
مطبخ  لها

إعداد السيدة 
أناهيد دونيكيان 

تصوير: رونالد ناصيف

الدجاج مع األرز األصفر
الكمية تكفي 6 أشخاص

❍ دجاج 8 قطع )صدور وأفخاذ( مع جلدها 
وإنما خالية من العظام

❍ زيت وزبدة لقلي قطع الدجاج
❍ أرز بسماتي كوبان

❍ بهارات ملعقة صغيرة
❍ عقدة صفراء ملعقة صغيرة

❍ ملح وبهار
❍ بصلة متوسطة مبروشة

❍ ثوم 2 إلى 3 فصوص مفرومة
❍ ملح وبهار أبيض

❍ بهارات الخليج ملعقة طعام
❍ زعفران ربع ملعقة صغيرة

❍ عقدة صفراء ملعقة صغيرة
❍ زيت أو زبدة أو سمنة ملعقتا طعام لألرز

❍ جزر وبازيال خليط
❍ زبيب ثالثة أرباع الكوب

 ❍ ماء 2.5 كوب
❍ مرقة الدجاج مكعب

التحضير

تنقع قطع الدجاج في 4 إلى 5 أكواب من 

الحليب لمدة ساعتين ثم تجفف بمحارم 
المطبخ الورقية. تفرك قطع الدجاج بخليط 
التوابل ثم تقلى في الزيت حتى تصبح وردية 

اللون. 
توضع قطع الدجاج المقلية في قدر وتضاف 

إليها كمية كافية من الماء لغمرها وتسلق 
على النار حتى تنضج.

يحمى الزيت في قدر أخرى ويقلى البصل 
والثوم حتى يذبال. يضاف األرز المغسول 

والمصفى ويتابع الطهو لبضع ثوانٍ ثم تضاف 
بهارات الخليج والزعفران والعقدة الصفراء.
يضاف 2.5 كوب من الماء ومكعب من مرقة 

الدجاج ويطهى األرز وهو مغطى على نار 
خفيفة جدًا حتى ينضج ويمتص كل الماء.

تترك القدر مغطاة لمدة 10 إلى 12 دقيقة.
يقلى الجزر والبازيال في القليل من الزيت أو 

الزبدة.
يحرك األرز المسلوق بالشوكة ويضاف إليه 

الزبيب والجزر والبازيال.
يسكب األرز في طبق التقديم ويزين بقطع 

الدجاج ويقدم مع الصلصة المسكوبة 
في طبق صغير منفصل وسط طبق األرز 

الكبير.



شرائح لحم الغنم
 على الطريقة الريفية

الكمية تكفي 6 أشخاص

❍ كيلوغرام من شرائح لحم الغنم )الفتائل(
❍ نصف كيلوغرام من الباذنجان الطويل 

والرفيع
❍ نصف كيلوغرام من الكوسا

❍ 3الى4 بصالت صغيرة إلى متوسطة، 
مقطعة إلى شرائح

❍ 3الى4 رؤوس بندورة )طماطم( حمراء 
وقاسية، مقطعة إلى شرائح
❍ ربع كوب من زيت الزيتون

❍ أعشاب ريفية
❍ ملح 

❍ فلفل أسود

التحضير

تخلل شرائح اللحم في وعاء زجاجي قبل 24 
ساعة من موعد التحضير. تغرز الشرائح 

في أسياخ الشواء وتشوى حتى ينضج اللحم 
تقريبًا. يفرك اللحم بالصلصة أثناء الشواء.

تحضر الخضار وذلك برصفها فوق 
صينية مكسوة بالزبدة. توضع شريحة من 
الباذنجان، ثم البصل فالكوسا والبندورة. 
تتابع العملية على هذا النحو بحيث تؤلف 

الخضار سلسلة متتابعة.
يرش المزيد من الزيت فوق الخضار مع 

القليل من الملح واألعشاب الريفية.
تشوى الخضار في الفرن حتى تنضج وتصبح 

جاهزة.
ترصف شرائح اللحم والخضار فوق مهد من 

األرز وتقدم ساخنة.

تخليل شرائح اللحم

❍ 5 فصوص من الثوم المهروسة مع الملح
❍ بصلة متوسطة مقطعة إلى شرائح رقيقة

❍ ربع كوب من الزيت النباتي
❍ ملعقة صغيرة من الملح

❍ نصف ملعقة صغيرة من الفلفل األسود
❍ ملعقة طعام من معجون الفلفل

❍ ملعقة صغيرة من األعشاب الريفية
❍ نصف ملعقة صغيرة من البهار الحلو

تحضير تخليل شرائح اللحم

تخلط هذه المكونات مع بعضها وتنقع 
شرائح لحم الغنم فيها شرط تقليبها بين 
الحين واآلخر للسماح بكل أجزاء اللحم 

بامتصاص الصلصة.
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❍ ملعقة طعام من عصير الليمون
❍ 3 تفاحات حمراء

❍ 3 أعناق من الكرفس مقطعة بالعرض إلى 
شرائح رقيقة

❍ خسة افرنجية واحدة صغيرة مفتتة
❍ 3/2 الكوب من القشدة الرائبة
❍ ملعقتا طعام من اللبن العادي

❍ ملح
❍ فلفل مطحون

❍ 6 قطع جوز مفرومة خشنًا

التحضير

يمأل وعاء كبير بالماء ويضاف إليه عصير 
الليمون.

تنزع البذور من التفاحات، ولكن من دون 
تقشيرها، وتقطع إلى مكعبات حجمها 2.5 

سم. توضع قطع التفاح في وعاء من الماء بعد 
تقطيعها. تصفى بعدها جيدًا وتضاف إلى 

وعاء السلطة مع الكرفس والخس االفرنجي.
في وعاء صغير، تمزج القشدة الرائبة مع 

اللبن والملح والفلفل حسب الذوق حتى يمتزج 
الخليط جيدًا. تصب الصلصة فوق السلطة 

ويضاف الجوز ويقدم الطبق.

مالحظة: يمكن 
إغناء هذه 

الغرويار المقطعة السلطة بجبنة 
إلى مكعبات 

وقطع اللحم 
البقري المعلب.



مطبخ  لها

الكمية تكفي 6 أشخاص

❍ زبدة كوب ونصف
❍ شوكوال )نصف حلوة( 300 غ

❍ بيض )في حرارة الغرفة( 6
❍ سكر  كوب ونصف

❍ دقيق )متعدد االستعماالت( كوبان
❍ جوز )مفروم خشنًا( كوبان

❍ فانيال

الطبقة العلوية

❍ شوكوال نصف حلوة مفرومة 150 غ
❍ كريما طازجة نصف كوب

❍ كريما طازجة ربع كوب

التحضير

يحمى الفرن لغاية 350 درجة فهرنهايت. 
يدهن قالب جاتوه دائري قطره 20 سم 

بالزيت ويرش فوقه الدقيق.
تسخن الزبدة مع الشوكوال في المايكروايف 

أو بطريقة البان ماري حتى تذوبان معًا. 
يترك الخليط جانبًا ليفتر.

يخفق السكر مع الفانيال والبيض لمدة 5 
دقائق في خالط الطعام. يضاف إليه خليط 

الشوكوال ويخفق معه.
يضاف الدقيق ويتابع الخفق يوقف الخالط 

ثم يضاف الجوز.
ينقل الخفيق إلى قالب الجاتوه المحضر 
ويخبز في الفرن لمدة 40 إلى 45 دقيقة 
تقريبًا حتى يبدأ الجاتوه باالنكماش عن 

القالب. 
يخرج الجاتوه من الفرن ويترك جانبًا ليبرد. 

ينقل بعدها إلى مصبّع ويغلف بالطبقة 
العلوية.

لتحضير الطبقة العلوية، تسخن نصف 
كوب الكريما الطازجة في قدر. تضاف 
إليها الشوكوال المفرومة وتحرك معها 

برفق للحصول على صلصة ناعمة. تسكب 
هذه الصلصة فوق الجاتوه وتترك لتجمد 
10 دقائق ثم يسكب ربع كوب من الكريما 
الطازجة فوقها بمساعدة ملعقة صغيرة 

أو كوز ورقي صغير للحصول على خطوط 
دائرية بيضاء فوق الجاتوه. يستخدم عود 

األسنان لرسم خطوط مستقيمة )انظري إلى 
الصورة( لمنح الجاتوه شكل شبكة العنكبوت.

براونيز



مطبخ  لها

جاتوه التورتيال بالعسل

 الكمية تكفي 4 إلى 6 أشخاص

عجينة باف جاهزة 4 إلى 6 مربعات
تفاح )أصفر صغير الحجم( 4 إلى 6

قرفة ملعقتان صغيرتان
جوز المطحون خشنًا 4 مالعق طعام 

سكر 4 مالعق طعام
صفار بيضتين

ماء

التحضير

تقشر التفاحات وينقر لبها بواسطة مغرفة 
البذور للتخلص من البذور الموجودة في وسطها.
تخلط القرفة مع الجوز المطحون ويسكب هذا 

الخليط وسط التفاحات.
يدهن كل مربع من عجينة الباف بالماء ويلف 

حول التفاحة للحصول على شكل رزمة.
تدهن التفاحات بصفار البيض وتخبز في 

فرن حرارته 350 درجة فهرنهايت حتى تنتفخ 
وتشقرّ.

تخرج التفاحات من الفرن وتقدم فاترة مع 
الكريما الطازجة أو البوظة.

يجب االنتباه أثناء الطهو. فإذا أصبحت قاعدة 
الصرر ذهبية اللون وبدأت تحترق، يجب وضع 
صينية أخرى تحت الصينية إلطالة أمد الخبز 

والسماح للصرر بالنضوج.
تتوافر مربعات عجينة الباف في السوبرماركت.

فاح
 الت

زم
ر

مالحظة: 
}يمكن 

استعمال 
عجينة التارت 
 Pate( الحلوة

Brize( عوضًا 
عن عجينة 

الباف.
 }يمكن 

استعمال 
اإلجاص بدل 

التفاح.

الكمية تكفي 8 أشخاص

❍ سكر أسمر كوب
❍ عسل ربع كوب

❍ زبدة مذوبة 150 غ
❍ بيضة واحدة

❍ فانيال
❍ بيكربونات الصودا ملعقة صغيرة

❍ خل تفاح ملعقتا طعام  
❍ دقيق  متعدد االستعماالت كوبان

❍ كريما مخفوقة 3 أكواب
❍ سكر مالعق طعام

❍ جوز مفروم ربع كوب
❍ فستق حلبي مفروم ربع كوب

❍ كرز حبات مسّكرة مشطورة إلى نصفين

التحضير

يرش الدقيق على سطح الطاولة.
يخلط السكر مع العسل والزبدة المذوبة 

والبيضة والفانيال. يخفق المزيج بالخالط 
الكهربائي أو بالشريط المعدني.

يضاف كوبان من الدقيق وخليط بيكربونات 
الصودا وخل التفاح. يدعك المزيح للحصول 

على عجينة متوسطة الليونة. إذا كانت 
العجينة رخوة جدًا، يمكن إضافة نصف 

كوب آخر من الدقيق.
تقسم العجينة إلى 5 أقسام. يرق كل قسم 

بواسطة الشوبك للحصول على دائرة 
قطرها 24 إلى 26 سم.

يوضع ورق البارشمان في الصواني ويدهن 
بالقليل من الزيت ثم توضع دائرة عجين في 

كل صينية.
تخبز دوائر العجين في فرن حرارته 350 

درجة فهرنهايت لمدة 15 دقيقة تقريبًا حتى 
يشقرّ سطحها وكعبها. هكذا، يتم الحصول 

على 5 دوائر تورتيال مخبوزة.
تخفق الكريما الطازجة مع السكر لتصبح 

جامدة. توزع الكريما بين طبقات التورتيال 
ثم يغطى سطح جاتوه التورتيال وحوافه 

بما تبقى من الكريما. يزين الجاتوه بالجوز 
والفستق الحلبي المطحون وحبات الكرز 

المسّكرة.



مطبخ  لها

إعداد السيدة 
أناهيد دونيكيان 

تصوير: رونالد ناصيف

سمك سلطان ابراهيم مع البندورة
الكمية تكفي 5 أشخاص

❍ سمك السلطان ابراهيم كيلوغرام
❍ بصلة كبيرة

❍ سمنة أو زبدة أو زيت نصف كوب 
❍ صلصة البندورة 1 إلى 2 ملعقة طعام

❍ بندورة حمراء 3 إلى 4 حبات
❍ زيت نباتي كوب

❍ دقيق ملعقتا طعام
❍ مسحوق فليفلة حريفة نصف ملعقة 

صغيرة
❍ ملح رشة وبهار أبيض

التحضير

يبشر السمك ثم يفرك بالدقيق ويقلى في 
الزيت الساخن ثم ينقل إلى صينية.

يفرم البصل إلى جوانح ويقلى في السمنة حتى 
يذبل.

يضاف إليه القليل من الدقيق ويحرك معه.
تضاف البندورة المفرومة وصلصة البندورة 

والملح والبهار والفليفلة الحريفة والماء.
تترك الصلصة على النار حتى تتكثف.

تنقل الصلصة إلى قدر وتصف فوقها قطع 
السمك المقلية. تغطى القدر وتطهى على النار 

لمدة 7 إلى 8 دقائق.
ترفع الصلصة والسمك من القدر. تسكب 

الصلصة في طبق التقديم وتوزع فوقها قطع 
السمك بشكل مرتب.

يقدم الطبق فاترًا.
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الكمية تكفي 6 أشخاص

❍ 500 غ من التورتليني بنكهة الجبنة
❍ باقتان من الروكا، مغسولتان ومجففتان 

في منشفة
❍ نصف كوب من صلصة البستو

❍ جبنة بارميسان مبشورة
❍ فصان مهروسان من الثوم.

التحضير

تسلق التورتليني في الماء لمدة 10 إلى 12 
دقيقة حتى تصبح طرية. تغسل بعدها بالماء 

البارد ثم تصفى وتوضع جانبًا.
تحضر صلصة البستو ويمزج نصف كوب 

منها مع التورتليني.
تبسط أوراق الروكا بترتيب في طبق 

التقديم، ثم ترصف التورتليني وتزين بقطع 
الفلفل األحمر. يقدم الطبق باردًا أو ساخنًا.

صلصة البستو

❍ كوب من أوراق الحبق الطازجة
❍ ربع كوب من الصنوبر المقلي أو 

المحمص
❍ ربع كوب من جبنة البارميسان المبشورة

❍ نصف كوب من زيت الزيتون
❍ ربع ملعقة صغيرة من الملح.

تحضير صلصة البستو

توضع أوراق الحبق في خالطة الطعام، 
ويضاف إليها الصنوبر. يخلط الكل معًا حتى 

الحصول على هريسة ناعمة.
يضاف زيت الزيتون ويتابع الخلط ثم تزاد 

جبنة البارميسان ويخلط الكل للحصول على 
صلصة البستو. تجدر اشارة الى ان صلصة 

البستو هي من أهم الصلصات االيطالية 
ويمكن استعمالها في اعداد مختلف انواع 

اطباق المعكرونة.

مطبخ  لها

الكمية تكفي 3 إلى 4 أشخاص

❍ نصف كيلوغرام من الجزر المقشر والمبشور
❍ عودا كرفس مفرومان

❍ بصلة متوسطة مفرومة
❍ ملعقتا طعام من الزبدة

❍ 4 إلى 5 أكواب من مرقة الدجاج
❍ ربع ملعقة صغيرة من الفلفل األبيض

❍ ملح حسب الحاجة
❍ نصف كوب من القشدة الطازجة )اختياري(.

التحضير

تسخن الزبدة في قدر ويقلى فيها البصل حتى 

يصبح شاحب اللون.
يضاف الجزر المبشور والكرفس ويقليان في 

الزبدة لبعض الوقت.
تضاف مرقة الدجاج ويطهى الحساء حتى 

تنضج الخضار جيدًا. تضاف بعدها ربع 
ملعقة صغيرة من الفلفل األبيض.

يهرس الحساء في الخالط ليصبح قوامه 
. ناعمًا وقشديَاً

تضاف القشدة  الطازجة إلى الحساء وتخلط 
معه )إذا شئت(.

يسكب الحساء في أطباق ويزين بمكعبات 
الجزر والكرفس المسلوقة. يقدم الحساء مع 

الخبز المحمص.



مطبخ  لها

كباب السمك مع صلصة الخضار
مالحظة: يقدم 

هذا الطبق 
مع  الصلصة 

المحضرة واألرز 
األصفر.

الكمية تكفي 4 أشخاص

❍ شرائح سمك الهامور أو اللقز كيلوغرام  
مقطعة إلى قطع متوسطة مناسبة للشواء

❍ ملح
❍ بهار أبيض

الصلصة

❍ ثوم فصان مهروسان
❍ بصلة متوسطة مفرومة

❍ زيت ربع كوب
❍ بندورة 4 حبات مقشرة ومفرومة

❍ معجون البندورة ملعقة طعام
❍ فليفلة حمراء رأس مفروم

❍ فليفلة خضراء رأس مفروم
❍ كزبرة ربع باقة

❍ مسحوق الكزبرة ملعقة صغيرة
❍ بقدونس مفروم ربع باقة

التحضير

تنقع مكعبات السمك في كوبين من الحليب 
ونصف ملعقة صغيرة من الملح وربع ملعقة 
صغيرة من البهار األبيض لمدة ساعتين، ثم 

تصفى وتغرز في أسياخ معدنية.
تحضر الصلصة لتقديمها مع كباب السمك: 

يحمى الزيت ويقلى البصل والثوم حتى يذبال. 
تضاف البندورة المفرومة ومعجون البندورة، 

والفليفلة الخضراء والحمراء، والكزبرة 
اليابسة. يرش الملح. يطهى الخليط على نار 
متوسطة حتى تتكثف الصلصة على أن يرفع 
الغطاء عن القدر قرابة انتهاء موعد الطهو. 

تضاف بعدها الكزبرة والبقدونس ويطهى 
الخليط لمدة 2 إلى 3 دقائق إضافية.

تشوى أسياخ السمك على الفحم أو في الفرن.



السبانخ مع الكزبرة الطازجة وشرائح اللحم
الكمية تكفي 4 إلى 5 أشخاص

❍ كيلوغرام من السبانخ الطازج المغسول جيدًا 
والمفروم

❍ باقة من الكزبرة الطازجة المغسولة والمصفاة 
والمفرومة

❍ 3 فصوص ثوم مهروسة + بصلة متوسطة 
مفرومة

❍ ملح وفلفل أبيض
❍ ملعقتا طعام من زيت الذرة النباتي أو الزبدة

❍ نصف كيلوغرام من شرائح اللحم المقطعة إلى 
قطع طويلة

التحضير

يسخن الزيت في القدر ويضاف إليه البصل والثوم. 
يقليان حتى يصبح لونهما شاحبًا. يضاف اللحم 
ويتابع القلي. ثم يزاد السبانخ المفروم والكزبرة 

وبعض الملح والفلفل األبيض. بعدها يضاف ربع 
كوب من الماء الساخن إلى محتوى القدر ويترك 
الكل يغلي برفق فوق النار لمدة 10 دقائق. يقدم 
السبانخ مع األرز األبيض كوجبة اساسية مغذية 

للعائلة كونه مصدر مهم للحديد.



مطبخ  لها

جاتوه المانغا
الكمية تكفي 6 إلى 8 أشخاص

❍ بياض بيض عدد 5 )مع سكر نصف كوب(
❍ صفار بيض عدد 5 )مع سكر ربع كوب(
❍ دقيق متعدد االستعماالت ثالثة أرباع 

الكوب
❍ فانيال

الكريما

❍ كريما طازجة كوبان
❍ سكر 4 مالعق طعام

❍ مانغا مفرومة لحشو الطبقات

الطبقة العلوية

❍ حبة مانغا مقطعة إلى شرائح

قطر السكر

❍ سكر نصف كوب

❍ ماء نصف كوب  

عصير مانغا 
❍ نصف كوب

التحضير

يخفق بياض البيض ليصبح كثير الرغوة. 
يضاف إليه السكر تدريجيًا ويتابع الخفق 

للحصول على مرانغ جامد والمع.
يخفق صفار البيض مع السكر حتى يصبح 
شاحب اللون. تضاف إليه الفانيال والدقيق.

يوقف عمل الخالط، ويضاف مرانغ البيض 
إلى خفيق صفار البيض ويحرك معه بملعقة 

خشبية أو ملوق بالستيكي.
يسكب الخفيق في قالب جاتوه قطره 24 سم 

مدهون بالزيت ومرشوش بالدقيق. 
يخبز الجاتوه في فرن حرارته 350 درجة 
فهرنهايت حتى يصبح الجاتوه وردي اللون 

وينكمش قلياًل عن الحواف.
يخرج الجاتوه من الفرن ويترك ليبرد ثم يقطع 

أفقيًا إلى 3 أقسام.
يدهن الجاتوه بقطر السكر ثم توزع الكريما 

الطازجة والمانغا المفرومة على طبقات 
الجاتوه.

تكدس الطبقات فوق بعضها ثم يدهن سطح 
الجاتوه وحوافه بما تبقى من الكريما.
يزين الجاتوه بالكريما الطازجة ووردة 

مصنوعة من شرائح المانغا الطازجة ويدهن 
بمربى المشمش المصفى من القطع.

يحفظ الجاتوه في الثالجة لمدة 2 إلى 3 
ساعات حتى يجمد.

تحضير القطر

يحمى السكر والماء على النار حتى الغليان. 
يترك القطر ليبرد ويضاف إليه عصير 

المانغا.



مطبخ  لها

ون
ليم

ب ال
كوا

ي أ
ة ف

وظ
الب الكمية تكفي 6 أشخاص

❍ ليمون )كبير وجميل( 6
❍ بوظة بنكهة الليمون 12 كرة

❍ كريما طازجة كوبان
❍ سكر 4 مالعق طعام

التحضير

تغسل الليمونات وتجفف ويقطع أعالها. 
يفرغ لب الليمونات بعناية بواسطة رأس 

سكين ثم يجفف تجويف الليمونات بمحارم 
المطبخ الورقية.

تحشى كل ليمونة ببوظة الليمون ويمهد 
سطح البوظة بواسطة ملوق بالستيكي.

تخفق الكريما مع السكر وتوضع في كيس 
حلويات له رأس زخرفي. تسكب الكريما فوق 

البوظة الموجودة في الليمونات.
تصف الليمونات في صينية وتحفظ في 

قسم التجيلد من الثالجة حتى موعد 
التقديم.

تارت الفراولة
 الكمية تكفي 6 أشخاص

العجينة

❍ دقيق متعدد االستعماالت كوبان
❍ زبدة )في حرارة الغرفة( كوب

❍ بيضة واحدة
❍ سكر ناعم نصف كوب

❍ فانيال

الحشوة

❍ مربى الفراولة حسب الحاجة

التحضير

يخلط الدقيق مع الزبدة والسكر الناعم 
والفانيال في خالط الطعام ليصبح مفتت 

القوام. تضاف البيضة ويتابع خفق العجينة 
لتصبح متماسكة في زاوية واحدة من وعاء 

الخالط.
تلف العجينة بورقة نايلون وتحفظ في 

الثالجة لمدة ساعة.
يرش الدقيق فوق ورقة نايلون وتوضع 
معظم العجينة )يتم االحتفاظ بمقدار 

صغير منها جانبًا( فوق ورقة النايلون ثم 
تغطى بورقة نايلون أخرى وترق بالشوبك 

للحصول على دائرة كبيرة يمكن وضعها في 
قعر قالب تارت قطره 24 سم.

تنقل العجينة إلى قالب التارت ويوخز 
قعرها بالشوكة وتحفظ في قسم التجليد 

من الثالجة لمدة ساعة كاملة.
يحمى الفرن لغاية 350 درجة فهرنهايت 

وتخبز فيها التارت الفارغة لمدة 7 إلى 
8 دقائق. تخرج التارت من الفرن وتدهن 

بكمية كافية من مربى الفراولة.
يستخدم الجزء الصغير من العجينة الذي 

تم االحتفاظ به جانبًا إلعداد أشرطة. يزين 
سطح التارت بهذه األشرطة على أن يظهر 

المربى بين األشرطة.
يعاد خبز التارت في الفرن حتى تنضج 

تمامًا وتصبح األشرطة العلوية وردية اللون.
تخرج التارت من الفرن وتترك لتبرد ثم 

تنقل إلى طبق التقديم.

مالحظة: 

يمكن استعمال 

أي نوع آخر 

من المربى 

لتحضير 

التارت.

مالحظة: 
يمكن استعمال 

البرتقال أو 
المندرين 

لتحضير هذه 
الحلوى.



مطبخ  لها

إعداد السيدة 
أناهيد دونيكيان 

تصوير: رونالد ناصيف

أفخاذ الدجاج بالصلصة الحمراء
الكمية تكفي 4 إلى 6 أشخاص

❍ دجاج 12 فخذًا
❍ ثوم مهروسة 3 إلى 4 فصوص

❍ معجون البندورة نصف كوب
❍ معجون الفليفلة نصف الحريف ربع كوب

❍ سكر أسمر ملعقة طعام
❍ خل ملعقتا طعام

❍ زيت نباتي ربع كوب
❍ ملح حسب الحاجة

❍ بهار  أسود نصف ملعقة صغيرة
❍ ماء كمية كافية لجعل المعجون بقوام اللبن

التحضير

تسلق أفخاذ الدجاج حتى تنضج تقريبًا. 
ترفع من المرقة وتجفف وتفرك بالصلصة 

المحضرة.
تصف أفخاذ الدجاج في صينية غير الصقة 

وتخبز في فرن حرارته 350 درجة فهرنهايت، 
مع ضرورة تقليبها بين الحين واآلخر حتى 

تنضج من كل الجهات ويشقرّ لونها.
تصف أفخاذ الدجاج في طبق التقديم وتقدم 

مع البرغل بالشعيرية أو السلطة الخضراء 
واللبن.



مطبخ  لها

كبة ملوكية
الكمية تكفي 6 أشخاص

❍ لحمة مدقوقة للكبة )مفرومة ناعمًا 
جدًا( كيلوغرام

❍ برغل أبيض ناعم ) مغسول والمصفى( 
4 أكواب

❍ سميد كوب
❍ ملح ملعقة صغيرة

❍ بصلة مبروشة
❍ ماء كافٍ لدعك الكبة

الحشوة

❍ بصل  )مفروم  ناعم( 4
❍ زيت نباتي  نصف كوب

❍ ملح نصف ملعقة صغيرة
❍ بهار حلو ملعقة صغيرة

❍ قرفة ملعقة صغيرة
❍ كبش قرنفل نصف ملعقة صغيرة

❍ بهار أسود نصف ملعقة صغيرة
❍ مسحوق الهال نصف ملعقة صغيرة

❍ جوز )مفروم وسطًا( نصف كيلوغرام
❍ فستق حلبي )مفروم وسطًا( 200 غ

❍ لوز  )مقشر مفروم وسطًا(100 غ
❍ فليفلة خضراء حريفة )مفروم ناعمًا(1 

إلى 2 رأس

التحضير

يوضع اللحم مع البرغل والسميد والملح 
والبصل في خالط الطعام وتضاف كمية 
كافية من الماء للحصول على عجينة كبة 

دبقة.

لتحضير الحشوة، يسخن الزيت في مقالة 

ويضاف البصل ويقلى حتى يذبل. يضاف 
الجوز المفروم والتوابل والفليفلة الحريفة 
ويخلط الكل للحصول على حشوة لذيذة. 

تترك هذه الحشوة جانبًا لتبرد تمامًا.
تقرص الكبة إلى أقراص أكبر قلياًل من 

البيض ويحشى كل قرص كبة بمقدار 
ملعقتيّ طعام من الحشوة مع ضرورة 

استعمال الماء البارد أثناء دعك الكبة 
وحشوها تفاديًا اللتصاق الكبة باألصابع.

تصف أقراص الكبة في صينية وتقلى 
في الزيت الساخن حتى تصبح ذهبية 

اللون أو يمكن دهن أقراص الكبة بالزيت 
وخبزها في فرن حرارته 350 درجة 

فهرنهايت.
تقدم أقراص الكبة مع السلطة 

الخضراء.



حساء المعكرونة

مطبخ  لها

الكمية تكفي 4 إلى 5 أشخاص

❍ 250 غ من المعكرونة اللولبية الشكل
❍ جزرتان أو 3 جزرات مقطعة إلى مكعبات 

صغيرة
❍ عود كرفس مقطع إلى مكعبات صغيرة

❍ صدر من لحم الدجاج مقطع إلى مكعبات
❍ نصف رأس فلفل أحمر مقطع إلى مكعبات 

صغيرة
❍ نصف كوب من حبوب الذرة

❍ 5 أكواب من مرقة الدجاج
❍ نصف ملعقة صغيرة من الفلفل األبيض.

التحضير

تسخن 5 أكواب من مرقة الدجاج، وتضاف 
إليها المعكرونة والجزر والكرفس ولحم الدجاج 

والذرة ومكعبات الفلفل والفلفل األبيض.
يطهى الكل معًا فوق النار حتى تنضج الخضار 

والمعكرونة. يترك الحساء فوق نار متوسطة.
إذا بقي هذا الحساء في القدر لمدة ساعتين، 

تمتص المعكرونة كل المرق ولذلك يجب إضافة 
كوب آخر من مرقة الدجاج وتسخين الحساء 

مجددًا في حال تناوله الحقًا.
 



مطبخ  لها

جاج
لد

ي ا
لوز

 جا
يرة

فط الكمية تكفي 3 إلى 4 أشخاص

 PUFF علبة من العجينة الجاهزة ❍
PASTRY

❍ دجاجة واحدة مسلوقة ومنظفة من العظام 
والجلد

❍ 4 إلى 5 فصوص ثوم مهروسة
❍ بصلة متوسطة مفرومة

❍ كوب )علبة واحدة( من الفطر المقطع 
والمصفى من الماء

❍ 4 مالعق طعام من صلصة الصويا
❍ ربع ملعقة صغيرة من الفلفل األبيض

❍ 3 مالعق طعام من الزبدة
❍ ملعقة طعام من زيت الذرة

❍ صفار بيضة واحدة لدهن سطح 
الفطيرة

❍ 200 غ من جبنة الغرويار المبشورة.

التحضير

يفتح مستطيل كبير من العجينة ويطوى في 
الوسط وتقطع فيه شقوق طولية بواسطة 

المقص. تحفظ العجينة جانبًا.
يسخن الزيت في مقالة ويقلى فيه الثوم لمدة 

خمس ثوانٍ. يضاف بعدها البصل والفطر. يتابع 
القلي. يضاف لحم الدجاج المفتت أخيرًا مع 
صلصة الصويا والفلفل األبيض. يتابع الطهو 

حتى يختلط المزيج جيدًا ببعضه البعض. ترفع 
المقالة عن النار ويفرغ المزيج في وعاء. يترك 

الوعاء جانبًا حتى يبرد محتواه تمامًا.
يبسط المزيج في وسط العجينة حيث الشقوق 

مفتوحة. تنثر الجبنة المبشورة في األعلى وتطوى 
حواف العجينة للحصول على شكل لفافة. يدهن 

سطح العجين بصفار البيض ويخبز في فرن محمى 
مسبقًا لغاية 350 درجة فهرنهايت )180 درجة 
مئوية( حتى يصبح سطح العجينة وردي اللون.

سلطة الدجاج والتفاح
الكمية تكفي 4 أشخاص

❍ 200 غ من صدور الدجاج المسلوقة 
المنظفة من العظام والجلود والمقطعة 

إلى مكعبات
❍ 4 عيدان كرفس مقطعة إلى شرائح 

سميكة
❍ نصف كوب من الجوز المفروم خشنًا

❍ تفاحة حمراء
❍ عصير نصف ليمونة

❍ 200 غ من أوراق السلطة المتنوعة
❍ بصل أخضر طازج للزينة

الصلصة

❍ 4 مالعق طعام من المايونيز القليل 
الدسم

❍ 4 مالعق طعام من اللبن العادي 
القليل الدسم

❍ ربع ملعقة صغيرة من برش الليمون 
الناعم

❍ فلفل أسود

التحضير

توضع قطع الدجاج في وعاء. يضاف 
إليها الكرفس والجوز ويخلط الكل جيدًا. 

