
المقادير    المكونات    

لتحضير عجينة الفطائر
دقيق عادي (كمية إضافية للتغطية أو الرش)                    

زبدة (مكعبات)                                              
بيض  

ملح  
للحشوة

زبدة
لحم البقر المقدد (مقطع)              

بصل (مقطع إلى قطع صغيرة للغاية)                                
جبنة غوريير (مبشورة)                             

بيض كبير الحجم (مخفوق قليًال)                          
كريمة مخفوقة 

حليب
ملح

فلفل أسود مطحون طازج

225 جرام
115 جرام

بيضة واحدة (50 جرام)
1 ملعقة صغيرة

1 ملعقة صغيرة
200 جم

بصلة واحدة
75 جرام

4 بيضات (240 جرام)
150 مللي
150 مللي

1 ملعقة صغيرة
حسب الرغبة

كيش لورين 

الطريقة:

لتحضير عجين الفطائر (الباستري)، افرك الزبدة في   .1
الدقيق والملح بأصابعك حتى يصبح القوام مثل فتات الخبز 

ثم أضف البيض حتى تمام االمتزاج. يمكنك استبدال هذه 
الطريقة بوضع الدقيق والزبدة في محضر الطعام وخلطهما 

حتى تحصل على خليط يشبه فتات الخبز الناعم. أضف 
البيض لجعل العجين ناعمًا وطريًا. ال تعجن حتى ال يصبح 

عجين الفطائر قاسيًا.
غلف العجين بغالف نايلون شفاف وضعه في الثالجة   .2
لمدة 30 دقيقة على ا¹قل. سخن الفرن مسبقًا إلى 180 درجة 

مئوية.
على سطح مرشوش بالقليل من الدقيق، افرد عجينة   .3

الفطائر حتى يصبح سمكها متساويًا (½ سم) وبطن قالب 
فطائر عميق به بالضغط على العجين باتجاه جوانب 

القالب. 
اثقب قاعدة عجينة الفطير (الباستري) بشوكة وغطها   .4
بإحكام بورق الخبز وام¼ها بحبوب الفاصوليا المخبوزة أو أي 

بقول أو حبوب مجففة. اخبزها خبزاً أعمى (بدون الحشوة) 
لمدة 20 دقيقة ثم تخلص من ورق الخبز والحبوب. بمجرد 

االنتهاء من خبزها، ضعها جانبًا. الثقب والخبز ا¹عمى مع 
الُثقل يمنع المعجنات من االنتفاخ.

في هذه االثناء سخن مقالة تشويح كبيرة وأضف إليها   .5
الزبدة وحمر لحم البقر المقدد لمدة 1 إلى 2 دقيقة. أضف 

البصل إلى المقالة وشوح لمدة 2 إلى 3 دقائق إضافية. بعد 
ذلك افرد البصل واللحم المقدد فوق قاعدة الفطيرة وأضف 

الجبن والفلفل ا¹سود.
اخفق البيض مع الكريمة والحليب والملح واسكب   .6

الخليط في الفطيرة. 
ضع القالب على صينية فرن واخبز التارت عند140 درجة   .7

مئوية لمدة 25 إلى 30 دقيقة أو حتى تكتسب اللون الذهبي 
وتصبح متماسكة. اتركه ليبرد قليًال ثم قطعه إلى شرائح 

وقدمه وهو ال يزال دافئًا.
ال تترك الكسترد في الفرن حتى يكتسب لونًا بنيًا.  .8

ملحوظة: يسمى الخبز ا¹عمى أيضًا بالخبز المسبق، وهو 
عبارة عن عملية خبز الفطيرة أو أي معجنات أخرى بدون 
إضافة الحشوة بداخلها. وهي خطوة اساسية وال يجب 

تخطيها.



المكونات

لصلصة دولسي دي ليش
(الحليب المكثف المكرمل)

حليب مكثف                                                    
غالف الفطيرة (القشرة)

بسكويت دايجستف، مسحوق
سكر بني فاتح وناعم                                       

زبدة، مذابة 
للكريمة المخفوقة

كريمة مخفوقة/كريمة ثقيلة (مزدوجة)
بودرة قهوة سريعة الذوبان

 
للحشوة

موز
عصير ليمون

للتزيين
شوكوالتة داكنة (مبشورة)

مكسرات (محمصة، مقطعة)

المقادير        

350 جم (علبة واحدة)

250 جم
1 ملعقة كبيرة

200 جم

300 مللي
1 ملعقة صغيرة

(أضف 1 ملعقة صغيرة من
الماء الساخن لÇذابة)

3 ثمار
2 ملعقة صغيرة

¼ كوب
اختياري

فطيرة البانوفي
الطريقة:

Èعداد صلصة التوفي، ام¼ قدر صلصة صغير بالماء   .1
حتى المنتصف وضع العلبة دون فتحها في منتصف القدر. 

