


هي مسابقة أطلقها برنامج “نقدرها” في موسم شهر رمضان 

المبارك لعام 1438هـ/2017م، بهدف رفع الوعي بالحلول المتعلقة 

بإدارة الهدر الغذائي باألخص فيما يتعلق بابت�كار وصفات من بقايا 

الطعام. واستهدفت المسابقة في نسختها األولى قطاع األسر 

والمنازل. وتقوم فكرة المسابقة على استخدام ما تبقى من 

أطعمة على مائدة إفطار رمضان البت�كار وصفات ووجبات أخرى 

جديدة لتقّدم على وجبة السحور. وتم تدشني "أبدعي وقّدري"

على صفحة االنستجرام الخاصة بعالم صافوال - منصة برامج 

االستدامة والمسؤولية االجتماعية لمجموعة صافوال-، وقد القت 

تفاعاًل كبريًا في أوساط الجمهور المستهدف وتم استالم العديد 

من المشاركات القيمة.

"أبدعي وقّدري"



وقد تم اختيار ثالث وصفات فائزة تمّيزت باإلبداع واالبت�كار في 

إعادة استخدام األطعمة المتبقية من وجبة اإلفطار وتحويلها 

إلى وصفة جديدة كليًا لوجبة السحور. وتقديرًا من برنامج نقدرهـــا 

لجميع المشاركات المتمّيزة، قمنا بإعداد كتاب "أبدعي وقّدري" 

لعمل وصفات جديدة من بقايا الطعام والوجبات، والذي يضم نخبة 

مختارة من الوصفات المشاركة التي استوفت شروط المسابقة 

وتم اختيارها ضمن معاي�ري معّينة. يهدي برنامج نقدرهــا هذا العمل 

لكل المهتمني بإي�جاد حلول متعلقة بإدارة وتقليل الهدر الغذائي 

في جميع القطاعات، ولكل الباحثني عن وصفات الطبخ الموّفرة 

والمبت�كرة.

فري�ق نقدرهــا
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المقبالت
وصفات جديدة من بقــايا الطعام والوجبات





 كب بيتزا
الخبز العربي

في هذه الوصفة يتم استخدام بقايـا 

الخبز العربي مع بقايا الدجاج لعمل كب 

ومحبب للطبق.كيك البيتزا، وذلك إلضفاء شكل مبت�كر 

تخدم
٤

مدة اإلعداد
٢٠ دقائق

مشاركة مقدمة
من:

alhamdou-lellah
مدة الطهو

5 دقيقة



المكونات

طريقة التحضري

• 5 قطع بقايا خبز عربي

• 2 قطعة بقايا صدر دجاج

• 2/1 كوب صلصة البيتزا

• 1 حبة بصل مفروم

• 3 مالعق كبرية زيتون شرائح

• 2 حبة فلفل رومي ملون

• 1 حبة طماطم مفروم

• 100 غرام جبنة موزاريال

• 3 مالعق كبرية زيت

• 1 ملعقة صغرية ملح

• 2/1 ملعقة صغرية فلفل أسود

• 1 ملعقة صغرية بهارات بيتزا

 • أواًل يتم تقطيع الخبز العربي إلى دوائر
ثم نضعه في قوالب الكب كيك.   
 • في قدر على نار متوسطة، يتم

إضافة الدجاج والبصل والفلفل الرومي   
مع القليل من الملح والفلفل األسود   

وبهارات البيتزا.  
 • يتم دهن قوالب الخبز العربي بصوص

البيتزا، ثم نوّزع خلطة الدجاج على دوائر   
الخبز بالتساوي.  

 • نضيف القليل من الطماطم المفرومة،
ثم رشة من جبنة الموزاريال والزيتون  

المقطع.  
 • نضع قوالب الكب كيك في الفرن

المحمى مسبقًا لمدة 5 دقائق حتى   
تذوب جبنة الموزاريال، لنحصل على    

كب بيتزا الخبز العربي اللذيذ    
والمقرمش.  

٢



تخدم
5

مدة اإلعداد
١٠ دقائق

مشاركة مقدمة
من:

tmreyh-sweet
مدة الطهو

١٠ دقيقة

بكرات اللحمحساء الشوفان 

يتم استخدام كرات اللحم المطهوة 
سابقة إلعداد حساءأو الكفتة والمتبقية من وجبة 

 
الشوفان الشهي والصحي.



• بقايا كرات اللحم المطهوة

• 1 حبة بصل مقطعة إلى مكعبات

• 1 كوب شوفان

• 1 كوب ماء

• 1 كوب حليب سائل

• 1 ملعقة صغرية ملح

 • في قدر على نار متوسطة، يتم
إضافة البصل والشوفان وكوب من   

الماء المغلي.  
 • يتم بعد ذلك إضافة كوب الحليب

والملح وكرات اللحم، وتركها لتطهو   
على النار لمدة 10 دقائق حتى   

يكتسب الحساء قوامه الكثيف.    

 • من الممكن تزي�ني الحساء بورق
البقدونس - على حسب الرغبة.  

المكونات

طريقة التحضري

٤



تخدم
3

مدة اإلعداد
٢٠ دقائق

مشاركة مقدمة
من:

a2_8a
مدة الطهو

٠ دقيقة

سلطة الباذنجان 
والدجاج

نستخدم في هذه الوصفة بقايا 
الباذنجان المقلي وكذلك بقايا 
الدجاج المطهو، وذلك إلعداد 
المقبالت الشهية.طبق يقدم كصنف من أصناف 



المكونات

طريقة التحضري

• 5 قطع بقايا باذنجان مقلي

• 2 قطعة بقايا دجاج مشوي

• 3 مالعق كبرية بقدونس مفروم

• 2 ملعقة كبرية زيت زيتون

• 1 ملعقة كبرية دبس الرمان

• 2/1 ملعقة صغرية فلفل أسود

• 2/1 ملعقة صغرية ملح

• 6 أوراق خس

 • يتم تقطيع كاًل من الباذنجان المقلي
والدجاج إلى مكعبات صغرية.   

 • نقوم بخلط مكعبات الباذنجان والدجاج
في وعاء، ويتم بعد ذلك إضافة   

البقدونس المفروم إليه.  
 • يتم إضافة زيت الزيتون ودبس الرمان

والملح والفلفل األسود على خليط   
الباذنجان والدجاج، ويقلب جيًدا.  

 • تقدم هذه السلطة في ورق الخس
الطازج، ويمكن وضع القليل من الفلفل   

األحمر على الوجه- حسب الرغبة.  

٦



فطرية البيض

تخدم
٤

مدة اإلعداد
١5 دقائق

مشاركة مقدمة
من:

Sugar shu shubee  
مدة الطهو

١5 دقيقة

في هذه الوصفة يتم استخدام بقايا 

سمبوسة الجنب، و يتم إضافة السجق 

والبيض والخضروات إلعداد فطرية البيض 
اللذيذة.



المكونات

طريقة التحضري

• 4 حبات بقايا سمبوسة جبنة

• 4 حبات سجق

• 2 حبة طماطم مفرومة

• 1 حبة بصل مفروم ناعم

• 6 حبات بيض

• 1 فص ثوم

• 1 ملعقة كبرية زيتون أسود مفروم

• 2 ملعقة كبرية كزبرة مفرومة

• 2/1 ملعقة صغرية ملح

• 2/1 ملعقة صغرية فلفل أسود

• 2/1 ملعقة صغرية بصل مجفف

• 2/1 ملعقة صغرية ريحان مجفف

 • يتم تقطيع سمبوسة الجنب ووضعها
في صينية. ومن ثم وضع شرائح   

النقانق فوقها.   

 • في وعاء يتم خفق البيض وإضافة
البصل والثوم والطماطم والزيتون   

والكزبرة والبهارات.  

 • يتم وضع خليط البيض والخضروات 
على السمبوسة والنقانق  

 • توضع الصينية في الفرن على درجة
حرارة متوسطة، لمدة 15 دقيقة حتى   

ينضج البيض.  

٨



تخدم
٤

مدة اإلعداد
3٠ دقيقة

مشاركة مقدمة
من:

samirah_yousif945
مدة الطهو
3٠ دقيقة

بيتزا صدور
 

الدجاج بالخضار

في هذه الوصفة يتم استخدام بقايا 

صدور الدجاج مع الخضروات الملونة، 
إلعداد فطائر البيتزا المحببة.



• بقايا صدور دجاج مسلوقة 

• 1/2 كوب زيتون أسود مقطع

• 1 كوب جبنة موزاريال

 • 1 كوب فلفل رومي ملون 

ومقطع مكعبات صغرية  

• 1 كوب صلصة البيتزا

• 1 كوب حليب سائل دافئ

• 2 ملعقة كبرية سكر

• 2 ملعقة كبرية خمرية فورية

• 1/4 ملعقة صغرية ملح

• 1/2 كوب زيت زيتون

• 2 كوب دقيق

المكونات

طريقة التحضري
 • لتحضري العجينة: نقوم بإعداد الخمرية
أواًل من خالل وضع مقدار الخمرية مع   

الحليب الدافئ والسكر، ويرتك لمدة   

10 دقائق.   

 • في وعاء نقوم بإضافة الدقيق و 
الملح  والخمرية وزيت الزيتون    

تدري�جًيــا مع البدء بالعجن، إلى أن    

تصبح العجينة متماسكة وقابلة للفرد.  

 • يتم فرد العجينة في صينية الفرن،
وت�رتك لمدة نصف ساعة.  

 • بعد ذلك نعمل نقوم بوضع صلصة
البيتزا،  ونضيف عليها قطع صدور الدجاج   

والجنب والفلفل الرومي، والزيتون.  

 • ندخل الصينية في الفرن لمدة 20 دقيقة
على درجة حرارة 200 إلى أن تنضج.  

١٠



تخدم
5

مدة اإلعداد
3٠ دقيقة

مشاركة مقدمة
من:

dr_eman_attia
مدة الطهو
3٠ دقيقة

بالدجاجالكوكيز المالح 

في هذه الوصفة يتم استخدام بقايا 

والزيتون. الدجاج لعمل كوكيز مالح بخلطة الجنب 



• 1 باقي دجاج  
• 1 حبة بصل مفروم

• 2 ملعقة كبرية زيت
• 1/2 ملعقة صغرية ملح

• 1/2 ملعقة صغرية فلفل اسود
• 1/2 ملعقة صغرية بهارات مشكلة

• 1 كوب دقيق
• 3/4 كوب زبدة

• 1 ملعقة كبرية خمرية فورية 
• 1 حبة  بيض

• 4 مالعق كبرية جبنة رومي مبشورة
• 2 ملعقة كبرية جنب أبيض طازج

• 4 حبات طماطم مجففة
• 1 ملعقة كبرية صلصة طماطم

• 1 ملعقة صغرية زعرت مجفف
• 1/2 كوب زيتون أسود مقطع

 • في مقالة على نار متوسطة نقوم بتحمري
البصل المفروم، ويتم تقليبه حتى يذبل.  