تقشر التفاحة وتقطع إلى مكعبات. 
يسكب فوقها عصير الليمون للحؤول 

دون اسودادها.  تضاف قطع التفاح إلى 
الدجاج وتخلط معه جيدًا.

إلعداد الصلصة

يخلط المايونيز مع اللبن وبرش الليمون 
والفلفل األسود في وعاء صغير. تسكب 

الصلصة فوق سلطة الدجاج وتخلط معها 
بسرعة. تغطى السلطة وتحفظ في البراد 

لمدة ساعة على األقل قبل التقديم.
تصف أوراق السلطة الخضراء في أطباق 

التقديم وتسكب فوقها سلطة الدجاج. 
تزين األطباق بالبصل األخضر.



مطبخ  لها

جاتوه 
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الكمية تكفي 4 أشخاص

❍ شرائح من الجاتوه االسفنجي 6 أو 
12 Lady Fingers أصابع بسكويت

❍ قهوة سريعة ذوبان ملعقتا طعام مذوبتان 
في كوبين من الماء الساخن

❍ جبنة ماسكاربون نصف كيلوغرام
❍ كريما طازجة مخفوقة 1.5 كوب 

❍ مسحوق كاكاو 2 إلى 3 مالعق طعام

التحضير

تحضر قوالب فردية أو أكواب فردية لوضع 
التيراميسو فيها.

تغمس شرائح الجاتوه االسفنجي أو أصابع 

البسكويت في القهوة السريعة الذوبان لبضع 
ثوانٍ ثم تصف في قعر القوالب أو األكواب.

تخلط الكريما المخفوقة مع جبنة 
الماسكاربون وتسكب فوق شرائح الجاتوه أو 

البسكويت في القوالب.
توضع طبقة أخرى من شرائح الجاتوه أو 

البسكويت المبللة بالقهوة السريعة الذوبان 
ثم تسكب طبقة أخرى من خليط جبنة 

الماسكاربون والكريما.
يرش مسحوق الكاكاو المنخول فوق كل قالب 

وتحفظ القوالب في الثالجة لمدة 4 إلى 5 
ساعات حتى تجمد.

تقدم القوالب باردة بمثابة نوع منعش من 
الحلوى.

غير المخبوزة
بسكويت بالشوكوال 

الكمية تكفي 6 إلى 8 أشخاص

❍ بسكويت عادي 350 غ  
❍ شوكوال سوداء 500 غ  

❍ بيضتان
❍ فانيال

❍ زيت  نباتي ربع كوب

للزينة

❍ شوكوال سوداء 200 غ مذوبة في 3 
مالعق طعام من الزيت النباتي

❍ شوكوال بيضاء 50 غ مذوبة في ملعقة 
صغيرة من الزيت

)Waffles(  بسكويت للزينة ❍

التحضير

يسحق البسكويت خشنًا. 
تذوب الشوكوال بطريقة البان ماري أو في 

المايكروايف. تضاف إليها الفانيال والزيت 
النباتي.

تخلط الشوكوال مع البيض ويضاف هذا 
الخليط إلى البسكويت المطحون. يحرك 

المزيج جيدًا.
تبطن صينية خبز بيضوية الشكل بورق 

النايلون الالصق ويوزع خليط البسكويت 
والشوكوال في قعر هذه الصينية. تحفظ 

الصينية في الثالجة لمدة 3 إلى 4 ساعات 
حتى تجمد الشوكوال.

يفرغ الجاتوه من الصينية وينزع عنه ورق 
النايلون ثم يدهن بصلصة الشوكوال. تسكب 
عليه خطوط  من الشوكوال البيضاء المذوبة 
.)Waffles( ويزين بأصابع البسكويت الهشة



مطبخ  لها

تشيزكايك بالدراق والفراولة
الكمية تكفي 6 أشخاص

❍ بسكويت دايجستيف 200 غ
❍ زبدة مذوبة نصف كوب
❍ جيلو بنكهة الدراق علبة

❍ جبنة فيالدلفيا )في حرارة الغرفة( 
300 غ

❍ كريما طازجة مخفوقة كوب
❍ سكر ملعقتا طعام

❍ دراق وفراولة للزينة 

التحضير

يهرس بسكويت دايجستيف مع الزبدة في 
خالط الطعام للحصول على فتات ناعم 

جدًا. ينقل هذا الفتات إلى قالب تشيزكايك 
قطره 22 سم ويضغط عليه جيدًا. يخبز 
البسكويت لمدة 7 إلى 8 دقائق في فرن 

حرارته 350 درجة فهرنهايت ثم يخرج من 
الفرن ويترك جانبًا.

لتحضير الحشوة، يخلط الجيلو بنكهة 
الدراق مع ربع كوب من الماء الساخن وربع 

كوب من الماء البارد للحصول على جيلو 

سائل بنكهة الدراق.
تخلط الجبنة القشدية مع الجيلو في 

خالط الطعام للحصول على مزيج قشدي 
ناعم.

تضاف الكريما المخفوقة إلى هذا الخليط 
وتحرك معه بملوق بالستيكي ثم ينقل 
الخليط إلى قالب التشيزكايك. يمهد 

سطحه ويحفظ في الثالجة لمدة 5 إلى 6 
ساعات حتى يجمد.

يزين التشيزكايك بالفراولة والدراق ويدهن 
سطحه بمربى المشمش لجعله المعًا.

مالحظة: 
يمكن إضافة 

الفراولة والدراق 
المفرومين 

ناعمًا جدًا إلى 
خفيق الجاتوه 

حسب الذوق.



مطبخ  لها

سلطة معكرونة أورزو مع القريدس
الكمية تكفي 4 إلى 6 أشخاص

❍ معكرونة أورزو مسلوق ومشطوف بالماء 
البارد ومصفى كوبان

❍ قريدس 500 غ متوسط الحجم منظف 
ومغسول

❍ جبنة فيتا 150 غ  مقطعة إلى مكعبات 
)اختياري(

❍ بصل أخضر رأسان مفرومان
❍ شبث مفروم ربع كوب

❍ بقدونس مفروم نصف كوب
❍ بصلة حمراء مفرومة

❍ خيار 2 إلى 3 حبات مفرومة

❍ ثوم 3 فصوص مهروسة مع الملح والبهار
❍ زيت نباتي ربع كوب

❍ جبنة فيتا 200 غ )اختياري(

الصلصة

❍ عصير الليمون نصف كوب 
❍ زيت نباتي نصف كوب

❍ ثوم فصان مهروسان
❍ ملح رشة

❍ بهار أبيض

التحضير

يخلط الثوم المهروس مع الملح والبهار 

والزيت النباتي وينقع القريدس في هذا 
الخليط لمدة 4 إلى 5 ساعات. يحفظ 

القريدس في الثالجة.
تصف حبات القريدس على ورقة بارشمان 

وتشوى لمدة 7 إلى 8 دقائق حتى تصبح وردية 
اللون.

في وعاء سلطة، تخلط معكرونة األورزو 
مع البصل األخضر، والشبث، والبقدونس 

المفروم، والبصل األحمر والخيار. 
يضاف القريدس وتحرك السلطة. 

تضاف إليها الصلصة المحضرة وتخلط 
معها.

تزين السلطة بمكعبات جبنة الفيتا.

مالحظة: تشبه 
معكرونة األورزو 
حبات الصنوبر.

إعداد السيدة 
أناهيد دونيكيان 

تصوير: رونالد ناصيف



حساء الشكمبا

الكمية تكفي 4 أشخاص

❍ دجاج 4 قطع
❍ هال 6 حبات

❍ ملح نصف ملعقة صغيرة
❍ سمنة أو زيت زيتون 4 مالعق طعام

❍ ملح الليمون ربع ملعقة صغيرة
❍ دقيق نصف كوب

❍ حليب بودرة ربع كوب
❍ ماء كوب لتذويب الحليب

❍ ماء 8 إلى 9 أكواب
❍ مستكة حبتا

التحضير

تفرك قطع الدجاج بالملح والدقيق ثم تغسل 

بالماء البارد.
تسلق قطع الدجاج في الماء وترفع الزفرة 

عند ظهورها. يضاف الملح وحبات الهال وملح 
الليمون إلى ماء السلق ويتابع سلق الدجاج حتى 

ينضج. 
ترفع قطع الدجاج من المرقة وتنظف من 
الجلود والعظام ثم تقطع إلى قطع صغيرة.

يذوب الدقيق مع الحليب وكوب الماء.
تصفى مرقة الدجاج وتضاف إلى خليط 

الحليب والدقيق. يحرك الخليط جيدًا ويغلى 
على النار حتى يتكثف الحساء قلياًل.

تذوب السمنة أو الزيت مع المستكة ثم يسكب 
الخليط فوق الحساء ويغلى الحساء لمدة 2 إلى 

3 دقائق.
ينقل الحساء إلى طبق كبير ويقدم ساخنًا.

الكمية تكفي 6 أشخاص

❍ لحم مفروم ناعمًا نصف كيلوغرام
❍ ملح ثالثة أرباع ملعقة صغيرة

❍ بهار أسود نصف ملعقة صغيرة
❍ بهار حلو نصف ملعقة صغيرة

❍ بابريكا )غير الحريفة( نصف ملعقة 
صغيرة

❍ قرفة ربع ملعقة صغيرة
❍ بصلة متوسطة مفرومة ناعمًا جدًا

❍ صنوبر مقلي ربع كوب
❍ عجينة فايلو 12 رقاقة )أو أكثر حسب 

الحاجة(
❍ زبدة مذوبة نصف كوب

❍ زيت نباتي ربع كوب

التحضير

يخلط اللحم مع الملح والبهار، والبهار 
الحلو، والقرفة، والبابريكا، والبصل 

المفروم والصنوبر المقلي.
تدهن كل رقاقة من عجينة الفايلو بخليط 

الزيت والزبدة.
تسكب كمية من خليط اللحم فوق كل رقاقة 

فايلو وتلف العجينة فوق الحشوة مثل 
السيجار للحصول على جذع طويل. 

يبرم هذا الجذع بطريقة حلزونية للحصول 
على القطع الدائرية من البورما.

يدهن قعر صينية غير الصقة بالزيت 
والزبدة وتصف قطع البورما جنبًا إلى 

جنب، على أن تبعد قلياًل عن بعضها، 
ويدهن سطحها أيضًا 
بمزيج الزيت والزبدة.

تخبز الصينية في 
فرن حرارته 350 

درجة فهرنهايت حتى 
يشقرّ سطح العجينة 

وكعبها.
تقدم البورما مع اللبن 

والسلطة الخضراء.
يمكن اعتماد الوصفة 

نفسها مع لحم الدجاج.

بورما باللحم

مطبخ  لها

مالحظة: يجب 

برم البورما 

المحشوة 

بطريقة رخوة 

حتى ينضج 

الجزء الداخلي 

من البورما وال 

يبقى نيئًا.



مطبخ  لها

المعكرونة الخضراء مع الدجاج
الكمية تكفي 4 أشخاص

❍ معكرونة تاغلياتيلي )على شكل أشرطة 
عريضة( 350 غ من 

❍ دجاج 4 صدور مسطحة مثل اإلسكالوب 
منقوعة بالحليب والملح والبهار األسود لمدة 

24 ساعة 
❍ أوراق الحبق الطازجة ثالثة أرباع الكوب
❍ سبانخ مسلوق ومصفى ومفروم كوب    

❍ فصا ثوم
❍ جبنة بارميسان مبشورة نصف كوب

❍ كريما  طازجة 1.5 كوب  

❍ ملح وبهار أبيض وأعشاب ريفية

التحضير

تدهن شواية بالزيت ثم تدهن صدور الدجاج 
بالزيت ويرش عليها الملح والبهار األبيض 

واألعشاب الريفية وتشوى على الشواية على 
الوجهين حتى تنضج تمامًا.

لتحضير الصلصة الخضراء، تخلط أوراق 
الحبق مع السبانخ المفروم والثوم في 

خالط الطعام للحصول على هريسة ناعمة. 
تضاف الكريما الطازجة وربع كوب من 

جبنة البارميسان. يرش الملح فوق الصلصة 

الخضراء حسب الذوق إضافة إلى نصف 
ملعقة صغيرة من البهار األبيض.

تسلق المعكرونة لمدة 7 إلى 8 دقائق حتى 
تنضج، ثم تصفى. يحتفظ بمقدار كوب من ماء 

السلق.
تخلط المعكرونة الساخنة مع الصلصة 

الخضراء وقطع الدجاج ويضاف المزيد من 
ماء السلق إلى الصلصة عند الحاجة للحصول 

على صلصة لذيذة.
تنقل المعكرونة إلى طبق التقديم وتزين 

بالمزيد من قطع الدجاج وجبنة البارميسان.
تقدم المعكرونة ساخنة.



مطبخ  لها

لحوح السبانخ المحشو
الكمية تكفي 4 إلى 6 أشخاص

❍ سبانخ مسلوق نصف كوب مفروم 
ومعصور

❍ حليب كوب
❍ بيضتان

❍ دقيق 2 إلى 3 مالعق طعام 
❍ ملح

❍ بهار أبيض رشة

الحشوة

❍ زبدة ملعقتا طعام
❍ دقيق ملعقتا طعام

❍ حليب كوب ونصف الكوب
❍ جوزة الطيب رشة 

❍ بهار أبيض رشة
❍ ملح رشة

❍ جامبون بقري مفروم 10 غ

❍ فطر معلب مفروم نصف كوب
❍ جبنة التشيدار  شرائح

لتحضير الحشوة

تسخن الزبدة في قدر ويضاف إليها الدقيق 
ويحرك معها بملعقة خشبية لبضع ثوانٍ. 

يضاف الحليب، والملح، وجوزة الطيب والبهار 
األبيض. يحرك الخليط بشريط معدني 

ويطهى حتى يتكثف جيدًا.
يضاف الجامبون البقري المفروم والفطر 

المفروم.

لتحضير لحوح السبانخ

يخلط السبانخ مع الحليب ويطحن المزيج في 
خالط كهربائي للحصول على مزيج أخضر.

يضاف البيض والدقيق ويخلط المزيج ليصبح 
أرق قوامًا من اللبن.

تسخن مقالة غير الصقة متوسطة الحجم 

وتدهن بالزبدة. يسكب فيها مقدار فنجان 
صغير من خفيق الكريب ويوزع الخفيق فوق 

المقالة ليغطيها كلها.
حين تنضج الحواف، تقلب الكريب على الوجه 

اآلخر لطهوها بضع ثوانٍ إضافية.
تكرر العملية نفسها مع الخفيق للحصول على 

مجموعة من قطع الكريب.
تحشى كل قطعة كريب بمقدار ملعقة طعام من 

الحشوة، ثم تلف ويطوى طرفاها إلى الداخل.
تلف شريحة من جبنة التشيدار فوق كل لفافة 

كريب.
يحمى الفرن لغاية 350 درجة فهرنهايت 

وتوضع لفافات الكريب في صينية مدهونة 
بالزبدة.

تخبز قطع الكريب حتى تبدأ جبنة التشيدار 
بالذوبان.

تقدّم قطع الكريب ساخنة بمثابة نوع لذيذ من 
المقبّالت.



الكمية تكفي 6 إلى 8 أشخاص

❍ بسكويت عادي علبة
❍ حليب كوب

❍ حليب مكثف كوب
❍ كريما طازجة كوب 

❍ قشطة مطبوخة كوب
❍ قشطة للزينة كوب

❍ بسكويت مفتت وفستق حلبي وزهر ليمون 
للزينة

التحضير

يحضر طبق زجاجي مربع أو مستطيل مقاوم 
لحرارة الفرن.

يخلط الحليب العادي مع الحليب المكثف 
والكريما الطازجة في وعاء عميق. تغمس 

قطع البسكويت في هذا الخليط وتصف قرب 
بعضها البعض في الطبق الزجاجي للحصول 

على شكل مستطيل أو مربع.
تكرر العملية نفسها مع قطع البسكويت 
للحصول في النهاية على 6 طبقات من 

البسكويت المبلل بالحليب.
يسكب ما تبقى من خليط الحليب فوق طبقات 

البسكويت ويوضع الطبق في الثالجة لمدة 6 
إلى 7 ساعات.

يخرج الطبق الزجاجي من الثالجة ويصفى 
من أي حليب فائض.

يخفق كوب من القشطة ليصبح ناعم القوام. 
توزع هذه القشطة فوق قالب البسكويت وينثر 

فوقها البسكويت الجاف المفتت.
يزين الطبق بالقشطة والفستق الحلبي 

المطحون والصنوبر وزهر الليمون.

يت
كو

س
الب

تة 
تور

بسكويت بالتمر
الكمية  تكفي 6 إلى 8 أشخاص

❍ دقيق متعدد االستعماالت 3 أكواب
 )أو الدقيق الكامل القمحة(

❍ بيكربونات الصودا ملعقة صغيرة
❍ زيت نباتي نصف كوب

❍ زبدة مذوبة نصف كوب
❍ ماء الفاتر نصف كوب

❍ سكر نصف كوب

الحشوة

❍ هريسة التمر نصف كيلوغرام
❍ زبدة )في حرارة الغرفة( نصف كوب

❍ مسحوق اليانسون ملعقة طعام

التحضير

يخلط الدقيق مع بيكربونات الصودا. يخلط 
السكر مع الماء ويضاف إلى خليط الدقيق. 

تضاف الزبدة المذوبة والزيت النباتي 
ويحرك الكل جيدًا للحصول على عجينة 

متوسطة الليونة.
لتحضير الحشوة، تخلط الزبدة مع هريسة 

التمر ومسحوق اليانسون للحصول على مزيج 
قشدي ناعم.

يرش الدقيق فوق سطح الطاولة وترق 
العجينة للحصول على مستطيل كبير. 

يمكن تقسيم العجينة إلى كرتين ورقها إلى 
مستطيلين.

توزع حشوة التمر فوق كل العجينة ويمهد 
سطحها بواسطة ملوق بالستيكي ثم تلف 

العجينة فوق حشوها مثل الجذع.
يستخدم دوالب العجين الزخرفي لتقطيع 

الجذع إلى مثلثات صغيرة. تصف هذه 
المثلثات في صينية خبز غير الصقة وتخبز 
في فرن حرارته 350 درجة فهرنهايت حتى 

تنضج قطع البسكويت.
ترفع قطع البسكويت من الفرن وتترك لتبرد 

ثم تحفظ في وعاء كتيم للهواء.

مطبخ  لها



مطبخ  لها

إعداد السيدة 
أناهيد دونيكيان 

تصوير: رونالد ناصيف

القريدس مع الخضار
الكمية تكفي 4 أشخاص

❍ قريدس كيلوغرام متوسط الحجم  
مقشر و منظف

❍ باذنجان حبة مقطعة إلى شرائح
❍ جزرة مقطعة إلى شرائح

❍ كوسى حبتان مقطعتان إلى شرائح
❍ فطر 5 إلى 6 حبات مقطعة إلى شرائح

❍ بصلة كبيرة مقطعة إلى شرائح
❍ ثوم 4 فصوص مفرومة

❍ صلصة الصويا ربع كوب
❍ زيت لقلي الخضار

التحضير

يحمى الزيت في مقالة كبيرة ويقلى فيه 
البصل مع الثوم. تضاف شرائح الباذنجان 
والجزر والكوسى والفطر ويحرك الخليط 

فوق النار حتى تنضج الخضار جزئيًا 
وتحافظ على قرمشتها. )يجب أن تكون 

النار قوية(.
تضاف حبات القريدس إلى هذا الخليط 
ويتابع القلي. يسكب ربع كوب من صلصة 
الصويا فوق الخليط ويتابع الطهو لبضع 

دقائق حتى تصبح حبات القريدس وردية 
اللون وتمتص الخضار كل الصلصة.
يقدم هذا الطبق مع األرز المسلوق 

المخلوط مع الخضار المنوعة )بازيال 
وجزر ولوبياء(.



مطبخ  لها

الكمية تكفي 5 أشخاص

❍ لحم غنم هبرة 200 غرام مفروم ناعمًا
❍ برغل ناعم كوب

❍ بصلة واحدة
❍ ملح رّشة

❍ بهار حلو ناعم رّشة
❍ قرفة ناعمة رّشة

الصلصة

❍ رمان حامض نصف كيلو غرام 
❍ طحين 2 إلى 3 مالعق

❍ زبدة ربع كوب
❍ ثوم 2 إلى 3 فصوص مهروسة

❍ سمنة ربع كوب
❍ كزبرة خضراء مفرومة نصف باقة

❍ ملح رّشة
❍ بهار حلو ناعم رّشة

❍ قرفة ناعمة رّشة
❍ ماء أو مرقة

التحضير

ُتفرم البصلة فرمًا ناعمًا ويُضاف إليها الملح 
والبهارات.

يُغسل البرغل بالماء البارد ويُعصر جيدًا 
ويُضاف إلى اللحمة.

توضع اللحمة مع البصل والبرغل في 
الخاّلط الكهربائي ويُضاف إليها القليل من 
الماء البارد وُتفرم جيدًا حتى تصبح عجينة 

متماسكة.
توضع عجينة اللحم في البرّاد لمدّة ساعة.

ُتقرّص الكبّة أقراصًا صغيرة وُتقفل من 
الفوهة وُتحفظ في البراد. 

ُتسّخن الزبدة في قدر على النار لتذوب 
ويُضاف إليها الطحين ويحرّك المزيج جيدًا 

ثم يُضاف إليه الماء أو مرقة الدجاج أو 
مرقة اللحمة تدريجيًا مع التحريك المستمرّ 

حتى يغلي
ُتضاف الكبّة المقرّصة مع الملح والبهارات 

إلى  المرقة.
يُقلى الثوم والكزبرة الخضراء بالسمنة ثم 

يُضاف إلى  المرقة. 
يُعصر الرمّان الحامض ثم يُصّفى ويُضاف 

إلى المرقة.
ُتغلى الكبّة قلياًل الى أن تصبح المرقة 

متوسطة الكثافة ثم ُتسكب وُتقدّم ساخنة.
يُقدّم معها أرز مفلفل.

كبة رمانية

تورتة الفطر ولحم البقر
الكمية تكفي 6 أشخاص

❍ دقيق )متعدد االستعماالت(3 أكواب
❍ زبدة )في حرارة الغرفة( كوبان  
❍ حليب )حسب الحاجة( ربع كوب

❍ ملح نصف ملعقة صغيرة
❍ صفار بيضة واحدة

الحشوة

❍ فطر )مفروم معّلب( كوبان
❍ زبدة ملعقة طعام

❍ لحم جامبون بقري )مقطع إلى مكعبات 
صغيرة( 200 غ  

❍ بيض 3 
❍ دقيق ملعقتا طعام

❍ ملح
❍ بهار أبيض

❍ جوزة الطيب ربع ملعقة صغيرة
❍ جبنة منوعة 250 غ

❍ كريما طازجة كوبان إلى كوبين ونصف 
الكوب

التحضير

يخلط الدقيق مع الزبدة والملح وصفار البيض 
في خالط الطعام للحصول على عجينة 

متوسطة الليونة متماسكة في زاوية واحدة 
من وعاء الخالط. إذا كانت العجينة كثيرة 

الكتل، يمكن إضافة ربع كوب من الحليب إليها 
لجعلها أكثر ليونة.

ترفع العجينة من الخالط وتلف بورق النايلون 
وتحفظ في الثالجة لمدة ساعة.

ترق العجينة فوق سطح مرشوش بالدقيق 
للحصول على دائرة قطرها 35 سم. تنقل 

هذه العجينة إلى قالب تورتة قطره 30 سم له 
قعر قابل للفك، وتثبت جوانب العجينة. يوخز 

قعرها بالشوكة.
تحفظ التورتة في قسم التجليد من الثالجة 
لمدة 2 إلى 3 ساعات ثم تخرج من الثالجة 
وتبطن بورقة بارشمان وتمأل بمقدار 2 إلى 
3 أكواب من الفاصوليا اليابسة ثم تخبز في 
فرن حرارته 350 درجة فهرنهايت لمدة 15 
إلى 20 دقيقة. ترفع حبات الفاصوليا وورقة 

البارشمان عن عجينة التورتة المخبوزة ويتابع 
خبز العجينة لمدة 20 إلى 25 دقيقة إضافية 

حتى تنضج العجينة تمامًا.

لتحضير الحشوة، تسخن الزبدة ويقلى فيها 
الفطر ومكعبات الجامبون البقري.

يخلط البيض مع الكريما والملح والبهار 
ونصف كمية جوزة الطيب والجبنة المنوعة 

والدقيق.
يوزع خليط الفطر والجامبون فوق التورتة 

المخبوزة. يسكب من ثم خليط البيض 
والكريما ويوزع بالتساوي فوق التورتة. تخبز 

التورتة في فرن حرارته 350 درجة فهرنهايت 
حتى تجمد الحشوة وتصبح قاسية على 

اللمس.
تخرج التورتة من الفرن وترش عليها بقية 

الجبنة المنوعة ثم تخبز مجددًا حتى تذوب 
الجبنة.

تخرج التورتة من الفرن وتترك جانبًا 15 إلى 
20 دقيقة ثم تقطع إلى شرائح وتقدم فاترة.

يت
بالز

ل 
فو الكمية تكفي 4 أشخاص

❍ فول أخضر كيلوغرام
❍ ثوم  20 فصًا تقريبًا
❍ زيت زيتون ربع كوب 

❍ ملح وبهار أبيض
❍ بهار  حلو ربع ملعقة صغيرة )اختياري(

❍ ماء لسلق الفول

التحضير

ينظف الفول وتقطع أطرافه ثم يغسل 
ويصفى.

يحمى زيت الزيتون في قدر وتضاف إليه 
فصوص الثوم والفول وتقلى حتى يتغير لونها.

يضاف الملح والبهار األبيض والبهار الحلو.
تضاف كمية كافية من الماء الساخن لغمر 

الفول ويطهى الخليط على نار قوية حتى يبدأ 
بالغليان ثم تخفف النار ويتابع الطهو حتى 

ينضج الفول وتتكثف الصلصة قلياًل.
ينقل الخليط إلى طبق التقديم ويترك جانبًا 

ليبرد.
يقدم هذا الطبق باردًا بمثابة نوع من 

المقبالت أو ساخنًا مع البرغل أو اللبن والثوم.



جاج
لد

 وا
ينة

طح
ع ال

ق م
سل

ع ال
ضلو

سلطة التونة والشمندر
الكمية تكفي 4 إلى 5 أشخاص

❍ رأسان من الشمندر، مسلوقان 
ومقشران

❍ علبة من التونة المحفوظة في الماء، 
مصفاة

❍ ربع باقة من البقدونس
❍ 2 إلى 3 رؤوس خيار مخلل مقطعة إلى 

مكعبات صغيرة
❍ عود كرفس مقطع إلى مكعبات صغيرة

❍ رأسان مفرومان من البصل األخضر
❍ رأس بطاطا صغير مسلوق ومقطع إلى 

مكعبات صغيرة
❍ نصف رأس من الفلفل األحمر المقطع 

إلى مكعبات صغيرة
❍ نصف رأس من الفلفل األخضر المقطع 

إلى مكعبات صغيرة
❍ رأس شمندر مقطع إلى مكعبات صغيرة

❍ ملعقة صغيرة من الخردل
❍ مايونيز حسب الحاجة

❍ رّشة من الفلفل األبيض
❍ أوراق خس

التحضير

تخلط مكعبات الشمندر، والبطاطا، ولحم 
التونة، والبقدونس، والخيار المخلل، 
والكرفس، والبصل، والفلفل األخضر 

واألحمر، والخردل، والمايونيز والفلفل 
األبيض في وعاء كبير.

ينقل هذا المزيج إلى قالب معدني ويضغط 
عليه جيدًا.

يقلب محتوى القالب فوق طبق التقديم 
ويزين بالمزيد من شرائح الشمندر وأوراق 

الخس الطازجة.

الكمية تكفي 4 إلى 5 أشخاص

❍ كيلوغرام من ضلوع السلق
❍ كوب من الطحينة

❍ فصان من الثوم
❍ ملح وكمية كافية من الماء لترقيق 

الطحينة
❍ نصف ملعقة صغيرة من البهار الحلو

❍ صدرا دجاج، مسلوقان ومفتتان.

التحضير

تسلق ضلوع السلق في الماء حتى تنضج. 
تغسل تحت الماء البارد وتصفى. بعدها 

تخلط الطحينة مع الثوم والقليل من الماء 
ونصف ملعقة صغيرة من البهار الحلو 

للحصول على مزيج بكثافة اللبن. ثم تضاف 
ضلوع السلق لصدري الدجاج المفتت وتوضع 

في طبق لتقديمها كنوع من المقبالت.

مطبخ  لها



الكمية تكفي 6 أشخاص

❍ كوسى ) متوسطة حجم، منقورة( 2 
كيلوغرام

❍ لحم )نصف الدهني المفروم وسطًا( 
750  غ

❍ بصلة متوسطة مفرومة
❍ ملح ملعقة صغيرة

❍ بهار حلو ملعقة صغيرة
❍ معجون البندورة ملعقة طعام

❍ صنوبر المقلي ربع كوب
❍ زيت لقلي الكوسى المحشوة

❍ لبن كامل دسم )لبن الماعز( كيلوغرام
❍ ملعقتا طعام من دقيق الذرة مذوبتان في 

كوب من الماء
❍ بيضة واحدة مخفوقة

❍ ماء لترقيق الصلصة
❍ زيت نباتي 3 إلى 4 مالعق طعام

❍ نعناع يابس أو كزبرة خضراء مفرومة 2 
إلى 3 مالعق طعام  

❍ ثوم 3 فصوص مهروسة

يخلط اللحم المفروم مع البصل المفروم 
والملح والبهار والبهار الحلو ومعجون 

البندورة والصنوبر المقلي.
تحشى حبات الكوسى المنقورة بهذه 

الحشوة.
يحمى الزيت وتقلى فيه حبات الكوسى 

المحشوة حتى تصبح وردية اللون ثم ترفع 
وتوضع في قدر.

تسكب كمية كافية من الماء الساخن فوق 
حبات الكوسى، ويضاف الملح حسب 

الحاجة، وتطهى حبات الكوسى 
المحشوة حتى تصبح طرية عند لمسها 

باألصابع.
تصفى صلصة الكوسى وتخلط مع اللبن 

ويضاف إليها دقيق الذرة المذوب في 
الماء والبيضة. يحرك الخليط بشريط 

معدني للحصول على صلصة ناعمة 
ومتجانسة.

تسخن صلصة اللبن حتى تبدأ بالغليان ثم 
تضاف إليها حبات الكوسى ويطهى الكل 

على نار خفيفة لمدة 10 إلى 12 دقيقة.
تذوب 3 إلى 4 مالعق طعام من الزيت 
النباتي ويضاف إليها النعناع اليابس أو 
الكزبرة والثوم المهروس ثم يسكب هذا 
الخليط فوق صلصة اللبن ويحرك معها.

يقدم الكوسى باللبن مع األرز المفلفل.

كوسى باللبن
مالحظة: يمكن 
إعداد الحشوة 

بطريقة 
مختلفة بحيث 

تقلى كل 
مكوناتها قبل 

حشو الكوسى، 
ومن ثم تقلى 

حبات الكوسى 
المحشوة.
في حال 

تحضير الكوسى 
بلبن الماعز 

ال يضاف ماء 
صلصة الكوسى 

الى اللبن



مطبخ  لها

حساء المجدرة
الكمية تكفي 6 أشخاص

❍ ماء10 أكواب
❍ عدس أسود كوب

❍ كمون ملعقة صغيرة
❍ بهار أسود ملعقة صغيرة

❍ ملح نصف ملعقة طعام
❍ زيت نباتي ربع كوب

❍ دقيق نصف كوب
❍ بقدونس مفروم ربع كوب
❍ ثوم مفروم ملعقة صغيرة

❍ زيت لقلي العجينة
❍ بصلة متوسطة مفرومة

التحضير

يحمى الزيت ويقلى البصل حتى يشقرّ. 
يضاف الماء والتوابل والثوم ويخلط الكل 

على النار.
يغسل العدس ويسلق مع الخليط السابق 

حتى ينضج. يضاف الملح.
لتحضير العجينة، يخلط الدقيق مع القليل 

من الماء والملح للحصول على عجينة 
متوسطة الليونة. تترك العجينة لترتاح 

مدة 30 دقيقة، ثم ترق فوق سطح مكسو 
بالدقيق للحصول على دائرة سماكتها 

نصف سنتيمتر. تقطع هذه العجينة إلى 
مربعات من 2 سم باستعمال قطاعة العجين 

الزخرفية.
تقلى مربعات العجين في 

الزيت لتصبح ذهبية 
اللون ثم ترفع وتصفى 

على محارم ورقية.
ينقل الحساء إلى 

وعاء كبير وتوزع فوقه 
العجينة المقلية ويزين 

الحساء بالبقدونس 
المفروم.

