
روغان جوش بلحم الضأن
المكونات

لتحضير معجون البصل
ثوم (مقطع)                    

بصل (مقطع)          
زنجبيل طازج (مقشر ومقطع) 

صلصة الطماطم الكثيفة (بيوريه)                         
لتحضير صلصة المرق

لحم الضأن (مقطع إلى
قطع صغيرة الحجم) 

سمن
زيت نباتي                                 

حب الهال (مجروش)            
ورق الغار                                           

عود قرفة                              
الفلفل الحار الكشميري                                

قرفة مطحونة                        
كمون  مطحون                               

كزبرة مطحونة                         
غارام ماساال                             

زبادي   
ملح

ماء  

المقادير        

6 فصوص 
2 بصلة كبيرة

1 ملعقة كبيرة
1 ملعقة كبيرة

1 كجم

2 ملعقة كبيرة
2 ملعقة كبيرة
8 إلى 10 حبات

ورقتان
مقدار بوصة واحدة

1 أو 2 ملعقة صغيرة
1 ملعقة صغيرة
2 ملعقة صغيرة
2 ملعقة صغيرة
1 ملعقة صغيرة

3 مالعق كبيرة
1 ملعقة صغيرة  

3 أكواب

الطريقة:

اخلط البصل والثوم والزنجبيل وصلصة الطماطم الكثيفة معًا   .1
في محضر الطعام.

سخن السمن والزيت في قدر متوسط الحجم وأضف حب الهال   .2
وأوراق الغار وعود القرفة إليه. أضف قطع لحم الضأن إلى القدر وحمرها 

تحميراً سريعًا حتى تصبح بنية اللون من كافة الجهات.
أضف معجون البصل إلى القدر وقلبه مع قطع اللحم المحمرة   .3

تحميراً سريعًا واطِه حتى يصبح جافًا ويكتسب اللون النبي. ملحوظة 
- سيبدأ الزيت في الخروج من الخليط عندما يتحول لونه إلى البني.

أضف الغارام ماساال والفلفل الحار الكشميري والقرفة والكمون   .4
والكزبرة والملح والزبادي واطِه لمدة دقيقة.

أضف الماء واطِه على نار هادئة لمدة ساعة ونصف حتى يصبح   .5
اللحم ناعمًا طريًا مع تغطية القدر طوال الوقت لالحتفاظ بالروائح (مع 

التقليب من وقت ·خر).
يقدم الطبق ساخنًا.  .6

نصيحة: إذا كنت قلقًا بشأن قضم حبات البهار الكاملة، قم بإخراجها 
من صلصة المرق باستخدام معلقة قبل تقديم الطبق.



شرائح لحم الضأن المبهرة
المشوية

المكونات

لتحضير شرائح لحم الضأن
شرائح لحم ضأن                                        

زيت زيتون (كمية إضافية للحم الضأن)           
ملح بحري                                                

فلفل أسود مطحون طازج            
فلفل حار (مجفف، مقطع إلى شرائح رفيعة)                  

زعتر (طازج)                                     
لتحضير البطاطس

بطاطس (صغيرة)                                  
بذور الكزبرة                                  

قرفة مطحونة                              
زيت زيتون                                                

حبوب فلفل أسود (مجروشة)
لتحضير الصلصة

ثوم (مفروم)                                    
روزماري (إكليل الجبل)

عصير ليمون                                      
مرقة دجاج                                      

زبدة

8 شرائح
4 مالعق كبيرة

حسب الرغبة
1 ملعقة صغيرة

ثمرة واحدة
1 ملعقة صغيرة

500 جم
 2 ملعقة صغيرة
½ ملعقة صغيرة

2 ملعقة كبيرة
1 ملعقة صغيرة

2 فص
2 ملعقة كبيرة
2 ملعقة كبيرة

1 كوب
1 ملعقة كبيرة

المقادير     الطريقة:   

سخن الفرن مسبقًا إلى 200 درجة مئوية/400 درجة فهرنهايت.  .1
أضف القليل من زيت الزيتون إلى قطع كستليتة الضأن ورشها   .2

بقليل من الملح والفلفل اÁسود والفلفل الحار والزعتر. يتم فرك 
الكستليتة جيداً بالتتبيلة Âشباعها بالنكهات وضعها جانبًا. (ارتِد قفازاً 

لتجنب لمس الفلفل الحار). لفها بغالف نايلون شفاف وضعها في 
المبرد.

