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Halah Omar
وصفة

الط��قة:

دقيــق + صــدور دجــاج بصــل + ثــوم + جــ�ر فلفــل �ومــي 
ملعقــه ك�يــره خــل ملعقــه ك�يــره ســومط�ا ( شــطه 
ــره  ــن ك�ي ــا صــوص ملعقتي ــره صوي ــن ك�ي ــة ) ملعقتي ثقيل
بهــار  صغيــره  ملعقــه  ملــح  صغيــره  ملعقــه  كا�شــب 
مشــكل ملعقــه صغيــره باب��ــكا ملعقــة ك�يــره نشــأ + 

كوب ماء 
للــ�ز : ملعقتيــن ك�يــره ��ــت كو�يــن �ز مصــري مــن وايــت 
ســوان ( مغســولين ) ٣ اكــواب مــاء مغلــي ( كل كــوب 

�ز كوب ونص ماء ) ملح على حسب الذوق.

ــهم  ــطه ونغمس ــات متوس ــاج لمكعب ــدور الدج ــع ص نقط
بالدقيــق ونقليهــم ب��ــت حــار اليــن مايأخــذوا لــون ذهبــي 
وثــوم وجــ�ر  ��ــت وبصــل  نحــط شــوية  وفــي طــاوه 
وفلفــل �ومــي اليــن مايذبلــوا نحــط الدجــاج اللــي قلينــاه 
الخــل والصويــا والســومط�ا والكا�شــب وعشــان  مــع 
ــي  ــأ ف ــره نش ــه ك�ي ــذوب ملعق ــوص ن ــا الص ــل معان يثق
الدجــاج  فــوق  ونصبهــا   ( عــادي   ) فا�ــر  مــاء  كــوب 

ونخليهــم علــى النــار خمــس دقا�ــق,  و نقدمهــا مــع الــ�ز 
جربوها و عليكم بالعافيه.

المقاد�ر:
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ــهم  ــطه ونغمس ــات متوس ــاج لمكعب ــدور الدج ــع ص نقط
بالدقيــق ونقليهــم ب��ــت حــار اليــن مايأخــذوا لــون ذهبــي 
وثــوم وجــ�ر  ��ــت وبصــل  نحــط شــوية  وفــي طــاوه 
وفلفــل �ومــي اليــن مايذبلــوا نحــط الدجــاج اللــي قلينــاه 
الخــل والصويــا والســومط�ا والكا�شــب وعشــان  مــع 
ــي  ــأ ف ــره نش ــه ك�ي ــذوب ملعق ــوص ن ــا الص ــل معان يثق
الدجــاج  فــوق  ونصبهــا   ( عــادي   ) فا�ــر  مــاء  كــوب 

ونخليهــم علــى النــار خمــس دقا�ــق,  و نقدمهــا مــع الــ�ز 
جربوها و عليكم بالعافيه.
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Kamal Zaineddein
وصفة

صحــن صــدور دجــاج بــدون عظم + حليــب ســائل+٢ ملعقة 
طعــام باب��ــكا +٢ ملعقــة طعــام بهــار ك�ين+ملعقــة 
ــل+ ــودرة بص ــرة ب ــة صغي ــس +ملعق ــح الكرف ــرة مل صغي
ملعقــة صغيــرة بــودرة ثوم+نصــف ملعقــة صغيــرة فلفــل 
نصــف   + ا�يــض  فلفــل  ملعقــة صغيــرة  اســود+نصف 
ملعقــة زعتــر +ونصــف ملعقــة او��غانــو + ربــع كيلــو 
طحيــن + خبــز برغــر + جبــن مو�ا��ــال حســب الرغبــة + 

ما�ونيز + خس ام��كي

المقاد�ر:

الط��قة:
ينظــف الدجــاج جيــدا نقطــع الصــدور انصــاف ، ينقــع لمــدة 
ليلــة كاملــة او ٦ ســاعات تق��بــا بالحليــب مــع ملعقــة خل  
بعــد النقــع يمكنــك اضافــة المكونــات والمقاد�ــر للحليــب 
و ننقــع لمــدة ســاعة اضافيــة و نحضــر الطحيــن ونضــع 
ننبــل  و  بالمقاد�ــر  المذكــورة  البهــا�ات  كميــة  نفــس 
الدجــاج وننركــه و�رتــاح لمــدة عشــر دقائــق، نقلــي اادجــاج 
الــى  تق��بــا   ٢٥٠ عاليــة  حــ�ارة  علــى  ال��ــت  فــي 
ــز وخــس و  ان يتحمــر الدجــاج، نحضــر الســاندويتش ما�وني

جبنة مو�ا��ال و نضع اادجاج المقلي 
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Rawan Abdulaziz
وصفة

�يــض علــى حســب كميتــك + فلفــل �ومــي مقطعــه 
ــل  ــار + بص ــات صغ ــع مربع ــل مقط ــار + بص ــات صغ مربع
اخضــر شــوي مقطــع +طماطــم مقطــع مربعــات صغــار +
كزبــره او بقدونــس اللــي تح�يــن+ بهــا�ات ملعقــة او 
ــره (كمــون، فلفــل اســود،ملح،بودرة  نصــف ملعقــة صغي

ثوم) +توست

المقاد�ر:

الط��قة:
اخلــط ال�يــض + خضــار كلهــا + بهــا�ات و اصبهــم بالتــاوه 
او  كزبــره  مــن  شــوي  بقــي  "مطجــن"  اخلطهــم  و 
بقدونــس للت��ــن (فــي نــاس تحــب تشــوح الخضــار بعد�ــن 

تصب ال�يض)
اقــص اطــ�اف التوســت و افردهــا و بعدهــا بصوانــي 
كــب كيــك الك�يــر احــط و�ق الزبــده واحــط التوســت 

فوقه
احــط ال�يــض و فوقهــا شــوي مو���ــال و بالفــ�ن مــن 

فوق و تحت 

خلطة اجبان
كل االجبــان اللــي تح�ينهــا + فلفــل �ومــي مقطــع صغــار 
و طماطــم شــوي و كزبــره و نعنــاع ( ارقانــو ، كمــون) و 

اخر شيء بعدها احط مو���ال و بالف�ن 
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اخلــط ال�يــض + خضــار كلهــا + بهــا�ات و اصبهــم بالتــاوه 
او  كزبــره  مــن  شــوي  بقــي  "مطجــن"  اخلطهــم  و 
بقدونــس للت��ــن (فــي نــاس تحــب تشــوح الخضــار بعد�ــن 

تصب ال�يض)
اقــص اطــ�اف التوســت و افردهــا و بعدهــا بصوانــي 
كــب كيــك الك�يــر احــط و�ق الزبــده واحــط التوســت 

فوقه
احــط ال�يــض و فوقهــا شــوي مو���ــال و بالفــ�ن مــن 

فوق و تحت 

خلطة اجبان
كل االجبــان اللــي تح�ينهــا + فلفــل �ومــي مقطــع صغــار 
و طماطــم شــوي و كزبــره و نعنــاع ( ارقانــو ، كمــون) و 

اخر شيء بعدها احط مو���ال و بالف�ن 
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Sara Mohammed
وصفة

٢/صــدور دجــاج مقطعــه مربعــات + كــوب ونــص ك��مــة 
ــات  ــل مربع ــائل + ١/بص ــن س ــرة جب ــة ك�ي ــخ + ملعق طب
+ ٢/طماطــم مربعــات + ٢/ فلفــل علــوب الحــار  + ملعقة 
ك�يــرة بهــا�ات هنديــة مشــكلة + ملعقــة ك�يــرة كركــم 
مطحــون + ٢/ ملعقــة ك�يــرة مــاء ورد + ١/ملعقة صغيرة 

زعف�ان مطحون + زبدة + ��ت ��تون + ماجي + كزبرة  
ــة  ــا�ات هندي ــادي + به ــة زب ــاج : علب ــدور الدج ــة ص  �ت�يل
مشــكلة + كركــم + مــاء ورد  و�تــركك فــي الثالجــة 

لمدة ساعتين ع االقل

المقاد�ر:

الط��قة:
 نحمــس صــدور الدجــاج ، اذا اســتوت تمامــًا ننقلهــا الــي 
صحــن ، بنفــس القــدر اللــي حمســنا فيــه صــدور الدجــاج ،  
ــه  ــس في ــون ونحم ــت ��ت ــرة �� ــة ك�ي ــدة وملعق ــط زب نح
والماجــي  والفلفــل  والكزبــرة  والطماطــم  البصــل 
كركــم  وملعقــة  مشــكله  هنديــة  بهــا�ات  وملعقــة 
وملعقــة صغيــرة زعفــ�ان مطحــون لمــن يتســبكون نحــط 
عليهــم ملعقــة ك�يــرة جبــن ســائل ، كــوب ونــص ك��مــة 

طبخ �تركة خمس دقا�ق 
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نخلطهــم فــي  ثــم  الجبــن  يــذوب  لمــن  نــار هاديــة  ع 
الخــالط ونرجعهــا للقــدر ونضيــف الدجــاج ثــم �تركهــا 

تطبخ تق��بًا ١٠ دقا�ق وبعدها نقدمها
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أضواء الدوسري

ــة  ــم + حب ــن العظ ــي م ــاج المخل ــدر الّدج ــن ص ــة م قطع
مــن الفلفــل الّ�ومــي المقّطــع + حبــة مــن الّطماطــم 
المقّطعــة + �أســان مــن البصــل المقّطــع لشــ�ائٍح رفيعــة
ــرة مــن  + نصــف كــوب مــن ��ــت الّ��تــون + ملعقــة ك�ي
رّب البنــدورة + نصــف كــوب مــن المــاء + ملعقــة صغيــرة 
مــن الملــح، والفلفــل األســود، والفلفــل األ�يــض، والّزعتــر 

المجّفف، والبها�ات المشكلة.

المقاد�ر:

الط��قة:
ــرة، وضعيهــا  ــاٍت صغي   قّطعــي صــدر الّدجــاج إلــى مكعب
الّنــار،  الّ��تــون فــي مقــالٍة علــى  ��ــت  جانبــًا. ضعــي 
ــات الّدجــاج وقّل�يهــا  ــم أضيفــي مكّعب ــًال ث وســخنيها قلي
حتــى �تحّمــر. أضيفــي الّطماطــم، والفلفــل الّ�ومــي، 
الّدجــاج.  مــع  جميعهــا  وقّل�يهــا  جميعهــا،  والبهــا�ات 
أضيفــي رّب البنــدورة ونصــف كــوب مــن المــاء وا�ركــي 
ــع  ــٍق م ــر دقائ ــدة عش ــٍة لم ــاٍر منخفض ــى ن ــات عل المكّون
ــة  ــى ورق ــال عل ــع الّتورتي ــي قط ــتمر. ضع ــب المس الّتقلي
فو�ــل، وضعيهــا فــي الفــ�ن لمــدة خمــس عشــرة دقيقــة. 

افردي قطع الّتورتيال ووّزعي عليها حشوة فاهيتا 
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الّدجــاج بالّتســاوي، ولّفيهــا بشــكل شــطائٍر أســطوانية. 
عيها ألنصاٍف وقدميها ساخنة. قطِّ
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الط��قة:
فــي تــاوه ع النــار نضــع ��ــت ��تــون مــع الثــوم والزنج�يــل 
ونشــوحه قليــًال ثــم نضــع الدجــاج (مــا نحــرك الدجــاج 
نخليــه زي مــا هــو واذا تحمــر نقلبــه ع الوجــه الثانــي . كــذا 
اذا  بليو�تــه و�ياضــه)  الدجــاج يســتوي وهــو محتفــظ 
اســتوى الدجــاج نضيــف البصــل والفلفــل الملــون و نقلبــه 
و نخليــه لحــد مــا �بــدأ يذبــل ثــم نضيــف صــوص الك��مــه 
ونخليــه ع نــار هاديــه ١٠ دقا�ــق يتســبك.. يقــدم مــع خبــز 

او �ز.. وللكيتونين ممكن نقدم معها �ز الزهره

٢ صــدر دجــاج مقطــع مكعبــات + حبــة فلفــل �ومــي 
اخضــر (مكعبــات)+ حبــة فلفــل اصفــر (مكعبــات) + حبــة 
زنح�يــل   + مهــ�وس  ثــوم  +٢فــص  (مكعبــات)  بصــل 

مبشور  
 صوص الك��مه:

+ ١/٢ كــوب زبــدة فــول ســوداني ك��ميــه + ١/٢ كــوب 
حليــب جــوز هند + ١/٤ كوب ك��مة طبخ+ ١/٤ كوب ماء 

حار+ ١م ك خل تفاح+ ١م ك صلصلة صويا معتدله

المقاد�ر:
أماني الطو�ل

وصفة
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المقاد�ر:
ــره +  ــة كزب ــع حزم ــس + رب ــة بقدون ــع حزم ــات+ رب ٣ �يض
كــوب حليــب ف��ــش+ فصيــن ثــوم + بصلــه صغيــره + 

ملعقة كمون + ملعقة ملح + نصف كوب ��ت 
 المقاد�ر الجافه: 

 كوب ونص دقيق حمص+ ملعقه �يكنج باودر

أماني الطو�ل
وصفة

الط��قة:
توضــع المقاد�ــر فــي الخــالط وتخلــط جيــدًا ثــم توضــع ع 

المقاد�ر الجافه وتحرك بالسلك اليدوي،  
�ــرش  قــم  الزبــده  ببخــاخ  كيــك  البــوب  جهــاز  �ــرش 
ــرك  ــه، يت ــن الخلط ــبه م ــه مناس ــع كمي ــم و توض بالسمس

٣ دقائق ثم يفتح الجهاز
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إب�اهيم عبدالع��ز
وصفة

بصــل مقطــع صغيــر مقــدار كوب+ثــوم مقطــع صغيــر 
ــوص  ــن +ص ــرة علبتي ــم مقش ــوب +طماط ــع ك ــدار رب مق
الطماطــم علبتيــن  +صلصــة طماطــم مقــدار ملعقــة+

أفخاذ دجاج +ك��مه طبخ 
+Garam masala + Chicken masala  : بهــا�ات هنديــه
كركــم + بــودره الثــوم + بــودره البصــل + بــودره الزنج�يــل 

+كزبره مطحونه + سكر

المقاد�ر:

الط��قة:
 أول شــي يتبــل الدجــاج بمــده ال تقــل عــن خمــس ســاعات 

ب: 
ــودره  ــوم  +ب ــودره ث ــم + ب ــود +كرك ــل اس ــح  +فلف  مل
ــه  ــر ليمون ــه  +عصي ــب الرغب ــل حس ــكا + فلف ــل +بب�� بص
و�وضــع  كويــس  +ويخلــط  زبــادي   +علبــه  واحــده 

بالثالجة ع االقل ٥ ساعات 
والثــوم  والبصــل  زبــده  ملعقتيــن  نحــط  ك�يــر  بقــدر 

ونحمسهم 
المقشــر  والطمــاط  الطمــاط  صــوص  نظيــف  بعد�ــن   

وملعقة صلصة الطماط وكوب مويا
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االســود  والفلفــل  الملــح  مــن  ملعقــة  نظيــف مقــدار 
والبها�ات المذكورة ومعاهم ملعقة سكر 

ــار  ــى ن ــه عل ــس كل شــي ونخلي ــن يتجان ــس لي نحــرك كوي
هاديــه لمــده نــص ســاعة *الزم يغطــى القــدر عشــان 

ما�طشر الفقاعاات بكل مكان
 بالوقــت هــذا نطلــع الدجــاج ونحطــة بالفــ�ن علــى حــ�ارة 

١٨٠c لمده نص ساعة او لين مايستوي 
ــاج ،  ــص الدج ــ�ق وخل ــص الم ــون خل ــاعة يك ــص س ــد ن بع
نجيــب الف�امــه اليدويــة ونحطهــا بالصــوص حــق الطمــاط 

*محتاجين نفرم الصوص وهو بالقدر* 
ــه قــوام  ــر كل ــه اي تكتــالت ويصي ــر مافي نفرمــه ليــن يصي

واحد ثقيل نفس قوام المساال 
نظيــف عليــه مقــدار كــوب مــن ك��مــه الطبــخ ونحــرك ليــن 
يتغيــر لونــه نفــس لــون المســاال ، بالمرحلــه نــذوق الملــح 

ون��د حسب الرغبه * 
نطلــع الدجــاج مــن الفــ�ن و�تأكــد انــه مســتوي وبعدهــا 

تضيفة على الصوص 
وكذا يكون جهز المساال.
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الط��قة:
نخلــط جميــع المقاد�ــر ماعــدا قطعــه الســالمون الــى ان 
ــا  ــالمون �تركه ــع الس ــا قط ــع فيه ــات ونض ــ�ج النكه تمت
نــار  علــى  عالصــاج  نضعهــا   .... بالخليــط  ســاعه  نــص 
متوســطه وتقلــب مــن كل الجهــات الــى ان �تحمــر ..... 

وتقدم 
 يمكــن تقديــم الســبانخ او البطاطــا المه�وســه كطبــق 

جانبي وصوص الك��ما بالشبت

ــوم  ــوص ث ــه+٤ فص ــص ايمون ــالمون+عصير ن ــع س ٤ قط
مف�ومين+ملعقتيــن ورشســتر صــوص+ ملعقــه حلــوب 
ــالمون+ملعقه  ــك س ــار ماجي ــه به ــردل الديجون+ملعق خ
صغيــره باب��ــكا+ رشــة فلفــل اســود مجــ�وش +بشــر نصــف 

ليمونه

المقاد�ر:
أشواق أحمد

وصفة
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إلهام الجناحي
وصفة

١كتــف لحــم غنــم مع اليــد + ٨ حبــات متوســطه بطاطس 
بقشرها +٤ حبات فلفل �ومي اصفر واحمر +٣حبات بصل 
ــود  ــل اس ــه +فلف ــب الرغب ــح حس ــر+ مل ــم ك�ي ــض حج ا�ي
ــكا ملعقــه  ــع كاس +باب�� ــون رب ــت ��ت ــه +�� حســب الرغب
ك�يــره + �وز مــاري +عصيــر ليمو�تيــن + او��جانــو + ٥
حبــات ثــوم مهــ�وس + ٤مــن الثــوم الكامــل بقشــوره + 

معجون طماط ٤ مالعق

المقاد�ر:

الط��قة:
تقطع الفلفل ال�ومي والبصل الى دوائر سميكه

 البطاطس كامله بدون تقطيع
 تصــف فــي قــاع صينيــة الفــ�ن وتصــف معهــا الثــوم 
ــر  ــع مقاد� ــط جمي ــص تخل بالقشــر بعــد تقطيعهــا مــن الن
ــا  ــزء منه ــذ ج ــون وناخ ــون والمعج ــت والليم ــار وال�� البه

لتبهير الخضار
الجزء الثاني نبهر بها اللحم مع عمل مساج جيد

 �وضــع اللحــم فــوق الخضــار يضــاف لقــاع اللصينيــه نــص 
كوب ماء

تغطى الصينيه جيدًا وباحكام بالقصير وعلى الف�ن 
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درجــه حــ�اره ٢٠٠ لمــدة نــص ســاعه ومــن ثــم درجــه حــ�اره 
١٨٠ لمدة ٣ساعات

�تــرك بعــد ذلــك لمــده نــص ســاعه لترتــاح ثــم تقــدم علــى 
ان يتــم ضغــط البطاطــس وخلطهــا مــع باقــي الخضــار 

الذا�به وتقدم على طبق خشبي جميل.
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الط��قة:
ط��قــه التحضيــر العجيــن : تعجــن العجينــة بجميــع المقاد�ــر 
المذكــوره ثــم �تــرك ترتــاح لمــده نصــف ســاعة ثــم تكــور 
ــي و  ــت نبا� ــر ب�� ــور الصغي ــس الك ــم تغم ــره ث ــور صغي لك

كذلك مع جميع كور العجينة 
مقاد�ــر  جميــع  خلــط  يتــم   : الحشــوة  تحضيــر  ط��قــه 
الحشــوة المذكــور مــع اضافــة قليــل مــن الملــح مــع 

كمون 
ط��قــه الحشــو : يتــم فــرد العجينــة بشــكل دائــري و تكــون 
بشــكل رهيــف مــع الحــرص عــدم تشــقق العجينــة يتــم 
ــق  ــم تط�ي ــع ث ــكل مرب ــف بش ــي المنتص ــو ف ــع الحش وض

العجينة من جميع األط�اف األربعة

 العجينــة : كــوب طحيــن +تق��بــا ربــع كــوب مــاء + نصــف 
ملعقة صغيره ملح 

الحشــوة : لحــم مفــ�وم مســتوي فقــط ملــح و فلفــل 
كــ�اث   + صغيــر  مقطــع  +طماطــم  كمــون  و  اســود 

مقطع صغير  +�يض

المقاد�ر:
بسام الخطيب

وصفة
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جمانه شافعي
وصفة

المقاد�ر:
صــدور دجــاج مفتــت + بصلتيــن + ٣مالعــق ��ــت ��تــون +
معلقتيــن ك�يــره ســماق + ملعقــة صغيــره كمــون + 
ملعقــة صغيــره فلفــل اســود + ملعقــة صغيــره باب��ــكا + 
 + خيــار  مخلــل   + صــاج  خبــز   + ملــح  صغيــره  ملعقــة 

بطاطس مقلي + جرجير + زبادي �وناني + ��ت ��تون

الط��قة:
نسلق الدجاج نصف ساعه ثم تفتت

ــار نشــوح البصــل فــي ال��ــت حتــى  فــي مقــاله علــى الن
ــف دجــاج والســماق والبهــا�ات ومــ�ق  ــذوب تمــام نضي ي

الدجاج ونقليه خمس دقائق ونرفعه 
بحشــوة  ونحشــيه  نصفيــن  الــى  الصــاج  خبــز  نقطــع 
المســخن وشــ��حتين خيــار مخلــل والبطاطــس والجرجيــر 
ــت ونســكر الشــوايه  ــي ونلفــه وندهــن ب�� ــادي �ونان وزب

حتى يتحمر وممكن نحمره على الصاج
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المقاد�ر:
٥٠٠ غ دقيــق خبــز +١٤٠ غ مــاء +١٤٠ غ حليــب  + ٥٥ غ 
سكر +٤٠ غ زبدة بح�ارة الغرفة +١١ غ خميرة +١٢ غ ملح  

+٢٨٠ غ بلوك الزبدة

الط��قة:
اعجن كل المقاد�ر مع بعض ما عدا لوح الزبدة *٢٨٠*  

�تخمر ف الثالجة لمدة �وم و اجهز لوح الزبدة  
بعد ٢٤ س افرد العجينة والزم تكون درجة ح�ارتها ٨ درجة 
ــة  و افردهــا علــى شــكل مربــع واحــط لــوح الزبــدة  مئوي
 single fold داخل العجينة و افردها ٢٠*٦٠  واعمل لها

و اغلفهــا كويــس و اخليهــا ف الثالجــة ســاعة و اطلعهــا 
و افرد ٢٠*٦٠ و اعمل لها single fold و برضوا ع الثالجة و 

بعد ساعه اك�ر العملية مره اخرى و ادخلها الثالجة .. 
هــذه اخــر لفــة و بعــد كــذا نفردهــا ونقطعهــا بمقاســات 
متســاوية ونلفهــا  ونخلــي الكســ�ون يتخمــر فــي دوجــة 
 egg wash ح�ارة ٢٤ درجة مئوية لمدة ساعتين و وندهنو ب
بعد م�و ساعتين درجة ح�ارة الف�ن تكون ٢٠٠ درجة مئوية 

لمدة ١٥د 

جيهان علي
وصفة
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الط��قة:
تخلــط مقاد�ــر المجموعــة االولــى مــع بعــض و�تــرك 

لمدة عشر دقائق
ــدة  ــدًا لم ــن جي ــة وتعج ــة الثاني ــر المجموع ــاف مقاد� تض

سبع دقائق
 تقسم العجينة الي قسمين و�ترك لتخمر لمدة ساعة

توضــع فــي صينيتــي الخبــز التوســت وتدهــن بزبــده و�تــرك 
عشر دقائق ثم تخبز في الف�ن على درجة ح�ارة ٣٥٠ لمدة 

نص ساعة

المجموعــة االولــى : ملعقــة ك�يرة ســكر+٢ ماعقة ك�يرة 
خميره+ ١ كأس كوب حليب دافيء 

 المجموعــة الثانيــة : نــص كأس ��ت+ ٣ كأس دقيق ا�يض
+ ٢ كأس دقيق بر+١ كأس ماء دافيء

المقاد�ر:
حنان مالكي

وصفة
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�اكان البلطان
وصفة

الط��قة:
  نضع مكعب الماجي مع لتر ماء ساخن 

اوًال يحمــس البصــل فــي المقــاله ثــم يضــاف الثــوم يقلــب 
ــاف  ــب ويض ــم يقل ــم ث ــه الطماط ــاف صلص ــم تض ــال ث قلي
اال�ز ثــم يضــاف مــاء الماجــي بالتد��ــ� مــع االســتم�ار 
ــك  ــد ذل ــتوي اال�ز بع ــى يس ــاء حت ــه الم ــب واضاف بالتقلي
يضــاف اليهــا جبــن البارميــ�ان ثــم الزبــده ثــم ك��مــه الطبــخ 

 ويقلب قليًال ثم يقدم ساخن 
مالحظه 

 الدجــاج او اللحــم شــيء اختيــاري اللحــم يطبــخ لوحــده و 
الدجاج يمكن اضافته مع اال�ز ا�ناء الطهي 

ــ�وم  + ــوم مف ــات ث ــه + ٣  حب ــره مقطع ــل صغي ــه بص  حب
صلصــه طماطــم (ســائل وليــس معجــون) + ٦  كاســات 
شــاي �ز ايطالــي + ربــع اصبــع زبــده + كاســه شــاهي 
ــ�ان +  مكعــب  ك��مــه الطبــخ +  ��ــت ��تــون + جبــن بارمي

ماجي

المقاد�ر:
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�اكان البلطان
وصفة

الط��قة:
يحمــس البصــل مــع ��ــت او شــحم اللحــم ثــم �وضــع اللحــم 
ــل +  ــوم + زنج�ي ــكا+ بهــا�ات صحيحــه+ كمــون+ ث + باب��

عليه زبادي واحده ثم تطبخ حتى يستوي اللحم 
ــم  ــب ث ــى اللحــم ويقل ــه عل ــر كامل توضــع باقــي المقاد�

�وضع على نار هادئه 
يســلق اال�ز ثــم �وضــع علــى اللحــم ثــم البصــل المحمــوس 

لل��نه فوق اال�ز ويترك على نار هادئه ٢٠-٣٠ دقيقه

مقاد�ــر الب��انــي + م ص باب��ــكا + م ص قــا�ام مســاال + 
م ص كاري + نــص م ص كركــم + نــص م ص فلفــل اســود 
+ فلفــل حــار ( اختيــاري) + ملــح + فــص ثــوم مهــ�وس +
كمــون،   + مقطــع  بصــل  حبــات   ٣  + مفــ�وم  زنج�يــل 
قرفــه، و�ق غــار، هيــل، لــوز + زبــادي علبتيــن + شــوي 
بقدونــس وكزبــره ونعنــاع مف�ومــه + كيلــو ونــص لحــم + 

�ز مقاس ٤-٥ اشخاص

المقاد�ر:
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رندا القحطاني
وصفة

الط��قة:
�تبــل الدجــاج المغســول والمقطــع بنــص كميــة الثــوم 

والزنج�يل وفلفل اسود وملح و�ترك اقل شي ساعة
 فــي تــاوه نضــع ملعقتيــن زبــده وملعقتيــن ��ــت ونشــوح 
خمــس  اســتواءه  علــى  �بقــى  حتــى  المتبــل  الدجــاج 

دقائق تق��با و�رفع من على النار
 فــي نفــس التــاوه نضــع ملعقتيــن زبــده ونضــع عليهــا 
.والطماطــم  والزنج�يــل  الثــوم  كميــة  وباقــي  البصــل 
ومعجــون الطماطــم الــى ان تذبــل جميعــا ثــم يضــاف لهــا 

البها�ات 
ترفع من على النار وتخلط الى ان تصبح خليط ناعم 

 �رجــع الخليــط عالنــار بعــد وضــع باقــي الزبــدة ويضــاف لــه 

ــه + ــات متوســطه + بصل ٣ صــدور دجــاج مقطعــه مكعب
طماطمه + ثوم ٧فصوص +  زنج�يل فرش٣ مالعق + ك��مة 
طبــخ ٣ اكــواب +ملعقــة معجــون طماطــم +بهــا�ات 
.كركــم  كاري.ماجــي  احمــر  اســود.فلفل  (ملح.فلفــل 

)حسب الذوق  +إصبع زبده  + ملعقتين ��ت

المقاد�ر:
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الدجــاج  يســتوي  ان  الــى  ويتــرك  والك��مــة  الدجــاج 
و�تجانس النكهات 

وفي األخير نقطه مهمه �تاكد من الملح والبها�ات .
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المقاد�ر:
٤/١ حليــب دافــئ + ملعقــة خميــرة فو��ــة + ٤/١كــوب 
ــح + ــق + رشــة مل ــص كــوب دقي ــة ون ــة + ثالث ــدة ذائب زب

ظرف د��م ويب

الط��قة:
باقــي  ثــم  والملــح  الدقيقــة  علــى  الزبــدة  نضيــف 

المكونات الى ان �تجانس
 -�ترك ل�تخمر ٦٠د 

 ثم نشكلها و�تركها �تخمر ٣٠د
 ثــم تدهــم بصفــار �يضــة و نســكافية وحليــب مبخــر و 

ڤانيليا

سجى امير
وصفة
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الط��قة:
ــة مــع الســكر  ــن : نضــع المــاء الدافــي فــي العجان العجي
المقاد�ــر  نضــع  ثــم  جيــًدا  وتخلــط  وال��ــت  والخميــرة 
المتبقيــة وتعجــن الــى ان تصبــح متماســكه وتغطيتهــا 
ــى  ــميها ال ــك تقس ــد ذال ــر وبع ــى ان تخم ــاعه ال ــدة س لم
وعــدم  شــكلها  بنفــس  الشــوايه  فــي  كــور ووضعهــا 
ــر  ــى ان يتغي ــواية ال ــة الش ــي بضغط ــد نكتف ــا بالي ضغطه

لونها وتك�ارها مع باقي العجين .
بعــد ذالــك نقســم العجينــه بالنصــف مــع الطــرف وحشــيها 

بالحشوات المفضله لديكم .