يجب أن تغطى العلبة بالماء حتى وصولها إلى درجة 
الغليان، اخفض الحرارة، ثم غِط القدر جزئيًا بغطاء واتركه 

على نار هادئة لمدة 3 ساعات وأضف كمية من الماء كلما 
تبخر محتوى القدر. أخرِج العلبة من القدر واتركها تبرد.

اخلط فتات البسكويت مع السكر البني والزبدة المذابة   .2
في وعاء حتى تتخذ هيئة الرمل المبلل، ثم أفرغ الخليط في 

ل الجوانب بارتفاع 1  قالب تارت. اضغط على القاعدة وشكِّ
بوصة. اتركها تبرد في الثالجة حتى تتماسك.

قطع الموز إلى شرائح (بُسمك 1 سم)، قلبها مع عصير   .3
الليمون ثم وزعها على قاعدة البسكويت.

افتح علبة دولسي دي ليش  (الحليب المكثف   .4
المكرمل) وافرد محتواها على الموز.

اخفق الكريمة حتى تصبح متماسكة وناعمة القوام،   .5
ثم أضف بودرة القهوة سريعة الذوبان المذابة مسبقًا في 1 

ملعقة صغيرة من الماء الساخن وقلبها جيداً بخفة مع 
الكريمة.

ضع كريمة القهوة المخفوقة فوق صلصة دولسي دي   .6
ليش التي تم فردها فوق طبقة الموز وقم بتوزيعها بشكل 

متساٍو حتى تغطيها جيداً.
انثر الشوكوالتة المبشورة وبعض المكسرات   .7

المقطعة (حسب الرغبة). اتركها تبرد لمدة ساعة على ا¹قل 
قبل التقديم.



المكونات

لتحضير حشوة يخنة الدجاج 
صدر دجاج (مقطع إلى مكعبات)                 

زيت زيتون
ملح 

فلفل أسود مطحون طازج
ماء

مكعبات مرق الدجاج
زبدة غير مملحة 

بصل أبيض (مقطع)
دقيق لجميع ا¹غراض

كريمة طهي 
جزر (مقطع إلى مكعبات)                 

بازالء (مجمدة)
بطاطس

بصل صغير 
فطر (مقطع إلى شرائح)

كراث
أوراق بقدونس طازجة

لتحضير عجينة الفطيرة (الباستري)
دقيق لجميع ا¹غراض

ملح كوشير
مسحوق الخبز

زبدة باردة (مكعبات)
بيض (مخفوق)

ملح وفلفل                               
ماء مثلج

المقادير        

500 جرام
3 مالعق كبيرة

حسب الرغبة
حسب الرغبة

½7 كوب
2 مكعب

60 جم
2 بصلة متوسطة 

¾ كوب
¼ كوب

1 جزرة كبيرة
1 كوب

1 ثمرة متوسطة
1 كوب

½ كوب
½ كوب

1 كوب

400 جرام 
½1 ملعقة صغيرة

1 ملعقة صغيرة
220 جرام
2 بيضة 

حسب الرغبة 
½ كوب

فطيرة الدجاج بالقدر 
الطريقة:

اغِل ماء في قدر صلصة مع مكعب مرق دجاج حتى يذوب ويفور. ارفعه من على   .1
النار وضعه جانبًا.

بعد ذلك قطع صدر الدجاج وأضف الملح والفلفل المجروش وضعه جانبًا.   .2
قطع الجزر والفطر والبطاطس إلى مكعبات بحجم 1x1 سم.   .3

قطع البقدونس والبصل ا¹بيض والبصل الصغير إلى قطع صغيرة للغاية.   .4
ضع المرق المغلي على النار مرة أخرى واسلق البطاطس لحوالي 10 دقائق، ثم   .5

أضف الجزر والبازالء. بمجرد إتمام طهي الخضروات، صِف المرق واحتفظ بالسائل. 
أذب الزبدة في قدر صلصة كبير وأضف إليها زيت الزيتون والدجاج وحمره لبضع   .6

دقائق على نار متوسطة.
أضف البصل ا¹بيض المقطع وقلبه على نار هادئة حتى يذبل. أضف الفطر   .7

