالت( 3 أكواب  
❍ زبدة كوبان

❍ صفار بيضتين
❍ فانيال

❍ سكر  ناعم ثالثة أرباع الكوب 
❍ مربى مشمش

❍ سكر ناعم للزينة

التحضير

يخلط الدقيق مع الزبدة والسكر الناعم 
والفانيال في خالط الطعام للحصول على 

مزيج مفتت.
يضاف صفار البيضتين ويتابع الخلط 

للحصول على عجينة متماسكة في زاوية 
واحدة من وعاء الخالط.

تقسم العجينة إلى كرتين وتلف بورق النايلون 
وتحفظ في الثالجة لمدة ساعة.

ترق أول كرة عجين فوق سطح مرشوش 
بالدقيق للحصول على دائرة سماكتها ربع 
سنتيمتر. تقطع دائرة العجين إلى مربعات 

من 6 سم. تصف هذه المربعات في صينية.
تكرر العملية نفسها مع الكرة الثانية من 

العجين وتقطع الدائرة إلى مربعات صغيرة، 
على أن يتم إحداث فتحة صغيرة وسط كل 
مربع. يجب الحصول في النهاية على العدد 
نفسه من المربعات الذي تم الحصول عليه 

من العجينة األولى.
تخبز مربعات العجين في فرن حرارته 350 

درجة فهرنهايت حتى تشقرّ قلياًل وتنضج.
تخرج قطع البسكويت من الفرن وتترك لتبرد 

تمامًا.
تقلب مربعات البسكويت وتسكب ملعقة 

صغيرة من مربى المشمش وسط كل مربع.
يرش السكر الناعم فوق مربعات البسكويت 

التي تحتوي على فتحة في وسطها.
تلصق مربعات البسكويت المدهونة بالمربى 

مع المربعات المفتوحة في وسطها.
تحفظ قطع البسكويت المحشوة في وعاء 

كتيم للهواء.



مطبخ  لها

إعداد السيدة 
أناهيد دونيكيان 

تصوير: رونالد ناصيف

روستو بالثوم والكزبرة
الكمية تكفي 5 أشخاص

❍ لحم العجل )شهباية( كيلو ونصف الكيلو
❍ ثوم 6 إلى 8 فصوص

❍ كزبرة خضراء )مفرومة( نصف باقة
❍ سمنة أو زبدة )بحرارة الغرفة( 3 إلى 4 

مالعق 
❍ بصلتان مقّطعتان

❍ جزرتان مقّشرتان ومقّطعتان
❍ طحين ملعقتا طعام

التحضير 

يُغرز في قطعة الشهباية )الروستو( قسم من 
فصوص الثوم المقّشر.

ُتمّلح الشهباية وتبهر ثم توضع في صينية 
وتدهن بالسمنة.

ُتخبز الشهباية في الفرن وُتسقى من سمنتها 
من وقت إلى آخر.

يُضاف البصل والجزر إلى الشهباية وُتقّلب بين 
الحين واآلخر.

ُتترك الشهباية في الفرن على نار خفيفة 
لتنضج ويضاف اليها الماء الساخن من وقت 

الى آخر، للحفاظ على صلصة اللحم.
ُتخرج الشهباية من الفرن وتوضع جانبًا في 

صينية.
ُترش الصينية بالطحين وُتقّلب جيدًا.

يُضاف الثوم المهروس مع الكزبرة الخضراء 
ويُقّلب في الصينية ثم يُضاف إليه القليل من 

الماء ويُترك ليغلي.
ويُصّفى المزيج ويحفظ جانبًا.

يُقّطع الروستو إلى شرائح رقيقة ويُسكب في 
طبق التقديم.

ُتضاف صلصة الثوم والكزبرة إلى الروستو 
وُتقدّم ساخنة.



مطبخ  لها

كباب بالكرز األسود
الكمية تكفي 4 إلى 5 أشخاص

❍ كيلوغرام من لحم العجل أو الغنم المفروم 
ناعمًا )كفتة( 

❍ ملعقة صغيرة من الملح
❍ ملعقة صغيرة من البهار

❍ نصف ملعقة صغيرة من الفلفل األحمر
❍ ربع ملعقة صغيرة من القرفة

❍ نصف ملعقة صغيرة من الفلفل األسود
❍ كيلوغرامان ونصف الكيلو من الكرز 

الصغير والحامض

❍ كوبان من السكر
❍ كوبان من الماء لنقع بذور الكرز

❍ زيت للقلي.

التحضير

تنزع بذور الكرز وتنقع هذه البذور في 
كوبين من الماء ثم تفرك جيدًا وترمى ليتم 

االحتفاظ فقط بالماء.
توضع حبات الكرز المنزوعة البذور مع الماء 

والسكر في قدر وتطهى فوق النار لمدة 10 
إلى 12 دقيقة.

يخلط اللحم مع الملح، والبهار، والفلفل 
األحمر واألسود والقرفة. تحضر كرات 

صغيرة بحجم حبات الكرز من خليط اللحم. 
تبلل اليدان بالماء أثناء تقريص اللحم وذلك 

لتفادي التصاقه باليدين.
تقلى كرات اللحم في الزيت ثم تضاف إلى 

مزيج الكرز وتطهى معًا إلى أن تتكاثف 
الصلصة قلياًل.

يقطع الخبز العربي إلى مربعات ويرصف 
في قعر الطبق )اختياري(. يسكب فوقه مزيج 

اللحم والكرز ويقدم الطبق ساخنًا. 

مالحظة: إنه 
طبق حلبي.