ــاء  ــع م ــض + كــوب اال رب ــق ا�ي ــه : ٣ اكــواب دقي العجين
ــع كــوب ســكر+  ــودره + رب ــب ب ــع كــوب حلي دافــي + رب
رشــة ملــح+ ملعقــة باكينــغ بــودر + ملعقــه ونــص خميــرة 

+ �يالة ��ت 
 " الورقيــات  مــع  المفــ�وم  اللحــم  :حشــوة  الحشــوات 

كزبرة ، بقدونس ، شبت "
حشوة التونه مع الماينيز والشطة

المقاد�ر:
ش�وق الغامدي

وصفة

 الحشوات :  
 لحــم عجــل مفــ�وم يشــوح علــى النــار ونضيــف اليــه البصــل 

والبها�ات نكتفي بالفلفل االسود والكمون والملح  
 والورقيات تضاف اخر شي وعندما تبرد نحشيها 

الحشوة االخرى تونه وما�ونيز وشطة 

33ــ#تحديات  الع�لة
 Madeed Madeed



ــة مــع الســكر  ــن : نضــع المــاء الدافــي فــي العجان العجي
المقاد�ــر  نضــع  ثــم  جيــًدا  وتخلــط  وال��ــت  والخميــرة 
المتبقيــة وتعجــن الــى ان تصبــح متماســكه وتغطيتهــا 
ــى  ــميها ال ــك تقس ــد ذال ــر وبع ــى ان تخم ــاعه ال ــدة س لم
وعــدم  شــكلها  بنفــس  الشــوايه  فــي  كــور ووضعهــا 
ــر  ــى ان يتغي ــواية ال ــة الش ــي بضغط ــد نكتف ــا بالي ضغطه

لونها وتك�ارها مع باقي العجين .
بعــد ذالــك نقســم العجينــه بالنصــف مــع الطــرف وحشــيها 

بالحشوات المفضله لديكم .

 الحشوات :  
 لحــم عجــل مفــ�وم يشــوح علــى النــار ونضيــف اليــه البصــل 

والبها�ات نكتفي بالفلفل االسود والكمون والملح  
 والورقيات تضاف اخر شي وعندما تبرد نحشيها 

الحشوة االخرى تونه وما�ونيز وشطة 
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الط��قة:
ــه بنــي غامــق، احتفظــي  حمــري البصــل حتــى يصبــح لون

منه القليل جانبًا للت��ين.
 ضعــي باقــي البصــل بالخــالط مــع ٣ فصــوص مــن الثــوم، 
والزنج�يــل، والزبــادي، وكــوب مــن المــاء واخلطــي جيــدًا، 

وأ��لي الخليط من الخالط وضعيه جانبًا.
الدجــاج  ضعــي  البصــل،  تحميــر  قــدر  نفــس  فــي 
البهــا�ات  ال��ــت، وأضيفــي  والبطاطــس والقليــل مــن 
للــون  يميــل  الدجــاج  �بــدأ  حتــى  وقل�يهــم  الصحيحــة، 
ــان  ــار ال�ر�ي ــن به ــرة م ــة ك�ي ــي ملعق ــم أضيف ــي، ث الذهب

والملح والفلفل األسود وقلبي.

ــم)  +  ــر الحج ــات (ك�ي ــو + البصــل : ٢حب ــاج : ١ كيل  الدج
البطاطــس : ٣ حبــات (مقطعــة لقطــع ك�يــرة) + الثــوم : 
٣ فصــوص + لبــن زبــادي : علبــة صغيــره + الزنج�يــل : 
ــود :  ــل أس ــرة + فلف ــة ك�ي ــون : ٢ ملعق ــ�ائح  + الكم ش
ملعقــة صغيــرة + هيــل : حبــات + القرنفــل : حبــات  + 

الزعف�ان : قليل  + فحم : قطعة

المقاد�ر:
عبدالع��ز فخر

وصفة

أضيفــي خليــط البصــل علــى الدجــاج وصبــي مــاء ســاخن 
وغطيه حتى يستوي الدجاج.

ــل  ــع القلي ــلوق م ــن األ�ز المس ــف م ــوب ونص ــي ك أضيف
يكتمــل  حتــى  وا�ركيــه  الوجــه،  علــى  الزعفــ�ان  مــن 

النضوج.
عنــد النضــوج، أضيفــي الفحــم المشــتعل وقل�يــه قليــًال، ثــم 

إقلبي ال�ر�يان بصينية التقديم وقدميه ساخنًا.
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ــه بنــي غامــق، احتفظــي  حمــري البصــل حتــى يصبــح لون
منه القليل جانبًا للت��ين.

 ضعــي باقــي البصــل بالخــالط مــع ٣ فصــوص مــن الثــوم، 
والزنج�يــل، والزبــادي، وكــوب مــن المــاء واخلطــي جيــدًا، 

وأ��لي الخليط من الخالط وضعيه جانبًا.
الدجــاج  ضعــي  البصــل،  تحميــر  قــدر  نفــس  فــي 
البهــا�ات  ال��ــت، وأضيفــي  والبطاطــس والقليــل مــن 
للــون  يميــل  الدجــاج  �بــدأ  حتــى  وقل�يهــم  الصحيحــة، 
ــان  ــار ال�ر�ي ــن به ــرة م ــة ك�ي ــي ملعق ــم أضيف ــي، ث الذهب

والملح والفلفل األسود وقلبي.

أضيفــي خليــط البصــل علــى الدجــاج وصبــي مــاء ســاخن 
وغطيه حتى يستوي الدجاج.

ــل  ــع القلي ــلوق م ــن األ�ز المس ــف م ــوب ونص ــي ك أضيف
يكتمــل  حتــى  وا�ركيــه  الوجــه،  علــى  الزعفــ�ان  مــن 

النضوج.
عنــد النضــوج، أضيفــي الفحــم المشــتعل وقل�يــه قليــًال، ثــم 

إقلبي ال�ر�يان بصينية التقديم وقدميه ساخنًا.
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الط��قة:
 أوًال : تحضير الصلصه

ــى  ــر ف ــل ويحم ــع الفلف ــوم م ــوص الث ــدق فص ــوم ب * نق
كميه مناسبه من ال��ت

الثــوم مــع  علــى  توضــع  الطماطــم و  بعصــر  نقــوم   *
ملعقة من الصلصة

* تحطــي الملــح و الفلفــل و يتــرك علــى نــار هادئــة حتــى 
�تسبك ( تصبح ثقيله ومتماسكه ) .

ثانيًا : تحضير الكشري
* يسلق العدس نصف سلقة 

* يحمر البصل فى ال��ت حتى يصبح لونه بنيًا
ــت و معــه العــدس و  ــى ال�� * �وضــع اال�ز المغســول عل
ــرك  ــح و يغطــى بالمــاء و يت ــان وتحطــي عليهــم المل يقلب

لينضج
* تشــوح المعك�ونــة فــى قليــل مــن ال��ــت مــع الملــح و 

الفلفل االسود قبل عملية التقديم مباشرة .
ثالثًا : ط��قة الدقه

* يدق خمسة فصوص من الثوم .
* نضيف عصير ليمون بمقدار ليمو�تين تق��بًا .

* نضيف خل و ملح و كمون و فلفل أسود
* تخلط جميع المقاد�ر السابقه جيدًا ببعضها البعض .

ط��قة الغرف 
نحط ال�ز والمك�ونة وشوية بليلة 

 نحط ثم بعض حلقات البصل حسب الرغبه ثم
الحمص وعليها الصلصه ثم الدقه .

بالصحة والعافية.

 ١كــوب عــدس اســمر + ١كــوب أ�ز مصــرى + ٥ بصــالت 
مقطعــة حلقــات + ٣ حبــات طماطــم + ملعقــة صلصــة + 
معك�ونــة مســلوقة األفضــل تكــون مرم��ــة + ثــوم + 

فلفل حار + حمص مسلوق علبة بليلة جاهزة 

المقاد�ر:
فاطمة شحا�ة

وصفة
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 أوًال : تحضير الصلصه
ــى  ــر ف ــل ويحم ــع الفلف ــوم م ــوص الث ــدق فص ــوم ب * نق

كميه مناسبه من ال��ت
الثــوم مــع  علــى  توضــع  الطماطــم و  بعصــر  نقــوم   *

ملعقة من الصلصة
* تحطــي الملــح و الفلفــل و يتــرك علــى نــار هادئــة حتــى 

�تسبك ( تصبح ثقيله ومتماسكه ) .
ثانيًا : تحضير الكشري

* يسلق العدس نصف سلقة 
* يحمر البصل فى ال��ت حتى يصبح لونه بنيًا

ــت و معــه العــدس و  ــى ال�� * �وضــع اال�ز المغســول عل
ــرك  ــح و يغطــى بالمــاء و يت ــان وتحطــي عليهــم المل يقلب

لينضج
* تشــوح المعك�ونــة فــى قليــل مــن ال��ــت مــع الملــح و 

الفلفل االسود قبل عملية التقديم مباشرة .
ثالثًا : ط��قة الدقه

* يدق خمسة فصوص من الثوم .
* نضيف عصير ليمون بمقدار ليمو�تين تق��بًا .

* نضيف خل و ملح و كمون و فلفل أسود
* تخلط جميع المقاد�ر السابقه جيدًا ببعضها البعض .

ط��قة الغرف 
نحط ال�ز والمك�ونة وشوية بليلة 

 نحط ثم بعض حلقات البصل حسب الرغبه ثم
الحمص وعليها الصلصه ثم الدقه .

بالصحة والعافية.
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فاطمة يعقوب
وصفة

٢ كتــف ويــد لحــم غنمــي مقطــع بحجــم متوســط + مــاء 
مغلــي + ٢ حبــة و�ق غــار + ٥ حبــات هيــل + ١ جــوز كامل 
ثــوم + ٥ فصــوص ثــوم مه�وســه + ٢ مكعب ماجي أو ١ 
ــح  ــ�ائح + مل ــل ش ــون+ ٢ بص ــي مطح ــر ماج ــس صغي كي
ــه  ــ�وم فتح ــود مخ ــون اس ــات ليم ــة + ٣ حب ــب الرغب حس
 + مــاء  كــوب  نــص  بالمــاء+  تع�يتهــا  ويتــم  صغيــره 
ملعقتيــن ملــون طعــام اصفــر + ٥ قــ�ون فلفــل أحمــر 

+ نص كوب ��ت+ ٤ كاسات �ز منقوعه

المقاد�ر:

الط��قة:
١- يغسل اللحم و�وضع في قدر الضغط.

ــار نضــع فنجــان  ــل وضعــه علــى الن ــن اللحــم قب  ٢- لتدخي
فيــه ملعقتيــن ��ــت وفوقــه فحــم مولــع ونغطــي علــى 

القدر.
 ٣- بعــد التدخيــن يشــب النــار ويصــب المــاء المغلــي فــي 
القــدر إلــى أن �تغطــى اللحمــة بالمــاء ويغطــى عليــه 

دون ضغط.
 ٤- بعد الفو�ان ي�ال الزخم األ�يض من الماء.

 ٥- يضاف الثوم المه�وس، جوزة الثوم، و�ق الغار، 

39ــ#تحديات  الع�لة
 Madeed Madeed



والهيل و�رش قليل جدًا من الملح.
 ٦- فــي قــدر آخــر يشــوح البصــل فــي ال��ــت إلــى ان يصبــح 

لونه ذهبي.
 ٧- يضاف الماجي على اللحمة. 

 ٨- يصفــى البصــل و�وضــع مــع اللحــم، ويتــم تدخيــن ��ــت 
البصل بوضع فنجان فيها ال��ت والفحم. 

 ٩- يضغط على اللحمة لمدة ٢٠ دقيقة. 
ــت المدخــن  ــة ويدهــن بال��  ١٠- نضــع اللحمــة فــي صيني

والماء مع الملون، و�وضع في الف�ن للتحمير. 
ــة مرقــة اللحمــة فــي قــدر آخــر و�وضــع  ــم تصفي  ١١- يت

على النار إلى أن يغلي. 
األســود،  الليمــون  األحمــر،  الفلفــل  الــ�ز،  يضــاف   -١٢  
ــح  ــك المل واضافــة المــاء المغلــي بحســب الحاجــه وكذل

بعد تذوقه. 
ــون)  ــاء والمل ــة (الم ــب بقي ــاء يص ــل الم ــا يق ــد م  ١٣- بع

وال��ت المدخن في ال�ز. 
 ١٤- بعــد نضــج الــ�ز يدخــن بوضــع فنجــان فيــه ��ــت وفحــم 

كما سبق.
 ١٥- يغــرف فــي صينيــة التقديــم وتــرص اللحمــه مــن 

فوق بعد التحمير وي��ن بالبصل والليمون.
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لولو محمد
وصفة

مقاد�ــر حمســة اللحــم : نــص كيلــو لحــم مفــ�وم + بصلــه 
قطع صغيره  + ملح + فلفل اسود + ثوم بودرة. 

: علبتيــن حمــص جاهــز (المعّلب)غيــر  مقاد�ــر الحمــص 
مطحــون + علبــة زبــادي + عصيــر ليمونــه +٢فــص ثــوم + 
ــود +  ــل اس ــون + فلف ــح +كم ــة + مل ــوب طحين ــص ك ن
ليــن  بالفــ�ن  مربعــات ونحمصــه  نقطعــه  خبــز مفــ�ود 

ينشف.
للتجميل : صنوبر محمص (او البد�ل:لوز صنوبري)

المقاد�ر:

الط��قة:
نحمــس البصــل حتــى يذبــل ونضــع عليــه اللحــم والبهــا�ات 

لين يستوي. 
مقاد�ــر الحمــص نضعهــا كاملــه فــي الخــالط ليــن يمــون 
قوامهــا مناســب. نجيــب صينيــه متوســطة الحجــم ونحــط 
ــر  ــات الحمــص الغي ــز المحمــص وبعــض مــن حب فيهــا الخب
بعد�ــن  الحمــص  خليــط  مــن  ونضــع طبقــه  مطحونــه 

طبقة لحم .. وبعدها خليط الحمص كامل .
 الطبقــه االخيــره تكــون لحــم +صنوبــر +حبــات حمــص 

للتجميل. 
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٤ صدور دجاج 
لتغطية الدجاج : بقسمات ( بانكو )+ دقيق - �يضة 

الصــوص : بصلــة مف�ومة+ جــ�رة مف�ومة+٣ فصوص ثوم 
زنج�يــل  مقطعة+ملعقــة  حمــ�اء  +تفاحــة  مقطعــة 
مبشور+ ٢ ملعقة دقيق + ٢ ملعقة سكر بني+٣ مالعق 
صويــا صــوص+ ٢ كــوب مــ�ق دجــاج  +١ ملعقــة صغيــرة 

كاري بودرة+١ ملعقة صغيرة ج�اماساال

المقاد�ر:

الط��قة:
يــدق الدجــاج حتــى يتســاوى عرضــه ثــم يغطــى بالدقيــق 

ثم ال�يض ثم البقسماط ويحمر في قليل من ال��ت
ــوم  ــ�ر والث ــل والج ــار ( البص ــر الخض ــوص تحم ــر الص لتحضي
ــف  ــم نضي ــت ث ــن ال�� ــل م ــي قلي ــل) ف ــاح والزنج�ي والتف
الــكاري والج�امســاال ثــم يضــاف لهــا الدقيــق ويحــرك 
جيــدا ثــم يضــاف لهــا مــ�ق الدجــاج وتحــرك ثــم يضــاف لهــا 
ــار خفيفــه لمــدة ١٥-٢٠  ــى ن ــرك عل ــا و�ت الســكر والصوي

دقيقة ثم يصفى الخليط ويقدم مع الدجاج.

ــ#تحديات  الع�لة

ندى فهد
وصفة

42
 Madeed Madeed



 أوًال : تحضير الصلصه
ــى  ــر ف ــل ويحم ــع الفلف ــوم م ــوص الث ــدق فص ــوم ب * نق

كميه مناسبه من ال��ت
الثــوم مــع  علــى  توضــع  الطماطــم و  بعصــر  نقــوم   *

ملعقة من الصلصة
* تحطــي الملــح و الفلفــل و يتــرك علــى نــار هادئــة حتــى 

�تسبك ( تصبح ثقيله ومتماسكه ) .
ثانيًا : تحضير الكشري

* يسلق العدس نصف سلقة 
* يحمر البصل فى ال��ت حتى يصبح لونه بنيًا

ــت و معــه العــدس و  ــى ال�� * �وضــع اال�ز المغســول عل
ــرك  ــح و يغطــى بالمــاء و يت ــان وتحطــي عليهــم المل يقلب

لينضج
* تشــوح المعك�ونــة فــى قليــل مــن ال��ــت مــع الملــح و 

الفلفل االسود قبل عملية التقديم مباشرة .
ثالثًا : ط��قة الدقه

* يدق خمسة فصوص من الثوم .
* نضيف عصير ليمون بمقدار ليمو�تين تق��بًا .

* نضيف خل و ملح و كمون و فلفل أسود
* تخلط جميع المقاد�ر السابقه جيدًا ببعضها البعض .

ط��قة الغرف 
نحط ال�ز والمك�ونة وشوية بليلة 

 نحط ثم بعض حلقات البصل حسب الرغبه ثم
الحمص وعليها الصلصه ثم الدقه .

بالصحة والعافية.

نواف الحربي
وصفة

كيلو دقيق  + ٥ �يضات باردة  + ٢٥٠g زبدة باردة
٤/١ ك ســكر  + ٣/١ ك حليــب دافــئ + ٢ م صغيــرة + 

خميرة  + ١م ص ملح 
�يضه لدهن العيش

المقاد�ر:

الط��قة:
ــرك  ــكر و�ت ــرة ١ م ك س ــب الخمي ــع الحلي ــة نض ــي زبدي ف
ل�تفاعــل ١٠ دقا�ــق وفــي العجانــه ننخــل الدقيــق والملــح 
ثــم نضــع الســكر وال�يــض وخليــط الخميــرة وتعجــن لمــدة 
٩ دقا�ق . تقسم قطع الزبدة الي ٨ قطع ونضع في كل 
مــرة قطعــة ونعجــن الــي ان تختفــي الزبــدة تمامــا الــي 
ان �نتهــي الكميــه وتعجن لمدة ١٥ دقيقة ثم نضعها في 
الثالجــة لمــدة �ــوم وبعدهــا نقــوم بتقطيعهــا لثــالث 
ــم نقــوم بتشــكيلها ونجعلهــا �تخمــر ســاعه إلــى  اجــ�اء ث
ــز بالفــ�ن علــى درجــة حــ�ارة ١٩٠  ــم تخب ســاعه ونصــف ث
لمــدة ٤٠ دقيقــة مــع م�اعــاة اختــالف األفــ�ان لحــد مــا 
نوصــل لدرجــة حــ�ارة الخبــز الصحيحه وهيــا ٩٨ درجة مئوية 

وتكون  جاهزة و مطهوة بشكل كافي. 
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 أوًال : تحضير الصلصه
ــى  ــر ف ــل ويحم ــع الفلف ــوم م ــوص الث ــدق فص ــوم ب * نق

كميه مناسبه من ال��ت
الثــوم مــع  علــى  توضــع  الطماطــم و  بعصــر  نقــوم   *

ملعقة من الصلصة
* تحطــي الملــح و الفلفــل و يتــرك علــى نــار هادئــة حتــى 

�تسبك ( تصبح ثقيله ومتماسكه ) .
ثانيًا : تحضير الكشري

* يسلق العدس نصف سلقة 
* يحمر البصل فى ال��ت حتى يصبح لونه بنيًا

ــت و معــه العــدس و  ــى ال�� * �وضــع اال�ز المغســول عل
ــرك  ــح و يغطــى بالمــاء و يت ــان وتحطــي عليهــم المل يقلب

لينضج
* تشــوح المعك�ونــة فــى قليــل مــن ال��ــت مــع الملــح و 

الفلفل االسود قبل عملية التقديم مباشرة .
ثالثًا : ط��قة الدقه

* يدق خمسة فصوص من الثوم .
* نضيف عصير ليمون بمقدار ليمو�تين تق��بًا .

* نضيف خل و ملح و كمون و فلفل أسود
* تخلط جميع المقاد�ر السابقه جيدًا ببعضها البعض .

ط��قة الغرف 
نحط ال�ز والمك�ونة وشوية بليلة 

 نحط ثم بعض حلقات البصل حسب الرغبه ثم
الحمص وعليها الصلصه ثم الدقه .

بالصحة والعافية.

الط��قة:
 الدقيق + الملح + الزبدة سايحة

 نخلطهم مع بعض 
 خميــرة + حليــب ســائل + ال�يضــة + ظــرف د��ــم ويــب + 

سكر
 نخلطهــم مــع بعــض ونخليهــم ٥ د بعد�ــن نضيفهــم علــى 

الدقيق ونعجن لمدة ١٥ د
نشــكلها  بعد�ــن  ســاعة  �تخمــر  �تغطــى  العجــن  بعــد 
ونحطهــا فــي الصينيــة وكمــان �تخمــر نــص ســاعة بعدهــا 

ندهنها بخليط
 صفار ال�يضة + نسكافيه + ڤانيال + حليب مبخر
 وتدخل الف�ن على ح�ارة ١٨٠ لمدة ١٥ دقيقة

٣ اكواب دقيق+ رشــة ملح + ٤/١ كوب زبدة ســائحة + ١ 
ملعقــة ك�يــرة خميــرة + ١ كوب حليب ســائل + ١ �يضة + 
١ ظرف د��م ويب + ٤/١ كوب ســكر+ ١ صفار �يضة + ١ 

م ص نسكافيه + ١ م ص ڤانيال + ٢ م ص حليب مبخر

المقاد�ر:
نو�ان سقا

وصفة
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نورة العبري
وصفة

الط��قة:
مــدة  وتركهــا  ونغطيهــا  مــاء  وكأس  ب�يضــة  نعجنهــا 
وبعد�ــن نقليهــا فــي ال��ــت ونأكلهــا مــع صــوص حســب 

الرغبة..

جــ�ر مفــ�وم +  ٢بطاطــس مفــ�وم + بصــل أخضــر قطــع 
صغيــرة+  فلفــل �ومــي قطــع صغيــرة +كزبــره مف�ومــة  + 
١ كأس طحيــن حمــص ( إذا لــم يتواجــد بديلــه طحيــن 
عــادي) + ملعقــة ملــح + ملعقــة �يكينــج بــودر + �يضــة +

بها�ات منوعة حسب الرغبة

المقاد�ر:
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وصفة
نوف الف�اج

ــرة  ــن صغي ــادي + ملعقتي ــة زب ــق + علب ــع أكــواب دقي ارب
خميــرة فو��ــة + ملعقــة صغيــرة باكنــج بــودر + رشــة ملــح 

+ �يضة + ملعقتين حليب بودره + كاس ماء دافي 
هذي العجينة للبرقر 

الحشوة للبرقر
حبتيــن صــدر دجــاج مفــ�وم مــع بصــل مقطــع صغيــر مــره .. 
مــع ثــوم وبقدونــس مفــ�وم واحــط ملــح وفلفــل اســود 

ورشة بقسماط وملعقة ك�يرة ��ت

المقاد�ر:

الط��قة:
ــه  ــي العجان ــة ف ــر العجين ــع مقاد� ــط جمي ــي اخل اول ش
ــدي  ــر عن ــن يصي ــي لي ــاء تد��ج ــط الم ــا واح ــدا اخلطه واب
القــوم الــي أ�يــه بعد�ن ا��حهــا ٤٥ دقيقة ولمــا ترتاح ابدا 
اقطعها بأحجام متساوية واارجع ا��حها ١٥ دقيقة بعد�ن 
ادهنهــا بصفــار �يــض وحليــب ســا�ل وارش عليهــا سمســم 

واحطها بالف�ن بدرجة ح�ارة ٣٧٥ فهرنهايت 
 ونرجــع لخلطــة الدجــاج الــي تبلتهــا واشــكلها بشــكل 
دائــري واحطهــا بالثالجــة مايقــارب ١٥ دقيقة علشــان تبرد 

وتماسك واخي�ًا اشو�ها ع الصاج
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الط��قة:
يالمطرقــه ونحــط  الدجــاج  اول شــي ٣ صــدور  نضــرب 
الدجاج بالخلطه اللي سويناها عشان ي�تبل  ٤ ساعات اقل 

شي بعد�ن نجيب ٣ طاسات
١ طاسه طحين

٢ طاسه �يض
نحطــه  بعد�ــن  مفتــت  فليكــس  كورنــس  طاســه   ٣
يقــدم  و  حــار  ي��ــت  نقليــه  بعد�ــن  ســاعه  بالثالجــه  

وبالعافيه 

كــوب لبــن + م ك بــودره ثــوم + ١ ونص م ك او��قانو + ١ 
م ك فلفــل حــار + ١ م ك باب��ــكا + ١ �يضــه + ١ م ك ملــح 
ــن + ١ م ص  + نصــف فلفــل اســود + نصــف كــوب طحي

خل + كو�ن فليكس

المقاد�ر:
هاجر المحمدي

وصفة
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الط��قة:
نخلــط جميــع المكونــات مــع بعــض بــدون ترتيــب الــى ان 

نحصل على عجينه لينه 
 تركها ترتاح ربع ساعه 

 عدها نشكلها و�تركها ترتاح عش��ن دقيقه 
 فــي قــدر مــاء مغلــي ملعقــه ك�يــره باكينــج صــودا نحــط 

العجين على دقعات �تركها ١٥ ثانية ونرفعها 
 نحطها بصينية على و�ق زبده 

جــدًا  حــاده  ســكين  او  بمــوس  العجيــن  وجــه  نجــ�ح   
بخطوط طوليه او عرضيه حسب الرغبه 

 نحطهــا بالفــ�ن مســبق التســخين علــى درجــة حــ�ارة ١٨٠ 
بشــكل  �تحمــر  اليــن  وتحــت  فــوق  مــن  ســيل��وس 

متساوي

٣ اكــواب وربــع طحيــن ا�يــض  + ١٥٠ مــل حليــب ســائل + 
١٦٠ مــل مــاء +ملعقــه ك�يــره زبــده ط��ه+ملعقــة ك�يــره 
خميــره فو��ــه + ملعقــه ك�يــره ســكر + رشــة ملــح +

باكينج صودا+ ماء ساخن - لتغميس العجين

المقاد�ر:
وداع الغ��ب

وصفة
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وصفات
الحلويات



المقاد�ر:
٢٠٠ غ شــوكوالته خــام + كو�يــن دقيــق  + ١٠٠ غ زبــده 
بحــ�اره الغرفــه + كــوب ســكر + ٣ حبــات �يــض  + نصــف 

كوب شوكوالته بودره + ح��بات هيرشي

Amaal Alsulami
وصفة

الط��قة:
ــى  ــده حت ــط معاهــا الزب ــذوب الشــوكوالته الخــام ونخل ن
�تجانــس ثــم نضيــف باقــي المقاد�ــر بالتد��ــ� ال�يــض ثــم 
ــا  ــودره ونخلطه ــوكوالته الب ــم الش ــق ث ــم الدقي ــكر ث الس
ونضعهــا فــي صينيــه علــى و�ق زبــده وندخلهــا الفــ�ن 
مســبق التســخين مــن تحــت لمــده ٢٥ دقيقــه تق��بــا 
حتــى تســتوي ثــم مــن فــوق �تركهــا �تحمــر قليــال ون��نهــا 

بالهيرشي والشوكوالته السائله

50ــ#تحديات  الع�لة
 Madeed Madeed



المقاد�ر:
كــوب ســكر أ�يــض + �يضتيــن بحــ�ارة الغرفــة + ٢٠٠ غــ�ام 
زبــدة بحــ�ارة الغرفــة + ٣ اكــواب دقيــق + ملعقــة ك�يــرة 

�يكنج باودر + ملعقة صغيره فانيال + هيرشي + نوتيال

الط��قة:
ك��مــه  معانــا  �تكــون  حتــى  والســكر  الزبــدة  نخلــط 
�تجانــس  حتــى  ونخفقهــا  والفانيــال  ال�يــض  ونضيــف 
والدقيــق  بــاودر  ال�يكنــج  نضيــف  ثــم  كامــل  بشــكل 
وط��ــة  متماســكه  عجينــة  �تكــون  حتــى  بالتد��ــ� 
وفالنهايــة اضيــف الهيرشــي / اقســم العجينــة نصفيــن 
بنفــس الحجــم واخبزهــا حتــى �تحمــر مــن تحــت واحمرهــا 
مــن فــوق / بعــد ما�ســتوي ا�ركهــا تبــرد وبعد�ــن اضيــف 
نوتيــال �يــن الطبقتيــن وا��ــن الوجــه بح��بــات هيرشــي 
ــزه  ــون جاه ــي وتك ــون جالكس ــال واذا تحب ــوط نوتي وخط

معانا كيكة الكوكيز

Athir Sagheer
وصفة
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المقاد�ر:
بســكوت مطحــون + ١٠٠ غــ�ام ســكر + ٢٠٠ غــ�ام زبده + 
ك��مــه خفــق + ٢٤٠ غــ�ام + ٤٠٠ غــ�ام جبــن ك��مــي + 

جيالتين + توت طا�ج

الط��قة:
نخلــط البســكوت مــع الزبــده و�ــرص فــي صينيــه متحركــه 

ويدخل للتب��د
خلطه التشيز:

نخلط الجبن مع السك�ر لحد مايتجانس
عليهــا  ويضــاف  الخفــق  ك��مــه  نضــرب  باديــه  وفــي 
الك��مــه  جيالتيــن مــذاب مــع مــاء حــار و�وضــع عــل 
ويحــرك بســرعه ننــ�ل الك��مــه عــل الجبــن ونحــرك إلــى أن 
يمتــ�ج نضــع نصــف المقــدار عــل البســكويت و�وضــع 
ــار (  ــى ن ــابقا عل ــز س ــز او المجه ــوت الجاه ــن الت ــض م بع

توت، سكر ، عصره ليمون)
ونوضع باقي الخليط و�برد مده التقل عن ٦ ساعات

وعند التقديم �وضع صوص التوت مع الت��ن

Bushra Ahmed
وصفة
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 Khowla AlNaeem
وصفة

المقاد�ر:

الط��قة:

ــص  ــه + ن ــر ليمون ــكر + بش ــع س ــوب ورب ــات  + ك ٣ �يض
ــاع  ــالث ارب ــت + ث ــوب �� ــص ك ــون + ن ــر ليم ــوب عصي ك
كــوب لبــن  + كو�يــن وربــع دقيــق + ملعقــه بكنــج بــاودر 

+ نص ملعقة ك�يره صودا + ربع ملعقه صغيره ملح

تخلط المقاد�ر السائلة..
تضــاف  ثــم  ال��ــت  و  الليمــون  واللبــن وعصيــر  ال�يــض 

المقاد�ر الجافه بالتد��� 
الصوص/

بالخالط نصف كوب سكر بودرة
ليمونه معصورة وملعقتين جبن فالديفيا.
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Lamia Alrajhi
وصفة

المقاد�ر:
ش�ائح بف باستري 

 الكاسترد :  ٣�يضات + ٢/١ ك سكر+ ٣/١ ك نشاء+ ٢ ك 
حليب  + م.ص فانيال  + ٥٠ج زبدة

الط��قة:
تقطيع ش�ائح البف باستري بالشكل اللي ت�يه

تخ��م العجينة بالشوكة
ادخلة الف�ن من فوق وتحت ١٠ د

الكاسترد: 
ــاد  ــى ن ــدر عل ــي ق ــا ف ــات ووضعه ــع المكون ــط جمي خل

هادئة حتى يصبح القوام ثقيل  
 حشو ش�ائح البف باستري بالكاسترد  

 ت��ينه بالسكر البودر
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Lamia Kurdi
المقاد�ر:

علبــة كنافــة تفــرم ناعــم + ٢٠٠ غــم زبــدة ســائحة + حبتيــن 
مــع  تخلــط  قشــطة  علبتيــن   + شــ�ائح  مقطعــة  مــوز 
ملعقتيــن ســكر ناعــم ونصــف كــوب جبنــة مو�ا��ــال +
ملعقــة شــاي هيــل مطحــون + شــيرة + فســتق مطحــون 

للت��ن وورد صغير + لون طعام برتقالي

الط��قة:
تضــاف ملعقــة شــاي ملــون الطعــام والهيــل علــى الزبــدة 
اللــون  يتــو�ع  حتــى  الكنافــة  عــل  وتضــاف  الســائحة 
الصينيــة  فــي  الكنافــة  كميــة  اربــع  ثــالث  وتضــاف 
نصــف  فــي  القطشــة  خليــط  يضــاف  ثــم  والحــواف 
الصينيــة والنصــف اآلخــر المــوز ويغطــى بباقــي الكنافــة 
دقيقــة   ٣٠ لمــدة   ٢٥٠ حــ�ارة  درجــة  الفــ�ن  وفــي 

مجرد ان �نضج تسقى بالشفرة وت��ن بالفستق والورد.

