
دجاج تكا ماساال
المكونات

أفخاذ الدجاج
(منزوعة الجلد ومخلية من العظم)                     

خلطة التتبيل
لبن زبادي كثيف/زبادي يوناني                             

دقيق الحمص/ دقيق غرام     
ثوم

زنجبيل (مقشر)                       
مسحوق الفلفل الحار الكشميري             

مسحوق الكزبرة                   
مسحوق الكمون                         

مسحوق القرفة            
لون أحمر برتقالي (اختياري)

زعفران  
ملح  

لصلصة المرق
زبدة غير مملحة                                                       

حب الهال ا�سود (مجروش قليًال)             
أعواد قرفة                                                         

قرنفل                                                                        
بصل

(مقطع إلى قطع صغيرة للغاية)                                           
زنجبيل (مبشور)                                                          

ثوم (مبشور)                                                           
فلفل أخضر حار

(منزوع البذور ومقطع إلى
شرائح رفيعة متماثلة

الحجم (جوليان)).                        
مسحوق الفلفل الحار الكشميري                                                

غارام ماساال                                                             
معجون طماطم                                                             

كريمة ثقيلة (مزدوجة)
أو معجون الكاجو الكريمي 

عسل
كزبرة (مقطعة)                                                

مسحوق أوراق الحلبة                                             
لون غذائي أحمر برتقالي (اختياري)

ملح                                                                           
ماء لطحن الكاجو

للتقديم
عصير ليمون

كزبرة (مقطعة)
خبز النان

9 قطع 

¾  كوب
6 مالعق صغيرة

12 فص
6 مالعق كبيرة

1 ملعقة صغيرة
2 ملعقة صغيرة
2 ملعقة صغيرة

1/4 ملعقة صغيرة
حسب الرغبة

رشة
حسب الرغبة

½4 ملعقة كبيرة
5 حبات
2 عود 

4 حبات
3 بصلة صغيرة

4 ملعقة كبيرة
½1 ملعقة صغيرة

1 ثمرة

1 ملعقة صغيرة
1 ملعقة صغيرة

¼ كوب 
500 مللي

 5 مالعق صغيرة
2 ملعقة كبيرة

2 ملعقة صغيرة
حسب الرغبة
حسب الرغبة
حسب الرغبة

عصير 1 ثمرة ليمون 
1 ملعقة كبيرة

للتقديم بجانب الطبق

المقادير     الطريقة:   

للتتبيل بالنقع
قطع أفخاذ الدجاج إلى قطع صغيرة.  .1

أضف الزنجبيل والثوم إلى المطحنة الرطبة واخلط حتى تحصل   .2
على معجون ناعم القوام يسمى بمعجون الزنجبيل والثوم.

اخلط الزبادي مع دقيق الحمص/الغرام في وعاء للتخلص من أي   .3
كتل ثم أضف الخليط إلى معجون الزنجبيل والثوم المخلوط في الخالط.

4.  أضف مسحوق الفلفل الحار الكشميري ومسحوق الكزبرة ثم 
اخلطهم مع القرفة المطحونة والزعفران والملح.

قلب الخليط جيداً ثم أضف قطع الدجاج وتابع التقليب الجيد حتى   .5
تتأكد من تغطيتها تمامًا بخليط التتبيل كثيف القوام. اترك قطع الدجاج 

في خلطة التتبيل لليلة كاملة أو لبضع ساعات على ا�قل لتتبيلها جيداً 
وجعلها غضة وطرية.

لشوي الدجاج على الجريل
سخن الجريل (الجزء العلوي أو الشعلة العلوية من الفرن) مسبقًا   .1

إلى 250 درجة مئوية. اغمر ا�سياخ الخشبية في ماء. تخلص من خليط 
التتبيل الزائد وصف قطع الدجاج في ا�سياخ ثم ضعها على رف سلكي، 

ويفضل أن تكون ا�سياخ معدنية.
اطِه تحت الجريل لمدة 8 إلى 10 دقائق على الرف العلوي. قلِّب   .2

ا�سياخ كل 5 دقائق حتى ينضج الدجاج وتتفحم جوانبه قليًال.
سخن قدر سميك القاعدة وأضف إليه الزبدة. أضف حب الهال ا�سود   .3

وعود القرفة والقرنفل.
حمر الخليط على حرارة عالية لمدة 20 ثانية، ثم أضف البصل وشوح   .4

لمدة 5 إلى 7 دقائق على حرارة متوسطة حتى يكتسب اللون البني 
الفاتح.