قّطع البطاطس الصغيرة إلى قطع كبيرة نوعًا ما (أنصاف أو   .3
أرباع)

ضع البطاطس الصغيرة في صينية شوي ورشها ببذور الكزبرة   .4
المجروشة والقرفة والملح والفلفل اÁسود المجروش. أضف القليل 

من زيت الزيتون إلى البطاطس وقلبها لتتغلف بالزيت ثم اشوها في 
الفرن لمدة 20 دقيقة في درجة 200 مئوية. أخرجها من الفرن وضعها 

جانبًا.
أثناء شوي البطاطس، اشِو شرائح الضأن في مقالة شوي على   .5

حرارة عالية لمدة 4 دقائق، قلِّب اللحم على الجانب ا·خر واشوه لمدة 
4-3 دقائق أخرى، ثم ضعها جانبًا عند النضج.

أزل أي كمية زائدة من الزيت أو الدهون وباستخدام مقالة الشوي   .6
نفسها أضف الثوم والروزماري وعصير الليمون والمرقة وأذب الرواسب 

المتبقية في المقالة على حرارة عالية مع التقليب وكشط اÁجزاء 
البنية عن المقالة.

ارفع الصلصة من على النار، وصفِّ الصلصة وأضف الزبدة إليها مع   .7
الخفق حتى تمام االمتزاج.

م الصلصة في وعاء جانبي أو اسكبها فوق شرائح لحم الضأن  قدِّ  .8
والبطاطس المشوية.

نصيحة: اترك لحم الضأن دائمًا فترة ليستريح بعد الشوي. ويجب أن 
تكون فترة مساوية لفترة طهي اللحم إن لم تكن أطول للحصول 

على نتائج مثالية، حيث يساعد ذلك على إرخاء عضالت اللحم ويجعله 
أكثر طراوة.



طاجن لحم الضأن
المكونات

كتف ضأن (قطع منزوعة الدهن)       
فليفلة كايين (فليفلة حمراء حارة)                                      

فلفل أسود مطحون 
فلفل أحمر (بابريكا)

زنجبيل مطحون 
كركم 

قرفة مطحونة

تُستخدم نصف كمية خليط التوابل
والبهارات Âعداد لحم الضأن والنصف

ا·خر Âعداد صلصة المرق)

لتحضير صلصة المرق
بصل (مبشور) 

زيت زيتون   
ثوم (مهروس)

عصير طماطم 
طماطم معلبة مقشرة (مقطعة)

مشمش (مجفف، مقطع إلى أنصاف) 
كشمش/زبيب                                        

رقائق اللوز
زعفران (منقوع في ماء ساخن)  

مرق لحم الضأن  
عسل   

كزبرة (مقطعة)                               
بقدونس (مقطع)                                    

ملح

1 كجم
¼ ملعقة صغيرة 

2 ملعقة صغيرة
½1 ملعقة كبيرة

½1 ملعقة كبيرة 
1 ملعقة كبيرة 

2 ملعقة صغيرة

2 بصلة كبيرة 
3 مالعق كبيرة

3 فصوص 
570 مللي

2 علبة
½ كوب

3 مالعق كبيرة
¾ كوب

1 ملعقة صغيرة
3 أكواب

1 ملعقة كبيرة
2 ملعقة كبيرة
2 ملعقة كبيرة

حسب الرغبة

المقادير     الطريقة:   

ضع الملح  وفليفلة الكايين والفلفل اÁسود والبابريكا والزنجبيل   .1
والكركم والقرفة في وعاء واخلطها جميعًا حتى تمتزج معًا. 