وصفة
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الط��قة:
نخلــط المكونــات ،الصفــار مــع الســكر و ال��ــت و الحليــب 
والفانيليــا والخــل نخلــط بالخــالط الكهربائــي لمــدة خمــس 
ــح ويتضاعــف  ــون الفا� ــى الل ــه ال ــر لون ــى يتغي ــق حت دقائ

حجمه .
 نضيف الدقيق المنخول مع النشا وال�يكنج بودر على 

المقاد�ر:
مقاد�ر الكيك االسفنجي:
مقاد�رها �نقسم لجزئين:- 

مقادي�الصفــار : ٦صفــار �يضــات + كــوب دقيــق + نــص 
كــوب نشــا + نــص كــوب ســكر بــودر+ ثلــث كــوب حليــب 
ســائل + ثــالث مالعــق طعــام ��ــت + ملعقــة طعــام 

ممسوحة �يكنج بودر+ فانيليا + غطا خل التفاح
ــث  ــح + ثل ــض + رشــة مل ــاض ال�ي ــاض : ٦�ي ــات ال�ي  مكون

كوب سكر بودر+ ملعقة صغيرة
 ) فاخــر  نــوع  شــوكوالتة  كو�يــن   : الحشــوة  مقاد�ــر 

استعملت Godiva )+ كوب ك��مة خفق
مقاد�ر ك��مة تغليف الكيك : ك��مة خفق فقط.

Nosaiba Alqiari
وصفة
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دفعــات ونقلبــة بمضــرب اليــدوي حتــي نحصــل علــى 
خليط ثقيل

نخفــق ال�يــاض مــع رشــة الملــح ثــم نخفقــه حتــى يصبــح 
قليلــة  دفعــات  علــى  الســك�البودر  ونضيــف  ك��مــي 
ونخفــض مــن درجــة الســرعة وبعداال�تهــاء نعلــي الســرعة 

نخفقه لمدة التقل عن خمس دقائق .
نضيــف ال�يــاض علــى دفعــات الــى خليــط الدقيــق نقلبــه 
بالســبا�وال مــن فــوق لتحــت ثــم نصــب الخليــط الــى 
القالــب ونقــوم بطــ�ق القالــب ثــالث طرقــات خفيفــة 
ــح  ــدم فت ــاة ع ــع م�اع ــة م ــار هادئ ــى ن ــ�ن عل ــه الف ندخل

الف�ن إال بعد م�ور نصف ساعة .
ــقيه  ــات و نس ــة طبق ــمه ثالث ــك نقس ــرد الكي ــا �ب ــد م بع

بسفن أب أو ش�اب قطر خفيف.
ط��قة الحشوة:

ــرد  ــط �ب ــرك الخلي ــة و �ت ــع الك��م ــوكوالتة م ــذوب الش ن
ثــم نخفقــه بالمضــرب الكهربائــي إلــى أن يتماســك و 

نحشي به طبقات الكيك و �تركها تبرد.
 ثــم نغلفهــا بك��مــة الخفــق ، أضفــت ملــون غذائــي 

وردي و دمجته مع اللون األ�يض 
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وصفة

المقاد�ر:

الط��قة:

ــودر +  ــج ب ــادي + ســكر + �يكن ــق ا�يــض + ��ــت + زب دقي
�يض + ملعقه صغيره فانيال.

٢ �يض و٤/٣ كوب سكر ( يخفق حتى ينفش) 
ثــم يضــاف علــى كــوب دقيــق منخــول - ملعقــه صغيــره 
فانيليــا - بشــر ليمونــه ملعقــه - عصيــر نــص ليمونــه - 
ملعقــه ممســوحه �يكنــج بــودر - علبــه زبــادي - نــص 

كوب ��ت . تخلط وتوضع بالصينيه 
اختياري ( حبات توت ا��ق داخل الخليط) 

بعد ما تبرد 
الخلطه ال�يضاء 

سكر + ك��مة خفق = تخلط وت��ن بها الكيكة 
تجمل الكيكة بقليل من الفواكه.  

 Reem AlMutairi
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Shahad Aldossary
وصفة

المقاد�ر:
عجينــه بــف باســتري+ ظــرف ك��ــم ك�امــل+ ظــرف د��ــم 
ــة  ــاء+ النكه ــب+ نش ــري+ حلي ــن كي ــات جب ــب +٣ حب وي
حســب الرغبــه انــا اختــرت فواكهــه ( تــوت احمــر و اســود 

- ف�اوله )

الط��قة:
تقطيــع مربــع عجينــه البف باســتري الى ٤ مربعــات و تضع 
بالفــ�ن مــن تحــت لمــده ١٢-١٥ دقيقه الى مــا �نتفخ االن 
يشــغل الفــ�ن مــن فــوق الــى ان تاخــذ العجينــه لــون 

الذهبي.
صــوص الكاســترد: تخلــط المكونــات علــى النــار حتــى 
يقثــل الخليــط ( ظــرف ك��ــم ك�اميــل+ ظــرف د��ــم ويــب 
+ ٣ حبــات جبــن كيــري + ملعقــه ك�يــره نشــاء+ ربــع 

كاس حليب) 
نفصــل نصيــن مــن كل المربــع بالعجينــه عشــان نخلــي 
الطبقــه االولــى بــف باســتري الطبقــه الثانــي الكاســترد 
الطبقــه الثالثــه البــف باســتري ثــم ت��ــن بالفواكهــه و 

السكر الباودر
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المقاد�ر:
زبــدة ١٠٠ غــ�ام بحــ�ارة الغرفــة  + ٤ حبــات �يــض  + بــودرة 
اللــوز+ لــوز مبشــور+ ســكر + طبقــت بط��قتيــن ســواء 
كانــت الحشــوة نفســك زبــدة الفســتق وجربــت زبــدة فــول 

سوداني + ايس ك��م فانيال + فستق

الط��قة:
نخلــط الزبــدة ونضيــف عليهــا الســكر بشــكل تد��جــي 
 ... اللــوز  بــودرة  شــيء  واخــر  ال�يــض  عليهــا  ونضيــف 
ونصبهــا بالقوالــب وندخلهــا الفــ�ن شــويات ونطلعهــا 
ونحــط عليهــا الحشــوة اللــي هــي زبــدة الفســتق وفســتق 
نفســه ونغطــي الحشــوه بباقــي الخليــط ونحطــه بالفــ�ن 
١٨٠ درجــة لمــدة نــص ســاعة ... ون��نــه بااليســك��م واللــوز 

والمكس�ات.

shouq
وصفة
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المقاد�ر:
 ٦٥ جــم ��ــت +١٨٠ جــم �يض ( حوالي ٣-٤ �يضات بدرجة 
ح�ارة الغرفة)+ ٢٣٠ جم سكر ناعم ( مو باودر )+ ١٣٠ جم 
قشــطة + ١٩٠ جــم طحيــن + ٤ جــم �يكنــج بــاودر + ٢ جــم 

ملح + ڤانيال + ١٦ جم كاكاو باودر 
 للتغطية : ٥٠ جم لوز مكسر صغير + ٢٠٠ جم شوكوالتة

الط��قة:
نخلــط الســكر و ال�يــض الــى مــا يصيــر لــون الخليــط اصفــر 
فا�ــح و نضيــف باقــي المقاد�ــر الســائلة و نخلــط بعدهــا 

نضيف المقاد�ر الجافه ما عادا الكاكاو البودره 
ناخذ ٣٠٠ جم من الخليط و نضيف له الكاكاو و نخلط 

نحضر صينية الباوند كيك و نضع بداخلة ��ت  
 ) بالتنــاوب  الــكاكاو  ا�يــض و خليــط  نضــع خليــط  ثــم 

بشكل خطوط " رخامي ")
  نضعهــا فــي فــ�ن ١٧٠ درجــة لمــدة ٣٠ ل ٤٥ دقيقــه او 

لحين االستواء  
بعــد مــا نطلــع الكيــك نجهــز التغطيــه نــذوب الــكاكاو 

الخام و نضع معاه اللوز المحمص او اي نوع مفضل

Tahani Al Malki
وصفة
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نخلــط الســكر و ال�يــض الــى مــا يصيــر لــون الخليــط اصفــر 
فا�ــح و نضيــف باقــي المقاد�ــر الســائلة و نخلــط بعدهــا 

نضيف المقاد�ر الجافه ما عادا الكاكاو البودره 
ناخذ ٣٠٠ جم من الخليط و نضيف له الكاكاو و نخلط 

نحضر صينية الباوند كيك و نضع بداخلة ��ت  
 ) بالتنــاوب  الــكاكاو  ا�يــض و خليــط  نضــع خليــط  ثــم 

بشكل خطوط " رخامي ")
  نضعهــا فــي فــ�ن ١٧٠ درجــة لمــدة ٣٠ ل ٤٥ دقيقــه او 

لحين االستواء  
بعــد مــا نطلــع الكيــك نجهــز التغطيــه نــذوب الــكاكاو 

الخام و نضع معاه اللوز المحمص او اي نوع مفضل

ــي  ــارد ) و ال ــك يكــون ب ــك ( الكي ــى الكي ــم نســكبة عل  ث
ــك ( لحــد مــا �تغطــى الكيكــة  ــ�ل نرجــع نحطــه ع الكي ين

بالكامل ) 
�تماســك  حتــى   ) ســاعه  نــص  بالثالجــه  الكيــك  نضــع 

الشوكالته ) و ناكلها بالهنا و العافيه
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أصالة الزه�اني
وصفة

المقاد�ر:
ســكر : كــوب + الزبــدة : نصــف كــوب (ط��ــة) +ال�يــض : 
ــوب  ــن : ك ــان +طحي ــان صغيرت ــا : ملعقت ــة +الفانيلي ٢ حب
ونصــف  +�يكنــج بــودر : ملعقــة صغيــرة وثالثــة أربــاع 

الملعقة  + حليب : نصف كوب 
الحشوه : نوتيال + بندق مطحون 

ال��نــه : ظرفيــن ك��مــه شــا�تيه  + علبــة قشــطه  + حليــب 
سا�ل حسب الرغبه +كيت كات  + مالتي��ز + امنيمز

الط��قة:
بالخــالط الدقيــق والســكر والفانيليــا وال�يكنــج بــودر نخلــط 
المكونــات الجافــه نضيــق عليهــا الزبــده وال�يــض والحليــب 
ونحطهــا بالتــاوه حــق الكيــك نشــغل عليهــا مــن تحــت لحــد 
ــن  ــا م ــرد نقصه ــا تب ــوق نطلعه ــن ف ــن م ــش بعد� ــا �نف م
ــب ك��مــه  ــط نحــط الحشــوه نقفلهــا بالجوان الوســط بخي
شــويه عشــان �ثبــت البســكوت وبقيــه الك��مــه علــى 

الوجه.
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المقاد�ر:
٢ ملعقــة ك�يــره مــاء دافــي + ١ بكــت جيالتيــن +١ ٢/١ 
كــوب ك��مــة خفــق + ٣ مالعــق ك�يــرة ســكر +١ ملعقــة 
ك�يــرة مــاء ورد + ١ ملعقــة صغيــره مســتكه +١ ملعقــة 

صغيره هيل مطحون + عسل (شمع )

الط��قة:
وضــع الك��مــة والمســتكة والهيــل ومــاء الــورد والســكر 
علــى نــار متوســطه بعــد مــا تظهــر الفقاعــات علــى الوجــه 
المــاء  ملعقتيــن  مــع  المــذاب  الجيالتيــن  وضــع  يتــم 
ــم  ــتمر ، ث ــكل مس ــك بش ــه والتح�� ــى الك��م ــي عل الداف
تصفــى فــي قوالــب وتوضــع بعــد مــا تبــرد داخــل الثالجــه 
، لمــده ال تقــل عــن ســاعتين ، ثــم تقــدم و�وضــع العســل 

مع الت��ين على حسب الذوق.

أنس القرني
وصفة
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أنفال الصاهود
وصفة

المقاد�ر:
١٢٠ جــ�ام زبــدة " علــى حــ�ارة الغرفــة + كــوب ســكر + ٣ 
ــة  ــادي + ملعق ــة زب ــة + علب ــ�ارة الغرف ــى ح ــات "عل �يض
 + فانيــال   + ليمــون  عصيــر  ملعقتيــن   + الليمــون  بشــر 

ملعقة بذور الشيا 
مع بعض يتم خلط : 

ــاودر +  ــ� ب ــرة باكني ــن + ملعقــة صغي ــص طحي كــوب و ن
نص ملعقة ملح + اختياري : توت اسود او احمر

الط��قة:
ــون  ــى يتك ــون حت ــر الليم ــكر و بش ــع الس ــدة م ــط الزب خل
خليــط ك��مــي ثــم اضافــة ال�يــض بالتد��ــ� حتــى يتجانــس 
ــة  ــم اضاف ــادي ث ــع الزب ــون م ــاف الليم ــال يض ــم الفاني ، ث
الطحيــن بالتد��ــ� حتــى يتجانــس ثــم اضافــة بــذور الشــيا و 
ــ�اره  ــة ح ــى درج ــ�ن عل ــي الف ــم ف ــب ث ــي قال ــه ف وضع

١٧٠من ٥٠ الى ٦٠ دقيقة او حتى النضج 
يتم تحضير السيرب على النار حتى يذوب : 

ــج  ــد نض ــون بع ــر ليم ــق عصي ــكر + ٣ مالع ــوب س ــع ك  رب
الكيك عمل ثقوب في الكيك و تش��بها بالسيرب 

 جليز الليمون :  
 ٤/٣ كوب سكر مطحون  +٣ مالعق عصير ليمون 

يتم اضافتها فوق الكيك
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ــون  ــى يتك ــون حت ــر الليم ــكر و بش ــع الس ــدة م ــط الزب خل
خليــط ك��مــي ثــم اضافــة ال�يــض بالتد��ــ� حتــى يتجانــس 
ــة  ــم اضاف ــادي ث ــع الزب ــون م ــاف الليم ــال يض ــم الفاني ، ث
الطحيــن بالتد��ــ� حتــى يتجانــس ثــم اضافــة بــذور الشــيا و 
ــ�اره  ــة ح ــى درج ــ�ن عل ــي الف ــم ف ــب ث ــي قال ــه ف وضع

١٧٠من ٥٠ الى ٦٠ دقيقة او حتى النضج 
يتم تحضير السيرب على النار حتى يذوب : 

ــج  ــد نض ــون بع ــر ليم ــق عصي ــكر + ٣ مالع ــوب س ــع ك  رب
الكيك عمل ثقوب في الكيك و تش��بها بالسيرب 

 جليز الليمون :  
 ٤/٣ كوب سكر مطحون  +٣ مالعق عصير ليمون 

يتم اضافتها فوق الكيك
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أنهار ناصر
وصفة

الط��قة:
١- طبقــة القشــرة : تخلــط الزبــدة والســكر ثــم الدقيــق 

والكاكاو
 توضــع بالثالجــة ثــم تفــرد وعليهــا و�ق زبــده وتقطــع علــى 

شكل دائرة ثم تدخل الثالجة.
 ٢- عجينة الشو : الحليب والزبدة على النار حتى تغلي 

  ثــم الدقيــق تحــرك باســتم�ار  ثــم توضــع بالخــالط يضــاف 
ال�يض بالتد��� ثم توضع في كيس ثم �وضع على 

المقاد�ر:
 طبقة القشرة : 

 ١٢٥ جــ�ام زبــدة + ١٥٠ جــ�ام دقيق + ١٢٥ ج�ام ســكر + 
٦ ج�ام كاكاو بودرة   

عجينة الشو: 
 ٢٥٠ جــ�ام حليــب + ١٠٠ جــ�ام زبــدة + ١٥٠ ج�ام دقيق + 

٢٥٠ ج�ام �يض + ٥ ج�ام سكر + ٥ ج�ام ملح
ك��مة القهوة : 

 ٥٠٠ جــ�ام حليــب + ٣٠ جــ�ام قهــوة مطحونــه+ ٨٠ ج�ام 
سكر  + ١٠٠ ج�ام زبدة + ٣٠ ج�ام نشاء + ٤ صفار �يض
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طبقــة  توضــع  ب�يضــه  تدهــن  ثــم  زبــده  و�ق  الصينيــة 
القشــرة عليــه وتخبــز ٣٠ دقيقــة على حــ�ارة ٢٠٠ مئوية ثم 
تخفــض درجــة الحــ�ارة ١٨٠ مئويــة مــدة ١٠ دقائــق ، �تــرك 

لتبرد تماما ثم تحشى بك��مة القهوة. 
 ٣- ك��مــة القهــوة : �نقــع القهــوة بالحليــب وتصفــى 
بالفلتــر الورقــي يخلــط صفــار ال�يــض والســكر والنشــاء 
والحليــب علــى نــار هادئــة ثــم تضــاف الزبــدة وتحــرك 

باستم�ار
 

ــرد  ــرك بالثالجــة لتب ــح القــوام ثقيــل قليــال �ت  الــى إن يصي
ثم يخفق توضع في كيس وتحشى الشو بها .
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إمتنان عبداهلل
وصفة

المقاد�ر:
القاعده : 

 ١ ونــص بســكوت دايجتســف مطحــون + اصبــع زبــده + ٣ 
مالعق عسل

الخلطه ١ :
٢ جبــن فالديفيــا حجــم ١٨٠g + ٨ حبــات جبــن كيــري + ١ 
عصيــر ليمونــه وحــده + بشــر قشــر+ ٢ فنجــال ســكر + نــص 

علبة نستله + ملعقه فانيليا 
الخلطه ٢ : 

ــارده + ٢/ د��ــم ويــب + ١/  ــره ك��مــة خفــق ب علبــة صغي
ملعقه فانيال 

 الحشوه والتغطيه .. 
توت طا�ج كوب + عصير نص ليمونه + سكر

الط��قة:
تخلط مقاد�ر القاعده وترص بصينيه متحركه ..

تخلط الخلطه رقم ١ و�ترك ترتاح 
وتخلــط خلطــه رقــم ٢ حتــى يصبــح قوامهــا متماســك 
وتخلط مع خلطه رقم ١ بالملعقه حتى ال�نخفض النفشه  

�وضــع نصــف الخليــط ويحشــى بصــوص التــوت ثــم باقــي 
الخليط 

يترك بالف���ر من ٦ ساعات الى ١٢ ساعه
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تخلط مقاد�ر القاعده وترص بصينيه متحركه ..
تخلط الخلطه رقم ١ و�ترك ترتاح 

وتخلــط خلطــه رقــم ٢ حتــى يصبــح قوامهــا متماســك 
وتخلط مع خلطه رقم ١ بالملعقه حتى ال�نخفض النفشه  

�وضــع نصــف الخليــط ويحشــى بصــوص التــوت ثــم باقــي 
الخليط 

يترك بالف���ر من ٦ ساعات الى ١٢ ساعه
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المقاد�ر:
٠٫٧٥ كــوب شــوفان مطحــون  + ٠٫٥ كــوب طحيــن + 
�يــاض ٣ �يضــات + صفــار �يضتين + ملعقــة �يكنج بودرة + 
٠٫٥ ملعقــه قرفــة + ٠٫٥ كــوب عصيــر برتقــال فــرش +
ــال + ٠٫٢٥  ــره فاني ــة صغي ــال + ملعق ــرش البرتق ــة ب ملعق
ــد  + ٦ اظــرف  كــوب ��ــت ��تــون او كانــوال او جــوز الهن

سكر ستيفيانا + ملعقتين ماء

الط��قة:
 نخلــط صفــار ال�يــض وال�يــاض والســكر وال��ــت والفانيــال 
ثــم نضيــف بقيــه المكونــات ونوزعهــا بقوالــب الكــب 

كيك وندخلها الف�ن من االسفل حتى النضج وقدمه 

إيمان العمري
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أب�ار الغانم
وصفة

المقاد�ر:

الط��قة:

١٠ علــب صغيــرت بســكوت او��و + ٨ حبــات جبن كيري + 
شــوكلته تشــبس شــبه محــال + ٣ حبــات جالكســي ســاده  

+ شوكلته تشبس ا�يض

يطحن االو��و و يعجن بجبن الكيري.
يكور و �وضع بالف��ز

حمــام مائــي للجالكســي وربــع علبــه هيرشــي شــبه 
محاله 

خطــوط  و  باالو��ــو  ت��ــن  و  الكــ�ات  فيهــم  تغمــس 
الشوكاله اال�يض و بالعافيه
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المقاد�ر:
٤/٣ كــوب حليــب دافــي  + ٧ اكــواب دقيــق + ١٥٠ ج�ام 
زبــدة بحــ�ارة الغرفــة + ٢٠ جــ�ام خميرة + ٥٠ ج�ام ســكر + 
ذرة ملــح  + شــوكالتة �يضــا للت��يــن + ألــوان طعــام 

للت��ن + شوكالته للت��ين + جوز الهند للت��ين

أماني الثقفي
وصفة

الط��قة:
تخلط المقاد�ر مع بعض معادا مقاد�ر الت��ن

ســر نجــاح العجيــن التخم�يــر بعــد العجــن ســاعة و بعــد 
الت��ين ساعة 

تقلى في ��ت غ��ر و ثم ت��ين و تقدم. 
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أمجاد الخضير
وصفة

المقاد�ر:
ــف كاس  ــكر+ نص ــا�ج + كاس س ــال ط ــر برتق  كاس عصي
��ــت + كاســين طحيــن+ ملعقــه صغيــره فانيــال + �يضتيــن 
+ ملعقــه ك�يــره باكنــج بــاودر + ملعقــه ك�يــر بشــر قشــرة 

البرتقال

الط��قة:
نشعل الف�ن على ح�ارة ١٨٠ درجه

ننخل الطحين في صحن مع الباكنج باودر 
ونخلــط فــي كاس الخــالط المقاد�ــر الســائله : ال�يــض 
والعصيــر وال��ــت والفنيــال والســكر بعد�ــن نظيفــه الخليــط 
علــى الطيحــن والباكنــج بــاودر بال�تد��ــ� مــع التح��ــك 
الــى ان �تجانــس بعــد ذالــك توضــع فــي صينيــه مدهونــه 
ــده و�تدخــل للفــ�ن ( مالحضــه  ــت او وجــود و�ق الزب بال��
قــوام  كان  واذا   ، دقيقــه   ٣٠ مــدة  الفــ�ن  اليفتــح 

الخليط ثقيل ن��د قليل من عصير البرتقال ) 
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الط��قة:
ــاف  ــده تض ــدا الزب ــا ع ــه فين ــر العجين ــه مقاد� ــط كاف تخل
باألخيــر تد��جيــا .. �تــرك �تخمــر ســاعه  وبعــد التشــكيل مــن 

٣٠ دقيقة الى ساعه
الحشوه : تدهن بزبده وسكر اسمر خام وقرفه 

تقطــع وتصــف القطــع متباعــده علــى صينيــه و�تــرك 
مســبق  الفــ�ن  تدخــل  ثــم  ساعه-ســاعه  نصــف  �تخمــر 
التسخين على ح�اره ١٨٠ درجه مئوية من االعلى واالسفل

المقاد�ر:
كو�يــن حليــب ســا�ل + ملعقــه ك�يــره خميــره + ملعقتيــن 
ــح  + مــن ٤-٥ اكــواب  ــره مل ــره ســكر+ ملعقــه صغي ك�ي

دقيق + اصبع زبده بح�اره الغرفه
صــوص الكا�اميــل علــى النــار : نــص كــوب ســكر بنــي خــام  
ــه  ــوب ك��م ــص ك ــح + ن ــه مل ــده  + رش ــع زب ــص اصب + ن

تضاف باالخير. 
صــوص الك��مــه ال�يضــاء:  ٢٠٠ قــ�ام جبــن فيالدلفيا + نص 
اصبــع زبــده + نــص كــوب ســكر بــودره + ملعقــه صغيــره 

فانيليا

أمل المسلم
وصفة
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المقاد�ر:
المقاد�ر الجافه : 

ــج  ــف بكن ــره ونص ــه صغي ــق + ملعق ــوب دقي ــع ك  ٢ ورب
بــودر + نصــف ملعقــه صغيــره �يكربونــات الصــودا + رشــه 

ملح
 المقاد�ر الرطبه :

ثــالث �يضــات كبــار + ملعقــه ك�يــره ڤانيــال ســائله + 
كــوب وربــع ســكر + ملعقتيــن ك�يــره بشــر الليمــون + 
ــوب  ــع ك ــت + رب ــوب �� ــع ك ــه + رب ــده لين ــع زب ٤/٣ اصب
عصيــر ليمــون + ٤/٣ كــوب لبــن + ملعقتيــن ك�يــره بــذور 

بوبي سيد + ثلث كوب توت ا��ق مغلف بالدقيق
 مقاد�ر الك��مه :

نصــف كــوب ســكر بــودر + ملعقتيــن ك�يــره حليــب محلــى 
+ملعقتيــن حليــب ســائل + ١٠٠ غــ�ام جبــن ك��مــي + 

ملعقه صغيرة ڤانيال

بد��ه بوصال
وصفة

الط��قة:
تخلــط المقاد�ــر الجافــه اوًال فــي وعــاء ثــم نخفــق ال�يــض 
ثــم  ك��مــي  القــوام  يصبــح  حتــى  والســكر  والڤانيــال 

تضــاف إليــه باقــي المقاد�ــر بحــ�ارة الغرفــة وتمــ�ج تخبــز 
على ح�ارة متوسطة لمدة ٤٥ دقيقه
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تخلــط المقاد�ــر الجافــه اوًال فــي وعــاء ثــم نخفــق ال�يــض 
ثــم  ك��مــي  القــوام  يصبــح  حتــى  والســكر  والڤانيــال 

تضــاف إليــه باقــي المقاد�ــر بحــ�ارة الغرفــة وتمــ�ج تخبــز 
على ح�ارة متوسطة لمدة ٤٥ دقيقه
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بد��ه العيدي
وصفة

المقاد�ر:
بســكويت دايجســتف علبــه + اصبــع زبده+جبنــة فيالدلفيــا 
٣٠٠ غ�ام + ســكر بودره ربع كوب+ك��مه خفق ٢٥٠ مل

+ باي فيلينق نكهه توت ا��ق علبه + جيالتين ظرف

الط��قة:
ــه  ــده ونضع ــع الزب ــه اصب ــذوب علي ــكويت ون ــن البس نطح
ــ�ر  ــي الف�� ــه ف ــك نضع ــد ذل ــرك وبع ــب المتح ــي القال ف

لحين تجهيز طبقه التشيز
الطبقــه الثانيــه .. نخلــط الســكر وجبــن الفيالدلفيــا ثــم 
ــق  ــاي فيلين ــف الب ــط ونضي ــق ونخل ــه الخف ــف ك��م نضي
تق��ًبــا  حــار  بمــاء  الجيالتيــن  ظــرف  نــذوب  و  ونخلــط 
بمقــاس فنجــال القهــوه ونضعــه علــى خليــط التشــيز 

ونخلط
مرتــب  بشــكل  البســكويت  طبقــه  علــى  نضعــه  ثــم 

ومتساوي ونضعه في الثالجه حوالي ٦ ساعات
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المقاد�ر:
للخليط فوق المافن قبل الخبز :

١ كــوب دقيــق + ٢/١ كــوب ســكر + ٢/١ ملعقــة صغيــرة 
قرفة + ٦مالعق زبدة مذوبة  

 المافن : 
 ١ و ٢/١ كــوب دقيــق + ٢ ملعقــة صغيــرة �يكنــج بــاودر 
+٤/١ ملعقــة صغيــرة ملــح + ٢-٣ كــوب ســكر+ ١ ملعقة 
ك�يــرة بشــر ليمــون + �يضتيــن + ٣/٢ كــوب لبــن �ونانــي + 
ــال + ٢  ــرة فاني ــي  + ١ ملعقــة صغي ــت نبا� ٣/١ كــوب ��

ملعقة ك�يرة عصير ليمون + ١ و ٣/١ كوب بلو�يري

الط��قة:
ــز  ــل الخب ــط الــي حنحطــه فــوق المافــن قب ١-نجهــز الخلي
ــكر -  ــق - الس ــط( الدقي ــاف نخل ــط ج ــن خلي ــارة ع ــو عب ه
ــدة ) بالشــوكة و نحطــه فــي الثالجــة الــى  القرفــة - الزب

ان يجهز الخليط .
 ٢- نخلــط كل المكونــات الجافــة ( الدقيــق - ال�يكنــج 

باودر و الملح ) .
 ٣- فــي وعــاء اخــر نحــرك الســكر مــع بشــر الليمــون و 

بسمة مختار
وصفة

بعدهــا نضيــف ال�يــض والفانيــال و بعــد الليمــون و اللبــن و 
ال��ت نحركه لمدة دقيقتين الى ان يفتح لون الخليط.