والبصل الصغير والكراث وقلبهم للتذبيل حتى يصبح القوام شفافًا وجافًا.
أضف الدقيق والبقدونس إلى القدر وقلب لمدة دقيقتين على نار متوسطة حتى   .8

يصبح المزيج بني اللون. 
أضف البطاطس المطهية والجزر والبازالء إلى القدر واخلط جيداً حتى تمام   .9

االمتزاج. 
اسكب المرق السائل تدريجيًا، بمقدار ضئيل في كل مرة، مع الخلط باستمرار   .10
وأضف 5 أكواب من المرق إلى القدر وقلب حتى تنتهي من إضافة السائل بأكمله 

ويصبح قوام الخليط ناعمًا.
أضف كريمة الطهي واستمر في الطهي حتى يبدأ الخليط في الغليان ويصبح   .11

القوام كثيفًا بدرجة كافية لتغطي الصلصة ظهر الملعقة، وذلك سيستغرق بضع 
دقائق. اضبط المذاق وأضف الملح والفلفل حسب الرغبة.

اسكب يخنة الدجاج بملعقة في الزبديات الفخارية الخاصة بالفرن لتم¼ الزبدية   .12
حتى ثالثة أرباعها (3/4) ثم اتركها لترتاح في البراد لمدة 15 دقيقة.

لتحضير عجينة الفطيرة (الباستري)

اخلط الدقيق والملح ومسحوق الخبز في وعاء محضر الطعام المزود بقطعة   .13
معدنية للخلط. أضف الزبدة واخفق في شكل نبضات لبضع مرات أو حتى يصبح 

الخليط مثل فتات الخبز. وأثناء عملية الخلط، أضف الماء المثلج واستمر في الخلط 
لفترة كافية حتى تصبح العجينة رطبة ومتماسكة معًا. 

اخرج العجينة وضعها على لوح مغطى بالدقيق وشكلها على هيئة كرة وتأكد   .14
من عدم عجن العجينة. غلِّف العجينة بغالف نايلون شفاف واتركها في الثالجة لترتاح 

لمدة 30 دقيقة. 
بمجرد أن تبرد العجينة، قسمها إلى أرباع وافرد كل قطعة في شكل دائرة بسمك   .15

8 بوصات.
سخن الفرن مسبقًا إلى 180 درجة مئوية أو 375 درجة فهرنهايتية.  .16

إعداد الفطائر
ادهن الحروف الخارجية لكل زبدية فخارية مملوءة بالبيض المخفوق. ضع العجينة   .17

المفرودة فوق الزبديات الفخارية. اثِن العجينة لطيها فوق الجوانب بالضغط عليها 
لتلتصق. ادهن العجينة بالبيض الخفوق واصنع ثالثة شقوق طولية رفيعة في السطح 

ليخرج منها البخار عند الطهي. رشها بملح البحر والفلفل المجروش. 
ضع الزبديات على صينية الفرن واخبزها حتى يصبح لون السطح بنيًا ذهبيًا   .18

وتكون الحشوة ساخنة جداً لدرجة الغليان. 
يفضل تقديمها دافئة مع سلطة جانبية.   .19



المكونات

لتحضير عجينة التارت (الباستري)
دقيق لجميع ا¹غراض

(كمية إضافية للرش أو التغطية)
سكر ناعم (كاستر)

زبدة غير مملحة
بيض كبير

حبوب الَخبز/خزفية أو صالحة ل¼كل
للحشوة

تفاح (كبير)

زبدة غير مملحة
سكر ناعم (كاستر)

بيض
دقيق عادي

مسحوق الخبز
لوز مطحون

مربى البرتقال
حليب

رقائق اللوز

المقادير        

225 جم

80 جم
110 جم

بيضة واحدة
للخبز ا¹عمى

2 ثمرة
(مقشرتان ومقطعتان إلى

مكعبات)
110 جم
110 جم

بيضة واحدة
55 جم

½ ملعقة صغيرة
110 جم

75 جرام
2 ملعقة كبيرة
لتغطية التارت

تارت بيك ويل بالتفاح والبرتقال
الطريقة:

ضع الزبدة والسكر في وعاء خلط واخلطهما معًا جيداً حتى   .1
يكتسبا قوامًا كريميًا وهشًا. أضف البيض والدقيق مع التقليب 

واخلطهم معًا. أفرغ العجين على سطح مرشوش بالدقيق وشكله 
برفق على هيئة كرة صغيرة. غلفها بغالف نايلون شفاف وضعها في 

الثالجة لمدة 30 دقيقة.
ن قاعدة قالب التارت  سخن الفرن مسبقًا إلى 180 درجة مئوية. بطِّ  .2

ذي القاع المتحرك وقطر 25 سم بورق الخبز وادهن الجوانب بمادة 
دهنية. افرد العجين على هيئة دوائر بقطر 30 سم، ثم ارفعها بحرص 

إلى القالب واضغط عليها برفق حول الحواف باستخدام إصبعين 
وإبهامك. إذا كان العجين رقيقًا بشكل كاٍف، ال تثقب القاعدة.