أضف الزنجبيل المبشور والثوم والفلفل الحار المقطع إلى شرائح   .5
رفيعة ومتماثلة (جوليان). حمر الخليط لدقيقة أخرى وأضف مسحوق 

الفلفل الحار الكشميري ومسحوق الغارام ماساال مع معجون الطماطم. 
قلب جيداً لبضع دقائق.

أضف الكريمة المزدوجة أو معجون الكاجو وقلب باستمرار لخلط   .6
جميع البهارات مع الكريمة. اطِه على نار هادئة لمدة 2 إلى 3 دقائق.

أضف القليل من الماء إذا كان قوام الكاري كثيفًا للغاية. أضف   .7
العسل ومسحوق الحلبة وأوراق الكزبرة المقطعة إلى الخليط مع التقليب 

وأضف التوابل والملح حسب الرغبة.
أضف اÆن قطع الدجاج المطهية واطِه الكاري على نار هادئة لمدة 8   .8
إلى 10 دقائق. اعصر الليمون على الخليط وقدمه مع خبز النان. (زين الطبق 

بالكزبرة الطازجة).

نصيحة: لتحضير معجون الكاجو، اترك الكاجو يغلي على نار متوسطة 
في قدر ممتلئ بالماء (150 مللي) ثم اطهه على نار هادئة لمدة 20 دقيقة. 

صفه من الماء الساخن ومرره في ماء بارد. ضع الكاجو في خالط مع 100 
مللي من الماء الدافئ واطحنه حتى يصبح معجونًا ناعم القوام. يمكنك 

تمرير معجون الكاجو من خالل منخل للحصول على معجون ذي قوام 
مخملي ناعم.



دجاج كييف
المكونات

صدور الدجاج (بدون جلد)
ملح وفلفل أسود                                       

دقيق عادي                                              
بيض                                                                 

فتات الخبز                                             
زيت عباد الشمس                                          

لتحضير زبدة ا�عشاب
زبدة مملحة (درجة حرارتها بدرجة حرارة الغرفة) 

ثوم (مقطع تقطيعًا رفيعًا للغاية)                          
مريمية (مقطعة إلى قطع صغيرة للغاية)                            

بقدونس (مقطع إلى قطع صغيرة للغاية)                        
فليفلة كايين (فليفلة حمراء حارة)                                      

للتقديم
قطع ليمون كبيرة

 150X 4 جم
حسب الرغبة
حسب الرغبة

2 بيضة 
150 جرام 

للقلي

4 قطع 
4 فصوص

عود واحد
عود واحد

رشة

حسب الرغبة

المقادير     الطريقة:   

لتحضير زبدة ا�عشاب: اخلط الثوم والبقدونس والمريمية في   .1
الزبدة ناعمة القوام مع فليفلة كايين. قسم الزبدة إلى 4 أجزاء أو قطع 

واحفظها في الثالجة لتتماسك.
على لوح تقطيع أصفر، أضف الملح والفلفل إلى قطع الدجاج.  .2

ضع شفرة السكين بشكل مستٍو على اللوح وشق فتحة طولية   .3
في أحد جوانب صدر الدجاج لعمل جيب طويل (دون قطعها إلى 

شريحتين منفصلتين). افتح الجيب بأصابعك وادفع قطعة الزبدة إلى 
داخلها.

اطِو الدجاج واغلقه على شكل رزمة مرتبة جذابة المنظر بحيث   .4
تتم تغطية الزبدة تمامًا. كرر العملية مع الصدور الثالثة المتبقية.

غلف كل جوانب قطع الدجاج بالقليل من الدقيق. تخلص برفق   .5
من أي كميات زائدة من الدقيق. اغمس  الدجاج المغطى بالدقيق في 

البيض وتخلص من الكمية الزائدة منه ثم اغمسه في فتات الخبز 
وتأكد من أن يكون مغلفًا بشكل جيد بفتات الخبز. (للحصول على 

أفضل نتيجة، اغمس الدجاج المغطى بفتات الخبز في البيض وفتات 
الخبز مرة أخرى لتغطية مزدوجة)

اقِل قطع الدجاج قليًا سطحيًا في مقالة ضحلة العمق على نار   .6
متوسطة لمدة 3 إلى 4 دقائق على كال الجانبين حتى تكتسب اللون 

البني الذهبي. اقِل دائمًا الجزء الذي سوف يظهر على طبق التقديم 
أوًال ثم اقلب القطعة على الجانب اÆخر.

