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الطريقة:
قطعي البطاطس إلى شرائح متوسطة السمك 

وكذلك الجزر.

اخلطيها مع البصل والثوم بعد تقطيعه أو فرمه ثم 

رصيها في صينية الفرن ذات جدار مرتفع.

اخلطي المرق مع عصير الطماطم والصلصة 

والبهارات مع الزبد على النار.

ضعي الخليط السائل على شرائح البطاطس والجزر 

في الصينية بحيث يغطيها.

رصي قطع اللحم فوقها واتركيها على النار أعلى 

البوتوجاز لدقائق حتى تغلي.

ضعيها في فرن متوسط الحرارة لمدة ساعة تقرًيبا 

حتى تنضج وتابعيها إن احتاجت بعض المرق مرة أخرى

قدميها مع األرز األبيض أو األرز بالشعرية. 

اضغطي هنا لمعرفة المدة المناسبة لحفظ أنواع 
األطعمة المختلفة في الثالجة

صينية
بطاطس

باللحم
المقادير:

1 كيلو بطاطس

2/1 كيلو لحم مقطع قطع 

متوسطة ومسلوق

4 جزرات اختياري

2  بصلة كبيرة مقطعة شرائح

6 فصوص ثوم كبيرة
1 كوب عصير طماطم

1 ملعقة صلصة طماطم

2 كوب مرقة اللحم المسلوق · 

1 ملعقة زبد 

ملح وفلفل أسود

كمون وبهارات وورق لورا

http://supermama.me/ar/recipe-sections/all/12/all/%D8%A8%D8%B7%D8%A7%D8%B7%D8%B3
http://supermama.me/ar/%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AF%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%86%D8%A7%D8%B3%D8%A8%D8%A9-%D9%84%D8%AD%D9%81%D8%B8-%D8%A3%D9%86%D9%88%D8%A7%D8%B9-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B7%D8%B9%D9%85%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AE%D8%AA%D9%84%D9%81%D8%A9-%D8%A8%D8%A7%D9%84%D8%AB%D9%84%D8%A7%D8%AC%D8%A9/%D9%85%D8%B7%D8%A8%D8%AE/%D8%A8%D9%8A%D8%AA?utm_source=EBOOK&utm_medium=RAMADAN&utm_campaign=OTHER
http://supermama.me/ar/%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AF%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%86%D8%A7%D8%B3%D8%A8%D8%A9-%D9%84%D8%AD%D9%81%D8%B8-%D8%A3%D9%86%D9%88%D8%A7%D8%B9-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B7%D8%B9%D9%85%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AE%D8%AA%D9%84%D9%81%D8%A9-%D8%A8%D8%A7%D9%84%D8%AB%D9%84%D8%A7%D8%AC%D8%A9/%D9%85%D8%B7%D8%A8%D8%AE/%D8%A8%D9%8A%D8%AA?utm_source=EBOOK&utm_medium=RAMADAN&utm_campaign=OTHER
http://supermama.me/ar/%D9%83%D9%8A%D9%81-%D8%AA%D8%B5%D9%86%D8%B9%D9%8A%D9%86-%D8%B5%D9%84%D8%B5%D8%A9-%D8%B7%D9%85%D8%A7%D8%B7%D9%85-%D9%81%D9%89-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%86%D8%B2%D9%84/%D9%85%D8%B7%D8%A8%D8%AE/%D8%A8%D9%8A%D8%AA?utm_source=EBOOK&utm_medium=RAMADAN&utm_campaign=OTHER
http://supermama.me/ar/%D9%83%D9%8A%D9%81-%D8%AA%D8%B5%D9%86%D8%B9%D9%8A%D9%86-%D8%B5%D9%84%D8%B5%D8%A9-%D8%B7%D9%85%D8%A7%D8%B7%D9%85-%D9%81%D9%89-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%86%D8%B2%D9%84/%D9%85%D8%B7%D8%A8%D8%AE/%D8%A8%D9%8A%D8%AA?utm_source=EBOOK&utm_medium=RAMADAN&utm_campaign=OTHER


الطريقة:
دقى صدور الدجاج بمطرقة اللحم إذا كانت سميكة.

ضعى شريحة الجبن وشريحة التركى المدخن على 
كل صدر فى حدود 1 ⁄2 بوصة من األطراف. 

إطوى أطراف الدجاج على الحشو، واغلقيها بخلة 
أسنان

إخلطى الدقيق والبابريكا في وعاء صغير وغطى قطع 
الدجاج بالمزيج. 

سخنى الزبدة في مقالة كبيرة على درجة حرارة 
متوسطة واطهي الدجاج حتى يحمر على كل 

الجوانب.

أضيفى مرقة الدجاج إلى المقالة وخفضى النار وغطى 
المقالة، وإتركيها على نار خفيفة لمدة 30 دقيقة، 

أزيلى خالت األسنان وانقلى الصدور إلى طبق التقديم. 

إمزجى نشا الذرة مع الكريمة في وعاء صغير.

إخفقى ببطء في مقالة على نار متوسطة مع التقليب 
المستمر حتى تحصلى على قوام سميك. 

إزاي تعرفي الفرق بين الدجاج البلدي والدجاج 
األبيض؟

كوردون
بلو

المقادير:
6  قطع صدور دجاج مخلية 

وبدون جلد، مقطعة إلى أنصاف

6  شرائح جبنة سويسرية

6  شرائح تركى مدخن

3  مالعق ك دقيق

1  ملعقة ص بابريكا

6 مالعق زبدة

1  ⁄2  كوب مرقة دجاج

1  ملعقة كبيرة نشا الذرة

1  كوب كريمة مخفوقة

http://supermama.me/ar/recipe-sections/all/4/all/%D8%AF%D9%88%D8%A7%D8%AC%D9%86
http://supermama.me/ar/%D8%A5%D8%B2%D8%A7%D9%8A-%D8%AA%D8%B9%D8%B1%D9%81%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D9%81%D8%B1%D9%82-%D8%A8%D9%8A%D9%86-%D8%A7%D9%84%D9%81%D8%B1%D8%A7%D8%AE-%D8%A7%D9%84%D8%A8%D9%84%D8%AF%D9%8A-%D9%88%D8%A7%D9%84%D9%81%D8%B1%D8%A7%D8%AE-%D8%A7%D9%84%D8%A8%D9%8A%D8%B6%D8%A7%D8%A1%D8%9F/%D9%86%D8%B5%D8%A7%D8%A6%D8%AD-%D8%A7%D9%84%D8%B7%D8%A8%D8%AE/%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B7%D8%A8%D8%AE?utm_source=EBOOK&utm_medium=RAMADAN&utm_campaign=OTHER
http://supermama.me/ar/%D8%A5%D8%B2%D8%A7%D9%8A-%D8%AA%D8%B9%D8%B1%D9%81%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D9%81%D8%B1%D9%82-%D8%A8%D9%8A%D9%86-%D8%A7%D9%84%D9%81%D8%B1%D8%A7%D8%AE-%D8%A7%D9%84%D8%A8%D9%84%D8%AF%D9%8A-%D9%88%D8%A7%D9%84%D9%81%D8%B1%D8%A7%D8%AE-%D8%A7%D9%84%D8%A8%D9%8A%D8%B6%D8%A7%D8%A1%D8%9F/%D9%86%D8%B5%D8%A7%D8%A6%D8%AD-%D8%A7%D9%84%D8%B7%D8%A8%D8%AE/%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B7%D8%A8%D8%AE?utm_source=EBOOK&utm_medium=RAMADAN&utm_campaign=OTHER


الطريقة:
قومي بتقطيع الشبت والبقدونس والكسبرة.  واغسلي األرز ثم أضيفي البصل المبشور. 