 ٤- نضيــف المكونــات الجافــة علــى الســائلة و نقلــب 
الخليط الى ان يتجانس .

 ٥-نقســمهم لقســمين قســم نخلــط معــاه البلو�يــري 
وقسم نخليه سادة .

 ٦-نغــرف مــن الخليــط الســادة و بعــده الخليــط الــي فــي 
البلو�يــري ( منعــا مــن نــ�ول البلو�يــري اســفل المفــن مــع 

الخبز ) 
 ٧- نحط من الخليط الجاف فوق المافن .

 ٨-نخبزها على ح�ارة عالية لمدة ٥ دقائق على ٢٠٠ س و 
بعدها نقلل الح�ارة الى ١٥٠ س و نكمل خبز ( لمدة ٢٥ ) 

دقيقة حسب ح�ارة الف�ن و حسب حجم المفن .
 ٩- ن��ــن المافــن ب (١ كــوب ســكر بودرة - ٢ م ك حليب - 

فانيال ) 
 نخلطهم مع بعض ونصبه فوق الخليط . 
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ــز  ــل الخب ــط الــي حنحطــه فــوق المافــن قب ١-نجهــز الخلي
ــكر -  ــق - الس ــط( الدقي ــاف نخل ــط ج ــن خلي ــارة ع ــو عب ه
ــدة ) بالشــوكة و نحطــه فــي الثالجــة الــى  القرفــة - الزب

ان يجهز الخليط .
 ٢- نخلــط كل المكونــات الجافــة ( الدقيــق - ال�يكنــج 

باودر و الملح ) .
 ٣- فــي وعــاء اخــر نحــرك الســكر مــع بشــر الليمــون و 

بعدهــا نضيــف ال�يــض والفانيــال و بعــد الليمــون و اللبــن و 
ال��ت نحركه لمدة دقيقتين الى ان يفتح لون الخليط.

 ٤- نضيــف المكونــات الجافــة علــى الســائلة و نقلــب 
الخليط الى ان يتجانس .

 ٥-نقســمهم لقســمين قســم نخلــط معــاه البلو�يــري 
وقسم نخليه سادة .

 ٦-نغــرف مــن الخليــط الســادة و بعــده الخليــط الــي فــي 
البلو�يــري ( منعــا مــن نــ�ول البلو�يــري اســفل المفــن مــع 

الخبز ) 
 ٧- نحط من الخليط الجاف فوق المافن .

 ٨-نخبزها على ح�ارة عالية لمدة ٥ دقائق على ٢٠٠ س و 
بعدها نقلل الح�ارة الى ١٥٠ س و نكمل خبز ( لمدة ٢٥ ) 

دقيقة حسب ح�ارة الف�ن و حسب حجم المفن .
 ٩- ن��ــن المافــن ب (١ كــوب ســكر بودرة - ٢ م ك حليب - 

فانيال ) 
 نخلطهم مع بعض ونصبه فوق الخليط . 
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ــاف  ــده تض ــدا الزب ــا ع ــه فين ــر العجين ــه مقاد� ــط كاف تخل
باألخيــر تد��جيــا .. �تــرك �تخمــر ســاعه  وبعــد التشــكيل مــن 

٣٠ دقيقة الى ساعه
الحشوه : تدهن بزبده وسكر اسمر خام وقرفه 

تقطــع وتصــف القطــع متباعــده علــى صينيــه و�تــرك 
مســبق  الفــ�ن  تدخــل  ثــم  ساعه-ســاعه  نصــف  �تخمــر 
التسخين على ح�اره ١٨٠ درجه مئوية من االعلى واالسفل

الط��قة:
فــي باديــه نضيــف ال�يــض والحليــب ونحــرك ونضيــف 
ال��ــت وحنــا نحــرك بــدون ما�وقــف بعد�ــن نضيــف شــوي 

فانيال ونشخل الدقيق بالباديه ونحرك .
ــ�  ــكر بالتد�� ــف س ــض ونضي ــاض ال�ي ــط �ي ــه نح ــي بادي ف
ــض  ــاض ال�ي ــف �ي ــده نضي ــي وبع ــ�ع ش ــه اس ــق باآلل ونف

على الخليط .
فــي  ونحــط  القوالــب  ونحــط  زبــده  نحــط  تــاوه  فــي 
ــودره  ــرش عليهــا ســكر ب ــز ن ــط وبعــد ما�جه ــب الخلي القال

ون��نها بالفواكه. 

المقاد�ر:
٤ �يضــات +  ٥ �يــاض �يــض + حليــب  + فانيــال + ��ــت + 

نص كاس دقيق + نص كاس سكر 

بشا�ر الشهري
وصفة
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المقاد�ر:
 �يضتيــن + ٢٠٠ غــ�ام ســكر + ملعتيــن ك�يــرة عســل + 
اصبــع زبــدة (١٠٠ غــ�ام)  + ملعقــة صغيــرة �يكربونــات 

الصود�وم + ٤٠٠ غ�ام دقيق  
للك��مة: 

 ٢٠٠ مــل ك��مــة خفــق + نــص كــوب ســكر بــودرة + ٢٠٠ 
غــ�ام جبنــة ك��ميــة (فيالديلفيــا) + ثــالث أربــاع العلبــة 

حليب مكثف محلى

الط��قة:
نخفق ال�يض مع السكر لمدة دقيقتين

نضيــف العســل والزبــدة ونحــط الخليــط فــي حمــام مائــي 
ونخلط باستم�ار حتى يذوب السكر تماما (١٠ دقائق)

نضيف �يكربونات الصود�وم ونحرك ١٠ دقائق 
نضيــف القليــل مــن الدقيــق ونخلــط ثــم نطفــئ النــار 
غيــر  عجينــة  علــى  لنحصــل  الدقيــق  باقــي  ونضيــف 
متماســكة (ا�قــل مــن خليــط الكيــك وأخــف مــن العجينــة 

العادية) 
نضع العجينة في الف���ر مدة ١٠ دقائق 

 

بنت نعمان
وصفة

ــكل  ــة بش ــرد كل قطع ــام، ونف ــة لـــ٦ اقس ــم العجين نقس
دائري ونقص االط�اف قبل الخبز.. نخبز كل قطعة ٥-٧ دقائق 

حتى يصبح لونها ذهبي 
للت��يــن  ال�ائــدة لنســتخدمها   نطحــن اطــ�اف العجينــة 

الحقا..
 الك��مة:

 نخفق الك��مة مع السكر البودر 
 ثــم نضيــف الجبنــة والحليــب المكثــف المحلــى ونخفــق.. 

مجرد ما يمت�ج الخليط نوقف الخفق .
نضــع قطعــة مــن الكيكــة وفوقهــا الك��مــة ثــم قطعــة 
اخــرى مــن الكيكــة وهكــذا نكمــل الطبقــات.. اخــر شــيء 
ندهــن الكيكــة بالك��مــة مــن جميــع النواحــي ونــرش 
عليهــا اطــ�اف الكيكــة المطحونــة ون��نهــا بالشــكوالتة او 
ــى  ــاعتين عل ــاح س ــة.. ترت ــب الرغب ــس حس ــوت او اللوت الت

األقل قبل التقديم .
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نخفق ال�يض مع السكر لمدة دقيقتين
نضيــف العســل والزبــدة ونحــط الخليــط فــي حمــام مائــي 

ونخلط باستم�ار حتى يذوب السكر تماما (١٠ دقائق)
نضيف �يكربونات الصود�وم ونحرك ١٠ دقائق 

نضيــف القليــل مــن الدقيــق ونخلــط ثــم نطفــئ النــار 
غيــر  عجينــة  علــى  لنحصــل  الدقيــق  باقــي  ونضيــف 
متماســكة (ا�قــل مــن خليــط الكيــك وأخــف مــن العجينــة 

العادية) 
نضع العجينة في الف���ر مدة ١٠ دقائق 

 

ــكل  ــة بش ــرد كل قطع ــام، ونف ــة لـــ٦ اقس ــم العجين نقس
دائري ونقص االط�اف قبل الخبز.. نخبز كل قطعة ٥-٧ دقائق 

حتى يصبح لونها ذهبي 
للت��يــن  ال�ائــدة لنســتخدمها   نطحــن اطــ�اف العجينــة 

الحقا..
 الك��مة:

 نخفق الك��مة مع السكر البودر 
 ثــم نضيــف الجبنــة والحليــب المكثــف المحلــى ونخفــق.. 

مجرد ما يمت�ج الخليط نوقف الخفق .
نضــع قطعــة مــن الكيكــة وفوقهــا الك��مــة ثــم قطعــة 
اخــرى مــن الكيكــة وهكــذا نكمــل الطبقــات.. اخــر شــيء 
ندهــن الكيكــة بالك��مــة مــن جميــع النواحــي ونــرش 
عليهــا اطــ�اف الكيكــة المطحونــة ون��نهــا بالشــكوالتة او 
ــى  ــاعتين عل ــاح س ــة.. ترت ــب الرغب ــس حس ــوت او اللوت الت

األقل قبل التقديم .
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المقاد�ر:
الطبقة األولى : بسكوت٢٠٠غ + زبده١٢٠غ + عسل٦٠غ 
الطبقة الثانية : جبنه فيالدلفيا٩٠٠غ + سكر٣٠٠غ + �يض 

٤ حبات + لوز مكسر ٣٥غ  + وايت تشوكلت  
 الطبقة الثالثة : ك��مه خفق٥٠غ  + سكر١٥غ

الط��قة:
ــه  ــه وعلي اول شــئ نطحــن البســكوت ونحطــه فــي بادي
ــب  ــل، ونجي ــه عس ــ�ل علي ــن نن ــط وبعد� ــه ونخل ــده ذا�ب زب
ــدا  ــكوت ونب ــك البس ــان مايمس ــده عش ــه بزب ــب ندهن قال
ــواف  ــده والح ــوي القاع ــب نس ــكوت بالقال ــط البس نضغ

وعلى الف���ر لين مايتماسك 
خليط التشيز كيك :

فــي العجانــه نحــط الجبنــه ونشــغل العجانــه وننــ�ل عليــه 
ال�يــض والوايــت تشــوكلت والســكر ولــوز مكســر ونصــب 
ــى الفــ�ن لمــده ٣٠ دقيقــه  ــب كامــل وعل ــط بالقال الخلي

على درجه ح�اره ٢٢٠ ون��نه بالتوت واللوز

بندر الشهري
وصفة
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ــز  ــل الخب ــط الــي حنحطــه فــوق المافــن قب ١-نجهــز الخلي
ــكر -  ــق - الس ــط( الدقي ــاف نخل ــط ج ــن خلي ــارة ع ــو عب ه
ــدة ) بالشــوكة و نحطــه فــي الثالجــة الــى  القرفــة - الزب

ان يجهز الخليط .
 ٢- نخلــط كل المكونــات الجافــة ( الدقيــق - ال�يكنــج 

باودر و الملح ) .
 ٣- فــي وعــاء اخــر نحــرك الســكر مــع بشــر الليمــون و 

بعدهــا نضيــف ال�يــض والفانيــال و بعــد الليمــون و اللبــن و 
ال��ت نحركه لمدة دقيقتين الى ان يفتح لون الخليط.

 ٤- نضيــف المكونــات الجافــة علــى الســائلة و نقلــب 
الخليط الى ان يتجانس .

 ٥-نقســمهم لقســمين قســم نخلــط معــاه البلو�يــري 
وقسم نخليه سادة .

 ٦-نغــرف مــن الخليــط الســادة و بعــده الخليــط الــي فــي 
البلو�يــري ( منعــا مــن نــ�ول البلو�يــري اســفل المفــن مــع 

الخبز ) 
 ٧- نحط من الخليط الجاف فوق المافن .

 ٨-نخبزها على ح�ارة عالية لمدة ٥ دقائق على ٢٠٠ س و 
بعدها نقلل الح�ارة الى ١٥٠ س و نكمل خبز ( لمدة ٢٥ ) 

دقيقة حسب ح�ارة الف�ن و حسب حجم المفن .
 ٩- ن��ــن المافــن ب (١ كــوب ســكر بودرة - ٢ م ك حليب - 

فانيال ) 
 نخلطهم مع بعض ونصبه فوق الخليط . 

 

الط��قة:
العجينه :

فــي قــدر نحــط الحليــب والزبــده والســكر وننــ�ل الدقيــق 
بعد يفوح الحليب ونحرك 

فــي عجانــه نحــط العجينــه ونخليهــا تبــرد وبعد�ــن نضيــف 
ال�يض

المقاد�ر:
عجينه البا�ا شو : 

دقيــق٣٠٠ غــ�ام  + �يــض ٥٠٠ غــ�ام  + زبــده ٢٠٠ غــ�ام +
ملح ١٠غ�ام + سكر ١٠غ�ام + حليب ٥٠٠غ�ام 

 الحشوه : 
حليــب ٢٥٠ غــ�ام + ك��مه ٢٥٠ غــ�ام  + صفار ال�يض ٢٥٠ 

غ�ام + سكر ٢٠غ�ام + تشكوكليت اسود ٣٠٠ غ�ام 
 القولز :

مويه ٥٠ غ�ام + ك��مه خفق ٣٠٠ غ�ام + حليب مركز ٧٠ 
غ�ام + ســكر ٣٠٠غ�ام + بودره كاكو ١٥٠غ�ام + جيالتين 

١٠ غ�ام

تغ��د لحظة
وصفة

 الحشوه :
فــي قــدر نحــط الك��مــه والحليــب وفــي زبديــه نحــط 
صفــار ال�يــض ونضيــف عليــه الســكر ونخلــط بعــد مايفيــح 

الحليب نن�له على ال�يض ونحرك 
ونبدا نضيف التشوكلت عليه ونخلط 

الط��قه االخيره : 
حليب تحطه في قدر مع بودره التشوهات 

بعــد مــا تجهــز العجينــه نشــكلها علــى صينيــه وعلــى 
الف�ن ون��نها بالحشوات

قومــي بتفتيــت حبــات البســكويت واخلطيهــا مــع الزبــدة 
ــط  ــي الخلي ــم رص ــم ث ــط الحج ــاء متوس ــي وع ــة ف المذاب
فــي قالــب أو صينيــة متحركــة القاعــدة حتــى يســهل 
إخــ�اج التشــيز كيــك فــي النهايــة.  ادخلــي القالــب فــي 
طبقــة  تجمــد  حتــى  دقائــق   ١٠ مــدة  الثالجــة 
البســكويت قليــًال. فــي وعــاء آخــر متوســط ضعــي الجبنــة 
والقشــطة والك��مــة والفانيليــا وعصيــر الليمــون مــع 
ــك  ــًدا حتــى يتشــكل لدي ــات جي الســكر واخفقــي المكون
م��ــ� متجانــس القــوام. اخرجــي قالــب البســكويت مــن 
الثالجــة وصبــي خليــط الجبنــة والك��مــة عليــه ثــم اعيديــه 
 ٥ عــن  تقــل  ال  مــدة  ليجمــد  أخــرى  مــرة 

ساعات.

ت��د�ــن مثــل صــوص  الــذي  اخرجيــه و��نيــه بالصــوص 
هنــا  اســتخدمت  أنــا   , المقطعــة  الف�اولــة  أو  التــوت 

صوص المانجو المنعش .
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ــز  ــل الخب ــط الــي حنحطــه فــوق المافــن قب ١-نجهــز الخلي
ــكر -  ــق - الس ــط( الدقي ــاف نخل ــط ج ــن خلي ــارة ع ــو عب ه
ــدة ) بالشــوكة و نحطــه فــي الثالجــة الــى  القرفــة - الزب

ان يجهز الخليط .
 ٢- نخلــط كل المكونــات الجافــة ( الدقيــق - ال�يكنــج 

باودر و الملح ) .
 ٣- فــي وعــاء اخــر نحــرك الســكر مــع بشــر الليمــون و 

بعدهــا نضيــف ال�يــض والفانيــال و بعــد الليمــون و اللبــن و 
ال��ت نحركه لمدة دقيقتين الى ان يفتح لون الخليط.

 ٤- نضيــف المكونــات الجافــة علــى الســائلة و نقلــب 
الخليط الى ان يتجانس .

 ٥-نقســمهم لقســمين قســم نخلــط معــاه البلو�يــري 
وقسم نخليه سادة .

 ٦-نغــرف مــن الخليــط الســادة و بعــده الخليــط الــي فــي 
البلو�يــري ( منعــا مــن نــ�ول البلو�يــري اســفل المفــن مــع 

الخبز ) 
 ٧- نحط من الخليط الجاف فوق المافن .

 ٨-نخبزها على ح�ارة عالية لمدة ٥ دقائق على ٢٠٠ س و 
بعدها نقلل الح�ارة الى ١٥٠ س و نكمل خبز ( لمدة ٢٥ ) 

دقيقة حسب ح�ارة الف�ن و حسب حجم المفن .
 ٩- ن��ــن المافــن ب (١ كــوب ســكر بودرة - ٢ م ك حليب - 

فانيال ) 
 نخلطهم مع بعض ونصبه فوق الخليط . 

 

العجينه :
فــي قــدر نحــط الحليــب والزبــده والســكر وننــ�ل الدقيــق 

بعد يفوح الحليب ونحرك 
فــي عجانــه نحــط العجينــه ونخليهــا تبــرد وبعد�ــن نضيــف 

ال�يض

 الحشوه :
فــي قــدر نحــط الك��مــه والحليــب وفــي زبديــه نحــط 
صفــار ال�يــض ونضيــف عليــه الســكر ونخلــط بعــد مايفيــح 

الحليب نن�له على ال�يض ونحرك 
ونبدا نضيف التشوكلت عليه ونخلط 

الط��قه االخيره : 
حليب تحطه في قدر مع بودره التشوهات 

بعــد مــا تجهــز العجينــه نشــكلها علــى صينيــه وعلــى 
الف�ن ون��نها بالحشوات

قومــي بتفتيــت حبــات البســكويت واخلطيهــا مــع الزبــدة 
ــط  ــي الخلي ــم رص ــم ث ــط الحج ــاء متوس ــي وع ــة ف المذاب
فــي قالــب أو صينيــة متحركــة القاعــدة حتــى يســهل 
إخــ�اج التشــيز كيــك فــي النهايــة.  ادخلــي القالــب فــي 
طبقــة  تجمــد  حتــى  دقائــق   ١٠ مــدة  الثالجــة 
البســكويت قليــًال. فــي وعــاء آخــر متوســط ضعــي الجبنــة 
والقشــطة والك��مــة والفانيليــا وعصيــر الليمــون مــع 
ــك  ــًدا حتــى يتشــكل لدي ــات جي الســكر واخفقــي المكون
م��ــ� متجانــس القــوام. اخرجــي قالــب البســكويت مــن 
الثالجــة وصبــي خليــط الجبنــة والك��مــة عليــه ثــم اعيديــه 
 ٥ عــن  تقــل  ال  مــدة  ليجمــد  أخــرى  مــرة 

ساعات.

ت��د�ــن مثــل صــوص  الــذي  اخرجيــه و��نيــه بالصــوص 
هنــا  اســتخدمت  أنــا   , المقطعــة  الف�اولــة  أو  التــوت 

صوص المانجو المنعش .
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تهاني الحربي
وصفة

الط��قة:
١. لتحضيــر طبقــة البســكويت، ســّخني الفــ�ن علــى درجــة 
ح�ارة ١٨٠ مئوية. اطحني البســكويت بالخالط الكهربائي 
الزبــدة  عليــه  اســكبي  فتــات.  علــى  تحصلــي  حتــى 
المذّوبــة واخلطــي حتــى يتجانــس الــكل. رّصــي م��ــ� 

البسكويت والزبدة جيدًا بظهر ملعقة في صينية خبز 

المقاد�ر:
طبقة البسكويت: 

٢٥٠غ بسكويت دايجستيف أو غ�اهام ك�اك�ز + ٨٠غ زبدة 
غير مملحة مذّوبة

حشوة ك��مة الجبنة: 
كيلــو جبنــة كيــري بدرجــة حــ�ارة الغرفــة + كــوب (٢٤٠غ) 
ك��مــة حامضــة + كــوب (٢٠٠غ) ســكر + ملعقــة صغيــرة 
فانيــال + ٥ �يضــات بدرجــة حــ�ارة الغرفــة + ملعقــة ك�يــرة 

نشا ذرة + رشة ملح + بشر ليمونة
صلصة توت العليق:

 ٤ كــوب تــوت عليــق + ¼ كــوب ســكر + ملعقــة ك�يــرة 
عصير ليمون

أدخليهــا  لإل�الــة.  قابلــة  قاعــدة  ذات  إنــش)   ١٠)
الف�ن لمدة ١٣-١٥ دقيقة. ا�ركيها لتبرد تمامًا.
٢. اخفضي درجة ح�ارة الف�ن إلى ١٥٠ مئوية.

ــة فــي  ــة، اخلطــي ك��مــة الجبن ــر حشــوة الجبن ٣. لتحضي
ــر حتــى تصبــح سلســة. أضيفــي الســكر والنشــا  وعــاء ك�ي

والملح ثم امزجي إلى أن يتجانس الخليط.
٤. أضيفــي ال�يــض الواحــدة تلــو األخــرى حتــى يمتــ�ج مــع 
الفانيــال وبشــر  أضيفــي مســتخلص  المكّونــات.  باقــي 
أن  إلــى  اخلطــي  ثــم  الحامضــة  والك��مــة  الليمــون 
�تجانــس العناصــر. اخلطــي برفــق لمنــع تســرب الهــواء 

إليه بقدر اإلمكان.
طبقــة  علــى  الجبنــة  ك��مــة  خليــط  اســكبي   .٥

البسكويت.
ــي الفــ�ن  ــك لمــدة ٤٥-٥٥ دقيقــة. أطفئ ــزي الكي ٦. اخب
ــوة  ــذه الخط ــه (ه ــرى بداخل ــاعة أخ ــك س ــي الكي وا�رك

مهمة جدًا لنجاحه).
٧. أ��لــي الكيــك مــن القالــب ومــّ�ري الســكين علــى 
حــواف الصينيــة لمنــع االلتصــاق. ا�ركيــه حتــى �بــرد تمامــًا 

في درجة ح�ارة الغرفة.
٨. ضعــي كل العناصــر فــي قــدر ودعيهــا ُتطهــى لمــدة 

١٠ دقائق أو إلى أن يذبل التوت. 
٩. ا�ركي الخليط �برد ثم �ّ�ني به الشيز كيك.

قومــي بتفتيــت حبــات البســكويت واخلطيهــا مــع الزبــدة 
ــط  ــي الخلي ــم رص ــم ث ــط الحج ــاء متوس ــي وع ــة ف المذاب
فــي قالــب أو صينيــة متحركــة القاعــدة حتــى يســهل 
إخــ�اج التشــيز كيــك فــي النهايــة.  ادخلــي القالــب فــي 
طبقــة  تجمــد  حتــى  دقائــق   ١٠ مــدة  الثالجــة 
البســكويت قليــًال. فــي وعــاء آخــر متوســط ضعــي الجبنــة 
والقشــطة والك��مــة والفانيليــا وعصيــر الليمــون مــع 
ــك  ــًدا حتــى يتشــكل لدي ــات جي الســكر واخفقــي المكون
م��ــ� متجانــس القــوام. اخرجــي قالــب البســكويت مــن 
الثالجــة وصبــي خليــط الجبنــة والك��مــة عليــه ثــم اعيديــه 
 ٥ عــن  تقــل  ال  مــدة  ليجمــد  أخــرى  مــرة 

ساعات.

ت��د�ــن مثــل صــوص  الــذي  اخرجيــه و��نيــه بالصــوص 
هنــا  اســتخدمت  أنــا   , المقطعــة  الف�اولــة  أو  التــوت 

صوص المانجو المنعش .
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أدخليهــا  لإل�الــة.  قابلــة  قاعــدة  ذات  إنــش)   ١٠)
الف�ن لمدة ١٣-١٥ دقيقة. ا�ركيها لتبرد تمامًا.
٢. اخفضي درجة ح�ارة الف�ن إلى ١٥٠ مئوية.

ــة فــي  ــة، اخلطــي ك��مــة الجبن ــر حشــوة الجبن ٣. لتحضي
ــر حتــى تصبــح سلســة. أضيفــي الســكر والنشــا  وعــاء ك�ي

والملح ثم امزجي إلى أن يتجانس الخليط.
٤. أضيفــي ال�يــض الواحــدة تلــو األخــرى حتــى يمتــ�ج مــع 
الفانيــال وبشــر  أضيفــي مســتخلص  المكّونــات.  باقــي 
أن  إلــى  اخلطــي  ثــم  الحامضــة  والك��مــة  الليمــون 
�تجانــس العناصــر. اخلطــي برفــق لمنــع تســرب الهــواء 

إليه بقدر اإلمكان.
طبقــة  علــى  الجبنــة  ك��مــة  خليــط  اســكبي   .٥

البسكويت.
ــي الفــ�ن  ــك لمــدة ٤٥-٥٥ دقيقــة. أطفئ ــزي الكي ٦. اخب
ــوة  ــذه الخط ــه (ه ــرى بداخل ــاعة أخ ــك س ــي الكي وا�رك

مهمة جدًا لنجاحه).
٧. أ��لــي الكيــك مــن القالــب ومــّ�ري الســكين علــى 
حــواف الصينيــة لمنــع االلتصــاق. ا�ركيــه حتــى �بــرد تمامــًا 

في درجة ح�ارة الغرفة.
٨. ضعــي كل العناصــر فــي قــدر ودعيهــا ُتطهــى لمــدة 

١٠ دقائق أو إلى أن يذبل التوت. 
٩. ا�ركي الخليط �برد ثم �ّ�ني به الشيز كيك.

قومــي بتفتيــت حبــات البســكويت واخلطيهــا مــع الزبــدة 
ــط  ــي الخلي ــم رص ــم ث ــط الحج ــاء متوس ــي وع ــة ف المذاب
فــي قالــب أو صينيــة متحركــة القاعــدة حتــى يســهل 
إخــ�اج التشــيز كيــك فــي النهايــة.  ادخلــي القالــب فــي 
طبقــة  تجمــد  حتــى  دقائــق   ١٠ مــدة  الثالجــة 
البســكويت قليــًال. فــي وعــاء آخــر متوســط ضعــي الجبنــة 
والقشــطة والك��مــة والفانيليــا وعصيــر الليمــون مــع 
ــك  ــًدا حتــى يتشــكل لدي ــات جي الســكر واخفقــي المكون
م��ــ� متجانــس القــوام. اخرجــي قالــب البســكويت مــن 
الثالجــة وصبــي خليــط الجبنــة والك��مــة عليــه ثــم اعيديــه 
 ٥ عــن  تقــل  ال  مــدة  ليجمــد  أخــرى  مــرة 

ساعات.

ت��د�ــن مثــل صــوص  الــذي  اخرجيــه و��نيــه بالصــوص 
هنــا  اســتخدمت  أنــا   , المقطعــة  الف�اولــة  أو  التــوت 

صوص المانجو المنعش .
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جوري رفحاء
وصفة

المقاد�ر:
٢ أصبــع زبــده ١٠٠ غــ�ام + كــوب ســكر + ٢ كوب ونصف 
دقيــق + ٢ �يــض + ملعقــه صغيرة �يكربونــات الصوديم + 

م بكنج بودر + كوب ح��بات هيرشي

الط��قة:
ــم  ــدة ث ــه الزب ــع علي ــم �وض ــده ث ــع الزب ــض م ــق ال�ي يخف
الســكر ثــم البكنــج بــودر و�يكربونــات الصوديــم وثــم 

الدقيق .
عجينــه  علــى  تحصــل  حتــى  باليــد  او  بالعجانــه  تعجــن 

متماسكه ، تقسم الى قسمين
ثــم تخبــر على درجه حــ�اره ١٨٠ لمــده ١٥ دقيقه من تحت 

ثم تحمير خفيف من االعلى.
ندهــن طبقــه مــن النوتيــال علــى وجــه الكيكــه ثــم نضــف 
فوقهــا الكيكــه الثانيــه وت��ــن بخطــوط النوتيــال وح��بــات 

الهيرشي
وبالعافية .

قومــي بتفتيــت حبــات البســكويت واخلطيهــا مــع الزبــدة 
ــط  ــي الخلي ــم رص ــم ث ــط الحج ــاء متوس ــي وع ــة ف المذاب
فــي قالــب أو صينيــة متحركــة القاعــدة حتــى يســهل 
إخــ�اج التشــيز كيــك فــي النهايــة.  ادخلــي القالــب فــي 
طبقــة  تجمــد  حتــى  دقائــق   ١٠ مــدة  الثالجــة 
البســكويت قليــًال. فــي وعــاء آخــر متوســط ضعــي الجبنــة 
والقشــطة والك��مــة والفانيليــا وعصيــر الليمــون مــع 
ــك  ــًدا حتــى يتشــكل لدي ــات جي الســكر واخفقــي المكون
م��ــ� متجانــس القــوام. اخرجــي قالــب البســكويت مــن 
الثالجــة وصبــي خليــط الجبنــة والك��مــة عليــه ثــم اعيديــه 
 ٥ عــن  تقــل  ال  مــدة  ليجمــد  أخــرى  مــرة 

ساعات.