• يتم إضافة الدجاج المفروم مع الملح 
والفلفل والبهارات المشكلة فوق البصل.   

ثم يتم تقليب المكونات حتى ت�تجانس    

وترفع من على النار.  

• نقوم بإعداد العجني من خالل مزج الدقيق
مع الزبدة والخمرية ونقلبهم إلى أن   

ت�تماسك العجينة.  

المكونات

طريقة التحضري
• نقوم بإضافة البيض والجبنة الرومي والجنب

األبيض وصلصة الطماطم وقطع الطماطم   
المجففة وقطع الدجاج والزعرت المجفف   

فوق العجني، وخلط جميع المكونات جيًدا    
حتى ت�تجانس.   

 • نقوم بدهن صينية الخبز بقليل من الزيت،
وتغطى بورق الخبز.  

 • نقوم بعمل حبات الكوكيز بالملعقة وتزي�ينها
بشرائح الزيتون، وتوضع في صينية    

الفرن، على درجة حرارة 180 لمدة ربع    
ساعة حتى تنضج.  

١٢



تخدم
٤

مدة اإلعداد
3٠ دقيقة

مشاركة مقدمة
من:

samirah_yousif945
مدة الطهو
3٠ دقيقة

بالخضرواتفطرية الدجاج 

يتم استخدام بقايا الدجاج في هذه الوصفة 

جميع أفراد العائلة.لعمل فطائر  هشة ولذيذة ومحببة لدى 



• بقايا دجاج 

• 1/2 كوب زيتون أسود مقطع

• 1 كوب جبنة موزاريال

• 4 مالعق كبرية جبنة سائلة

• 3 مالعق كبرية مايونيز

• 1 كوب حليب سائل دافئ

•  ربع كوب زيت

• 2 ملعقة كبرية سكر

• 2 ملعقة كبرية خمرية فورية

• 1/4 ملعقة صغرية ملح

• 2 كوب دقيق

 • لتحضري العجينة: نقوم بعمل الخمرية من
خالل وضع مسحوق الخمرية مع قليل    
من الحليب الدافئ والسكر، وتركهم    

لمدة 10 دقائق.  
 • في وعاء نقوم بإضافة الدقيق والملح،

ومن ثم إضافة الخمرية والقليل من الزيت   
تدري�جًيــا، ونبدأ بالعجن حتى تصبح العجينة   

متماسكة وقابلة للفرد.  
• نقوم بفرد العجني في صينية وتركها 

لمدة نصف ساعة.   

المكونات

طريقة التحضري
 • لتحضري الحشوة: نقوم بوضع الدجاج المطبوخ
بعد تفتيته في وعاء، ومن ثم إضافة الزيتون   

األسود وجبنة الموزاريال والجبنة السائلة   
والمايونيز ويتم خلط المكونات حتى ت�تجانس.   

 • نقوم بفرد الحشوة فوق العجني  بشكل 
طولي، ثم يتم لفها بشكل اسطواني.   

 • توضع العجينة في صينية الخبز بعد 
دهنها بالزيت.  

• توضع الصينية في الفرن على درجة 
حرارة 200 درجة  لمدة 15 دقيقة.  

١٤



تخدم
٤

مدة اإلعداد
٢٠ دقيقة

مشاركة مقدمة
من:

Mays_alamren
مدة الطهو
٢5 دقيقة

دبس الرمانفطائر اللحم مع 

تعتمد هذه الوصفة على 
استخدام بقايا اللحم المفروم 

لعمل فطائر هشة، وتقدم 
ساخنة بجانب سلطة الخيار باللنب.



المكونات

طريقة التحضري

• بقايا اللحم المفروم
• 2 حبة متوسطة بصل

• 2 حبة متوسطة طماطم
• 1 ملعقة صغرية بهارات مشكلة
• 1/2 ملعقة صغرية فلفل أسود

• 1 ملعقة صغرية ملح
• 1 ملعقة كبرية كاتشاب

• 2 ملعقة كبرية دبس الرمان

• 5 أكواب دقيق
• 1/4 ملعقة صغرية ملح

• 3 مالعق كبرية حليب
• 3 مالعق صغرية سكر

• 2 ملعقة صغرية خمرية
• 1/2 1 كوب ماء فاتر

• 1 ملعقة صغرية بيكنج باودر
• 1/4 كوب زيت زيتون

 • في مقالة على نار متوسطة نقوم بوضع
القليل من الزيت ثم إضافة اللحم المفروم.    

 • على اللحم المفروم، نقوم بوضع البصل
والطماطم والبهارات المشكلة والملح    

والفلفل األسود والكاتشاب ودبس الرمان،    
ويتم تقليب المكونات جيًدا حتى ت�تجانس.   

 • نقوم بتحضري العجينة من خالل وضع الدقيق
والحليب و السكر والملح والخمرية، والبايكنج   

باودر و إضافة كوب ونصف من الماء الفاتر  
والقليل من زيت الزيتون، ويتم العجن جيًدا حتى  

ت�ت�كون عجينة طرية وسهلة التقطيع.  

 • نقطع العجني إلى كرات متوسطة الحجم 
وت�رتك لمدة 10 دقائق.    

 • نقوم بفرد كرات العجينة بشكل طولي مع 
إغالق األطراف حتى تصبح على شكل قارب،   

وي�وضع خليط اللحم في العجني.   

 • ُتخبز في الفرن على درجة حرارة 200، 
لمدة 20 دقيقة حتى تنضج.  

١٦



فتة المسخن

تخدم
٤

مدة اإلعداد
١٠ دقائق

مشاركة مقدمة
من:

kitchen_cook00
مدة الطهو

١٠ دقائق

تعتمد هذه الوصفة على استخدام باقي 

الدجاج والخبز لعمل فتة شهية بنكهة 

شرقية مزينة بالبقدونس والصنوبر.



المكونات

طريقة التحضري

• باقي الدجاج
• باقي الخبز

• 2 ملعقة كبرية زيت زيتون
• 1/2 ملعقة صغرية ملح

• 1/2 ملعقة صغرية فلفل
• 1 حبة بصل مفروم ناعم

• 2 فص ثوم مهروس

• 1/2 كوب طحينة

• 1/4 كوب عصري ليمون

• 2 ملعقة كبرية لنب زبادي

• 1/2 كوب بقدونس مفروم

• 1/2 كوب صنوبر مقلي

• 1 ملعقة صغرية سماق

 • في مقالة على نار هادئة  يتم وضع
زيت الزيتون و إضافة البصل وتقليبه   

حتى يذبل، ومن ثم إضافة الدجاج    
بعد تفتيته.   

 • يتم تقطيع الخبز إلى مربعات صغرية،
وي�وضع في الفرن لمدة خمس    

دقائق لتحميصه.  
 • في وعاء نقوم بخلط الطحينة واللنب
الزبادي وعصري الليمون والثوم  جيدًا،   

إلى أن ت�تجانس المكونات.  

 • في طبق التقديم نقوم بوضع الخبز
المحمص، ومن ثم توزيع خلطة الدجاج   

فوقه. وأخرًيا يتم سكب صلصة الطحينة.  
 • من الممكن تزي�ني الطبق بالبقدونس

والصنوبر والسماق.  

١٨



تخدم
3

مدة اإلعداد
٤٠ دقيقة

مشاركة مقدمة
من:

_roroazeez
مدة الطهو

١٠ دقيقة

المقرمشةكرات الدجاج 

في هذه الوصفة يتم استخدام بقايا الدجاج، 

لعمل كرات الدجاج المقرمشة مع حشوة 

محبب ورائع المذاق.الخضار والجنب. وتقدم كطبق مقبالت ساخن 



المكونات

طريقة التحضري

• بقايا دجاج   

 • 1 كوب بقسماط

• 5 حبات بطاطس مسلوقة

• 1 كوب جزر مبشور

 • 1 كوب فلفل رومي

• 1/2 ملعقة صغرية ملح

• 1/2 ملعقة صغرية بهارات مشكلة

• 1/4 ملعقة صغرية فلفل أسود

• 3 ملعقة كبرية حليب

• 3 ملعقة كبرية زبدة ذائبة

• 1/2 كوب جبنة كرافت 

• 1/2 كوب بقدونس مفروم ناعم

• 1 حبة بيض

 • في وعاء، نقوم بإضافة البطاطس
المسلوقة وهرسها جيًدا، ثم نقوم   

بإضافة الزبدة والحليب و البقدونس   

والجزر وجبنة الكرافت والفلفل المقطع   

والبهارات المشكلة. وتخلط المكونات   

جيًدا حتى ت�تجانس، ثم يضاف إليها    

الدجاج المقطع.  

 • نقوم بعمل كرات متساوية الحجم 
من الخليط السابق، ثم تغمر الكرات  

بالبيض والبقسماط وتوضع في    

الفري�زر لمدة نصف ساعة،    

حتى ت�تماسك.  

• نقوم تسخني الزيت، وقلي كرات
الدجاج. تقدم ساخنة مع صوص    

الثوم أو الكاتشاب.  

٢٠



األطباق الرئيسية
وصفات جديدة من بقــايا الطعام والوجبات





تخدم
٦

مدة اإلعداد
١٠ دقائق

مشاركة مقدمة
من:

alfaloves2cook
مدة الطهو
٤5 دقيقة

الخضار الفرنسيةراتاتوي صينية 

في هذه الوصفة يتم استخدام الخضروات 

الناضجة مثل البطاطس والكوسا والباذنجان 

والفلفل الرومي لعمل صينية شهية من 

الخضروات المنوعة على الطريقة الفرنسية، 
إلرضاء ذائقة جميع أفراد العائلة.



المكونات

طريقة التحضري

• 1 كوب صلصة طماطم

• 3 حبات بطاطس  ناضجة  متوسطة الحجم

• 3 حبات كوسا ناضجة  متوسطة الحجم

• 3 حبات باذنجان ناضجة 

• 3 حبات فلفل رومي أحمر ناضجة

• 3 فصوص ثوم

• 1 ملعقة صغرية ملح

• 2/1 ملعقة صغرية فلفل أسود

• 1 ملعقة صغرية اوريغانو طازج

• 1 ملعقة كبرية زيت زيتون

 • يتم تقطيع الخضروات )البطاطس والباذنجان
والكوسا والفلفل الرومي( إلى شرائح رقيقة.  

 • نقوم بدهن قعر صينية دائرية بالزيت، ومن ثم
صف شرائح الخضار بالتناوب )بطاطس، باذنجان    

كوسا، فلفل ، وهكذا(.  

 • يتم تحضري صلصلة الطماطم: في محضرة
الطعام، يتم خلط الطماطم وإضافة الثوم   

المهروس والملح والفلفل واألوري�جانو ومن    

ثم إضافة رشة من زيت الزيتون.    

• نقوم بوضع صلصة الطماطم فوق 
صينية الخضار.  

 • نقوم بإضافة الملح والفلفل وزيت الزيتون
واألريغانو على كامل الصينية.  