ضع لحم الضأن في وعاء كبير وأضف نصف خليط التوابل   .2
والبهارات وقلبها جيداً معه. غطِّ الوعاء واتركه ليلة كاملة في الثالجة.

سخن الفرن مسبقًا إلى 150 درجة مئوية.  .3
في قدر على حرارة متوسطة، أضف 2 ملعقة كبيرة من زيت   .4

الزيتون. أضف البصل المبشور والنصف ا·خر من خليط التوابل 
والبهارات ثم اخفض الحرارة واطِه البصل لمدة 10 دقائق حتى يصبح 

طريًا. أضف إليه الثوم المهروس واطِه لمدة 3 دقائق.
في مقالة منفصلة، سخن الكمية المتبقية من زيت الزيتون   .5

وحّمر مكعبات لحم الضأن على جميع الجوانب حتى تكتسب اللون 
البني، ثم أضف اللحم المحمر إلى القدر.

أذب الرواسب المتبقية في مقالة التشويح (ديجليز) باستخدام ¼   .6
باينت من عصير الطماطم وأضف هذه العصائر إلى القدر.

أضف الكمية المتبقية من عصير الطماطم والطماطم   .7
المقطعة والمشمش والكشمش/الزبيب ورقائق اللوز والزعفران ومرق 

لحم الضأن والعسل إلى القدر. 
ه  انقل الخليط إلى وعاء خزفي ثم اجعل الخليط يغلي، ثم غطِّ  .8

بغطاء مالئم، وضعه في الفرن واطهِه لمدة -2 ½2 ساعة أو حتى 
يصبح اللحم طريًا يذوب في الفم.

ضع لحم الضأن في طاجن أو طبق تقديم كبير، ثم زينه   .9
باÁعشاب المقطعة وقدمه.



فيليه لحم الخاصرة المحمرة
مع زبدة اÁعشاب

المكونات

فيليه لحم الخاصرة                                  
ملح

فلفل أسود مجروش                
زعتر (طازج)                               

ثوم (مفروم)                             
زبدة

زيت نباتي  
                               

لتحضير زبدة ا�عشاب
زبدة غير مملحة (لينة)        

بقدونس (مقطع إلى
قطع صغيرة للغاية)             

بصل معمر (مقطع إلى
قطع صغيرة للغاية)              

نعناع (مقطع إلى قطع
صغيرة للغاية)                 

عصير ليمون                              
ثوم (مفروم)   

                          
لتحضير الطماطم الشيري

طماطم شيري                               
زيت نباتي                                  

ملح وفلفل                                 
ثوم (مفروم)                               

زعتر

قطعة واحدة
حسب الرغبة
حسب الرغبة

4 أعواد
4 فصوص

4 مالعق كبيرة
1 ملعقة كبيرة

150 جرام
1 ملعقة كبيرة

1 ملعقة كبيرة

1 ملعقة كبيرة

2 ملعقة صغيرة
1 فص صغير

حسب الرغبة
للتتبيلة

حسب الرغبة
فص واحد
عود واحد

المقادير     الطريقة:   

في وعاء، أضف كل مكونات زبدة اÁعشاب واخلطها جيداً.  .1
ضع زبدة اÁعشاب في قمع معجنات ذي قمع بفوهة نجمية   .2

ل الزبدة على هيئة كتل على طبق مسطح ثم ضعها في الثالجة  وشكِّ
حتى تبرد وتتماسك.

أضف الملح والفلفل إلى لحم خاصرة الضأن ثم افركه بالثوم.   .3
أضف الزبدة مع الزيت النباتي في مقالة تشويح على حرارة متوسطة 

إلى عالية، ثم ضع لحم الخاصرة وحمره تحميراً سريعًا على جميع 
الجوانب. 

بمجرد أن تتحمر قطعة لحم الخاصرة، أضف أعواد الزعتر.  .4
أِمل المقالة واسكب المادة الدهنية المذابة على شرائح الضأن   .5
باستخدام ملعقة واتركها تترطب بالمادة الدهنية لمدة 6-5 دقائق. 
اتركها تُطهى لمدة دقيقتين إضافيتين على حرارة متوسطة.   .6

بمجرد أن يتم الطهي، اخرج اللحم من المقالة واتركها تستريح   .7
لمدة 10 دقائق تقريبًا قبل تقطيعها إلى شرائح.

