
ستيك ديان

المكونات

�عداد شريحة اللحم
شرائح من لحم الخاصرة (سيرلوين)                                       

ملح وفلفل أسود
زيت زيتون

لتحضير الصلصة
بصل الشالوت

(متوسط الحجم ومقطع إلى شرائح)                             
فطر ا�زرار البيضاء (مقطع إلى شرائح)                             

زبدة  
ثوم (مهروس)                                               

صلصة ورسترشير
خردل ديجون                                                   

مرقة دجاج                                                   
كريمة الطبخ

بقدونس (مقطع)                                          
ملح وفلفل أسود

لتحضير البطاطس بالروز ماري
بطاطس شارلوت (صغيرة الحجم)                                

ماء
زيت زيتون

ثوم (مهروس)                                                
روزماري (طازج)                                           

المقادير        

4 قطع (200 جرام لكل قطعة)
حسب الرغبة
حسب الرغبة

3 بصالت

1 كوب
1ملعقة كبيرة

فص واحد
1إلى2 ملعقة كبيرة

1ملعقة كبيرة
1/3 كوب

200 مللي
حفنة

حسب الرغبة

500 جم
حسب الرغبة

2ملعقة كبيرة
2 فص

بضع أعواد

الطريقة:

1. في قدر متوسط، اسلق البطاطس سلقًا جزئيًا في ماء مغلي مضافًا 
إليه الملح لمدة 5 دقائق أو حتى تصبح طرية قليًال. صِف البطاطس 

وضعها جانبًا.
2. ضع شرائح اللحم بين طبقتين من غالف نايلون شفاف وافردها 

باستخدام مرقاق (مع إزالة طبقة الدهن التي تحيط بها وهي خطوة 
اختيارية). أضف الملح والفلفال�سود إلى شرائح اللحم على كال 

جانبيها. 
3. سخن القليل من زيت الزيتون في مقالة تشويح متوسطة الحجم 
ثم شوح شرائح اللحم لمدة دقيقة واحدة على كال جانبيها ¹كسابها 

لونًا واخرجها من المقالة وضعها جانبًا لتستريح.
4. ضع نفس المقالة على نار عالية وأضف إليها القليل من الزيت إذا 

دعت الحاجة. أضف بصل الشالوت (مضافًا إليه الملح والفلفال�سود) 
وقلبه لمدة دقيقة واحدة حتى يذبل ثم أضف الفطر والثوم والزبدة 

وقلب الخليط.
5. أضف صلصة ورسترشير وخردل ديجون واطِه لمدة 1 إلى 2 دقيقة. 

اسكب مرقة الدجاج في المقالة واتركها تتقلص لبضع دقائق.
6. صب الكريمة علىما سبق وأضف شرائح اللحم وأي عصائر متبقية 

إلى المقالة. اطِه شرائح اللحم حتى تنضج لمدة 2 إلى 3 دقائق. أضف 
البقدونس المقطع وقلب.

7. قطع البطاطس المسلوقة جزئيًا إلى أنصاف. 
8. في مقالة تشويح منفصلة، سخن القليل من الزيت وضع 

البطاطس المقطعة إلى شرائح من جهة التقطيع على المقالة 
واطهها لمدة دقيقة. ثم أضف إليها الملح والفلفال�سودوالروزماري 

والثوم المهروس وشوح الخليط لمدة دقيقة واحدة.
9. قلب البطاطس مع الخليط وأضف قطعة من الزبدة وشوح لمدة 1 

إلى 2 دقيقة حتى تكتسب اللون الذهبي وتنضج.
10. قدم طبق شريحة اللحم مع البطاطس بالروزماري ساخنًا. 



شريحة لحم الضلع البقري
مع صلصة الفطر

المكونات

�عداد شريحة اللحم
شريحة لحم ضلع بقري (بالعظم)                 

ملح
فلفل أسود مطحون طازج                         

زبدة
زيت زيتون

لتحضير صلصة الفطر
فطر البانيت (مقطع لشرائح)                            

بصل (متوسط ومقطع)                             
ثوم (مقطع)                                              

مسحوق الديمى جالس                                          
ماء

كريمة
ملح وفلفل أسود

زيت  
للتزيين

بقدونس (مقطع)                                        

4 قطع (150 جرام لكل قطعة)
2ملعقة كبيرة

2ملعقة صغيرة
2ملعقة كبيرة
1ملعقة كبيرة

½ كوب
بصلة واحدة

فص واحد
1ملعقة كبيرة

1 كوب
¼ كوب

حسب الرغبة
1ملعقة صغيرة

حسب الرغبة

المقادير     الطريقة:   

1. أضف زيت الزيتون إلى قدر وشوح البصل والثوم والفطر فيه. اخلط 
مسحوق الديمي جالس والماء معًا في وعاء، ثم اسكبهما في القدر.

2. اجعل الخليط يغلي ثم اطهِه على نار هادئة لمدة 5 دقائق. أضف 
الكريمة والملح والفلفل ا�سود حسب الرغبة.

