
ناسي جورينج الخاص
المكونات

أرز بسمتي (مغسول ومصفى)      
ماء

زيت نباتي
زيت سمسم

بصل شالوت (مقطع)
ثوم (مفروم)

زنجبيل (مطحون)

صدر دجاج (مقطع إلى مكعبات)                      
صلصة صويا حلوة

جزر (مقطع إلى شرائح طولية رفيعة)                               
فلفل أحمر حار تايالندي

 (مقطع إلى شرائح رفيعة متماثلة
الحجم (جوليان))                  

براعم الفاصوليا
كرنب أخضر (ملفوف أخضر)

(مقطع إلى شرائح طولية رفيعة)                
كزبرة (طازجة ومقطعة)                   

بصل أخضر (مقطع إلى شرائح)                        
بيض

فول سوداني (مجروش)
عصير ليمون

ملح
فلفل أسود

المقادير  

½1 كوب
3 أكواب

1 ملعقة كبيرة
1 ملعقة صغيرة

نصف بصلة 
2 فص

½ ملعقة صغيرة

2 قطعة
3 مالعق صغيرة

¼ كوب
ثمرة واحدة

¼ كوب
¼ كوب

2 ملعقة كبيرة
2 بصلة 

4 بيضات
½ كوب

ليمونة واحدة
حسب الرغبة
حسب الرغبة

الطريقة:

اغسل ا±رز مرتين أو ثالث مع التعامل معه برفق حتى ال تنكسر   .1
حباته واتركه منقوعًا لمدة 10 دقائق على ا±قل.

اغِل الماء في قدر عميق. صِف ا±رز من الماء وضعه في الماء   .2
الذي يغلي، ثم أضف رشة من الملح إلى الماء وقلبه جيداً. اترك ا±رز 

يغلي حتى يُمتص الماء تقريبًا. غِط القدر بغطاء واخفض النار. واترك 
ا±رز ليطهى برفق على نار هادئة لمدة 10 دقائق. احرص على أال يحترق 

قاع القدر.
ارفع القدر من على النار، واترك ا±رز لمدة 5 إلى 10 دقائق حتى   .3
يمتص الرطوبة الزائدة مما يتيح له الفرصة لينفش. ارفع الغطاء 

واتركه مكشوفًا ليبرد. استخدم الشوكة لفصل حبات ا±رز.
سخن نوعي الزيت معًا في ووك/مقالة كبيرة واقِل البصل   .4

المقطع قليًا سريعًا لمدة 5 دقائق وأضف الثوم والفلفل ا±حمر الحار 
التايالندي واطِه لدقيقة أخرى.

أضف الزنجبيل المطحون واطِه مع التقليب المستمر لمدة   .5
دقيقة واحدة.

أضف مكعبات صدر الدجاج واطِه لمدة 5 دقائق حتى تغلف   .6
جميعها بالخليط. أضف الجزر والكرنب أو الملفوف والبصل ا±خضر 

واقلهم قليًا سريعًا لمدة 2 إلى 3 دقائق. وأخيراً أضف براعم الفاصوليا.
أضف اÂن ا±رز المطهي إلى المقالة مع صلصة الصويا الحلوة   .7

واطِه لبضع دقائق أخرى ثم اطفئ النار.
يمكن تقليب الملح والفلفل ا±سود في الناسي جورينج في   .8

النهاية حسب الرغبة.
اقِل البيضات ا±ربع في مقالة.  .9

قدم الناسي جورينج الخاص على طبق واعصر فوقه نصف   .10
ليمونة وانثر الكزبرة المقطعة والفول السوداني عليه وزينه بالبيض 

المقلي.

نصيحة: تُعد مقرمشات الروبيان مكمل رائع للطبق
نصيحة: يمكنك استخدام الحلقات المخصصة للطهي على نار هادئة 

لتجنب احتراق ا±رز أو التصاقه بقاعدة القدر.