 • نغطي الصينية بورق القصدير، وتوضع في 
الفرن على درجة حرارة 300 مئوية،    

لمدة 45 دقيقة إلى ساعة حتى نتنضج   

الخضروات.   

٢٤



تخدم
5

مدة اإلعداد
3٠ دقائق

مشاركة مقدمة
من:

nooran-5670
مدة الطهو

١٠ دقيقة

والخضارروالت الدجاج 

نستخدم في هذه الوصفة بقايا خبز 

الصامولي أو التميس لعمل البقسماط، 

ومن ثم استخدامه إلعداد روالت الدجاج 
والخضار السهلة والشهية.



المكونات

طريقة التحضري

• 10 قطع بقايا خبز الصامولي أو التميس

• 10 قطع توست

• 4 قطع صدور دجاج

• 1 حبة بصل 

• 2 حبة فلفل رومي ملون

• 2/1 كوب بقدونس مفروم

• 1 كوب دقيق أبيض

• 2 حبة بيض

• 1 ملعقة صغرية بهارات مشكلة

• 1 ملعقة صغرية ملح

• 1 ملعقة صغرية فلفل أسود

• 2 كوب زيت نباتي للقلي

 • نقوم بطحن بقايا الخبز وإضافة البهارات إليها،
ومن ثم وضعها في الفرن على نار متوسطة   
حتى ت�كتسب اللون الذهبي، ونحصل على خليط   

البقسماط المقرمش.  
• نقوم بفرد التوست بفرادة العجني.

 • يتم تجهيز حشوة الدجاج والخضار. في قدر على
النار، يتم إضافة القليل من الزيت وشرائح البصل   

والدجاج بعد تفتيته. ومن ثم نقوم بإضافة  
الفلفل الرومي الملون والبقدونس والبهارات.   

يرتك الخليط على نار متوسطة حتى يتجانس.  

• بعد أن تربد حشوة الدجاج والخضار، يتم حشو
قطع التوست ولّفها بشكل أسطواني أو روالت.  

 • تغطى روالت التوست بالبيض أواًل ثم بالدقيق 
ثم البقسماط بالرتتيب، وهكذا حتى تنتهي  

الكمية.  

• يتم تسخني كوبني من الزيت النباتي، ثم تقلى
الروالت حتى ت�كتسب اللون الذهبي والقوام  

المقرمش.  

٢٦



تخدم
٤

مدة اإلعداد
١5 دقائق

مشاركة مقدمة
من:

girls-fashionl
مدة الطهو

5 دقيقة

ساندويتشات 
الفاهيتا

نستخدم في هذه الوصفة بقايا صدور 

الدجاج المقلية، وإضافة الفلفل الرومي 

الملون والبهارات والجنب، وذلك إلعداد 
خلطة ساندويتشات الفاهيتــا.



المكونات

طريقة التحضري

• 2 بقايا صدور الدجاج المقلية

• 2 حبة فلفل رومي ملون

• 1 حبة  بصل متوسطة الحجم

• 1 ملعقة صغرية ملح 

• 1 ملعقة صغرية فلفل أسود

• 2 ملعقة طعام زيت

• 4 قطع خبز

• 4 شرائح جبنة تشيدر

• 3 مالعق زيت نباتي

 • يتم تقطيع صدور الدجاج المقلية إلى
شرائح طولية، وكذلك تقطيع الفلفل   

الرومي والبصل إلى شرائح رقيقة.  
• في مقالة على نار متوسطة، يتم

إضافة القليل من الزيت ووضع البصل  
والفلفل الرومي وتقليبها حتى تذبل،  

ومن ثم إضافة شرائح الدجاج والملح   
والفلفل وتحريكها قلياًل.   

 • يتم وضع خليط الدجاج والخضار في
الخبز، ووضع رشة من جنب التشيدر.  

 • يمكن تحميص الساندويتشات في
حماصة الخبز. وتقدم ساندويتشات   

الفاهيتا مع البطاطس المقلية   
والمخلالت-على حسب الرغبة.  

٢٨



تخدم
٦

مدة اإلعداد
٢٠ دقائق

مشاركة مقدمة
من:

Lara-amrooo
مدة الطهو

١5 دقيقة

باللحم المفرومصينية البطاطس 

في هذه الوصفة يتم استخدام 

بقايا اللحم المفروم المطهي لعمل 
صينية البطاطس باللحم الشهية. 



المكونات

طريقة التحضري

• 500 غرام بقايا لحم مفروم مطهو

• 6 حبات بطاطس كبرية مسلوقة

• 2/1 ملعقة كبرية ملح

• 1 ملعقة صغرية فلفل أسود 

• 1 ملعقة صغرية هيل

• 1 كوب حليب سائل دافىء

• 1 حبة بصل كبرية

• 2/1 كوب بقدونس مفروم

• 1 حبة بيض

• 2/1 كوب زيتون أسود شرائح

• 2 ملعقة كبرية زيت قلي

• في قدر على النار يتم تسخني الزيت ومن ثم
إضافة البصل واللحم المفروم والبهارات،  

وتقّلب المكونات إلى أن ت�تجانس.   

• في وعاء، نقوم بهرس حّبات البطاطس
المسلوقة ويضاف إليها القليل من الحليب  

السائل والملح.  

• يتم تقسيم خليط البطاطس المهروسة إلى
قسمني بحيث يفرد القسم األول في قعر   

صينية الفرن.  

 • يتم وضع خليط اللحم المفروم على الطبقة
األولى من البطاطس، ومن ثم تغطيته بكمية   

البطاطس المتبقية.  

 • نقوم بدهن وجه الصينية بالبيض، وتوضع في
الفرن لمدة ت�رتاوح من 10-15 دقيقة، ليكتسب   

سطحها اللون الذهبي.  

• من الممكن تزي�ني الطبق بالبقدونس المفروم
أو حبات الزيتون-على حسب الرغبة.  

3٠



تخدم
٨

مدة اإلعداد
٢٠ دقائق

مشاركة مقدمة
من:

Lara-amrooo
مدة الطهو
٢٠ دقيقة

صينية التوست 
بالدجاج

في هذه الوصفة يتم استخدام بقايا 

الدجاج والتوست البائت، لعمل صينية 
التوست بحشوة الدجاج.



المكونات

طريقة التحضري

• 15 قطعة خبز توست بائت

• 4 قطع بقايا الدجاج

• 1 حبة بصل مفروم

• 1 مكعب مرقة الدجاج 

• 2 ملعقة كبرية زيت قلي

• 2 حبة طماطم مقطع

• 2 حبة جزر مبشور

• 2 ملعقة كبرية بقدونس مفروم

• 1 كوب ماء

• 1 علبة قشطة

• 3 مالعق كبرية جبنة سائلة

 • في قدر على نار متوسطة، يحمى الزيت ثم 
يتم إضافة البصل والطماطم والجزر المبشور    

وقطع الدجاج. ومن ثم يتم إضافة مكعب مرقة   

الدجاج والقليل من الماء وت�رتك على النار حتى   

يتجانس الخليط.    

 • يتم وضع التوست في قعر صينية الفرن، ومن
ثم وضع خليط الدجاج والخضار.  

 • يتم وضع طبقة ثانية من التوست لتغطية
الدجاج. ومن ثم يدهن الخبز بالقشطة والجبنة   

السائلة.  

 • تحّمر الصينية في الفرن من األعلى لمدة
  5-10 دقائق.

 • من الممكن تزي�ني الصينية بالبقدونس
والطماطم والخضروات على حسب الرغبة.  

3٢



تخدم
٤

مدة اإلعداد
٢٠ دقائق

مشاركة مقدمة
من:

saga_hekal
مدة الطهو
٢٠ دقيقة

باللحم المفرومقوارب البطاطس 

في هذه الوصفة يتم استخدم بقايا 
اللحم المفروم المطهو وإضافة 

البطاطس المفّرغة.بعض الخضروات، لعمل حشوة لحبات 



المكونات

طريقة التحضري

• 1 كوب بقايا لحم مفروم 

 • 1كوب جزر مسلوق مقطع

مكعبات صغرية  

• 1 كوب بازالء مسلوقة

• 4 حبات بطاطس مسلوقة )مع القشر(

• 3 مالعق كبرية زبدة

• 3 مالعق كبرية حليب بودرة

• 3 مالعق جنب موزاريال مبشورة

• 1 ملعقة صغرية ملح 

• 1 ملعقة صغرية فلفل أسود

 • يتم تفريغ البطاطس المسلوقة قلياًل بشكل
عرضي كالقوارب.   

 • في قدر على نار متوسطة، يتم وضع اللحم
المفروم والخضار المسلوقة والبهارات، ويتم   

تقليب المكونات وتركها حتى تربد.  

• يتم هرس لّب البطاطس المسلوق بشكل جيد،
ومن ثم إضافة الحليب والزبدة والبهارات إليه  

وخلط المكونات حتى ت�تجانس.  

 • نقوم بحشو قوارب البطاطس باللحم والخضار،
ومن ثم وضع هريس البطاطس وجنب الموزاريال  

على الوجه.  

• توضع قوارب البطاطس في صينية داخل الفرن،
ويتم تحمريها إلى أن يذوب الجنب، وت�كتسب  

اللون الذهبي.  

3٤



تخدم
٤

مدة اإلعداد
١5 دقائق

مشاركة مقدمة
من:

re_re_336
مدة الطهو
٢٠ دقيقة

كبة باللنب

يتم في هذه الوصفة إضافة لنب الزبادي إلى 

بقايا كبة اللحم المعّدة ُمسبًقا، لنحصل على وصفة 

جديدة وشهية. تقدم عادة بجانب طبق من األرز.



المكونات

طريقة التحضري

• بقايا كبة باللحم 

 • 1 علبة لنب زبادي

• 1 كوب لنب رائب

• 1 ملعقة طعام نشا

• 1 ملعقة طعام دقيق أبيض

• 3 فصوص ثوم

• 2 ملعقة طعام كزبرة مفرومة

• 1 ملعقة كبرية زيت زيتون

• 1 ملعقة صغرية ملح 

• 4/1 كوب صنوبر

 • في قدر على نار متوسطة، يتم وضع اللنب
الزبادي والرائب والطحني والنشا والملح، مع  

التحريك المستمر إلى أن يتجانس الخليط.   

• في مقالة على النار، يتم تسخني زيت الزيتون
قلياًل ثم يتم إضافة الثوم والكزبرة ونحركهم  

قلياًل إلى أن نحصل على لون ذهبي.   

ويتم بعد ذلك إضافتهم إلى خليط اللنب.   

 • توضع حّبات الكبة الجاهزة في اللنب ونرتكها
على نار هادئة لبضع دقائق.  

 • تقّدم الكبة باللنب ساخنة في وعاء التقديم،
ومن الممكن أن تزّي�ن بالصنوبر وورق    

البقدونس.   