3. تبل شرائح اللحم بالملح والفلفال�سود. 
4. ضع مقالة التشويح على نار متوسطة. أضف ملعقة كبيرة واحدة من 

الزيت وملعقتين كبيرتين من الزبدة إلى المقالة وبمجرد أن تسخن 
ضع بها شريحتين من اللحم على أن تكون طبقة الدهن إلى ا�سفل 

في المقالة الساخنة.
5. اطِه شريحة اللحم حتى تصل لدرجة النضج التي تتماشى مع رغبتك 

وهذا سيستغرق حوالي 4 إلى 5 دقائق. اقلب شريحة اللحم على 
الجانب اÀخر واطِه لمدة 4 إلى 5 دقائق.

6. بمجرد أن يتكرمل كال جانبيها وتصل إلى درجة النضج التي تفضلها، 
اتركها لتستريح لبضع دقائق قبل التقديم.

7. قدم الشريحة على طبق مع تزيينها واسكب بعض الصلصة عليها 
بملعقة. قدم الصلصة المتبقية منفصلة.

نصيحة: شريحة لحم الضلع البقري المثالية تكون نصف مطهية أو 
متوسطة النضج.



ستروجانوف لحم البقر
المكونات

شريحة ستيك/شريحة لحم الخاصرة
"سيرلوين" 

(مقطعة إلى شرائح طولية رفيعة)                                 
دقيق عادي (لجميع ا�غراض)                                                                              

ملح  
فلفل أسود مطحون طازج                                          

فلفل أحمر (بابريكا)
زبدة  

بصل (مقطع إلى شرائح رفيعة)                                                             
فطر الكستناء (مقطع إلى شرائح)                                               

كريمة حامضة/كريم فريش                                                   
خردل فرنسي                                                                      
عصير ليمون                                                                     

للتزيين
بقدونس (مقطع)             

675 جم

3مالعق كبيرة
حسب الرغبة
حسب الرغبة

3مالعق كبيرة
4مالعق كبيرة

بصلة واحدة
225 جم

300 مللي
1ملعقة كبيرة
حسب الرغبة

1ملعقة كبيرة

المقادير     الطريقة:   

1. في وعاء خلط ضع الدقيق وأضف إليه الملح والفلفل ا�سود و2 
ملعقة كبيرة من البابريكا ثم غلف شرائح لحم البقر الطولية بالدقيق. 

2. سخن مقالة تشويح، وضع نصف مقدار الزبدة، ثم أضف البصل 
وشوحه على حرارة منخفضة لمدة 10-8 دقائق، أو حتى يصبح طريًا 

وذهبي اللون. أضف الفطر واستمر في تشويحه لبضع دقائق إضافية. 
أخرج البصل والفطر من المقالة وضعهما جانبًا. 

3. في نفس المقالة على حرارة متوسطة، أضف مقدار الزبدة المتبقي، 
رها لمدة 4-3 دقائق مع التقليب. وضع شرائح اللحم الطولية وحمِّ

4. أعد البصل والفطر إلى المقالة، وأضف ملعقة كبيرة من البابريكا 
ثم أضف الملح والفلفال�سود. استمر في التقليب والمقالة على النار 

لمدة دقيقة واحدة.
5. خفض الحرارة، وأضف الكريمة والخردل مع التقليب، ثم اطِه الخليط 

برفق لمدة دقيقة واحدة، وال تترك الكريمة تصل إلى مرحلة الغليان.
6. أضف عصير الليمون لضبط المذاق حسب الرغبة وقدم الطبق مع أي 

نوع من أنواع النشويات كالمعكرونة أو النودلز أو البطاطس 
المهروسة أو ا�رز.

نصيحة: يُقدم ستروجانوف لحم البقر عادًة مع المعكرونة إال أنه رائع 
أيضًا عند تقديمه مع ا�رز أو البطاطس المهروسة. وبما أن الطبق 

يمكن أن يكون غنيًا بالكريمة، جرِّب تقديم أي عنصر أخضر إلى جانبه، 
كالفاصوليا الخضراء المطهية على البخار أو البروكلي المشوح أو 

سلطة خضراء طازجة.



 طاجن لحم البقر

المكونات

زيت زيتون
بصل (مقطع إلى قطع كبيرة)           

جزر (مقشر ومقطع إلى شرائح)                               
دقيق
ملح  

فلفل أسود مجروش               
مريمية (مجففة)                                    

مسحوق بهارات متنوعة                               
شريحة لحم الرقبة

(مقطعة إلى مكعبات)                       
عصير برتقال ومبشور قشرته                     

مرق لحم
ماء

ورق الغار (مجفف)                         

½ كوب
4 أكواب
3 أكواب
½ كوب

حسب الرغبة
حسب الرغبة

1ملعقة كبيرة
2ملعقة صغيرة

9 أكواب

1
2 كوب
2 كوب

4 أوراق

المقادير     الطريقة:   

1. في وعاء كبير للخلط أضف الدقيق مع الملح والفلفل 
ا�سودوالمريميةومسحوق البهارات، واخلطهم جيداًمعًاحتى تمام 

االمتزاج، أضف قطع اللحم، وقلِّب حتى تُغلف بالدقيق. ضعه جانبًا عند 
االنتهاء.