ت��د�ــن مثــل صــوص  الــذي  اخرجيــه و��نيــه بالصــوص 
هنــا  اســتخدمت  أنــا   , المقطعــة  الف�اولــة  أو  التــوت 

صوص المانجو المنعش .

Madeed Madeed ــ#تحديات  الع�لة
89



حنان الض��بي
وصفة

المقاد�ر:

الط��قة:

علبــة بســكويت دايجســتيف ســادة + ٦ حبــات جبــن ك��ــم 
كيــري + ١٠٠ جــ�ام زبــدة مذوبــة + علبة قشــطة + ١ ٢/١ 
علبــة ك��مــة + رشــة فانيليــا + ٢ ملعقــة ك�يــرة عصيــر 

ليمون + ٢/١ ١ ملعقة ك�يرة سكر 

قومــي بتفتيــت حبــات البســكويت واخلطيهــا مــع الزبــدة 
ــط  ــي الخلي ــم رص ــم ث ــط الحج ــاء متوس ــي وع ــة ف المذاب
فــي قالــب أو صينيــة متحركــة القاعــدة حتــى يســهل 
إخــ�اج التشــيز كيــك فــي النهايــة.  ادخلــي القالــب فــي 
طبقــة  تجمــد  حتــى  دقائــق   ١٠ مــدة  الثالجــة 
البســكويت قليــًال. فــي وعــاء آخــر متوســط ضعــي الجبنــة 
والقشــطة والك��مــة والفانيليــا وعصيــر الليمــون مــع 
ــك  ــًدا حتــى يتشــكل لدي ــات جي الســكر واخفقــي المكون
م��ــ� متجانــس القــوام. اخرجــي قالــب البســكويت مــن 
الثالجــة وصبــي خليــط الجبنــة والك��مــة عليــه ثــم اعيديــه 
 ٥ عــن  تقــل  ال  مــدة  ليجمــد  أخــرى  مــرة 

ساعات.

ت��د�ــن مثــل صــوص  الــذي  اخرجيــه و��نيــه بالصــوص 
هنــا  اســتخدمت  أنــا   , المقطعــة  الف�اولــة  أو  التــوت 

صوص المانجو المنعش .
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قومــي بتفتيــت حبــات البســكويت واخلطيهــا مــع الزبــدة 
ــط  ــي الخلي ــم رص ــم ث ــط الحج ــاء متوس ــي وع ــة ف المذاب
فــي قالــب أو صينيــة متحركــة القاعــدة حتــى يســهل 
إخــ�اج التشــيز كيــك فــي النهايــة.  ادخلــي القالــب فــي 
طبقــة  تجمــد  حتــى  دقائــق   ١٠ مــدة  الثالجــة 
البســكويت قليــًال. فــي وعــاء آخــر متوســط ضعــي الجبنــة 
والقشــطة والك��مــة والفانيليــا وعصيــر الليمــون مــع 
ــك  ــًدا حتــى يتشــكل لدي ــات جي الســكر واخفقــي المكون
م��ــ� متجانــس القــوام. اخرجــي قالــب البســكويت مــن 
الثالجــة وصبــي خليــط الجبنــة والك��مــة عليــه ثــم اعيديــه 
 ٥ عــن  تقــل  ال  مــدة  ليجمــد  أخــرى  مــرة 

ساعات.

ت��د�ــن مثــل صــوص  الــذي  اخرجيــه و��نيــه بالصــوص 
هنــا  اســتخدمت  أنــا   , المقطعــة  الف�اولــة  أو  التــوت 

صوص المانجو المنعش .
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قومــي بتفتيــت حبــات البســكويت واخلطيهــا مــع الزبــدة 
ــط  ــي الخلي ــم رص ــم ث ــط الحج ــاء متوس ــي وع ــة ف المذاب
فــي قالــب أو صينيــة متحركــة القاعــدة حتــى يســهل 
إخــ�اج التشــيز كيــك فــي النهايــة.  ادخلــي القالــب فــي 
طبقــة  تجمــد  حتــى  دقائــق   ١٠ مــدة  الثالجــة 
البســكويت قليــًال. فــي وعــاء آخــر متوســط ضعــي الجبنــة 
والقشــطة والك��مــة والفانيليــا وعصيــر الليمــون مــع 
ــك  ــًدا حتــى يتشــكل لدي ــات جي الســكر واخفقــي المكون
م��ــ� متجانــس القــوام. اخرجــي قالــب البســكويت مــن 
الثالجــة وصبــي خليــط الجبنــة والك��مــة عليــه ثــم اعيديــه 
 ٥ عــن  تقــل  ال  مــدة  ليجمــد  أخــرى  مــرة 

ساعات.

ت��د�ــن مثــل صــوص  الــذي  اخرجيــه و��نيــه بالصــوص 
هنــا  اســتخدمت  أنــا   , المقطعــة  الف�اولــة  أو  التــوت 

صوص المانجو المنعش .

المقاد�ر:
ــاع  ــالث ارب ــت + ث ــه + ص كاســة �� ــن قشــطه معلب علبتي
ــره  ــه ك�ي ــكر +ملعق ــة س ــف + كاس ــب مجف ــه حلي كاس
قشــطه  علــب   ٤  + ســميد  كاســتين   + بــودر  �يكنــج 

طازجه

الط��قة:
تخلــط جميــع المقاد�ــر بالخــالط ماعــدا الســميد وال�يكنــج 

بودر 
بضــاف الخليــط للســميد وال�يكنــج بــودر ويقلــب حتــى 

يمت�ج
فــي صينيــه الخبــز نحــط ثــالث اربــاع الخليــط وبعد�ــن نــو�ع 

فوقه القشطه الطازجه وبعدها باقي الخليط 
وندخلــه علــى الفــ�ن بدرجــه حــ�اره ١٨٠ تق��بــا ثلــث ســاعه 

ونحمر الوجه شوي ويسقى بالقطر (الشيره)

دالل النعيمي
وصفة

Madeed Madeed ــ#تحديات  الع�لة
92



قومــي بتفتيــت حبــات البســكويت واخلطيهــا مــع الزبــدة 
ــط  ــي الخلي ــم رص ــم ث ــط الحج ــاء متوس ــي وع ــة ف المذاب
فــي قالــب أو صينيــة متحركــة القاعــدة حتــى يســهل 
إخــ�اج التشــيز كيــك فــي النهايــة.  ادخلــي القالــب فــي 
طبقــة  تجمــد  حتــى  دقائــق   ١٠ مــدة  الثالجــة 
البســكويت قليــًال. فــي وعــاء آخــر متوســط ضعــي الجبنــة 
والقشــطة والك��مــة والفانيليــا وعصيــر الليمــون مــع 
ــك  ــًدا حتــى يتشــكل لدي ــات جي الســكر واخفقــي المكون
م��ــ� متجانــس القــوام. اخرجــي قالــب البســكويت مــن 
الثالجــة وصبــي خليــط الجبنــة والك��مــة عليــه ثــم اعيديــه 
 ٥ عــن  تقــل  ال  مــدة  ليجمــد  أخــرى  مــرة 

ساعات.

ت��د�ــن مثــل صــوص  الــذي  اخرجيــه و��نيــه بالصــوص 
هنــا  اســتخدمت  أنــا   , المقطعــة  الف�اولــة  أو  التــوت 

صوص المانجو المنعش .

�اوية موسى
وصفة

المقاد�ر:
٢٠٠ غ زبــدة+ كــوب ســكر بنــي + �يضتيــن + كو�يــن 
ــه  ــاودر + ملعق ــج ب ــره باكن ــه صغي ــض + ملعق ــق ا�ي دقي
كــوب   + ملــح  رشــة  الصود�ــوم+  �يكربونــات  صغيــره 

ح��بات هرشي.

الط��قة:
حتــى  العجانــه  فــي  والســكر  وال�يــض  الزبــده  نخفــق 

�نخفق مع بعض وتصير مثل الك��مه 
 نضيــف الدقيــق والملــح والباكنــج بــاودر و �يكربونــات 
الصود�ــوم حتــى �نخلــط المكونــات مــع بعــض ونضيــف 

ح��بات الشوكواله 
 نكورهــا كــور صغــار ونحشــيها بالحشــوه اللــي تبــون 
ــك  ــه الكــوب كي حشــيتها جالكســي وحطيتهــا فــي صني
ــار  ــاعه وص ــع س ــدة رب ــغيل لم ــبق الش ــ�ن مس ــا ف ودخلته

لونها ذهبي
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قومــي بتفتيــت حبــات البســكويت واخلطيهــا مــع الزبــدة 
ــط  ــي الخلي ــم رص ــم ث ــط الحج ــاء متوس ــي وع ــة ف المذاب
فــي قالــب أو صينيــة متحركــة القاعــدة حتــى يســهل 
إخــ�اج التشــيز كيــك فــي النهايــة.  ادخلــي القالــب فــي 
طبقــة  تجمــد  حتــى  دقائــق   ١٠ مــدة  الثالجــة 
البســكويت قليــًال. فــي وعــاء آخــر متوســط ضعــي الجبنــة 
والقشــطة والك��مــة والفانيليــا وعصيــر الليمــون مــع 
ــك  ــًدا حتــى يتشــكل لدي ــات جي الســكر واخفقــي المكون
م��ــ� متجانــس القــوام. اخرجــي قالــب البســكويت مــن 
الثالجــة وصبــي خليــط الجبنــة والك��مــة عليــه ثــم اعيديــه 
 ٥ عــن  تقــل  ال  مــدة  ليجمــد  أخــرى  مــرة 

ساعات.

ت��د�ــن مثــل صــوص  الــذي  اخرجيــه و��نيــه بالصــوص 
هنــا  اســتخدمت  أنــا   , المقطعــة  الف�اولــة  أو  التــوت 

صوص المانجو المنعش .

المقاد�ر:
١كيلــو غــ�ام دقيــق  + ٥٠٠ غــ�ام ماء   + ٢٠ ق�ام ســكر  + 

٢٠ ق�ام ملح  + ١٠٠ق�ام زبده + ٧٠٠ ق�ام زبده  
 الحشوة : ١لتر حليب  + ٢٠٠ق�ام سكر  + ١٦٠ غ�ام �يض  

+ ٩٠ غ�ام بودرة كاسترد + فانيال 
للت��ن : سكر مكرمل + ورد + بخاخ ملون طعام

الط��قة:
فــي الخــالط نحــط الدقيــق والســكر والزبــده والمــاء 

وبعدها نخلي العجينه ترتاح وننتقل للحشوة 
نحمــي الحليــب فــي قــدر ونضيــف لــه الفانيــال وفــي 
ــف ال�يــض والســكر والكاســترد واول  صحــن خارجــي نضي
مــا يســخن الحليــب نضيفــه عليــه ونقلــب ثــم نضيــف الزبــده 
ومــن ثــم نرجــع للعجينــه ونبــدا نفردهــا بنفــس التكنيــك ثــم 
نشــكلها وعلــى الفــ�ن وبعــد مــا تبــرد نبــدا فــي التشــكيل 

والت��ين.

��ان حسين
وصفة
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قومــي بتفتيــت حبــات البســكويت واخلطيهــا مــع الزبــدة 
ــط  ــي الخلي ــم رص ــم ث ــط الحج ــاء متوس ــي وع ــة ف المذاب
فــي قالــب أو صينيــة متحركــة القاعــدة حتــى يســهل 
إخــ�اج التشــيز كيــك فــي النهايــة.  ادخلــي القالــب فــي 
طبقــة  تجمــد  حتــى  دقائــق   ١٠ مــدة  الثالجــة 
البســكويت قليــًال. فــي وعــاء آخــر متوســط ضعــي الجبنــة 
والقشــطة والك��مــة والفانيليــا وعصيــر الليمــون مــع 
ــك  ــًدا حتــى يتشــكل لدي ــات جي الســكر واخفقــي المكون
م��ــ� متجانــس القــوام. اخرجــي قالــب البســكويت مــن 
الثالجــة وصبــي خليــط الجبنــة والك��مــة عليــه ثــم اعيديــه 
 ٥ عــن  تقــل  ال  مــدة  ليجمــد  أخــرى  مــرة 

ساعات.

ت��د�ــن مثــل صــوص  الــذي  اخرجيــه و��نيــه بالصــوص 
هنــا  اســتخدمت  أنــا   , المقطعــة  الف�اولــة  أو  التــوت 

صوص المانجو المنعش .

الط��قة:
والباكنــج  الدقيــق  ماعــدا  المكونــات  جميــع  تخلطــون 
بــاودر . فــي صحــن تحطين ٣ اكواب ونــص دقيق + ملعقة 
صغيــرة �يكنــج بــودر وتص�يــن عليهــم المكونــات اللــي 

خلطتيها وتعجنينها وتخلينها ترتاح نص ساعه 
خفيــف  بشــكل  تفردينهــا  ســاعه  نــص  ما�رتــاح  بعــد 
دائــري  بشــكل   ( بالقطاعــه  تشــكلينها   ) وتقطعينهــا 

وتخلينها ترتاح نص ساعه ثانيه بعد
ــا  ــار واول ما�طلعينه ــت ح ــا فــي �� ــاح تقلينه وبعــد ما�رت
ــينها  ــا وتحش ــكر وتفتحينه ــي س ــينها ف ــت تغمس ــن ال�� م

نوتيال ( انا فتحتها بمصاص العصير )

المقاد�ر:
كــوب مويــه + ١ ملعقــة ك�يــرة خميــره + ١ علبــة قشــطة 
التــاج + نصــف كــوب ��ت + ١ �يضه + ملعقتين ســكر + ٣ 
مالعــق ك�يــره حليــب بــودرة+ ٣ ونــص كــوب دقيــق+ نص 

ملعقة باكنج باودر

�وان األسمري
وصفة
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قومــي بتفتيــت حبــات البســكويت واخلطيهــا مــع الزبــدة 
ــط  ــي الخلي ــم رص ــم ث ــط الحج ــاء متوس ــي وع ــة ف المذاب
فــي قالــب أو صينيــة متحركــة القاعــدة حتــى يســهل 
إخــ�اج التشــيز كيــك فــي النهايــة.  ادخلــي القالــب فــي 
طبقــة  تجمــد  حتــى  دقائــق   ١٠ مــدة  الثالجــة 
البســكويت قليــًال. فــي وعــاء آخــر متوســط ضعــي الجبنــة 
والقشــطة والك��مــة والفانيليــا وعصيــر الليمــون مــع 
ــك  ــًدا حتــى يتشــكل لدي ــات جي الســكر واخفقــي المكون
م��ــ� متجانــس القــوام. اخرجــي قالــب البســكويت مــن 
الثالجــة وصبــي خليــط الجبنــة والك��مــة عليــه ثــم اعيديــه 
 ٥ عــن  تقــل  ال  مــدة  ليجمــد  أخــرى  مــرة 

ساعات.

ت��د�ــن مثــل صــوص  الــذي  اخرجيــه و��نيــه بالصــوص 
هنــا  اســتخدمت  أنــا   , المقطعــة  الف�اولــة  أو  التــوت 

صوص المانجو المنعش .

��م الغشام
وصفة

المقاد�ر:
بسكوت ٢٠٠ غ + زبده ١٢٠ غ + عسل ٦٠ غ

طبقــة التشــيز / جبــن فيالدلفيــا ٩٠٠ غ + ســكر ٣٠٠ غ  + 
�يض ٤ + لوز مكسر ٣٥ غ + وايت تشوكلت 

طبقة الك��مة / ك��مة خفق ٥٠ غ + سكر ١٥ غ .

الط��قة:
ــه  ــه وعلي اول شــي نطحــن البســكوت ونحطــه فــي بادي
ــب  ــل ونجي ــه عس ــ�ل علي ــن نن ــط وبعد� ــه ونخل ــده ذا�ب زب
ــدا  ــكوت ونب ــك البس ــان مايمس ــده عش ــه بزب ــب ندهن قال
ــده والحــواف  ــب نســوي القاع نضغــط البســكوت بالقال
ــ�ر ليــن مايتماســك خليــط التشــيز كيــك فــي  وعلــى الف��
عليــه  وننــ�ل  العجانــه  ونشــغل  الجبنــه  نحــط  العجانــه 
ال�يــض والوايــت تشــوكلت والســكر ولــوز مكســر ونصــب 
 ٣٠ لمــدة  الفــ�ن  وعلــى  كامــل  بالقالــب  الخليــط 

دقيقه على درجة ح�اره ٢٢٠ ' ون��نه بالف�اوله واللوز .

Madeed Madeed ــ#تحديات  الع�لة
96



المقاد�ر:
١ جبنــة فالدلفيــا ٥٠٠ جــ�ام  + ١ علبــة ك��مــة خفــق ٢٥٠ 
جــ�ام او مــا يعــادل كاســين + ١ ظــرف د��ــم ويــب + ٣/١ 
ــكوت  ــايلة + بس ــال س ــرة فاني ــة ك�ي ــكر + ملعق كاس س

الت�اميسو + قهوة

��م عبداهلل
وصفة

الط��قة:
ــر  ــن تصي ــة لم ــب بالخفاق ــم وي ــع الد�� ــة م ــق الك��م اخف

ثقيلة وبعدها نضيف الباقي ونخفق ��ن لمن �تجانس 
 اغمــس البســكوت فــي قهــوة ( اســتخدم ام��كانــو ) 
ــن  ــوي م ــة ش ــي الصيني ــط ف ــكافيه واح ــو نس ــادي ل وع
ك��مــة  وطبقــة  البســكوت  اصــف  وبعدهــا  الخلطــة 
وطبقــة بســكوت لمــن �تعبــى الصينيــة واحطهــا بالثالجــة 
يصيــر  ســاعات   ٧ عــن  تقــل  ال  ممكنــة  مــده  اطــول 

طعمها الذ 
 بعد�ن قبل التقديم ارشها بتشوكلت بودرة ( هنتز )

ط��قــه القاعده:(فــي خــالط نحــط األو��ــو بــدون الك��مــه 
نحطها في باديه ونضيف الزبدة الذا�به 

ناخــذ القالــب ونضــع األو��ــو ونبــدأ نضغــط بقــوة و�تركــه 
بالثالجه). 

ط��قــة المربــى : (فــي قــدر نضــع التــوت والســكر علــى 
ــار  ــى الن ــي نقصــر عل ــدأ يغل ــدأ نحــرك وإذا ب ــه ونب ــار عالي ن

ونعصر ليمون ونحرك دقيقة ونخليه على جنب �برد)
ط��قــة التشــيز :(فــي باديــة نحــط الجبنــه علــى درجــة 
حــ�ارة الغرفــه ونحــرك شــوي ثــم نضيــف الســكر ونخلــط 

ثــم الجيالتيــن ٦غــ�ام ونخلــط على مويــه     ٣٦ غ�ام وعلى 
المايك�ويــف نضيــف الك��مــة المخفوقــه شــوي شــوي 

ونحرك).
ط��قة التقديم

نضيــف الخليــط علــى األو��ــو نرجــع نحطهــا فــي الثالجــه 
المربــى  نضيــف  وبعدهــا  ســاعه  ربــع  او  نصــف  مــدة 
وندخلــه بالثالجــه مــره ثانيــه لمــدة ربــع ســاعه ثــم بعدهــا 

نضيف باقي الخليط ونرجعها لثالجه لمده ساعتين.
القالــب ك�يــر  دبلتهــا مرتيــن ألن  التشــيز كيــك  خلطــه 

شوي
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المقاد�ر:
دقيــق ٣٠٠ غــ�ام + �يــض ٥٠٠ غــ�ام + زبــده ٢٠٠ غــ�ام + 

ملح ١٠ غ�ام+ سكر ١٠ غ�ام  + حليب ٥٠٠ غ�ام 
ــار  ــ�ام ، صف ــ�ام ، ك��مــه ٢٥٠ غ ــب ٢٥٠ غ الحشــوه : حلي

�يض ٢٥٠ غ�ام ، سكر ٢٠ غ�ام ، تشوكلت ٣٠٠ غ�ام

الط��قة:
 فــي قــدر نحــط الحليــب والزبــده والســكر ليــن �بــدأ يغلــي 
بعدهــا ننــ�ل الدقيــق ونحركــه ، فــي عجانــه نحــط العجينــه 
نع�يهــا  ال�يــض بعدهــا  تبــرد وبعد�ــن نضيــف  ونخليهــا 

بالقمع ونشكلها.

سامية حمود
وصفة

ط��قــه القاعده:(فــي خــالط نحــط األو��ــو بــدون الك��مــه 
نحطها في باديه ونضيف الزبدة الذا�به 

ناخــذ القالــب ونضــع األو��ــو ونبــدأ نضغــط بقــوة و�تركــه 
بالثالجه). 

ط��قــة المربــى : (فــي قــدر نضــع التــوت والســكر علــى 
ــار  ــى الن ــي نقصــر عل ــدأ يغل ــدأ نحــرك وإذا ب ــه ونب ــار عالي ن

ونعصر ليمون ونحرك دقيقة ونخليه على جنب �برد)
ط��قــة التشــيز :(فــي باديــة نحــط الجبنــه علــى درجــة 
حــ�ارة الغرفــه ونحــرك شــوي ثــم نضيــف الســكر ونخلــط 

ثــم الجيالتيــن ٦غــ�ام ونخلــط على مويــه     ٣٦ غ�ام وعلى 
المايك�ويــف نضيــف الك��مــة المخفوقــه شــوي شــوي 

ونحرك).
ط��قة التقديم

نضيــف الخليــط علــى األو��ــو نرجــع نحطهــا فــي الثالجــه 
المربــى  نضيــف  وبعدهــا  ســاعه  ربــع  او  نصــف  مــدة 
وندخلــه بالثالجــه مــره ثانيــه لمــدة ربــع ســاعه ثــم بعدهــا 

نضيف باقي الخليط ونرجعها لثالجه لمده ساعتين.
القالــب ك�يــر  دبلتهــا مرتيــن ألن  التشــيز كيــك  خلطــه 

شوي

98ــ#تحديات  الع�لة
 Madeed Madeed



المقاد�ر:
٢٠٠g زبــدة +صفــار �يضتيــن +رشــة ملح+كــوب ســكر 

بودرة+ ٢كوب طحين
 الصوص

علبــة قشــطة + ٦ حبــات كيــري + نــص كــوب حليــب 
مكثف + توت ا��ق

الط��قة:
ــم  ــم ال�يــض ث ــدة ث ــم الزب ــات الجافــة أوًال ث ــط المكون   تخل

يتم تغليفها ونضعها بالثالجة نص ساعة
 التــوت علــى تــار هادئــة وملعقــة مــاء لمــدة عشــ��ن 

دقيقة حتى �هرس  
 الصوص األ�يض:

 ٦ حبــات كيــري   + علبــة قشــطة + نــص كــوب حليــب 
مكثف ويخلط مع التوت

سجى امير
وصفة

ط��قــه القاعده:(فــي خــالط نحــط األو��ــو بــدون الك��مــه 
نحطها في باديه ونضيف الزبدة الذا�به 

ناخــذ القالــب ونضــع األو��ــو ونبــدأ نضغــط بقــوة و�تركــه 
بالثالجه). 

ط��قــة المربــى : (فــي قــدر نضــع التــوت والســكر علــى 
ــار  ــى الن ــي نقصــر عل ــدأ يغل ــدأ نحــرك وإذا ب ــه ونب ــار عالي ن

ونعصر ليمون ونحرك دقيقة ونخليه على جنب �برد)
ط��قــة التشــيز :(فــي باديــة نحــط الجبنــه علــى درجــة 
حــ�ارة الغرفــه ونحــرك شــوي ثــم نضيــف الســكر ونخلــط 

ثــم الجيالتيــن ٦غــ�ام ونخلــط على مويــه     ٣٦ غ�ام وعلى 
المايك�ويــف نضيــف الك��مــة المخفوقــه شــوي شــوي 

ونحرك).
ط��قة التقديم

نضيــف الخليــط علــى األو��ــو نرجــع نحطهــا فــي الثالجــه 
المربــى  نضيــف  وبعدهــا  ســاعه  ربــع  او  نصــف  مــدة 
وندخلــه بالثالجــه مــره ثانيــه لمــدة ربــع ســاعه ثــم بعدهــا 

نضيف باقي الخليط ونرجعها لثالجه لمده ساعتين.
القالــب ك�يــر  دبلتهــا مرتيــن ألن  التشــيز كيــك  خلطــه 

شوي
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المقاد�ر:
 مقاد�ر المربى: 

توت ٤٠٠غ�ام +سكر٧٠ غ�ام+عصير ليمون ١٠ غ�ام 
 مقاد�ر القاعدة: 

أو��و مطحون ٢٠٠غ�ام+زبدة ذا�به ٨٠ غ�ام 
 مقاد�ر التشيز كيك:

جبنــة فالديفيــا ٤٠٠غــ�ام +زبــدة ذا�بــه ٨٠ غ�ام+ك��مــة 
خفق ٢٤٠غ�ام+جيالتين ٦غ�ام

شهد عبد الرحمن
وصفة

الط��قة:
ط��قة القاعدة:

فــي الخــالط نحــط األو��ــو بــدون الك��مــة ونحطــه بباديــه 
عليــه  ونكــب  القالــب  نأخــذ  الذا�بــه،  الزبــدة  ونضيــف 
األو��ــو ونبــدأ نضغــط بقــوة و�تركــه بالثالجــه تق��ًبــا ربــع 

ساعه.
 ط��قة المربى:

ــدأ  ــة ونب ــار هادئ ــى ن ــوت والســكر عل ــدر نحــط الت فــي ق
ــوي  ــر ش ــار ونعص ــى الن ــر عل ــي نقص ــدأ يغل ــرك وإذا ب نح

ليمون ونحرك دقيقه ونخليه على الجنب �برد.

 ط��قة التشيز كيك:
فــي باديــه نحــط جبنــة الفالديفيــا علــى درجــة حــ�ارة 
الغرفــه ونحــرك شــوي ثــم نضيــف الســكر ونخلــط ثــم 
بعدها الجيالتين ونخلط ٦ غ�ام من بودرة الجيالتين على ٣٦ 
الك��مــه  نضيــف  وبعدهــا  المايك�ويــف  وعلــى  مويــه 

المخفوقه شوي شوي ونحرك.

ط��قــه القاعده:(فــي خــالط نحــط األو��ــو بــدون الك��مــه 
نحطها في باديه ونضيف الزبدة الذا�به 

ناخــذ القالــب ونضــع األو��ــو ونبــدأ نضغــط بقــوة و�تركــه 
بالثالجه). 

ط��قــة المربــى : (فــي قــدر نضــع التــوت والســكر علــى 
ــار  ــى الن ــي نقصــر عل ــدأ يغل ــدأ نحــرك وإذا ب ــه ونب ــار عالي ن

ونعصر ليمون ونحرك دقيقة ونخليه على جنب �برد)
ط��قــة التشــيز :(فــي باديــة نحــط الجبنــه علــى درجــة 
حــ�ارة الغرفــه ونحــرك شــوي ثــم نضيــف الســكر ونخلــط 

ثــم الجيالتيــن ٦غــ�ام ونخلــط على مويــه     ٣٦ غ�ام وعلى 
المايك�ويــف نضيــف الك��مــة المخفوقــه شــوي شــوي 

ونحرك).
ط��قة التقديم

نضيــف الخليــط علــى األو��ــو نرجــع نحطهــا فــي الثالجــه 
المربــى  نضيــف  وبعدهــا  ســاعه  ربــع  او  نصــف  مــدة 
وندخلــه بالثالجــه مــره ثانيــه لمــدة ربــع ســاعه ثــم بعدهــا 

نضيف باقي الخليط ونرجعها لثالجه لمده ساعتين.
القالــب ك�يــر  دبلتهــا مرتيــن ألن  التشــيز كيــك  خلطــه 

شوي
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ط��قة القاعدة:
فــي الخــالط نحــط األو��ــو بــدون الك��مــة ونحطــه بباديــه 
عليــه  ونكــب  القالــب  نأخــذ  الذا�بــه،  الزبــدة  ونضيــف 
األو��ــو ونبــدأ نضغــط بقــوة و�تركــه بالثالجــه تق��ًبــا ربــع 

ساعه.
 ط��قة المربى:

ــدأ  ــة ونب ــار هادئ ــى ن ــوت والســكر عل ــدر نحــط الت فــي ق
ــوي  ــر ش ــار ونعص ــى الن ــر عل ــي نقص ــدأ يغل ــرك وإذا ب نح

ليمون ونحرك دقيقه ونخليه على الجنب �برد.

 ط��قة التشيز كيك:
فــي باديــه نحــط جبنــة الفالديفيــا علــى درجــة حــ�ارة 
الغرفــه ونحــرك شــوي ثــم نضيــف الســكر ونخلــط ثــم 
بعدها الجيالتين ونخلط ٦ غ�ام من بودرة الجيالتين على ٣٦ 
الك��مــه  نضيــف  وبعدهــا  المايك�ويــف  وعلــى  مويــه 

المخفوقه شوي شوي ونحرك.

ط��قــه القاعده:(فــي خــالط نحــط األو��ــو بــدون الك��مــه 
نحطها في باديه ونضيف الزبدة الذا�به 

ناخــذ القالــب ونضــع األو��ــو ونبــدأ نضغــط بقــوة و�تركــه 
بالثالجه). 