3٦



تخدم
٦

مدة اإلعداد
٤٠ دقائق

مشاركة مقدمة
من:

aw_48
مدة الطهو
5٠ دقيقة

كفتة الدجاج

في هذه الوصفة يتم استخدام بقايا صدور 

الدجاج المطهو، وإضافة تشكيلة منوعة من 

المقرمشة. الخضروات إليها إلعداد أصابع كفتة الدجاج 



المكونات

طريقة التحضري

• 5 قطع بقايا صدور دجاج 

 • 4 حبات طماطم مفرومة 

• 1 حبة بصل مفروم 

• 1 حبة فلفل أحمر حار مفروم 

• 2/1 حزمة بقدونس مفروم

• 2/1 حزمة كزبرة مفرومة

• 2 حبة بطاطس مسلوق 

• 3 فصوص ثوم

• 2/1 ملعقة صغرية بهارات مشكلة

• 1 ملعقة صغرية قرفة مطحونة

• 1 ملعقة صغرية ملح

• 2/1 ملعقة صغرية فلفل اسود

• 1 2/1 ملعقة كبرية معجون طماطم

• 2 كوب زيت نباتي

 • في الخالط الكهربائي يتم خلط الطماطم والبصل
والكزبرة والبقدونس والفلفل والثوم   

والبطاطس المسلوق حتى ت�تجانس المكونات.   

 •  يتم إضافة صدور الدجاج المطهوة بعد
تقطيعها إلى مربعات على خليط الخضروات   

المطحونة في الخالط، ومن ثم إضافة البهارات   

والملح والفلفل والقرفة وصلصلة الطماطم.   

وتخلط المكونات بشكل جيد إلى أن ت�تجانس   

ونحصل على عجينة الكفتة المتماسكة.  

• يتم تشكيل أصابع الكفتة باليد بشكل طولي
أو على حسب الرغبة.  

 • في مقالة، يتم تسخني كوبني من الزيت 
النباتي. ثم تقلى أصابع الكفتة حتى تنضج   

وتحصل على لون ذهبي.  

3٨



تخدم
٤

مدة اإلعداد
١٠ دقائق

مشاركة مقدمة
من:

albatoul_m_123
مدة الطهو

١٠ دقيقة

مكرونة البيتزا 

نستخدم في هذه الوصفة بقايا المكرونة 

المسلوقة وبقايا الدجاج المسلوق، مع 

إضافة الخضروات المشّكلة والجنب وذلك 
إلعداد طبق لذيذ ومبت�كر.



المكونات

طريقة التحضري

• بقايا مكرونة مسلوقة  

• 3 قطع بقايا دجاج مسلوق 

•  2 حبة فلفل رومي أخضر مقطع

• 1 كوب زيتون مقطع

• 3 حبات طماطم مقطعة قطع صغرية

• 1 حبة  بصل صغرية مقطعة

• 1 كوب جبنة موزاريال مبشورة

• 3 مالعق كبرية صلصلة كاتشاب 

 • في صينية الفرن، نقوم بوضع 
المكرونة المسلوقة ومن ثم إضافة   

الدجاج بعد تقطيعه وإضافة القليل    

من الكاتشب.   

 • نقوم بعد ذلك بإضافة مكعبات البصل
والطماطم والفلفل الرومي والزيتون،   

ثم نرش جبنة الموزاريال المبشورة على   

وجه الصينية.   

 • توضع الصينية في الفرن على درجة 
حرارة متوسطة إلى أن يذوب جنب  

الموزاريال.    

٤٠



تخدم
٤

مدة اإلعداد
١٠ دقائق

مشاركة مقدمة
من:

sugarshushubee
مدة الطهو
35 دقيقة

تشيتوسمكرونة تشيبس 

تعتمد هذه الوصفة على استخدام  بقايا 

حشوة السمبوسة مع التشيبس والخضار 

مليء باأللوان.والبهارات اإليطالية، إلعداد طبق شهي 



المكونات

طريقة التحضري

• 1 كوب مكرونة حلزونية
• 2 ملعقة كبرية زيت زيتون

• 1/2 كوب ماء
• 1 حبة فلفل حار مقلي

• 1 كوب جزر مطبوخ 
• 1/2 كوب كوسا مطبوخة 

• 1 حبة بصل
• 1 حبة فلفل رومي ملون 

• 2 فص ثوم
• 1/2 كوب كزبرة خضراء

• 1/2 كوب معجون طماطم
• 1 مكعب ماجي

• 1 ملعقة صغرية بهارات إيطالية
• 1/2 ملعقة صغرية فلفل أسود

• 1/2 ملعقة صغرية ملح
• 1 ملعقة صغرية ريحان 

• 1 ملعقة صغرية زعرت مجفف
• 1 كيس شيبس التشيتوس 

 • في قدر على النار نقوم بغلي الماء  مع قليل
من الماء والملح لسلق المكرونة، ت�رتك على   

النار لمدة 8 دقائق.  
 • لتحضري الصلصة: في مقالة على نار هادئة

نقوم بقلي البصل والفلفل الرومي والثوم    
مع القليل من الزيت حتى تذبل المكونات.  

 • نقوم بإضافة مكعب مرقة الدجاج، 
ومعجون الطماطم مع نصف كوب من الماء.  

• يتم إضافة الخضار المثلجة فوق صلصة
الطماطم، ثم نضيف حشوة السمبوسة الزائدة   

والفلفل ويتم تحريك المكونات جيًدا حتى  
ت�تجانس.    

 • في صينية الفرن، نقوم بوضع المكرونة
المسلوقة ونسكب فوقها صلصة الطماطم   

والخضروات.  
 • يزي�ن الطبق بعجينة السمبوسك بعد فرمها
وطحنها حتى تصبح مثل البقسماط وي�وضع   

التشيتوس المطحون على السطح.  
 • يتم وضع الصينية بالفرن لمدة 20 دقيقة

على درجة حرارة 180 حتى يكتسب سطحها    
اللون الذهبي.   

٤٢



تخدم
3

مدة اإلعداد
١٠ دقائق

مشاركة مقدمة
من:

my619955
مدة الطهو

٨ دقيقة

مكرونة بالتونة

في هذه الوصفة يتم استخدام بقايا 

التونة، لعمل وجبة محلية وسريهة 
التحضري.



المكونات

طريقة التحضري

• باقي تونة 

 • 1/2 كيس مكرونة

• 1/2 كوب جبنة فيتا

• 1/2 كوب كزبرة خضراء

• 2 ملعقة كبرية نعناع أخضر

• 1/2 ملعقة صغرية ملح

• 1/4 ملعقة صغرية فلفل أسود

• 2 ملعقة كبرية زيت زيتون 

 • في قدر على النار نقوم بغلي

الماء  مع قليل من الماء والملح لسلق  

المكرونة، ت�رتك على النار لمدة    

8 دقائق.  

• نقوم بخلط المكرونة المسلوقة

بالفلفل األسود وزيت الزيتون والملح.    

 • في طبق التقديم نقوم بلف 

المكرونة بالشوكة على شكل دائري.  

 • على السطح يتم وضع التونة ثم الجبنة

الكريمية، ومن ثم يتم التزي�ني بالكزبرة   

والنعناع المفروم.   

٤٤



تخدم
3

مدة اإلعداد
٢٠ دقيقة

مشاركة مقدمة
من:

amanymona22
مدة الطهو
٤5 دقيقة

المفروم معمقلوبة اللحم 
 

الخضار

تعتمد هذه الوصفة على استخدام  بقايا 

اللحم المفروم مع الخضروات. و تعترب أحد 

الوصفات التقليدية الشهرية، ولكن تم 

استبدال قطع اللحم باللحم المفروم.



المكونات

طريقة التحضري

• باقي لحم مفروم

• 2 كوب أرز

• 1 ملعقة صغرية كركم

• 1/2 ملعقة صغرية فلفل اسود

• 1 ملعقة كبرية ملح

• 1 ملعقة صغرية قرفة

• 2 ملعقة كبرية بهارات الكبسة

• 1 ملعقة كبرية زبدة
• 2 حبة كبرية باذنجان مقلي

• 1 حبة بصل مفروم
• 3 فصوص ثوم مهروسة

• 2 كوب خضار مشكلة 
)بازيالء، جزر، فاصوليا خضراء،    

فلفل رومي(  
• 1/4 كوب زيت

 • في قدر على نار متوسطة نقوم بوضع الزيت،
ثم نضيف عليه األرز ونبدأ بالتحريك.  

 • على األرز نقوم بإضافة الملح والكركم 
والفلفل األسود والقرفة وبهارات الكبسة،   

ويتم غمر الكمية بالماء المغلي ووضع شرائح  
الباذنجان المقلي. ويرتك األرز لينضج على نار  

هادئة لمدة 45 دقيقة.  
 • في قدر على النار نقوم بوضع الزبدة، 

ثم نضيف إليها البصل والثوم المفروم والخضار   
المشكلة والقرفة وبهارات الكبسة والملح.  

 • على الخليط السابق نقوم بإضافة اللحم
المفروم مع القليل من الماء، وت�رتك على النار  

حتى تنضج الخضروات.  

 • في طبق التقديم، نقوم بوضع األرز ومن 
ثم طبقة اللحم المفروم مع الخضروات.  

٤٦



تخدم
٤

مدة اإلعداد
١٠ دقائق

مشاركة مقدمة
من:

aw_48
مدة الطهو

٤٠ دقيقة

مطبق اللحم

تعتمد هذه الوصفة على استخدام الباقي 

من عجينة السمبوسة لعمل مطبق اللحم 

المتبل بالبهارات، ويمكن تحضريها بعدة 

حشوات مختلفة مثل الخضار أو الدجاج.



المكونات

طريقة التحضري

• بقايا عجينة السمبوسة 

 • 1 كوب لحم مفروم

• 1 حبة بصل مفروم

• 1 ملعقة صغرية بهارات مشكلة

• 1 ملعقة كبرية بقدونس مفروم

• 1/2 كوب كراث مفروم

• 1/2 كوب طماطم مفرومة

• 1/2 ملعقة صغرية ملح

• 1/4 كوب زيت زيتون

• 1 حبة بيض 

 • في قدر على نار متوسطة نضع الزيت ومن
ثم نقوم بإضافة البصل وتحريكه، حتى يصبح   
ذهبي اللون. بعد ذلك نضيف اللحم المفروم   

مع االستمرار في التقليب.  
 • نضيف كل من الطماطم المفرومة والكراث

والبقدونس إلى خليط اللحم مع إضافة    
الملح و البهارات والتقليب إلى أن    

ت�تجانس المكونات.  
 • نرتك الحشوة حتى تربد قلياًل، ثم نقوم
بإضافة حبة البيض عليها حتى يتماسك   

الخليط.   

 • في صينية الفرن، نقوم بإضافة القليل من
الزيت ثم نقوم بفرد رقاق السمبوسة،   

ووضع حشوة اللحم بداخلها، وتغطيتها   

بطبقة أخرى من الرقاق.  

 • توضع في الصينية في الفرن على درجة
حرارة 180 لمدة 30 دقيقة، إلى أن تنضج   

وت�كتسب اللون الذهبي والملمس   

المقرمش.  