البايّيا
المكونات

زيت زيتون                                                           
بصل (مقطع إلى قطع صغيرة للغاية)                            

ثوم (مفروم جيداً)                                
فلفل أحمر (مقطع)                              

مرقة دجاج                                                
خيوط زعفران                                            

بابريكا مدخنة                                             
أرز بومبا (بايّيا)                                   

بقدونس (أوراق مقطوفة ومقطعة) 
بازالء طازجة أو مجمدة                                   

روبيان  
بلح البحر

حبار (مقطع إلى أنصاف)                                                
ملح بحري                                                       
فلفل أسود مطحون طازج                  

طماطم كونكاسيه 
(مقطعة تقطيعًا رفيعًا)                                         

قطع ليمون كبيرة                                           

المقادير        

1 ملعقة كبيرة
نصف قطعة

فص واحد
½ قطعة
4 أكواب

رشة واحدة
1 ملعقة صغيرة

½ 1 كوب
حزمة واحدة صغيرة

حفنة واحدة
½ كوب
1 كوب

2 قطعة صغيرة
حسب الرغبة
حسب الرغبة

100 مللي

حسب الرغبة

الطريقة:

اغسل المّحار بالماء البارد وضعه في وعاء. رشه بالملح، واغمره   .1
بالماء البارد، وانقعه قليًال. اغسل المّحار جيداً وصفه من الماء.

ر الروبيان وأزل عرقه االسود. افرك بلح البحر وأزل الخيوط  قشِّ  .2
الشبيهة باللحية.

ن مرقة الدجاج واتركها على النار حتى الغليان ثم  في قدر، سخِّ  .3
ارفعها من على النار. قسم المرقة على وعائين بالتساوي. أضف 

الزعفران إلى أحد الوعائين (Êعداد مرقة منكهة).
ن زيت الزيتون في مقالة بايّيا/مقالة كبيرة. أضف البصل  سخِّ  .4

والثوم والفلفل ا±حمر وشوحهم لبضع دقائق ثم أضف الطماطم 
الكونكاسيه.

أضف البابريكا المدخنة وا±رز والمرقة المنكهة واتركها لُتطهى   .5
على حرارة متوسطة، مع التقليب من حين Âخر.

بعد 15 دقيقة يجب أن يكون ا±رز على وشك النضج. في هذه   .6
المرحلة، صب ما تبقى من المرقة مع إضافة البازالء. أضف الملح 

والتوابل حسب الرغبة.
اضف الروبيان وبلح البحر والحبار، ودعه يطهى على نار هادئة   .7

لمدة 5 دقائق أخرى حتى يتم امتصاص المرقة.
ارفع ا±رز من على النار وانتظر لمدة 10 دقائق قبل التقديم.  .8

قدم الطبق مع البقدونس المقطع وقطع الليمون الكبيرة.  .9



ريزوتو الفطر
المكونات

أرز أربوريو (ريزوتو)                                   
مرقة دجاج                                                 

فطر ا±زرار البيضاء (مقطع إلى شرائح)                        
فطر البورسيني (مجفف)                         

زيت زيتون                                                           
بصل (مقطع إلى قطع صغيرة للغاية)                             

زبدة       
بقدونس (أوراق مقطوفة ومقطعة)        

ليمون (عصير)                                              
جبنة بارميزان (مبشورة)                            
ملح بحري                                                        
فلفل أسود مطحون طازج                   

للتقديم
جبنة بارميزان (مبشورة)                                    

للزينة
بقدونس (مقطع)                                     

2 كوب
3 أكواب

2 حفنة
حفنة واحدة

1 ملعقة كبيرة
نصف قطعة

2 ملعقة كبيرة
بضع أعواد
½ ليمونة

2 ملعقة كبيرة
حسب الرغبة
حسب الرغبة

حسب الرغبة

حسب الرغبة

المقادير     الطريقة:   

ضع فطر البورسيني المجفف في وعاء مع مرقة الدجاج. انقعه   .1
في المرقة لمدة 10 دقائق، ثم أخرجه منها وقطعه إلى شرائح.

في قدر عميق متوسط، صفِّ مرقة الدجاج واتركها على نار هادئة.   .2
دع المرقة على النار، حيث يجب استخدام مرقة ساخنة لطهي الريزوتو.

أضف عصير الليمون إلى فطر ا±زرار البيضاء. أذب ½1 ملعقة كبيرة   .3
من الزبدة في قدر ثم حمر الفطر حتى يكتسب لونًا بنيًا. أضف 

البقدونس، واطِه لمدة 30 ثانية ثم ضعه في وعاء.
سخن زيت الزيتون و½ ملعقة كبيرة من الزبدة في القدر نفسه   .4

وقم بتذبيل البصل. أضف ا±رز وقلبه تقليبًا مستمراً بحيث تُغلف حباته 
تمامًا بالزيت.

أضف نوعي الفطر وقلبهما وأضف مقدار مغرفة من المرقة   .5
الساخنة في كل مرة واطِه الخليط على حرارة متوسطة حتى يُمتص 

السائل. استمر في إضافة المرقة على كميات مع التأكد من امتصاص 
ا±رز لكل كمية مضافة قبل إضافة المزيد من المرقة.

