
المقادير    المكونات    

بيض
جبنة شيدر (مبشورة)

زيت/زبدة
ملح وفلفل

للتقديم
خبز (محمص)

زبدة

8 بيضات
2 ملعقة كبيرة

3 ملعقة صغيرة
حسب الرغبة

4 شرائح
حسب الرغبة

المقادير    المكونات    

بيض
بطاطس

بصل أبيض                                               
زيت زيتون

البقدونس مسطح ا�وراق (مقطع)                   
للتقديم

خبز (محمص)
زبدة

6 بيضات
500 جرام (2 ثمرة كبيرة)

1
3 مالعق كبيرة
3 مالعق كبيرة

حسب الرغبة
حسب الرغبة

ا�ومليت ا�سبانيا�ومليت الفرنسي و

الطريقة:

اكسر البيض في وعاء وأضف الملح والفلفل.  .1
اخفق حتى تمام االمتزاج.  .2

اسكب الخليط في مقالة تشويح على درجة حرارة   .3
منخفضة واطهه. تأكد من أن الزيت/الزبدة ليس شديد 

السخونة وإال سيتحول لون ا�ومليت إلى البني الداكن.
بمجرد أن ينضج ا�ومليت قليًال، أضف الجبن المبشور   .4

واطِوه إلى نصفين باستخدام ملعقة مطاطية.
اطهِه لمدة دقيقة ليذوب الجبن وتأكد من أال يكتسب   .5

ا�ومليت الكثير من اللون.
قدمه ساخنًا مع الخبز المحمص المدهون بالزبدة.  .6

الطريقة:

قشر البطاطس أو يمكنك ترك القشرة الخارجية إذا   .1
كنت تفضل ذلك. قطعها إلى شرائح سميكة وأضف 

البصل المقطع إلى قطع صغيرة للغاية.
سخن الزيت في مقالة كبيرة وأضف البطاطس   .2

والبصل واطِه برفق مع الحفاظ عليها مغطاة جزئيًا لمدة 30 
دقيقة، وقلب من وقت Àخر حتى يصبح قوام البطاطس 

طريًا تمامًا. قم بتصفية البطاطس والبصل من الزيت 
باستخدام مصفاة في وعاء كبير (ضع الزيت المصفى 

جانبًا).
اخفق البيض في وعاء منفصل، ثم أضفه لخليط   .3

البطاطس والبصل مع إضافة الكثير من البقدونس 
المقطع إلى قطع صغيرة للغاية والملح والفلفل حسب 

الرغبة مع التقليب. سخن كمية قليلة من الزيت المصفى 
المتبقي في مقالة واسكب الخليط فوقه واطِه على درجة 

حرارة متوسطة مع استخدام ملعقة لتشكيل ا�ومليت على 
شكل وسادة.

عندما يقترب ا�ومليت من النضج، اقلبه على طبق مرة   .4
أخرى إلى المقالة برفق لطهي الجانب اÀخر لبضع دقائق 

إضافية. اقلب ا�ومليت مرتين أخريين مع طهيه لفترة قصيرة 
في كل مرة والضغط على الحواف للحفاظ على شكل 

الوسادة. اجعله ينزلق إلى الطبق واتركه 10 دقائق ليبرد قبل 
تقديمه.

نصيحة: يمكن استخدم السالماندر أو الموقد العلوي أو 
الشواية العلوية من الفرن لطهي الجانب العلوي من 

ا�ومليت.



المكونات

زيت زيتون  
بصل (مقطع إلى قطع صغيرة للغاية)              

معجون طماطم                             
فلفل حلبي                               

بذور الكمون (محمصة)                   
معجون الهريسة                                    

مرق الخضروات                           
طماطم (معلبة ومقطعة)   

بيض      
طماطم شيري                           

ملح وفلفل أسود                  
للتزيين

زبادي يوناني (اختياري)            
بقدونس (مقطع)                      

كزبرة (مقطعة)
فلفل حلبي 

المقادير        

2 ملعقة كبيرة
½ كوب

1 ملعقة كبيرة
1 ملعقة كبيرة

1 ملعقة صغيرة
1 ملعقة كبيرة

½ كوب
1 كوب

4 حبات كبيرة
15 ثمرة 

حسب الرغبة

4 مالعق صغيرة
حسب الرغبة
حسب الرغبة
حسب الرغبة

الشكشوكة
الطريقة:

سخن زيت الزيتون على نار متوسطة في مقالة عميقة   .1
متوسطة الحجم. 