٤٨



تخدم
٤

مدة اإلعداد
١٠ دقائق

مشاركة مقدمة
من:

girls_fashionl
مدة الطهو

١٠ دقيقة

بالسماقلفائف الدجاج 

تعتمد هذه الوصفة على استخدام باقي 

الدجاج المسلوق لعمل لفائف الدجاج 

بالسماق الشهية، وتقدم مع صوص الثوم.



المكونات

طريقة التحضري

• بقايا دجاج مسلوق 

• 1/4 كوب زيت زيتون

• 1 حبة بصل مقطع

 • 1/2 كوب فلفل رومي 

ملون ومقطع   

• 2 فص ثوم

• 1/2 ملعقة صغرية كمون

• 1/2 ملعقة صغرية كزبرة جافة

• 1/2 ملعقة صغرية ملح

• 1/2 ملعقة صغرية فلفل أسود

• 2 ملعقة كبرية سماق

• 1/2 كوب جبنة تشيدر

• 5 أرغفة صغرية خبز

 • في مقالة على نار متوسطة، نضع
زيت الزيتون ثم ت�تم إضافة شرائح    

البصل والفلفل الرومي الملون مع   

التحريك حتى تذبل.  

 • ثم يتم تقطيع الدجاج إلى شرائح طولية
وإضافة الثوم المهروس والبهارات   

والسماق، وتقليبها جيًدا مع خليط  

الدجاج.  

 • يتم وضع خليط الدجاج في الخبز، 
وإضافة الجنب، ويمكن تحميصها    

في حماصة الخبز، حتى ت�كتسب    

اللون الذهبي.  

5٠



تخدم
٤

مدة اإلعداد
٢٠ دقيقة

مشاركة مقدمة
من:

maram_maram7
مدة الطهو

١5 دقيقة

لفائف الباذنجان
 

باللحم المفروم

تعتمد هذه الوصفة على استخدام باقي 

اللحم المفروم، وإضافة الصلصة اإليطالية 

وحشو لفائف الباذنجان المقلية. ت�تسم 
الوصفة بسهولة التحضري.



المكونات

طريقة التحضري

• بقايا لحم مفروم مطبوخ

• 1/2 كوب جبنة ريكوتا أو موزاريال

• 2 ملعقة كبرية شبت مفروم

• 2 ملعقة كبرية صنوبر للتزي�ني

 • 3 حبات متوسطة باذنجان مقلي

مقطع شرائح  

• 3 فصوص ثوم
• 2 ملعقة كبرية زيت زيتون

• 1/2 ملعقة صغرية ملح
• 1/2 ملعقة صغرية فلفل أسود

• 1 كوب عصري طماطم طازج  
• 1 ملعقة صغرية سكر

• 1 ملعقة كبرية بهارات إيطالية

 • لتجهيز صلصة الطماطم، في قدر على
نار متوسطة نقوم بوضع زيت الزيتون    

و عصري الطماطم والثوم والملح   

والفلفل األسود والبهارات اإليطالية   

والسكر ونرتكها على النار حتى ت�تجانس.  

 • يتم خلط اللحم المفروم مع الجنب
والشبت والصنوبر، ثم يتم حشو شرائح   

الباذنجان بخليط اللحم.  

 • يتم لف شرائح الباذنجان ورصها 
في الصينية. ويتم وضع صلصة   

الطماطم فوق الباذنجان.  

 • يتم وضع الباذنجان في الفرن 
لمدة 10 دقائق حتى يكتسب الوجه    

اللون الذهبي.  

5٢



تخدم
3

مدة اإلعداد
١٠ دقائق

مشاركة مقدمة
من:

alhamdou_lellah
مدة الطهو

١٠ دقائق

بحشوة الجنبكرات األرز 

في هذه الوصفة يتم استخدام بقايا 

األرز األبيض، وحشوها باألجبان المنّوعة. 

وطعم جديد.وهي طريقة مبت�كرة إلعطاء األرز شكل 



المكونات

طريقة التحضري

• بقايا أرز أبيض   

 • 2 حبة بيض

• 1 ملعقة كبرية نشا

• 1/2 ملعقة صغرية بودرة الثوم

• 1/2 ملعقة صغرية بودرة البصل

• 1/2 ملعقة صغرية ملح

• 1/4 ملعقة صغرية فلفل

• 1 ملعقة صغرية بقدونس مجفف

• 1/2 كوب جنب كرافت  

• 1 كوب بقسماط

 • في وعاء نقوم بوضع األرز، 
ونضيف البيض والنشا والبهارات  

والبقدونس. ويتم خلط المكونات    

جيًدا حتى ت�تجانس.  

 • نقوم بعمل كرات متساوية من خلطة
األرز، ثم يتم حشوهــا بمكعبات الجنب،   

وتغليفها بالبقسماط.  

 • توضع كرات األرز في الفري�زر لمدة 
عشرة دقائق، حتى ت�تماسك.  

 • نقوم تسخني الزيت، وقلي كرات 
األرز حتى ت�كتسب اللون الذهبي،    

وتقّدم ساخنة.  

5٤



تخدم
شخصني

مدة اإلعداد
١٠ دقائق

مشاركة مقدمة
من:

muna7276W
مدة الطهو

5 دقائق

قوالب الكباب

تعتمد هذه الوصفة على استخدام بقايا 

الكباب المنكهة بالكزبرة والثوم، ويعترب 

هذا الطبق من المقبالت الباردة سهلة 
التحضري.



المكونات

طريقة التحضري

• بقايا كباب مشوي  

• 2 حبة بطاطس مسلوقة 

•  1/2 كوب كزبرة

• 3 فصوص ثوم

• 3 أرغفة صغرية خبز

• 1/2 كوب طحينة

• 1/2 حبة ليمون

• 1/2 ملعقة صغرية ملح

• 1/4 كوب زيت 

 • يتم تقطيع الخبز إلى مربعات متوسطة
الحجم، و دهن قالب الكب كيك بقليل    
من الزيت وتوضع رقاقات الخبز بداخل  

القالب. ثم يوضع القالب في الفرن  
لمدة 5 دقائق لتحميص الخبز.   

 • في وعاء جانبي نقوم بعمل صلصة
بإضافة الطحينة وعصري الليمون والملح   

والثوم. يتم خلط المكونات حتى  
ت�تجانس. ثم ت�تم إضافتها على الخبز.  

 • تهرس البطاطس المسلوقة وُيضاف
إليها الكزبرة والملح والثوم.  

• عند التقديم، نقوم بوضع قطعة الخبز
المحمصة أواًل، ثم يقطع باقي الكباب  

وي�وضع فوق الخبز، ويتم تغطيته    

بخلطة البطاطس المهروسة.     

5٦



تخدم
شخصني

مدة اإلعداد
١٠ دقائق

مشاركة مقدمة
من:

viphalima
مدة الطهو

١5 دقيقة

شاينيز بخاري

تعتمد هذه الوصفة على استخدام بقايا 

الصينية للطبق.األرز البخاري والدجاج، مع إضافة النكهة 



المكونات

طريقة التحضري
• في مقالة على نار متوسطة، نقوم

بتسخني القليل من الزيت، ثم يتم إضافة  
البصل المفروم والثوم والزنجبيل مع  

التقليب المستمر، إلى أن تذبل.   
 • على مقالة البصل، نقوم بإضافة 

البصل األخضر والثوم والزنجبيل والجزر  
والبازالء، ثم يتم إضافة الدجاج وصوص  

الصويــا.  
 • في مقالة أخرى نقوم بوضع القليل 

من الزيت ونضيف األرز مع التحريك.  

• في جانب المقالة نقوم بإضافة بيضة
ونرتكها حتى تنضج، ثم يتم تفتيتها   

وخلطها مع األرز.  
 • يتم وضع األرز وخليط الدجاج 

والخضروات في صحن التقديم، ويمكن  
تزي�ني الطبق بالبصل األخضر والجزر   

المبشور.      

• بقايا األرز البخاري والدجاج  

• 1/2 كوب بصل أخضر مقطع 

•  1 ملعقة صغرية ثوم مطحون

• 1/2 ملعقة صغرية زنجبيل مطحون

• 1/2 كوب جزر مربوش

• 1/2 كوب بازيالء مسلوقة

• 1 ملعقة كبرية صوص الصويا

• 1 حبة بيض

• 1/4 كوب زيت نباتي

5٨



تخدم
٤

مدة اإلعداد
٤٠ دقيقة

مشاركة مقدمة
من:

haddoshaa
مدة الطهو
٢٠ دقيقة

رافيولي الفالفل

تعتمد هذه الوصفة على استخدام 
باقي الفالفل، مع إضافة الصلصة 

البيضاء الغنية بالحليب والجنب.



المكونات

طريقة التحضري
تحضري العجينة:  

 • في وعاء نقوم بإضافة الدقيق والبيض 
والزيت والماء، ويتم عجن المكونات جيدًا،    

حتى يتماسك العجني.  
• يتم تغطية العجني، وتركه لمدة 30 دقيقة.

تحضري الصلصة:  
 • في  قدر على نار متوسطة، نقوم بوضع الزبدة 
حتى تذوب. ثم نقوم بقلي البصل والثوم حتى   

ت�كتسب اللون الذهبي.  
 • نقوم بإضافة الدقيق مع التحريك، ثم يتم 

سكب الحليب تدري�جيًا واإلستمرار بالتحريك حتى    
يتجانس الخليط.  

 • يتم إضافة  الجنب المربوش و الملح والفلفل، 
ثم نقوم برفع القدر من على النار.  

 • نقوم بفرد العجينة بشكل رقيق، ثم تقطع إلى 
مربعات  متساوية.  

 • يتم سلق  مربعات العجني في قدر في ماء مغلي،
لمدة 5 دقائق مع إضافة القليل من الملح.  

• يتم تصفية العجني من الماء، ثم وضعه مع الصلصة
البيضاء، ويتم مزج المكونات حتى ت�تجانس.  

• في طبق التقديم نقوم بوضع طبقة من المكرونة
الرافيولي ثم الفالفل، وهكذا بالتناوب حتى    

انتهاء الكمية.  
• يتم وضع القليل من الجنب المربوش على الرافيولي،

وإدخالها الفرن حتى ت�كتسب اللون الذهبي،    
ويتم تزي�ينها بالبقدونس المفروم.   