تسكب ملعقتا طعام من 
زيت القلي فوق الحساء.

مالحظة: في 
حال عدم 

تحضير العجين، الرغبة في 
يمكن استعمال 

المعكرونة 
المسلوقة 
والمصفاة.

بق
الح

طة 
سل الكمية تكفي 4 أشخاص

❍ بصلة متوسطة مفرومة ناعمًا
❍ ثوم 2 إلى 3 فصوص مهروسة

❍ بطاطا 2 إلى 3 رؤوس متوسطة مقشرة 
ومقطعة إلى مكعبات

❍ زيت زيتون ربع كوب  
❍ بندورة 2 إلى 3 رؤوس مقشرة ومفرومة

❍ حبق مفروم نصف كوب
❍ بهار أسود

❍ ملح

التحضير

يسخن الزيت في قدر. يقلى البصل والثوم 
لبضع دقائق.

تضاف البندورة المفرومة ومكعبات البطاطا 
المسلوقة والملح والبهار األسود. يحرك 
المزيج برفق لعدم هرس البطاطا أثناء 

الطهو.
تطفأ النار وتضاف أوراق الحبق المفرومة. 
يحرك الخليط بعناية ويقدم بمثابة سلطة 

لذيذة مع أطباق اللحم أو الدجاج أو السمك.



مطبخ  لها

الكمية تكفي 6 أشخاص

❍ عجينة الباف علبة
❍ جبنة عكاوي قالب مقطع إلى شرائح 

ومنقوع في الماء
❍ جبنة مجدولة قالب مقطع إلى شرائح 

ومنقوع في الماء
❍ زيت لقلي الرقاقات
❍ دقيق ملعقتا طعام

❍ بيضة واحدة
❍ قطر السكر 3 أكواب

❍ قرفة للزينة

التحضير

يبدل ماء نقع شرائح الجبنة كل 15 إلى 20 
دقيقة للتخلص من كل الملح الموجود في 

الجبنة.
تصفى شرائح الجبنة من الماء وتجفف 

بفوطة مطبخ المتصاص كل الرطوبة.
تهرس الجبنة في خالط الطعام أو بواسطة 

الشوكة للحصول على فتات ناعم.
تخلط الجبنة مع ملعقتيّ طعام من الدقيق 

وبيضة واحدة.
ترق عجينة الباف فوق سطح مرشوش 
بالدقيق للحصول على مستطيل كبير. 

يقطع هذا المستطيل إلى أشرطة طويلة أو 
مستطيالت صغيرة.

تدهن حواف كل مستطيل بالماء ويحشى كل 
مستطيل بمقدار ملعقة صغيرة من خليط 

الجبنة.
تلف كل عجينة فوق حشوتها للحصول على 

مستطيل أصغر ويضغط على الحواف جيدًا 
)يمكن استعمال الشوكة لهذه الغاية(.

تصف المستطيالت في صينية وتحفظ في 
الثالجة لمدة ساعة.

تحمى كمية كافية من الزيت في مقالة عميقة 
وتقلى فيه رقاقات الجبنة حتى تنتفخ وتشقرّ.
تقدم الرقاقات ساخنة مع قطر السكر البارد 

وترش عليها القرفة.

رقاقات بالجبنة
يد

سم
 ال

كة
فرو

م الكمية تكفي 4 إلى 6 أشخاص

❍ سميد كوب
❍ سمنة ربع كوب

❍ ماء كوب
❍ سكر كوب

❍ ماء ورد وماء زهر
❍ لوز وصنوبر وفستق حلبي للزينة

التحضير

تسخن السمنة في قدر ويضاف إليها السميد 
ويقلى حتى يصبح وردي اللون قلياًل.

يسخن السكر مع الماء في قدر حتى يغلي 
لمدة 7 إلى 8 دقائق. تطفأ النار ويضاف ماء 

الورد وماء الزهر إلى القطر.
يسكب هذا القطر فوق السميد الساخنة 

وتترك القدر جانبًا حتى يمتص السميد كل 
القطر.

يسكب خليط السميد في قالب مستطيل 
ويضغط عليه جيدًا لتمهيد سطحه.

يترك القالب جانبًا لمدة 3 إلى 4 ساعات حتى 
يبرد تمامًا.

تقطع المفروكة الى مربعات صغيرة وتزين 
باللوز المقلي والصنوبر والفستق الحلبي.

مالحظة: يمكن 
تقديم هذه 

الحلوى فاترة 
أيضًا.



مطبخ  لها

القشطلية المنكهة بشعر الكنافة
الكمية تكفي 4 إلى 6 أشخاص

❍ شعر الكنافة المفتت 300غ 
❍ زيت نباتي لقلي الكنافة

❍ جوز المفروم كوب
❍ سكر نصف كوب 

❍ فستق الحلبي المطحون ربع كوب
❍ حليب كوبان

❍ سكر  6 مالعق طعام أو أكثر
❍ كريما الطازجة كوبان

❍ دقيق الذرة 6 مالعق طعام 
❍ مسحوق المستكة نصف ملعقة صغيرة 
)حبتا مستكة مطحونتان مع نصف ملعقة 

صغيرة من السكر(
❍ ماء الورد ملعقتا طعام

❍ ماء الزهر ملعقتا طعام

التحضير

تخلط الكريما الطازجة مع الحليب والسكر 
في قدر على النار.

يذوب دقيق الذرة في ربع كوب من الماء أو 
في الحليب البارد.

حين يبدأ خليط الحليب والكريما بالغليان، 
يضاف إليه دقيق الذرة المذوب ويحرك معه 

بملعقة خشبية أو شريط معدني للحصول 
على قوام متوسط الكثافة. يتابع التحريك 

فوق النار حتى يغلي الخليط وتظهر فيه 
الفقاقيع.

يجب عدم التوقف أبدًا عن التحريك وإال 
يلتصق الخليط بقعر القدر.

ترفع القدر عن النار ويضاف إلى محتواها 
مسحوق المستكة ثم يسكب الخليط في طبق 

زجاجي مقاوم للحرارة.

لتحضير الطبقة العلوية

يوضع ربع كوب من الزيت النباتي في مقالة 
غير الصقة ويضاف إليه شعر الكنافة المفتت 

ويترك على النار حتى يصبح شعر الكنافة 
ذهبي اللون. يضاف السكر ويتابع القلي حتى 

الحصول على خيوط كنافة ذهبية.
تترك الكنافة لتبرد ثم ترش فوق القشطلية 

وتوزع فوقها بالتساوي. يرش الجوز والفستق 
الحلبي المطحون.

حين يبرد الطبق تمامًا، يحفظ في الثالجة 
حتى موعد االستعمال.



مكعبات اللحم مع معجون الكاري األحمر

إعداد السيدة 
أناهيد دونيكيان 

تصوير: رونالد ناصيف

الكمية تكفي 4 أشخاص

❍ ملعقة طعام من معجون الكاري األحمر 
الجاهز

❍ كوب ونصف الكوب من حليب جوز الهند
❍ ملعقة طعام من الزيت

❍ نصف كيلوغرام من لحم البقر أو الغنم 
المقطع إلى مكعبات

❍ ملعقتا طعام من صلصة السمك أو 
صلصة الصويا

معجون الكاري األحمر

❍ فلفل أحمر حريف مجفف
❍ ملح

❍ زنجبيل طازج
❍ ثوم

❍ غاالنغال
❍ عشب الليمون

❍ كراث
❍ سكر

❍ قشر الاليم )او الحامض(
❍ بذور كزبرة

❍ أعناق كزبرة
❍ حبات كمون
❍ حبات هال
❍ فلفل أسود

❍ زيت
األرز التايلندي

❍ كوبان من األرز التايلندي
❍ كوبان ونصف الكوب من الماء

❍ ملعقة صغيرة من الملح )اختياري(
❍ ملعقتا طعام من الزبدة )اختياري(.

التحضير

تقلى ملعقة طعام من معجون الكاري 
األحمر في ملعقة طعام من الزيت. تضاف 

إليها مكعبات اللحم وتقلى حتى يتغير 
لونها.

يضاف حليب جوز الهند وصلصة الصويا 
إلى اللحم ومعجون الكاري. يطهى الكل معًا 
فوق نار خفيفة حتى ينضج اللحم وتتكاثف 

الصلصة.
يحرك المزيج بين الحين واآلخر لتفادي 

جفاف السائل في القدر.
يقدم مزيج اللحم مع األرز التايلندي.

تحضير  األرز التايلندي

يغسل األرز ويوضع في قدر صغيرة. 
يضاف إليه الماء ويطهى مغطى فوق 

نار متوسطة حتى يمتص األرز كل الماء. 
يترك األرز مغطى لمدة 10 إلى 12 دقيقة. 

تفتح القدر، ويضاف الملح والزبدة في 
حال استعمالهما إلى األرز. يحرك األرز 

بالشوكة.

مطبخ  لها



سلطة الليمون الهندي والزيتون مع الخس األحمر
الكمية تكفي 4 إلى 5 أشخاص

❍ خسة حمراء كبيرة مفصولة إلى أوراق
❍ ليمونتان هنديتان )غريب فروت زهري(

❍ 12 حبة زيتون سوداء منزوعة النوى
❍ ملعقتا طعام من الخردل القوي النكهة

❍ ملعقة صغيرة من خل التفاح
❍ ملعقة صغيرة من السكر

❍ ملح 
❍ فلفل أبيض

❍ ربع كوب من زيت الذرة أو زيت الزيتون.

التحضير

تفتت أوراق الخس األحمر وتوضع في وعاء 
السلطة.

تقشر الليمونتان الهنديتان وتقطعان إلى 
فصوص. ينزع الغشاء األبيض المحيط بكل 

فص بعناية فائقة، وكذلك تنزع كل البذور.
تضاف فصوص الليمون إلى الخس مع الزيتون 

األسود.
في وعاء صغير، يخلط الخردل والخل والسكر 

والملح والفلفل األبيض حسب الذوق حتى 
يمتزج الكل جيدًا.

يضاف الزيتون إلى المزيج ويخلط الكل جيدًا. 
تصب الصلصة فوق السلطة وتحرك جيدًا قبل 

التقديم.

مالحظة: 

يمكن إضافة 

الشمندر 

المسلوق 

والبصل األحمر 

وبذور الرمان 

إلى السلطة.

الفرّي المقلي مع الزنجبيل والعنب )طبق مغربي(

التحضير

تسخن ملعقتا طعام من الزيت ومعظم كمية 
الزبدة في قدر ثقيلة وكبيرة. تضاف طيور 
الفرّي وتحمّر من الجهتين لمدة 8 دقائق. 

يضاف الزنجبيل والتوابل. يضاف الثوم 
ويطهى الكل معًا. يضاف من ثم كوب من الماء 

الساخن. تغطى القدر وتخفف النار ويطهى 
محتوى القدر حتى يصبح اللحم طريًا.

في قدر منفصلة، يطهى العنب مع بقية الزيت 
والزبدة لبضع دقائق. يرش الملح فوق المزيج 

ويطهى لمدة 5 دقائق.
يضاف العنب إلى طيور الفرّي ويطهى الكل 

لمدة 15 إلى 20 دقيقة حتى ينضج العنب 
والفرّي. يقدم الطبق مباشرة من القدر 

ويرش فوقه القليل من الكزبرة المفرومة 
ناعمًا والفلفل األسود حسب الرغبة والخبز 

المتصاص العصائر.

❍ 2 إلى 3 مالعق 
طعام من زيت دوار 

الشمس
❍ ربع كوب من 

الزبدة
❍ 8 طيور فرّي 

منظفة ومغسولة 
ومجففة جيدًا
❍ 125 غ من 

الزنجبيل الطازج 
المقشر والمبشور
❍ 4 فصوص ثوم 

مهروسة
❍ 500 غ من العنب 

األبيض
❍ كوب من الماء 

الساخن.

الكمية تكفي 4 إلى 5 أشخاص



مطبخ  لها

الكمية تكفي 8 أشخاص

❍ شوكوال سوداء )مفتتة إلى قطع( 100 غ
❍ دقيق ذاتي االرتفاخ 225 غ

❍ سكر1،5 كوب 
❍ حليب الزبدة )Butter milk( 1،5 كوب 

❍ زبدة طرية 120 غ 
❍ باكينغ باودر نصف ملعقة صغيرة

❍ بيض 3
❍ برش جوز الهند نصف كوب

❍ حشوة شوكوال بالجوز
❍ كريما مخفوقة 1،5 كوب

❍ برش جوز الهند للزينة

الحشوة

❍ حليب مبّخر )Evaporated milk( 250 غ 
❍ سكر أسمر ثالثة أرباع الكوب

❍ زبدة كوب وربع الكوب
❍ شوكوال )نصف حلوة( 60 غ 

❍ صفار بيض )مخفوقة قلياًل( عدد3

❍ جوز )مفروم خشنًا( كوب

التحضير

يحمى الفرن لغاية 350 درجة فهرنهايت.
يدهن قالبان دائريان قطرهما 23 إلى 24 سم 

بالزيت ويرش مسحوق الكاكاو فوقهما.
تذوب الشوكوال في المايكروايف أو البان 

ماري.
يخلط الدقيق مع السكر وحليب الزبدة 

والزبدة والباكينغ باودر والبيض في وعاء. 
تضاف من ثم الشوكوال المذوبة ويحرك 

الخليط بالخالط الكهربائي لمدة دقيقتين 
حتى الحصول على مزيج متجانس. يضاف 

حينها برش جوز الهند.
يوزع هذا المزيج على القالبين ويخبز في 

الفرن لمدة 35 دقيقة.
يترك قالبا الجاتوه ليبردا على مصبّع حديدي 

لمدة 10 دقائق ثم يقلبان ليبردا تمامًا.
تحضر حشوة الشوكوال بالجوز.

في وعاء صغير، تخفق الكريما الطازجة حتى 
تصبح جامدة.

يوضع أول قالب جاتوه على صينية ويدهن 
بحشوة الشوكوال بالجوز. يغطى هذا القالب 
بالجاتوه الثاني ويغطى بالكريما المخفوقة.

يزين سطح الجاتوه ببرش جوز الهند ويرش 
فوقه مسحوق الكاكاو المنخول.

يحفظ الجاتوه في الثالجة حتى موعد 
التقديم.

تحضير الحشوة

تخلط كل هذه المكونات مع بعضها، باستثناء 
الجوز، في قدر كبيرة غير الصقة على نار 

متوسطة حتى تذوب الشوكوال. يترك الخليط 
على النار لمدة 10 دقائق تقريبًا مع التحريك 

المستمر. يجب أال يغلي المزيج وإال يتخثر.
ترفع القدر عن النار ويضاف إليها الجوز. 

تترك الحشوة لتبرد قلياًل وتصبح بقوام كثيف 
يسهل بسطه.

جاتوه الشوكوال وجوز الهند



مطبخ  لها

مثلثات الرقائق بالقشطة
الكمية تكفي 6 إلى 8 أشخاص

❍ عجينة الفايلو علبة
❍ زبدة المذوبة 3 أكواب

❍ سمنة أو زيت
❍ قشطة جاهزة 750 غ

❍ قطر سكر
❍ فستق حلبي

❍ زهر ليمون للزينة

التحضير

تذوب الزبدة وتخلط مع السمنة أو الزيت.
يدهن قعر صينية مستطيلة بالزيت. تصف 

فيه طبقات عجينة الفايلو فوق بعضها 
البعض، مع ضرورة دهن كل طبقة من عجينة 

الفايلو بخليط الزيت والسمنة قبل تكديسها 
في الصينية.

بعد تكديس كل طبقات العجين فوق بعضها، 
تقطع بواسطة سكين حادة إلى مربعات من 

12 سم.
يطوى قسم من كل مربع للحصول على شكل 

مثلث.
يحمى الفرن لغاية 350 درجة فهرنهايت 

وتخبز فيه المثلثات بعد دهنها بالكثير من 
الزيت حتى تنتفخ وتشقرّ.

تخرج الصينية من الفرن ويصفى فائض 
الزيت من الصينية وتترك المثلثات لتبرد 

تمامًا.
يسكب القطر البارد فوق المثلثات.

يشق وسط كل مثلث بعناية برأس السكين 

ويحشى بالقشطة المحضرة ثم يزين كل 
مثلث بزهر الليمون والفستق المطحون.

قطر السكر

❍ سكر 3 أكواب
❍ ماء كوبان

❍ ملح حامض ربع ملعقة صغيرة

تحضير قطر السكر

يسخن السكر مع الماء في قدر على النار 
حتى يبدأ بالغليان. تخفف النار ويتابع الطهو 

لمدة 10 دقائق تقريبًا حتى تظهر فقاقيع 
كبيرة على سطح القطر.

يضاف ملح الحامض ويغلى القطر لمدة دقيقة 
أو دقيقتين. تطفأ النار ويترك القطر ليبرد.

مالحظة: 
في الحلويات 

الشرقية، 
يجب أن يكون 

القطر باردًا إذا 
كانت العجينة 

ساخنة.



بين اإلفطار والسحور...جلسة شاي

قائمة الطعام
كعك الفليفلة الحريفة والبارميسان

مع جبنة الماعز وصلصة البندورة

جاتوه الموز وفاكهة اآلالم

لفافات النقانق والبندورة والخردل

سندويشات الغريبة الصغيرة

بسكويت الفستق الحلبي
مع التوت وجبنة الماسكاربون

جاتوه البرتقال والبندق
مع البنفسج المسّكر

مطبخ  رمضان لها

حضري بين اإلفطار والسحور وجبات خفيفة وقدّميها للعائلة واألصدقاء على جلسة شاي.

نصيحة: قدمي 
لضيوفك مشروبًا 

منعشًا. إمألي ثلثيّ 
اإلبريق بعصير 

التوت وأضيفي إليه 
الصودا والثلج.

كعك الفليفلة الحريفة والبارميسان مع جبنة الماعز وصلصة البندورة
إنها شكل غير اعتيادي وإنما لذيذ لطبق موعد الشاي الكالسيكي

الكمية تصنع 15 قطعة
مدة التحضير: 30 دقيقة

الوحدات الحرارية في كل كعكة: 134
الدهون في كل كعكة: 6 غ

self- 300 غ من الدقيق الذاتي االرتفاخ  ❖
raising flour

50 ❖ غ من الزبدة
 ❖ملعقتان صغيرتان من الباكينغ باودر

 100 ❖ غ من جبنة البارميسان
 ❖رشة ملح

3 ❖ رؤوس فليفلة خضراء حريفة، منظفة من 
البذور ومفرومة ناعمًا 

 ❖بيضتان متوسطتان
4 ❖ مالعق طعام من الحليب

يخلط الدقيق مع الزبدة في خالط الطعام أو بأطراف 
األصابع للحصول على مزيج شبيه بفتات الخبز. يضاف 
إليه الباكينغ باودر، وثلثا كمية الجبنة، والملح والفليفلة 

الحريفة.
في وعاء آخر، يخفق البيض مع الحليب ويسكب فوق 
مزيج الدقيق. يحرك الكل بسكين عريضة أو ملوق حتى 
العجينة فوق سطح  ترق  الحصول على عجينة طرية. 
مكسو قلياًل بالدقيق بحيث تصبح سماكتها 2 سم. تقطع 

العجينة إلى دوائر، قطر كل منها 5 سم.
 15 الحصول على  وتقطيعها حتى  العجينة  رق  يتابع 
قطعة. ترش بقية الجبنة فوق هذه القطع وتصف في 
صينية خبز مرشوشة قلياًل بالدقيق، ثم تخبز في الفرن 

لمدة 15 إلى 18 دقيقة.
الماعز  القليل من جبنة  مع  فاترة  الكعك  تقدم قطع 

وصلصة البندورة اللذيذة.



الكمية تصنع 32 قطعة
مدة التحضير: 45 دقيقة

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

مطبخ  رمضان لها

الئحة التسوق من السوبرماركت
q 500 غ من لحم النقانق

q ملعقة طعام من قهوة اإلكسبرسو
q 100 غ من جبنة البارميسان

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

q 100 مل من حليب الزبدة
q 9 بيضات

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

q 3 موزات
q 6 حبات من فاكهة اآلالم

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

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

q علبتان من عجينة الباف وزن كل منهما 500غ
q عود فانيال 

q ملعقتا طعام من خردل ديجون
q ملعقة صغيرة من معجون البندورة المجفف

q ملعقة صغيرة من الصعتر اليابس
q برش جوزة الطيب, ملعقتا طعام من حب البركة

من خزانة المطبخ
q 100 غ من الزبدة

q 500 غ من الزبدة غير المملحة
q 450 غ من السكر الناعم، إضافة إلى 9 مالعق 

طعام والقليل أكثر للرش
q 390 غ من السكر الذهبي
q 3 مالعق طعام من السكر

q 75 غ من دقيق الذرة, 450 غ من الدقيق العادي
q 300 غ من الدقيق الذاتي االرتفاخ

q 2,5 ملعقة صغيرة من الباكينغ باودر
q ملعقة صغيرة من بيكربونات الصودا

3 قطرات من خالصة الفانيال, ملح

جاتوه الموز وفاكهة اآلالم 
أبهري ضيوفك بتقديم هذا الجاتوه

المحضر بطريقة مختلفة عن المعتاد.

الكمية تكفي 10 أشخاص
مدة التحضير: ساعة و20 دقيقة

الوحدات الحرارية في كل حصة: 440 وحدة حرارية
الدهون في كل حصة: 20 غ

350 درجة  أو  180 درج��ة مئوية  لغاية  الفرن  يحمى 
فهرنهايت أو غاز رقم 4. تخفق الزبدة مع السكر لتصبح 
قشدية، ثم يضاف إليها الموز. يضاف بعدها البيض، 
الزبدة  والدقيق، وبيكربونات الصودا، والملح، وحليب 
والفانيال ويخلط المزيج جيدًا. يسكب هذا المزيج في 
قالب دائري قطره 20 سم وله قعر قابل للفك، ويخبز في 
الفرن لمدة 45 إلى 50 دقيقة. يخرج الجاتوه من الفرن 

ويترك ليبرد.
جبنة  تخلط  ال��ح��ش��وة.  تحضر  ذل���ك،  ف��ي غ��ض��ون 
الماسكاربون مع الكريما الحامضة والسكر الناعم في 
وعاء للحصول على مزيج ناعم. توضع فاكهة اآلالم في 
منخل وتهرس بمتن الملعقة فوق الوعاء حتى يخرج منها 

كل العصير. يوضع الوعاء جانبًا.
يحّضر القطر. يغرف لبّ فاكهة اآلالم األخرى ويوضع 
في قدر مع عصير البرتقال والسكر. يغلى المزيج برفق 

لمدة 5 دقائق ثم يترك ليبرد.
طبقتين  إل��ى  أفقيًا  يقطع   ، تمامًا الجاتوه  يبرد  حين 
بواسطة سكين كبيرة مسننة. توضع الطبقة األولى من 
الجاتوه على صينية التقديم ويدهن سطحها بالحشوة، 
على أن يترك هامش من 2 سم حول إطار الجاتوه. توضع 
الطبقة األخرى فوق الحشوة بحيث تخرج هذه األخيرة من 

الحواف. يسكب القطر فوق الجاتوه.

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

3 ❖ موزات ناضجة، مهروسة
 ❖بيضتان

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

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

3 ❖ قطرات من خالصة الفانيال

مكونات حشوة فاكهة اآلالم
غ من جبنة الماسكاربون ❖ 125

❖ sour cream 100 غ من الكريما الحامضة
 ❖ملعقتا طعام من السكر الناعم

3 ❖ حبات من فاكهة اآلالم، مشطورة إلى نصفين

مكونات قطر فاكهة اآلالم
3 ❖ حبات كبيرة من فاكهة اآلالم

 ❖عصير برتقالتين
3 ❖ مالعق طعام من السكر

 ❖عود فانيال

لفافات النقانق والبندورة والخردل 
هذه اللفافات الصغيرة لذيذة جدًا وسهلة التحضير

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

500 ❖ غ من النقانق أو لحم النقانق
 ❖ملعقة صغيرة من معجون البندورة المجفف

 ❖ملعقة صغيرة من الصعتر اليابس
 ❖رشة من برش جوزة الطيب
3 ❖ مالعق طعام من الحليب

 ❖ملعقتا طعام من حب البركة

تقسم العجينة قسمين ويرق كل قسم إلى مستطيل حجمه 40 
سم16Xسم. يقطع كل مستطيل مجددًا إلى نصفين بحيث 
يكون لديك أربعة أشرطة طويلة. تدهن هذه األشرطة األربعة 
بالخردل. يوضع اللحم في وعاء أو تنزع القشور عن النقانق في 

حال استعمال النقانق.
يضاف إلى اللحم معجون البندورة، والصعتر اليابس، وجوزة 
الطيب. يخلط الكل جيدًا. توزع هذه الحشوة فوق أشرطة 
العجين، وتقرّص على شكل قطعة نقانق طويلة على طرف واحد 
من كل شريط. تدهن بقية العجين بمقدار ملعقتيّ طعام من 
الحليب ويلف الطرف الذي عليه لحم النقانق بحيث يتطابق 
الطرفان. يجب أن تكون جهة التقاء الطرفين في القسم التحتي 

لكل لفافة طويلة.
تقطع اللفافة الطويلة على نحو مائل إلى لفافات صغيرة طولها 
6 سم. تدهن هذه اللفافات ببقية الحليب، وتوزع فوقها حبات 
البركة ثم تصف في صينية الخبز. تخبز اللفافات في الفرن 

لمدة 25 دقيقة حتى تصبح ذهبية قلياًل.



مطبخ  رمضان لها

سندويشات 
الغريبة الصغيرة 

تضفي كريما الزبدة بنكهة القهوة طعمًا 

رائعًا على قطع البسكويت هذه، لكن يمكن 

تقديمها أيضًا سادة من دون الحشوة.

مكونات البسكويت
275 ❖ غ من الزبدة الطرية غير المملحة

50 ❖ غ من السكر الناعم
75 ❖ غ من دقيق الذرة

200 ❖ غ من الدقيق العادي

مكونات كريما الزبدة
200 ❖ غ من السكر الناعم

 ❖ملعقة طعام من قهوة اإلكسبرسو 
مذوبة في ملعقتي طعام من الماء المغلي
100 ❖ غ من الزبدة الطرية غير المملحة

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

الوحدات الحرارية )في كل قطعة بسكويت(:
 392 وحدة حرارية

الدهون في كل قطعة بسكويت: 26 غ

يحمى الفرن لغاية 180 درجة مئوية أو 350 درجة فهرنهايت 
أو غاز رقم 4. تخفق الزبدة مع السكر في وعاء، ثم يضاف 
إليها دقيق الذرة والدقيق العادي. يفترض أن تصبح العجينة 
حينها دبقة، ولذلك استعملي ورق النايلون الالصق للمساعدة 

في تقريصها على شكل أسطوانة عرضها 15 سم.
تلف أسطوانة العجين بورق النايلون الالصق وتحفظ في 
الثالجة لمدة 20 دقيقة. تقطع العجينة إلى 24 شريحة، 
سماكة كل منها 5 مم، وتصف في صينية للخبز على أن تبعد 
القطع قلياًل عن بعضها. تستعمل قطاعة بسكويت قطرها 
5 سم لترتيب أشكال العجين. تخبز الصينية في الفرن لمدة 
15 دقيقة حتى تصبح قطع البسكويت ذهبية قلياًل. تخرج 

الصينية من الفرن وتترك لتبرد.
في غضون ذلك، تحضر كريما الزبدة. تستعمل المخفقة 
اليدوية الكهربائية أو الملعقة الخشبية لخفق السكر الناعم 
مع القهوة والزبدة. حين تبرد قطع البسكويت، توزع الحشوة 
على نصف الكمية ثم تلصق عليها قطع البسكويت الخالية 

من الكريما للحصول على قطع محشوة.



مطبخ لها

بسكويت
الفستق الحلبي 

مع التوت وجبنة
الماسكاربون 

إنها البساطة بحد ذاتها رغم أن 

طعمها ال يقاوم أبدًا.

50 ❖ غ من الفستق الحلبي المنظف من قشوره
500 ❖ غ من عجينة الباف الجاهزة
4 ❖ مالعق طعام من السكر الناعم

مكونات الحشوة
175 ❖ غ من جبنة الماسكاربون

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

إضافية للرش
200 ❖ غ من التوت

400 درجة  200 درج��ة مئوية أو  لغاية  الفرن  يحمى 
فهرنهايت أو غاز رقم 6. يوضع الفستق الحلبي في وعاء 
ويغمر بالماء الساخن. يترك منقوعًا لمدة 10 دقائق حتى 

يصبح طريًا، ثم يصفى ويفرم خشنًا.
ترق نصف كمية عجينة الباف على شكل مستطيل حجمه 
40 س��م_30 سم. ينخل فوقه مقدار ملعقة طعام من 

السكر الناعم ويرش عليه الفستق المفروم. تقطع العجينة 
إلى نصفين، ثم يطوى الجانبان القصيران بإحكام نحو 

الوسط ويضغط عليهما جيدًا.
تقطع العجينة المحشوة بالفستق إلى 20 شريحة دائرية 
سماكة كل منها 2 سم تقريبًا. تصف هذه الشرائح في 
صينيتين للخبز وتسّطح براحة اليد. يرش عليها ما تبقى 
من السكر الناعم وتخبز كل صينية في الفرن لمدة 10 
دقائق حتى تصبح قطع البسكويت ذهبية. تقلب قطع 
البسكويت في الصينية وتخبز مجددًا لمدة 6 إلى 7 دقائق. 

تخرج قطع البسكويت من الفرن وتترك لتبرد.
جبنة  تخلط  الحشوة.  تحضر  ذل���ك،  غضون  ف��ي 
الماسكاربون مع الحليب والسكر الناعم. للحصول على 
قوام الكريما المخفوقة. تضاف إليها نصف كمية حبات 

التوت، بعد طحنها قلياًل، للحصول على مظهر متموج.
من  طعام  ملعقة  بمقدار  بسكويت  قطعة  أول  تدهن 
الحشوة، وتنثر فوقها بعض حبات التوت، ثم توضع فوقها 
قطعة بسكويت أخرى للحصول على شكل سندويش مفتوح. 

تكرّر العملية نفسها مع بقية قطع البسكويت.

الكمية تصنع 10 قطع
مدة التحضير: 45 دقيقة

الوحدات الحرارية )في كل قطعة بسكويت(:
349 وحدة حرارية

الدهون في كل قطعة بسكويت: 23 غ



مطبخ  رمضان لها

نصيحة: للشاي 
فوائد صحية. 
إجعليه رفيق 
جلسة سحور 

وانتعشي مع شراب 
يحارب التأكسد 

في جسمك.

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

صغيرة ثم يرش عليها السكر. تترك األزهار جانبًا لتجف.
تغلى البرتقالة في قدر مليئة بالماء ومغطاة لمدة ساعتين. 
تصفى البرتقالة من الماء وتترك لتبرد. يبطن قالب مافن 
بقوالب ورقية. توضع البرتقالة في خالط الطعام وتهرس 
 ناعمًا. يضاف إليها السكر والبيض والبندق والباكينغ باودر.  

يهرس الخليط مجددًا ثم يسكب في قوالب المافن الورقية، 
مع ترك فجوة صغيرة في األعلى. تخبز قوالب المافن لمدة 

15 إلى 18 دقيقة ثم توضع على مصبّع حديدي لتبرد.
في غضون ذلك، يحضر الناطف. يوضع السكر في وعاء 
وتضاف إليه الزبدة مع برش البرتقال. يحرك المزيج 
ثم يضاف عصير  السكر كل ش��يء،  جيدًا حتى يمتص 
الليمون تدريجيًا، مع ضرورة التحريك باستمرار للحصول 
على ناطف كثيف. يسكب الناطف فوق قطع الجاتوه ويترك 

ليجمد. تزين كل قطعة جاتوه بزهرة بنفسج مسّكرة.