أضيفي الشبت والبقدونس والكسبرة إلى األرز مع التقليب. 
اضربي الطماطم مع ملعقة الثوم والقليل من الماء، ثم أضيفي الخليط علي األرز مع التقليب.

قومي بإضافة التوابل والملح والزيت مع التقليب.
قومي بحشو الفلفل والباذنجان والكوسة والكرنب، وقومي برصهم بشكل منتظم في الحلة.

أضيفي 3 أكواب من الشوربة، وقومي بتهدئة النار، واتركي المحشي لمدة ساعة. 

اضغطي هنا لتعرفي سر 3 خلطات أخرى للمحشي.

المقادير:
4  أكواب أرز

4  بصلة كبيرة

4  حزمة كسبرة خضراء طازجة

5  ثمرة طماطم متوسطة 

الحجم

1  ملعقة ثوم مطحون

نصف كوب زيت ذرة

حزمة بقدونس

حزمة شبت

1 ⁄2 ملعقة كمون

3  مالعق ملح

1 ⁄2 معلقة فلفل أسود

2 معلقة بهارات

2 معلقة ص كسبرة مجففة

المحشي

http://supermama.me/ar/5-%D9%88%D8%B5%D9%81%D8%A7%D8%AA-%D8%BA%D9%8A%D8%B1-%D8%AA%D9%82%D9%84%D9%8A%D8%AF%D9%8A%D8%A9-%D9%84%D9%84%D9%85%D8%AD%D8%B4%D9%8A-%D9%85%D9%86-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B7%D8%A8%D8%AE-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B5%D8%B1%D9%8A/%D9%85%D8%B7%D8%A8%D8%AE/%D8%A8%D9%8A%D8%AA
http://supermama.me/ar/%D8%AE%D9%84%D8%B7%D8%A7%D8%AA-%D9%85%D8%AE%D8%AA%D9%84%D9%81%D8%A9-%D9%84%D8%AD%D8%B4%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AD%D8%B4%D9%8A/%D9%86%D8%B5%D8%A7%D8%A6%D8%AD-%D8%A7%D9%84%D8%B7%D8%A8%D8%AE/%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B7%D8%A8%D8%AE?utm_source=EBOOK&utm_medium=RAMADAN&utm_campaign=OTHER
http://supermama.me/ar/%D8%AE%D9%84%D8%B7%D8%A7%D8%AA-%D9%85%D8%AE%D8%AA%D9%84%D9%81%D8%A9-%D9%84%D8%AD%D8%B4%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AD%D8%B4%D9%8A/%D9%86%D8%B5%D8%A7%D8%A6%D8%AD-%D8%A7%D9%84%D8%B7%D8%A8%D8%AE/%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B7%D8%A8%D8%AE?utm_source=EBOOK&utm_medium=RAMADAN&utm_campaign=OTHER


الطريقة:
أعدي المكرونة حسب إرشادات العبوة. 

إغلي الزيت على درجة حرارة مرتفعة ثم أضيفي 

الجمبري.

قلبي الجمبري لمدة 2 : 3 دقائق حتى يصبح لونه وردي.

أضيفي الصلصة واتركيها لمدة 1 : 2 دقيقة.

أضيفي المكرونة و الكزبرة وقلبيهما جيدا مع إضافة 

الملح و الفلفل.

قدميه ساخنا مع أوراق الكزبرة و قطع الليمون. 

 اضغطي هنا لتعرفي طريقة عمل جمبري الكنافة

المقادير:
۱  كيس مكرونة أي شكل تفضليه.

۲  ملعقة صغيرة زيت زيتون.

۲۲5  جم جمبري، مقشر.

170 جم صلصة طماطم.

۱  ملعقة ك كزبرة خضراء مقطعة

ملح وفلفل.

باستا بالجمبري

http://supermama.me/ar/recipe-sections/all/8/all/%D8%A3%D8%B3%D9%85%D8%A7%D9%83%20%D9%88%D8%A8%D8%AD%D8%B1%D9%8A%D8%A7%D8%AA
http://supermama.me/ar/%D8%A7%D9%84%D8%AC%D9%85%D8%A8%D8%B1%D9%89-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%84%D9%81%D9%88%D9%81-%D8%A8%D8%A7%D9%84%D9%83%D9%86%D8%A7%D9%81%D8%A9/%D9%85%D9%82%D8%A8%D9%84%D8%A7%D8%AA?utm_source=EBOOK&utm_medium=RAMADAN&utm_campaign=OTHER
http://supermama.me/ar/%D8%A7%D9%84%D8%AC%D9%85%D8%A8%D8%B1%D9%89-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%84%D9%81%D9%88%D9%81-%D8%A8%D8%A7%D9%84%D9%83%D9%86%D8%A7%D9%81%D8%A9/%D9%85%D9%82%D8%A8%D9%84%D8%A7%D8%AA?utm_source=EBOOK&utm_medium=RAMADAN&utm_campaign=OTHER


الطريقة:
حمري بصلة متوسطة فى قليل من الزيت.

قطعي الدجاجة على 8 قطع

أضيفي قطع الدجاج على البصل بعد اصفراره.

أضيفي البهارات.

تحمر المكونات السابقة مع بعضها حتى تظهر رائحة 
البهارات.

أضيفي الطماطم المضروبة فى الخالط  وقلبيها مع 
المكونات ثم اتركيها على النار لمدة 10 دقائق.

زودي الماء المغلى على الصلصة وضعي مكعب مرق. 

أضيفي األرز على الصلصة  بعد الغليان ويراعى أن يكون 
الماء أعلى من األرز بحوالى 1 سنتيمتر.

اتركي األرز على نار عالية حتى يغلى ثم ضعيه على نار 
هادئة حتى تمام النضج. 