• باقي فالفل  

• 2 ملعقة كبرية زبدة 

•  2 ملعقة كبرية دقيق

• 1 فص ثوم مهروس

• 1 ملعقة كبرية بصل مربوش

• 200 ملل حليب سائل

• 1/2 كوب جبنة مبشورة

• 1/2 ملعقة صغرية ملح

• 1/2 ملعقة صغرية فلفل أبيض

• 2 ملعقة كبرية بقدونس مفروم

• 2 كوب دقيق

• 2 حبة متوسطة بيض 

• ربع كوب زيت زيتون

• 1 كوب ماء دافئ

٦٠



تخدم
٦

مدة اإلعداد
٢٠ دقائق

مشاركة مقدمة
من:

tmreyh-sweet
مدة الطهو

١٠ دقيقة

المنتو الكذاب

تعتمد هذه الوصفة على استخدام بقايا 

سهل وغني المذاق.اللحم المفروم المطهو لعمل طبق 



المكونات

طريقة التحضري

• بقايا لحم مفروم  

 • 1 مغلف عجينة سمبوسة مستطيلة

• 1 كوب حليب سائل

• 1/2 كوب جنب سائل

• 1/4 كوب مايونيز

 • يتم تقطيع شرائح السمبوسة

المستطيلة إلى قطعتني متساويتني   

في الطول.  

• يتم حشو الشرائح ببقايا اللحم

المفروم ولفها على شكل روالت    

)بشكل اسطواني(. ومن ثم رصها في   

صينية الفرن.    

• نقوم بتحضري الصلصة من خالل

خلط الجنب الكريمي والحليب السائل   

والمايونيز في وعاء ويسكب فوق    

روالت السمبوسة.  

 • ندخل الصينية في الفرن للتحمري 

من األعلى لمدة 5 دقائق، ومن    

الممكن تزي�ينها بالبقدونس المفروم.   

٦٢



تخدم
شخصني

مدة اإلعداد
١5 دقائق

مشاركة مقدمة
من:

a2_a8
مدة الطهو

مع الدجاجأكواب الباذنجان 

في هذه الوصفة يتم االستفادة من 

بقايا الباذنجان المقلي مع إضافة بعض 

من قطع الدجاج المشوي والخضروات، 

للتقديم في الحفالت.وذلك لتحضري طبق مقبالت خفيفة صالح 



المكونات

طريقة التحضري

• 1 حبة بقايا باذنجان مقلي 

 • 1 قطعة دجاج مشوي

• 1 حبة طماطم مشوية 

• 3 ملعقة كبرية بقدونس مفروم

• 1 ملعقة كبرية زيت زيتون

• 2 ملعقة كبرية دبس الرمان

• 1 ملعقة صغرية ملح

• 1 ملعقة صغرية سماق 

 • يتم وضع شرائح الباذنجان المقلي 

في وعاء، ومن ثم إضافة الطماطم   

المشوية وقطع الدجاج والبقدونس   

والملح، ويتم خلطها جيًدا.  

 • نقوم بإضافة زيت الزيتون ودبس 

الرمان على المكونات السابقة.    

 • يتم خلط المكونات السابقة، 

وتقديمها في أكواب زجاجية،    

ومن الممكن إضافة رشة  من   

السماق والصنوبر والبقدونس    

المفروم للزينة.   

٦٤



تخدم
شخصني

مدة اإلعداد
٢٠ دقائق

مشاركة مقدمة
من:

om-hamad22
مدة الطهو

الروالت المالحة

يتم في هذه الوصفة استخدام  

بقايا  الدجاج المطهو مع إضافة بعض 

المكونات للحصول على وجبة خفيفة 
ولذيذة في وقت قياسي. 



المكونات

طريقة التحضري

• 4 قطع بقايا صدور دجاج  

 • 3 مالعق كبرية مايونيز

• 1/2 كوب كزبرة طازجة ومفرومة ناعمًا

• 6 قطع خبز أبيض أو توست

• 1 علبة قشطة

 • 6 حبات جبنة كرافت تشيدر 

متوسطة الحجم  

• 6 مالعق كبرية جبنة سائلة

 • في وعاء، نقوم بطحن صدور الدجاج 
وخلطها مع المايونيز والكزبرة    

والقشطة والجنب.  

 • يتم إضافة الحشوة السابقة إلى 
النوع المفضل من الخبز،    

ويمكن تحميصه.  

٦٦



تخدم
٤

مدة اإلعداد
٢5 دقائق

مشاركة مقدمة
من:

haddoshaa
مدة الطهو

١5 دقيقة

المافن المالح

يتم استخدام ما تبقى من األجبان 

المتنوعة أو المرتديال، إلعداد المافن 

المالح. هذه الوصفة مناسبة للتقديم 
المقبالت الشهية.في حفالت الشاي أوكطبق من 



المكونات

طريقة التحضري

• 3\1 كوب بقايا جنب تشيدر مبشور 

 • 4\3 كوب بقايا مرتديال مفرومة

• 1/4 1 كوب دقيق

• 3/4 كوب دقيق ذرة

• 2 ملعقة صغرية سكر

• 3/4 ملعقة صغرية ملح

• 2 ملعقة صغرية باكينج باودر

• 1 كوب حليب سائل

• 2 حبة بيض 

• 1/3 كوب زيت نباتي

• 4 مالعق كبرية بصل أخضر مفروم 

 • يتم إعداد العجني أوال عن طري�ق إضافة
الدقيق والبيكنج باودر و الملح و السكر.  

 • في وعاء جانبي يتم خفق البيض مع
الحليب والزيت بشكل جيد، ومن ثم    

إضافته إلى خليط الدقيق السابق.  

 • على العجني، نقوم بإضافة البصل 
األخضر المفروم و المرتديال والجنب   

المبشور.  

 • نقوم بتجهيز قوالب الكب كيك: 
يتم دهنها بالقليل من الزبدة،   

ومن ثم ترش بالدقيق. ويسخن الفرن   

على درجة حرارة 180 درجة مئوية.  

 • يوزع الخليط في قوالب الكب كيك 
ويتم ادخالها  إلى الفرن لمدة   

  15 دقيقة حتى تنضج.

٦٨



تخدم
شخصني

مدة اإلعداد
٢٠ دقائق

مشاركة مقدمة
من:

alfaloves2cook
مدة الطهو
٢٠ دقيقة

باستـــا الدجــاج

في هذه الوصفة نقوم باستخدام بقايا  

الدجاج المميز. الباستا المسلوقة لعمل طبق باستا 



المكونات

طريقة التحضري

• 1 بقايا باستا 

• 1 صدر دجاج مطهو

• 1 ملعقة كبرية صلصة الطماطم

 • 2 حبة بصل صغرية مفرومة ناعمًا 

• 2 فص ثوم مفروم ناعم 

• 1 ملعقة كبرية زبدة

• 1 ملعقة كبرية زيت زيتون

• 1 ملعقة صغرية ملح

• 1 ملعقة صغرية فلفل أسود

• في قدر على نار متوسطة نقوم
بإذابة الزبدة، ومن ثم إضافة زيت   

الزيتون والبصل المفروم والثوم   

والملح والفلفل. ثم يتم إضافة الباستا   

المسلوقة على المكونات.  

 • ت�تم إضافة صلصة الطماطم المحضرة
ُمسبقًا على الباستا، وت�رتك على نار  

هادئة.  

 • عند التقديم، من الممكن وضع 
صدور الدجاج فوق الباستا،    

وإضافة فتات الخبز المتّبل فوقها   

إلكسابها مذاًقا مقرمًشا.  

7٠



تخدم
7

مدة اإلعداد
٢5 دقيقة

مشاركة مقدمة
من:

meme23567m
مدة الطهو

١5 دقيقة

بالدجاجرول التوست 

في هذه الوصفة يتم استخدام بقايا الدجاج 
المطهو مع خبز التوست.



المكونات

طريقة التحضري

• 15 قطعة خبز توست

• 4 قطع بقايا الدجاج

• 2 ملعقة كبرية معجون الطماطم

• 1 ملعقة صغرية بهارات مشكلة

• 1/2 ملعقة صغرية ملح

• 1 حبة بصل مقطع إلى شرائح

• 1/2 كوب جنب كريمي قابل للدهن

• 2 ملعقة كبرية سماق

• أواًل يتم تقطيع الدجاج إلى شرائح.
 • في مقالة على النار، يتم وضع 

القليل من الزيت ثم يتم تحمري البصل   
المفروم إلى أن يصبح ذهبي اللون.  
• يتم إضافة كاًل من معجون الطماطم
والملح والبهارات والقليل من الماء    

إلى كشنة البصل، ثم نقوم بإضافة  
شرائح الدجاج وت�رتك المكونات على    

نار هادئة لمدة 5 دقائق.   

 • نقوم بدهن أطراف التوست بالجنب
الكريمي، ثم نقوم بتوزيع حشوة    

الدجاج، ونقوم بلفها على شكل    
روالت )شكل أسطواني(.  

 • من الممكن تزي�ني روالت الدجاج
بالسماق.   

7٢



تخدم
٤

مدة اإلعداد
١5 دقائق

مشاركة مقدمة
من:

shrooq_hope
مدة الطهو
٢5 دقائق

بالدجاجصينية البطاطس 

تعتمد هذه الوصفة على استخدام 

حشوة الدجاج المتبقية من وصفات 

طعام سابقة مع البطاطس المسلوقة، 

وذلك إلعداد وجبة خفيفة محببة لألوالد. 



المكونات

طريقة التحضري

• بقايا حشوة دجاج    

 • 6 حبات بطاطس مسلوقة

• 3 مالعق كبرية جنب كريمي

• 2 ملعقة كبرية مايونيز

• 1 كوب كريمة الطبخ

• 1/2 كوب جبنة موزاريال

• 1 ملعقة صغرية ملح

• 1/2 ملعقة صغرية فلفل أسود

 • في وعاء، نقوم بهرس حبات البطاطس
المسلوقة، مع إضافة الملح والفلفل   

وملعقة واحدة من الجنب الكريمي.  
 • في صينية الفرن نقوم بوضع طبقة

من الدجاج، ثم نقوم بت�كوي�ر البطاطس   
المسلوقة، ورّصها كطبقة ثانية    

فوق الدجاج.  
 • لعمل الخلطة البيضاء: في وعاء 

جانبي نقوم بخلط الجبنة الكريمية   
مع كريمة الطهي والمايونيز وتحرك   

المكونات معًا حتى ت�تجانس.  

 • يتم توزيع الخلطة البيضاء فوق 
طبقة البطاطس، ونرش عليها جبنة  

الموزاريال.  
 • نقوم بإدخال الصينية في الفرن 

لمدة عشرة دقائق، إلى أن يكتسب  
سطحها اللون الذهبي.   

7٤



تخدم
٤

مدة اإلعداد
3٠ دقائق

مشاركة مقدمة
من:

Shanicsenan
مدة الطهو

٢٠ دقائق

بالباذنجانطبقات اللحم 

في هذه الوصفة يتم استخدام بقايا اللحم 

المفروم مع الباذنجان المقلي، وذلك إلعداد 
طبق مقبالت خفيف ولذيذ.



المكونات

طريقة التحضري

• بقايا لحم مفروم  

• 2 حبة باذنجان مقلي 

•  1 حبة بصل مفروم ناعم

• 1 فص ثوم مفروم

• 1 علبة طماطم معلبة

• 1 ملعقة كبرية أوريغانو جاف

• 1 ملعقة كبرية بقدونس مفروم

• 2 ملعقة كبرية كاتشب

• 1/2 كوب جنب الموزاريال  

 • في مقالة على النار، يتم وضع 
اللحم المفروم، ثم يتم تقليبه    

وتضاف إليه البصل والثوم والطماطم   
المعلبة واألوريغانو والبقدونس   

والكاتشب. ت�رتك المكونات على النار    
لمدة 10 دقائق.  