أضف البصل وشوح لمدة 5 إلى 6 دقائق ليصبح القوام   .2
طريًا و�ضفاء القليل من اللون. 

أضف معجون الطماطم مع التقليب واطِه لدقيقة   .3
واحدة.

أضف الفلفل الحلبي والكمون والملح وبعض من   .4
الفلفل ا�سود واطِه لدقيقة أخرى. 

أضف معجون الهريسة والطماطم ومرق الخضروات   .5
للخليط مع التقليب واتركه يغلي ثم اطِه على نار هادئة 

لمدة 5 دقائق.
افتح 4 ثقوب صغيرة في الخليط واكسر بيضة داخل   .6

كل منها. غِط المقالة واطِه البيض على حرارة منخفضة 
لمدة 3 دقائق. 

اسكب الطماطم بحرص على السطح باستخدام   .7
ملعقة مع تجنب االقتراب من صفار البيض، وغِط المقالة مرة 

أخرى واطِه لمدة 5 دقائق حتى ينضج بياض البيض مع بقاء 
الصفار سائًال. 

ارفع المقالة من على النار وأضف القليل من الزبادي،   .8
والفلفل الحلبي وأضِف لمسة نهائية باستخدام الكزبرة 

والبقدونس. قدم الطبق على الفور.



المكونات

بيض
ماء                                                

خل
ملح                                                   

فطائر إنجليزية (مقسمة إلى أنصاف ومدهونة بالزبدة)           
لحم مقدد

للصلصة الهولندية
صفار بيض طازج

زبدة    
ماء

فليفلة كايين (فليفلة حمراء حارة)                                      
ملح

عصير ليمون                                           
خل

حبوب فلفل، مجروشة

المقادير        

4 بيضات
3 أكواب

2 ملعقة كبيرة
حسب الرغبة

4 فطائر
8 شرائح

بيضة واحدة
1 كوب

1 ملعقة كبيرة
رشة

حسب الرغبة
عند الرغبة

2 ملعقة كبيرة
3-2 حبات

البيض المخفوق المقلي                                   بيض البنديكت
الطريقة:

لتنقية الزبدة: أذب الزبدة في قدر على حرارة منخفضة،   .1
وعندما تبدأ في الغليان أزل الرغوة فقط من على السطح 

باستخدام ملعقة كبيرة وتخلص منها في وعاء.
تأكد من إزالة الفقاعات ا�كثر بياضًا الطافية على   .2

السطح، واستمر في ا�زالة حتى تختفي الفقاعات ويصبح 
سائل الزبدة رائقًا.

في مقالة تشويح صغيرة على حرارة متوسطة، أضف   .3
حبوب الفلفل والخل ثم اتركها لتتقلص أو لتقل إلى � 

الكمية. أضف ملعقة كبيرة من الماء واترك الخليط يغلي 
برفق لمدة دقيقة على حرارة متوسطة. ارفع الخليط من على 

النار وصفِه بمصفاة شاي في وعاء صغير للخلط وضعه 
جانبًا ليبرد.

اخفق الخليط المقلص المصفى مع صفار البيض في   .4
وعاء نظيف على وعاء مائي ساخن حتى يتضاعف حجمه. 

ارفع الخليط من على النار عند اكتسابه قوامًا متماسكًا.
استحلب الزبدة المصفاة بخليط الصفار المخفوق   .5

بإضافة قدر قليل في كل مرة ثم أضف في النهاية عصير 
الليمون وفليفلة الكايين والملح لضبط المذاق.