عند امتصاص السائل كله، ارفع القدر من على النار، وأضف الجبنة   .6
البارميزان والملح والتوابل.

غطِّ القدر واترك الريزوتو يرتاح لمدة 3 دقائق قبل التقديم.  .7

نصيحة: يجب أن يكون الريزوتو متوسط النضج، مثل المعكرونة، 
بحيث تشعر بالقليل من المقاومة عند مضغ حباته.



مندي الدجاج

المكونات

أفخاذ الدجاج (الفخذ والساق)    
لتحضير خلطة التتبيل

ثوم (مفروم)                                       
عصير ليمون                                           

مسحوق الفلفل الحار                             
مسحوق فلفل أسود                           

مسحوق الكمون                                       
مسحوق الزنجبيل                                      

مسحوق الكزبرة                                
ملح                                                       

لتحضير ا±رز
أرز بسمتي                                         

سمن
بصل (مقطع إلى شرائح)                                     

ماء
حب الهال                                   

قرنفل                                                     
عود قرفة                                     

زعفران                                                    
مكعب مرقة دجاج                               

ملح

2 قطعة 

2 ملعقة كبيرة
½ كوب

½ ملعقة صغيرة
½  ملعقة  صغيرة
½ ملعقة صغيرة
½ ملعقة صغيرة
½ ملعقة صغيرة

حسب الرغبة

½1 كوب
1 ملعقة كبيرة

2 بصلة متوسطة
¼2 كوب

5 حبات
5 حبات

1 عود
¼ ملعقة صغيرة

1 مكعب
حسب الرغبة

المقادير     الطريقة:   

سخن الفرن مسبقًا إلى 220 درجة مئوية.  .1
في وعاء، أضف الدجاج وتبله بالثوم المفروم وعصير الليمون   .2

والفلفل ا±سود والفلفل الحار ومسحوق الكمون ومسحوق الزنجبيل 
ومسحوق الكزبرة والملح. انقعه في خلطة التتبيل لمدة 30 دقيقة. 

(يُفضل ليلة كاملة)
اغسل ا±رز، وانقعه في الماء لمدة 10 دقائق، ثم صفه.  .3

في قدر متوسط، حّمر شرائح البصل في السمن حتى تكتسب   .4
لونًا ذهبيًا. أضف ا±رز، وقلبه لمدة 5 دقائق على حرارة متوسطة.

ضع خليط ا±رز والبصل في صينية فرن عميقة. أضف الماء   .5
ومكعب مرقة الدجاج وحب الهال والقرنفل والقرفة ورشة ملح 

والزعفران.
غطِّ الصينية بورق ا±لمنيوم، واثقبه بسكين في عدة أماكن. ضع   .6

قطع الدجاج أعلى ثقوب ورق ا±لمنيوم. غطِّ الدجاج والصينية بطبقة 
أخرى من ورق ا±لمنيوم وغلفها من كل الجوانب بشكل محكم.
ضع الصينية في الفرن، لمدة ساعة واحدة حتى تمام نضج   .7

الدجاج وا±رز ثم أخرجها من الفرن.
ضع ا±رز في طبق التقديم وضع الدجاج أعاله.  .8

قدمه ساخنًا دائمًا.  .9

ن: ضع ا±رز في قدر واصنع فجوة في  نصيحة: للحصول على مذاق مدخَّ
منتصف ا±رز. ضع زبدية فخارية خاصة بالفرن وضع فيها قطعة زبدة 

صغيرة ثم صف الدجاج حول الزبدية الفخارية. اشعل الفحم على 
الموقد لمدة 3-2 دقائق حتى يشتعل جيداً ثم ضع الفحم المشتعل 

بسرعة في الزبدية الفخارية التي بها الزبدة وغطِّ  قدر ا±رز بغطاء محكم 
أو ورق ألمنيوم لمدة حوالي 10 أو 15 دقيقة. وفي خالل هذا الوقت يقوم 

الدخان الناتج من الفحم الساخن بتدخين المندي لمنحه النكهة 
والمذاق المدخن ا±صليين.