مكونات البنفسج المسّكر
 ❖بياض بيضة واحدة

 ❖أزهار بنفسج )من محالت األزهار(
 ❖سكر ناعم للرش

مكونات الجاتوه
 ❖برتقالة كبيرة خالية من البذور، مقشرة

140 ❖ غ من السكر 
4 ❖ بيضات متوسطة الحجم

125 ❖ غ من البندق المطحون
 ❖نصف ملعقة صغيرة من الباكينغ باودر

الكمية تصنع 9 قطع
مدة التحضير: ساعتان و45 دقيقة

الوحدات الحرارية في كل قطعة جاتوه: 331
الدهون في كل قطعة جاتوه: 16 غ

جاتوه البرتقال والبندق مع البنفسج المسّكر 
أضيفي إلى المائدة طبقًا يحبه الكبار والصغار على حد سواء.

مكونات الناطف
200 ❖ غ من السكر الناعم

 50 ❖ غ من الزبدة المذوبة
 ❖برش برتقالة واحدة وملعقتا طعام من عصيرها



مطبخ  رمضان لها

ثم  ينضج جيدًا،  الدجاج حتى  يسلق صدر 
الطعام  خللاط  في  أو  الشوكة  بمتن  يهرس 
الدجاج مع  لحم  يخلط  ناعمًا جللدًا.  ليصبح 

الخيار المخلل المفروم والمايونيز.
يخلط الجزر المبشور مع المايونيز ويخلط 
الشمندر المبشور مع المايونيز. تخلط شرائح 
دون  للحؤول  الليمون  األفللوكللادو مع عصير 

اسودادها.
نايلون. يسكب  بورقة  وعللاء زجاجي  يبطن 
سطحه.  ويسوّى  الوعاء  في  الدجاج  خليط 
تسكب من ثم طبقة من الجزر وبعدها طبقة من 
الشمندر وبعدها طبقة من شرائح األفوكادو. 
 4 3 إلى  يغطى الوعاء ويحفظ في الثاجة 
ساعات. يقلب محتوى الوعاء فوق طبق التقديم 

ويزين أعاه بالجوز بالمطحون خشنًا.

الوصفات

اختبري نكهات عالميّة في مطبخك الرمضاني مع 
عدد من أطباقنا  الشهية المنوّعة من أنحاء العالم.

من روسيا 
سلطة متعددة الطبقات

الكمية تكفي 4 إلى 6 أشخاص

 ❖صدر دجاج مشطور إلى نصفين
 ❖حبتا خيار مخلل، مفرومتان ناعمًا

 ❖ملعقتا طعام مايونيز
 ❖ملعقتا طعام كريما حامضة

 ❖رشة بهار أبيض
 ❖جزرتان متوسطتان مسلوقتان 

ومبشورتان مع ملعقة طعام مايونيز
 ❖حبتا شمندر متوسطتان مسلوقتان 

ومبشورتان مع ملعقة طعام مايونيز
 ❖حبتا أفوكادو مقشرتان ومقطعتان إلى 

شرائح مع ملعقة طعام من عصير الليمون
 ❖ربع كوب جوز مطحون خشنًا

أطباق عالميّة
لمائدة إفطار أغنى

من روسيا 
سلطة متعددة الطبقات

من لبنان
 تبولة مع الفليفلة المشوية ودبس الرمان

من تونس
 سلطة التونة

من إسبانيا
 أرضي شوكي محشو بالدجاج

من إيطاليا
 بروشيتا مع البندورة المجففة

من الكويت
 كرات اللحم بالبيض

من اإلمارات
 معدس خليجي
من السعودية

 يخنة الخضار واللحم
من المغرب

 الحساء المغربي
من العراق

 الدجاج المحشو بالتمان )األرز(
من سريالنكا

 كفتة الدجاج بصلصة اللبن
من تايالندا

 كاالماري مع الصلصة الحريفة
من الهند

 القريدس بالكاري والليمون والبندورة
من مصر

 ملوخية القاهرة باألرانب
من اليونان

 أقراص محشوة بالتين
من المكسيك 

كرات البوظة المقلية
من فرنسا 

موس الفراولة



مطبخ  رمضان لها

 ❖بيضتان مسلوقتان، مفرومتان ناعمًا
 ❖رأس فليفلة أخضر حلو، مفروم ناعمًا

 ❖حبتا بندورة، منظفتان من البذور 
ومفرومتان ناعمًا

4 ❖ بصالت خضراء مفرومة ناعمًا
شريحتان من سمك األنشوفة،  ❖ 

مفرومتان ناعمًا بعد 
تصفيتهما من 

الماء
 ❖ربع كوب من الزيتون األخضر الخالي 

من النوى والمفروم ناعمًا
 ❖رأسان صغيران من الفليفلة الحمراء 

الحريفة، مفرومان ناعمًا، ملعقتان 
صغيرتان من أوراق النعناع الطازجة 

المفرومة ناعمًا
185 ❖ غ من التونة المعلبة والمفتتة

 ❖ملعقة طعام من الكبّار المصفى 
والمشطوف

من تونس
سلطة التونة

تخلط مكونات 
السلطة مع بعضها 
في وعاء متوسط 

الحجم وتسكب 
فوقها صلصة 

الهريسة.
 تحرك السلطة 

برفق وتقدم مع 
الخبز العربي حسب 

الذوق.

من لبنان
تبولة مع الفليفلة 

المشوية ودبس الرمان
الكمية: 3 إلى 4 أشخاص

3 ❖ باقات بقدونس طازجة، مفرومة
 ❖نصف باقة نعناع طازجة، مفرومة

 ❖رأسا بصل أخضر مفرومان
 ❖بصلة صغيرة مفرومة ناعمًا

3 ❖ رؤوس بندورة حمراء وجامدة، 
مفرومة ناعمًا

 ❖رأس فليفلة أحمر كبير مشوي 
ومفروم

 ❖عصير ليمونتين وبرش ليمونة 
واحدة

 ❖ربع كوب زيت زيتون
 ❖ملح وبهار أبيض ورشة قرفة ورشة 

بهار
 ❖ملعقتا طعام دبس رمان

3 ❖ مالعق طعام برغل أسمر ناعم، 
مغسول

والنعناع ثم تجفف  البقدونس  باقات  تغسل 
بمحارم المطبخ وتفرم ناعمًا. تقطع البندورة 

إلى مكعبات صغيرة.
ي��ف��رم الللبللصللل األخللضللر وكللذلللك البصلة 

الصغيرة.
يشوى رأس الفليفلة األحمر ثم يقشر ويفرم 

إلى مكعبات صغيرة.
تبرش ليمونة واحدة وتعصر ليمونتان.

يغسل البرغل. يخلط البصل مع رشة قرفة 
ورشة بهار.

لبندورة  ا مللع  ع  لنعنا وا لبقدونس  ا يخلط 
وزيت  والبصل  والبرغل  الحمراء  والفليفلة 
الزيتون والملح والبهار األبيض ودبس الرمان. 
يرش المزيد من الملح عند الحاجة، وكذلك 

عصير الليمون.
مع  وتقدم  التقديم  طبق  في  التبولة  تسكب 

أوراق الخس.

الكمية تكفي 4 أشخاص

مالحظة: لشواء رأس الفليفلة، 
يدهن أواًل بالزيت بمساعدة فرشاة 
ثم يشوى في الفرن أو على مصبّع أو 
في المايكروايف ليصبح طريًا جدًا. 

يوضع بعدها رأس الفليفلة في كيس 
نايلون لمدة نصف ساعة ثم يقشر 

وتنزع بذوره ويفرم ناعمًا جدًا. 

صلصة الهريسة
 ❖ملعقتا طعام من زيت الزيتون

 ❖فص ثوم مهروس
 ❖ملعقة صغيرة من بذور الكزبرة

 ❖ملعقة صغيرة من بذور الكراوية
 ❖ملعقة طعام من عصير الليمون
 ❖ملعقتا طعام من الخل األحمر

 ❖يحمى الزيت في قدر صغيرة ويقلى 
فيه البصل والبذور مع التحريك حتى تفوح 
رائحة لذيذة. يضاف عصير الليمون والخل.
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 ❖❍ نصف كيلوغرام لحم غنم أو عجل 
للكبة مدقوقة

 ❖بصلة صغيرة مبروشة
 ❖نصف كوب كعك مطحون

 ❖بيضة واحدة
 ❖ملعقة صغيرة معجون بندورة 

)اختياري(
 ❖ملح وبهار أسود

 ❖ملعقة صغيرة بهار حلو
6 ❖ بيضات مسلوقة

 ❖بيضة واحدة مخفوقة
 ❖دقيق وكعك مطحون

 ❖زيت للقلي

يخلط اللحم مع البصل والكعك المطحون 
والبيضة والملح والبهار األسود والبهار الحلو 
بهذه  البندورة في حال استعماله.  ومعجون 

الطريقة، يتم الحصول على مزيج دبق. 
يقسم مزيج اللحم إلى 6 حصص متساوية.

ض  ببيا يغلف  و ق  لمسلو ا لبيض  ا يقشر 
البيض المخفوق ومن ثم بحصة من حصص 
اللحم. يفترض بمزيج اللحم أن يغلف البيضة 
سطحه  يللسللوّى  ن  أ على  مًا  تما لمسلوقة  ا

باألصابع ليصبح ناعمًا. 

تغلف الكرات المحضرة بالدقيق ثم تغمس 
المطحون.  الكعك  في  وبعدها  البيض  في 
تقلى الكرات في الزيت الساخن داخل مقاة 
عميقة لمدة 5 إلى 7 دقائق حتى تشقرّ من كل 

الجهات.
يجب أال يكون الزيت ساخنًا جدًا وإال تشقرّ 
األقلللراص مللن الللخللارج قبل أن تنضج من 

الداخل.
تقسم األقراص إلى نصفين وتقدم ساخنة مع 
دقوس الطماطم والسلطة الخضراء أو األرز 

والبطاطا المقلية.

تضاف مرقة الدجاج ويحرك الخليط بشريط 
مزيج  على  للحصول  ملعقة خشبية  أو  معدني 
ناعم وقشدي. تضاف الكريما الطازجة وتحرك 

الصلصة.
تخلط هذه الصلصة مع الدجاج المطهو ثم توزع 
هذه الحشوة على أكعاب األرضي شوكي المقلية. 

تصف األرضي شوكي المحشوة في طبق زجاجي 
مقاوم للحرارة مدهون قليًا بالزيت. توزع الجبنة 
المبروشة فوق األرضي شوكي قبل خبزها في 

الفرن حتى تبدأ الجبنة بالذوبان.
تقدم أكعاب األرضي شوكي مع األرز والسلطة 

الخضراء.

من إسبانيا
أرضي شوكي 
محشو بالدجاج

الكمية: 4 أشخاص

8 إلى 10 ❖ أكعاب أرضي شوكي ونصف 
كوب زيت نباتي للقلي

 ❖نصف كيلوغرام صدور دجاج مسطحة 
ومقطعة إلى قطع صغيرة

 ❖بصلة مفرومة
200 ❖ غ فطر طازج مقطع إلى شرائح 

رقيقة
 ❖ملح وفلفل وزيت لقلي األرضي شوكي

ملعقة طعام زبدة و4 ❖ مالعق طعام زيت 
نباتي

200 ❖ غ جبنة متنوعة
الصلصة

 ❖ملعقتا طعام طحين وملعقتا طعام 
زبدة

 ❖كوب مرقة دجاج ونصف كوب كريما 
طازجة

تقشر أكعاب األرضي شوكي وتنظف وتسلق 
في الماء المملح حتى تطرى، ثم ترفع وتشطف 
بالماء البارد وتجفف بمحارم المطبخ الورقية. 
تقلى بعدها أكعاب األرضي شوكي في الزيت 
الساخن حتى تحمرّ حوافها، ثم ترفع من المقاة 
ورقية  فللوق محارم  على عقب  رأسللًا  وتقلب 

للتخلص من فائض الزيت.

لتحضير الحشوة

لتحضير الصلصة

تسخن الزبدة مع الزيت النباتي ويقلى البصل 
ليذبل. يضاف لحم الدجاج ويتابع القلي حتى 

يتغير لون اللحم وينضج. يضاف الفطر ويتابع 
الطهو حتى يتبخر كل الماء الخارج من الفطر. 

يرش الملح والبهار األبيض.

تسخن ملعقتا طعام من الزبدة على النار. 
وعندما تذوب الزبدة، يضاف الدقيق ويخلط 

المزيج جيدًا حتى تفوح رائحة لذيذة منه. 

من الكويت كرات اللحم بالبيض
الكمية تكفي 4 إلى 6 أشخاص

200 ❖ غ من البندورة المجففة
 ❖نصف كوب من زيت الزيتون

15 إلى 20 ❖ فص ثوم مقطعة إلى 
شرائح رقيقة

 ❖كوب من أوراق الحبق
 ❖ملعقة صغيرة من األعشاب 

الريفية
 ❖ملعقة صغيرة من األوريغانو أو 

التوابل الريفية

مالحظة: دقوس الطماطم هو 
خليط البندورة المفرومة والثوم المقلي 

وبهارات الخليج المطهو على النار لمدة 
3 إلى 4 دقائق.

تسلق البندورة المجففة في الماء حتى تصبح طرية 
عند لمسها باإلصبع. تطفأ النار وتترك حبات البندورة 
منقوعة في الماء لمدة ساعة كاملة، ثم تصفى وتوضع 

في مصفاة.
وفوقه  قنينة  فللي  الللبللنللدورة  مللن  يوضع قسم 
شرائح الثوم وأوراق الحبق الطازجة واألوريغانو 

واألعشاب الريفية. 
تكرر العملية نفسها بوضع طبقة جديدة من البندورة 
وشرائح الثوم وأوراق الحبق وهكذا دواليك حتى 

استعمال كل البندورة.
تغمر محتويات القنينة بالزيت وتترك لمدة 5 إلى 6 
أيام الستعمالها الحقًا في البروشيتا أو المعكرونة أو 

البيتزا أو التورتات أو السلطات.

البندورة المجففة مع صلصة التخليل

من إيطاليا
بروشيتا مع 

البندورة المجففة
12 ❖ شريحة من الخبز الفرنسي أو 
اإليطالي، مقطعة إلى شرائح مائلة
24 ❖ قطعة من البندورة المجففة 

مصفاة من خليط الزيت والثوم الموجود 
في القنينة

12 ❖ شريحة من جبنة الموزاريال 
12 ❖ ورقة حبق

3 إلى 4 ❖ فصوص ثوم

تحمص شرائح الخبز في الفرن لمدة 5 دقائق، 
ثم تخرج وتفرك بالثوم.

توضع شريحتان من البندورة المجففة فوق كل 
شريحة خبز ومن ثم ورقة أو ورقتان من الحبق 

وأخيرًا شريحة من جبنة الموزاريا.
الفرن حتى تذوب  إلى  الخبز  تدخل شرائح 
من  لذيذ  نللوع  بمثابة  ساخنة  وتقدم  الجبنة 

المقبات.

الكمية تكفي 6 أشخاص



مطبخ  رمضان لها

من السعودية يخنة الخضار واللحم
 ❖كوب من العدس األسود

 ❖كوب من الحمص المنقوع في الماء 
طوال الليل

4 إلى 5 ❖ حبات بندورة مقشرة ومفرومة
 ❖ملعقتا طعام من معجون البندورة

 ❖بصلة كبيرة مفرومة ناعمًا
 ❖ملح ورشة من خيوط الزعفران

 ❖نصف ملعقة صغيرة من البهار األسود
8 ❖ أكواب من الماء

 ❖نصف كيلوغرام من مكعبات لحم الغنم 
أو البقر

 ❖ملعقتا طعام من الدقيق المذوب في 
الماء

 ❖نصف كوب من الكزبرة الطازجة 
المفرومة خشنًا

 ❖نصف كوب من البقدونس المفروم
 ❖زيت أو سمنة مذوبة للسكب فوق 

الحساء

يوضع العدس المغسول مع الحمص والبصل 
المفروم و8 أكواب من الماء، والملح، والبهار 
األسود، وخيوط الزعفران، ومكعبات اللحم، 
والبندورة، ومعجون البندورة في قدر كبيرة. 
يطهى الخليط حتى تنضج مكعبات اللحم 

وتطرى.
يذوب الدقيق في ربع كوب من الماء ثم 

يضاف إلى الحساء ويحرك معه.
تضاف الكزبرة المفرومة والبقدونس المفروم 

ويتابع الطهو لمدة 5 إلى 6 دقائق.
تذوب السمنة مع الزبدة وتسكب فوق 

الحساء. 
يقدم الحساء ساخنًا.

من المغرب
الحساء المغربي

الكمية تكفي 5 إلى 6 أشخاص

مالحظة: يمكن هرس البقدونس 
والكزبرة مع الملح بدل دقهما بالهاون أو 

مطرقة الثوم.

مالحظة: 
يمكن إضافة 

رأس أو رأسين 
من الفليفلة 

الحريفة 
المفرومة 

ناعمًا جدًا 
بدل استعمال 

نصف ملعقة 
صغيرة من 

الفلفل األحمر 
الحريف.

مالحظة: 
يمكن إضافة 

الذرة والفليفلة 
الخضراء 
والحمراء 

المقطعة إلى 
مكعبات صغيرة 

حسب الذوق.

من اإلمارات
معدس خليجي

الكمية: 4-6 أشخاص

 ❖كوبان من األرز البسماتي أو أي نوع آخر 
من األرز الطويل، نصف كوب عدس أخضر 

أو بني
 ❖بصلة كبيرة مفرومة ناعمًا

 ❖نصف كوب سمنة أو زيت
4 ❖ أكواب ماء مغلي، ملح

يغسل األرز بالماء البارد ثم يصفى. 
يغسل العدس جيدًا ويشطف بالماء.

يحمى الزيت أو السمنة في قدر كبيرة ويقلى 
البصل ليذبل ويحمرّ قليًا. يضاف إليه العدس 
واألرز ويحرك الخليط على نار متوسطة لمدة 3 
دقائق. يضاف الماء المغلي والملح وتترك القدر 
على النار ليغلي محتواها جيدًا، مع التحريك بين 

الحين واآلخر.
تخفف النار وتغطى القدر وتترك على نار هادئة 

لمدة 30 إلى 35 دقيقة.
ترفع القدر عن النار وينزع عنها الغطاء وتوضع 

محرمتان ورقيتان حول أعلى القدر. 
تغطى القدر مجددًا بغطائها وتترك جانبًا 10 إلى 

15 دقيقة قبل التقديم.
يقدّم المعدس مع دقوس الباذنجان أو  دقوس 

البندورة.

دقوس الباذنجان
 ❖رأسا باذنجان مدعبالن، متوسطا الحجم 

)وزنهما 750 غ تقريبًا( 
4 ❖ فصوص ثوم

 ❖ملح وملعقتا طعام زيت
 ❖ربع إلى نصف ملعقة صغيرة فلفل أحمر 

حريف
 ❖ملعقة صغيرة بابريكا

يشوى رأسا الباذنجان في فرن معتدل الحرارة 
لمدة 30 دقيقة حتى يستويان. تهرس فصوص 
الثوم مع الملح. حين يستوي الباذنجان، يقشر 
فيما ال يزال ساخنًا ويوضع لبه في وعاء ثم يهرس 
بالشوكة. يضاف إليه الثوم المهروس مع الزيت 
والفلفل الحريف والبابريكا والمزيد من الملح عند 

الحاجة. يقدم الدقوس فاترًا مع المعدس.

   دقوس البندورة
 ❖ملعقتا طعام زيت

 ❖كيلوغرام بندورة ناضجة
 ❖مقشرة ومفرومة

4 إلى 5 ❖ فصوص ثوم مهروسة
 ❖ملح،

 105 ❖ ملعقة صغيرة بهارات الخليج

يحمى الزيت ويقلى فيه الثوم المهروس 
المفرومة  البندورة  ثللوان. تضاف  لبضع 

والملح حسب الذوق. 
النار  ويغلى محتواها على  القدر  تغطى 
البهارات ويتابع  30 دقيقة. تضاف  لمدة 
الطهو في قدر مغطاة لمدة 2 إلى 3 دقائق. 
ترفع القدر عن النار ويقدم الدقوس مع 

المعدس.

النباتي في مقاة وتقلى فيه  الزيت  يحمى 
ترفع  ثم  اللون  ورديللة  البطاطا حتى تصبح 

وتوضع جانبًا.
العلبة، ثم يخلط مع  الفطر من ماء  يصفى 

الجزر والبطاطا والبازيا.
تذوب ملعقتا طعام من الزبدة في قدر وتقلى 
فيهما شرائح اللحم قليًا على الوجهين، ثم 

يرش عليها الملح والبهار والبهار الحلو.
تستخدم الزبدة نفسها لقلي البصل المفروم 
والثوم المهروس. تضاف بقية الخضار ويقلى 

الكل معًا لبضع دقائق.
يخلط البصل والثوم والخضار مع بعضها.

تصف شرائح اللحم وسط قعر طبق زجاجي 
مقاوم للحرارة مدهون بالزيت، ثم يوزع حولها 

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

دقيقة تقريبًا.
يقدم الطبق مع األرز والسلطة الخضراء.

الكمية تكفي 4 أشخاص

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

مكعبات صغيرة
❍ 200 ❖ غ من الفطر المقطع

 ❖❍ جزرتان مقطعتان إلى مكعبات صغيرة
 ❖❍ كوب من البازيال

 ❖❍ بصلة متوسطة مفرومة

 ❖❍ فصا ثوم مهروسان
 ❖❍ مكعب من مرقة اللحم أو الدجاج مذوب 

في كوب من الماء الفاتر
 ❖❍ ملح وبهار أسود ونصف ملعقة صغيرة 

من البهار الحلو
50 ❖ غ من الزبدة مع زيت نباتي



مطبخ  رمضان لها

مالحظة: يمكن خلط العصارة 
المتبقية في الصينية مع القليل من مرقة 

الدجاج وغليها على النار وتقديمها مع 
الدجاج.

من العراق
الدجاج المحشو بالتمان )األرز(

الكمية: 4 إلى 6 أشخاص

يغسل األرز ويصفى. 
تحمى السمنة في قدر ويقلى فيها البصل ليصبح 
شفافًا. يضاف الصنوبر أو اللوز والجوز واألرز 

ويقلى الكل لمدة 5 دقائق، مع التحريك المستمر.
يضاف الزبيب والبهارات والماء والملح والبهار. 
نار  ويترك على  ويغطى  المزيج جيدًا  يحرك 
خفيفة لمدة 10 دقائق تقريبًا حتى امتصاص كل 

الماء. ترفع القدر عن النار وتترك لتبرد. 
تنظف الدجاجة وتمسح بالمحارم الورقية. 

تحشى الدجاجة بحشوة األرز ثم تخاط باإلبرة 
والخيط ويربط الفخذان معًا. تفرك الدجاجة 
المحشوة بالملح والبهار. تذوّب السمنة أو الزبدة 

وتوضع الدجاجة في الصينية وتفرك بهذه الزبدة 
أو السمنة. 

يضاف الماء أو المرقة إلى الدجاجة وتخبز في 
فرن حرارته 350 درجة فرنهايت لمدة ساعتين أو 
ساعتين ونصف الساعة، مع ضرورة تبليلها بين 

الحين واآلخر بالعصارات الموجودة في الصينية.
تقطع الدجاجة إلى قطع وتقدم مع الحشوة.

 ❖دجاجة 
واحدة وزنها 1.5 
كيلوغرام تقريبًا

 ❖ملح وبهار 
أسود

 ❖ربع كوب 
زبدة أو سمنة 

مذوبة
 ❖نصف كوب 
ماء أو مرقة 

دجاج

   حشوة التمان )األرز(
 ❖نصف كوب أرز بسماتي، ربع كوب 

سمنة
 ❖بصلة صغيرة مفرومة ناعمًا

 ❖ربع كوب صنوبر أو لوز مقشر
 ❖ربع كوب جوز مفروم )اختياري(، ربع 

كوب زبيب
 ❖نصف ملعقة صغيرة بهارات العراق 

)بهارات متنوعة(
 ❖كوب ماء. ملح وبهار أسود

 ❖كيلوغرام قريدس جامبو نيء
 ❖ربع كوب عصير ليمون، ربع كوب خل 

التفاح
150 ❖ غ سمنة، ملعقة طعام زيت

 ❖فصا ثوم مهروسان، بصلة متوسطة 
مفرومة

 ❖ملعقة صغيرة كمون مطحون
 ❖نصف ملعقة صغيرة عقدة صفراء 

مطحونة
 ❖ربع ملعقة صغيرة مسحوق فليفلة 

حريفة
 ❖ملعقة صغيرة حبات خردل أسود

 ❖ملعقة طعام زنجبيل طازج مبروش
 ❖ملعقة صغيرة سكر أسمر

 ❖ملعقة طعام معجون بندورة 
)طماطم(

 ❖ملعقتان صغيرتان طحين عادي، ربع 
كوب ماء

 ❖نصف كيلوغرام بندورة مقشرة 
ومفرومة أو علبة وزنها 410 غ من البندورة 

الجاهزة 

تقشر حبات القريدس وينزع منها العرق األسود 
ولكن من دون المساس بالذيل. 

تخلط حبات القريدس مع عصير الليمون والخل 
في وعاء متوسط ثم تغطى وتحفظ في الثاجة 

30 دقيقة.
تسخن السمنة مع الزيت في قدر متوسطة ويقلى 
الثوم مع البصل فوق نار متوسطة لمدة دقيقتين 
الكمون  يضاف  البصل.  يذبل  حتى  أو  تقريبًا 
الحريفة  الفليفلة  الصفراء ومسحوق  والعقدة 

وحبات الخردل والزنجبيل والسكر.
يحرك المزيج على نار متوسطة لمدة دقيقة 

تقريبًا أو حتى تفتح حبات الخردل. 
يضاف معجون البندورة والدقيق الممزوج بالماء. 
تضاف أيضًا البندورة غير المصّفاة ويغلى المزيج 
على نار خفيفة من دون غطاء لمدة 10 دقائق 

تقريبًا أو حتى تتكثف الصلصة قليًا.
يضاف مزيج القريدس ويتابع الطهو على نار 
أو حتى  تقريبًا  5دقائق  الللى   4 لمدة  متوسطة 
تنضج حبات القريدس. يجب عدم اإلفراط في 
الطهو وإال تصبح حبات القريدس قاسية ويتقلص 

حجمها.

من سريالنكا
القريدس بالكاري والليمون والبندورة

الكمية: 4 أشخاص



مطبخ  رمضان لها

 ❖نصف 
كيلوغرام من قطع 

الكاالماري
 ❖بصلة متوسطة

1.5 ❖ ملعقة 
صغيرة من الثوم 

المفروم
3 ❖ رؤوس فليفلة 

حمراء حريفة، 
منظفة من  البذور 

ومفرومة
3 ❖ مالعق طعام 
من الزيت النباتي

 ❖ملعقتا طعام 
من صلصة السمك
 ❖ملعقة طعام من 

خل األرز
1.5 ❖ ملعقة 

طعام من سكر 
النخيل أو السكر 

األسمر
 ❖ملعقتا طعام 

من الماء
 ❖ملعقة صغيرة 

من دقيق الذرة

من تايالندا 
كاالماري مع 

الصلصة الحريفة

حجمها  مربعات  إلى  الكاالماري  قطع  تقطع 
4 سم، على أن تمسك السكين في زاويللة حادة 
لكل  السفلية  الجهة  في  مائلة  شقوق  لتحزيز 
الكاالماري  قطعة. هكذا، عندما تطهى حبات 

تلتف لتصبح شبيهة باألنابيب.
تقلى مع  ثم  إلى شرائح  البصلة وتقطع  تقشر 
الثوم والفليفلة الحريفة في الزيت النباتي لتذبل 

وإنما تحافظ على القليل من هشاشتها.
تضاف قطع الكاالماري وتطهى حتى تلتف. يجب 

عدم اإلفراط في طهو الكاالماري كي ال يقسو.
والسكر  األرز  مع خل  السمك  تخلط صلصة 

األسمر والماء ودقيق الذرة.
يسكب الخليط في القدر ويطهى حتى تتكثف 

الصلصة. يقدم الطبق مع األرز.

الكمية تكفي 4 أشخاص



مطبخ  رمضان لها

 ❖كيلوغرام من لحم الدجاج الخالي 
من العظام والجلد والمفروم ناعمًا 

)للكفتة( 
 ❖ملعقة صغيرة غارام ماساال )توابل 

هندية(
 ❖بيضة واحدة

 ❖ملعقتا طعام دقيق ذرة
 ❖ملعقتا طعام طحين عادي

 ❖زيت للقلي
60 ❖ غ سمنة أو زبدة

 ❖بصلتان متوسطتان مفرومتان
 ❖ملعقتان صغيرتان زنجبيل طازج 

مفروم ناعمًا
 ❖ملعقة صغيرة كمون مطحون

 ❖ربع ملعقة صغيرة قرفة مطحونة
 ❖ربع ملعقة صغيرة كبش قرنفل

 ❖نصف ملعقة صغيرة مسحوق حب 
الهال

 ❖ثلث كوب دقيق الحمص 
 )Chickpea flour(

 ❖كوب ونصف كوب ماء 
 ❖كوبان لبن زبادي

 ❖ملعقتا طعام برش جوز الهند
 ❖ملعقتا طعام بقدونس طازج مفروم

 ❖ملعقتان صغيرتان نعناع طازج 
مفروم.

يهرس لحم الللدجللاج مللع الللغللارام ماساال 
والبيضة ودقيق الللذرة للحصول على مزيج 
ناعم. يقرص هذا المزيج إلى كرات وتغمس 

هذه الكرات في الدقيق العادي.
تقلى كرات الكفتة على دفعات في الزيت 
الساخن لمدة دقيقتين تقريبًا أو حتى تبدأ 

الكفتة باالحمرار. 
تصفى بعدها الكرات المقلية فوق المحارم 

الورقية.
الحجم.  السمنة في قدر متوسطة  ت��ّذوب 
يضاف البصل والزنجبيل والكمون والقرفة 
وكبش القرنفل والكمون ويحرك الخليط على 
3 دقائق تقريبًا أو حتى  نار متوسطة لمدة 

يطرى البصل. 
يضاف دقيق الحمص ويحرك المزيج على 
نار متوسطة لمدة دقيقتين. ترفع القدر عن 

النار ويضاف إليها اللبن تدريجيًا.
يحرك المزيج على نار قوية لمدة 3 دقائق 

تقريبًا حتى يغلي ويتكثف.
تضاف الكفتة إلى القدر وكذلك برش جوز 

الهند.
يطهى الخليط برفق على النار بحيث تكون 
القدر مغطاة جزئيًا ويتابع الطهو 5 دقائق أو 

حتى تستوي الكفتة جيدًا.
النعناع والبقدونس مباشرة  يضاف أخيرًا 

قبل التقديم.
واذا كان المزيج كثيفًا جدًا يجب اضافة قليل 

من الماء لجعله رخوًا.

من الهند 
كفتة الدجاج 
بصلصة اللبن
الكمية تكفي 4 أشخاص

من مصر
ملوخية القاهرة باألرانب

3 ❖ كيلوغرامات من الملوخية الطازجة
 ❖باقتان من الكزبرة الطازجة

5 ❖ بصالت كبيرة
 ❖كوب ونصف الكوب من الخل

 ❖أرنبان متوسطا الحجم أو أرنب كبير 
وزنه 2.5 كلغ

 ❖ملعقة صغيرة من الكزبرة اليابسة
 ❖رغيفان من الخبز العربي مقطعان 

إلى مكعبات ومحمصان في الفرن
5 إلى 6 ❖ فصوص ثوم

 ❖عصير ليمونة واحدة.