أخيراً، اخرج قطع الدجاج من المقالة وضعها في فرن مسخن   .7
مسبقًا عند 180درجة مئوية لمدة 10 دقائق حتى ينضج الدجاج بفعل 

الحرارة المخزنة بداخله.
قدم الطبق مع قطعة ليمون كبيرة.  .8

نصيحة: القطعة ليست "وحدة" وإنما هي تعبير يستخدم لÎشارة إلى 
كتلة مستديرة أو كرة. حدد حجم القطعة بالنسبة لحجم صدر الدجاج 

حسب تفضيالتك الشخصية. 



الدجاج المشوي في الفرن
المكونات

دجاجة كاملة (1.2 – 1.5 كجم)                  

لتحضير محلول التمليح
ماء  

ملح   
سكر
قرفة

ورق الغار                                              
حبوب فلفل أسود                             

قرنفل
لتحضير زبدة ا�عشاب  

زبدة (في درجة حرارة الغرفة)
زعتر (مقطع)                           

ثوم (مهروس)                               
حبوب فلفل أسود (مجروشة)           

بقدونس (مقطع)                          
مبشور قشر الليمون                                      

ملح  

1

لتر واحد
3 مالعق كبيرة
3 مالعق كبيرة

عود واحد
ورقتان

1 ملعقة صغيرة
8-6 حبات

100 جرام
7 جرام

فص واحد
2 ملعقة صغيرة

حفنة
ليمونة كاملة

حسب الرغبة

المقادير     الطريقة:   

استخدم أصابعك لنزع عظم الترقوة من الدجاج مما يسهل   .1
عملية نزع عظم الدجاج المشوي وتقطيعه إلى شرائح.

ر محلول التمليح بإذابة الملح والسكر في الماء، ثم أضف  حضِّ  .2
البهارات المتبقية.

انقع الدجاجة في المحلول لمدة 24 ساعة أو ليلة بأكملها على   .3
ا�قل في الثالجة.

سخن الفرن مسبقًا إلى 170 درجة مئوية.  .4
اخلط جميع المكونات معًا لتحضير زبدة ا�عشاب.  .5

أخرج الدجاجة من محلول التمليح وجففها برفق بورق المطبخ،   .6
وباستخدام يديك ادهن جميع أجزاء الدجاجة بزبدة ا�عشاب وضع 

بعض الزبدة تحت الجلد.
اشِو الدجاجة عند 170 درجة مئوية لمدة 60-45 دقيقة.  .7

اتركها ترتاح لمدة -5 10 دقائق قبل التقديم.  .8



دجاج بيري بيري

المكونات

أفخاذ الدجاج (الساق مع الفخذ)                              
لتحضير خلطة التتبيل

زعتر (طازج)                                             
أوريجانو (مردقوش)     

سكر (كاستر)                                      
بابريكا مدخنة                         

ثوم (مقطع إلى أنصاف)        
بصل أحمر (بقشره، مقطع إلى أرباع)         

طماطم ناضجة                                       
طماطم معلبة في عصير (كاملة)

فلفل حار طازج (منزوع البذر)
عصير ليمون                          

ملح بحري   
فلفل أسود مطحون طازج

زيت زيتون
لتحضير قطع البطاطا الحلوة

بطاطا حلوة                                 
بابريكا مدخنة                                              
سميد ناعم                                                 

ملح وفلفل أسود
زيت زيتون

للتزيين
مبشور قشر الليمون

زعتر

4 قطع                

3 أعواد
1 ملعقة صغيرة
1 ملعقة صغيرة

½  ملعقة صغيرة
رأس كامل

1 بصلة
3 ثمرات

ثمرة واحدة
6 ثمرات

1 ملعقة كبيرة
حسب الرغبة
حسب الرغبة

1 ملعقة كبيرة

750 جم
1 ملعقة صغيرة
2 ملعقة كبيرة

حسب الرغبة
2 ملعقة كبيرة

1 ملعقة صغيرة
1 عود

المقادير     الطريقة:   

في مقالة شوي، على حرارة متوسطة، ضع أرباع البصل وأنصاف   .1
الطماطم والفلفل الحار وفصوص الثوم غير المقشر المقطعة إلى 

أنصاف. اشوها جميعًا لمدة 5 إلى 10 دقائق أو حتى تتفحم من جميع 
الجوانب، مع تقليبها باستمرار.

ر البصل، ثم أضف جميع الخضروات إلى  انزع قشرة الثوم وقشِّ  .2
محضر الطعام مع الزعتر وا�وريجانو (المردقوش) والسكر (كاستر) 
والبابريكا المدخنة وعصير الليمون والقليل من زيت الزيتون. امزج 

جميع المكونات حتى تحصل على خليط ناعم (أضف رشة ماء 
لتخفيف الخليط إذا لزم ا�مر). يُضاف الملح والتوابل حسب الرغبة.