ن 4 مالعق كبيرة من الزيت وشوح  2. في قدر عميق متوسط سخِّ
البصل والجزر حتى يبدأ لونهما يميل إلى اللون البني الذهبي. ضع 

الخضروات في وعاء وضعها جانبًا.
ح قطع  3. في المقالة نفسها، أضف الكمية المتبقية من الزيت، وشوِّ

اللحم حتى تكتسب لونًا بنيًا ذهبيًا.
4. عندما تصبح جميع قطع اللحم بنية أخرجها وضعها في وعاء، ثم 

أضف عصير البرتقال ومرق اللحم في المقالة مع التقليب حتى الغليان.
5. أضف الماء إلى المقالة ثم أضف قطع اللحم البنية والخضروات مع 
التقليب. أضفالملح والفلفل ا�سودمبشور قشرة البرتقال وورق الغار 

حتى يغلي الخليط ثم اخفض الحرارة لُيطهى على نار هادئة لمدة ½2 
ساعة. 

6. قدمه ساخنًا مع ا�رز المطهي على البخار.

نصيحة: بما أنك تستخدم شريحة لحم الرقبة، فسيؤدي تقليل مدة 
الطهي إلى قساوة اللحم وصعوبة مضغه.



زيت نباتي
بصل مقطع                                    

فلفل أحمر (مقطع إلى مكعبات)                              
ثوم (مقطع تقطيعًا رفيعًا للغاية)                       

مسحوق الفلفل الحار                            
مسحوق البابريكا

مسحوق الكمون                                        
لحم بقر (مفروم)                                        
مكعب مرقة لحم                                      

ماء
طماطم معلبة مقشرة (مقطعة)
مردقوش (مجفف)                                  

أوريجانو (مجفف) 
صلصة الطماطم الكثيفة  (بيوريه)                                        

أوراق كزبرة (مقطعة)
فاصوليا حمراء (مغسولة ومصفاة) 

للتقديم
كريمة حامضة                                          

1ملعقة كبيرة
بصلة واحدة

ثمرة واحدة
2 فص

1ملعقة صغيرة ممتلئة
1ملعقة صغيرة
1ملعقة صغيرة

2 كوب
مكعب واحد

½ كوب
½1 كوب

½ ملعقة صغيرة
½ ملعقة صغيرة

2ملعقة كبيرة
2ملعقة كبيرة

½1 كوب

حسب الرغبة

تشيلي كون كارني

المقادير    المكونات الطريقة:   

1. في قدر عميق على حرارة متوسطة أضف الزيت واتركه يسخن لمدة 
دقيقة.

2. أضف البصل وقلبه باستمرار لمدة 5 دقائق حتى يذبل ويصبح طريًا 
وشفافًا بعض الشيء.

3. أضف الثوم والفلفل ا�حمر ومسحوق الفلفل الحار والبابريكا 
ومسحوق الكمون. قلِّب الخليط جيداً واتركه يُطهى لدقيقة إضافية.

4. وفي نفس القدر أضف كوبين من اللحم المفروم. قلِّب الخليط 
ره لمدة 5-4 دقائق تقريبًا،  باستخدام ملعقة حتى يمتزج تمامًا، ثم حمِّ

حتى يصبح الخليط متجانسًا ويكتسب لونًا بنيًا ذهبيًا. أضف الكزبرة 
المقطعة مع التقليب.

5. أذب مكعب مرقة لحم في نصف كوب من الماء في قدر الصلصة 
مع خليط اللحم المفروم. أضف الطماطم إلى القدر. أضف 

المردقوشوا�وريجانو وصلصة الطماطم الكثيفة  وقلب الصلصة 
جيداً.

6. اترك الخليط يغلي، وقلبه جيداً وغطِه بغطاء. خفض الحرارة واطهِه 
برفق على نار هادئة لمدة 20 دقيقة. يجب أن يكون قوام الصلصة 

كثيفًا ورطبًا.
7. أضف الفاصوليا والفلفل الحلو إلى القدر وقلِّب جيداً. اترك الخليط 
يغلي مرة ثانية، واطهِه برفق على نار هادئة بدون الغطاء لمدة 8-10 

دقائق (أضف القليل من الماء إذا بدا جافًا للغاية). تذوق الخليط وأضف 
الملح والفلفل حسب الرغبة.

8. غطِّ القدر بالغطاء مرة أخرى وارفعه من على النار، واترك اللحم 
بالفلفل الحار يهدأ لمدة 10 دقائق قبل التقديم.

9. قدمه مزينًا بالكريمة الحامضة.

نصيحة: يجب استخدام الطماطم الكاملة المعلبة بدًال من الطماطم 
الطازجة المقطعة حيث أن الطماطم المعلبة تكون في أفضل 

مراحل نضجهاوتمنح الطبق نكهة أطيب وقوامًا أفضل.