تنزع أوراق الملوخية عن األعناق، ثم تنظف 
وتغسل جيدًا وتنثر فوق غطاء كبير من القماش 
وتترك خارجًا في مكان مظلل لمدة 7 إلى 8 

ساعات حتى تجف.
4 قطع، ثم تسلق قطع  يقطع كل أرنب إلى 
األرانب في كمية كبيرة من الماء تزال الزفرة 
بواسطة ملعقة ذات ثقوب ثم يضاف الملح مع 

عودين من القرفة، وبصلة كبيرة مقطعة إلى 
أرباع، و4 إلى 5 حبات هال، وورقتي غار إلى 

ماء السلق.
تسلق قطع األرنب حتى تنضج تمامًا ثم تحفظ 
السلق الستعمالها في  ساخنة. تصفى مرقة 

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

من السمن أو مزيج الزيت والزبدة.
األرانللب  فللوق مرقة  الكزبرة  يسكب مزيج 

ويطهى المزيج لمدة 5 دقائق.
بواسطة سكين  ناعمًا جدًا  الملوخية  تفرم 
حادة أو في الخاط الكهربائي، ثم تضاف إلى 

المرقة مع عصير الليمون.
يطهى المزيج لمدة 7 إلى 10 دقائق. وإذا كان 
حساء الملوخية كثيفًا، يمكن إضافة بعض الماء 

إليه.
تقدم الملوخية مع األرز المطبوخ ومكعبات 
الخبز المحمصة وصلصة الخل )خل وبصل 

وملح( ولحم األرانب.

الكمية تكفي 6 إلى 8 أشخاص



مطبخ  رمضان لها

الكمية تكفي 4 إلى 5 أشخاص

 ❖نصف كيلوغرام بوظة بنكهة اللوز
 ❖بيضتان مخفوقتان

دقيق وبسكويت مطحون ❖ 
زيت للقلي ❖ 

تقرص البوظة إلى كرات باستعمال مغرفة 
البوظة وتحفظ هللذه الللكللرات فللي قسم 

التجليد من الثاجة حتى تقسو تمامًا.
تغمس كرات البوظة في الدقيق، ومن ثم في 
البيض وبعدها في البسكويت المطحون في 
خاط الطعام ومجددًا في البيض والبسكويت 

المطحون.
تعاد كرات البوظة مرة أخرى إلى قسم التجليد 

من الثاجة وتترك طوال الليل لتقسو تمامًا.
كرات  وتقلى  الزيت في مقاة عميقة  يحمى 
البوظة لثوانٍ قليلة ثم ترفع وتصفى على محارم 
ورقية وتقدم فورًا مع الفاكهة الطازجة أو صلصة 

الشوكوال.

يخلط الدقيق مع القرفة والزبدة والباكينغ باودر 
والزيت والكريما الحامضة في وعاء للحصول على 
الليونة. تغطى العجينة وتترك  عجينة متوسطة 

لترتاح 15 دقيقة.
تقرص العجينة إلى كرات صغيرة بحجم حبات 
الجوز ثم تحشى كل كرة بملعقة صغيرة من خليط 

مربى التين والجوز. 

تختم األقراص المحشوة على شكل بيضوي وتزين 
بملقط المعمول.

تدهن الصينية بالقليل من الزيت وتصف األقراص 
بعيدًا عن بعضها في صينية الخبز وتخبز في فرن 
حرارته 350 درجة فهرنهايت حتى يشقرّ كعبها 

وسطحها قليًا.
يرش عليها السكر الناعم بعد أن تبرد ثم تقدم.

من المكسيك
كرات البوظة 

المكسيكية المقلية

من اليونان
أقراص محشوة بالتين

العجينة
 ❖كوبان من الدقيق المتعدد 

االستعماالت
 ❖ربع ملعقة صغيرة من القرفة

100 ❖ غ من الزبدة في حرارة الغرفة
1.5 ❖ ملعقة صغيرة من الباكينغ باودر

4 ❖ مالعق طعام من زيت الذرة
 ❖ملعقتا طعام من الكريما الحامضة 

أو أكثر

الحشوة
 ❖كوب إلى كوب ونصف من مربى التين

 ❖كوب من الجوز أو اللوز المطحون
 ❖نصف ملعقة صغيرة من القرفة 

المطحونة

الكمية تصنع 10 إلى 12 قطعة



مطبخ  رمضان لها

من فرنسا
موس الفراولة

الكمية تكفي 6 أشخاص

 ❖نصف كيلوغرام من الفراولة 
الطازجة المفرومة والمهروسة

 ❖كوبان ونصف الكوب من الكريما 
الطازجة المخفوقة لتصبح شانتيي

 ❖علبة من جيلو الفراولة
 ❖ربع كوب من الماء المغلي
 ❖ربع كوب من الماء البارد

 ❖ملعقة صغيرة من مسحوق 
الجيالتين مذوبة في 5 مالعق طعام 

من الماء الفاتر

تهرس حبات الفراولة للحصول على 
هريسة ناعمة. يضاف إليها نصف كوب 

من السكر ويخلط معها.
تخفق الكريما الطازجة لتصبح جامدة.

تذوب علبة الجيلو في الماء المغلي 
والماء البارد.

يخلط بعدها مزيج الجيلو مع 
هريسة الفراولة ومسحوق الجياتين 

المذوب. يضاف نصف كوب من الكريما 
المخفوقة إلى مزيج جياتين الفراولة، 

ثم يخلط كل هذا المزيج مع ما تبقى من 
الكريما. يخلط المزيج بعناية بواسطة 

شريط معدني.
يسكب الموس في أكواب زجاجية 

طويلة ويترك في الثاجة حتى يجمد. 
تزين أكواب الموس بحبات الفراولة 

أو التوت األحمر وتقدم بمثابة نوع من 
الحلوى الباردة.



 Ladurée  من

مس��ألة صدف��ة ووقت منذ 1862، ب��دأت في حي »ال مادلين« التج��اري في قلب باريس الذي نس��ج فيه الخبّاز لوي 
إيرنيس��ت الدوريه حكاية لذيذة وضعت أسس حانات الشاي والش��راهة غير المفرطة. وذلك بعد نشوب حريق في 
المخب��ز الذي تح��وّل عام 1872 إلى دكان حل��وى، إجتمع فيه اللون بالم��ذاق الناعم والممتلىء والمتكسّ��ر والهش 
والراغي. وقد أعيد صياغة مفهوم التحلية الفرنسية عام 1997، حيث إنتشر شذا المعكرون الشهير- الموضب داخل 
علب هدايا مورّدة- والقهوة في صباحات ش��وارع الش��انزليزيه وطوكيو ولندن وجنيف. وهذه 8 أطباق من الحلوى 

.Ladurée اللذيذة من إعداد الشيف فيليب أندريو من
تصوير- صوفي ترامييه 

الحلوى مالذ اللذّة في العيد

حلويات  العيد لها



Macarons

أقراص المعكرون باللوز
الكمية: 50 قطعة 

مدة التحضير: ساعتان
مدة الطهو: 12 إلى 15 دقيقة

بسكويت المعكرون

غ مسحوق لوز ❖ 275
غ سكر ناعم ❖ 250

بياض 6 ❖ بيضات + نصف بياض بيضة
غ سكر ❖ 210

100غ لوز مفروم ❖

الزينة

غ زبدة ❖ 150
غ عجينة لوز ❖ 320

غ معجون لوز غير محّلى ❖ 120
 80مل كريما سائلة ❖

1- يخلط مسحوق اللوز مع السكر الناعم في خالط 
الطعام للحصول على مزيج ناعم جدًا.

2- يخفق بياض البيض ليصبح كثير الرغوة. يضاف 
ثلث كوب من السكر الخشن ويتابع الخفق حتى يذوب 
السكر. تضاف من ثم بقية السكر ويخفق الخليط مجددًا 
لمدة دقيقة كاملة. يضاف بياض البيض المخفوق إلى 
مسحوق اللوز والسكر ويحرك الخليط بعناية بواسطة 
ملوق بالستيكي. يضاف من ثم بياض نصف بيضة تم 
خفقه قباًل لوحده في وعاء. يحرك المزيج للحصول 

على عجينة طرية نوعًا ما.
3- يسكب خليط المعكرون على شكل أقراص صغيرة 
فوق صينية خبز مبطنة بورق البارشمان. يفترض أن 
يكون قطر كل قرص معكرون 3 إلى 4 سم تقريبًا. يحمى 
الفرن لغاية 150 درجة مئوية. تترك صينية المعكرون 
في الهواء الطلق لمدة 10 دقائق قبل خبزها في الفرن 

لمدة 15 دقيقة حتى تصبح قطع المعكرون مقرمشة.
4- تخرج الصينية من الفرن ويسكب القليل من الماء 
بين قعر الصينية وورقة البارشمان بحيث تعمل الرطوبة 
قطع  نزع  تسهيل  على  الماء  عن  الناجمين  والبخار 
المعكرون عن الصينية بعد أن تبرد. ترفع نصف كمية 

قطع المعكرون من الصينية وتوضع في طبق مسطح.
5- تقطع ال��زب��دة إل��ى قطع صغيرة ثم ت��ذوب في 
المايكروايف أو في البان ماري بحيث تصبح بقوام قابل 
للدهن. في وعاء آخر، يسكب معجون اللوز وتضاف إليه 
الكريما السائلة ومن ثم الزبدة الطرية. يخفق الخليط 
جيدًا بواسطة الخالط الكهربائي للحصول على مزيج 

متجانس.
6- تدهن قطع المعكرون الموجودة في الطبق بهذا 
التي ال  المعكرون األخ��رى  الخليط ثم تغطى بقطع 
تزال في الصينية. تحفظ قطع المعكرون المحشوة في 

الثالجة لمدة 12 ساعة قبل التقديم.
نصيحة: يستحسن حفظ قطع المعكرون لمدة ليلة كاملة 
في الثالجة. هكذا، تختلط نكهات المكونات المختلفة 

ويصبح المذاق أفضل بكثير.

أقراص المعكرون بالشوكوال
الكمية: 50 قطعة 

مدة التحضير: ساعتان
مدة الطهو: 12 إلى 15 دقيقة

صلصة غاناش الشوكوال

غ شوكوال ❖ 200
غ كريما طازجة سائلة ❖ 270

60غ زبدة ❖

بسكويت المعكرون

غ مسحوق لوز ❖ 260
غ سكر ناعم ❖ 250

غ مسحوق كاكاو غير محّلى ❖ 150
غ شوكوال مذوبة ❖ 65

بياض 6 ❖ بيضات + نصف بياض بيضة
210غ سكر خشن ❖

1- لتحضير صلصة غاناش الشوكوال، تفرم الشوكوال 
ناعمًا بواسطة سكين وتوضع في وعاء. تغلى الكريما في 
قدر على النار وتسكب على ثالث دفعات فوق الشوكوال 
المفرومة وتحرك معها بواسطة ملعقة خشبية للحصول 

على مزيج متجانس.
تقطع الزبدة إلى قطع صغيرة وتضاف إلى الغاناش حتى 
الحصول على قوام ناعم جدًا. تنقل الغاناش إلى طبق 
مسطح وتغطى بورق النايلون الالصق. تترك الغاناش 
لتبرد في حرارة الغرفة ثم توضع لمدة ساعة في الثالجة 

لتصبح بقوام قابل للدهن.
2- يخلط مسحوق اللوز مع السكر الناعم ومسحوق 
الكاكاو في خالط الطعام للحصول على بودرة ناعمة 
جدًا. تنخل هذه البودرة فوق وعاء. تذوب الشوكوال في 

المايكروايف أو البان ماري لتصبح فاترة.
3- يخفق بياض البيض ليصبح كثير الرغوة. تضاف 
يذوب  الخفق حتى  ويتابع  الخشن  السكر  كمية  ثلث 
السكر. يضاف من ثم ثلث آخر من كمية السكر ويخفق 
الخليط لمدة دقيقة. تضاف أخيرًا بقية السكر ويتابع 
الخفق مجددًا لمدة دقيقة أخرى. تسكب الشوكوال فوق 
بياض البيض. يحرك الخليط بواسطة ملوق بالستيكي 
ثم تضاف إليه بودرة اللوز والسكر والكاكاو المنخولة. 
يضاف نصف بياض البيضة المخفوق قباًل في وعاء 
منفصل ويحرك الخليط جيدًا للحصول على عجينة 

طرية.
4- في صينية فرن مغطاة بورق البارشمان، يسكب 

MacaronsMacarons

حلويات  العيد لها



الخفيق على شكل أقراص صغيرة قطر الواحدة منها 
3 إلى 4 سم. يحمى الفرن لغاية 150 درجة مئوية. تترك 
صينية المعكرون في الهواء الطلق لمدة 10 دقائق قبل 
15 دقيقة حتى تصبح قطع  الفرن لمدة  خبزها في 

المعكرون مقرمشة.
5- تخرج الصينية من الفرن ويسكب القليل من الماء 
بين قعر الصينية وورقة البارشمان بحيث تعمل الرطوبة 
قطع  نزع  تسهيل  على  الماء  عن  الناجمين  والبخار 
المعكرون عن الصينية بعد أن تبرد. ترفع نصف كمية 

قطع المعكرون من الصينية وتوضع في طبق مسطح. 
6- حين تصبح صلصة الغاناش بقوام قابل للدهن، 
بهذه  الطبق  الموضوعة في  المعكرون  تدهن قطع 
الصلصة ثم تغطى بقطع المعكرون األخ��رى التي ال 
تزال في الصينية. تحفظ قطع المعكرون المحشوة في 

الثالجة لمدة 12 ساعة قبل التقديم.

أقراص المعكرون بالليمون
الكمية: 50 قطعة 

مدة التحضير: ساعتان ونصف الساعة
مدة الطهو: 12 إلى 15 دقيقة

كريما الليمون
غ سكر ❖ 160

 ❖برش ليمونة واحدة
غ نشاء ❖ 5

بيضات كاملة ❖ 3 
غ عصير ليمون ❖ 110

235غ زبدة ❖

بسكويت المعكرون
غ مسحوق لوز ❖ 275

غ سكر ناعم ❖ 250
بياض 6 ❖ بيضات + نصف بياض بيضة

غ سكر خشن ❖ 210
بضعة قطرات من ملون الطعام األصفر ❖

1- لتحضير كريما الليمون، يخلط السكر مع برش 
الليمون في وعاء. يضاف النشاء ومن ثم البيض وعصير 
الليمون على التوالي. ينقل هذا الخليط إلى قدر ويطهى 
على نار خفيفة مع التحريك بواسطة ملوق حتى تتكثف 

الكريما.
2- ترفع الكريما عن النار وتترك لتبرد 10 دقائق تقريبًا 
بحيث تبقى ساخنة وإنما غير مغلية. تضاف إليها الزبدة 
الطرية وتخلط معها للحصول على مزيج متجانس. 
تحفظ الكريما في وعاء كتيم للهواء داخل الثالجة لمدة 

12 ساعة على األقل حتى تجمد الكريما.
3- يخلط مسحوق اللوز مع السكر الناعم للحصول 

على بودرة ناعمة. تنخل هذه البودرة فوق وعاء.
4- يخفق بياض البيض ليصبح كثير الرغوة. تضاف 
يذوب  الخفق حتى  ويتابع  الخشن  السكر  كمية  ثلث 
السكر. يضاف من ثم ثلث آخر من كمية السكر ويخفق 
الخليط لمدة دقيقة. تضاف أخيرًا بقية السكر ويتابع 
الخفق مجددًا لمدة دقيقة أخرى. تضاف بودرة اللوز 
والسكر المنخولة إلى الخليط وتحرك معه بواسطة 
ملوق بالستيكي. تضاف بضعة قطرات من ملون الطعام 
للحصول على اللون المطلوب ثم يضاف نصف بياض 
البيضة المخفوق قباًل في وعاء منفصل. يحرك الخليط 

جيدًا للحصول على عجينة طرية.
5- في صينية فرن مغطاة بورق البارشمان، يسكب 
الخفيق على شكل أقراص صغيرة قطر الواحدة منها 
3 إلى 4 سم. يحمى الفرن لغاية 150 درجة مئوية. تترك 
صينية المعكرون في الهواء الطلق لمدة 10 دقائق قبل 
15 دقيقة حتى تصبح قطع  الفرن لمدة  خبزها في 

المعكرون مقرمشة.
6- تخرج الصينية من الفرن ويسكب القليل من الماء 
بين قعر الصينية وورقة البارشمان بحيث تعمل الرطوبة 
قطع  نزع  تسهيل  على  الماء  عن  الناجمين  والبخار 
المعكرون عن الصينية بعد أن تبرد. ترفع نصف كمية 

قطع المعكرون من الصينية وتوضع في طبق مسطح. 
7- تدهن قطع المعكرون بكريما الليمون ثم تغطى 
بقطع المعكرون األخ��رى التي ال ت��زال في الصينية. 
تحفظ قطع المعكرون المحشوة في الثالجة لمدة 12 

ساعة قبل التقديم.

معكرون بالفراولة
الكمية: 50 قطعة 

مدة التحضير: ساعتان 
مدة الطهو: 12 إلى 15 دقيقة

مربى الفراولة
غ سكر  ❖ 225

 ❖ملعقتان صغيرتان هالم فراولة
غ فراولة طازجة ❖ 375

نصف ليمونة ❖

بسكويت المعكرون
غ مسحوق لوز ❖ 275

250غ سكر ناعم ❖
بياض 6 ❖ بيضات + نصف بياض بيضة

ن 210غ سكر خش ❖
بضعة قطرات من ملون الطعام األحمر ❖

1- لتحضير مربى الفراولة، يخلط السكر مع هالم 
الفراولة. توضع حبات الفراولة في قدر وتخلط بواسطة 
خالط الطعام. تسخن حبات الفراولة قلياًل على النار 
ثم يضاف إليها خليط السكر وهالم الفراولة وعصير 
نصف ليمونة. يترك الخليط على نار متوسطة حتى يغلي 

ثم يترك على النار لمدة دقيقتين.
2- يسكب المربى في وعاء كبير ويغطى بورق النايلون 
الالصق ويترك ليبرد في حرارة الغرفة ثم يحفظ في 

الثالجة.
3- يخلط مسحوق اللوز مع السكر الناعم في خالط 
الطعام للحصول على ب��ودرة ناعمة ج��دًا. تنخل هذه 

البودرة فوق وعاء.
4- يخفق بياض البيض ليصبح كثير الرغوة. تضاف 
ثلث كمية السكر الخشن ويتابع الخفق حتى يذوب السكر. 
يضاف من ثم ثلث آخر من كمية السكر ويخفق الخليط 
لمدة دقيقة. تضاف أخيرًا بقية السكر ويتابع الخفق مجددًا 
لمدة دقيقة أخرى. يحرك الخليط بواسطة ملوق بالستيكي 
ثم تضاف إليه بودرة اللوز والسكر المنخولة. تضاف بضعة 
قطرات من ملون الطعام حسب الذوق ثم يضاف نصف 
بياض البيضة المخفوق قباًل في وعاء منفصل. يحرك 

الخليط جيدًا للحصول على عجينة طرية.
5- في صينية فرن مغطاة بورق البارشمان، يسكب 
الخفيق على شكل أقراص صغيرة قطر الواحدة منها 
3 إلى 4 سم. يحمى الفرن لغاية 150 درجة مئوية. تترك 
صينية المعكرون في الهواء الطلق لمدة 10 دقائق قبل 
15 دقيقة حتى تصبح قطع  الفرن لمدة  خبزها في 

المعكرون مقرمشة.
6- تخرج الصينية من الفرن ويسكب القليل من الماء 
بين قعر الصينية وورقة البارشمان بحيث تعمل الرطوبة 
قطع  نزع  تسهيل  على  الماء  عن  الناجمين  والبخار 
المعكرون عن الصينية بعد أن تبرد. ترفع نصف كمية 

قطع المعكرون من الصينية وتوضع في طبق مسطح. 
7- تدهن قطع المعكرون بمربى الفراولة ثم تغطى 
بقطع المعكرون األخ��رى التي ال ت��زال في الصينية. 
تحفظ قطع المعكرون المحشوة في الثالجة لمدة 12 

ساعة قبل التقديم.

حلويات  العيد لها



الكمية تصنع 8 قطع 
مدة التحضير: ساعتين

مدة الطهو: 45 دقيقة

عجينة فويوتيه بالكاراميل 
 Pâte feuilletée caramélisée

كريما موصلين بالفانيال 
la crème mousseline vanille

غ زبدة ❖ 125
 ❖عود فانيال

250 ❖ مل حليب كامل الدسم
 ❖صفار بيضتين

75 ❖ غ سكر خشن
25 ❖ غ نشاء

500 ❖ غ حبات فراولة

1- تحضر عجينة الفويوتيه بالكاراميل للحصول على 
24 مستطياًل طولها 9 سم وعرضها 5 سم.

2-  تخرج الزبدة من الثالجة وتترك لتطرى قلياًل. 
يشطر عود الفانيال طوليًا إلى نصفين وتستخرج منه 
إليه عود  الحليب في قدر ويضاف  الحبات. يسكب 
الفانيال مع حباته. تترك القدر على النار حتى يوشك 
وتغطى  النار  القدر عن  ترفع  الغليان.  على  الحليب 

وتترك جانبًا لمدة 15 دقيقة.
3- في وعاء، يخفق صفار البيض مع السكر للحصول 

على مزيج أبيض قلياًل. يضاف النشاء.
يرفع عود الفانيال ويعاد تسخين الحليب على النار حتى 
يوشك على الغليان. تسكب ثلث كمية الحليب فوق خليط 
صفار البيض والسكر والنشاء ويخفق المزيج بواسطة 
شريط معدني. يسكب السائل في القدر ويترك على 
النار حتى يغلي، مع ضرورة التحريك باستمرار بواسطة 
الشريط المعدني، مع ضرورة كشط حواف القدر بين 

الحين واآلخر.
10 دقائق  الكريما عن النار وتترك لتبرد  ترفع   -4
إليها  تضاف  مغلية.  غير  وإنما  تبقى ساخنة  بحيث 
نصف كمية الزبدة. تسكب الكريما في طبق مسطح 

وتغطى بورق النايلون الالصق وتترك حتى تبرد.
5- في هذه األثناء، تغسل حبات الفراولة وتصفى على 

محارم ورقية، ثم تقطع إلى أنصاف.
6- تقطع عجينة الفويوتيه إلى 24 مستطياًل طولها 9 
سم وعرضها 5 سم. يفترض أن تكون الكريما موصلين 
قد أصبحت في حرارة الغرفة. إذا كانت ال تزال ساخنة 

قلياًل، توضع في الثالجة لمدة 10 دقائق حتى تبرد.
تخفق الكريما بواسطة الخالط الكهربائي وتضاف 
إليها نصف كمية الزبدة وتخفق مجددًا لتصبح الكريما 

ناعمة.

Millesfeuille framboise

ميل- فوي بتوت العليق أو الفراولة 
له رأس  الكريما في كيس حلويات  توضع هذه   -7
الفويوتيه  من عجينة  8 مستطيالت  وتزين  معدني، 
بالكريما موصلين. توزع حبات الفراولة فوق الكريما ثم 
تغطى بطبقة جديدة من الكريما وتوضع من ثم الطبقة 
الثانية من مستطيالت عجينة الفويوتيه. تكرر العملية.

تحفظ قطع الميل فوي في الثالجة، ثم تقدم مع البوظة 
أو كريما شانتيي.

عجينة فويوتيه بالكاراميل 
)تابع ميل فوي بتوت العليق(

مدة التحضير: 30 دقيقة
مدة الطهو: 33 دقيقة

 ❖كيلوغرام من عجينة الفويوتيه
غ من الزبدة ❖ 20

غ من الدقيق للرق ❖ 50

غ من السكر الناعم ❖ 150

الزبدة  بالقليل من  1- تغطى صينية خبز مدهونة 
بورقة بارشمان.

2- يحمى الفرن لغاية 165 درجة مئوية. ترق العجينة 
2 مم  فوق سطح مرشوش بالدقيق لتصبح سماكتها 
تقريبًا ثم تنقل إلى الصينية المحضرة. تغطى العجينة 
بورق البارشمان أو بصينية أخرى لتفادي انتفاخها أثناء 

الخبز.
3- تخبز الصينية في الفرن لمدة 25 إلى 30 دقيقة 
حتى تنضج العجينة وتشقرّ. تخرج الصينية من الفرن 

وتترك لتبرد.
4- يحمى الفرن لغاية 240 درجة مئوية. يرش القليل 
من السكر الناعم فوق العجينة المخبوزة قبل خبزها 
3 دقائق حتى يذوب  2 إلى  مجددًا في الفرن لمدة 

السكر. تخرج الصينية فورًا من الفرن.

Millefeuille praliné

جاتو ميل- فوي برالينيه 
الكمية: 8 أشخاص

مدة التحضير: ساعة ونصف الساعة

عجينة فويوتيه بالكاراميل
كريم موصلين بالبرالينيه

 ❖ملعقتا طعام من الماء
70 ❖ غ من السكر

50 ❖ غ من اللوز
50 ❖ غ من البندق

35 ❖ غ من الشوكوال بالحليب
10 ❖ غ من الزبدة

150 ❖ غ برالينيه لوز وبندق
60 ❖ غ كريب

1- تحضر 3 مستطيالت من عجينة الفويوتيه 
بالكاراميل طولها 24 سم وعرضها 18 سم.

2- تحضر كريم الموصلين وتترك لتبرد.
دقيقتين.  لمدة  السكر  مع  الماء  يغلى   -3
يحرك  النار.  وتطفأ  والبندق  اللوز  يضاف 
الخليط جيدًا ثم يعاد إلى نار متوسطة ويحرك 
برفق حتى يتحول السكر إلى كاراميل ويغلف 
اللوز والبندق. تطفأ النار ويسكب خليط اللوز 

والبندق فوق ورقة بارشمان ويترك ليبرد.
4- تفرم الشوكوال بواسطة سكين ثم تذوب 
مع الزبدة في المايكروايف أو بطريقة البان 
ماري لتصبح فاترة. تبسط الشوكوال الفاترة 
فوق ورقة بارشمان للحصول على مستطيل 
طوله 24 سم وعرضه 18 سم. يوضع مستطيل 
الشوكوال في الثالجة ليجمد وينزع بسهولة عن 

الورقة.
5- تخفق كريما الموصلين البارد بواسطة 
الخفاقة الكهربائية لتصبح ناعمة. تضاف إليها 
البرالينيه ونصف الزبدة. يخفق المزيد مجددًا 

للحصول على كريما ناعمة.
6- تقطع 3 مستطيالت من عجينة الفويوتيه 
24 سم وعرضها  بالكاراميل، طول كل منها 
18 سم. يقطع كاراميل اللوز والبندق بواسطة 

سكين.
بالبرالينيه في  الموصلين  7- توضع كريما 
كيس حلويات مزود برأس معدني وتسكب فوق 
أول مستطيل من عجينة الفويوتيه بالكاراميل. 
يوزع القليل من كاراميل اللوز والبندق. يوضع 
من ثم المستطيل الثاني من عجينة الفويوتيه 
بالكاراميل وتسكب فوقه كريما الموصلين قبل 
الثالث واألخير من عجينة  المستطيل  وضع 

الفويوتيه.
8- يزين الميل فوي حسب الذوق ويحفظ في 

الثالجة.

Abricotines

ُكرات اللوز بمربّى المشمش
الكمية: 30 قطعة

مدة التحضير: 20 دقيقة
مدة الطهو: 15 دقيقة تقريبًا

170غ سكر ناعم + 30 ❖ غ سكر إضافية
غ مسحوق لوز ❖ 215

غ دقيق ❖ 35
بياض 6 ❖ بيضات

 ❖ملعقة صغيرة فانيال سائلة
غ سكر خشن ❖ 40
غ لوز مقشر ❖ 85

غ مربى مشمش ❖ 300

1- ينخل السكر الناعم ويخلط مع مسحوق 
اللوز والدقيق في وعاء كبير. في وعاء آخر، 
يخفق بياض البيض ليصبح كثيفًا ثم تضاف 
الفانيال السائلة والسكر الخشن ويتابع  إليه 

الخفق للحصول على مرانغ جامد.
مع  والدقيق  واللوز  السكر  مزيج  يخلط   -2
بياض البيض المخفوق ويحرك الخليط بعناية 
بواسطة ملوق بالستيكي للحصول على مزيج 

ناعم ومتجانس.
مئوية.  درج��ة   180 لغاية  الفرن  يحمى   -3
البارشمان ويسكب  بورق  تبطن صينية خبز 
فيها الخليط بواسطة ملعقة طعام على شكل 
أقراص دائرية، على أن تبعد هذه األقراص 
عن بعضها مسافة 2 سم تقريبًا. يرش برش 
اللوز فوق هذه األقراص. تخفف حرارة الفرن 

لتصبح 170 درجة مئوية وتخبز فيه الصينية 
15 دقيقة. تخرج الصينية من  12 إلى  لمدة 
الفرن وتترك لتبرد ثم يرش السكر الناعم فوق 

قطع البسكويت.
بمربى  لبسكويت  ا قطع  نصف  تدهن   -4
المشمش ثم تغطى كل قطعة مدهونة بالمربى 
بقطعة أخرى غير مدهونة بالمربى. تحفظ 
قطع البسكويت بمربى المشمش في الثالجة 
في وعاء كتيم للهواء وتترك لترتاح 12 ساعة 

على األقل قبل تقديمها. 

مالحظة: يمكن استعمال مربى الفراولة 
بدل مربى المشمش حسب الذوق.

حلويات  العيد لها



مدة التحضير: ساعة و15 دقيقة
مدة الطهو: 45 دقيقة

كريما اللوز وجوز الهند

غ زبدة ❖ 80
غ سكر ❖ 100

غ برش جوز الهند ❖ 100
غ نشاء ❖ 10

 ❖بيضة كاملة
 ❖ملعقة طعام خل 

مل كريما طازجة ❖ 250 

عجينة الفطيرة باللوز

غ من العجينة ❖ 350
غ من الدقيق ❖ 20
غ من الزبدة ❖ 20

قالب تارت قطره 42 سم وارتفاعه 2 سم

يوضع طبق نصف كروي في قسم التجليد من   -1
الثالجة لكي يبرد تمامًا. تقطع الزبدة إلى قطع صغيرة 
وتذوب في المايكروايف أو بطريقة البان ماري. تحرك 
الزبدة بواسطة ملوق بالستيكي لتصبح بقوام قابل 
للدهن. يضاف من ثم السكر وبرش جوز الهند، والنشاء، 
والبيضة والخل على التوالي مع ضرورة التحريك جيدًا 

بعد إضافة كل منها.
2- تسكب الكريما في الوعاء المثلج وتخفق جيدًا 
لتصبح سميكة ثم تضاف إلى الخليط السابق وتحرك 

معه برفق.
3- ترق عجينة التارت فوق سطح مرشوش بالدقيق 
الثالجة  العجينة في  2 مم. تحفظ  لتصبح سماكتها 
لمدة ساعة ثم توضع في قالب التارت وتترك لترتاح 

مجددًا ساعة كاملة.
4- يحمى الفرن لغاية 160 درجة مئوية. تسكب كريما 

اللوز وبرش جوز الهند ونصف كمية شرائح األناناس 
فوق التارت. تخبز التارت في الفرن لمدة 45 دقيقة 

حتى يشقرّ سطحها.
تخرج التارت من الفرن وتفرغ من القالب وتترك لتبرد.
5- توزع بقية شرائح األناناس فوق التارت البارد. 

تحفظ التارت في البراد حتى موع التقديم.

عجينة اللوز 
 Pâte sucrée aux amandes
)تابع لفطيرة باألناناس(

الكمية: 450 غ من العجينة
مدة التحضير: 20 دقيقة

غ من الزبدة ❖ 120
غ من السكر الناعم ❖ 70
غ من مسحوق اللوز ❖ 25

 ❖رشة ملح
 ❖رشة فانيال )اختياري(

 ❖بيضة كاملة
غ دقيق ❖ 200

1- تقطع الزبدة إلى قطع صغيرة ثم تخفق في وعاء 
التوالي  على  يضاف  الكهربائية.  الخفاقة  بواسطة 
والملح،  اللوز،  ومسحوق  المنخول،  الناعم  السكر 
والفانيال والبيضة الكاملة وأخيرًا الدقيق. يخفق الكل 

جيدًا للحصول على عجينة متماسكة.
2- تغلف العجينة بورق النايلون الالصق وتحفظ في 
البراد لمدة ساعتين على األقل قبل موعد االستعمال. 
يستحسن تحضير العجينة قبل يوم واحد بحيث تصبح 

أسهل على الرق.

نصيحة : هذه الوصفة تعطي 450 غ من العجينة وهي تحتاج إلى بيضة كاملة. لذا، يستحسن تحضير 
هذه الكمية حتى لو لم تكوني بحاجة إلى الكمية. وإذا بقيت كمية من العجينة، يمكن رقها لتصبح 
بسماكة 2 مم ومن ثم تقطيعها إلى مربعات صغيرة من 3 سم أو مستطيلة بحجم 2×4 سم. وإال تحفظ 

العجينة لغاية 5 أيام في الثالجة الستعمالها الحقًا.