ط��قــة المربــى : (فــي قــدر نضــع التــوت والســكر علــى 
ــار  ــى الن ــي نقصــر عل ــدأ يغل ــدأ نحــرك وإذا ب ــه ونب ــار عالي ن

ونعصر ليمون ونحرك دقيقة ونخليه على جنب �برد)
ط��قــة التشــيز :(فــي باديــة نحــط الجبنــه علــى درجــة 
حــ�ارة الغرفــه ونحــرك شــوي ثــم نضيــف الســكر ونخلــط 

ثــم الجيالتيــن ٦غــ�ام ونخلــط على مويــه     ٣٦ غ�ام وعلى 
المايك�ويــف نضيــف الك��مــة المخفوقــه شــوي شــوي 

ونحرك).
ط��قة التقديم

نضيــف الخليــط علــى األو��ــو نرجــع نحطهــا فــي الثالجــه 
المربــى  نضيــف  وبعدهــا  ســاعه  ربــع  او  نصــف  مــدة 
وندخلــه بالثالجــه مــره ثانيــه لمــدة ربــع ســاعه ثــم بعدهــا 

نضيف باقي الخليط ونرجعها لثالجه لمده ساعتين.
القالــب ك�يــر  دبلتهــا مرتيــن ألن  التشــيز كيــك  خلطــه 

شوي
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المقاد�ر:
مقاد�ر القاعدة :

أو��و مطحون٣٠٠ غ�ام + زبدة ذا�به ٨٠غ 
مقاد�ر المربى :

توت أحمر وأسود ٤٠٠ غ + سكر٧٠ غ +مركز ليمون ١٠غ
مقاد�ر خلطه التشيز كيك :

جبنــة فالديفيــا ٤٠٠ غ + ســكر١٠٠غ + ك��مه خفق٣٤٠ غ 
+ جيالتين ٦غ�ام

شهد عبد الرحمن
وصفة

الط��قة:
ط��قــه القاعده:(فــي خــالط نحــط األو��ــو بــدون الك��مــه 

نحطها في باديه ونضيف الزبدة الذا�به 
ناخــذ القالــب ونضــع األو��ــو ونبــدأ نضغــط بقــوة و�تركــه 

بالثالجه). 
ط��قــة المربــى : (فــي قــدر نضــع التــوت والســكر علــى 
ــار  ــى الن ــي نقصــر عل ــدأ يغل ــدأ نحــرك وإذا ب ــه ونب ــار عالي ن

ونعصر ليمون ونحرك دقيقة ونخليه على جنب �برد)
ط��قــة التشــيز :(فــي باديــة نحــط الجبنــه علــى درجــة 
حــ�ارة الغرفــه ونحــرك شــوي ثــم نضيــف الســكر ونخلــط 

ثــم الجيالتيــن ٦غــ�ام ونخلــط على مويــه     ٣٦ غ�ام وعلى 
المايك�ويــف نضيــف الك��مــة المخفوقــه شــوي شــوي 

ونحرك).
ط��قة التقديم

نضيــف الخليــط علــى األو��ــو نرجــع نحطهــا فــي الثالجــه 
المربــى  نضيــف  وبعدهــا  ســاعه  ربــع  او  نصــف  مــدة 
وندخلــه بالثالجــه مــره ثانيــه لمــدة ربــع ســاعه ثــم بعدهــا 

نضيف باقي الخليط ونرجعها لثالجه لمده ساعتين.
القالــب ك�يــر  دبلتهــا مرتيــن ألن  التشــيز كيــك  خلطــه 

شوي
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ط��قــه القاعده:(فــي خــالط نحــط األو��ــو بــدون الك��مــه 
نحطها في باديه ونضيف الزبدة الذا�به 

ناخــذ القالــب ونضــع األو��ــو ونبــدأ نضغــط بقــوة و�تركــه 
بالثالجه). 

ط��قــة المربــى : (فــي قــدر نضــع التــوت والســكر علــى 
ــار  ــى الن ــي نقصــر عل ــدأ يغل ــدأ نحــرك وإذا ب ــه ونب ــار عالي ن

ونعصر ليمون ونحرك دقيقة ونخليه على جنب �برد)
ط��قــة التشــيز :(فــي باديــة نحــط الجبنــه علــى درجــة 
حــ�ارة الغرفــه ونحــرك شــوي ثــم نضيــف الســكر ونخلــط 

ثــم الجيالتيــن ٦غــ�ام ونخلــط على مويــه     ٣٦ غ�ام وعلى 
المايك�ويــف نضيــف الك��مــة المخفوقــه شــوي شــوي 

ونحرك).
ط��قة التقديم

نضيــف الخليــط علــى األو��ــو نرجــع نحطهــا فــي الثالجــه 
المربــى  نضيــف  وبعدهــا  ســاعه  ربــع  او  نصــف  مــدة 
وندخلــه بالثالجــه مــره ثانيــه لمــدة ربــع ســاعه ثــم بعدهــا 

نضيف باقي الخليط ونرجعها لثالجه لمده ساعتين.
القالــب ك�يــر  دبلتهــا مرتيــن ألن  التشــيز كيــك  خلطــه 

شوي
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ط��قــه القاعده:(فــي خــالط نحــط األو��ــو بــدون الك��مــه 
نحطها في باديه ونضيف الزبدة الذا�به 

ناخــذ القالــب ونضــع األو��ــو ونبــدأ نضغــط بقــوة و�تركــه 
بالثالجه). 

ط��قــة المربــى : (فــي قــدر نضــع التــوت والســكر علــى 
ــار  ــى الن ــي نقصــر عل ــدأ يغل ــدأ نحــرك وإذا ب ــه ونب ــار عالي ن

ونعصر ليمون ونحرك دقيقة ونخليه على جنب �برد)
ط��قــة التشــيز :(فــي باديــة نحــط الجبنــه علــى درجــة 
حــ�ارة الغرفــه ونحــرك شــوي ثــم نضيــف الســكر ونخلــط 

ثــم الجيالتيــن ٦غــ�ام ونخلــط على مويــه     ٣٦ غ�ام وعلى 
المايك�ويــف نضيــف الك��مــة المخفوقــه شــوي شــوي 

ونحرك).
ط��قة التقديم

نضيــف الخليــط علــى األو��ــو نرجــع نحطهــا فــي الثالجــه 
المربــى  نضيــف  وبعدهــا  ســاعه  ربــع  او  نصــف  مــدة 
وندخلــه بالثالجــه مــره ثانيــه لمــدة ربــع ســاعه ثــم بعدهــا 

نضيف باقي الخليط ونرجعها لثالجه لمده ساعتين.
القالــب ك�يــر  دبلتهــا مرتيــن ألن  التشــيز كيــك  خلطــه 

شوي

المقاد�ر:
٣ �يضات+ ١ وربع ك سكر+ نص ك ��ت+ ١ ك ج�ر مبشور
+ ١ ك جــوز مجــ�وش+ ربــع ك مــاء+ ١ م ك قرفة + ١م ك 

�يكنق باودر + فانيليا 
 طبقــة الك��مــه : فيالديلفيــا ٣٠٠ قــ�ام + ١ ك ســكر 

مطحون+ ربع ك حليب سائل

الط��قة:
 تخلــط المقاد�ــر الســائله مــع الســكر ثــم يضــاف الباقــي 
ــه فــي فــ�ن  ــه مدهون ــا و�وضــع فــي صيني ويحــرك يدوي

على ح�اره ١٨٠ ثم تحمر قليال من االعلى 
 ط��قة الك��مة :

 تخلط جميعها بارده وت��ن فيها الكيكه

شهد منصور
وصفة
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ط��قــه القاعده:(فــي خــالط نحــط األو��ــو بــدون الك��مــه 
نحطها في باديه ونضيف الزبدة الذا�به 

ناخــذ القالــب ونضــع األو��ــو ونبــدأ نضغــط بقــوة و�تركــه 
بالثالجه). 

ط��قــة المربــى : (فــي قــدر نضــع التــوت والســكر علــى 
ــار  ــى الن ــي نقصــر عل ــدأ يغل ــدأ نحــرك وإذا ب ــه ونب ــار عالي ن

ونعصر ليمون ونحرك دقيقة ونخليه على جنب �برد)
ط��قــة التشــيز :(فــي باديــة نحــط الجبنــه علــى درجــة 
حــ�ارة الغرفــه ونحــرك شــوي ثــم نضيــف الســكر ونخلــط 

ثــم الجيالتيــن ٦غــ�ام ونخلــط على مويــه     ٣٦ غ�ام وعلى 
المايك�ويــف نضيــف الك��مــة المخفوقــه شــوي شــوي 

ونحرك).
ط��قة التقديم

نضيــف الخليــط علــى األو��ــو نرجــع نحطهــا فــي الثالجــه 
المربــى  نضيــف  وبعدهــا  ســاعه  ربــع  او  نصــف  مــدة 
وندخلــه بالثالجــه مــره ثانيــه لمــدة ربــع ســاعه ثــم بعدهــا 

نضيف باقي الخليط ونرجعها لثالجه لمده ساعتين.
القالــب ك�يــر  دبلتهــا مرتيــن ألن  التشــيز كيــك  خلطــه 

شوي

المقاد�ر:
٦ حبــات ك�واســون + ٢ علبــه قشــطه + ٢ علبــه ك��مــه 
طبــخ + ٢/١ علبــه نســتله + نــص فنجال حليب + لوز مقشــر 

+ سكر بودره

الط��قة:
نقصص الك�واسون و نصفه با�ركس 

ثــم نخلــط القشــطه و الك��مــه و الحليــب و النســتله مــع 
ــرش  ــوز و ن ــه بالل ــه فــوق الك�واســون و ن��ن بعــض و نصب

السكر البودره 
 ندخلهــا فــ�ن حــ�اره ١٨٠ مــن فــوق و تحــت لمــده ١٠-١٥ 

دقيقه لما �تحمر و تقدمها

شهد الشمري
وصفة
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ط��قــه القاعده:(فــي خــالط نحــط األو��ــو بــدون الك��مــه 
نحطها في باديه ونضيف الزبدة الذا�به 

ناخــذ القالــب ونضــع األو��ــو ونبــدأ نضغــط بقــوة و�تركــه 
بالثالجه). 

ط��قــة المربــى : (فــي قــدر نضــع التــوت والســكر علــى 
ــار  ــى الن ــي نقصــر عل ــدأ يغل ــدأ نحــرك وإذا ب ــه ونب ــار عالي ن

ونعصر ليمون ونحرك دقيقة ونخليه على جنب �برد)
ط��قــة التشــيز :(فــي باديــة نحــط الجبنــه علــى درجــة 
حــ�ارة الغرفــه ونحــرك شــوي ثــم نضيــف الســكر ونخلــط 

ثــم الجيالتيــن ٦غــ�ام ونخلــط على مويــه     ٣٦ غ�ام وعلى 
المايك�ويــف نضيــف الك��مــة المخفوقــه شــوي شــوي 

ونحرك).
ط��قة التقديم

نضيــف الخليــط علــى األو��ــو نرجــع نحطهــا فــي الثالجــه 
المربــى  نضيــف  وبعدهــا  ســاعه  ربــع  او  نصــف  مــدة 
وندخلــه بالثالجــه مــره ثانيــه لمــدة ربــع ســاعه ثــم بعدهــا 

نضيف باقي الخليط ونرجعها لثالجه لمده ساعتين.
القالــب ك�يــر  دبلتهــا مرتيــن ألن  التشــيز كيــك  خلطــه 

شوي

المقاد�ر:
الطبقة االسفل: 

عين جمل + بودرة اللوز + سكر + ��ت
الطبقة العلويه: 

ك��مة خفق +جبنه ك��ميه +ليمون +افوكادو+ سكر

الط��قة:
وضــع عيــن الجمــل مــع بــودرة اللــوز والســكر وال��ــت فــي 

الخالط الى مايصير مفتت و وضعه في القالب
الطبقه العلويه:

الخفــق  ك��مــة  مــع  الخــالط  فــي  االفــوكادو  وضــع 
والســكر والجبنــه الك��ميــه والليمــون وقشــر الليمــون 

ويتم خلطهم و وضعها في القالب وتضع بالثالجه.

صالح الطويلعي
وصفة
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ط��قــه القاعده:(فــي خــالط نحــط األو��ــو بــدون الك��مــه 
نحطها في باديه ونضيف الزبدة الذا�به 

ناخــذ القالــب ونضــع األو��ــو ونبــدأ نضغــط بقــوة و�تركــه 
بالثالجه). 

ط��قــة المربــى : (فــي قــدر نضــع التــوت والســكر علــى 
ــار  ــى الن ــي نقصــر عل ــدأ يغل ــدأ نحــرك وإذا ب ــه ونب ــار عالي ن

ونعصر ليمون ونحرك دقيقة ونخليه على جنب �برد)
ط��قــة التشــيز :(فــي باديــة نحــط الجبنــه علــى درجــة 
حــ�ارة الغرفــه ونحــرك شــوي ثــم نضيــف الســكر ونخلــط 

ثــم الجيالتيــن ٦غــ�ام ونخلــط على مويــه     ٣٦ غ�ام وعلى 
المايك�ويــف نضيــف الك��مــة المخفوقــه شــوي شــوي 

ونحرك).
ط��قة التقديم

نضيــف الخليــط علــى األو��ــو نرجــع نحطهــا فــي الثالجــه 
المربــى  نضيــف  وبعدهــا  ســاعه  ربــع  او  نصــف  مــدة 
وندخلــه بالثالجــه مــره ثانيــه لمــدة ربــع ســاعه ثــم بعدهــا 

نضيف باقي الخليط ونرجعها لثالجه لمده ساعتين.
القالــب ك�يــر  دبلتهــا مرتيــن ألن  التشــيز كيــك  خلطــه 

شوي

المقاد�ر:

الط��قة:

ــه ٤٥٠ج  ــدة ذا�ب ــف + ١١٣ج زب ــكوت دايجتس ٣٠٠ج بس
جبن فيالدلفيا + ١٢٥ج ســاور ك��م (قشــطة �ائبة) + ١٥٠ 
ج ســكر ا�يــض + ملعقــه ونــص ليمــون  + ملعقــه صغيــره 

فانيليا  + ٢٤ج دقيق + ٣ �يض
لل��نة : نوتيال وتوت اسود واحمر وا��ق .

الزبــده  عليــه  نضيــف  ثــم  ناعــم  البســكوت  نطحــن 
بصينيــة  ونرصهــم  كويــس  يتماســكوا  لمــا  ونخلطهــم 

التشيز .
وادخله الف���ر نص ساعه يتماسك .

.فــي صحــن عميــق أضيــف الجبــن وأخلطــه لمــا يصيــر 
ك��مــي ثــم اضيــف باقــي المكونــات ( ســكر ودقيــق 
وليمــون وفانيليــا والســاور ك��ــم ) اخلطهــم لمــا يمتزجــوا 

سوا .
فــي صحــن علــى جمــب اخفــق ال�يــض ثــم أضيفــه لخليــط 

الجبن واقلب من تحت لفوق بعد�ن من الوسط .
وأكــ�ر التقليــب لمــا يمتزجــو ســوا ويختفــي ال�يــض.  اصــب 

الخليــط فــوق البســكوت وادخلــه فــ�ن مســبق التســخين 
ــه  ــل الصيني ــق ) وادخ ــس دقا� ــ�ن خم ــخن الف ــي اس (يعن
لمــدة ٤٥-٥٥ دقيقــه مــن تحــت بــس  والتفتحــو الفــ�ن اال 
بعــد ما�مــر ٤٥ دقيقــه وتشــوفو هــل يحتــاج وقــت اكثــر ( 
تالحظــو مــن الوســط اذا كان الخليــط شــبه ســا�ل يعنــي 

يحتاج وقت ) .
نطلعــه و�تركــه �بــرد ونغلفــه ينايلــون وعلــى الثالجــة 

لمدة ٨ ساعات بعد�ن اطلعه وا��نه .
#مالحظه 

التشــيز مافيــه نوتيــال واول مــره ســويته مــن دون نوتيــال 
بــس ثانــي مــره اضفتــه حســيت صــار اطعممــم والــذ 

وطبعا ممكن تحطو اي صوص ثاني غير النوتيال .. 

عائشة أحمد
وصفة
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ط��قــه القاعده:(فــي خــالط نحــط األو��ــو بــدون الك��مــه 
نحطها في باديه ونضيف الزبدة الذا�به 

ناخــذ القالــب ونضــع األو��ــو ونبــدأ نضغــط بقــوة و�تركــه 
بالثالجه). 

ط��قــة المربــى : (فــي قــدر نضــع التــوت والســكر علــى 
ــار  ــى الن ــي نقصــر عل ــدأ يغل ــدأ نحــرك وإذا ب ــه ونب ــار عالي ن

ونعصر ليمون ونحرك دقيقة ونخليه على جنب �برد)
ط��قــة التشــيز :(فــي باديــة نحــط الجبنــه علــى درجــة 
حــ�ارة الغرفــه ونحــرك شــوي ثــم نضيــف الســكر ونخلــط 

ثــم الجيالتيــن ٦غــ�ام ونخلــط على مويــه     ٣٦ غ�ام وعلى 
المايك�ويــف نضيــف الك��مــة المخفوقــه شــوي شــوي 

ونحرك).
ط��قة التقديم

نضيــف الخليــط علــى األو��ــو نرجــع نحطهــا فــي الثالجــه 
المربــى  نضيــف  وبعدهــا  ســاعه  ربــع  او  نصــف  مــدة 
وندخلــه بالثالجــه مــره ثانيــه لمــدة ربــع ســاعه ثــم بعدهــا 

نضيف باقي الخليط ونرجعها لثالجه لمده ساعتين.
القالــب ك�يــر  دبلتهــا مرتيــن ألن  التشــيز كيــك  خلطــه 

شوي
الزبــده  عليــه  نضيــف  ثــم  ناعــم  البســكوت  نطحــن 
بصينيــة  ونرصهــم  كويــس  يتماســكوا  لمــا  ونخلطهــم 

التشيز .
وادخله الف���ر نص ساعه يتماسك .

.فــي صحــن عميــق أضيــف الجبــن وأخلطــه لمــا يصيــر 
ك��مــي ثــم اضيــف باقــي المكونــات ( ســكر ودقيــق 
وليمــون وفانيليــا والســاور ك��ــم ) اخلطهــم لمــا يمتزجــوا 

سوا .
فــي صحــن علــى جمــب اخفــق ال�يــض ثــم أضيفــه لخليــط 

الجبن واقلب من تحت لفوق بعد�ن من الوسط .
وأكــ�ر التقليــب لمــا يمتزجــو ســوا ويختفــي ال�يــض.  اصــب 

الخليــط فــوق البســكوت وادخلــه فــ�ن مســبق التســخين 
ــه  ــل الصيني ــق ) وادخ ــس دقا� ــ�ن خم ــخن الف ــي اس (يعن
لمــدة ٤٥-٥٥ دقيقــه مــن تحــت بــس  والتفتحــو الفــ�ن اال 
بعــد ما�مــر ٤٥ دقيقــه وتشــوفو هــل يحتــاج وقــت اكثــر ( 
تالحظــو مــن الوســط اذا كان الخليــط شــبه ســا�ل يعنــي 

يحتاج وقت ) .
نطلعــه و�تركــه �بــرد ونغلفــه ينايلــون وعلــى الثالجــة 

لمدة ٨ ساعات بعد�ن اطلعه وا��نه .
#مالحظه 

التشــيز مافيــه نوتيــال واول مــره ســويته مــن دون نوتيــال 
بــس ثانــي مــره اضفتــه حســيت صــار اطعممــم والــذ 

وطبعا ممكن تحطو اي صوص ثاني غير النوتيال .. 
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المقاد�ر:
٣ �يضــات+ ٢/١ كــوب ســكر + كــوب طحيــن + م ص 
ــادي + ٢/١ كــوب  ــة زب ــج بــودر + علب ــا + م ك �يكن فانيلي

��ت + رشة هيل او زعف�ان حسب الرغبه
نستله وسميد محموس لت��ن الوجه

عبداهلل الشبانه
وصفة

الط��قة:
يخفــق ال�يــض جيــدًا ، ثــم يضــاف الســكر وال��ــت والفانليــا 
ــاف  ــي يض ــر ش ــط واخ ــادي ويخل ــاف الزب ــم يض ــط ث وتخل

الطحين وال�يكنج بودر
توضــع فــي فــ�ن مشــغل مســبقًا لمــدة ٣٠ دقيقــه علــى 

درجة ح�ارة١٧٠.
بعــد اال�تهــاء �ــرش الوجــه بالنســتله ثــم القليــل مــن 

السميد المحموس.
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المقاد�ر:
ملعقــة   + بــودر  بكينــق  ملعقــة   + طحيــن  كو�يــن 
 + هيــل  صغيــرة  ملعقــة   + الصود�ــوم  �يكربونــات 
ــوى +  ــ�وع النـ ــر من ــوب تم ــة + ك ــرة قرف ــن صغي ملعقتي
�يضتيــن + كـــوب ســكر + كــــوب ��ــت + قشـــطة + 

ملعقة صغيرة

الط��قة:
 نصب كاس موية حارة على التمر عشان يلين

نحــط المقاديـــر الجافــة مــع بعــض ونحــط بالخــالط ال��ــت ، 
ــكافيه ؛  ــة نس ــطة ، رش ــض ، القش ــال ، ال�ي ــكر ، الفاني الس
بعــد مــا نخلطهــم ��ــن نحــط التمــر " مــع مويتــه " ونكمــل 

خلط 
ثــم نســكب المقاد�ــر الســائلة علــى الجافــة بالتد��ــ� 

وبالف�ن ٢٥ دقيقة تق��ًبا 
صــوص التوفــي : نــص علبــة نســتلة , نــص اصبــع زبــدة أول 

أقل , نص كوب سكر بني 
للت��يــن : نكرمــل الســكر فقــط ونخططــه علــى و�ق زبــدة 

وبالثالجة دقيقتين فقط

ع�ير المانع
وصفة
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غيم المانع
وصفة

الط��قة:
نخفــق الفيالدلفيــا مــع الســكر اليــن يصيــر الخليــط ك��مــي 
ــه واخــر  ــه حب ــف ال�يــض حب ــن ونخفــق نضي ــف الطحي نضي
ــض  ــع بع ــم م ــه ونخفقه ــادي والك��م ــف الزب ــي نضي ش
)نصــب خليــط التشــيز علــى طبقــه البســكوت والجــوز 

ونحطه في حمام مائي 
 ندخلــه فــ�ن ســاخن علــى حــ�اره ١٥٠ لمــده ســاعه ونــص 

المقاد�ر:
عشــ��ن حبــه بســكوت دايجســتف مطحونــه + اصبــع زبــده 

ميه ج�ام مذوب + ملعقه صغيره قرفه بودره
 (نفــرك البســكوت بالزبــده مــع القرفــه نــرص البســكوت 
ــر  فــي قالــب التشــيز ونحــاول نرفعــه مــن االطــ�اف )وننث

فوقه جوز ال�يكان مف�وم خشن 
 و�ترك القالب على جنب 

 للتشيز**
+ ٦٠٠جــ�ام فيالدلفيــا + كاس ســكر + �يضتيــن + فانيــال 
+ ملعقــه ك�يــره طحيــن ا�يــض + ربــع كــوب ســاور ك��ــم 

او زبادي + ربع كوب ك��مه خفق

بعدهــا نقفــل النــار و�تــرك بــاب الفــ�ن مفتــوح لمــده 
ــاعات  ــت س ــده س ــرد لم ــه �ب ــه لثالج ــا ننقل ــاعه بعده س

افضل 
الت��ين** 

كاس جــوز ال�يــكان مفــ�وم فــرم خشــن  + نــص علبــه 
توفي  

ط��قتي ف التوفي 
فنجان�يــن ســكر وخليهــا ع نــار هاديــه لحــد ما�ــذوب تمــاام  

وحطي عليه قطعه زبده 
ــا فنجــال شــاهي ك��مــة خفــق وحركــي  وضيفــي تق��ب

باستم�ار بعد�ن حطي ملعقتين كبار نستله 
ــه لحــد  ــار هادي ــه ع ن ــس خلي ــل معــك ب  وحركــي �ح يتكت

مايذوب تمام
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نخفــق الفيالدلفيــا مــع الســكر اليــن يصيــر الخليــط ك��مــي 
ــه واخــر  ــه حب ــف ال�يــض حب ــن ونخفــق نضي ــف الطحي نضي
ــض  ــع بع ــم م ــه ونخفقه ــادي والك��م ــف الزب ــي نضي ش
)نصــب خليــط التشــيز علــى طبقــه البســكوت والجــوز 

ونحطه في حمام مائي 
 ندخلــه فــ�ن ســاخن علــى حــ�اره ١٥٠ لمــده ســاعه ونــص 

بعدهــا نقفــل النــار و�تــرك بــاب الفــ�ن مفتــوح لمــده 
ــاعات  ــت س ــده س ــرد لم ــه �ب ــه لثالج ــا ننقل ــاعه بعده س

افضل 
الت��ين** 

كاس جــوز ال�يــكان مفــ�وم فــرم خشــن  + نــص علبــه 
توفي  

ط��قتي ف التوفي 
فنجان�يــن ســكر وخليهــا ع نــار هاديــه لحــد ما�ــذوب تمــاام  

وحطي عليه قطعه زبده 
ــا فنجــال شــاهي ك��مــة خفــق وحركــي  وضيفــي تق��ب

باستم�ار بعد�ن حطي ملعقتين كبار نستله 
ــه لحــد  ــار هادي ــه ع ن ــس خلي ــل معــك ب  وحركــي �ح يتكت

مايذوب تمام
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المقاد�ر:
مقاد�ر القاعدة:

٨٠ غ�ام بسكوت مطحون+٣٠ غ زبده
 مقاد�ر (أ)

٢٠٠ غ�ام رمان +٤٠ غ سكر 
مقاد�ر (ب)

 ١٤٠ غ مشــ�وب خــوخ +١٥ غ ســكر+٤ غ جيالتيــن+٨٠ غ 
رمان

مقاد�ر (ج)
ــا+١٢٠ غ ك��مــة خفــق+٤٠ غ  ــن فيالدلفي ــ�ام جب  ٢٠٠ غ
ســكر + ٣٥ غ زبادي+٢ غ فانيال ســائله+ ٥ غ�ام جيالتين+ 

٥ غ�ام عصير ليمون

فاطمة عبداهلل
وصفة

الط��قة:
يخلط البسكوت مع الزبده وترص في قاعدة الصينية

 تخلط مقاد�ر (أ) على النار ثم تشخل
 توضــع مقاد�ــر (ب) علــى النــار ماعــدا ح��بــات الرمــان ثــم 

تخلط مع ح��بات الرمان وتوضع الصينية في الف��ز 
 لعمــل الك��مــة: تخلــط مقاد�ــر (ج) بالخــالط حتــى �تكــون 

ك��مــة متماســكه ثــم توضــع نصــف الك��مــة علــى طبقــة 
ــز  ــي فــي الف�� ــم توضــع طبقــة الرمــان اللت البســكوت ث

ثم تغطى بباقي الك��مة وت��ن بحبات الرمان.
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يخلط البسكوت مع الزبده وترص في قاعدة الصينية
 تخلط مقاد�ر (أ) على النار ثم تشخل

 توضــع مقاد�ــر (ب) علــى النــار ماعــدا ح��بــات الرمــان ثــم 
تخلط مع ح��بات الرمان وتوضع الصينية في الف��ز 

 لعمــل الك��مــة: تخلــط مقاد�ــر (ج) بالخــالط حتــى �تكــون 

ك��مــة متماســكه ثــم توضــع نصــف الك��مــة علــى طبقــة 
ــز  ــي فــي الف�� ــم توضــع طبقــة الرمــان اللت البســكوت ث

ثم تغطى بباقي الك��مة وت��ن بحبات الرمان.
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فدوى التميمي
وصفة

المقاد�ر:
الطبقه األولى : 

بسكوت مطحون + ١ اصبع زبده+ ٣ سنيكرس 
الطبقه الثانيه :

جبنة فيالديلفيا ٣٦٠ غ�ام 
علبــة زبــادي + كــوب ســكر + نصــف كــوب ك��مــة  + ٣ 

�يضات + فانيال + ملعقتين طحين 
الطبقه الثالثه : 

�يــكان مجــ�وش + ربــع زبــده + ملعقتيــن ســكر بنــي + ٣ 
مالعق شوفان + ملعقة قرفه .

الط��قة:
الطبقــه األولــى يــذوب الزبــده و الســنيكرس علــى النــار و 
تطحــن وتفــرك مــع البســكوت و تصــف فــي القالــب 

بشكل دائري او بقواعد من األط�اف .. 
فــي الخالطــه تخلــط جميــع مقاد�ــر الطبقــه الثانيــه و 

تصب فوق طبقة البسكوت .. 
تخلــط جميــع مقاد�ــر الطبقــه الثالثــه علــى النــار ثــم تــو�ع 
ــي   ــه وتدخــل الفــ�ن فــي حمــام مائ ــى الطبقــه الثاني عل

على درجة ح�ارة ١٨٠ من األسفل لمدة ساعه تق��بًا .. 
ــاعه  ــدة س ــه لم ــد اغالق ــ�ن بع ــط الف ــي وس ــرك ف ــم �ت ث

حتى تحافظ على قوامها 
و �ترك في الثالجه لمدة ٦ ساعات او اكثر .. 

- الصــوص اإلضافــي : ربــع كــوب ك��مــة + جالكســي 
ســاده + ســنيكرس ســاده علــى النــار .. يصــب بعــد ما�بــرد 

و تقدم بالعافيه .
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الطبقــه األولــى يــذوب الزبــده و الســنيكرس علــى النــار و 
تطحــن وتفــرك مــع البســكوت و تصــف فــي القالــب 

بشكل دائري او بقواعد من األط�اف .. 
فــي الخالطــه تخلــط جميــع مقاد�ــر الطبقــه الثانيــه و 

تصب فوق طبقة البسكوت .. 
تخلــط جميــع مقاد�ــر الطبقــه الثالثــه علــى النــار ثــم تــو�ع 
ــي   ــه وتدخــل الفــ�ن فــي حمــام مائ ــى الطبقــه الثاني عل

على درجة ح�ارة ١٨٠ من األسفل لمدة ساعه تق��بًا .. 
ــاعه  ــدة س ــه لم ــد اغالق ــ�ن بع ــط الف ــي وس ــرك ف ــم �ت ث

حتى تحافظ على قوامها 
و �ترك في الثالجه لمدة ٦ ساعات او اكثر .. 