 • في صينية الفرن، نقوم برص شرائح
الباذنجان المقلي، ثم نضع طبقة من    

خليط اللحم المفروم ثم القليل من  

الجنب. ويتم عمل طبقات بالتوالي    

حتى انتهاء الكمية.   

• توضع الصينية في الفرن لمدة 
5 دقائق فقط، وتقدم ساخنة.  

7٦



تخدم
٢

مدة اإلعداد
٢٠ دقائق

مشاركة مقدمة
من:

salhhahmed
مدة الطهو

١٠ دقيقة

والباذنجانفتة السمبوسة 

تعتمد هذه الوصفة على استخدام بقايا 

السمبوسة، مع إضافة قطع الباذنجان 
واللنب، وذلك إلعداد فتة شهية.



المكونات

طريقة التحضري
 • في صينية، نقوم بوضع كاًل من 

مكعبات الباذنجان والبطاطس    

المقلية مع بقايا قطع السمبوسة.   

 • في وعاء جانبي: نقوم بخلط كاًل 
من اللنب والثوم المهروس والملح   

والفلفل األسود والكمون.  

 • نقوم بإضافة خليط اللنب فوق 
مكونات الصينية، ويتم تزي�ني طبق    

الفتة بالخبز المقلي والرمان   

والبقدونس.  

• بقايا سمبوسة مقلية 

• 2 حبة بطاطس مقلي مقطع إلى مكعبات 

• 2 حبة باذنجان  مقلي مقطع إلى مكعبات

• 2 رغيف خبز مقلي مقطع إلى مكعبات

• 1 كوب لنب زبادي

• 2 فص ثوم

• 1 ملعقة صغرية ملح

• 1/2 ملعقة صغرية فلفل أسود

• 1/2 ملعقة صغرية كمون

• 2 ملعقة كبرية بقدونس مفروم

• 1 ملعقة كبرية رمان 

7٨



تخدم
٤

مدة اإلعداد
٢٠ دقيقة

مشاركة مقدمة
من:

i.lady1
مدة الطهو

١٠ دقيقة

كرات الكفتة

ت�تميز هذه الوصفة بسرعة وسهولة تحضريها 

ومذاقها اللذيذ، فهي تعتمد استخدام بقايا 

فطائر الكفتة المشوية، سواء كانت فطائر من 
الدجاج أو اللحم أو التونا.



المكونات

طريقة التحضري

• بقايا فطائر مشوية  

• 1 كوب بقايا كفتة  

 • 1/2 كوب خضار مشكلة مسلوقة

)ذرة وبازالء وجزر(  

• 2 حبة بطاطس مسلوقة ومهروسة

• 2 حبة بيض

• 1 كوب بقسماط

 • أواًل نقوم بخلط كاًل من الكفتة 
والفطائر مع الخضار والبطاطس   

المهروسة حتى ت�تجانس المكونات جيدًا.   

 • نقوم بعمل كرات متساوية في الحجم
من الخليط السابق.  

 • نخفق البيض في وعاء صغري ونرتكه
جانًبا، ثم تغمس كرات الكفتة في البيض   

وتغطى بالبقسماط.   

 • في مقالة على نار متوسطة، 
يتم تسخني الزيت وقلي كرات    

الكفتة حتى ت�كتسب اللون الذهبي.  

من الممكن تقديمها داخل ساندويتشات 

صغرية مع الخس والخردل والطماطم.

٨٠



تخدم
5

مدة اإلعداد
٢٠ دقائق

مشاركة مقدمة
من:

marwakitchen
مدة الطهو
٢٠ دقيقة

باسرتيفطرية البف 

في هذه الوصفة يتم استخدام بقايا 

المشويات المشكلة مثل كباب اللحم أو الدجاج 

والشيش طاووق، إلعداد حشوة فطائر لذيذة 

يمكن استخدامها للسمبوسة والسربينغ رول.



المكونات

طريقة التحضري
 • باستخدام محضرة الطعام، 

نقوم بطحن المشويات، ومن ثم    
إضافة البقدونس المفروم وصلصة   

سلطة السيزر، وخلطها جًيدا حتى   
ت�تجانس.    

 • نقوم بحشو عجينة البف باسرتي 
بخلطة المشاوي، ودهن الوجه    

بالقليل من البيض.  

 • توضع حبات البف باسرتي في 
صينية الفرن، لمدة 20 دقيقة    

إلى أن تنضج ويكتسب سطحها    

اللون الذهبي.   

• بقايا المشويات المشكلة  

• 1/2 كوب بقدونس مفروم 

•  2 ملعقة طعام صلصة سلطة السيزر الجاهزة

•  عجينة بف باسرتي 

• 1 حبة  بيض

٨٢



تخدم
٦

مدة اإلعداد
١٠ دقائق

مشاركة مقدمة
من:

maram-maram1
مدة الطهو
٢٠ دقيقة

الريف الرتكي فطرية 

من منا ال يحب األجبان المتنوعة؟ خاصة 

إذا تم إعدادها كفطرية مع بواقي الدجاج 
المفروم ورقائق البف باسرتي. 



المكونات

طريقة التحضري
 • في صينية الفرن، نقوم برص رقائق

البف باسرتي، ومن ثم يتم توزيع    

الدجاج المفروم فوقها.   

 • في وعاء جانبي، نقوم بمزج األجبان
المنوعة، وإضافة بيضة واحدة    

وملعقة من حبة الربكة. يتم تقليب  

المزي�ج إلى أن يتجانس القوام.   

 • نقوم بإضافة خليط األجبان إلى 
الدجاج، وتغطيته بطبقة أخرى من    

البف باسرتي. يتم دهن وجه الصينية   

بالبيض ورشها بحبة الربكة.  

 • نقوم بإدخال الصينية إلى الفرن 
على درجة حرارة 180 درجة مئوية    

لمدة 20 دقيقة إلى أن يكتسب    

سطحها اللون الذهبي.  

 • 1 كوب باقي أجبان منوعة )فيتا، كريي، 

جبنة سائلة، موزاريال، تشيدر(   

• حبتني بيض 

• 1 ملعقة كبرية حبة الربكة

• 1 مغلف من عجينة البف باسرتي

• 1 كوب بقايا الدجاج المفروم

٨٤



تخدم
٤

مدة اإلعداد
٢٠ دقائق

مشاركة مقدمة
من:

zribiabidi
مدة الطهو
٢٠ دقيقة

 كب كيك
الخضار 

في هذه الوصفة يتم استخدام بقايا الخضروات 

المسلوقة )كالبطاطس والبازيالء والجزر( لعمل كب 

كيك مغذي ومناسب لذائقة األطفال.



المكونات

طريقة التحضري

 • نقوم بتحضري القوالب الخاصة بالكب 
كيك ودهنها بقليل من الزيت.   

 • في وعاء كبري، نقوم بخلط البيض
وإضافة البيكنغ بودر والخضروات    

والتونا والجنب، وإضافة الحليب    

السائل تدري�جًيا حتى يتجانس المزي�ج.   

 • يتم توزيع الخليط بالتساوي في 
قوالب الكب كيك، ونقوم بتسخني    

الفرن إلى درجة حرارة 180 درجة مئوية.  

 • نضع قوالب الكب كيك في الفرن 
لمدة 20 دقيقة لحني نضجها.  

• 1 حبة بقايا بطاطس مسلوقة 

• 1/2 كوب بقايا بازالء مسلوقة 

• 1/2 كوب بقايا جزر مسلوق 

• 2 حبة بيض

• 1/2 كوب حليب سائل

• 1/2 1 ملعقة بكينج بودر

• 1/2 علبة تونا

• 1/2 كوب جبنة موزاريال

٨٦



تخدم
٦

مدة اإلعداد
٢٠ دقائق

مشاركة مقدمة
من:

lilys.cake
مدة الطهو
3٠ دقيقة

بالسبانخكبة اليقطني 

تعتمد هذه الوصفة على استخدام أوراق 

وجبة صحية ومبت�كرة.السبانخ الناضجة مع اليقطني، وذلك إلعداد 



المكونات

طريقة التحضري
 • أواًل نقوم بإعداد الحشوة من خالل

تنظيف وغسل السبانخ جيًدا وسلقها   
على النار لمدة 10 دقائق. ثم يضاف   

إليها الملح والليمون والجوز المطحون    
وتخلط المكونات جيدًا.   

 • لعمل عجينة الكبة: في وعاء جانبي،
نخلط كل من بقايا اليقطني والبصل   

المطحون والربغل والنعناع والفلفل   
الحار والطحينة.  

 • نأخذ قسم من عجينة الكبة، وتخلط 
مع القليل من الزيت وتفرد في    

صينية الخبز.  
 • يتم بعد ذلك توزيع حشوة السبانخ،

ومن ثم تغطية الحشوة بطبقة أخرى  
من العجني. توضع الصينية على   
نار متوسطة  لمدة 20 دقيقة    

لحني نضجها.  

• سبانخ ناضجة 

• 1/2 كوب جوز مطحون 

• 1 كوب بقايا يقطني مطبوخ

• 1 حبة  بصل مهروس

• 1 كوب برغل 

• 1/4 كوب سماق

• 1 حبة ليمون

• 1 حبة بصل

• 1 ملعقة كبرية دبس رمان

• 2 ملعقة كبرية نعناع

• 1 حبة  فلفل حار مفروم

• 1/4 ملعقة ملح

• 2 ملعقة كبرية طحينة

• 2 ملعقة كبرية زبت

٨٨



تخدم
٤

مدة اإلعداد
٢٠ دقائق

مشاركة مقدمة
من:

Lilys.cake
مدة الطهو
3٠ دقيقة

كعكة السالمون

في هذه الوصفة يتم استخدام بقايا 
فيليه سمك السالمون، مع إضافة 

البطاطس والبيض للحصول على كعكة 
صحية غري معتادة ورائعة المذاق.  



المكونات

طريقة التحضري
 • نقوم بوضع القليل من البهارات على

فيليه السالمون كالزنجبيل والملح  
والفلفل ورش القليل من زيت الزيتون.   

 •  في وعاء نقوم بخلط البطاطس
المسلوقة مع زيت الزيتون، ويتم   

إضافة الثوم و البابريكا والملح   
والليمون والبيض.  

•  يتم إضافة البازالء المسلوقة إلى
هريس البطاطس، ومن ثم نقوم   

بإضافة فيليه السالمون.  

 • نضيف السميد والدقيق والريحان 
إلى الخليط السابق.  

 • بعد مزج جميع المكونات معًا، 
يتم وضعها في صينية الخبز ودهنها   
بقليل من الزيت، ثم تركها في الفرن  

على درجة حرارة متوسطة لمدة 30-20  
دقيقة حتى تنضج.  