مرر الصلصة من خالل مصفاة، واستخدم نصف كمية الصلصة   .3
للتتبيل واحتفظ بالنصف اÆخر ليقدم مع الدجاج المطهي.

باستخدام ورق المطبخ، جفف قطع الدجاج عن طريق الربت   .4
الخفيف عليها، ثم أضف إليها الملح والفلفل ا�سود. اسكب خلطة 

التتبيل على الدجاج ثم اخلطه مع الخلطة جيداً لُيتبَّل لبضع ساعات أو 
ليلة كاملة في الثالجة.

عندما تصبح مستعداً للطهي، سخن الفرن مسبقًا على درجة   .5
حرارة 160مئوية.

سخن نفس مقالة الشوي واشِو قطع الدجاج على حرارة   .6
متوسطة لمدة 1 أو 2 دقيقة على كل جانب حتى تظهر عالمات 

الشوي.
7.  ضع الدجاج في صينية شوي، ثم أدخله في الفرن الساخن 

واطهها على 160 درجة مئوية لمدة 15 دقيقة.
بدون أن تفتح باب الفرن، ارفع درجة حرارة الفرن إلى 200 درجة مئوية   .8

واستمر في الطهي لمده 5 دقائق أخرى. 
قطع البطاطا الحلوة إلى قطع كبيرة بعرض 2 سم. اخلطها مع   .9

البابريكا والسميد ورشة صغيرة من الملح والفلفل وقليل من زيت 
الزيتون. وزع قطع البطاطا في صينيتي فرن كبيرتين، ثم ضعها في 

الفرن لمدة 25 إلى 30 دقيقة، أو حتى تصبح طرية ومقرمشة.
قدم الدجاج المشوي في الفرن مزينًا بمبشور الليمون وأوراق   .10

الزعتر مع صلصة بيري بيري وقطع البطاطا الحلوة.

مالحظة: إذا كانت الصلصة سميكة أكثر من الالزم، أضف ملعقة 
صغيرة من مرقة الدجاج لتخفيفها حتى الحصول على القوام 

المناسب.



لتحضير السمان
سمان

زيت الكانوال                                            
ملح بحري وفلفل أسود مجروش    

لتحضير صلصة الباربكيو
زيت الكانوال                                                

بصل أصفر (مقطع إلى مكعبات)                            
عصير رمان                              

عصير برتقال                                       
دبس رمان                       

خل أحمر                                           
سكر بني فاتح                                  

قرفة (أعواد)                                
مبشور قشر البرتقال                                         

كاتشب
خردل ديجون                                        
ملح بحري                                               
فلفل أسود مجروش                      

8 طيور سمان
للدهن

حسب الرغبة

2 ملعقة كبيرة
بصلة واحدة

1 كوب
¼ كوب
¼ كوب
¼ كوب

3 مالعق كبيرة
2 عود

ثمرة واحدة
½ كوب

1 ملعقة كبيرة
حسب الرغبة
حسب الرغبة

سمان شرقي مع صلصة الباربكيو

المقادير    المكونات الطريقة:   

سخن الزيت في قدر متوسط على حرارة متوسطة، ثم أضف   .1
البصل وذبِّله حتى يصبح طريًا. أضف عصير الرمان وعصير البرتقال 
ودبس الرمان والخل والسكر وأعواد القرفة ومبشور قشرة البرتقال 

واطِه الخليط حتى يتقلص إلى نصف الكمية. أضف الكاتشب وأطِه 
الخليط لمدة 15 دقيقة.

ارفعه من على النار، وأضف الخردل والملح والفلفل ثم اخفق   .2
الخليط واتركه يبرد قليًال. صفِّ الخليط وأزل أعواد القرفة قبل 

االستخدام. اترك كوبًا واحداً من الصلصة جانبًا ليستخدم عند التقديم.
سخن الفرن مسبقًا إلى 180 درجة مئوية.  .3

سخن الشواية إلى حرارة متوسطة للشوي المباشر. ادهن   .4
السمان المفتوح والمخلي بزيت الكانوال ثم رشه بالملح والفلفل. ضع 

ناحية الصدر على الشواية واطهِه لمدة 3 دقائق.
ادهن السمان بصلصة الباربكيو (للترطيب) وضعه في صينية   .5

فرن، ثم أدخله في الفرن لمدة 5 دقائق حتى تمام النضج.
قدمه ساخنًا مع رشه بصلصة الباربكيو وبجانبه سلطة خضراء   .6

حسب الرغبة.