 Miza Hama هذه الوصفة من تقديم عضوة سوبرماما

أنِت أيضا يمكنك عرض وصفاتك على سوبرماما

المقادير:
دجاجة

1 كيلو أرز بسمتي

نصف كيلو طماطم

بهارات: قرفة وحبهان وقرنفل 

وكمون وورق لورا وملح وفلفل 

وكبيبة صينى

لتر ونص ماء مغلي

بصلة متوسطة

ملح و فلفل حسب الرغبه

8. يترك األرز على نار عالية حتى 

يغلى ثم يوضع على نار خفيفة 

حتى تمام النضج لمدة 25 

دقيقه ’و حتى تمام األرز

انتي كمان ممكن تعملي 

الكبسة

http://supermama.me/ar/recipe-sections/all/11/all/%D8%A3%D8%B1%D8%B2
http://supermama.me/ar/node/add/recipe


لحم مفروم:

1 ⁄ 4 كجم لحم مفروم
1 بصلة مفرومة

ملح وفلفل أسود وبابريكا

سوسيس ومشروم:

4 أصابع سوسيس مقطعة
۲ كوب مشروم

4 بيضات
۳ ملعقة ك لبن

۱ كوب جبنة مبشورة
۲ كوب طماطم مقطعة

۲ ملعقة ص بابريكا
۱ كوب بصل أخضر مقطع

زيت

خلي دايًما بيتك نظيف 
ومنظع اتباع نصائح 
سوبرماما المختلفة

جالش 
بحشوات
مختلفة

المقادير:
1 باكيت جالش 

 سمن ذائبة

1 بيضة  

3 ⁄ 4 كوب حليب

الطريقة:
- سخنى الفرن على حرارة مرتفعة.  افتحى باكيت الجالش وضعيه فى طبق وغطيه بمنشفة حتى ال يجف

- ادهنى صينية بقليل من السمن.  ضعى الجالش وقطعيه بحيث يتناسب حجمه مع الصينية تماًما.

- ادهني الصينية ثم رصي 7 طبقات من الجالش مع دهن السمن كل طبقتين وعدم دهن الطبقة السابعة.

-  افردى الحشو على الجالش بحيث يغطى جميع الزوايا جيدًا. 

- اضربى بيضة مع الحليب والملح والفلفل وصبيه على الوجه وحركى الصينية بلطف حتى يصل الحليب إلى 

جميع الزوايا. ضعى الصينية فى الفرن لمدة 30 دقيقة.

بيتزا:

بصلة مبشورة
معلقة زيت

فلفل ألوان قطع
شرائح زيتون

جبن شيدر
جبن موتزاريال

جبنة وزيتون أسود:

2/1 كوب جبن أبيض براميلي
4/1 كوب جبن ريكوتا

2 مشروم طازج مسلوق 
4/1 كوب زيت زيتون 

2/1 كوب زيتون في الخالط

اضغطي هنا  لتعرفي كيف 
تحتفظين بالطعام المتبقى 

من العزومات

http://supermama.me/ar/recipes?utm_source=EBOOK&utm_medium=RAMADAN&utm_campaign=OTHER
http://supermama.me/ar/%D8%AA%D9%86%D8%B8%D9%8A%D9%81%20%D9%88%D8%AA%D9%86%D8%B8%D9%8A%D9%85/%D8%A8%D9%8A%D8%AA?utm_source=EBOOK&utm_medium=RAMADAN&utm_campaign=OTHER
http://supermama.me/ar/%D8%AA%D9%86%D8%B8%D9%8A%D9%81%20%D9%88%D8%AA%D9%86%D8%B8%D9%8A%D9%85/%D8%A8%D9%8A%D8%AA?utm_source=EBOOK&utm_medium=RAMADAN&utm_campaign=OTHER
http://supermama.me/ar/%D8%AA%D9%86%D8%B8%D9%8A%D9%81%20%D9%88%D8%AA%D9%86%D8%B8%D9%8A%D9%85/%D8%A8%D9%8A%D8%AA?utm_source=EBOOK&utm_medium=RAMADAN&utm_campaign=OTHER
http://supermama.me/ar/%D9%83%D9%8A%D9%81-%D8%AA%D8%AD%D8%AA%D9%81%D8%B8%D9%8A%D9%86-%D8%A8%D8%A7%D9%84%D8%B7%D8%B9%D8%A7%D9%85-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AA%D8%A8%D9%82%D9%89-%D9%85%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B2%D9%88%D9%85%D8%A7%D8%AA/%D9%85%D8%B7%D8%A8%D8%AE/%D8%A8%D9%8A%D8%AA?utm_source=EBOOK&utm_medium=RAMADAN&utm_campaign=OTHER
http://supermama.me/ar/%D9%83%D9%8A%D9%81-%D8%AA%D8%AD%D8%AA%D9%81%D8%B8%D9%8A%D9%86-%D8%A8%D8%A7%D9%84%D8%B7%D8%B9%D8%A7%D9%85-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AA%D8%A8%D9%82%D9%89-%D9%85%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B2%D9%88%D9%85%D8%A7%D8%AA/%D9%85%D8%B7%D8%A8%D8%AE/%D8%A8%D9%8A%D8%AA?utm_source=EBOOK&utm_medium=RAMADAN&utm_campaign=OTHER
http://supermama.me/ar/%D9%83%D9%8A%D9%81-%D8%AA%D8%AD%D8%AA%D9%81%D8%B8%D9%8A%D9%86-%D8%A8%D8%A7%D9%84%D8%B7%D8%B9%D8%A7%D9%85-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AA%D8%A8%D9%82%D9%89-%D9%85%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B2%D9%88%D9%85%D8%A7%D8%AA/%D9%85%D8%B7%D8%A8%D8%AE/%D8%A8%D9%8A%D8%AA?utm_source=EBOOK&utm_medium=RAMADAN&utm_campaign=OTHER


الطريقة:
ثبتي الرف الشبكي في وسط الفرن. سخني الفرن إلى 

درجة حرارة ۱۸۰م.

في طبق صغير ضعي الملح والبهار والكركم والكزبرة 
والقرفة والكمون والفلفل. قلبي البهارات لتختلط. 

احضري صينية مناسبة للتقديم على المائدة وضعي 
فيها البصل والثوم والبطاطس والطماطم والجزر 

والفلفل الرومي األلوان. 

ضعي قطع الدجاج في البهارات وقلبيها لتتغطى 
بالبهارات جيدا.

ضعي قطع الدجاج على الخضروات. وانثري بقية 
البهارات على الدجاج والخضروات.

اسكبي الزيت والماء على الدجاج والخضروات.

غلفي الصينية بقطعة من ورق األلمنيوم.

باستعمال رأس السكين اثقبي عدة شقوق في ورق 
األلمنيوم. 

ضعي صينية الدجاج بالبطاطس في الفرن لمدة 45 
دقيقة إلى أن تنضج الخضروات والدجاج ويتسبك المرق.

اضغطي هنا لتعرفي دليل سوبرماما ألشهر التتبيالت 
المجربة.