قشر التفاح وقطعه إلى مكعبات، ثم ضعه جانبًا في وعاء.  .3
د قطعة من ورق الخبز المضاد لاللتصاق، ثم افردها ثانيًة  جعِّ  .4

واستخدمها في تبطين قاعدة وجوانب التارت. إملء منتصف القالب 
بالحبوب المجففة أو حبوب الخبز الخزفية، وهذا ما يُطلق عليه الخبز 

ا¹عمى. اخبز عجين التارت لمدة 10 دقائق، ثم أزل الحبوب والورق بحذر 
واخبزها لمدة 10 دقائق أخرى. أخرجها من الفرن وضعها جانبًا على حامل 

سلكي.
ضع التفاح في قدر صلصة متوسط الحجم مع 25 جم من الزبدة و  .5
25 جم من السكر. ضع القدر على حرارة منخفضة واطِه محتوياته برفق 

(على نار هادئة) حتى تلين قطع التفاح، لمدة 10 دقائق تقريبًا.
ر الحشوة. ضع الكمية المتبقية من الزبدة  في هذه ا¹ثناء، حضِّ  .6
والسكر في وعاء خلط كبير واخلطهما معًا جيداً حتى يكتسبا قوامًا 

خفيفًا وهشًا. أضف البيض والدقيق ومسحوق الخبز واللوز المطحون 
مع التقليب، ثم أضف الحليب واخلطهم جميعًا للحصول على قوام 

نصف سائل.
Èعداد التارت، افرد طبقة مستوية من مربى البرتقال على قاعدة   .7

التارت المخبوزة وأضف فوقها خليط التفاح. أضف الحشوة بشكل 
متساٍو باستخدام قمع عادي ذي فوهة بقطر 10 ملم فوق خليط التفاح 

وأخيراً أضف رشة سخية من رقائق اللوز.
اخبز التارت لمدة 25 إلى 30 دقيقة حتى ينتفخ ويكتسب اللون   .8

الذهبي.
قدمه دافئًا مع الكريمة المخفوقة.  .9



المكونات

لتحضير عجينة التارت (الباستري)
زبدة غير مملحة 

سكر ناعم (كاستر)
دقيق لجميع ا¹غراض

(منخول، كمية إضافية للتعفير)             
بيض                                                               

بودرة كاكاو                                                   
للحشوة

حليب كامل الدسم                                                         
كريمة خفق                                                 

سكر ناعم                                                       
شوكوالتة داكنة (تحتوي على %70 كاكاو)       

بيض  
للجاناش

كريمة   
شوكوالتة داكنة (مقطعة)                     

سكر بودرة                                                
للكريم شانتيه

كريمة خفق                                                              
سكر بودرة                                                         

مستخلص الفانيليا                                                 

المقادير        

165 جم
110 جم

280 جم

بيضة واحدة
30 جم

100 جم
280 جم

30 جم
175 جم

بيضة واحدة

1 كوب
1 كوب
50 جم 

100 مللي
10 جم

بضع قطرات

تارت الشوكوالتة
الطريقة:

سخن الزبدة في مقالة تشويح كبيرة واترك البصل ليصبح طريًا   .1
لمدة 5 دقائق. 

أضف الثوم والبابريكا وواصل الطهي لمدة دقيقة واحدة. أضف   .2
الفطر واطِه على حرارة عالية، مع التقليب المتكرر، لمدة 5 دقائق.
أضف المرق وصلصة ورسترشير للخليط. اترك الخليط حتى   .3
يغلي، ثم دعه يُطهى على نار هادئة لمدة 5 دقائق حتى تصبح 

الصلصة أكثر كثافة.
ارفع الخليط من على النار ثم أضف كريمة الطهي وكل   .4

البقدونس تقريبًا مع التقليب. تأكد من رفع القدر من على النار حتى ال 
تنفصل الصلصة.

يُقدم الطبق مع وعاء من ا¹رز ويُزين بما تبقى من البقدونس   .5
المقطع.