في مقالة التشويح نفسها، وباستخدام نفس الزيت، أضف الثوم   .8
واطهِه لمدة 30 ثانية. أضف الطماطم والزعتر والملح والفلفل. اخفض 
الحرارة واطِه الخليط مع التقليب من حين إلى آخر، حتى تبدأ الطماطم 

في اكتساب الطراوة وتفقد شكلها الدائري الصلب. ارفع الخليط من 
على النار.

م قطع لحم الضأن المقطعة إلى شرائح مع زبدة اÁعشاب  قدِّ  .9
التي تزين سطحها والطماطم الشيري المشوحة.



لتحضير فخذ الضأن
فخذ ضأن بالعظم

(مع إزالة العظم الحرقفي منها)       
ملح بحري                                                                   
فلفل مطحون طازج                                         

ثوم (مفروم)                                                    
أوراق روزماري طازجة (مقطعة)                      

خردل ديجون                                                        
زيت زيتون                                                                   

مرقة دجاج 
                                                        

لصلصة النعناع
أوراق نعناع (طازجة ومقطعة إلى

قطع صغيرة للغاية)                
سكر

خل
ماء (دافئ)                                                       

-2 2.5 كجم

2 ملعقة كبيرة
2 ملعقة صغيرة

6 فصوص
3 مالعق كبيرة

2 ملعقة كبيرة
2 ملعقة كبيرة

3 أكواب

1 كوب

2 ملعقة كبيرة
1 ملعقة كبيرة

1/4 كوب

فخذ الضأن المشوي في الفرن

المقادير    المكونات الطريقة:   

أزل مقدار بوصة ونصف من لحم الساق باستخدام سكين حاد.  .1
افتح شقوقًا بطول واحد بوصة وعمق نصف البوصة في كل   .2

أجزاء الفخذ.
قلب الملح مع الفلفل والثوم والروزماري والخردل والزيت في   .3

وعاء صغير حتى يتكون معجون رطب القوام. افركه بالتساوي فوق 
لحم الضأن مع إدخاله في الشقوق. تّبل الفخذ بالنقع في خلطة 

التتبيل لمدة 30 دقيقة.
اربط فخذ الضأن ثم تبلها وضعها في الثالجة لحوالي 30 دقيقة.  .4

سخن الفرن مسبقًا إلى 170 درجة مئوية.  .5
اغِل الماء مع الخل والسكر حتى يذوب السكر تمامًا. اترك شراب   .6

السكر يبرد تمامًا وضعه جانبًا.
انقل الفخذ إلى صينية شوي كبيرة مزودة بشبكة وحامل سلكي   .7

مثبت بحيث يكون الجانب المحتوي على طبقة الدهن Áعلى وأضف 
مرقة الدجاج في قاع صينية الشوي. اشِو فخذ الضأن لمدة 50 إلى 60 

دقيقة حتى يصبح اللحم طريًا. 
ضع النعناع وشراب السكر في محضر الطعام واخلطهما معًا   .8

لحوالي دقيقة. بعد االنتهاء من هذه الخطوة، ضع الخليط في الثالجة 
حتى يبرد.

اخرج فخذ الضأن من الفرن واتركه يستقر على الحامل السلكي   .9
لمدة 15 دقيقة، ثم انقله إلى طبق مسطح أو لوح التقطيع وقم 

بتقطيعه إلى شرائح.
قدمه مع صلصة النعناع.  .10

مالحظة: يعتمد زمن الطهي على حجم فخذ الضأن. وفخذ الضأن 
متوسط الحجم يزن من 1.5 كجم إلى 2.5 كجم. اترك وقتًا كافيًا 

للطهي بواقع 30 دقيقة لكل 1 كجم على درجة حرارة 170 درجة مئوية.


