
المقادير    المكونات    

لتحضير صلصة الطحينة
زبادي     
طحينة

عصير ليمون                                          
ثوم (مهروس)                                  

ملح
كمون

للتقديم
خبز عربي                                       

حمص مطهي بمرق        
التزيين

فلفل حلبي                                    
سمن           

صنوبر                                               
بقدونس    

¾ كوب
4 مالعق كبيرة
3 مالعق كبيرة

2 فص
حسب الرغبة

رشة

2 رغيف
2 كوب

مقدار ضئيل/رشة صغيرة
2 ملعقة كبيرة
1 ملعقة كبيرة
1 ملعقة كبيرة

فتة الحمص

الطريقة:

لتحضير صلصة طحينة
اخلط الزبادي مع الطحينة في وعاء وأضف عصير   .1

الليمون والثوم ورشة من الملح والكمون. اضبط المذاق 
والحموضة والكثافة.

لتحضير وتقديم الفتة
سخن الفرن مسبقًا إلى 160 درجة مئوية.  .1

قطع الخبز إلى مكعبات متوسطة الحجم وحمصها   .2
في الفرن حتى تكتسب لونًا بنيًا ذهبيًا.

سخن حبات الحمص المسلوقة وأضف الملح والفلفل   .3
ا±سود حسب الرغبة.

ضع الخبز المحمص في قاع الطبق يعلوه حبات   .4
الحمص، ثم اسكب بعض من مرق الحمص عليه باستخدام 

ملعقة.
غِط الخليط بصلصة الطحينة وأنثر الفلفل الحلبي   .5

ا±حمر فوقه.
للتزيين: سخن السمن في مقالة وحِمص الصنوبر   .6

حتى يكتسب اللون الذهبي واسكبهما فوق الفتة على 
الفور. زين الطبق بالبقدونس.

نصيحة: لسلق حبات الحمص، انقع حبات الحمص المجففة 
لمدة 12 ساعة على ا±قل واطهها حتى يصبح قوامها طريًا.



المكونات

بطاطس (مقطعة إلى شرائح)                                
باذنجان (مقطع إلى شرائح)                               
بصل (مقطع إلى شرائح)                                   

ثوم (مهروس)                              
الفلفل ا±حمر (منزوع البذور ومقطع إلى شرائح)      

زعتر (إضافي للتزيين)               
زيت زيتون                                              

طماطم شيري (مقطعة إلى نصفين)              
بيوريه الطماطم 

جبنة فيتا (مقطعة إلى شرائح)                                       
زبادي
بيض

جبنة بارميزان (مبشورة)                          
كوسة (مقطعة إلى شرائح)                               

ملح وفلفل

المقادير        

2 ثمرة كبيرة
1 ثمرة كبيرة
1 ثمرة كبيرة

2 فص
2 قطعة

2 ملعقة كبيرة
4 مالعق كبيرة

1 كوب
1 كوب
1 كوب
1 كوب

3 بيضات
½ كوب

قطعة واحدة
حسب الرغبة

المسقعة النباتية
الطريقة:

سخن الفرن مسبقًا إلى 200 درجة مئوية.   .1
ضع شرائح البطاطس في صينية شوي مع الباذنجان   .2

والكوسة والبصل والثوم والفلفل، ثم أضف الملح والفلفل 
للخضروات. أضف الزعتر فوقها وادهنها جميعًا بزيت الزيتون 

واخلط. اشِو الخضروات لمدة 15 إلى 20 دقيقة مع إدارة 
الصينية نصف استدارة بعد مضي نصف المدة  المحددة من 

الوقت اا±ساسي لشي الخضروات. أضف الطماطم واطِه 
لمدة 5 دقائق حتى يصبح الخليط طريًا بني اللون عند 

الحواف. أخرجها من الفرن.
لالنتقال إلى المرحلة الثانية من عملية الطهي،   .3

اخفض حرارة الفرن إلى 160 درجة مئوية.
لتحضير الطبقات: ضع نصف الخضروات المشوية في   .4

طبق خزفي/طبق مقاوم للحرارة ثم أضف أكثر من نصف 
بيوريه الطماطم وكل كمية الجبنة الفيتا كطبقات، ثم 
ضع المتبقي من الخضروات وبيوريه الطماطم فوقهم.

اخلط الزبادي والبيض وجبنة البارميزان في وعاء حتى   .5
يصبح الخليط ناعمًا واسكب الخليط فوق الخضروات. اخبز 

لمدة 20 إلى 30 دقيقة. 
تأكد من أن خليط الزبادي متماسك جيداً قبل التقديم.  .6

زين الطبق بأوراق الزعتر.  .7



المكونات

لصلصة الكاري
سيقان عشب الليمون 
فلفل أخضر حار تايالندي

(منزوع البذور، مقطع إلى قطع صغيرة للغاية)          
ثوم (مقشر ومهروس)  

خولنجان (مقشر، مقطع)                                
بصل الشالوت

(مقشر، مقطع إلى قطع صغيرة للغاية)                      
كزبرة (طازجة، مقطعة)                                  

مسحوق الكمون                                                        
مبشور قشر الليمون                                                                  

صلصة السمك التايالندية                                                       
مسحوق فلفل أسود                                            

للكاري
زيت الفول السوداني                                                        

توفو (مقطع إلى مكعبات)                                                           
فطر (مقطع إلى أرباع)                                       

فلفل أحمر حلو (قطع كبيرة)                                   
عرانيس ذرة صغيرة (مقطعة إلى أنصاف)                                          