Tarte ananas rôti

فطيرة األناناس المشوي
الكمية: 8 أشخاص

حلويات  العيد لها



Charlotte framboise

الكمية: 6 أشخاص
مدة التحضير: 15 دقيقة
مدة الطهو: ساعة واحدة

200 ❖ مل حليب كامل الدسم
مل كريما طازجة سائلة ❖ 250 

صفار 6 ❖ بيضات
غ سكر خشن ❖ 85
50 ❖ مل ماء زهر

50 ❖ غ سكر خشن

1- يغلى الحليب مع الكريما في قدر على النار. 
يخفق صفار البيض مع السكر في وعاء ليصبح 
الخليط أبيض اللون. يضاف إليه خليط الحليب 

 Crème brûlée à la fleur d'Oranger

كريم بروليه بزهر الليمون 

Tuiles aux amandes

رقائق البسكويت باللوز
الكمية: 50 رقاقة بسكويت تقريبًا

مدة التحضير: 20 دقيقة
مدة الطهو: 5 دقائق

80 ❖ غ من الزبدة
غ من السكر الناعم ❖ 250

بيضة كاملة + بياض 5 ❖ بيضات
 ❖ملعقة صغيرة فانيال سائلة

100غ زبدة + 20 ❖ غ زبدة إضافية
غ لوز مقشر ❖ 250

1- ينخل الدقيق والسكر الناعم فوق وعاء. 
والفانيال  البيض  وبياض  البيضة  تضاف 
بصورة تدريجية ويخفق الخليط جيدًا. تذوب 
الزبدة في قدر صغيرة وتضاف إلى الخليط 
اللوز  ثم  السابق وتحرك معه. يضاف من 
الخليط بواسطة ملوق بالستيكي  ويحرك 

مع االنتباه أال تنكسر حبات اللوز.
2- تدهن صينية خبز بالزبدة. يحمى الفرن 
الخليط  يسكب  مئوية.  درج��ة   180 لغاية 
بحيث  الصينية  في  طعام  ملعقة  بواسطة 
يفرغ محتوى الملعقة بواسطة اإلصبع فوق 
الصينية للحصول على شكل رقاقة. يجب أن 
تبعد الرقاقات قلياًل عن بعضها البعض في 
الصينية إفساحًا في المجال أمام تمددها 
في  مغموسة  بواسطة شوكة  الخبز.  أثناء 
الماء، تمدد كل رقاقة للحصول على شكل 
أقراص رقيقة. تخبز الرقاقات في الفرن 
من  تخرج  ثم  تشقرّ  حتى  ئق  دقا لبضعة 

الفرن.
ترفع الرقاقات من الصينية بواسطة   -3
ملوق معدني وترق فورًا بواسطة الشوبك 
معقوفة.  لجعلها  بالزيت  قلياًل  المدهون 
تترك الرقاقات حتى تبرد ثم تحفظ في علبة 

كتيمة للهواء.
4- ما إن تبرد الرقاقات، تدهن بالشوكوال 
المذوبة.  بالحليب  الشوكوال  أو  ال��س��وداء 
لتحضير الشوكوال، تقطع الشوكوال أواًل إلى 
قطع صغيرة وت��ذوب بطريقة البان ماري. 
تسكب ثالثة أرباع كمية الشوكوال فوق سطح 
جاف وتدعك بواسطة ملوق معدني إلى أن 
الباقي  الربع  إليها  يضاف  بالتكثف.  تبدأ 
من الشوكوال السائلة ويحرك معها جيدًا. 
يفترض أن تكون حرارة الشوكوال 30 درجة 
مئوية تقريبًا. فإذا كانت باردة جدًا أو ساخنة 
رقاقات  تغمس  أبيض.  لونها  يصبح  ج��دًا 
البسكويت في هذه الشوكوال وتحفظ كما 

ذكرنا سابقًا.

شارلوت بالفراولة أو توت العلّيق 
)قوامها ثالث وصفات(

الكمية: 8 أشخاص 
مدة التحضير: ساعة ونصف الساعة

مدة الطهو: 10 دقائق

غ فراولة ❖ 500
 ❖وردة حمراء غير معالجة

  Biscuits à la cuillèreوصفة بسكويت بالملعقة

غ دقيق ❖ 60
غ نشاء ❖ 60

بيضات كاملة ❖ 5 
غ سكر خشن ❖ 125

غ سكر ناعم ❖ 30

ينخل الدقيق مع النشاء. يفصل بياض البيض عن 
الصفار. يحتفظ ببياض البيض في وعاء.

يخفق صفار البيض مع نصف كمية السكر في وعاء 
كبير بواسطة شريط معدني للحصول على مزيح أبيض. 
يخفق بياض البيض في الوعاء اآلخر ليصبح أبيض 
وكثير الرغوة. تضاف إليه نصف كمية السكر ويتابع 

الخفق للحصول على خليط جامد.
البيض  صفار  إل��ى  المخفوق  البيض  بياض  يضاف 
الدقيق  إليه  ويضاف  برفق  المزيج  يحرك  المخفوق. 
والنشاء مع ضرورة الخلط جيدًا للحصول على مزيج ناعم 

ومتجانس.
يوضع قسم من هذا الخفيق في كيس حلويات له 

رأس معدني ويسكب على شكل 35 مستطيًلت 
طولها 6 سم وعرضها 2 سم فوق صينية خبز 
مبطنة بورق البارشمان. يوضع القسم اآلخر 
من الخفيق في كيس حلويات له رأي معدني 

قطره 14 مم ويسكب على شكل قطع حلزونية 
قطرها 6 سم فوق صينية خبز مبطنة بورق 

البارشمان.
يحمى الفرن لغاية 170 درجة مئوية.

ينثر السكر الناعم فوق قطع البسكويت. وبعد 
10 دقائق، يثنر السكر الناعم مرة جديدة فوق 
قطع البسكويت. تخبز صواني البسكويت في 
الفرن لمدة 15 دقيقة تقريبًا حتى تتذهّب لونًا ثم 

تخرج من الفرن وتترك لتبرد.

وصفة قطر بماء الورد
100 ❖ مل ماء

 ❖ملعقتا طعام ماء ورد
غ سكر خشن ❖ 125

 ❖ملعقتا طعام شراب ورد مرّكز

يغلى الماء مع ماء الورد والسكر في قدر على النار. 
ترفع القدر عن النار ويضاف إليها شراب الورد المركز. 

يترك القطر ليبرد.

 وصفة كريما بافارواز بالورد 

5 ❖ أوراق جيالتين
صفار 3 ❖ بيضات
غ سكر خشن ❖ 30

250 ❖ مل حليب كامل الدسم
3 ❖ مالعق طعام ماء ورد

مالعق طعام شراب ورد مركز ❖ 4 
مل كريما طازجة سائلة ❖ 350 

تنقع أوراق الجيالتين في الماء البارد لمدة 10 دقائق. 
يخفق صفار البيض مع السكر في وعاء للحصول 
على مزيج أبيض. تصفى أوراق الجيالتين من الماء 

وتعصر جيدًا للتخلص من فائض الماء.
يوضع الحليب مع ماء الورد وشراب الورد المركز 
في قدر على النار حتى يوشك على الغليان. تضاف 

البيض ث��ل��ث ك��م��ي��ة خ��ل��ي��ط ص��ف��ار 
ويحرك  والسكر 

المزيج بواسطة شريط معدني. يترك الخليط على نار 
هادئة مع ضرورة التحريك باستمرار بواسطة ملعقة 
خشبية حتى تتكثف الكريما وتلتصق بمتن الملعقة. 
يجب أال تغلي هذه الكريما أبدًا. حين تصبح الكريما 
أوراق  إليها  وتضاف  النار  عن  القدر  ترفع  كثيفة، 
الخليط  الطهو. يسكب  لوقف  المعصورة  الجيالتين 
في وعاء كبير ويحرك لمدة 5 دقائق حتى تبقى كريما 

البافارواز دبقة. تترك الكريما لتبرد قبل االستعمال.

ترفع قطع البسكويت الدائرية المخبوزة من الصينية 
وتوضع كل قطعة بسكويت في دائرة معدنية ثم تبلل 
بالقليل من القطر باستعمال فرشاة صغيرة. تصف 
من ثم قطع البسكويت المستطيلة على نحو عمودي 
حول حواف كل دائرة معدنية. تسكب طبقة ناعمة من 
كريما بافاروزا داخل كل قالب معدني ثم توزع بعض 
حبات الفراولة. تسكب من ثم طبقة جديدة من كريما 
بافارواز لتغطية حبات الفراولة وتغطى بقطعة ثانية 
دائرية من البسكويت. تكرر العملية على هذا النحو: 

كريما بافارواز، فراولة وكريما بافارواز.
تحفظ قطع الشارلوت في الثالجة لمدة ساعتين.

الفراولة  تزين قطع الشارلوت بحبات 
الطازجة وبتالت الورد.

والكريما ومن ثم ماء الزهر.
100 درج��ة مئوية.  لغاية  الفرن  يحمى   -2
قوالب خاصة  في  المحضر  الخليط  يسكب 
بالكريم بروليه. توضع القوالب في صينية خبز 
مليئة بالماء حتى ارتفاع 5 ملم. تخبز قوالب 
الكريم بروليه في الفرن بطريقة البان ماري 
لمدة ساعة. تكون الكريما قد نضجت حين 
تجمد. يمكن التأكد من نضوج الكريما بطرف 

السكين.
3- تخرج القوالب من الفرن وتترك لتبرد ثم 
تغطى بورق النايلون الالصق لتفادي الرطوبة 
على سطحها. تحفظ القوالب في البراد لمدة 

ساعتين على األقل.
4- مباشرة قبل التقديم، تسخن القوالب في 
الفرن. يرش السكر الخشن عليها أثناء خبزها 
في الفرن بحيث يتحول السكر إلى كاراميل. 
تخرج القوالب عندها من الفرن وتقدم على 

الفور.
5- يمكن تحضير الكريما بروليه بالفانيال. 
في هذه الحالة، يحذف ماء الزهر ويستعاض 
عنه بمالعق طعام من الحليب. يغلى الحليب مع 
الكريما وعودين من الفانيال على النار. ترفع 
القدر عن النار وتترك مغطاة لمدة 15 دقيقة 
ويتابع تحضير  الفانيال  منها عودا  يرفع  ثم 

الوصفة كما في السابق.

حلويات  العيد لها



مطبخ  لها

دجاج ديجون

إعداد السيدة 
أناهيد دونيكيان 

تصوير: رونالد ناصيف

الكمية تكفي 6 أشخاص

❍ 6 شرائح من صدور الدجاج
❍ ثالثة أرباع الكوب من المايونيز

❍ ربع كوب من خردل ديجون
❍ ربع كوب من صلصة الصويا

التحضير

يحمى الفرن لغاية 180 درجة مئوية أو 
350 درجة فهرنهايت. تبطن صينية خبز 
بورقة ألمنيوم كبيرة ثم تدهن هذه الورقة 

بالزبدة المذوبة أو الزيت.
توضع صدور الدجاج بالقرب من بعضها 

البعض في الصينية. يخلط المايونيز 
وصلصة الصويا والخردل في وعاء صغير 

حتى الحصول على مزيج متجانس.
يسكب القليل من هذا المزيج فوق كل 
شريحة دجاج. تغطى شرائح الدجاج 

بعدها بورقة ألمنيوم كبيرة. تطوى ورقتا 
األلمنيوم على بعضهما بحيث تصبح 
شرائح الدجاج محبوسة بإحكام في 

الداخل.
تخبز الصينية في الفرن لمدة 20 إلى 25 

دقيقة أو حتى ينضج الدجاج.
تسكب العصارة الموجودة في الصينية فوق 

شرائح الدجاج قبل تقديمها مع السلطة 
الخضراء.

إعداد هذا الطبق مالحظة: يجب 
مباشرة قبل 

التقديم.



قريدس على الطريقة الهندية 
تكفي الكمية 7 الى 8 أشخاص

 ❍ كيلوغرام من البصل المفروم ناعمًا
❍ ربع كوب من زيت الزيتون

 ❍ ملعقتا طعام من بهار غرام ماساال 
)garam masala( )نوع من التوابل الهندية(

 ❍ 3 أكواب من مرقة الدجاج أو السمك 
 ❍ كيلوغرام من القريدس )الجمبري( 

ر والمنّظف، تضاف  المتوسط الحجم المقّشّ
إليه ملعقتا طعام من زيت الزيتون والقليل من 

الملح
 ❍ ملح

 ❍ رأسان من البندورة )الطماطم( المتوسطة 
الحجم مقطعان الى مكعبات صغيرة

 ❍ ملعقتا طعام من الكزبرة الطازجة 
 ❍ كيلوغرام من األرز البسماتي

التحضير

يوضع زيت الزيتون في مقالة عميقة ويحمى 
على النار، ومن ثم يضاف إليه البصل ويقلى 

الى أن يصبح لونه شاحبًا.
يضاف إليه بهار غرام ماساال، ومرقة الدجاج 

أو السمك ويطهى المزيج على النار الى أن 
يصبح البصل طريًا وشفافًا والصلصة كثيفة. 
يقلى القريدس بزيت الزيتون في مقالة اخرى 

الى أن يصبح لونه ورديًا.
يضاف القريدس المقلي الى مزيج البصل، 

وتضاف مكعبات البندورة والكزبرة. 

األرز البسماتي
تغلى 6 أكواب من الماء وتضاف إليها ملعقتا 

طعام من الزبدة وورقة غار وحب الهال وقليل 
من الملح وبرش ليمونة واحدة وعود قرفة 

للحصول على أرز ذات نكهة شهية.
يغسل األرز ويصفى ويضاف إلى المزيج 

المذكور أعاله.
تخفف النار، ويغطى القدر، ويطهى األرز الى 

أن يمتّص كل كمية الماء.
تضاف إلى األرز ربع ملعقة طعام من مسحوق 

الزعفران.
يقدّم األرز مع القريدس وخبز البابادام 

المقلي )خبز هندي(.

توابل غرام ماساال الهندية 
 )garam masala(

 ❍ 10 حبات من الهال األخضر
 ❍ 6 مالعق طعام من حبات الكزبرة
 ❍ 4 مالعق طعام من حبات الكمّون

 ❍ 10 فصوص من كبش القرنفل
 ❍ عود قرفة

 ❍ ملعقة طعام من الفلفل األسود 
 ❍ 3 أوراق غار

 ❍ ملعقة طعام من مسحوق جوزة الطيب.

تحضير التوابل

تمزج هذه المكونات معًا وتطحن ناعمة. ومن 
ثم تحفظ في قارورة لالستعمال في إعداد 

األطباق الهندية.

مطبخ  لها



متبل الباذنجان 
مع الجبنة والصلصة البيضاء

ش
شائ

الح
ء ب

سا
ح الكمية تكفي 4 إلى 5 أشخاص

❍ باقتان من الحميض
❍ باقتان من الكزبرة

❍ خسة كبيرة طازجة
❍ رأس كراث

❍ 3 مالعق طعام زبدة
❍ نصف كوب من األرز المصري

❍ 6-7 أكواب من مرقة اللحم أو الدجاج
❍ عصير ليمونة

التحضير

تغسل الحشائش المذكورة وتوضع على 
فوطة نظيفة حتى تجف من الماء، ثم تفرم 

ناعمًا.
تسخن الزبدة في قدر على نار قوية مع 
ملعقة صغيرة من الملح، ونصف ملعقة 

صغيرة من البهار الحلو. تقلى فيها 
الحشائش المفرومة لمدة 5 دقائق، ثم 

تضاف إليها المرقة الجاهزة. يترك المزيج 
ليغلي على نار هادئة مدة 15 دقيقة.

يغسل األرز جيدًا ويضاف إلى القدر ويحرك 
بملعقة خشبية. تترك القدر على النار لمدة 

نصف ساعة.
مباشرة قبل السكب، تضاف ملعقة طعام 

من الزبدة إلى الحساء مع عصير الليمون. 
يحرك الحساء على النار لمدة دقيقتين، ثم 

يقدم ساخنًا.

الكمية تكفي 4 إلى 5 أشخاص

❍ 3 رؤوس باذنجان طويلة متوسطة 
الحجم مشوية على الفحم أو في الفرن، 

مقشرة ومفروكة بنصف ليمونة
❍ كوب من الحليب

❍ ملعقة طعام من الدقيق
❍ ملعقة طعام من الزبدة

❍ نصف كوب من الجبنة المبشورة
❍ ملح وبهار أبيض ورشة من جوزة 

الطيب
❍ بقدونس مفروم

❍ بهار أحمر للزينة

التحضير

يهرس الباذنجان المشوي ويوضع في 
وعاء كبير. 

تسخن الزبدة في قدر ويضاف إليها 
الدقيق للحصول على صلصة الرو. 

يضاف الحليب مع رشة من الملح، وجوزة 
الطيب، والبهار األبيض. يخلط المزيج 
ويطهى على النار حتى تصبح الصلصة 

ناعمة وكثيفة.
تضاف الجبنة والباذنجان المهروس إلى 

الصلصة البيضاء )أو صلصة البيشاميل(.
يسكب المزيج في طبق التقديم ويزين 

بالبقدونس المفروم والبهار األحمر.
يقدم الطبق مع شرائح اللحم المقلية في 

صلصة البندورة )الطماطم(.

شرائح اللحم المقلية في صلصة البندورة
❍ نصف كيلو غرام من شرائح اللحم 

المقطعة إلى مكعبات صغيرة
❍ ملعقة طعام من الزبدة وربع كوب من 

الزيت النباتي
❍ ملح وبهار أسود وبهار أحمر

❍ ملعقة طعام من معجون البندورة 
)الطماطم(

تحضير شرائح اللحم

تسخن الزبدة مع الزيت في مقالة 
تضاف مكعبات اللحم وتقلى حتى 

تنضج. يضاف الملح والبهار والبهار 
األحمر ومعجون البندورة. يتابع القلي 

لبضع ثوانٍ إضافية.
يسكب هذا اللحم مع الصلصة في طبق 

ويقدم فاترًا مع الباذنجان المحضر.

مالحظة: يمكن 
الكفتة المقلية إضافة كرات 
حسب الرغبة.إلى الحساء 



مطبخ  لها

األرضي شوكي مع السلمون المدخن
الكمية تكفي 4 أشخاص

❍ باذنجان رأس صغير مقطع إلى 
مكعبات صغيرة مع قشره

❍ بصلة متوسطة مفرومة ناعمًا
❍ فليفلة أخضر حلو رأس منظف من 

البذور ومفروم ناعمًا
❍ فليفلة أحمر حلو رأس منظف من 

البذور ومفروم ناعمًا
❍ بندورة حبة متوسطة الحجم منظفة 

من البذور ومفرومة ناعمًا
❍ كوسى حبة مفرومة ناعمًا

❍ زيت نباتي ربع كوب
❍ ملح وبهار أبيض

❍ أرضي شوكي 6 إلى 8 قواعد
❍ سلمون مدخن 6 شرائح

❍ شبث وشرائح ليمون

التحضير

يحمى الزيت جيدًا في قدر وتقلى فيه 
الخضار حتى تنضج. يرش الملح والبهار 

ويحرك الخليط ويترك جانبًا ليبرد تمامًا.
تسلق قواعد األرضي شوكي حتى تطرى 

ثم تشطف بالماء البارد وتجفف.
تحشى كل قاعدة أرضي شومي بمقدار 
ملعقة طعام من خليط الخضار ثم تزين 
بشريحة سلمون ملفوفة على شكل وردة 

وشبث وشريحة ليمون.
يقدم الطبق باردًا بمثابة نوع من 

المقبالت.
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شرا الكمية تكفي 6 إلى 8 أشخاص

❍ لحم بقر هبر 8 شرائح
❍ بندورة 8 شرائح

❍ فليفلة خضراء وحمراء 8 شرائح
❍ زيت نباتي ربع كوب

❍ صلصة البندورة كوبان
❍ ملح 
❍ بهار 

❍ بهار حلو نصف ملعقة صغيرة

التحضير

يخلط الزيت النباتي مع صلصة البندورة ويسكب 
الخليط في قعر طبق زجاجي مقاوم للحرارة.

يرش الملح والبهار والبهار الحلو على وجهيّ 
شرائح اللحم.

تصف شرائح اللحم فوق خليط الصلصة. 
توضع شريحة بندورة وشريحة من الفليفلة 
الخضراء أو الحمراء فوق كل شريحة لحم.

يخبز الطبق في الفرن حتى ينضج اللحم 
وتتكثف الصلصة قلياًل.



مطبخ  لها

جاتوه الفراولة الملكي
الكمية تكفي 6 أشخاص

❍ بياض بيض 5 مع سكر ربع كوب
❍ صفار بيض 5 مع سكر نصف كوب

❍ دقيق متعدد االستعماالت ثالثة أرباع 
الكوب

❍ فانيال

الحشوة

❍ كريما طازجة مخفوقة 3 أكواب
❍ فراولة )مفرومة(كوبان  

❍ سكر ملعقتا طعام 
❍ قطر السكر كوب )كوب من السكر مغلي 

مع كوب من الماء مع إضافة منّكه(

❍ حبات فراولة لتزيين الجاتوه

التحضير

يخفق بياض البيض حتى يصبح كثير الرغوة. 
يضاف إليه السكر تدريجيًا للحصول على 

مرانغ جامد والمع.
يخفق صفار البيض مع السكر للحصول 

على خفيق شاحب. تضاف الفانيال والدقيق 
ويخفق الخليط جيدًا باآللة.

يوقف عمل الخالط، ويضاف خليط صفار 
البيض إلى مرانغ البيض ويحرك المزيج 

بملعقة خشبية أو ملوق بالستيكي.
يسكب هذا الخفيق في قالب جاتوه دائري 

قطره 24 سم مدهون بالزيت ومرشوش 

بالدقيق ويخبز لمدة 20 إلى 25 دقيقة في 
فرن حرارته 350 درجة فهرنهايت حتى 

يصبح الجاتوه وردي اللون وينضج من 
الداخل.

يخرج الجاتوه من الفرن ويترك ليبرد بحيث 
تنكمش حوافه قلياًل.

يقلب الجاتوه على مصبّع معدني ويقسم 
أفقيًا إلى 3 طبقات. تدهن كل طبقة بالقليل 

من قطر السكر ثم يوزع عليها خليط الكريما 
الطازجة والفراولة. تغطى الطبقة الثالثة من 

الجاتوه بما تبقى من الكريما.
يزين الجاتوه بحبات الفراولة والكريما 

الطازجة ويحفظ في الثالجة حتى موعد 
التقديم.



مطبخ  لها

سمبوسك بالجوز
صة

خبي الكمية تكفي 6 إلى 8 أشخاص

❍ سكر كوب
❍ ماء كوب

❍ سميد كوب
❍ سمنة أو زبدة ملعقة طعام

❍ زبيب نصف كوب
❍ لوز )مطحون خشنًا( ربع كوب 

❍ هال ربع ملعقة صغيرة
❍ ماء ورد وفانيال

❍ زعفران رشة

التحضير

يحمى السكر على النار حتى يصبح بلون 
الكاراميل. تطفأ النار ثم يسكب فوق الكاراميل 

كوب من الماء الساخن ثم يعاد خليط 
الكاراميل الى النار ويترك ليذوب فيه.

يضاف الهال والفانيال والزعفران إلى خليط 
السكر.

تسخن ملعقة طعام من السمنة في قدر 
ويضاف إليها كوب من السميد. يقلى السميد 

حتى تفوح رائحة عطرة منه. يضاف خليط 
السكر والماء إلى السميد ويطهى الخليط على 

النار لمدة 5 دقائق تقريبًا.
يضاف الزبيب واللوز ويحرك الخليط مجددًا.
يغطى الخليط بفوطة مطبخ ويترك لمدة 15 

إلى 20 دقيقة.
ينقل الخليط إلى طبق التقديم ويزين باللوز 

المطحون.

الكمية تكفي 6  إلى 8 أشخاص

❍ دقيق كامل القمحة 1.5 كوب
❍ دقيق متعدد االستعماالت 1.5 كوب

❍ بيض 3
❍ زيت نباتي ربع كوب 

❍ ماء نصف كوب 
❍ ملح نصف ملعقة صغيرة 

❍ محلب نصف ملعقة صغيرة
❍ زيت لقلي السمبوسك

الحشوة

❍ جوز محمص )والمفروم خشنًا( كوب
❍ مسحوق الهال نصف ملعقة طعام  

❍ سكر ملعقة طعام
❍ سكر ناعم للزينة

التحضير

يخلط الدقيق مع الملح والسكر والبيض 
والزيت بواسطة اليدين ثم يترك الخليط 

جانبًا لمدة 5 دقائق.
يضاف إليه الماء تدريجيًا ويتابع الدعك 

للحصول على عجينة متوسطة الليونة.
تغطى العجينة وتترك جانبًا لمدة 30 دقيقة.

ترق العجينة على سطح مرشوش بالدقيق 
للحصول على دائرة كبيرة. تقطع هذه 
الدائرة إلى دوائر قطرها 6 إلى 7 سم.

تحشى كل دائرة عجين بمقدار ملعقة صغيرة 
من الحشوة، ثم تطوى العجينة فوق الحشوة 

على شكل هالل. تزخرف حواف الهالل.
يحمى الزيت في مقالة عميقة وتقلى فيه 

قطع السمبوسك حتى تشقرّ، ثم تصّفى من 
فائض الزيت ويرش عليها السكر الناعم.

تقدم مع القهوة أو الشاي أو العصير.



مطبخ  لها

جاتوه البوظة الملون
الكمية تكفي 6 أشخاص

❍ بوظة الفانيال 1.5إلى 2 كلغ
❍ بسكويت دايجستيف )مغلف بالشوكوال( 

علبة 
❍ زبدة مذوبة نصف كوب

❍ شعيرية شوكوال أو برش الشوكوال
❍ كريما طازجة مخفوقة كوب

❍ كرات بوظة ملونة

التحضير

يهرس بسكويت الدايجستيف مع الزبدة 
المذوبة للحصول على قوام مفتت.

يحضر قالب تشيزكايك قطره 22 سم 
ويسكب خليط البسكويت في قعره ويضغط 
عليه جيدًا باألصابع أو متن الملعقة للصقه 

بقعر القالب.
يحفظ القالب في قسم التجليد من 

الثالجة لمدة ساعة ثم يزين سطحه ببوظة 
الشوكوال وبعدها ببوظة الفانيال. يمهد 

سطح القالب بملوق بالستيكي.
يحفظ الجاتوه في قسم التجليد من 

الثالجة حتى يجمد ثم يخرج ويغطى 
سطحه وحوافه بالكريما الطازجة 

المخفوقة وشعيرية الشوكوال أو برش 
الشوكوال. 

توزع كرات البوظة الملونة فوق الجاتوه قبل 
حفظه مجددًا في قسم التجليد من الثالجة 

حتى موعد التقديم.

هة
اك

الف
ل 

كتي
كو

س ب
نانا

 األ
رب

قا الكمية تكفي 4 إلى 6 أشخاص

❍ أناناس حبة كبيرة حلوة
❍ كرز ومانغا وكيوي وموز وفراولة وقطع 

أناناس
❍ قشطة وعسل ولوز

❍ عصير البرتقال كوب

التحضير

تقطع حبة األناناس أفقيًا إلى قطعتين 

ويغرف لبها ثم يقطع هذا اللب إلى مكعبات 
صغيرة.

تفرم المانغا والكيوي والموز والفراولة والعنب 
وكل أنواع الفاكهة األخرى إلى مكعبات.

يسكب هذا الكوكتيل في قطعتيّ األناناس 
الفارغتين وتحفظان في الثالجة حتى موعد 

االستعمال.
مباشرة قبل التقديم، تسكب القشطة والعسل 

وينثر اللوز فوق الفاكهة.

مالحظة: يمكن 
تحضير هذا 

القارب بأي نوع 
من الفاكهة 
الموسمية 

مثل البطيخ أو 
الشمام.



مطبخ  لها

إعداد السيدة 
أناهيد دونيكيان 

تصوير: رونالد ناصيف

لفافات البيض الصينية
الكمية تكفي 6 أشخاص

❍ نصف كوب من الملفوف المفروم 
ناعمًا

❍ نصف كوب من اللوبياء
❍ ربع كوب من البصل األخضر
❍ ربع كوب من الجزر المبشور

❍ ربع كوب من الفلفل األحمر المقطع 
إلى شرائح طويلة ورفيعة

❍ ربع كوب من الفلفل األخضر المقطع 
إلى شرائح طويلة ورفيعة

❍ نصف ملعقة طعام من الزنجبيل 
الطازج المبشور

❍ ملعقة طعام من الثوم المهروس
❍ كوب من لحم الدجاج أو لحم السرطان 

المفتت
❍ ملعقتا طعام من صلصة الصويا

❍ بضع قطرات من صلصة التاباسكو
❍ 6 بيضات

❍ ملح وفلفل أسود
❍ زيت لمسح المقالة غير الالصقة

❍ ربع كوب من زيت الذرة أو الصويا لقلي 
الخضار

التحضير

يسخن الزيت في المقالة، ويضاف إليه الثوم 
والزنجبيل ويقليان لبضع ثوانٍ.

تضاف كل الخضار األخرى، النوع تلو اآلخر، 
وتقلى كلها بالزيت على نار قوية للحفاظ 

على هشاشتها ولونها.
يضاف لحم الدجاج أو السرطان، وكذلك 

صلصة الصويا وصلصة التاباسكو، ويقلى 
الكل حتى تنضج الخضار.

في وعاء صغير، تخفق بيضة واحدة كل مرة، 
ويضاف إليها الملح. تصب البيضة المخفوقة 

في مقالة غير الصقة مسخنة مسبقًا 
ومدهونة بالزيت النباتي.

تبسط البيضة في المقالة مثل الكريب. 
وحين تنضج تقلب الى الجهة األخرى ثم 

ترفع من المقالة وتوضع جانبًا. تكرر هذه 
العملية مع بقية البيض.

توضع ملعقتا طعام من الحشوة على جانب 
واحد من البيضة وتلف البيضة مثل اللفافة 

وتغلق من الجانبين.
توضع لفافات البيض في طبق التقديم، 

وتقطع كل واحدة إلى قطعتين وتقدم مع 
صلصة الصويا.



همبرغر بخبز القمح الكامل

مطبخ  لها

الكمية تكفي 6 أشخاص

❍ 6 أرغفة همبرغر من دقيق القمح الكامل 
صغيرة الحجم

❍ 500 غ من اللحم المفروم ناعمًا
❍ فصا ثوم مبشوران أو مهروسان
❍ بصلة متوسطة الحجم مبشورة

❍ ملعقة صغيرة من الخردل
❍ ربع كوب من الكعك المطحون

❍ ربع كوب من الكاتشاب
❍ ملح وبهار أبيض ورشة من البهار الحلو

❍ ملعقة صغيرة من بهارات الهمبرغر
❍ زيت لقلي الهمبرغر أو شوائه في مقالة 

غير الصقة

للزينة

❍ أوراق خس أو ملفوف
❍ شرائح بندورة )طماطم( مقلية قلياًل في 

الزيت النباتي
❍ مايونيز وخردل وكاتشاب

❍ شرائح بصل )اختياري( مقلية قلياًل في 
الزيت

❍ شرائح من جبنة التشيدار )اختياري(
❍ بطاطا مقلية لتقديمها جانبًا

تحضير الهمبرغر

يخلط اللحم المفروم مع الثوم، والبصل، 

والخردل، والكاتشاب، والكعك المطحون، 
والملح والبهار وملعقة صغيرة من بهارات 

الهامبرغر.
يقرّص مزيج اللحم إلى أقراص مسطحة 

بحجم أرغفة الخبز المراد استعمالها.
يوضع كل قرص لحم بين ورقتين من النايلون 

وتحفظ أقراص اللحم في الثالجة حتى 
موعد االستعمال. يمكن تحضير أقراص 

اللحم قبل طهيها وتقديمها أو يمكن حفظها 
في قسم التجليد من الثالجة لمدة أسبوع 

كامل أو في الثالجة لمدة 12 ساعة.
تسخن مقالة كبيرة فوق النار وتمسح بالزيت 

ثم تقلى أو تشوى فيها أقراص الهمبرغر 
حتى تنضج من الداخل.