صينية دجاج بالبطاطس

المقادير:
6 دبابيس أو صدور دجاج

1 ملعقة ص ملح

2 ملعقة ص بهار مشكل

2/1 ملعقة ص كركم

1 ملعقة ص كزبرة ناعمة

1 ملعقة ص  قرفة

1 ملعقة ص  كمون

4/1 ملعقة ص  فلفل أسود

3 حبات ك بصل مقطع شرائح

فصوص ثوم مقطعة

4 حبات ك بطاطس شرائح 

4 حبات ك طماطم شرائح

جزرة ك مقطعة شرائح

فلفل رومي ألوان شرائح

2 : 3 ملعقة ك سمن أو زيت

1 كوب ماء

http://supermama.me/ar/recipe-sections/all/4/all/%D8%AF%D9%88%D8%A7%D8%AC%D9%86
http://supermama.me/ar/%D8%AF%D9%84%D9%8A%D9%84-%D8%B3%D9%88%D8%A8%D8%B1%D9%85%D8%A7%D9%85%D8%A7-%D9%84%D8%A3%D8%B4%D9%87%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%AA%D8%A8%D9%8A%D9%84%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AC%D8%B1%D8%A8%D8%A9/%D9%85%D8%B7%D8%A8%D8%AE/%D8%A8%D9%8A%D8%AA?utm_source=EBOOK&utm_medium=RAMADAN&utm_campaign=OTHER
http://supermama.me/ar/%D8%AF%D9%84%D9%8A%D9%84-%D8%B3%D9%88%D8%A8%D8%B1%D9%85%D8%A7%D9%85%D8%A7-%D9%84%D8%A3%D8%B4%D9%87%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%AA%D8%A8%D9%8A%D9%84%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AC%D8%B1%D8%A8%D8%A9/%D9%85%D8%B7%D8%A8%D8%AE/%D8%A8%D9%8A%D8%AA?utm_source=EBOOK&utm_medium=RAMADAN&utm_campaign=OTHER


الطريقة:
اخلطي عصير الليمون والزيت واللبن والثوم ومعجون 

الطماطم والملح والفلفل والبهارات المشكلة 
والقرفة والحبهان في وعاء كبير.

انقعي قطع الدجاج بهذا المزيج ثم غطي الوعاء 
وضعيه في الثالجة حوالى 4 ساعات.

شكي الطاووق في أسياخ الشوي. 

ادهني صينية فرن بالقليل من الزيت ّثم  رصي أسياخ 
الطاووق فيها. 

ادخلي الصينية إلى الفرن لخمس دقائق ثم أخرجيها 
واقلبي األسياخ على الجانب اآلخر ثم أدخليها إلى 

الفرن مجددا لخمس دقائق إضافية.

اضغطي هنا لتعرفي بالخطوات كيف تزرعي 
األعشاب االزمة لتوابل المطبخ.

المقادير:
صدر دجاج كيلوجرام

عصير ليمون ربع كوب

4/1 كوب زيت نباتي

4/3 كوب  لبن زبادي 

4 فصوص فصوص

2 ملعقة ص معجون طماطم

ملعقة ص ونصف ملح

4/1 ملعقة ص فلفل أسود 

4/1 ملعقة ص بهارات مشكلة 

4/1 ملعقة ص قرفة مطحونة 

رشة حبهان مطحون

شيش طاووق

http://supermama.me/ar/recipe-sections/all/4/all/%D8%AF%D9%88%D8%A7%D8%AC%D9%86
http://supermama.me/ar/%D8%A8%D8%A7%D9%84%D8%AE%D8%B7%D9%88%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D8%B2%D8%B1%D8%B9%D9%8A-%D8%A7%EF%BB%B7%D8%B9%D8%B4%D8%A7%D8%A8-%D8%A7%D9%84%D9%84%D8%A7%D8%B2%D9%85%D8%A9-%D9%84%D8%AA%D9%88%D8%A7%D8%A8%D9%84-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B7%D8%A8%D8%AE/%D9%85%D8%B7%D8%A8%D8%AE/%D8%A8%D9%8A%D8%AA?utm_source=EBOOK&utm_medium=RAMADAN&utm_campaign=OTHER
http://supermama.me/ar/%D8%A8%D8%A7%D9%84%D8%AE%D8%B7%D9%88%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D8%B2%D8%B1%D8%B9%D9%8A-%D8%A7%EF%BB%B7%D8%B9%D8%B4%D8%A7%D8%A8-%D8%A7%D9%84%D9%84%D8%A7%D8%B2%D9%85%D8%A9-%D9%84%D8%AA%D9%88%D8%A7%D8%A8%D9%84-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B7%D8%A8%D8%AE/%D9%85%D8%B7%D8%A8%D8%AE/%D8%A8%D9%8A%D8%AA?utm_source=EBOOK&utm_medium=RAMADAN&utm_campaign=OTHER
http://supermama.me/ar/%D8%A8%D8%A7%D9%84%D8%AE%D8%B7%D9%88%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D8%B2%D8%B1%D8%B9%D9%8A-%D8%A7%EF%BB%B7%D8%B9%D8%B4%D8%A7%D8%A8-%D8%A7%D9%84%D9%84%D8%A7%D8%B2%D9%85%D8%A9-%D9%84%D8%AA%D9%88%D8%A7%D8%A8%D9%84-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B7%D8%A8%D8%AE/%D9%85%D8%B7%D8%A8%D8%AE/%D8%A8%D9%8A%D8%AA?utm_source=EBOOK&utm_medium=RAMADAN&utm_campaign=OTHER


الطريقة:
اطهى المكرونة وفقا للتعليمات على الكيس ثم 

صفيها وضعيها جانًبا. 

فى هذه األثناء فى حلة صلصة كبيرة، اضيفى زيت 
الزيتون والدجاج الثوم والملح والفلفل ثم حمريها 

على نار متوسطة إلى منخفضة واطهى الدجاج مع 
التحريك المستمر، حتى لم يعد لونه وردى.

اضيفى الدقيق وقلبيه حتى يمتص كل السائل ويصبح 
كالمعجون الذى يغطى الدجاج.

ببطء أضيفى اللبن مع التحريك المستمر حتى يكون 
لديك صلصة كريمية خفيفة من البشاميل.

ارفعى الحلة من على النار ثم أضيفى الجبن الشيدر 
وقلبيه حتى يتم توزيعه بشكل جيد.

أضيفي المكرونة المطبوخة وقلبيها حتى يتم 
توزيعها جيدًا ثم صبى الخليط كله فى صينية فرن 

عميقة ثم رشى على السطح الجبن البارميزان.

اخبزيها فى الفرن على 210 درجة مئوية، حتى يصبح 
الوجه لونه بنًيا ذهبًيا، ثم تقدم ساخنة. 

اضغطي هنا لتعرفي كيف تستفيدين من بقايا 
المكرونة؟

نجرسكو

المقادير:
2 صدور دجاج، مخلية ومقطعة 

إلى قطع صغيرة الحجم. 

الملح والفلفل حسب الذوق. 

2 فص الثوم مفروم. 

1 ⁄3 كوب زيت زيتون. 

3 ⁄ 8  كوب دقيق. 

1 ⁄2 .3 كوب لبن كامل الدسم.

كيس مكرونة بينا. 