بروكلي (قطع كبيرة)                                                     
حليب جوز الهند (معلب)                                                 

أوراق ليمون الكافير                                                  
صلصة السمك التايالندية                                                        

سكر نخيل                                                                
أوراق ريحان تايالندي (قطع طولية رفيعة)                                  

للتزيين
عصير ليمون حامض                                                           

كزبرة (طازجة، مقطعة)                                   

المقادير        

4 سيقان
6 ثمرات

3 فصوص
2 ملعقة كبيرة

2 ثمرة

4 مالعق كبيرة
1 ملعقة صغيرة
1 ملعقة صغيرة

1 ملعقة كبيرة
½ ملعقة صغيرة

3 مالعق كبيرة
½ كوب
½ كوب
½ كوب
½ كوب
½ كوب
2 كوب
8 أوراق

1 ملعقة كبيرة
1 ملعقة صغيرة

4 مالعق كبيرة

2 ملعقة صغيرة
4 مالعق كبيرة

الكاري ا±خضر التايالندي
الطريقة:

لصلصة الكاري، قطع عشب الليمون إلى شرائح   .1
رفيعة. ضعه في محضر الطعام مع باقي مكونات صلصة 

ن صلصة سميكة. أطفئ محضر  الكاري واخلطها حتى تتكوِّ
الطعام وادفع الخليط ±سفل من حين Âخر باستخدام 

ملعقة مطاطية، واخلط ثانية حتى يصبح خليط الصلصة 
السميكة متجانسًا. ضع الخليط في وعاء للخلط.

سخن الزيت في مقالة ووك. عندما يسخن الزيت، اقِل   .2
التوفو قليًا سريعًا وضعه جانبًا.

في نفس المقالة، أضف المزيد من زيت الفول   .3
السوداني واطِه صلصة الكاري لمدة 3-2 دقائق.

أضف حليب جوز الهند مع التقليب حتى يغلي ثم   .4
اخفض الحرارة لُيطهى على نار هادئة لمدة 5 دقائق.

أضف جميع الخضروات وأوراق ليمون الكافير واطِهها   .5
على حرارة متوسطة حتى تصبح جميع الخضروات طرية. ثم 

أضف التوفو.
وأضف صلصة السمك وسكر النخيل واضبط كمية   .6

الملح والتوابل. ارفع الخليط من على النار، وأضف عصير 
الليمون.

اختبر المذاق للتأكد من الحصول على القدر المناسب   .7
من الحالوة والحرارة والملوحة ولمسة حامضية.

قدم الطبق في وعاء مزين بأوراق الريحان التايالندي.  .8



المكونات

تورتيال الدقيق                                                     
كوسة (مقطعة)                                                   
فلفل أخضر حلو (مقطع)                                   

البصل (مقطع)                                                         
ثوم (مفروم)                                                           

كمون مطحون                                                              
مسحوق الفلفل الحار                                                            

جبنة شيدر (مبشورة)                                           
كزبرة

زيت زيتون                                                                         
للتقديم

كريمة حامضة                                                               

المقادير        

2 قطعة (10 بوصة)
½ قطعة

¼ كوب
¼ كوب

فص واحد
¼ ملعقة صغيرة

حسب الرغبة
½ كوب
¼ كوب

2 ملعقة صغيرة

حسب الرغبة

كيساديا الخضروات الحارة
الطريقة:

في مقالة تشويح، أضف ملعقة صغيرة من زيت الزيتون على   .1
حرارة متوسطة حتى يسخن الزيت.

أضف الكوسة والفلفل الحلو والبصل والثوم ومسحوق الفلفل   .2
الحار ومسحوق الكمون وقلب لمدة 4-3 دقائق حتى تصبح الخضروات 

طرية من الداخل ومقرمشة من الخارج.
اسكب الخليط بالكامل في قطعة تورتيال واحدة باستخدام   .3

ملعقة. أضف الجبنة الشيدر والكزبرة على السطح ثم غِطها بقطعة 
تورتيال أخرى.

نظف مقالة التشويح من أي بقايا عالقة ثم أضف ملعقة صغيرة   .4
من زيت الزيتون. ضع التورتيال في المقالة وسخنها لمدة 2-1 دقيقة 

لكل جانب على حرارة متوسطة أو حتى تكتسب لونًا بنيًا خفيفًا.
قطعها إلى 8 شرائح متساوية وقدمها مع الكريمة الحامضة.  .5

يمكن إعداد الكريمة الحامضة بخلط عصير الليمون مع الكريمة.   .6
ال تخلط أكثر من الالزم حتى ال يتخثر الخليط.



المكونات

زبدة  
بصل (مقطع إلى قطع صغيرة للغاية)                          

فلفل أحمر (بابريكا)   
فصوص ثوم (مهروسة)                         

فطر ا±زرار البيضاء (مقطع)             
فطر الكستناء (مقطع)        

فطر بورتوبيللو (مقطع إلى شرائح)            
فطر البورسيني (مقطع إلى شرائح)                 

مرق الخضروات                                       
صلصة ورسترشير                            

كريمة الطهي                                        
للتزيين

بقدونس (مقطع إلى قطع كبيرة)                   
للتقديم

ا±رز ا±بيض المطهي                               

المقادير        

4 مالعق صغيرة
حبة واحدة

4 ملعقة كبيرة
2 فص
1 كوب

½ كوب
1 كوب

½ كوب
1 كوب

1 ملعقة كبيرة
3 مالعق كبيرة

¼ كوب

2 كوب

ستروجانوف الفطر
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 ا±رز ويُزين بما تبقى من البقدونس   .5
المقطع.