- الصــوص اإلضافــي : ربــع كــوب ك��مــة + جالكســي 
ســاده + ســنيكرس ســاده علــى النــار .. يصــب بعــد ما�بــرد 

و تقدم بالعافيه .
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المقاد�ر:
المقاد�ر لشخصين تق��بًا: 

 ٣ �يضــات + طحيــن مقــدار نــص كــوب مويــا + ســكر 
ويفضــل لــو يكــون بــودره ناعــم مقــدار كاســة شــاي 
ــب مقــدار  ــا+ حلي ــة موي ــة علب ــره+ خــل مقــدار غطاي صغي
نــص فنجــان قهــوه+ فانيليــا ســائله او بــودره بــس يفضــل 
ســائله وتقــدري تحطــي اال�نيــن+ ��ــت نبا�ــي مقــدار نــص 
ــًدا +  ــم ج ــر ناع ــره بش ــه صغي ــرة ليمون ــر قش ــان+ بش فنج

زبده

ف�ح البلوي
وصفة

الط��قة:
اول شي بوعائين تفصل ال�ياض عن الصفار 

 ناخــذ صحــن الصفــار نحــط عليــه الحليــب وال��ــت والفانيليــا 
الســائله وشــويه بــودره ونخلــط شــويه بالخفاقــه وبعد�ــن 
ننخــل عليــه الطحيــن ونخلــط لحــد مــا يتجانــس ويســير 
القــوام ثقيــل شــوي ونحــط عليــه بشــر الليمــون ونخلطــه 

ونخليه على جنب
بالخفاقــه  ونخفقــه  الخــل  عليــه  نحــط  لل�يــاض  نجــي 
الكهربائيــه علــى ســرعه عاليــه لحــد مــا يســير رغــوه شــوي 

ــا ونخفــق علــى ســرعه عاليــه  ونبــدأ نضيــف الســكر تد��جًي
لحد ما تسير رغوه زي الك��مه

بعد�ــن ننــ�ل الك��مــه هــذه علــى الخليــط اللــي ســويناه 
ــي تجــي زي  ــه الل ــط بشــويش وبهــدوء بالقالب اول، ونخل
ان  عندنــا  شــي  اهــم  عشــان  بالخفاقــه  مــو  المطــاط 

الخليط ما يفسد والك��مه ما تختفي وتهبط
بعــد مــا خلطنــاه كويــس نحطــه فــي كيــس الك��مــه او 
الطــرف ونجيــب  مــن  ونربطــه ونقصــه  التف��ــز  كيــس 
ــا  ــون له ــاق ويك ــه لاللتص ــس ومانع ــا كوي ــاله صاجه مق
ــط  ــب الخلي ــه نص ــار واطي ــى ن ــده وعل ــا زب ــه ندهنه غطاي
وســوي ٣ حبــات بنفــس الوقــت عشــان تخلص اســ�ع صبها 
ــن اقلبهــا  ــا وبعد� ــن تق��ًب وغطــي عليهــا وخليهــا دقيقتي
وارجــع غطهــا وخليهــا دقيقتيــن كمــان اهــم شــي لحــد مــا 
ــا ونجــي عنــد الت��يــن  �تحمــر وتاخــذ اللــون الذهبــي تق��ًب
ــ�وب  ــده او مش ــل وزب ــودره وعس ــكر ب ــه بس ــك ت��ني يمدي
حــاب  اذا  او  وف�اولــه  تــوت  مــع  والزبــده  القيقــب 
شــوكوالته تجيــب نوتيــال وتخلــط معاهــا ��ــت نبا�ــي 
فــوق  وتصبهــا  بــس  دقيقــه  المايك�ويــف  وتدخلهــا 

البانكيك وبالعافيه.
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اول شي بوعائين تفصل ال�ياض عن الصفار 
 ناخــذ صحــن الصفــار نحــط عليــه الحليــب وال��ــت والفانيليــا 
الســائله وشــويه بــودره ونخلــط شــويه بالخفاقــه وبعد�ــن 
ننخــل عليــه الطحيــن ونخلــط لحــد مــا يتجانــس ويســير 
القــوام ثقيــل شــوي ونحــط عليــه بشــر الليمــون ونخلطــه 

ونخليه على جنب
بالخفاقــه  ونخفقــه  الخــل  عليــه  نحــط  لل�يــاض  نجــي 
الكهربائيــه علــى ســرعه عاليــه لحــد مــا يســير رغــوه شــوي 

ــا ونخفــق علــى ســرعه عاليــه  ونبــدأ نضيــف الســكر تد��جًي
لحد ما تسير رغوه زي الك��مه

بعد�ــن ننــ�ل الك��مــه هــذه علــى الخليــط اللــي ســويناه 
ــي تجــي زي  ــه الل ــط بشــويش وبهــدوء بالقالب اول، ونخل
ان  عندنــا  شــي  اهــم  عشــان  بالخفاقــه  مــو  المطــاط 

الخليط ما يفسد والك��مه ما تختفي وتهبط
بعــد مــا خلطنــاه كويــس نحطــه فــي كيــس الك��مــه او 
الطــرف ونجيــب  مــن  ونربطــه ونقصــه  التف��ــز  كيــس 
ــا  ــون له ــاق ويك ــه لاللتص ــس ومانع ــا كوي ــاله صاجه مق
ــط  ــب الخلي ــه نص ــار واطي ــى ن ــده وعل ــا زب ــه ندهنه غطاي
وســوي ٣ حبــات بنفــس الوقــت عشــان تخلص اســ�ع صبها 
ــن اقلبهــا  ــا وبعد� ــن تق��ًب وغطــي عليهــا وخليهــا دقيقتي
وارجــع غطهــا وخليهــا دقيقتيــن كمــان اهــم شــي لحــد مــا 
ــا ونجــي عنــد الت��يــن  �تحمــر وتاخــذ اللــون الذهبــي تق��ًب
ــ�وب  ــده او مش ــل وزب ــودره وعس ــكر ب ــه بس ــك ت��ني يمدي
حــاب  اذا  او  وف�اولــه  تــوت  مــع  والزبــده  القيقــب 
شــوكوالته تجيــب نوتيــال وتخلــط معاهــا ��ــت نبا�ــي 
فــوق  وتصبهــا  بــس  دقيقــه  المايك�ويــف  وتدخلهــا 

البانكيك وبالعافيه.
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المقاد�ر:
 ٣ �يضــات + ملعقــة صغيــرة فانيــال + ملعقــة ك�يــرة 
�يكنــج بــاودر + ٤/٣ كوب ســكر + ٤/٣ كــوب ��ت + ١٧٠ 

غ�ام قشطة + ١وربع كوب سميد + ١ كوب حليب

الط��قة:
 نخفق ال�يض مع الفانيال و السكر وال��ت  

ــص و  ــب المحم ــميد و الحلي ــطة و الس ــف القش ــم نضي  ث
اخي�ًا ال�يكنج باودر  

 الزم بالترتيــب و لمــا نضيــف البكينــج بــاودر نحــاول مــا 
نخفق كثير حتى �بقى مفعوله ..

ف�ح العبداهلل
وصفة
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المقاد�ر:
 ٥ صفــار �يــض + ٢ كــوب ك��مة خفــق + ١ ملعقة صغيرة 

فانيال سائله مركزة + ٣/١ كوب سكر

الط��قة:
ــة مــن تحــت   ــى درجــة ١٨٠ درجــة مئوي نســخن الفــ�ن عل
نحمــي الك��مــة علــى النــار علــى درجــة حــ�ارة متوســطة 
ــي  ــدا ف ــي اب ــا يغل ــخن م ــس يس ــي ب ــة نخل ــى منخفض ال
دي اال�نــاء نفصــل ال�يــض الصفــار عــن ال�يــاض وناخــد بــس 
الصفــار ونضيــف عليــه الســكر والفانيــال ويحــرك جيــدا 
وبعدهــا نضيــف قليــل جــدا مــن الك��مــة الســاخنه علــى 
ــه ك��مــة  ــه حنصــب علي ــض بأن ــض عشــان نهــيء ال�ي ال�ي
مــع  بالتد��ــ�  الباقيــة  الك��مــة  نصــب  وبعدهــا  حــاره 
التح��ــك المســتمر دون توقــف عشــان ال يتكتــل ال�يــض 
وينضــج نــو�ع الخليــط فــي زبــادي �تحمــل الحــ�ارة زي 
زبــادي الســوفليه وتوضــع الزبــادي فــي وعــاء او صينيــة 
عميقــة ويصــب فــي الصينيــة مــاء ســاخن حتــى يصــل الــي 
النصــف وتدخــل الفــ�ن لمــدة أربعيــن دقيقــه ونخرجهــا 
�تركهــا ترتــاح حتــى تصــل لدرجــة حــ�ارة الغرفــة وندخلهــا 
الثالجــة لمــدة أربــع ســاعات علــى االقــل ويفضــل لليــوم 

الثاني 

لجين تركستاني
وصفة
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المقاد�ر:
 ٢/١١ كــوب طحيــن + ٢ملعقــة كبــار بــودرة شــكوالتة + 
١ملعقــة صغيــرة بكربونــات الصود�ــوم + ٢/١كوب ســكر 
ا�يــض + ١كــوب حليب دافئ  + ١كوب و ١ملعقة ك�يرة 
��ــت نبا�ــي + ١ملعقــة صغيــرة خل + ٢ �يــض + ٢/١كوب 
زبــدة علــى درجــة الغرفــة + ١ملعقــة ك�يــرة لــون طعــام 
ــا + ــم فانيلي ــس ك�� ــال + اي ــرة فاني ــة ك�ي ــر + ٢ملعق احم

بسكوت دايجستف + صوص لوتس + كنافة محمصة

لمار العض�بي
وصفة

الط��قة:
و  الشــكوالتة  بــودرة  و  الطحيــن  ننخــل  وعــاء  فــي 

البكربونات الصود�وم
فــي خــالط كهربائــي نحــط الزبــدة و الســكر لمــا يتحولــون 
الــى ك��مــة وبعدهــا نحــط �يضــة واحــدة و نخلــط بعــد مــا 
ــا  ــط و بعده ــة و نخل ــة الثاني ــف ال�يض ــم نضي ــا�ج معه تم
نضيــف الخــل و الحليــب و الفانيليــا ونخلــط اذا تمــا�ج 
ــ� واذا تمــا�ج  ــى الخــالط بتد�� ــط الجــاف ال ــف الخلي نظي
 ١٨٠ درجــة  علــى  الفــ�ن  يدخــل  ثــم  نظيــف  اللــون 
ــة  ــرد و نقطع ــه �ب ــم نخلي ــة ث ــدة ٤٠ دقيق ــيس  لم سيلس

حلــى حجــم البســكوت و نقطــع االيــس ك��ــم علــى حجــم 
البســكوت بعد�ــن نحــط  البســكوت فوقهــا الكيــك فــوق 
األيســك��م ثــم نصــب عليــه صــوص اللوتــس و للت��يــن 

نحط الكنافة
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و  الشــكوالتة  بــودرة  و  الطحيــن  ننخــل  وعــاء  فــي 
البكربونات الصود�وم

فــي خــالط كهربائــي نحــط الزبــدة و الســكر لمــا يتحولــون 
الــى ك��مــة وبعدهــا نحــط �يضــة واحــدة و نخلــط بعــد مــا 
ــا  ــط و بعده ــة و نخل ــة الثاني ــف ال�يض ــم نضي ــا�ج معه تم
نضيــف الخــل و الحليــب و الفانيليــا ونخلــط اذا تمــا�ج 
ــ� واذا تمــا�ج  ــى الخــالط بتد�� ــط الجــاف ال ــف الخلي نظي
 ١٨٠ درجــة  علــى  الفــ�ن  يدخــل  ثــم  نظيــف  اللــون 
ــة  ــرد و نقطع ــه �ب ــم نخلي ــة ث ــدة ٤٠ دقيق ــيس  لم سيلس

حلــى حجــم البســكوت و نقطــع االيــس ك��ــم علــى حجــم 
البســكوت بعد�ــن نحــط  البســكوت فوقهــا الكيــك فــوق 
األيســك��م ثــم نصــب عليــه صــوص اللوتــس و للت��يــن 

نحط الكنافة
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الط��قة:
ــق  ــده ودقي ــض والزب ــق �ي ــه نخف ــ�ن ١٨٠ درج ــخن الف نس
ــ�ن  ــب وعالف ــي قوال ــا ف ــم نصبه ــي ث ــكر البن ــوز والس الل

مدة ٣٠ دقيقه 
ونرش عليها ش�ائح اللوز وسائل التوفي الجاهز.

المقاد�ر:
٤ �يضــات + زبــده ١٠٠جــ�ام + بــودرة لــوز ١٢٠٠ جــ�ام + 
ــوز ٣٠ جــ�ام + ســائل  ســكر بنــي ١٥٠ جــ�ام + شــ�ائح الل

التوفي

ليلى السليمان
وصفة
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المقاد�ر:
٤٠٠ جــ�ام تــوت +٧٠ جــ�ام ســكر +١٠ جــ�ام عصيــر ليمون
+٢٠٠ جــ�ام او��ــو مطحــون +٨٠ جــ�ام زبــدة ذا�بة + ٤٠٠ 
ج�ام جبنة فالديفيا + ١٠٠ ج�ام سكر +٢٤٠ ك��مة خفق

الط��قة:
ــدأ  ــة ونب ــار عالي ــى ن ــوت والســكر  عل فــي القــدر نضــع الت
ــًال  ــار  ونعصــر قلي ــدأ يغلــي نقصــر علــى الن بالتح��ــك  وإذا ب

من الليمون ونحرك دقيقة و�تركه بجانب حتى �برد.
ونضعــه  الك��مــة  بــدون  االو��ــو  نضــع  الخــالط  فــي 
بالباديــة ونظيــف الزبــدة الذائبــة. نأخــذ القالــب ونضــع فيــه 

األو��و ونبدأ نضغط بقوة و�تركه بالثالجة .
فــي باديــة نضــع جبنــة فيالدلفيــا علــى درجــة حــ�ارة 
الغرفــة ونقــوم بالتح��ــك قليــًال ثــم نضيــف الســكر و نخلــط 
ثم نضيف ٦ ج�ام من بودرة الجالتين على ٣٦ موية وعلى 
المايك�ويــف ثــم نضيــف الك��مــة المخفوقــة علــى مهــل 
ونقــوم بالتح��ــك بعــد ذلــك  نســكب الخليــط علــى األو��ــو 
نظيــف  ســاعة  وبعــد  ســاعة  لمــدة  بالثالجــة  ونضعــه 

المربع وندخله بالثالجة مرة أخرى لمدة ٥ دقائق

ليلى محمد
وصفة
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الط��قة:
نخلــط الســكر و ال�يــض الــى مــا يصيــر لــون الخليــط اصفــر 
فا�ــح و نضيــف باقــي المقاد�ــر الســائلة و نخلــط بعدهــا 

نضيف المقاد�ر الجافه ما عادا الكاكاو البودره 
ناخذ ٣٠٠ جم من الخليط و نضيف له الكاكاو و نخلط 

نحضر صينية الباوند كيك و نضع بداخلة ��ت  
 ) بالتنــاوب  الــكاكاو  ا�يــض و خليــط  نضــع خليــط  ثــم 

بشكل خطوط " رخامي ")
  نضعهــا فــي فــ�ن ١٧٠ درجــة لمــدة ٣٠ ل ٤٥ دقيقــه او 

لحين االستواء  
بعد ما نطلع الكيك نجهز التغطيه نذوب الكاكاو 

المقاد�ر:
٣ زبــادي + ربــع كــوب ســكر+ نــص علبــه نســتله مــن 

النوع الك�ير+ كوب ك��مه خفق*مو ك��مه طبخ!
النكهات سويت ٣ بالتوت والفانيال والنوتيال

ــدر المهــم بالشــي  ــكات او كن ــون بجالســكي او كت وت��ن
الي تحبون..  

الي ما يحب يكون حالي مره ال يضيف سكر.

وصفة
لينا الشهري
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نخلــط الســكر و ال�يــض الــى مــا يصيــر لــون الخليــط اصفــر 
فا�ــح و نضيــف باقــي المقاد�ــر الســائلة و نخلــط بعدهــا 

نضيف المقاد�ر الجافه ما عادا الكاكاو البودره 
ناخذ ٣٠٠ جم من الخليط و نضيف له الكاكاو و نخلط 

نحضر صينية الباوند كيك و نضع بداخلة ��ت  
 ) بالتنــاوب  الــكاكاو  ا�يــض و خليــط  نضــع خليــط  ثــم 

بشكل خطوط " رخامي ")
  نضعهــا فــي فــ�ن ١٧٠ درجــة لمــدة ٣٠ ل ٤٥ دقيقــه او 

لحين االستواء  
بعد ما نطلع الكيك نجهز التغطيه نذوب الكاكاو 

الخام و نضع معاه اللوز المحمص او اي نوع مفضل
ــي  ــارد ) و ال ــك يكــون ب ــك ( الكي ــى الكي ــم نســكبة عل  ث
ــك ( لحــد مــا �تغطــى الكيكــة  ــ�ل نرجــع نحطــه ع الكي ين

بالكامل ) 
�تماســك  حتــى   ) ســاعه  نــص  بالثالجــه  الكيــك  نضــع 

الشوكالته )
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ماجدة عبداهلل
وصفة

الط��قة:
القاعدة :

معنــا  وتجهــز  الخــالط  فــي  المكونــات  جميــع  نخلــط 
العجينة 

ك��مة اللوز :
 نخلط في الخالط وتجهز معنا

ك��مة الكاستر :

المقاد�ر:
القاعدة :

 زبــدة ٢٠٠ غ + ملــح ٢غ + ســكر ناعــم ١٨٠غ  + بــودرة لــوز 
٦٠ غ + �يض ١٠٠ غ + دقيق ٣٠٠ غ 

 ك��مة اللوز :
ــدة ١٠٠غ + �يــض ١٠٠ غ + ســكر  ــوز٢٠٠غ + زب ــودوة ل  ب

بودرة ١٠٠ غ
 ك��مة الكاسترد :

  حليب ٢٠٠ غ + سكر خشن ١٠٠غ + بودرة الك��مة ٤٥ غ 
+ صفار ال�يض ٨٠ غ + فانيال ٩٫٥ غ

 نخلط الفانيليا مع الحليب على نار هادئة 
الفانيليــا  مــع  الكاســترد  وبــودرة  ال�يــض  نخلــط صفــار 
ونحــرك نقلبهــا علــى نــار هادئــه اليــن �ثقــل ونضيــف عليهــا 
الزبــدة نفــرد العجينــة علــى القالــب وفوقهــا ك��مــة اللــوز 
والتــوت ونطبخهــا فــي الفــ�ن اذا طلعــت نود�هــا الف��ــ�ر 

ونصب فوقها الكاسترد ون��نها بالفواكة
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القاعدة :
معنــا  وتجهــز  الخــالط  فــي  المكونــات  جميــع  نخلــط 

العجينة 
ك��مة اللوز :

 نخلط في الخالط وتجهز معنا
ك��مة الكاستر :

 نخلط الفانيليا مع الحليب على نار هادئة 
الفانيليــا  مــع  الكاســترد  وبــودرة  ال�يــض  نخلــط صفــار 
ونحــرك نقلبهــا علــى نــار هادئــه اليــن �ثقــل ونضيــف عليهــا 
الزبــدة نفــرد العجينــة علــى القالــب وفوقهــا ك��مــة اللــوز 
والتــوت ونطبخهــا فــي الفــ�ن اذا طلعــت نود�هــا الف��ــ�ر 

ونصب فوقها الكاسترد ون��نها بالفواكة
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المقاد�ر:
 ٢ �يــض + ١ كــوب طحيــن +١ ملعقــة صغيــرة مســحوق 
الخبــز  + ٢/١ ملعقــة صغيــرة صودا الخبز + ٢ ملعقة ك�يرة 
بــودرة الــكاكاو + ١ قرصــة ملح + ٣/١ كوب ســكر + ٢/١ 

كوب ��ت + ٢/١ كوب زبادي + ١ ملعقة ك�يرة ماء

الط��قة:
نخفــق �يــاض ال�يــض ليــن يتماســك ثــم نضيــف المكونــات 

االخرى برفق ثم ندخلها الف�ن على درجة ح�ا�اة ١٨٠

م��م الشهري
وصفة
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المقاد�ر:
 كو�يــن جــ�ر مبشــور + تفــاح أخضــر مقشــر ومبشــور + 
كــوب نارجيــن + نــص كــوب عيــن جمــل مجــ�وش + ٣ 
��ــت + ملعقــه صغيــره  اربــع كــوب  ثــالث  �يضــات + 
جــوزة  رشــة   + ملــح  رشــة   + فانيــال   + صــودا  �يكنــق 
كــوب   ٢ ســكر+  وربــع  كــوب   + اختيــاري)  الطيــب( 

دقيق + ملعقة صغيره قرفه
مقاد�ر الك��مه 

 علبــة فيالدلفيــا ٢٨٠ جــ�ام + اصبــع زبــده + كــوب ســكر 
بودره + رشة فانيال  

ــاع  ــط ثــالث ارب ــة مقــاس ١٠ انــش (مايتعــدى الخلي  صيني
الصينية)  *ح�ارة الف�ن ٣٠٠

منار الحربي
وصفة

الط��قة:
شــيء  وآخــر  الجــاف  ثــم  اوًال  الســائل  الخليــط  نخلــط 
الدقيــق فــي البدايــة ســوف يكــون ثقيــل نوعــًا مــا نخلطــه 

بخفه ومن تحت لفوق و نضعها بالف�ن
 ون��ــن الكيــك بالك��مــه والكيــك بــارد وننــرش عليــه جــوز 

او نضعه حبات
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منار الحربي
وصفة

المقاد�ر:
ــكويت  ــوز + بس ــة م ــى  + حب ــز محل ــب مرك ــة حلي ١ علب
عــادي + ٨٠ جــ�ام زبدةذائبــة  + ملعقــة قشــطه + ك��مــة 

الخفق + شوكوالتة مبشورة للت��ين  + سكر بودره

الط��قة:
ــاف  ــر، يض ــدر صغي ــي ق ــى ف ــب المحل ــة الحلي ــع علب توض

ماء حتى يغمرها تق��بًا. 
تغطــى و�تــرك لتغلــي علــى نــار هادئــة لمــدة ٣ ســاعات ، 
يضــاف مــاء ســاخن كلمــا نقــص للحفــاظ علــى مســتوى 

الماء.
ملعقــة  اضافــة  مــع  الزبــدة،  مــع  البســكويت  يخلــط 
القشــطه ليتماســك يفــرد فــي قاعــدة صحــن التقديــم 
ويضغــط قليــًال، �وضــع فــي الثالجــة حتــى يتماســك..( 
ممكــن وضعــه بالفــ�ن ١٠ دقائق ليصبح كرســبي ثم نقوم 

بتب��ده)
تفتــح علبــة الحليــب بعــد ان تبــردا تمامــا، تــو�ع فــوق 

البسكويت. 
 يقطع الموز الى ش�ائح 

ترتب قطع الموز فوق التوفي،
ثــم تخفــق الك��مــة مــع ملعقتيــن ســكر بــودره ثــم وتبــرد 
بالشــوكوالتة  وتــرش  المــوز  فــوق  الك��مــا  تفــرد  ثــم 

المبشوره و تبرد لمدة ساعتين ثم تقدم

131ــ#تحديات  الع�لة
 Madeed Madeed



ــاف  ــر، يض ــدر صغي ــي ق ــى ف ــب المحل ــة الحلي ــع علب توض
ماء حتى يغمرها تق��بًا. 

تغطــى و�تــرك لتغلــي علــى نــار هادئــة لمــدة ٣ ســاعات ، 
يضــاف مــاء ســاخن كلمــا نقــص للحفــاظ علــى مســتوى 

الماء.
ملعقــة  اضافــة  مــع  الزبــدة،  مــع  البســكويت  يخلــط 
القشــطه ليتماســك يفــرد فــي قاعــدة صحــن التقديــم 
ويضغــط قليــًال، �وضــع فــي الثالجــة حتــى يتماســك..( 
ممكــن وضعــه بالفــ�ن ١٠ دقائق ليصبح كرســبي ثم نقوم 

بتب��ده)
تفتــح علبــة الحليــب بعــد ان تبــردا تمامــا، تــو�ع فــوق 

البسكويت. 
 يقطع الموز الى ش�ائح 

ترتب قطع الموز فوق التوفي،
ثــم تخفــق الك��مــة مــع ملعقتيــن ســكر بــودره ثــم وتبــرد 
بالشــوكوالتة  وتــرش  المــوز  فــوق  الك��مــا  تفــرد  ثــم 

المبشوره و تبرد لمدة ساعتين ثم تقدم

132ــ#تحديات  الع�لة
 Madeed Madeed



المقاد�ر:
كــوب ونــص طحيــن +٢ ملعقــة �يكنــغ بــاودر + رشــة ملــح 
+ نــص كــوب ســكر+ نــص كــوب ��ــت + ٣ �يضــات + 

ملعقة صغيرة فانيال + كوب اال ربع حليب
 خليــط القرفــة : ٣ مالعــق ك�يــرة قرفــة + ٣ مالعــق ك�يرة 

سكر ناعم 
ــى  ــب محل ــة حلي ــص علب ــري + ن ــات كي ــة  : ٤ حب التغطي
ــف (نســتله) نخلطهــم بالخــالط و�تركهــم بالثالجــه  ومكث

لوقت التقديم
 وك�اميل جاهز او صوص شوكوالة هيرشي سائل

منى القرشي
وصفة

الط��قة:
نخلــط ال�يــض مــع الفانيــال والســكر، نضيــف لــه ال��ــت 
ــودر  ــج ب ــع ال�يكن ــق م ــل الدقي ــم ننخ ــط ث ــب ونخل والحلي

والملح ونضيفة على السوائل  
ونرشــة  الخليــط  نصــف  نضيــف  بال��ــت،  ندهــن صينيــة 
بخليــط القرفــة و نضيــف النــص الثانــي و ندخلــة فــ�ن 
شــغال مســبقا من اســفل على ح�ارة ١٨٠ تاخذ من ٢٥ ال 

٣٥ دقيقة و �تركها تبرد ونقدمها مع الصوص

نضــع العجيــن مو�ق في الف�ن على درجة ح�ارة ١٦٠c بعد 
ــر  ــدء فــي تحضي ــة فــي شــكل ،ونب تشــكيله  حســب الرغب
ك��مة(creme patissiere)نضع نصف لتر من الحليب فوق 
نــار هادئــة ،فــي وعــاء نخفــق ال�يــض مــع ســكر مــع 
تح��ــك   مــع  تد��جًيــا  الحليــب  ونصــب  ونشــا  الفنيليــة 
نــار مــع تح��ــك المســتمر حتــى يصبــح  ونضعــه فــوق 
ــم  ــدة ث ــن زب ــرة م ــة صغي ــف قطع ــكة اض ــة متماس ك��م
قــم بــي صــب الك��مــة فــي وعــاء وغلفهــا جيــدا .ادخلهــا 
ــق  ــة الخف ــن ك��م ــق كأس م ــم اخف ــرد  ث ــى تب ــة حت ثالج
عنــدا خفقهــا قــم بــي خلطيهــا مــع ك��مــة المســبق 
حتــى  اســفل  لــي  فــوق  مــن  تقليــب  مــع  تحضيرهــا 
ــزه  ــن المــو�ق بعــد خب ــس مــع بعضهــا  وضــع العجي �تجان

ــة ضــع طبقــة اوال  ــى حســب الرغب ــاوة شــكله عل فــي ت
مــن العجيــن وطبقــة مــن الك��مــة ثــم طبقــة تانيــة مــن 
ــى ان  ــة ال ــن والك��مــة وســتمر فــي نفــس العملي العجي
فــي  ورغبتــك  (انــت  اكثــر  او  طبقــت  ثــالث  تكتمــل 
طبقــات) اخــر طبقــة لــي ت��ــن ســكر بــودرة مــع مــاء 
نخلطهــم ثــم يتــو�ع فــوق اخــر طبقــة مــن العجيــن او بــي 

إمكانك ان تكتفي بي رش سكر بردة (ت��ن إختياري )

133ــ#تحديات  الع�لة
 Madeed Madeed



المقاد�ر:
٢٠٠ غــ�ام دقيــق + ٢٠٠ مــل مويــة + �يضــة + رشــة ملح + 

ملعقة زبدة + فانيال

الط��قة:
ــدا  ــدة لمــن �ب ــة والزب ــف الموي ــار نضي ــى الن فــي قــدر عل
معــاي  يتكــون  اليــن  والملــح  الدقيــق  نضيــف  يســخن 
عجينــه ، نطفــي النــار و�تــرك العجيــن �بــرد ، نضيــف عليــه 
�يضــة مــع رشــة فانيــال ونمزجــة تمــام ، نحــط الخليــط فــي 
قمــع ونشــكله علــى ��ــت بــارد اذا خلصنــا ننتظــر عليــه اذا 

ا�حمر نقلبه ، يقدم مع شيرة او سكر وقرفه.

منى القرشي
وصفة

نضــع العجيــن مو�ق في الف�ن على درجة ح�ارة ١٦٠c بعد 
ــر  ــدء فــي تحضي ــة فــي شــكل ،ونب تشــكيله  حســب الرغب
ك��مة(creme patissiere)نضع نصف لتر من الحليب فوق 
نــار هادئــة ،فــي وعــاء نخفــق ال�يــض مــع ســكر مــع 
تح��ــك   مــع  تد��جًيــا  الحليــب  ونصــب  ونشــا  الفنيليــة 
نــار مــع تح��ــك المســتمر حتــى يصبــح  ونضعــه فــوق 
ــم  ــدة ث ــن زب ــرة م ــة صغي ــف قطع ــكة اض ــة متماس ك��م
قــم بــي صــب الك��مــة فــي وعــاء وغلفهــا جيــدا .ادخلهــا 
ــق  ــة الخف ــن ك��م ــق كأس م ــم اخف ــرد  ث ــى تب ــة حت ثالج
عنــدا خفقهــا قــم بــي خلطيهــا مــع ك��مــة المســبق 
حتــى  اســفل  لــي  فــوق  مــن  تقليــب  مــع  تحضيرهــا 
ــزه  ــن المــو�ق بعــد خب ــس مــع بعضهــا  وضــع العجي �تجان

ــة ضــع طبقــة اوال  ــى حســب الرغب ــاوة شــكله عل فــي ت
مــن العجيــن وطبقــة مــن الك��مــة ثــم طبقــة تانيــة مــن 
ــى ان  ــة ال ــن والك��مــة وســتمر فــي نفــس العملي العجي
فــي  ورغبتــك  (انــت  اكثــر  او  طبقــت  ثــالث  تكتمــل 
طبقــات) اخــر طبقــة لــي ت��ــن ســكر بــودرة مــع مــاء 
نخلطهــم ثــم يتــو�ع فــوق اخــر طبقــة مــن العجيــن او بــي 

إمكانك ان تكتفي بي رش سكر بردة (ت��ن إختياري )

134ــ#تحديات  الع�لة
 Madeed Madeed



المقاد�ر:
٢ �يض + علبة زبادي + ١ سكر +١ طحين + نص ��ت + ١ 
ملعقــة ك�يــره �يكنــج بــودر + فانيــال + المقــدار علبــة 
الزبادي +حشوة التفاح ١ تفاح مبشور  + ١ ملعقة سكر بودره 

+ ١ ملعقة سكر بني + ١ ملعقة قرفه .. 
ت��ــن الوجــه ( نــص كاس ســكر بــودره مــع ملعقتيــن 

حليب سائل)

الط��قة:
تخلــط المقاد�ــر الســائلة واخيــ�ا نضيــف الطحيــن وال�يكنــج 
بــودر وتصــب فــي صينيــة مدهونــه ب��ــت ويضــاف ع 
الوجــه حشــوة التفــاح بعــد تصفيتهــا وتدخــل الفــ�ن مــدة 
٢٠ دقيقــه بعدهــا توضــع بصحــن التقديــم وت��ــن بخطــوط 

من خليط السكر والحليب ..