تحضر أرغفة الهامبرغر من خالل قطع كل 
رغيف همبرغر أفقيًا إلى نصفين، ومن ثم 
دهن النصف السفلي بالخردل والكاتشاب 

والمايونيز. يوضع قرص اللحم المشوي 
ويغطى بشرائح البندورة والبصل. توضع 

من ثم الطبقة الثانية من رغيف الخبز، 
ويسخن رغيف الهمبرغر المحشو قلياًل 

في الفرن ويقدم مع البطاطا المقلية. في 
حال استعمال أوراق الخس، يجب إضافتها 

الحقًا.
للحصول على تشيزبرغر يجب وضع شريحة 
من جبنة التشيدار فوق قرص اللحم مباشرة 

قبل وضعها في الفرن.

أرغفة خبز الهامبرغر الكاملة الحبوب
الكمية تصنع 18 رغيفًا

❍ كوبان من الدقيق المتعدد االستعماالت
❍ كوب ونصف الكوب من دقيق القمح 

األسمر الكامل
❍ ملعقة صغيرة من الملح

❍ 50 غ من الزبدة في حرارة الغرفة
❍ ملعقتا طعام من الخميرة الفورية

❍ كوب من الماء الساخن أو حسب الحاجة 
للحصول على عجينة طرية وإنما غير دبقة 

كثيرًا

التحضير

يوضع نوعا الدقيق في خالط الطعام. يضاف 
الملح، والزبدة، والخميرة، والماء الساخن. 
يدعك المزيج حتى الحصول على عجينة 

طرية وناعمة.
يدهن وعاء بالزيت وتنقل إليه العجينة وتغطى 

بفوطة رطبة وتترك لمدة ساعة تقريبًا في 
مكان دافئ بحيث يتضاعف حجمها.

تعجن العجينة وتقرّص إلى كرات صغيرة 
بحجم حبات الدرّاق، ثم تصف في صينية 

مرشوشة بالدقيق األسمر.
تترك أقراص العجين مجددًا في مكان دافئ 
لترتاح وترتفخ ثم تخبز في فرن حرارته 375 

درجة فهرنهايت حتى تنتفخ ويصبح داخلها 
فارغًا وخفيفًا، فيما قشرتها هشة وقاسية.

الكمية تصنع 12 قطعة

❍ 6 بيضات مسلوقة ومقشرة
❍ 3 مالعق طعام من المايونيز

❍ نصف ملعقة صغيرة من الخردل
❍ رشة ملح

❍ ربع ملعقة صغيرة من الفلفل األسود
❍ كافيار

❍ بصل أخضر
❍ بقدونس مفروم للزينة

التحضير

تقطع كل بيضة مسلوقة طوليًا إلى نصفين. 

ينزع منها صفار البيض ويهرس بواسطة 
الشوكة.

يخلط صفار البيض مع المايونيز والخردل 
والملح والفلفل. يحشى بياض البيض بهذا 

المزيج باستعمال كيس حلويات له رأس 
زخرفي.

يرصف البيض المحشو فوق طبق التقديم.
يغطى الطبق ويحفظ في الثالجة لمدة 4 إلى 

5 ساعات.
يزين البيض بأعناق البصل األخضر والكافيار 

والبقدونس المفروم.
يقدم هذا الطبق بمثابة نوع من المقبالت 

يمكن االستعانة به في حفالت البوفيه.

تورتة الجبنة القشدية 
والسلمون المدخن

شو
مح
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البي

الكمية تصنع 01الى21 قطعة

❍ عجينة التورتة
❍ كوبان من الدقيق )الطحين(

❍ ثالثة أرباع الكوب من الزبدة
❍ صفار بيضة واحدة

❍ ربع كوب من الحليب
❍ نصف ملعقة صغيرة من الملح.

التحضير

يخلط الدقيق مع الزبدة، والحليب، وصفار 
البيضة، والملح في خالط الطعام للحصول 
على عجينة متماسكة في زاوية واحدة من 

وعاء الخالط.
تقسم العجينة كرتين وتلف كل كرة بورق 

النايلون الالصق وتحفظ في الثالجة لمدة 
ساعة.

تحضر تورتات بيضوية صغيرة من العجينة 
على شكل قوارب، يوخذ قعرها بالشوكة 

وتخبز في الفرن حتى تصبح وردية اللون. 
تخرج التورتات من الفرن وتوضع جانبًا حتى 

تبرد.
تحضر حشوة الجبنة القشدية والسلمون 

وتستعمل لحشو التورتات الصغيرة قبل 
تقديمها بمثابة نوع لذيذ من المقبالت.

حشوة الجبنة القشدية والسلمون المدخن

❍ 200 غ من الجبنة القشدية
❍ نصف كوب من الكريما الطازجة

❍ ملعقة طعام من الكبار
❍ ملعقة طعام من البصل األخضر 

المفروم ناعمًا جدًا
❍ ملعقة طعام من الشبث الطازج المفروم
❍ كوب من السلمون المدخن المفروم أو 

المقطع
❍ ملعقة طعام من عصير الليمون

❍ بصل مخلل وشرائح سلمون وبصل 
أخضر للزينة.

التحضير

تخلط الجبنة القشدية مع الكريما الطازجة، 
وعصير الليمون، والكبار، والبصل األخضر 

المفروم، والشبث الطازج، والسلمون 
المدخن.

تحشى التورتات الصغيرة بهذه الحشوة 
وتزين كل تورتة بشريحة سلمون وعنق بصل 

أخضر وبصلة مخللة.



الكمية تكفي 10 إلى 12 شخصًا

❍ 250 غ من القشدة الطازجة
crème patissiere 200 غ من قشدة الـ ❍

❍ 500 غ من الفراولة )الفريز( الطازجة
❍ جيلو أحمر )للزينة(

❍ 3إلى4 حبات فراولة )فريز( للزينة

وصفة الجاتوه

❍ 6 بيضات مفصولة
❍ ربع ملعقة صغيرة من الملح

❍ نصف كوب من السكر
❍ رشة فانيال

❍ نصف كوب من الدقيق

التحضير

يرصف ورق البرشمان في قعر صينية.
يخفق بياض البيض مع 4 مالعق طعام من 
السكر ثم يخفق صفار البيض مع ملعقتيّ 

طعام من السكر.
ويضاف بعدها الدقيق والفانيال إلى صفار 

البيض، ثم يخلط الكل مع بياض البيض.
يسكب المزيج في صينية مستطيلة ويخبز 

لمدة 10 إلى 12 دقيقة في فرن حرارته 400 
درجة فهرنهايت.

Crème Patissiere قشدة الـ

يوضع كوب من الحليب في قدر مع قشر 
ليمونة واحدة، ويطهى حتى الغليان. ترفع 

القدر عن النار ويوضع الحليب جانبًا.
يخفق صفار بيضتين في وعاء مع ملعقة طعام 
ونصف الملعقة من دقيق الذرة وملعقتيّ طعام 
من السكر، باستعمال المخفقة اليدوية، حتى 

يصبح المزيح ناعمًا.
يزال قشر الليمون من الحليب.

يصبّ الحليب تدريجًا فوق مزيج البيض 
ويخلط الكل معًا.

تعاد القدر إلى النار ويطهى محتواها حتى 
يصبح سميكًا وشبيهًا بالكاستارد، شرط 

التحريك باستمرار.
تضاف رشة فانيال إلى محتوى القدر.

ينقل محتوى القدر إلى وعاء ويغطى بورق 
النايلون الالصق ويترك حتى يبرد تمامًا.

القشدة

يوضع 250 غ من القشدة النباتية في خالطة 
الطعام الكهربائية وتخفق حتى تصبح 

بيضاء وخفيفة. يضاف إليها عندئذ 250 
غ من القشدة الحيوانية لتحضير قشدة 

الشانتيي Crème Chantilly الكثيفة )القشدة 
المخفوقة(.

 Crème تخلط هذه القشدة مع قشدة الـ
Patissiere للحصول على الحشوة.

إلعداد التورتة

يقطع الجاتوه دائرتين، قطر كل منهما 24 
سم. تغطى الجوانب الداخلية لقالب الجاتوه 
بالورق المشمّع أو ورق البرشمان. توضع أول 

دائرة من الجاتوه في قعر القالب.
تقسم الفراولة قسمين، ويتم لصق حبات 

الفراولة على حافة دائرة الجاتوه، على أن 
تكون الجهة البيضاء لحبة الفروالة )أي الجهة 

الداخلية( على جدار القالب. تسكب بعدها 
نصف كمية القشدة المحضرة.

تفرم بقية الفراولة وتخلط مع ملعقتيّ طعام 
من السكر وتنثر فوق القشدة.

تغطى هذه الفراولة بطبقة ثانية من الجاتوه، 
على أن توضع في األعلى طبقة من القشدة.

يسوّى سطح القشدة ويوضع القالب في 
الثالجة لمدة ساعة كاملة.

يخرج قالب الجاتوه من الثالجة وتسكب فوقه 
طبقة من الجيلو األحمر. تزين التورتة بحبات 

الفراولة وتحفظ في الثالجة.
يفرغ محتوى القالب مباشرة قبل التقديم، 

وينزع ورق البرشمان عن حافة التورتة قبل 
تقديمها.

الكمية تكفي 7 أشخاص

❍ كوب من السميد
❍ كوب من السكر

❍ 6 أكواب من الماء
❍ ملعقتا طعام من السمنة

❍ نصف علبة من الزبدة )100 غ( المذوبة
❍ نصف كيلوغرام من الجبنة )عكاوي 

ومجدولة مصفاة من الملح( أو جبنة موزاريال
❍ قرفة وفستق حلبي للزينة

❍ نصف كوب من القطر.

التحضير

تسخن الزبدة مع السمنة في قدر حتى تذوبا 
تمامًا. يضاف السميد ويقلى حتى يُّشقر قلياًل.

يضاف إليه السكر والماء ويخلط المزيج 
ويطهى بعد تغطيته على نار خفيفة حتى 

يمتص السميد الماء وإنما يبقى رطبًا.
يسخن كوب من القطر مع الجبنة في قدر 
ويطهى المزيج على نار خفيفة حتى تذوب 

الجبنة وتصبح قشدية.
تسكب المأمونية في طبق شبه مسطح وترش 

عليها القرفة. توضع فوقها الجبنة وتزين 
بالفستق الحلبي.

تقدم المأمونية ساخنة كفطور لذيذ.

مطبخ  لها

تورتة الفراولة

الكمية تصنع 15 كرة

❍ 250 غ من جاتوه الشوكوال الرطب، 
مفتت

❍ ربع كوب من البندق المطحون
❍ ملعقة طعام من قطر السكر

❍ 3 مالعق طعام من الزبدة المذوبة
❍ نصف كوب من الفاكهة المجففة أو 

الزبيب
❍ 150 غ من الشوكوال السوداء المفرومة

❍ ملعقة طعام من السمنة النباتية 
المذوبة

❍ 200 غ من بسكويت دايجستيف أو 
بسكويت الزبدة المفتت

التحضير

يخلط الجاتوه المفتت مع البندق، وقطر 
السكر، والزبدة، والفاكهة المجففة أو 

الزبيب في وعاء كبير.
يحرك هذا المزيج بواسطة ملعقة لكي 

تختلط مكوناته ببعضها. يقرص المزيج 
إلى كرات صغيرة بحجم الجوز. توضع هذه 

الكرات فوق صينية وتحفظ في الثالجة 
حتى تجمد.

توضع الشوكوال السوداء مع السمنة النباتية 
في وعاء مقاوم للحرارة أو في المايكروايف 

حتى تذوب الشكوال والسمنة ويصبح 
المزيج ناعمًا. يُبرّد هذا المزيج قلياًل.

تستعمل شوكتان لغمس الكرات في 
الشوكوال المّذوبة، ومن ثم تصفية فائض 

الشوكوال، لغمس الكرات من ثم فتات 
الجاتوه. توضع هذه الكرات فوق صينية 

وتترك جانبًا لتبرد.

كرات الشوكوال الهشة

ية
مون

مأ



مطبخ  لها

الكمية تكفي شخصًا واحدًا

❍ رأس باذنجان صغير مقطع إلى عيدان 
رفيعة

❍ جزرة واحدة مقطعة إلى عيدان رفيعة
❍ رأس كوسا مقطع إلى عيدان رفيعة

❍ شريحتان من سمك الصول، مغسولتان 
ومجففتان

❍ قرفة
❍ ورقة غار

❍ ليمون
❍ ملح

❍ حبات فلفل

صلصة مونيير

❍ ملعقتا طعام من الزبدة
❍ 2 إلى 3 مالعق طعام من عصير الليمون

❍ فلفل أبيض ورشة ملح حسب الحاجة
❍ فص ثوم مهروس حسب الرغبة.

تسخن هذه المكونات مع بعضها في قدر 
للحصول على صلصة.

التحضير

تحضر باقة صغيرة من الخضار: توضع 
عيدان الباذنجان مع الجزر والكوسا في باقة 

وتلف كل باقة بشريحة من سمك الصول.
تربط الباقة بخيط رفيع لتثبيت الخضار في 

مكانها.
تسخن الماء في قدر، ويضاف إليها الملح 
والمطيبات. تطهى باقات الخضار وسمك 

الصول لمدة 5 إلى 7 دقائق.
ترفع الباقات بعناية من الماء وينزع الخيط 

الملفوف حول شريحة السمك. تنقل اللفافات 
إلى طبق التفديم وتسكب فوقها صلصة 

مونيير وتقدم مع المزيد من الخضار مثل 
البروكولي والكوسا. كما يمكن تقديم الطبق 

مع األرز والبطاطا المسلوقة.

فيليه الصول مع الخضار

إعداد السيدة 
أناهيد دونيكيان 

تصوير: رونالد ناصيف



مطبخ  لها

الكمية تكفي 3 إلى 4 أشخاص

❍ كوب من العدس األسود
❍ مكعبان من مرقة الدجاج

❍ 6 أكواب من الماء
❍ كوب من المعكرونة على شكل صدف

❍ ملعقة طعام من معجون البندورة 
)الطماطم(

❍ 2الى3 فصوص مهروسة من الثوم مقلية 
بملعقتي طعام من الزيت

❍ ملعقة طعام من مسحوق النعناع
❍ عصير ليمونتين

التحضير

يغسل العدس ويوضع مع الماء في قدر فوق 
نار متوسطة لمدة 15 دقيقة. يضاف إليه 
مكعبا مرقة الدجاج. حين يصبح العدس 

شبه ناضج، تضاف إليه المعكرونة ومعجون 
البندورة. يطهى الكل معًا حتى ينضج العدس 

والمعكرونة. يضاف عصير الليمون إلى 
محتوى القدر. يقلى الثوم مع القليل من الزيت 

أو الزبدة في مقالة منفصلة، ويضاف إليه 
النعناع. يسكب مزيج الثوم فوق الحساء، 

ويخلطان معًا.
يقدم هذا الحساء ساخنًا مع الخبز.

مالحظة:

يمتص هذا 

الحساء كل الماء 

في حال ترك 

لبعض الوقت. 

لذا، يفضل إضافة 

المزيد من الماء 

عند الحاجة.

الكمية تكفي 3 إلى 4 أشخاص

❍ مقدار من صلصة الزنجبيل
❍ زيت نباتي

❍ علبة من النودلز الشفاف الصيني
❍ نصف رأس من الخس المفتت )أربعة 

أكواب(
❍ 3 أكواب من لحم الدجاج أو الحبش 

المقطع
❍ جزرة متوسطة مبشورة )نصف كوب(

❍ 4 بصالت خضراء مقطعة إلى شرائح
❍ ملعقة طعام من بذور السمسم 

المحمصة

مكونات وتحضير صلصة الزنجبيل

❍ ثلث كوب من الزيت النباتي
❍ ربع كوب من الخل األبيض

❍ ملعقة طعام من السكر
❍ ملعقة طعام من صلصة الصويا
❍ نصف ملعقة صغيرة من الفلفل

❍ نصف ملعقة صغيرة من الزنجبيل 
المطحون

❍ ربع ملعقة صغيرة من الملح
❍ توضع كل المكونات معًا في وعاء مغلق 

بإحكام وتحفظ في الثالجة لمدة ساعتين 
على األقل قبل استعمالها.

التحضير

يسخن الزيت وتقلى ربع كمية النودلز كل 
مرة لمدة 5 ثوانٍ تقريبًا حتى تنتفخ، ثم 

تصفى.
تصب صلصة الزنجبيل فوق الخس 

والدجاج والجزر والبصل الموضوعة كلها 
في وعاء كبير.

تضاف نصف كمية النودلز إلى هذا المزيج، 
فيما توضع بقية النودلز في وعاء تقديم 
كبير. تسكب السلطة فوق النودلز وترش 

فوقها بذور السمسم.

سلطة الدجاج الشرقية
ونة
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الكمية تصنع 01الى 21 تورتة صغيرة

❍ كوبان من الدقيق )الطحين(
❍ ثالثة أرباع الكوب من الزبدة في حرارة 

الغرفة
❍ ربع كوب من الحليب

❍ نصف ملعقة صغيرة من الملح
❍ صفار بيضة واحدة.

التحضير

يخلط الدقيق مع الزبدة، والحليب، وصفار البيضة، 
والملح في خالط الطعام للحصول على عجينة 

متماسكة في زاوية واحدة من وعاء الخالط.
تقسم العجينة كرتين وتلف بورق النايلون 
الالصق وتحفظ في الثالجة لمدة ساعة.

يرش الدقيق فوق طاولة العمل وترق كل كرة 
عجين إلى دائرة سماكتها 1 إلى 1.5 سم. تقطع 

الدائرة الكبيرة إلى دوائر صغيرة بواسطة 
قطاعة الحلوى أو فنجان شاي. توضع دوائر 
العجين الصغيرة في قوالب التورتة الصغيرة. 

يوخز قعرها بالشوكة ثم تخبز في فرن محمى 
مسبقًا حرارته 350 درجة فهرنهايت حتى 

تصبح وردية اللون.
تخرج التورتات من الفرن وتوضع جانبًا.

تحشى التورتات بحشوة التونة والكاري وتقدم 
كنوع لذيذ من المقبالت.

حشوة التونة والكاري

❍ علبة كبيرة من التونة، مصفاة من الزيت 
ومفتتة )مع ترك بعض القطع للزينة(.

❍ نصف ملعقة صغيرة من مسحوق العقدة 
الصفراء

❍ 3 إلى 4 مالعق طعام من المايونيز
❍ ثالثة أرباع ملعقة صغيرة من مسحوق 

الكاري نصف الحريف
❍ ملعقتا طعام من الكزبرة الطازجة المفرومة

❍ ملعقة طعام من البصل األخضر المفروم 
ناعمًا

❍ ربع ملعقة صغيرة من الفلفل األبيض.

التحضير

يخلط المايونيز مع مسحوق الكاري والعقدة 
الصفراء والبصل والكزبرة المفرومة والفلفل 

األبيض في وعاء.
يضاف لحم التونة ويخلط المزيج جيدًا.

توضع ملعقتا طعام من هذه الحشوة في كل 
تورتة وتزين بقطعة صغيرة من التونة وورقة 

بقدونس.

الكمية تكفي 6 أشخاص

الصلصة

❍ ربع كوب من زيت الزيتون الفاخر
❍ 3 مالعق طعام من عصير الليمون

❍ ملعقتا طعام من عصير البرتقال الطازج
❍ رشة ملح

❍ نصف كيلوغرام من لحم السلطعون 
)سورامي( المفتت

❍ 3 إلى 4 مالعق طعام من المايونيز
❍ 3 مالعق طعام من الشبث المفروم

❍ ملعقتا طعام من عصير الليمون
❍ رشة من الفلفل األبيض
❍ فص ثوم مهروس ناعمًا

❍ أوراق خس للسلطة
❍ 12 شريحة غريبفروت )الليمون الهندي( 

من دون قشر
❍ 12 شريحة غريبفروت )الليمون الهندي( 

وردية من دون قشر
❍ فلفل مطحون حديثًا

التحضير

يخلط زيت الزيتون مع عصير الليمون 
وعصير البرتقال والملح للحصول على 

صلصة ذهبية وكثيفة.
يفتت لحم السلطعون ويخلط مع الشبث، 

والمايونيز، وعصير الليمون، والثوم، 
والفلفل األبيض للحصول على مزيج دبق. 
يسكب هذا المزيج في دوائر معدنية من 

5*4 سم ويضغط عليه جيدًا. تحفظ هذه 
الدوائر في الثالجة حتى موعد التقديم.
لتقديم السلطة، تفرغ الدوائر المعدنية 

من مزيج السلطعون )السورامي(. يوضع 
محتوى كل دائرة في وسط طبق تقديم مع 

القليل من أوراق السلطة الخضراء بجانبها. 
تصف شرائح الغريبفروت )الليمون الهندي( 

بشكل زخرفي حول دائرة السلطعون 
)السورامي(.

تسكب صلصة الليمون فوق لحم السلطعون 
)السورامي( وأوراق السلطة ويقدم الطبق 

فورًا.
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تورتة التونة والكاري

مطبخ  لها



مطبخ  لها

الكمية تكفي 6 أشخاص

❍ لحم كبة )مفروم ناعمًا جدًا( كوب
❍ برغل أسمر 4 أكواب

❍ بصلة مبروشة
❍ سميد نصف كوب

❍ ملح

الحشوة

❍ لحم )مفروم وسطًا( نصف كيلوغرام
❍ بصل )مفروم( 3

❍ سمنة )أو زبدة ملعقتا طعام 
❍ أو زيت نباتي  ربع كوب(

❍ ملح وبهار حلوملعقة صغيرة 
❍ قرفة نصف ملعقة صغيرة

❍ بهار أسود نصف ملعقة صغيرة
❍ بابريكا ربع ملعقة صغيرة

❍ جوز مفروم خشنًا كوب

صلصة اللبن

❍ لبن الماعز كيلوغرام
❍ بيضة و3 مالعق دقيق ذرة

❍ مرقة دجاج أو مكعبان من مرقة الدجاج مذوبان 
في الماء

❍ ملح حسب الحاجة

التحضير

يغسل البرغل وينقع في الماء حتى يطرى وينتفخ.
يخلط البرغل مع اللحم والبصل والسميد والملح في 

خالط الطعام للحصول على عجينة دبقة. يمكن دعك 
العجينة باليدين بدل استعمال الخالط الكهربائي.

تحضر الحشوة قبل 4 إلى 5 ساعات من موعد 
االستعمال. يحمى الزيت أو السمنة أو الزبدة في قدر 

ويقلى البصل حتى يذبل. يضاف اللحم المفروم والملح 
ويطهى اللحم حتى يتغير لونه وينضج ويمتص كل الماء.

تضاف التوابل والجوز. تنقل هذه الحشوة إلى طبق 
مسطح وتترك لتبرد تمامًا ثم توضع في الثالجة في 

حال تحضيرها قبل يوم واحد.
تقرص عجينة الكبة إلى كرات صغيرة بحجم حبات 

الجوز وتفتح فجوة في كل قرص لحشوها بمقدار 
ملعقة طعام من الحشوة المحضرة. يغلق قرص الكبة 

فوق حشوته ليصبح بيضوي الشكل.
تصف أقراص الكبة المحضرة في صينية مسطحة 

وتترك جانبًا.
تحضر الصلصة بخلط اللبن مع مرقة الدجاج باستعمال 

شريط معدني بحيث يصبح اللبن قشدي القوام.
يذوب دقيق الذرة والبيض في القليل من الماء 

ويضاف هذا الخليط إلى اللبن.
يسخن خليط اللبن على النار مع التحريك الدائم 

بشريط معدني أو ملعقة خشبية حتى يتكثف اللبن 
وتظهر الفقاقيع على سطحه.

تضاف أقراص الكبة بعناية إلى صلصة اللبن ويطهى 
الخليط حتى يعاود اللبن الغليان مجددًا وتنضج أقراص 

الكبة. يجب تحريك اللبن دومًا بعناية لتفادي التصاقه 
في قعر القدر.

كبة لبنية



مطبخ  لها

السوفليه الرخامية

بريوش لألوالد

الكمية تكفي 4 أشخاص

❍ صفار بيضتين في حرارة الغرفة مع بضع 
قطرات من الخل

❍ بياض 4 بيضات في حرارة الغرفة مع 3 
مالعق طعام من السكر

❍ ملعقة صغيرة من برش البرتقال
❍ رشة فانيال

❍ 3 مالعق طعام من الدقيق المتعدد 
االستعماالت

❍ 40 غ من الشوكوال السوداء المذوبة
❍ زبدة وسكر لدهن القوالب

التحضير

يخفق بياض البيض حتى يصبح كثير الرغوة. 
يضاف إليه السكر تدريجيًا فيما ال يزال الخالط 

قيد العمل للحصول على مرانغ المع وجامد.
في وعاء آخر، يخلط صفار البيض مع برش 

البرتقال والفانيال والدقيق.

يخلط قسم صغير من بياض البيض مع خليط 
صفار البيض والدقيق باستعمال شريط 

معدني. تضاف بعدها بقية بياض البيض 
ويخلط المزيج بشريط معدني للحصول على 

خفيق ناعم وخفيف.
تسكب نصف كمية هذا الخفيق فوق الشوكوال 

المذوبة وتخلط معها للحصول على خفيق ناعم.
يسكب خفيق الشوكوال فوق الخفيق األبيض 

ويحرك المزيج بمقبض ملعقة خشبية 
للحصول على شكل رخامي.

تدهن 4 قوالب صغيرة، حجم كل واحدة 
منها 4*7 سم، بالزيت أو الزبدة ويرش فوقها 
السكر ويسكب فيها الخفيق الرخامي بحيث 

يمأل ثالثة أرباعها.
تخبز القوالب في فرن حرارته 375 إلى 400 
درجة فهرنهايت لمدة 10 إلى 12 دقيقة حتى 

تنضج وتنتفخ.
تخرج القوالب من الفرن ويرش عليها السكر 

الناعم وتقدم فاترة مع الفاكهة أو البوظة.

الكمية تكفي 8 إلى 10 أشخاص

❍ 3.5 أكواب من الدقيق المتعدد االستعماالت
❍ ثالثة أرباع الكوب من السكر
❍ 4 بيضات في حرارة الغرفة

❍ 200 غ )أو كوب واحد( من الزبدة في حرارة الغرفة
❍ كوبان أو أكثر من الحليب الساخن

❍ 1.5 ملعقة طعام من الخميرة الفورية
❍ نصف ملعقة صغيرة من الملح

❍ صفار بيضتين وملعقة طعام من السكر لدهن سطح البريوش
❍ سكر وزبدة لتزيين أعلى البريوش

التحضير 

يخلط الدقيق مع السكر والحليب الساخن في خالط الطعام. تضاف 
الخميرة والملح ويتابع الخلط. يضاف البيض، بمعدل بيضة واحدة كل 

مرة، ويتابع الخلط. تضاف الزبدة وعندما تخلط كل المكونات جيدًا 
ببعضها، يمكن الحصول على عجينة طرية ودبقة قلياًل.

توضع العجينة في وعاء مدهون بالزيت وتغطى بفوطة مطبخ وتترك 
جانبًا في مكان دافئ حتى ترتاح وتنتفخ ويتضاعف حجمها.

تدعك العجينة وتغطى مجددًا وتترك لتنتفخ مجددًا. تدعك العجينة مرة 
ثانية ثم ترق على شكل حبال طويلة وتلف على شكل حلزوني للحصول 
على قطع بريوش دائرية الشكل. تصف قطع البريوش في صينية غير 

الصقة مدهونة قلياًل بالزيت، على أن تبعد قطع البريوش قلياًل عن 
بعضها تفاديًا اللتصاقها ببعضها بسبب انتفاخها خالل الخبز.

يدهن سطح البريوش بصفار البيض وتترك جانبًا لتنتفخ مجددًا.
يحمى الفرن لغاية 375 درجة فهرنهايت وتخبز فيه قطع البريوش حتى 

يصبح سطحها ذهبي اللون. تخرج قطع البريوش من الفرن ويدهن 
سطحها بالزبدة ويرش عليها السكر فيما ال تزال ساخنة. 



مطبخ  لها

أكواب التوت والحبوب
الكمية تكفي 4 أشخاص

❍ كوبان من التوت االحمر الطازج أو 
المجلد والمذوب

❍ كوب من اللبن القليل الدسم
❍ نصف كوب من الحبوب السويسرية 

)مزيج من رقاقات الشوفان ورقاقات القمح، 
والزبيب، والبندق، ورقاقات األرز، ورقاقات 

جوز الهند، ورقاقات الذرة، والجاودار، 
والشعير والعسل ومسحوق الكاكاو( 

المتنوعة الهشة

التحضير

يحتفظ ببعض حبات التوت للزينة، ثم توزع 
بضع حبات من التوت على أكواب زجاجية أو 

أطباق كاسترد.
تسكب ملعقة طعام من اللبن فوق حبات 

التوت الموجودة 
في كل كوب، ثم 
ترش طبقة من 

الحبوب المتنوعة 
فوق اللبن. تسكب 
بعدها ملعقة لبن 
ومن ثم طبقة من 

الحبوب وهكذا 
دواليك حتى انتهاء 

كل المكونات.
توزع بضع حبات من 
التوت فوق كل كوب.

مالحظة: 
يمكنك استبدال 

التوت بالفريز 
)الفراولة( أو أية 

فاكهة أخرى. 
يمكنك استبدال 
اللبن بالكاسترد 

المحضرة بالحليب أو القشطلية 
المقشود.



مطبخ  لها

كبّة القريدس

إعداد السيدة 
أناهيد دونيكيان 

تصوير: رونالد ناصيف

الكمية تكفي 4 إلى 6 أشخاص

❍ قريدس طازج متوسط الحجم كيلوغرام
❍ أرز ناعم كوب

❍ كزبرة خضراء مفرومة كوب
❍ بصلتان مفرومتان

❍ سمنة  كوب
❍ ثوم 5 إلى 6 فصوص مهروسة

❍ هال 5 حبّات 
❍ قرفة ناعمة عودان

❍ كبش قرنفل 5 حبات 
❍ كراويا ناعمة رّشة

❍ بهار أسود ناعم رّشة 
❍ ملح حسب الذوق

الحشوة

يُقّطع البصل جوانح رقيقة ثم يُقلى بقسم 
من السمنة حتى يشقرّ ويُضاف إليه الكميّة 

الباقية من الكزبرة الخضراء المفرومة 
والبهارات الباقية وتوضع الحشوة جانبًا.

التحضير

يُغسل القريدس ثم يُقّشر ويُنّظف ويُغسل 
ثانية.

يُخلط مع األرز الناعم والثوم المهروس وجزء 
من حبّ الهال والقرفة الناعمة والكزبرة 

الخضراء المفرومة والملح والبهار والكراويا.
يُوضع هذا الخليط في الخاّلط الكهربائي 

ويُفرم حتى يُصبح عجينة متماسكة.
توضع قدر مليئة بالماء على النار وُتضاف 

إليها رّشة من الملح وعود من القرفة وحبتين 
من الهال وُتترك لتغلي.

ُتقرّص الكبّة وُتحشى بالحشوة المحّضرة ثم 
ُتسَقط في القدر لتنضج.

ُترفع الكبّة من القدر وُتصّفى جيدًا من الماء.
ُتحمّر الكبّة بالكمية الباقية من السمنة وُتقدّم 

ساخنة.



الكمية تصنع 18 إلى 20 رقاقة من الكريب

  الكريب

❍ كوب واحد من الدقيق
❍ رشة ملح )ربع ملعقة صغيرة(

❍ 3 بيضات
❍ كوب ونصف الكوب من الحليب

❍ ملعقتا طعام من الزيت

التحضير

يخلط الدقيق مع الملح ويضاف البيض 
تدريجيًا إلى الدقيق.

يضاف الحليب ومن ثم الزيت.
يخلط الكل جيدًا ويحفظ المزيج في الثالجة 

لمدة ساعتين. إذا كانت عجينة الكريب 
سميكة، يمكن إضافة القليل من الحليب إليها، 
علمًا أن هذه العجينة يجب أن تكون أقل كثافة 

من اللبن.
توضع مقالة غير الصقة فوق النار وتحمى 

جيدًا، وتمسح بالقليل من الزيت بواسطة 
محرمة ورقية.