1 ⁄3 كوب جبنة شيدر مبشورة. 

1 ⁄ 4 كوب جبنة بارميزان مبشورة.

http://supermama.me/ar/recipe-sections/all/10/all/%D9%85%D9%83%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%A9
http://supermama.me/ar/%D9%83%D9%8A%D9%81-%D8%AA%D8%B3%D8%AA%D9%81%D9%8A%D8%AF%D9%8A%D9%86-%D9%85%D9%86-%D8%A8%D9%82%D8%A7%D9%8A%D8%A7-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%83%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%A9/%D9%85%D8%B7%D8%A8%D8%AE?utm_source=EBOOK&utm_medium=RAMADAN&utm_campaign=OTHER
http://supermama.me/ar/%D9%83%D9%8A%D9%81-%D8%AA%D8%B3%D8%AA%D9%81%D9%8A%D8%AF%D9%8A%D9%86-%D9%85%D9%86-%D8%A8%D9%82%D8%A7%D9%8A%D8%A7-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%83%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%A9/%D9%85%D8%B7%D8%A8%D8%AE?utm_source=EBOOK&utm_medium=RAMADAN&utm_campaign=OTHER


الطريقة: 
تبلي اللحم أو الدجاج بالمكونات األولى كلها وكذلك 

زيت الزيتون لليلة كاملة. 

في مقالة بها قليل من زيت الزيتون ضعي اللحم أو 
الدجاج بعد تصفيته من التتبيلة على النار.

بعد تشويحه قليال، ضعي التتبيلة المصفاة وهدئي النار 
إلى أقل درجة واتركيه حتى ينضج. بعد تمام النضج 

قومي برفع النار وقلبيه حتى يجف.

في صينية ضعي بقية المقادير مثل الطماطم 
والفلفل والبصل الخشن مع ملعقة من المايونيز ومع 

الشاورما واخلطيها جًيدا. 

أحضري أطباق التقديم وضعي الخبز المحمص أوال ثم 
األرز وعليها الشاورما.

قدميها ساخنة مع أطباق من الثومية ومخلل الخيار.  

اضغطي هنا لتعرفي طريقة عمل مايونيز الثومية

المقادير:
مقادير الشاورما :

1 كيلو لحم أو دجاج شرائح رفيعة 
5 فصوص ك ثوم مهروس

بصلة ك  مفرومة ناًعما
4/1 كوب زيت زيتون

4/1 كوب ليمون
1 ملعقة ك خل
1 ملعقة ك ملح

2/1 ملعقة كمون
2/1 ملعقة فلفل أسود

2/1 ملعقة بهارات الدجاج أو اللحم 
2/1 ملعقة كزبرة جافة

2/1 ملعقة قرفة
2/1 ملعقة زنجبيل

5مالعق سماق
ثمرة طماطم مقطعة

ثمرة فلفل رومي أخضر مقطعة
بصلة كبيرة مفرومة 

مقادير الفتة :
 5 أرغفة خبز لبناني مقطع 

ومحمص 
أرز بسمتي أصفر يكفي 5 أفراد

فتة
شاورما

http://supermama.me/ar/recipe-sections/all/11/all/%D8%A3%D8%B1%D8%B2
http://supermama.me/ar/%D8%B5%D9%88%D8%B5-%D9%85%D8%A7%D9%8A%D9%88%D9%86%D9%8A%D8%B2-%D8%A7%D9%84%D8%AB%D9%88%D9%85%D9%8A%D8%A9/%D8%B5%D9%88%D8%B5?utm_source=EBOOK&utm_medium=RAMADAN&utm_campaign=OTHER


الطريقة:
قشرى الباذنجان دوائر وضعيه فى الماء والملح حتى ال 

يتغير لونه، ثم قطعى الفلفل شرائح بالطول وقطعى 
الطماطم مكعبات صغيرة. 

حمري نص كمية البصل في ملعقة السمن حتى تذبل.
ضيفى 4/1 كمية الفلفل األخضر وقلبيه مع البصل 

حتى يتغير لونه قليال.

أضيفي مكعبات الطماطم وقلبيهم مع البصل 
والفلفل األخضر ثم ضيفى القليل من الماء والملح 

والفلفل. اتركى الصلصة تتسبك ثم دعيها جاًنبا.

جهزي اللحمة المفرومة المعصجة واتركيها جانبا.

صفى الباذنجان من الماء والملح ثم اقليه فى الزيت 
الساخن وقلبيه إلى أن يأخذ لونا ذهبيا ثم انتشليه.

اقلى الفلفل األخضر وبمجرد أن يذبل انتشليه.

احضري قالب بايركس ورصى طبقة من الباذنجان، ثم 
رصى فوقه طبقة من الفلفل، ثم طبقة من اللحم 

المفروم، ثم طبقة أخرى من الباذنجان والفلفل.

أخيرا أضيفي الصلصة على الوجه ثم ادخلى القالب 
للفرن حتى يأخذ لوًنا ذهبًيا.

اضغطي هنا لتعرفي طريقة عمل المسقعة 
بالبشاميل

المقادير:
1 كيلو باذنجان رومى.

1/2 كيلو فلفل أخضر رومى.

1/2 كيلو لحم مفروم معصج.

1/4 كيلو طماطم.

2 حبة بصل مفروم ناعم.

2 ملعقة سمن.

ملح وفلفل أسود

شطة حسب الرغبة

زيت لقلي الباذنجان

مسقعة

http://supermama.me/ar/7-%D9%88%D8%B5%D9%81%D8%A7%D8%AA-%D8%B4%D9%87%D9%8A%D8%A9-%D9%84%D9%84%D8%A8%D8%A7%D8%B0%D9%86%D8%AC%D8%A7%D9%86/%D9%85%D8%B7%D8%A8%D8%AE
http://supermama.me/ar/%D9%85%D8%B3%D9%82%D8%B9%D8%A9-%D8%A8%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%B4%D8%A7%D9%85%D9%8A%D9%84/%D8%B7%D8%A8%D9%82-%D8%B1%D8%A6%D9%8A%D8%B3%D9%8A?utm_source=EBOOK&utm_medium=RAMADAN&utm_campaign=OTHER
http://supermama.me/ar/%D9%85%D8%B3%D9%82%D8%B9%D8%A9-%D8%A8%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%B4%D8%A7%D9%85%D9%8A%D9%84/%D8%B7%D8%A8%D9%82-%D8%B1%D8%A6%D9%8A%D8%B3%D9%8A?utm_source=EBOOK&utm_medium=RAMADAN&utm_campaign=OTHER


الطريقة:
ضعي ملعقة سمن على نار عالية ثم أضيفي اللحم 

وشوحيه حتى يحمر، بحيث أال يطلق مائه.

حمري البصل في ملعقة سمن على نار متوسطة حتى 
يتحول البصل إلى اللون البني الذهبي.

أضيفي ملعقة صغيرة من السكر البني في منتصف 
الطاسة واتركيه حتى يبدأ بالذوبان. قلبيه مع شرائح 

البصل إلضافة نكهة الكراميل.