نجالء حماد
وصفة

نضــع العجيــن مو�ق في الف�ن على درجة ح�ارة ١٦٠c بعد 
ــر  ــدء فــي تحضي ــة فــي شــكل ،ونب تشــكيله  حســب الرغب
ك��مة(creme patissiere)نضع نصف لتر من الحليب فوق 
نــار هادئــة ،فــي وعــاء نخفــق ال�يــض مــع ســكر مــع 
تح��ــك   مــع  تد��جًيــا  الحليــب  ونصــب  ونشــا  الفنيليــة 
نــار مــع تح��ــك المســتمر حتــى يصبــح  ونضعــه فــوق 
ــم  ــدة ث ــن زب ــرة م ــة صغي ــف قطع ــكة اض ــة متماس ك��م
قــم بــي صــب الك��مــة فــي وعــاء وغلفهــا جيــدا .ادخلهــا 
ــق  ــة الخف ــن ك��م ــق كأس م ــم اخف ــرد  ث ــى تب ــة حت ثالج
عنــدا خفقهــا قــم بــي خلطيهــا مــع ك��مــة المســبق 
حتــى  اســفل  لــي  فــوق  مــن  تقليــب  مــع  تحضيرهــا 
ــزه  ــن المــو�ق بعــد خب ــس مــع بعضهــا  وضــع العجي �تجان

ــة ضــع طبقــة اوال  ــى حســب الرغب ــاوة شــكله عل فــي ت
مــن العجيــن وطبقــة مــن الك��مــة ثــم طبقــة تانيــة مــن 
ــى ان  ــة ال ــن والك��مــة وســتمر فــي نفــس العملي العجي
فــي  ورغبتــك  (انــت  اكثــر  او  طبقــت  ثــالث  تكتمــل 
طبقــات) اخــر طبقــة لــي ت��ــن ســكر بــودرة مــع مــاء 
نخلطهــم ثــم يتــو�ع فــوق اخــر طبقــة مــن العجيــن او بــي 

إمكانك ان تكتفي بي رش سكر بردة (ت��ن إختياري )

135ــ#تحديات  الع�لة
 Madeed Madeed



المقاد�ر:
 ١٠٠جــ�ام زبــده بحــ�ارة الغرفــة + �يضــه + ربــع كــوب 
ســكر + نــص كــوب ســكر بنــي + ملعقــة صفيــره فانيليــا +
كــوب ونــص دقيــق + ملعقــة صغيــره بكنــج بــودر +
ربــع كــوب  الصود�ــوم +  �يكربونــات  ملعقــة صغيــره 

ح��بات شوكوالتة هيرشي.

الط��قة:
نخفــق ال�يــض و الســكر والزبــدة الفانيليــا حتــى يصبــح 
المقاد�ــر  وبقيــه  البنــي  الســكر  نضيــف  ثــم  ك��مــي 
ونحركهــم حتــى �تماســك العجيــن ثــم نضــع ح��بــات 
الهيــرش ونشــكلها ثــم نضعهــا فــي الفــ�ن مــن األســفل 

ومم فوق على درجه ح�اره ١٨٠ تق��با ربع ساعه 
مالحظة: 

يمكنك وضع قطعة جالكسي داخل الكوكيز.

نهى بحري
وصفة

نضــع العجيــن مو�ق في الف�ن على درجة ح�ارة ١٦٠c بعد 
ــر  ــدء فــي تحضي ــة فــي شــكل ،ونب تشــكيله  حســب الرغب
ك��مة(creme patissiere)نضع نصف لتر من الحليب فوق 
نــار هادئــة ،فــي وعــاء نخفــق ال�يــض مــع ســكر مــع 
تح��ــك   مــع  تد��جًيــا  الحليــب  ونصــب  ونشــا  الفنيليــة 
نــار مــع تح��ــك المســتمر حتــى يصبــح  ونضعــه فــوق 
ــم  ــدة ث ــن زب ــرة م ــة صغي ــف قطع ــكة اض ــة متماس ك��م
قــم بــي صــب الك��مــة فــي وعــاء وغلفهــا جيــدا .ادخلهــا 
ــق  ــة الخف ــن ك��م ــق كأس م ــم اخف ــرد  ث ــى تب ــة حت ثالج
عنــدا خفقهــا قــم بــي خلطيهــا مــع ك��مــة المســبق 
حتــى  اســفل  لــي  فــوق  مــن  تقليــب  مــع  تحضيرهــا 
ــزه  ــن المــو�ق بعــد خب ــس مــع بعضهــا  وضــع العجي �تجان

ــة ضــع طبقــة اوال  ــى حســب الرغب ــاوة شــكله عل فــي ت
مــن العجيــن وطبقــة مــن الك��مــة ثــم طبقــة تانيــة مــن 
ــى ان  ــة ال ــن والك��مــة وســتمر فــي نفــس العملي العجي
فــي  ورغبتــك  (انــت  اكثــر  او  طبقــت  ثــالث  تكتمــل 
طبقــات) اخــر طبقــة لــي ت��ــن ســكر بــودرة مــع مــاء 
نخلطهــم ثــم يتــو�ع فــوق اخــر طبقــة مــن العجيــن او بــي 

إمكانك ان تكتفي بي رش سكر بردة (ت��ن إختياري )

136ــ#تحديات  الع�لة
 Madeed Madeed



المقاد�ر:
 كاســين دقيــق + ملعقــه ك ســكر + ملعقــه ك خميــره + 
رشــة ملــح + شــوي ��ــت + ثــالث مالعــق حليــب بــودره + 
ــا  ــون لونه ــان يك ــترد عش ــق كاس ــالث مالع ــت ث ــا اضف ان

ذهبي

الط��قة:
تعجبــن باليــد بمويــا فا�ــره لحــد مــا تكــون العجيــن قوامهــا 
ــي  ــكان داف ــي م ــر ف ــاعه تخم ــرك س ــك �ت ــان كي زي الب

بعدها اقلها بال��ت

هاجر العويس
وصفة

نضــع العجيــن مو�ق في الف�ن على درجة ح�ارة ١٦٠c بعد 
ــر  ــدء فــي تحضي ــة فــي شــكل ،ونب تشــكيله  حســب الرغب
ك��مة(creme patissiere)نضع نصف لتر من الحليب فوق 
نــار هادئــة ،فــي وعــاء نخفــق ال�يــض مــع ســكر مــع 
تح��ــك   مــع  تد��جًيــا  الحليــب  ونصــب  ونشــا  الفنيليــة 
نــار مــع تح��ــك المســتمر حتــى يصبــح  ونضعــه فــوق 
ــم  ــدة ث ــن زب ــرة م ــة صغي ــف قطع ــكة اض ــة متماس ك��م
قــم بــي صــب الك��مــة فــي وعــاء وغلفهــا جيــدا .ادخلهــا 
ــق  ــة الخف ــن ك��م ــق كأس م ــم اخف ــرد  ث ــى تب ــة حت ثالج
عنــدا خفقهــا قــم بــي خلطيهــا مــع ك��مــة المســبق 
حتــى  اســفل  لــي  فــوق  مــن  تقليــب  مــع  تحضيرهــا 
ــزه  ــن المــو�ق بعــد خب ــس مــع بعضهــا  وضــع العجي �تجان

ــة ضــع طبقــة اوال  ــى حســب الرغب ــاوة شــكله عل فــي ت
مــن العجيــن وطبقــة مــن الك��مــة ثــم طبقــة تانيــة مــن 
ــى ان  ــة ال ــن والك��مــة وســتمر فــي نفــس العملي العجي
فــي  ورغبتــك  (انــت  اكثــر  او  طبقــت  ثــالث  تكتمــل 
طبقــات) اخــر طبقــة لــي ت��ــن ســكر بــودرة مــع مــاء 
نخلطهــم ثــم يتــو�ع فــوق اخــر طبقــة مــن العجيــن او بــي 

إمكانك ان تكتفي بي رش سكر بردة (ت��ن إختياري )

137ــ#تحديات  الع�لة
 Madeed Madeed



الط��قة:
نضــع العجيــن مو�ق في الف�ن على درجة ح�ارة ١٦٠c بعد 
ــر  ــدء فــي تحضي ــة فــي شــكل ،ونب تشــكيله  حســب الرغب
ك��مة(creme patissiere)نضع نصف لتر من الحليب فوق 
نــار هادئــة ،فــي وعــاء نخفــق ال�يــض مــع ســكر مــع 
تح��ــك   مــع  تد��جًيــا  الحليــب  ونصــب  ونشــا  الفنيليــة 
نــار مــع تح��ــك المســتمر حتــى يصبــح  ونضعــه فــوق 
ــم  ــدة ث ــن زب ــرة م ــة صغي ــف قطع ــكة اض ــة متماس ك��م
قــم بــي صــب الك��مــة فــي وعــاء وغلفهــا جيــدا .ادخلهــا 
ــق  ــة الخف ــن ك��م ــق كأس م ــم اخف ــرد  ث ــى تب ــة حت ثالج
عنــدا خفقهــا قــم بــي خلطيهــا مــع ك��مــة المســبق 
حتــى  اســفل  لــي  فــوق  مــن  تقليــب  مــع  تحضيرهــا 
ــزه  ــن المــو�ق بعــد خب ــس مــع بعضهــا  وضــع العجي �تجان

المقاد�ر:
(عجين مو�ق /بوف �يشتري )

ــرة  ــر الك��مــة/ حليــب + ٣ �يضــات + ٤مالعــق ك�ي مقاد�
ســكر + فنليــة + ٣مالعــق ك�يــرة نشــا + ك��مــة خفــق + 

للت��ن : سكر بودرة 

هدى عبداهلل صالح
وصفة

ــة ضــع طبقــة اوال  ــى حســب الرغب ــاوة شــكله عل فــي ت
مــن العجيــن وطبقــة مــن الك��مــة ثــم طبقــة تانيــة مــن 
ــى ان  ــة ال ــن والك��مــة وســتمر فــي نفــس العملي العجي
فــي  ورغبتــك  (انــت  اكثــر  او  طبقــت  ثــالث  تكتمــل 
طبقــات) اخــر طبقــة لــي ت��ــن ســكر بــودرة مــع مــاء 
نخلطهــم ثــم يتــو�ع فــوق اخــر طبقــة مــن العجيــن او بــي 

إمكانك ان تكتفي بي رش سكر بردة (ت��ن إختياري )

138ــ#تحديات  الع�لة
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نضــع العجيــن مو�ق في الف�ن على درجة ح�ارة ١٦٠c بعد 
ــر  ــدء فــي تحضي ــة فــي شــكل ،ونب تشــكيله  حســب الرغب
ك��مة(creme patissiere)نضع نصف لتر من الحليب فوق 
نــار هادئــة ،فــي وعــاء نخفــق ال�يــض مــع ســكر مــع 
تح��ــك   مــع  تد��جًيــا  الحليــب  ونصــب  ونشــا  الفنيليــة 
نــار مــع تح��ــك المســتمر حتــى يصبــح  ونضعــه فــوق 
ــم  ــدة ث ــن زب ــرة م ــة صغي ــف قطع ــكة اض ــة متماس ك��م
قــم بــي صــب الك��مــة فــي وعــاء وغلفهــا جيــدا .ادخلهــا 
ــق  ــة الخف ــن ك��م ــق كأس م ــم اخف ــرد  ث ــى تب ــة حت ثالج
عنــدا خفقهــا قــم بــي خلطيهــا مــع ك��مــة المســبق 
حتــى  اســفل  لــي  فــوق  مــن  تقليــب  مــع  تحضيرهــا 
ــزه  ــن المــو�ق بعــد خب ــس مــع بعضهــا  وضــع العجي �تجان

ــة ضــع طبقــة اوال  ــى حســب الرغب ــاوة شــكله عل فــي ت
مــن العجيــن وطبقــة مــن الك��مــة ثــم طبقــة تانيــة مــن 
ــى ان  ــة ال ــن والك��مــة وســتمر فــي نفــس العملي العجي
فــي  ورغبتــك  (انــت  اكثــر  او  طبقــت  ثــالث  تكتمــل 
طبقــات) اخــر طبقــة لــي ت��ــن ســكر بــودرة مــع مــاء 
نخلطهــم ثــم يتــو�ع فــوق اخــر طبقــة مــن العجيــن او بــي 

إمكانك ان تكتفي بي رش سكر بردة (ت��ن إختياري )

139ــ#تحديات  الع�لة
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نضــع العجيــن مو�ق في الف�ن على درجة ح�ارة ١٦٠c بعد 
ــر  ــدء فــي تحضي ــة فــي شــكل ،ونب تشــكيله  حســب الرغب
ك��مة(creme patissiere)نضع نصف لتر من الحليب فوق 
نــار هادئــة ،فــي وعــاء نخفــق ال�يــض مــع ســكر مــع 
تح��ــك   مــع  تد��جًيــا  الحليــب  ونصــب  ونشــا  الفنيليــة 
نــار مــع تح��ــك المســتمر حتــى يصبــح  ونضعــه فــوق 
ــم  ــدة ث ــن زب ــرة م ــة صغي ــف قطع ــكة اض ــة متماس ك��م
قــم بــي صــب الك��مــة فــي وعــاء وغلفهــا جيــدا .ادخلهــا 
ــق  ــة الخف ــن ك��م ــق كأس م ــم اخف ــرد  ث ــى تب ــة حت ثالج
عنــدا خفقهــا قــم بــي خلطيهــا مــع ك��مــة المســبق 
حتــى  اســفل  لــي  فــوق  مــن  تقليــب  مــع  تحضيرهــا 
ــزه  ــن المــو�ق بعــد خب ــس مــع بعضهــا  وضــع العجي �تجان

ــة ضــع طبقــة اوال  ــى حســب الرغب ــاوة شــكله عل فــي ت
مــن العجيــن وطبقــة مــن الك��مــة ثــم طبقــة تانيــة مــن 
ــى ان  ــة ال ــن والك��مــة وســتمر فــي نفــس العملي العجي
فــي  ورغبتــك  (انــت  اكثــر  او  طبقــت  ثــالث  تكتمــل 
طبقــات) اخــر طبقــة لــي ت��ــن ســكر بــودرة مــع مــاء 
نخلطهــم ثــم يتــو�ع فــوق اخــر طبقــة مــن العجيــن او بــي 

إمكانك ان تكتفي بي رش سكر بردة (ت��ن إختياري )

المقاد�ر:
ــرة  ــرة خمي ــة صغي ــات + ملعق ــالث �يض ــادي + ث ــة زب  علب
باكنــج صــوداء اصبع زبــدة ١٠٠ غ�ام+ نصف كأس ســكر +  
وكاس وربــع طحيــن + عصيــر برتقــال واحــدة وبشــر برتقــال
+ الصــوص األ�يــض+ مربــى برتقــال فرنســي+ جبــن كيــري 

وك��مة طبخ + ربع كأس سكر

الط��قة:
فــي خــالط الكيــك نضــع  علبــة زبــادي و الســكر و الزبــدة و 
�يكربونــات الصــودا وبشــر برتقــال وعصيــر برتقــال وش بعــد 
تضــرب جميعهــا فــي الخــالط  ونظيــف كــوب طحيــن مــن 
أي نــوع تفضلــوه ثــم تضــاف ثــالث �يضــات و يخفــق 
ــد  ــن بع ــ�ن وت�� ــى الف ــة إل ــل الصيني ــف تدخ ــكل خفي بش
ذلــك الخليــط األ�يــض مكــون مــن ســت حبــات جبــن 
كيــري وك��مــة الطبــخ بمقــدار أربــع مالعــق والســكر 
توضــع  ثــم  الخــالط  تضــرب  كاس  بمقــدار  ١\٤  
قليــال علــى النــار  وتصــب فــوق الكيــك وي��ــن بمربــى 

البرتقال الفرنسي وبالهناء والعافية

هناء سليمان
وصفة

140ــ#تحديات  الع�لة
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نضــع العجيــن مو�ق في الف�ن على درجة ح�ارة ١٦٠c بعد 
ــر  ــدء فــي تحضي ــة فــي شــكل ،ونب تشــكيله  حســب الرغب
ك��مة(creme patissiere)نضع نصف لتر من الحليب فوق 
نــار هادئــة ،فــي وعــاء نخفــق ال�يــض مــع ســكر مــع 
تح��ــك   مــع  تد��جًيــا  الحليــب  ونصــب  ونشــا  الفنيليــة 
نــار مــع تح��ــك المســتمر حتــى يصبــح  ونضعــه فــوق 
ــم  ــدة ث ــن زب ــرة م ــة صغي ــف قطع ــكة اض ــة متماس ك��م
قــم بــي صــب الك��مــة فــي وعــاء وغلفهــا جيــدا .ادخلهــا 
ــق  ــة الخف ــن ك��م ــق كأس م ــم اخف ــرد  ث ــى تب ــة حت ثالج
عنــدا خفقهــا قــم بــي خلطيهــا مــع ك��مــة المســبق 
حتــى  اســفل  لــي  فــوق  مــن  تقليــب  مــع  تحضيرهــا 
ــزه  ــن المــو�ق بعــد خب ــس مــع بعضهــا  وضــع العجي �تجان

ــة ضــع طبقــة اوال  ــى حســب الرغب ــاوة شــكله عل فــي ت
مــن العجيــن وطبقــة مــن الك��مــة ثــم طبقــة تانيــة مــن 
ــى ان  ــة ال ــن والك��مــة وســتمر فــي نفــس العملي العجي
فــي  ورغبتــك  (انــت  اكثــر  او  طبقــت  ثــالث  تكتمــل 
طبقــات) اخــر طبقــة لــي ت��ــن ســكر بــودرة مــع مــاء 
نخلطهــم ثــم يتــو�ع فــوق اخــر طبقــة مــن العجيــن او بــي 

إمكانك ان تكتفي بي رش سكر بردة (ت��ن إختياري )

هنادي رجب
وصفة

المقاد�ر:
- ١٠٠ ج�ام بسكوت مطحون + ٦٠ ج�ام زبده + ١ ملعقه 

صغيره عسل
 الحشوه:

  ٤٥٠ جــ�ام جبــن فيالديلفيا + ١٥٠ ج�ام ســكر+ ٣ �يضات
+ ٢/١ ملعقه صغيره فانيليا + ٥٠ ج�ام شــوكوالته �يضاء 

+ ١٠ ج�ام لوز مكسر
اضافه شخصيه:

 ١ ملعقه صغيره ماء ورد + او�اق ورد محمدي
 التو�ينق:

 كوب ك��مه خفق + ملقتين سكر

الط��قة:
نعجن البسكويت بالزبده والعسل

نضغطه في قاعده الصينيه والجوانب
ندخله الثالجه

نخلط مكونات الحشوه
الجبــن ثــم نضيــف لــه الســكر وال�يــض والشــكوالته واللــوز 

والفانيليا وماء الورد واو�اق الورد

نسكب الخليط داخل البسكويت 
  c نخبزها حوالي ٤٠ دقيقه على ح�اره ٢٢٠ درجه

نخفق الك��مه والسكر ون��ن الكيكه بها
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نضــع العجيــن مو�ق في الف�ن على درجة ح�ارة ١٦٠c بعد 
ــر  ــدء فــي تحضي ــة فــي شــكل ،ونب تشــكيله  حســب الرغب
ك��مة(creme patissiere)نضع نصف لتر من الحليب فوق 
نــار هادئــة ،فــي وعــاء نخفــق ال�يــض مــع ســكر مــع 
تح��ــك   مــع  تد��جًيــا  الحليــب  ونصــب  ونشــا  الفنيليــة 
نــار مــع تح��ــك المســتمر حتــى يصبــح  ونضعــه فــوق 
ــم  ــدة ث ــن زب ــرة م ــة صغي ــف قطع ــكة اض ــة متماس ك��م
قــم بــي صــب الك��مــة فــي وعــاء وغلفهــا جيــدا .ادخلهــا 
ــق  ــة الخف ــن ك��م ــق كأس م ــم اخف ــرد  ث ــى تب ــة حت ثالج
عنــدا خفقهــا قــم بــي خلطيهــا مــع ك��مــة المســبق 
حتــى  اســفل  لــي  فــوق  مــن  تقليــب  مــع  تحضيرهــا 
ــزه  ــن المــو�ق بعــد خب ــس مــع بعضهــا  وضــع العجي �تجان

ــة ضــع طبقــة اوال  ــى حســب الرغب ــاوة شــكله عل فــي ت
مــن العجيــن وطبقــة مــن الك��مــة ثــم طبقــة تانيــة مــن 
ــى ان  ــة ال ــن والك��مــة وســتمر فــي نفــس العملي العجي
فــي  ورغبتــك  (انــت  اكثــر  او  طبقــت  ثــالث  تكتمــل 
طبقــات) اخــر طبقــة لــي ت��ــن ســكر بــودرة مــع مــاء 
نخلطهــم ثــم يتــو�ع فــوق اخــر طبقــة مــن العجيــن او بــي 

إمكانك ان تكتفي بي رش سكر بردة (ت��ن إختياري )

نعجن البسكويت بالزبده والعسل
نضغطه في قاعده الصينيه والجوانب

ندخله الثالجه
نخلط مكونات الحشوه

الجبــن ثــم نضيــف لــه الســكر وال�يــض والشــكوالته واللــوز 
والفانيليا وماء الورد واو�اق الورد

نسكب الخليط داخل البسكويت 
  c نخبزها حوالي ٤٠ دقيقه على ح�اره ٢٢٠ درجه

نخفق الك��مه والسكر ون��ن الكيكه بها
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نضــع العجيــن مو�ق في الف�ن على درجة ح�ارة ١٦٠c بعد 
ــر  ــدء فــي تحضي ــة فــي شــكل ،ونب تشــكيله  حســب الرغب
ك��مة(creme patissiere)نضع نصف لتر من الحليب فوق 
نــار هادئــة ،فــي وعــاء نخفــق ال�يــض مــع ســكر مــع 
تح��ــك   مــع  تد��جًيــا  الحليــب  ونصــب  ونشــا  الفنيليــة 
نــار مــع تح��ــك المســتمر حتــى يصبــح  ونضعــه فــوق 
ــم  ــدة ث ــن زب ــرة م ــة صغي ــف قطع ــكة اض ــة متماس ك��م
قــم بــي صــب الك��مــة فــي وعــاء وغلفهــا جيــدا .ادخلهــا 
ــق  ــة الخف ــن ك��م ــق كأس م ــم اخف ــرد  ث ــى تب ــة حت ثالج
عنــدا خفقهــا قــم بــي خلطيهــا مــع ك��مــة المســبق 
حتــى  اســفل  لــي  فــوق  مــن  تقليــب  مــع  تحضيرهــا 
ــزه  ــن المــو�ق بعــد خب ــس مــع بعضهــا  وضــع العجي �تجان

ــة ضــع طبقــة اوال  ــى حســب الرغب ــاوة شــكله عل فــي ت
مــن العجيــن وطبقــة مــن الك��مــة ثــم طبقــة تانيــة مــن 
ــى ان  ــة ال ــن والك��مــة وســتمر فــي نفــس العملي العجي
فــي  ورغبتــك  (انــت  اكثــر  او  طبقــت  ثــالث  تكتمــل 
طبقــات) اخــر طبقــة لــي ت��ــن ســكر بــودرة مــع مــاء 
نخلطهــم ثــم يتــو�ع فــوق اخــر طبقــة مــن العجيــن او بــي 

إمكانك ان تكتفي بي رش سكر بردة (ت��ن إختياري ) الط��قة:
اول يتــم نخــل دقيــق اللــوز والســكر البــودره معــا للتأكــد 

من عدم وجود كتل 
بعــد ذلــك يتــم وضــع �يــاض ال�يــض بالخــالط ويتــم خلطــه 
فــي حــال بــدأ فيــه فقاعــات ويميــل للــون اال�يــض �وضــع 
الخــل ويتــم إكمــال الخلــط واضافــة الســكر الناعــم تد��جــا 
ــة  ــم اضاف ــا يت ــك تمام ــة يتماس ــي مرحل ــل ال ــى �وص حت

ملون الطعام ( اختياري ) 
�وضــع قليــل مــن �يــاض ال�يــض علــى المــواد الجافــه 
ويتم الم�ج بواسطه ملعقة spatula ثم باقي �ياض ال�يض 
ــه  ــي صيني ــه ف ــع وتو��ع ــط بالقم ــع الخلي ــك وض ــد ذل بع
مجهــزه بــو�ق الزبــدة علــى شــكل دوائــر صغيــره بعــد 
ــع الفقاعــات مــن  ــى تطل ــه حت ــم ضــرب الصيني تو��عــه يت

المقاد�ر:
٨٠ جم دقيق لوز + ٨٥ جم ســكر بودره + ٢ �ياض �يض + 
ربــع ملعقــه صغيــره خــل ( اختيــاري) + ٥٠ جــم ســكر ناعــم  
+ نصــف ملعقــه فانيليــا + قليــل مــن ملــون الطعــام ( 

اختياري)

هيفاء الم��وعي
وصفة

الخليــط ويتــم اســتخدام اعــواد خشــ�يه لتف��ــغ الهــواء ثــم 
�تــرك لمــدة ســاعه حتــى �تكــون طبقــه علــى قطــع 
الماكــ�ون يتــم ادخالهــا بالفــ�ن مــن االســفل فقــط لمــدة 

�ت�اوح ما�ين ١٢ الي ١٥ دقيقة
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نضــع العجيــن مو�ق في الف�ن على درجة ح�ارة ١٦٠c بعد 
ــر  ــدء فــي تحضي ــة فــي شــكل ،ونب تشــكيله  حســب الرغب
ك��مة(creme patissiere)نضع نصف لتر من الحليب فوق 
نــار هادئــة ،فــي وعــاء نخفــق ال�يــض مــع ســكر مــع 
تح��ــك   مــع  تد��جًيــا  الحليــب  ونصــب  ونشــا  الفنيليــة 
نــار مــع تح��ــك المســتمر حتــى يصبــح  ونضعــه فــوق 
ــم  ــدة ث ــن زب ــرة م ــة صغي ــف قطع ــكة اض ــة متماس ك��م
قــم بــي صــب الك��مــة فــي وعــاء وغلفهــا جيــدا .ادخلهــا 
ــق  ــة الخف ــن ك��م ــق كأس م ــم اخف ــرد  ث ــى تب ــة حت ثالج
عنــدا خفقهــا قــم بــي خلطيهــا مــع ك��مــة المســبق 
حتــى  اســفل  لــي  فــوق  مــن  تقليــب  مــع  تحضيرهــا 
ــزه  ــن المــو�ق بعــد خب ــس مــع بعضهــا  وضــع العجي �تجان

ــة ضــع طبقــة اوال  ــى حســب الرغب ــاوة شــكله عل فــي ت
مــن العجيــن وطبقــة مــن الك��مــة ثــم طبقــة تانيــة مــن 
ــى ان  ــة ال ــن والك��مــة وســتمر فــي نفــس العملي العجي
فــي  ورغبتــك  (انــت  اكثــر  او  طبقــت  ثــالث  تكتمــل 
طبقــات) اخــر طبقــة لــي ت��ــن ســكر بــودرة مــع مــاء 
نخلطهــم ثــم يتــو�ع فــوق اخــر طبقــة مــن العجيــن او بــي 

إمكانك ان تكتفي بي رش سكر بردة (ت��ن إختياري )

اول يتــم نخــل دقيــق اللــوز والســكر البــودره معــا للتأكــد 
من عدم وجود كتل 

بعــد ذلــك يتــم وضــع �يــاض ال�يــض بالخــالط ويتــم خلطــه 
فــي حــال بــدأ فيــه فقاعــات ويميــل للــون اال�يــض �وضــع 
الخــل ويتــم إكمــال الخلــط واضافــة الســكر الناعــم تد��جــا 
ــة  ــم اضاف ــا يت ــك تمام ــة يتماس ــي مرحل ــل ال ــى �وص حت

ملون الطعام ( اختياري ) 
�وضــع قليــل مــن �يــاض ال�يــض علــى المــواد الجافــه 
ويتم الم�ج بواسطه ملعقة spatula ثم باقي �ياض ال�يض 
ــه  ــي صيني ــه ف ــع وتو��ع ــط بالقم ــع الخلي ــك وض ــد ذل بع
مجهــزه بــو�ق الزبــدة علــى شــكل دوائــر صغيــره بعــد 
ــع الفقاعــات مــن  ــى تطل ــه حت ــم ضــرب الصيني تو��عــه يت

الخليــط ويتــم اســتخدام اعــواد خشــ�يه لتف��ــغ الهــواء ثــم 
�تــرك لمــدة ســاعه حتــى �تكــون طبقــه علــى قطــع 
الماكــ�ون يتــم ادخالهــا بالفــ�ن مــن االســفل فقــط لمــدة 

�ت�اوح ما�ين ١٢ الي ١٥ دقيقة
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وبالعافيه
عليكم
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