للبيض المسلوق بدون القشرة
في قدر كبير وغير عميق، ضع خليطًا من الماء والملح   .1

والخل واتركه يغلي. اخفض الحرارة للوصول إلى درجة حرارة 
السلق البوشيه.

اكسر البيض في وعاء، بيضة واحدة في كل مرة، واحذر   .2
كي ال تثقب صفار البيض.

ضع البيض في ماء السلق واتركه حتى ينضج لمدة 5   .3
دقائق.

أخرج البيض بحذر باستخدام مقشدة أو ملعقة مثقوبة.  .4
للتقديم

في مقالة ساخنة دون إضافة زيت، حمر اللحم المقدد   .1
وحمص الفطائر ا�نجليزية المقسمة إلى أنصاف 

والمدهونة بالزبدة. عند تحميص الفطيرة في نفس المقالة 
التي تم تحمير اللحم المقدد فيها، لن تحتاج إلى استخدام 

الزبدة.
غِط كل فطيرة من الفطائر ا�نجليزية بشرائح اللحم   .2

المقدد.
ضع فوقها البيض المسلوق بدون القشرة.  .3

اغرف الصلصة الهولندية الدافئة وصبها لتغطي   .4
البيض البوشيه وقدمها فوراً.



المكونات

حليب
بيض

كريمة
زبدة

ملح وفلفل
سلمون مدخن (مقطع)                   

خبز البيغل
بصل معمر (مقطع إلى قطع صغيرة للغاية)                          

شبت

المقادير        

8 مالعق كبيرة
8 بيضات

4 مالعق كبيرة
3 مالعق كبيرة

حسب الرغبة
4 شرائح

4 قطع
1 ملعقة صغيرة

عود واحد

البيض المخفوق المقلي                                   
الطريقة:

اكسر البيض في وعاء.  .1
اخفقه جيداً مع الحليب وأضف إليه الملح والتوابل   .2

لضبط المذاق قبل الطهي.
سخن الزبدة في مقالة على حرارة منخفضة.  .3

أضف البيض المخفوق.  .4
قلبه بملعقة �قل من دقيقة وأضف الكريمة.  .5

قلب حتى يصبح الخليط خفيفًا وهشًا.  .6
عندما يبدأ البيض في تكوين خثرات ناعمة أرفعه من   .7

على النار وأضف قطع السلمون والبصل المعمر.
يُقدم فوق خبز البيغل، ويُزين بعود من الشبت.  .8



المكونات

بيض
بصل أصفر (مفروم)

بقدونس (مقطع)                            
ثوم (مهروس)

بذور الكزبرة (مجروشة)
فلفل حلبي

نعناع مجفف
ملح وفلفل أسود                   

زيت زيتون

المقادير        

6 بيضات
½ كوب
½ كوب

2 فص
½ ملعقة صغيرة
2 ملعقة صغيرة
1 ملعقة صغيرة

حسب الرغبة
2 ملعقة كبيرة

العجة
الطريقة:

اضرب أو اخفق البيض حتى تمام الخلط.   .1
أضف البصل والبقدونس والثوم والبهارات للبيض في   .2

وعاء للخلط واخفق مرة أخرى حتى تمام االمتزاج.
أضف الملح والفلفل ا�سود لضبط المذاق.  .3

سخن المقالة وأضف نحو ربع بوصة من الزيت، واحذر   .4
كي ال يدخن الزيت.

اجرِ اختباراً عن طريق إضافة بضع قطرات من خليط   .5
البيض لتتأكد مما إذا كان الزيت جاهزاً أم ال. 

صب كمية كافية من خليط البيض ببطء �عداد طبقة   .6
رفيعة أسمك قليًال من الكريب وقطرها حوالي ست 

بوصات. 
اقلبها مرة واحدة، واطِه كال جانبيها حتى يكتسبا لونًا   .7

بنيًا خفيفًا.
ارفعها من على النار وضعها على ورق مطبخ   .8

المتصاص الزيت الزائد.