أضيفي الثوم إلى البصل وقلبيه ثم أضيفي الخليط إلى 
قدر اللحم المحمر.

أضيفي مرق اللحم واتركيه على نار متوسطة حتى 
يتم طهي اللحم ثم أضيفي البطاطس.

بعد طهي اللحم ضعي قطعة فحم على شعلة 
نار. ثم ضعيها على ورقة بصل داخل قدر اللحم ثم 

أضيفي إليها نقطة سمن حتى تبدأ في التدخين.

غطي القدر مع إحكام غلقه مع عدم رفع الغطاء 
قبل 10 دقائق. بعد إنتهاء المدة ارفعي الغطاء ونحى 

قطعة الفحم. 

ضغطي هنا لتعرفي طريقة بيكاتا اللحم البتلو

كباب
حلة

المقادير:
1 كيلو لحم بقري مكعبات

5 حبات بصل مقطع ناعم

2 فص ثوم مهروس

2 حبات بطاطس مقطعة 

مكعبات مسلوقة ومحمرة في 

السمن

2 كوب مرقة لحم

ملح وفلفل أسود

2 ملعقة كبيرة سمن

1 ملعقة صغيرة سكر بني

قطعة فحم شواء

http://supermama.me/ar/recipe-sections/all/2/all/%D9%84%D8%AD%D9%85%20%D8%A8%D9%82%D8%B1%D9%8A
http://supermama.me/ar/%D8%A8%D9%8A%D9%83%D8%A7%D8%AA%D8%A7-%D8%A7%D9%84%D9%84%D8%AD%D9%85-%D8%A8%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B4%D8%B1%D9%88%D9%85?utm_source=EBOOK&utm_medium=RAMADAN&utm_campaign=OTHER


الطريقة: 
بعد غسل الخضروات وتقطيعها قومي بخلطها ًمعا 

مع رشة ملح وفلفل.

ثم قومي بغسل اللحمة جًيدا وتقطيعها مكعبات 
متوسطة الحجم وتتبيلها بالفلفل والملح والبهارات 

ورشة ثوم بودرة .

احضري ورق ألومنيوم ثم بطني الصينية بالورق.
ادهنيها بالزيت ثم ضعي الخضار المقطع في الصينية 

ور ّصي عليها قطع اللحم المتبلة.

قومي بتغطية اللحم والخضروات بالفويل تمًاما.

ضعي كوب المرقة أو المياه حول ورقة الفويل في 
الصينية ثم ادخليها الفرن لمدة ساعة ونصف على 

درجة حرارة عالية. حتي تنضج. 

اضغطي هنا لتعرفي كل شىء عن تتبيل اللحوم

المقادير:
1 ⁄2 كيلو لحمة موزة أو بتلو

بصلة متوسطة الحجم مقطعة 
فلفل رومي ألوان مقطع مكعبات 

2 حبات جزر مقطع شرائح طولية
2 ثمرة بطاطس مقطعة مكعبات 

ربع ملعقة بودرة ثوم 
اضغطي هنا لتعرفي طريقة عمل 

بودرة الثوم

كوب مرقة
فلفل أسود مطحون وبهارات 

ملح 
زيت 

ورقة لحمة

http://supermama.me/ar/recipe-sections/83/all/all/%D8%B7%D8%A8%D9%82%20%D8%B1%D8%A6%D9%8A%D8%B3%D9%8A
http://supermama.me/ar/%D9%83%D9%84-%D8%B4%D8%A6-%D8%B9%D9%86-%D8%AA%D8%AA%D8%A8%D9%8A%D9%84-%D8%A7%D9%84%D9%84%D8%AD%D9%88%D9%85/%D9%85%D8%B7%D8%A8%D8%AE/%D8%A8%D9%8A%D8%AA?utm_source=EBOOK&utm_medium=RAMADAN&utm_campaign=OTHER
http://supermama.me/ar/%D8%B7%D8%B1%D9%8A%D9%82%D8%A9-%D8%A5%D8%B9%D8%AF%D8%A7%D8%AF-%D8%A8%D9%88%D8%AF%D8%B1%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%AB%D9%88%D9%85-%D9%81%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%A8%D9%8A%D8%AA/%D9%85%D9%82%D8%A8%D9%84%D8%A7%D8%AA?utm_source=EBOOK&utm_medium=RAMADAN&utm_campaign=OTHER


الطريقة:
حمري البصل في زيت غزير حتى يصبح ذهبي اللون ثم 

صفيه من الزيت وضعيه جانبا. 

استخدمي من ۳ : 4 ملعقة كبيرة من زيت تحمير 
البصل لتحمير البصل المبشور. 

اضيفي العدس و قلبيه من 1 : 2 دقيقة، ثم أضيفي ۳ 
كوب ماء واتركيه 20 دقيقة على النار حتى ينضج.

أضيفي األرز إلى العدس ثم أضيفي ۳ كوب ماء واتركيه 
على النار لمدة ۱5 دقيقة أو حتى ينضج األرز، ثم ارفعيه.

اسلقي المكرونة حسب اإلرشادات على الكيس ثم 
حمريها في ملعقة من زيت تحمير البصل. ثم ارفعيها 

من على النار واحفظيها جانبا.

في ملعقة من زيت تحمير البصل، حمري الثوم. ثم 
أضيفي عصير الطماطم والشطة والكمون والملح 

والفلفل و قلبيها جيدا.  بعد التأكد من تماسك 
الصلصة، أضيفي الخل. 

في طبق تقديم، افردي المكرونة وفوقها العدس 
باألرز ثم البصل وانثري فوق الطبق الصلصة.

اضغطي هنا لتعرفي طريقة الكشري اإلسكندراني

كشري

المقادير:
۲/۱ كيلو بصل مقطع شرائح

 ۲۰۰ جرام  أرز

 ۲۰۰ جرام عدس

۱ كيس مكرونة مقصوصة 

۱  بصلة متوسطة مبشورة

 6 فصوص ثوم 

5۰۰ جرام طماطم معصورة

۲/۱ ملعقة ص شطة

۲/۱ ملعقة ص كمون

1 ملعقة ص ملح

۱ ملعقة ص فلفل اسود

۱ ملعقة ص خل

 ۲۰۰ جرام حمص مسلوق

http://supermama.me/ar/recipes?utm_source=EBOOK&utm_medium=RAMADAN&utm_campaign=OTHER
http://supermama.me/ar/%D9%83%D8%B4%D8%B1%D9%89-%D8%A5%D8%B3%D9%83%D9%86%D8%AF%D8%B1%D8%A7%D9%86%D9%89-0?utm_source=EBOOK&utm_medium=RAMADAN&utm_campaign=OTHER


الطريقة:
طريقة العجينة:

قلبى الخميرة والسكر فى الماء الدافئ واتركيه 
ليختمر.