يوضع ملء فنجان قهوة من عجينة الكريب 
في المقالة وتبسط العجينة من خالل تحريك 

المقالة دائريًا بهدف بسط الكريب جيدًا.
تطهى الجهة األولى من الكريب، وحين تصبح 

الحواف وردية اللون تقلب الكريب لطهو الجهة 
األخرى منها.

توضع قطع الكريب المطهوة جانبًا حتى يحين 
موعد استعمالها.

حشوة اللحم

❍ 500 غرام من صلصة البندورة 
Tomato Sauce )الطماطم(

❍ 500 غ من اللحم المفروم الخالي من 
الدهن

❍ ثالثة أرباع ملعقة صغيرة من الملح
❍ ربع ملعقة صغيرة من السبعة بهارات

❍ بصلة واحدة مفرومة ناعمًا

❍ 3 بيضات مسلوقة ومفرومة خشنًا
❍ كوب من جبنة الغرويار المبشورة

❍ 3 مالعق طعام من الزيت لقلي اللحم

التحضير

يسخن الزيت في المقالة ويقلى فيه البصل 
حتى يذبل ويتغير لونه. يضاف إليه اللحم 

والملح والبهارات ويطهى الكل معًا لمدة 
10-15 دقيقة فوق نار متوسطة. يترك هذا 

الخليط جانبًا حتى يبرد تمامًا.
يضاف البيض المفروم والجبنة إلى الخليط 
ويوزع على قطع الكريب قبل لفها في شكل 

رقائق.
تسكب نصف كمية الصلصة الحمراء في قعر 

مقالة غير الصقة قبل رصف قطع الكريب فيها. 
تسكب بقية الصلصة فوق قطع الكريب وتخبز 

لمدة 20 دقيقة في فرن حرارته 350 درجة.
تقدم قطع الكريب ساخنة مع السلطة 

الموسمية.

مالحظة: إذا أردت الكريب المحشو  باللحم والصلصة الحمراء
حشو الكريب 

ملعقة صغيرة من يمكن إضافة ُثمن بحشوة مالحة، 
أردت حشو الكريب إلى العجينة. وإذا الفلفل األبيض 
يمكن إضافة ربع بحشوة حلوة، 
ملعقة صغيرة 

على التخلص من والفانيال يساعدان أن الفلفل األبيض العجينة. والواقع من الفانيال إلى 
رائحة البيض.

يمكن تحضير 
الكريب مسبقًا 

وحفظها في 
الثالجة، على 
بين قطع الكريب.النايلون الالصق أن يفصل ورق 

الكمية تصنع 4 سندويشات

❍ علبة من لحم التونا األبيض المعلب في الزيت
❍ 8 شرائح من الخبز األبيض

❍ 2الى3 مالعق طعام من المايونيز
❍ ملعقة صغيرة من البصل المفروم ناعمًا

❍ ملعقة صغيرة من الخردل
❍ ملعقة طعام من كبيس الخيار المفروم 

ناعمًا جدًا
❍ ملعقة طعام من عصير الليمون.

التحضير

يصفى لحم التونة من الزيت ويهرس بواسطة 
متن الشوكة. يضاف إليه المايونيز والبصل 
والخردل وكبيس الخيار والقليل من الفلفل 

األسود. يبسط بعض هذا المزيج فوق شريحة 
خبز ويغطى بشريحة خبز ثانية. يقطع بعدها 
كل سندويش إلى مثلثين. يزين الطبق بالخس 

الطازج والبندورة )الطماطم( والبطاطا 
المقلية.

غراتان القريدس 
وبلح البحر

ونة
 الت

ش
دوي

سن

الكمية تكفي 5 إلى 6 أشخاص

❍ 8الى10 حبات من القريدس العمالق 
المقلية في الزبدة )بعد تقشيرها وفتحها إلى 

نصفين، وترك الذيل والرأس(

الحشوة

❍ 2الى3 فصوص مهروسة من الثوم 
❍ 50 غ من الصنوبر

❍ بصلة صغيرة مفرومة
❍ رأسان من البندورة )الطماطم( مقطعان 

إلى مكعبات صغيرة

الطبقة العلوية

❍ 10الى12 ورقة من الحبق المفروم
❍ 8الى10 حبات من الزيتون األسود 

المنزوعة النوى والمفرومة
❍ جبنة بارميسان

❍ 5الى6 شرائح من الخبز الطازج 
❍ أوراق حبق
❍ زيت زيتون

التحضير

ينظف جسم كل حبة قريدس ويفتح شق 
في الظهر لتسطيح القريدس. يترك الرأس 

والذيل على حالهما.
تحضر الحشوة من خالل قلي الثوم 

والصنوبر في زيت الزيتون. تضاف بعدها 
البندورة والبصل والزيتون األسود.

تحضر الطبقة العلوية في خالطة الطعام 
من خالل مزج فتات الخبز الطازج مع أوراق 

الحبق وجبنة البارميسان.
تحشى حبات القريدس بهذا المزيج وتوضع 
في صينية مكسوة بالزبدة لخبزها في الفرن 
حتى تصبح رؤوس القريدس وأذيالها وردية 

اللون.

بالنسبة إلى بلح البحر

❍ كيلوغرام من بلح البحر العمالق 
المسلوق لنصف الوقت

❍ 3الى4 فصوص مهروسة من الثوم
❍ بصلة متوسطة مفرومة

❍ زيت زيتون

التحضير

يقلى الثوم والبصل في زيت الزيتون. يضاف 
بلح البحر ويتابع القلي لمدة 10 إلى 15 

دقيقة. يقدم بلح البحر مع القريدس بعد 
حشوه بالحشوة نفسها المستعملة للقريدس.

مطبخ  لها



مطبخ  لها

الكمية تكفي 10 أشخاص إلى 12 شخصًا

الحشوة

❍ نصف كيلوغرام من صدر الحبش
❍ 100 غ من المشمش المجفف المقطع 

إلى أرباع
❍ 50 غ من الجوز

❍ 50 غ من الفستق
❍ 100 غ من الكستناء المسلوقة والمقشرة

❍ نصف كوب من القشدة الطازجة
❍ ملعقة طعام من الملح

❍ 100 غ من الزبدة ممزوجة مع نصف 
ملعقة صغيرة من إكليل الجبل للحصول على 

معجون
❍ ديك حبش وزنه 4 كيلوغرام.

التحضير

يغسل ديك الحبش ويجفف على المحارم 
الورقية. ينثر الملح والفلفل األبيض فوقه 

وداخل تجويفه.

إعداد الحشوة

يوضع لحم صدر الحبش في خالطة الطعام. 
تضاف إليه القشدة الطازجة وبعض الملح 

والفلفل األبيض.
يوضع اللحم المغسول في وعاء، ويضاف إليه 

الجوز والمشمش والكستناء المفرومة.
في وعاء آخر، يخلط 100 غ من الزبدة مع 
إكليل الجبل المفروم. يحشى صدر الحبش 

بمعجون الزبدة تحت الجلد.
توضع الحشوة في تجويف ديك الحبش. 
تربط أرجل الحبش معًا ويدهن سطحه 

بالمزيد من الزبدة المذوبة.
 bouquet garni يحضر مهد من المطيبات أو

في القدر الخاصة بالحبش. يوضع مكعبان 
من مرقة الدجاج مع ثالثة أكواب من الماء.

يوضع الحبش في القدر من دون غطاء 
ويطهى لمدة 30الى40 دقيقة في فرن حرارته 

400 درجة فهرنهايت.
يوضع الغطاء أو ورق األلمنيوم فوق القدر 

ويتابع الطهو لمدة 3 ساعات، شرط استعمال 

العصائر الموجودة في قعر القدر لتبليل 
الحبش من وقت إلى آخر. 

بعد 3 ساعات، يتم اختبار الحبش للتأكد من 
نضوجه وذلك بلمس صدره بواسطة اإلصبع. 

إذا كان اللحم طريًا عند اللمس، يعني أنه نضج.
تصفى الصلصة ويقدم الحبش مع الخضار 

المغطاة بالسكر المحروق على النحو التالي: 
يوضع 50الى75 غ من الزبدة في مقالة ويقلى 
فيها الجزر والمشمش والكستناء واألناناس. 
تضاف ملعقة طعام من السكر البني. يخلط 

الكل معًا ويقدم مع لحم الحبش.

صلصة الحبش مع الكستناء

❍ 30 غ من الزبدة
❍ 100 غ من الكستناء المسلوقة والمفرومة

❍ ملعقة صغيرة من السكر
❍ كوبان من عصير الطهو المستخرج من 

الحبش
يوضع الكل فوق النار حتى يغلي لمدة 3 دقائق 

ثم يخلط بواسطة خالطة الطعام.

الحبش بالفاكهة المجففة
مالحظة: يمكن 
استعمال أوراق 

الطازجة لتزيين إكليل الجبل 
الحبش.

الكمية تصنع 14 إلى 16 قطعة

العجينة

❍ ملعقة طعام من الخميرة الفورية
❍ ملعقة صغيرة من السكر

❍ ثالثة أرباع الكوب من المياه الفاترة
❍ ثالثة أكواب ونصف الكوب من الدقيق

❍ ملعقة صغيرة من الملح
❍ 3 مالعق طعام من السمن النباتي.

الحشوة

❍ نصف كيلوغرام من الفطر المعّلب المصفى 
من الماء والمفروم في فرامة اللحم

❍ بصلتان متوسطتان مفرومتان
❍  نصف كوب من البقدونس المفروم
❍ 5الى 6 فصوص مهروسة من الثوم

❍ رأس فلفل أحمر مفروم ناعمًا
❍ ثالثة أرباع الكيلوغرام من البندورة المقشرة 

والمفرومة )مصفاة من الماء(
❍ ملعقتا طعام من معجون البندورة 

)الطماطم(
❍ ملعقة طعام من معجون الفلفل نصف 

الحريف أو الحلو
❍ ملعقتان صغيرتان من الملح

❍ ملعقة صغيرة من مسحوق الفلفل نصف 
الحريف

❍ ربع باقة من النعناع الطازج والمفروم 
)اختياري(

❍ نصف ملعقة صغيرة من مسحوق الفلفل 
األسود

❍ ملعقة صغيرة من البهار الحلو.

التحضير

تذوب الخميرة والسكر في ربع كوب من الماء. 
تترك الخميرة جانبًا لبضع دقائق.

تخلط 3 أكواب من الدقيق مع الملح في وعاء 
كبير وتضاف إليهما الخميرة والسمن المذوبة 

وبقية الماء.
يدعك الكل للحصول على عجينة طرية ومرنة. 

يضاف المزيد من الدقيق عند الحاجة.
تترك العجينة حتى ترتاح في مكان دافئ 

لمدة ساعتين أو ثالث ساعات حتى يتضاعف 
حجمها.

تخلط كل مكونات الحشوة مع بعضها.
تحضر 14 إلى 16 كرة من العجينة وترق كل كرة 
إلى دائرة قطرها 12الى15 سم. يستعمل الدقيق 

أثناء رق الدوائر، على أن توضع هذه الدوائر 
بعدها في صينية الخبز. تبسط ملعقتا طعام أو 

ثالث مالعق من المزيج فوق سطح كل دائرة.
تخبز دوائر العجين لمدة 6 دقائق فوق المصبع 
السفلي في فرن حرارته 450 درجة فهرنهايت. 

ثم تخبز لمدة 6 دقائق إضافية فوق المصبع 
العلوي. يفترض أن تصبح دوائر العجين بنية 
قلياًل في األسفل فيما يصبح اللحم ناضجًا.

يقدم اللحم بعجين مع شرائح الليمون واللبن.

لحم بعجين نباتي

الكمية تكفي 4 إلى 5 أشخاص

❍ كيلوغرام من الشمندر األحمر المسلوق 
والمقطع إلى شرائح

❍ نصف رأس من الفلفل األخضر مقطع إلى 
مكعبات صغيرة

❍ نصف رأس من الفلفل األصفر مقطع إلى 
مكعبات صغيرة

❍ نصف رأس من الفلفل البرتقالي مقطع 
إلى مكعبات صغيرة

الصلصة

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

❍ نصف ملعقة صغيرة من الملح.

التحضير

ترصف شرائح الشمندر في طبق التقديم. 
تنثر فوقها مكعبات الفلفل الملونة وتقدم مع 

صلصة الليمون وزيت الزيتون.

سلطة الشمندر والفلفل الملون



مطبخ  لها

الكمية تصنع 24 قطعة

❍ مقادير العجينة
❍ صفار 4 بيضات

❍ كوب من السكر الناعم
❍ 150الى180 غ من الزبدة في حرارة 

الغرفة
❍ ملعقة طعام من الخل األبيض
❍ ملعقة صغيرة من ذرور الخبز

❍ كوبان ونصف الكوب من الدقيق
❍ برش ليمونة واحدة

❍ فانيال

التحضير

يوضع الدقيق والزبدة والسكر الناعم وبرش 
الليمون والفانيال في خالطة الطعام ويخلط 

الكل جيدًا.
يضاف صفار البيض إلى المزيج حتى 

الحصول على عجينة طرية.
تدهن صينية البسكويت بالزبدة وترصف 

فيها العجينة شرط ترك قطعة من العجين 
بحجم كرة المضرب جانبًا لبرشها الحقًا. 
تحفظ هذه الكرة الصغيرة من العجين في 

الثالجة حتى موعد االستعمال.

الطبقة العلوية

❍ كوب من السكر
❍ بياض 4 بيضات

❍ رشة فانيال
❍ كوب من الجوز المفروم

❍ ملعقة صغيرة من القرفة

تحضير الطبقة العلوية

يخفق بياض البيض حتى يصبح خفيفًا 
وكثيفًا وأبيض اللون. يضاف إليه السكر 

بطريقة الرش، ثم تضاف الفانيال للحصول 
على ميرانغ المع.

يبسط الميرانغ فوق العجينة، وتبرش كرة 
العجين المحفوظة جانبًا بواسطة مبرشة 

الجبنة. ينثر الجوز في األعلى.
يرش مسحوق القرفة ويخبز الكل لمدة 20 

دقيقة في فرن محمى مسبقًا لغاية 325 
درجة فهرنهايت.

يقطع البسكويت إلى شرائح فيما ال يزال 
فاترًا ثم يترك جانبًا حتى يبرد.

يرش المزيد من السكر الناعم فوق البسكويت 
حسب الرغبة.

البسكويت بالجوز
مالحظة: يجب 

االنتباه جيدًا 
إلى البسكويت 

بحيث ال يحرق 
قعر الصينية. 

فإذا أردت حماية 
قعر الصينية 

من االحتراق، 
يمكنك استعمال 

الصواني 
المزدوجة.

الكمية تكفي 8 إلى 10 أشخاص

 Puff 350 غ من العجينة الجاهزة ❍
Pastry

Crème Patissiere وصفة من القشدة ❍
❍ 4الى5 مالعق طعام من مربى الفريز 

)الفراولة(
❍ صفار بيضة واحدة 

❍ ملعقة صغيرة من الحليب

Crème Patissiere

❍ كوبان من الحليب
❍ ربع كوب من السكر

❍ 3 بيضات
❍ ربع كوب من دقيق الذرة

❍ رشة فانيال

التحضير

يغلى كوب ونصف الكوب من الحليب في قدر 
فوق النار. ثم ترفع القدر عن النار وتوضع 

جانبًا.
يخلط البيض مع السكر ودقيق الذرة في 

وعاء. يستعمل نصف كوب من الحليب 
لتذويب المزيج.

يخلط المزيج مع بقية الحليب وتعاد القدر 
مجددًا إلى النار. يطهى المزيج حتى تظهر 

الفقاقيع. ترفع القدر عن النار وتضاف 
الفانيال إلى محتواها. يسكب المزيج في 

طبق مسطح ويغطى ويترك حتى يبرد تمامًا.

التحضير

يحضر مستطيل بحجم 15الى20 سم من 
العجينة الجاهزة. ثم يقطع إلى شرائح طويلة 

عرضها 2 سم.
يبسط مربى الفريز )الفراولة( فوق العجينة. 

تبسط القشدة Crème Patissiere فوق 
المربى.

تطوى شرائح العجين مثل الضفيرة بحيث 
تتشابك بعضها بعضًا.

يدهن سطح العجين بمزيج الحليب وصفار 
البيض.

يخبز العجين في فرن حرارته 375 درجة 
فهرنهايت حتى ينتفخ ويصبح وردي اللون.

الكعك المجدول 
بالمربى والقشدة

الكمية تكفي 5 إلى 6 أشخاص

❍ 50 قطعة من البسكويت العادي
❍ 3الى4 مالعق طعام من مخفوق الشوكوال 

بالبندق
❍ بيضة أو بيضتان

التحضير

تسحق قطع البسكويت على نحو خشن، 
بحيث تتحول كل قطعة إلى 5 أو 6 قطع. 

يوضع البسكويت المفتت في وعاء ويخلط مع 

مخفوق الشوكوال بالبندق والبيضة. يفترض 
أن يلتصق فتات البسكويت ببعضه عندئذ. 

وإذا لم يكن كذلك، يجب إضافة بيضة أخرى.
يحضر ورق الشمع ويسكب مزيج البسكويت 

على أحد طرفيه. يلف الورق بعدها مثل 
النقانق للحصول على لفافة طويلة.

توضع لفافة البسكويت في الثالجة لمدة 
ساعتين.

تقطع اللفافة إلى قطع سماكتها 2الى3 سم 
وتقدم قطع البسكويت مع العصير أو الشاي 

أو القهوة.
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مطبخ  لها

إعداد السيدة 
أناهيد دونيكيان 

تصوير: رونالد ناصيف

الكمية تكفي 4 إلى 6 أشخاص

❍ فخذ غنم مع عظمه وزنه 2 كيلوغرام
❍ ملح وبهار أبيض وبهار حلو وزيت للقلي

❍ حليب 4 إلى 5 أكواب
❍ سبع بهارات ملعقة صغيرة

❍ بصلة كبيرة مشطورة إلى نصفين

الفريكة

❍ فريكة 3 أكواب
❍ كزبرة باقة واحدة

❍ سمنة أو زبدة 2 إلى 3 مالعق طعام
❍ ماء 7 أكواب

❍ بهار حلو أو سبع بهارات ملعقة صغيرة
❍ ملح ملعقة صغيرة

❍ لوز )مقشر والمقلي( كوب

تحضير الفخذ

يخلط الحليب مع نصف ملعقة صغيرة 
من الملح ونصف ملعقة صغيرة من البهار 

األبيض وينقع فخذ الخروف في هذا الحليب 
لمدة 24 ساعة في الثالجة. يقلب فخذ 

الخروف بين الحين واآلخر لتخليله من كل 
الجهات.

في اليوم التالي، يجفف الفخذ بمحارم 
المطبخ الورقية ويفرك بالسبع بهارات 

والبصلة المشطورة إلى نصفين.
يحمى الزيت في مقالة كبيرة ويقلى فيه 
الفخذ من كل الجهات حتى يصبح ذهبي 

اللون.
يحمى الفرن لغاية 350 درجة فهرنهايت 
ويوضع الفخذ في الفرن وهو ال يزال في 

المقالة نفسها. يلف مقبض المقالة بورق 
األلمنيوم لتفادي احتراقه.

يخبز الفخذ في الفرن مع ضرورة تقليبه بين 
الحين واآلخر لينضج من كل الجهات. يمكن 
تحضير كوبين من مرقة اللحم وتبليل الفخذ 

بهذه المرقة أثناء الخبز لتفادي احتراقه.
حين ينضج الفخذ، يطفأ الفرن، ويغطى 

الفخذ بورق األلمنيوم ويترك في الفرن حتى 
موعد االستعمال.

يقطع الفخذ إلى شرائح ويقدم مع الفريكة.

تحضير الفريكة

تنظف وتصوّل الفريكة جيدًا وتغسل ثم 
تصفى.

تحمى السمنة أو الزبدة في قدر على النار. 
يقلى اللوز ثم يرفع ويحفظ جانبًا. يستخدم 

الزيت نفسه لقلي الفريكة لبضع دقائق ثم 
يضاف الملح والبهار األبيض والبهار الحلو.
يضاف الماء وتغطى القدر وتطهى الفريكة 

حتى امتصاص كل الماء، مع اإلشارة إلى أن 
الفريكة تحتاج إلى وقت طويل لتنضج.

تخلط الكزبرة المفرومة مع الفريكة وتقدم 
الفريكة مع فخذ الخروف.

تستخدم صلصة الفخذ لتحضير صلصة 

لذيذة: توضع ملعقة طعام من الدقيق فوق 

صلصة الخبز وتسخن على النار. يضاف 2.5 
كوب من الماء ويطهى الخليط على النار حتى 

تتكثف الصلصة. تضاف ربع ملعقة صغيرة 
من السبع بهارات والبهار األبيض. تحرك 

الصلصة جيدًا. يمكن إضافة 2 إلى 3 مالعق 
طعام من الكريما الطازجة إلى الصلصة 

حسب الذوق.

فخذ الخروف مع الفريكة

مالحظة: يمكن 
استعمال قدر 
الضغط لطهو 

الفريكة بحيث 
الطهو 15 دقيقة تقصر مدة 

استعمال 7 أكواب تقريبًا ويتم 
فقط من الماء.
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شرائح الفيليه باألعشاب 
الطازجة )االنتروكوت(

الكمية تكفي 6 إلى 8 أشخاص

❍ 1.5 كيلوغرام ونصف الكيلوغرام من 
شرائح فيليه العجل المتوسطة السماكة

❍ كوب من الفطر المعلب المقطع
❍ كوب من ماء الفطر + كوب من مرقة 

الدجاج
❍ ملعقتا طعام من الصعتر الطازج

❍ 4 مالعق طعام من الكزبرة الطازجة
❍ ملعقة طعام من البقدونس الطازج

❍ بصلة متوسطة مفرومة
❍ فصان مفرومان من الثوم

❍ 100 غ من الزبدة + ربع كوب من الزيت
❍ 2الى3 مالعق طعام من خردل ديجون

❍ ملعقة طعام من الكزبرة المجففة
❍ كوب من القشدة الطازجة

❍ ملعقة طعام من إكليل الجبل الطازج 
المفروم

التحضير

تقلى شرائح الفيليه في مزيج الزبدة والزيت 
الساخن لمدة 3 إلى 4 دقائق. ترفع الشرائح 

من المقالة وتوضع جانبًا في مكان مغطى.
يقلى البصل والثوم في المقالة نفسها 

باستعمال الزيت نفسه. ثم يضاف الفطر 
والبقدونس والخردل والصعتر والكزبرة 

والكزبرة المجففة وإكليل الجبل.
يضاف ماء الفطر ومرقة الدجاج إلى القدر، 

ويطهى الكل لمدة 5 إلى 7 دقائق.
يوضع محتوى القدر في خالطة الطعام 

الكهربائية ويهرس ناعمًا. تضاف القشدة 
الطازجة ويتابع الهرس. كما يضاف الملح 

عند الحاجة.
توضع هذه الصلصة في قدر، وترصف 

فوقها شرائح الفيليه. ثم توضع القدر فوق 
النار حتى يسخن محتواها.

يقدم هذا الطبق ساخنًا مع البطاطا المقلية.

مطبخ  لها

الكمية تكفي 8 إلى 10 أشخاص

❍ 2الى3 بصالت صغيرة مفرومة ناعمًا
❍ كيلوغرام من الفطر المغسول والمقشر 

والمقطع إلى أرباع
❍ 75 غ من الزبدة + ملعقتا طعام من 

الزيت
❍ علبة ونصف العلبة من معكرونة الريش 

Penne
❍ 200 غ من لحم البقر المدخن
❍ 6 أكواب من القشدة الطازجة

❍ نصف ملعقة صغيرة من الفلفل األسود
❍ أوراق حبق للزينة

❍ 40 غ من جبنة البارميسان لرشها فوق 
المعكرونة

التحضير

يقلى البصل في الزبدة حتى يصبح شاحب 
اللون وجافًا مثل لون الكاراميل.

يفرم لحم البقر المدخن إلى قطع صغيرة، 
ويضاف مع الفطر إلى البصل.

تسلق المعكرونة مع ملعقتي طعام من زيت 
الزيتون والقليل من الملح حتى تصبح شبه 

ناضجة.
تصفى المعكرونة من الماء وتوضع جانبًا

تخلط القشدة مع مزيج الفطر، ثم تسخن 
فوق النار حتى تبدأ بالغليان.

تخلط المعكرونة مع مزيج القشدة والفطر ثم 
توضع في طبق التقديم وتزين بأوراق الحبق. 

يرش فوقها القليل من جبنة البارميسان 
وتقدم ساخنة بمثابة وجبة رئيسية.



الكمية تكفي 5 إلى 6 أشخاص

❍ 10-12 قطعة من لحم الدجاج 
)المقطع أفقيًا إلى شرائح لجعل الطهو 

أسرع(
❍ 4 أكواب من اللبن الزبادي

❍ ملعقتا طعام من توابل التندوري
❍ 4-5 فصوص من الثوم المهروس

❍ ملح
❍ ملعقتا طعام من الخل

الصلصة

❍ كوبان من القشدة الطازجة
❍ 2-3 فصوص من الثوم المهروس

❍ نصف باقة من الكزبرة المفرومة
❍ ملعقة طعام من الزبدة

التحضير

يخلط اللبن الزبادي مع الثوم وتوابل 
التندوري والملح وقطع الدجاج والخل.

يوضع الكل في وعاء بالستيكي أو زجاجي 
لمدة 12 ساعة داخل الثالجة.

عندما يحين موعد الطهو، يخرج الوعاء 
من الثالجة ويترك في حرارة الغرفة لمدة 

ساعة كاملة.
ترصف قطع الدجاج في طبق مقاوم 

للحرارة وتخبز في الفرن لمدة 45-40 
دقيقة وتقلب من حين الى آخر.

تخرج قطع الدجاج من الفرن 
وترصف في وعاء التقديم. 

تسكب الصلصة فوق قطع الدجاج 
ويقدم الطبق مع األرز وخبز البابادام 

المقلي.

الصلصة

توضع القشدة الطازجة في القدر وتطهى 
لمدة 10-15 دقيقة حتى تصبح أكثر كثافة.
يقلى الثوم والكزبرة في القدر مع الزبدة. 

يخلط المزيج مع القشدة ويسكب فوق 
قطع الدجاج. يزين الطبق بالمزيد من 

الكزبرة المفرومة ويقدم الطبق ساخنًا 
بمثابة وجبة رئيسية.

دجاج التندوري )طبق هندي(
مالحظة: 

يمكن تقديم 
صلصة المانجا 

الجاهزة مع هذا 
 mouso(الطبق

.)chatney
أو قليها. يقلى خبز الدجاج على الفحم يمكن شواء قطع 

تمامًا مثل البطاطا. البابادام في الزيت 
)وخبز البابا دام 

كناية عن أرغفة 
يجري تحضيرها 
بمزيج مؤلف من 

الحمص المطحون 
والتوابل(.



مطبخ  لها

سابليه 

الكمية تكفي )01 إلى 12 شخصًا(

مقادير الجاتوه

❍ بياض 5 بيضات مخفوق مع ربع كوب 
من السكر )في الخالطة الكهربائية(

❍ صفار 5 بيضات مخفوق مع نصف كوب 
من السكر )في الخالطة الكهربائية(

❍ ثالثة أرباع الكوب من الدقيق
❍ رشة من مسحوق الفانيال.

التحضير

يخلط صفار البيض المخفوق )مع السكر( 
مع الدقيق والفانيال.

يضاف بياض البيض المخفوق )مع السكر( 
الى المزيج. ثم يحرك المزيج بواسطة 
الملعقة حتى يصبح رقيقًا وخفيفًا )ال 

تستعملي اآللة الكهربائية(.
يدهن قالب جاتوه قطره 24 سم بالزبدة 

والدقيق قبل سكب المزيج فيه. يدخل 

القالب إلى الفرن المحمى مسبقًا لمدة 10 
دقائق أو 15 دقيقة.

يخرج الجاتوه من الفرن ويترك حتى يبرد.
يقطع الجاتوه أفقيًا إلى 3 أقسام.

يحشى الجاتوه بالموس التي جرى 
تحضيرها شرط توزيع الموس إلى قسمين. 

توضع الطبقة األخيرة من الجاتوه في 
األعلى ويحفظ الجاتوه في الثالجة حتى 

تجمد الموس.
يزين الجاتوه بالقشدة المخفوقة ورقاقات 

جوز الهند.
ترصف شرائح المانجا على شكل زهرة 

توضع في وسط الجاتوه قبل تقديمه.
إلعداد زهرة المانجا، تقشر المانجا إلى 
شرائح رقيقة جدًا وتلف مثل الوردة بدءًا 

من الوسط.

موس المانجا

❍ 300 غ من هريسة المانجا )يقشر 

رأسان كبيران من المانجا ويهرسان في 
خالطة الطعام(. 

❍ 3 أكواب من القشدة الطازجة 
المخفوقة

❍ ملعقة طعام من مسحوق الجيالتين 
)يذوب الجيالتين في ربع كوب من المياه 

الفاترة(

التحضير

يخلط الجيالتين المذوب مع هريسة 
المانجا.

ثم يضاف كوبان من القشدة المخفوقة إلى 
مزيج المانجا ويخلط الكل بواسطة اليد.
تستعمل هذه الموس لحشو طبقتين من 

الجاتوه.
يغطى كل الجاتوه بالكوب الباقي من 
القشدة ثم يغلف برقاقات جوز الهند.

يزين الجاتوه بزهرة المانجا ويحفظ في 
الثالجة حتى موعد التقديم.

جاتوه موس المانجا

الكمية تكفي 15 إلى 20 شخصًا

❍ كوب ونصف الكوب من الدقيق
❍ نصف كوب من مسحوق الكاكاو

❍ كوب من الزبدة في حرارة الغرفة
❍ ثالثة أرباع الكوب من السكر الناعم

❍ بيضة واحدة

التحضير

يوضع الدقيق ومسحوق الكاكاو والسكر 
في خالطة الطعام. تقطع الزبدة إلى 
قطع صغيرة وتضاف إلى المزيج في 

الخالطة. يضاف بعدها مسحوق 
الفانيال والبيضة. يخلط الكل حتى 
تصبح العجينة متماسكة في زاوية 

واحدة من وعاء الخالطة. وإذا بقيت 
العجينة مفتتة، يمكن إضافة القليل من 

الزبدة.
تحفظ العجينة في الثالجة لمدة 30 

دقيقة.
يرش بعض الدقيق على سطح الطاولة، 

وترق العجينة بواسطة الشوبك للحصول 
على مستطيل سماكته سنتيمتر واحد. 

تستعمل قطاعة البسكويت لتقطيع 
المستطيل وتوضع قطع السابليه في 

صينية غير مدهونة بالزبدة وتخبز لمدة 
30 دقيقة في فرن حرارته 350 درجة 

فهرنهايت.
حين تبرد قطع السابليه تمامًا، تذوب 

الشوكوالته وتبسط على قطعة سابليه. 
توضع بعدها قطعة سابليه أخرى فوق 

الشوكوالته بحيث تلتصق القطعتان 
جيدًا. تنثر بقية الشوكوالته بواسطة 

الملعقة فوق قطع السابليه.

بالشوكوالته

الكمية تصنع طبقين

❍ كوبان من الحليب
❍ ملعقة طعام من مسحوق الكاسترد

❍ موزتان مقطعتان إلى شرائح
❍ 75 غ من الشوكوالته السوداء المفرومة

❍ ملعقة طعام من السكر.

التحضير

تخلط ملعقة طعام من الكاسترد مع نصف 
كوب من الحليب البارد.

تضاف ملعقة طعام من السكر إلى باقي 

الحليب ويوضع فوق النار حتى الغليان.
يسكب الكاسترد المذوب فوق الحليب المغلي 

وتستعمل المخفقة اليدوية لخلط المزيج 
بسرعة فيما ال يزال على النار حتى تبدأ 

الفقاقيع بالظهور.
تسكب نصف كمية الكاسترد في األطباق 

فيما تضاف الشوكوالته المفرومة إلى بقية 
الكاسترد وتخلط معه جيدَاً قبل سكبها فوق 

الكاسترد األبيض.
حين تبرد األطباق، يمكن حفظها في الثالجة. 

تقدم مع شرائح الموز.

سترد بالموز
كا
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