مطبخ  لها

الكمية تكفي 4 إلى 6 أشخاص

❍ دجاجة وزنها 1،5 كلغ
❍ بصلة صغيرة أو رأسا كرّاث

❍ فصا ثوم
❍ عنق من البقدونس الطازج
❍ عنق من الكزبرة الطازجة

❍ ملعقة صغيرة من الملح
❍ ملعقة صغيرة ونصف الملعقة من البهار 

الحلو
❍ ملعقة صغيرة ونصف الملعقة من 

الكمون المطحون
❍ 3 مالعق طعام من الزبدة في حرارة 

الغرفة
❍ ليمونة واحدة )اختياري(

❍ أعناق بقدونس أو كزبرة للزينة

التحضير

تنظف الدجاجة من الدهن ثم يشطف 
داخلها بالماء البارد. تقطع الدجاجة إلى 

قسمين أو أربعة أقسام بواسطة سكين 
حادة.

يفرم البصل ناعمًا جدًا مع الثوم، 
والبقدونس، والكزبرة، والملح، والتوابل في 

خالط الطعام. تضاف الزبدة وتخلط مع 
المزيج ليصبح معجونًا ناعمًا. 

يدهن جلد الدجاج جيدًا بهذا المعجون، ثم 
توضع قطع الدجاج جانبًا ساعة أو ساعتين.
يحمى الفرن لغاية 400 درجة فهرنهايت أو 

200 درجة مئوية. 
توضع قطع الدجاج في صينية وتوزع حولها 

قطع الليمون )في حال استعماله( ويسكب 
فوقها عصير الليمون. 

يخبز الدجاج في الفرن طوال ساعة وربع 
الساعة أو أكثر حتى ينضج، على أن تسكب 

عصارة الدجاج فوق الدجاج بين الحين 
واآلخر خالل الخبز.

إذا أصبحت قطع الدجاج ذهبية اللون 
بسرعة، يجب تغطيتها بورقة ألمنيوم أو 

ورقة بارشمان رخوة قبل استئناف الخبز.
يترك الدجاج مغطى في الصينية لمدة 

5 إلى 10 دقائق، ثم يزين بالبقدونس أو 
الكزبرة قبل التقديم.

دجاج مراكش
يف

لش
ة ا

لط
س الكمية تكفي 4 أشخاص

❍ خسة آيسبرغ مقطعة
❍ نصف كوب من الجبنة السويسرية 

المبشورة
❍ 5 إلى 6 شرائح من الجامبون البقري

❍ 5 إلى 6 شرائح من جبنة الغرويار
❍ رأسان من البندورة )الطماطم(

❍ حبتان من الخيار

التحضير

تخلط كل الخضار مع بعضها في طبق 

السلطة.
 تلف شرائح الجامبون البقري بشرائح جبنة 

الغرويار وتلف على شكل سجائر ثم تقطع إلى 
شرائح.

توزع شرائح الجبنة والجامبون فوق السلطة.
يخلط الخردل مع المايونيز والعسل والكريما 

الطازجة. يضاف عصير الليمون والفلفل 
األبيض. يضاف من ثم القليل من الماء لترقيق 

الصلصة عند الضرورة.
تسكب الصلصة فوق السلطة مباشرة قبل 

التقديم.



مطبخ  لها

بقالوة محشوة بالجبنة
الكمية تكفي 5 إلى 6 أشخاص

❍ 454 غ عجينة فايلو
❍ 750 غ إلى كيلوغرام واحد من جبنة 

العكاوي والجبنة المجدولة
❍ 400 غ من الزبدة المذوبة، أو الزبدة 

المخلوطة مع السمنة
❍ قطر سكر

طريقة التحضير

تقطع الجبنة العكاوي والجبنة المجدولة إلى 
شرائح رقيقة وتنقع في الماء لتحليتها. تذوب 

السمنة مع الزبدة على النار.
يدهن قعر صينية خبز بالزبدة باستعمال 

فرشاة الحلويات. تبسط فوقه أول رقاقة من 
عجينة الفايلو ثم توضع فوقها رقاقة ثانية 

مدهونة بالزبدة. يتابع تكديس رقائق الفايلو 
على هذا النحو. وبعد تكديس 10 رقاقات 

فوق بعضها، ال تدهن الرقاقة العلوية بالزبدة 
وإنما تغطى بشرائح الجبنة. يتابع بعدها 
تكديس رقاقات العجين كما في السابق 

)رقاقة مدهونة بالزبدة وأخرى غير مدهونة 
بالزبدة(. يفترض أن يكون عدد الرقاقات في 

األسفل أقل مما هو فوق الحشوة.
تدهن الطبقة األخيرة من العجين بالقليل 

من الزبدة ثم تقطع البقالوة إلى 15-12 
قطعة وتخبز في فرن محمى مسبقًا لغاية 

375 درجة فهرنهايت. يجب وضع الصينية 
على المصبع الوسطي أو السفلي للفرن أثناء 

الخبز، حسب قوة الفرن الذي لديك. تخبز 

البقالوة في الفرن لمدة نصف ساعة تقريبًا 
حتى تحمرّ وتظهر الفقاقيع. يسكب فوقها 

القطر البارد فور خروجها من الفرن وتقدم 
فاترة.

قطر السكر

❍ كوبان ونصف الكوب من السكر
❍ كوبان من الماء

❍ ملعقة صغيرة من عصير الليمون

التحضير

يغلى السكر مع الماء لمدة 10 دقائق. يضاف 
عصير الليمون ويغلى القطر لمدة دقيقتين 

إضافيتين.
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