انخلى الدقيق ورشي الملح ثم اعملى حفرة فى 

الوسط وضعى بها البيض واللبن والخميرة بعد أن 
تختمر.

اترسكي العجين يختمر لمدة ساعة.

طريقة رول اللحم:
عصجي اللحمة المفرومة.

افردي العجين طوليا، ثم وزعي اللحم ثم لفي 
العجين حتي يصبح اسطوانيا.

قطعي اإلسطوانة شرائح ورصيه في الصينية ثم 
ادهنيها بالبيض.

ادخليها الفرن حتي تمام النضج.

اضغطي هنا لتعرفي كيف تحتفظين بالطعام 

بالمتبقى من العزومات

المقادير:
مقادير العجينة:

5 كوب دقيق 
2 ملعقة خميرة فورية
نصف كوب ماء دافئ

ملعقة سكر
رشة ملح
3 بيضات

نصف كوب لبن
3/1 كوب زيت نباتى

مقادير الحشوة:
2/1 كيلو لحمة مفرومة

بصلتين مفرومين
كوب زيت

بيضة
ملح وفلفل

رول اللحم

http://supermama.me/ar/recipe-sections/all/17/all/%D9%85%D8%B9%D8%AC%D9%86%D8%A7%D8%AA
http://supermama.me/ar/%D9%83%D9%8A%D9%81-%D8%AA%D8%AD%D8%AA%D9%81%D8%B8%D9%8A%D9%86-%D8%A8%D8%A7%D9%84%D8%B7%D8%B9%D8%A7%D9%85-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AA%D8%A8%D9%82%D9%89-%D9%85%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B2%D9%88%D9%85%D8%A7%D8%AA/%D9%85%D8%B7%D8%A8%D8%AE/%D8%A8%D9%8A%D8%AA?utm_source=EBOOK&utm_medium=RAMADAN&utm_campaign=OTHER
http://supermama.me/ar/%D9%83%D9%8A%D9%81-%D8%AA%D8%AD%D8%AA%D9%81%D8%B8%D9%8A%D9%86-%D8%A8%D8%A7%D9%84%D8%B7%D8%B9%D8%A7%D9%85-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AA%D8%A8%D9%82%D9%89-%D9%85%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B2%D9%88%D9%85%D8%A7%D8%AA/%D9%85%D8%B7%D8%A8%D8%AE/%D8%A8%D9%8A%D8%AA?utm_source=EBOOK&utm_medium=RAMADAN&utm_campaign=OTHER


الطريقة:
ضعي البصل والثوم المفروم السمن وقلبيه على النار 

حتى يدبل البصل.

ضعي عليهم الكبد والقوانص وقلبيهم جيدا.

ضعي التوابل والبهارت ونصف الليمونة مع التقليب. 

ضعي المسطردة وبعد ذلك اللبن وفنجان ماء 
واتركيهم حتى الغليان.

ضعي األرز وعليه الماء حتى يغطي األرز. وقلبي جيدا 
ثم اتركيه حتى يتشرب المياه

يترك على نار هادئه حتى تمام النضج.

اضغطي هنا لتعرفي طريقة عمل كفتة داوود باشا

المقادير:
نصف كيلو كبد وقوانص

2 كوب أرز 

بصلة مبشورة 

ملح وفلفل أسود

كرفس مطحون

كمون حسب الرغبة

كوب لبن

معلقة سمن بلدى

فص ثوم

مسطردة

نصف ليمونة

أرز بالكبد والقوانص

http://supermama.me/ar/recipe-sections/all/11/all/%D8%A3%D8%B1%D8%B2
http://supermama.me/ar/%D9%81%D8%AA%D8%A9-%D8%AF%D8%A7%D9%88%D9%88%D8%AF-%D8%A8%D8%A7%D8%B4%D8%A7/%D8%B7%D8%A8%D9%82-%D8%B1%D8%A6%D9%8A%D8%B3%D9%8A?utm_source=EBOOK&utm_medium=RAMADAN&utm_campaign=OTHER


الطريقة:
تشرح قطع الدجاج بسكين حاد حتى تصل السكين 

إلى العظم بالطول والعرض حتى تتشرب التتبيلة.

تمزج مكونات التتبيلة حتى تتجانس وتترك لمدة 15 

دقيقة.

تتبل قطع الدجاج بالتتبيلة وتدعك جيدا ثم توضع في 

وعاء زجاجي وتترك ليلة كاملة.

تشوى في فرن حار على شبك أو صينية مغلفة بورق 

الخبيز إلى أن تحمر مدة 45 دقيقة .

أنصح بتغطيتها بورق الفويل بعد خروجها من الفرن 

مباشرة إلعادة توزيع السوائل بداخلها وطراوتها.

قدميها مع أرز بسماتي أصفر.

اضغطي هنا لتعرفي الطرق اآلمن إلذابة األطعمة 
المجمدة.

المقادير:
2  دجاجة مغسولة و مقطعة 

إلى 4 قطع مع نزع الجلد

1  كوب زبادي خالي الدسم

2  ملعقة ك زعتر جاف

2  ملعقة ك بابريكا

1  ملعقة ك زنجبيل مبشور 

1  ملعقة ك ثوم مهروس

4  مالعق ك خل

1  ملعقة ص حبهان مس

1  ملعقة ص كمون مسحوق

1  ملعقة ص كزبرة جافة 

مسحوقة

4  مالعق ك  صلصة الطماطم

2  ملعقة ك زيت زيتون

ملح و فلفل حسب الرغبة 

دجاج تكا
المشوي

http://supermama.me/ar/recipe-sections/all/4/all/%D8%AF%D9%88%D8%A7%D8%AC%D9%86
http://supermama.me/ar/%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B1%D8%B2-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B5%D9%81%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%B3%D9%85%D8%AA%D9%8A/%D8%B7%D8%A8%D9%82-%D8%AC%D8%A7%D9%86%D8%A8%D9%8A?utm_source=EBOOK&utm_medium=RAMADAN&utm_campaign=OTHER
http://supermama.me/ar/%D8%B7%D8%B1%D9%82-%D8%A2%D9%85%D9%86%D8%A9-%D9%84%D8%A5%D8%B0%D8%A7%D8%A8%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B7%D8%B9%D9%85%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AC%D9%85%D8%AF%D8%A9/%D9%86%D8%B5%D8%A7%D8%A6%D8%AD-%D8%A7%D9%84%D8%B7%D9%87%D9%8A/%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B7%D8%A8%D8%AE?utm_source=EBOOK&utm_medium=RAMADAN&utm_campaign=OTHER
http://supermama.me/ar/%D8%B7%D8%B1%D9%82-%D8%A2%D9%85%D9%86%D8%A9-%D9%84%D8%A5%D8%B0%D8%A7%D8%A8%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B7%D8%B9%D9%85%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AC%D9%85%D8%AF%D8%A9/%D9%86%D8%B5%D8%A7%D8%A6%D8%AD-%D8%A7%D9%84%D8%B7%D9%87%D9%8A/%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B7%D8%A8%D8%AE?utm_source=EBOOK&utm_medium=RAMADAN&utm_campaign=OTHER


الطريقة:
تسلق البطاطس في الماء والملح حتى تنضج، ثم  

تقشر وتهرس ويضاف إليها البقدونس ناعًما.