لحم الضأن (مقطع إلى
مكعبات بأحجام صغيرة)     

لتحضير خلطة التتبيل
زنجبيل (معجون)

ثوم (معجون)             
مسحوق الفلفل الحار

ملح
كركم

مسحوق الكزبرة                     
مسحوق الكمون

مسحوق غارام ماساال

لبن زبادي طبيعي
لتحضير ا±رز
أرز بسمتي

ماء
حب الهال (كامل)

قرنفل (كامل) 
عود قرفة
ورق الغار

Êعداد البرياني
زيت

بصل (مقطع إلى شرائح)       
سمن

فلفل أخضر حار(شريحة طولية)                                   
زعفران  

نعناع (طازج ومقطع)
كزبرة (طازجة، مقطعة)                   

450 جرام

1 ملعقة كبيرة
3 فصوص

1 ملعقة صغيرة
1 ملعقة صغيرة
1 ملعقة صغيرة

2 ملعقة صغيرة
1 ملعقة صغيرة
3 مالعق صغيرة

125 مللي+ 125 مللي (للطهي) 
(1/3 كوب + 1/3 كوب)

300 جرام
½1 لتر

6 حبات 
6 حبات 

مقدار بوصة واحدة
ورقة واحدة

للقلي العميق (500 مللي)
3

2 ملعقة كبيرة
حسب الرغبة

رشة واحدة
1/3 كوب
1/3 كوب

برياني لحم الضأن بطريقة الدوم 

الطريقة:المقادير  المكونات

ضع جميع مكونات خلطة التتبيل مع اللحم في وعاء زجاجي   .1
واخلطهم جيداً، ثم ضعهم في المبرد لمدة ساعتين ولكن من 

ا±فضل أن يترك لليلة كاملة للحصول على مزيد من النكهة المركزة.
سخن السمن/الزيت في قدر وأضف لحم الضأن المتبل وشوح   .2

على حرارة عالية لمدة 5 دقائق مع التقليب باستمرار للتأكد من طهي 
التوابل جيداً.

أضف كوبًا من الماء وغِط القدر واستمر في الطهي على نار   .3
هادئة لمدة ساعة حتى يصبح لحم الضأن طريًا. أضف المزيد من الماء 

حسبب الرغبة.
أضف كمية الزبادي اÊضافية مع التقليب قبل إطفاء النار.   .4

ا±رز
حضر ا±رز بغسله جيداً حتى يصبح ماء غسيل ا±رز رائقًا. انقعه   .5

لمدة 30 دقيقة على ا±قل.
في تلك ا±ثناء، اغِل 1.2 لتر من الماء في قدر عميق مع حب الهال   .6
والقرنفل وعود القرفة وورقة الغار وأضف كمية كافية من الملح لجعل 

الماء مالحًا (أكثر ملوحة بقليل مما تود أن تكون عليه درجة ملوحة 
ا±رز).

أضف ا±رز واترك الماء يغلي. اتركه يغلي لمدة 3 إلى 4 دقائق   .7
(حتى ينفش ا±رز فجأة ليصبح حجمه ثالث أضعاف حجمه ا±صلي) ثم 

صِفه وضعه جانبًا.
 لÓعداد والتقديم

اقِل البصل المتبقي قليًا عميقًا وضعه جانبًا على منشفة ماصة.  .8
انقع الزعفران في ثالث مالعق كبيرة من الماء الساخن وضعه   .9

جانبًا.
ضع نصف كمية اللحم وَصْلَصُة َمرَق اللَّْحم على قاعدة قدر عميق   .10

ثم أضف نصف كمية النعناع والكزبرة والبصل البني اللون وقطع 
الفلفل الحار إلى شرائح طولية رفيعة وانثرها فوقهم. وزع نصف كمية 

ا±رز المطهي جزيئًا بالتساوي فوق ما سبق مع إضافة بضع مالعق من 
الزيت الذي استخدم لقلي البصل وكرر العملية مرة أخرى. وأخيراً أضف 

ماء الزعفران فوقهم.
غِط القدر بورق ا±لمنيوم أو بغطاء محكم واترك الخليط يطهى   .11

على نار هادئة لمدة 20 دقيقة. وتشير بداية تقلص كمية البخار الذي 
يخرج من حواف القدر إلى أن البرياني أصبح جاهزاً وهو ما يعني أن 

السائل الموجود في قاع القدر قد تبخر. احرص على عدم حرق قاعدة 
القدر.

قدم الطبق ساخنًا مع رايتا الزبادي وهي عبارة عن خليط من   .12
الزبادي والبصل والطماطم والخيار والنعناع وأوراق الكزبرة وكلها 

مقطعة إلى قطع صغيرة للغاية.

نصيحة: لالستمتاع بطبق صحي أكثر، يمكنك استخدام زيت الطهي 
بدًال من السمن لكن السمن يجعل الطبق شهي المذاق أكثر.