يذبل البصل المفروم في قليل من الزيت،
يضاف إليه اللحم المفروم ويبهر بالملح والفلفل مع 
االستمرار في التشويح والتقليب حتى يستوي اللحم.

خذي القليل من البطاطس المهروسة وبيدين مبللتين 
افردي البطاطس بين راحة يديك ثم ضعي وسطها

كمية من اللحم ثم اغلقي قرص البطاطس.

خذي كمية من األقراص وضعيها في البراد حتى 
يسهل لفها وقليها.

سخني كمية مناسبة من الزيت.

اغمسي األقراص في البيض المخفوق والمتبل ثم في 
البقسماط، ثم  تقلي حتى تصير ذهبية اللون.

اضغطي هنا لتعرفي دليل الست الشاطرة في حفظ 
وتخزين األطعمة

المقادير:
2 بيضة مخفوقة

بصلة متوسطة الحجم 

ومفرومة فرما ناعما

كوب بقدونس مفروم فرما 

ناعما

300 جرام لحمة مفرومة

3 حبات بطاطس

حبة بقسماط

ملح وفلفل على حسب الرغبة

كوب ونصف زيت للقلى

كفتة
بطاطس

http://supermama.me/ar/recipe-sections/all/15/all/%D9%83%D9%81%D8%AA%D8%A9
http://supermama.me/ar/%D8%AF%D9%84%D9%8A%D9%84-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%A7%D8%B7%D8%B1%D8%A9-%D9%81%D9%8A-%D8%AD%D9%81%D8%B8-%D9%88%D8%AA%D8%AE%D8%B2%D9%8A%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B7%D8%B9%D9%85%D8%A9/%D9%85%D8%B7%D8%A8%D8%AE?utm_source=EBOOK&utm_medium=RAMADAN&utm_campaign=OTHER
http://supermama.me/ar/%D8%AF%D9%84%D9%8A%D9%84-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%A7%D8%B7%D8%B1%D8%A9-%D9%81%D9%8A-%D8%AD%D9%81%D8%B8-%D9%88%D8%AA%D8%AE%D8%B2%D9%8A%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B7%D8%B9%D9%85%D8%A9/%D9%85%D8%B7%D8%A8%D8%AE?utm_source=EBOOK&utm_medium=RAMADAN&utm_campaign=OTHER


الطريقة:
1. ذوبى الزبدة فى حلة كبيرة تيفال على حرارة 

منخفضة.
درجة حرارة واتركيه ليطهى كما تطهين األرز العادى 

المفلفل. 5. فى طاسة متوسطة ذوبى ملعقة الزبدة 
على نار متوسطة واضيفى إليها المكسرات وقلبيها 

حتى يصبح لونها
2. اضيفى األرز وقلبيه مدة 15 دقيقة تقريًبا حتى يصبح 

ذهبى اللون.
3. اضيفى السكر والقرفة والملح والزبيب والصنوبر إلى 

األرز وقلبيه جيدًا حتى تمتزج المكونات مًعا.
4. اضيفى مرقة الدجاج والماء المغلى إلى الحلة 

واطهيه لمدة دقيقتين على نار عالية، ثم اخفضى النار 
على أقل ذهبى. 6. ضعى األرز فى طبق التقديم، ثم 

زينى السطح بالمكسرات المحمصة.

اضغطي هنا لنصائح لقلي الطعام بطريقة صحية

المقادير:
● 3 أكواب أرز ● 4⁄1 كوب سكر ● 2 

ملعقة صغيرة قرفة مطحونة 

● 3 ملعقة صغيرة ملح 11 كوب 

مرقة دجاج ساخنة ● 2 كوب ماء 

مغلى ● 4⁄1 كوب زبدة ● 1 ملعقة 

صغيرة زبدة ● 4⁄1 كوب زبيب 1 كوب 

المكسرات الصنوبر ● للتزيين ● 4⁄1 

كوب البندق المقشر المحمص ● 

4⁄1 كوب اللوز المقشر

أرز
بالخلطة

http://supermama.me/ar/recipe-sections/all/11/all/%D8%A3%D8%B1%D8%B2
http://supermama.me/ar/%D9%86%D8%B5%D8%A7%D8%A6%D8%AD-%D9%84%D9%82%D9%84%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%B7%D8%B9%D8%A7%D9%85-%D8%A8%D8%B7%D8%B1%D9%8A%D9%82%D8%A9-%D8%B5%D8%AD%D9%8A%D8%A9/%D9%85%D8%B7%D8%A8%D8%AE/%D8%A8%D9%8A%D8%AA?utm_source=EBOOK&utm_medium=RAMADAN&utm_campaign=OTHER


الطريقة:
اغسلي األرز وطحنه وتقطيع البصل والبقدونس 

وأضيفيهم لألرز المطحون مع التلقيب.

أضيفي اللحم المفروم إلي الخليط و قلبيهم باليد 
حتى يتجانس.  ثم ضعيه في الكبة علي مراحل 

لتنعيم الخليط الي أقصي درجة.

ادهني يديِك بزيت ثم قومي بعمل أصابع كفتة 
حسب السمك و الطول الذي ترغبين فيه. ثم حمري 

الكفتة في زيت غزير.

) من الممكن أن تقومي بإعطاء الجزار اللحم واألرز 
والبقدونس والبصل لفرمهم معا أثناء فرم اللحم(

حمري الثوم في السمن في قدر كبير الحجم. ثم 
ضعي عصير الطماطم و كوب ماء حتي الغليان.

ضعي الكفتة و البطاطس معا واتركيهم لمدة نصف 
ساعة أو 40 دقيقة حتي تمام النضج.

اعملي حلويات رمضان من وصفات سوبرماما في 
قسم الحلويات

المقادير:
نصف كيلو لحم بقري مفروم 

ربع كيلو أرز مصري

ثمرتين بصل متوسطي الحجم

بقدونس

3 فصوص ثوم مفروم

ملح و فلفل

رشة كمون

زيت غزير لتحمير الكفتة

2 كوب عصير طماطم 

2 حبات بطاطس مقطعة 

مكعبات

كفتة
األرز

http://supermama.me/ar/recipe-sections/all/15/all/%D9%83%D9%81%D8%AA%D8%A9
http://supermama.me/ar/recipe-sections/81/all/all/%D8%AD%D9%84%D9%88%D9%8A%D8%A7%D8%AA?utm_source=EBOOK&utm_medium=RAMADAN&utm_campaign=OTHER
http://supermama.me/ar/recipe-sections/81/all/all/%D8%AD%D9%84%D9%88%D9%8A%D8%A7%D8%AA?utm_source=EBOOK&utm_medium=RAMADAN&utm_campaign=OTHER