• 2 غرام بقايا سمك فيليه السالمون 
• 2 حبة بطاطس مسلوق 

•  1  حبة بيض
• 1/3 كوب بازيالء خضراء
• 2 ملعقة كبرية دقيق

• بقدونس مفروم
• نعناع مفروم

• 2 ملعقة كبرية سميد
• 1 ملعقة صغرية ريحان

• 1 ملعقة صغرية بهارات السمك
• 1/2 ملعقة صغرية زنجبيل

• 1/2 ملعقة صغرية فلفل أسود
• 1 ملعقة صغرية ملح

• 1 ملعقة صغرية بابريكا
• 2 ملعقة كبرية زيت زيتون

• 2 فص ثوم
• 1 ملعقة كبرية ليمون 

9٠



تخدم
٦

مدة اإلعداد
٢٠ دقائق

مشاركة مقدمة
من:

alfaloves2cook
مدة الطهو
3٠ دقيقة

مكرونة الروبيان

تعتمد هذه الوصفة على استخدام 

بقايا المكرونة السلوقة، والحليب 
بالروبيان.الفائض لعمل صينية المكرونة 



المكونات

طريقة التحضري
 • أواًل، نقوم بتحضري الصلصة البيضاء: يتم

وضع 4 أكواب من الحليب السائل  في   
قدر على نار متوسطة، مع إضافة  

الدقيق ويحرك على نار هادئة إلى أن   
يصبح كثيفًا، ثم يتم إضافة الملح   

والفلفل وجوزة الطيب، وشرائح الجنب.   
 • في صينية بايركس، نضع طبقة رقيقة

من الصلصة البيضاء ونرتكها جانبًا.  
 • في مقالة على نار متوسطة يتم تقليب

الفطر مع القليل من الملح والفلفل   
وزيت الزيتون. وتقليب الروبيان حتى ينضج.  

 • في وعاء جانبي نقوم بخلط كل من
المكرونة المسلوقة، وخليط الفطر   

مع الروبيان، مع إضافة الملح والفلفل   
واألعشاب اإليطالية، ثم يسكب الخليط  

في صينية البايركس.  
 • نسكب الجزء المتبقي من الصلصة

البيضاء فوق خليط المكرونة.  
 • توضع الصينية في الفرن على 

درجة حرارة متوسطة لمدة   
20 دقيقة.  

المقادير: 
• بقايا مكرونة مسلوقة 

• 700 غرام روبيان حجم صغري
• 1/2 1 كوب فطر مقطع شرائح

• 400 غرام سبانخ مقطعة
• 1 ملعقة كبرية ملح

• 1 ملعقة كبرية أوريغانو
• 1 ملعقة صغرية فلفل أسود

• 2 ملعقة كبرية زيت زيتون
• 1 ملعقة كبرية أعشاب إيطالية

مقادير الصلصة البيضاء: 
• 4 أكواب بقايا حليب 

• 1/2 كوب دقيق
• 4 شرائح جبنة سويسرية

• 1 ملعقة صغرية ملح
• 1/2 ملعقة صغرية فلفل أسود

• 1/2 ملعقة صغرية جوزة الطيب مطحونة

9٢



تخدم
5

مدة اإلعداد
٤5 دقائق

مشاركة مقدمة
من:

tmreyh-sweet
مدة الطهو
3٠ دقيقة

بالصلصة البيضاء مكرونة

إذا كنت من محبي المطبخ اإليطالي 

والصلصة البيضاء، فهذا الطبق من 

األطباق  الشهية التي تعتمد على  بقايا 

المكرونة المسلوقة أو اللحم المفروم.



المكونات

طريقة التحضري
• في صينية الفرن، نقوم بوضع طبقة

من المكرونة المسلوقة ومن ثم    
إضافة طبقة من اللحم المفروم   

المحضر ُمسبقًا.   
 • نقوم بتحضري الصلصة البيضاء: 

في قدر على النار، يوضع الحليب السائل   
مع الدقيق بشكل تدري�جي، مع التحريك   

المستمر. ويتم إضافة الملح والجنب   
السائل، ويرتك لمدة دقيقتني على نار   

هادئة حتى يكتسب القوام الكثيف.  

 • نسكب طبقة من صلصة البشاميل 
على طبقة اللحم المفروم.  

 • يتم دهن الوجه بالقليل من الزبدة 
مع وضع جبنة الموزاريال والبقسماط.  

 • توضع الصينية في الفرن لمدة 20
دقيقة إلى أن يكتسب وجهها    

اللون الذهبي.    

• 1 بقايا مكرونة مسلوقة 

• 1/2 كيلو لحم مفروم 

• 1 ملعقة صغرية بهارات

• 1 ملعقة صغرية ملح

• 1/2 كوب بقسماط

• 4 مالعق كبرية زبدة

• 1/2 كوب جبنة موزاريال

• 4 أكواب حليب سائل

• 5 مالعق كبرية دقيق 

• 1 ملعقة صغرية ملح

• 1/2 كوب جبنه سائلة 

9٤



الحلويات
وصفات جديدة من بقــايا الطعام والوجبات





تخدم
5

مدة اإلعداد
١5 دقائق

مشاركة مقدمة
من:

e7sas165
مدة الطهو

5 دقيقة

حلى رقائق 
الموز

وصفة حلويات تعتمد على بقايا رقائق  

السمبوسة، واستخدامها مع الموز والقشطة 

لعمل رقاقات الموز الهشة.  تقّدم ساخنة مع 

العسل والزب�يب واختياركم من المكسرات.



• 10 قطع بقايا رقائق السمبوسة

• 3 حبات موز مقطع شرائح

• 2 ملعقة كبرية عسل

• 2 ملعقة كبرية زب�يب

• 1 علبة قشطة

• في مقالة على نار متوسطة، يتم
إضافة القليل من الزيت ومن ثم    
تحمري رقائق  السمبوسة ، حتى   

ت�كتسب اللون الذهبي.  
 • بعد أن تربد الرقائق المقرمشة، يتم

ت�كسريها إلى قطع صغرية.   

 • يتم وضع الرقائق في وعاء، ومن
ثم إضافة شرائح الموز السكر   

والقشطة، ويقلب الخليط حتى    
ت�تجانس المكونات معًا.  

 • يوضع حلى الرقاقات في طبق
التقديم، وي�زي�ن بالقشطة    

والعسل والزب�يب.  

المكونات

طريقة التحضري

9٨



تخدم
٢

مدة اإلعداد
١5 دقائق

مشاركة مقدمة
من:

butterfly_hanan
مدة الطهو

5 دقيقة

بالفواكهرايس بودينغ 

تحضر الوصفة باستخدام بقايا حلوى الرايس 

بودينغ أو المهلبية التي تم تحضريها مسبًقا، 

ومن ثم إضافة أنواع الفواكه الموسمية 

شهية وصحية.المفّضلة، وذلك إلعداد وصفة حلويات جديدة 



• 1 كوب رايس بودينغ

• 2/1 كوب عصري مشمش

• 1 ملعقة كبرية نشا

• 5 حبات مشمش مقطعة إلى مكعبات صغرية

• 2/1 كوب مكسرات للزينة 

 • أواًل نضع ما تبقى من الرايس بودينغ
المحضر مسبقًا في طبق التقديم.  

 • لعمل مربى المشمش، في قدر
على نار متوسطة يتم وضع عصري   

المشمش مع النشا و تحريكه   
باستمرار إلى أن نحصل على قوام   

متماسك.  
 • بعد أن تربد المربى، نقوم بصبها على

الرايس بودينغ.  

المكونات

طريقة التحضري
 • نقوم بتقطيع حبات المشمش إلى

مكعبات أو بشكل طولي وتوضع فوق   
المربى.  

 • يتم تغليف طبق التقديم بورق
النايلون، ومن ثم يوضع في الثالجة   

إلى أن يربد ويتماسك.  
 • يزّي�ن الطبق بالفستق المجروش

قبل التقديم.   

١٠٠



تخدم
٦

مدة اإلعداد
١٠ دقائق

مشاركة مقدمة
من:

mon7a666
مدة الطهو
3٠ دقيقة

ليالي الشام

في هذه الوصفة يتم استخدام الحليب 

السائل الفائض إلعداد طبق ليالي الشام، 

وهو طبق حلويات شرقي، يعتمد على 

استخدام الحليب والسميد وي�زيّ�ن بالقشطة 
والمكسرات ويقدم مع الشرية.



• 7 أكواب حليب سائل

• 1 كوب سميد ناعم

• 2 حبة بيض متوسط الحجم

• 1 ملعقة صغرية فانيال 

• 2/1 ملعقة صغرية مست�كة مطحونة

• 1 ملعقة كبرية ماء زهر

• 1 علبة قشطة

• 1 كوب شرية 

 • في قدر على نار متوسطة، يتم وضع
الحليب السائل والبيض إلى أن يسخن   

المزي�ج.   
 • يتم بعد ذلك إضافة السميد والمست�كة
وماء الزهر والفانيال إلى خليط الحليب.   

ويرتك على نار هادئة لمدة 30 دقيقة،   
حتى يكتسب القوام الكثيف.  

 • يسكب الخليط في وعاء التقديم ويرتك
إلى أن يربد بشكل كامل.  

المكونات

طريقة التحضري
 • نقوم بدهن علبة القشطة على وجه

ليالي الشام وي�زي�ن بالمكسرات.  
 • يرتك في الثالجة لمدة ال تقل عن 6

ساعات حتى يربد جيدًا ويتماسك.  
 • يقطع إلى قطع مربعة عند التقديم

ويضاف إليه القليل من الشرية- على   
حسب الرغبة.  

١٠٢



تخدم
٤

مدة اإلعداد
١5 دقائق

مشاركة مقدمة
من:

O.mariam2018
مدة الطهو
35 دقيقة

كيكة الموز

في هذه الوصفة يتم استخدام الموز 
والهشة. الناضج إلعداد كيكة الموز الصحية 



• 3 حبات موز ناضجة

• 1 ونص كوب دقيق أبيض

• 1  كوب زبدة 

• 1 كوب سكر أبيض

• 1 كوب سكر بني

• 3 حبات بيض 

• 1 2/1 كوب حليب سائل

• 2 ملعقة صغرية فانيال

• 1 ونص ملعقة صغرية بيكنج باودر

• 1 ملعقة صغرية بيكنج صودا

• 2/1 ملعقة صغرية ملح

• 2/1 ملعقة صغرية قرفة مطحونة 

• يحمى الفرن إلى 180  درجة حرارة مئوية. 
 • ندهن صينية الفرن بالزيت والقليل من الدقيق
األبيض، لمنع التصاق خليط الكيك بقعر الصينية.  
 • في خالط الكيك، يتم خفق الزبدة والبيض لمدة

دقيقة على سرعة عالية إلى أن نحصل على    
قوام كثيف.  

 • نضيف كل من السكر األبيض والبني إلى الزبدة
مع مواصلة الخفق لمدة دقيقتني، ثم يضاف   

الموز المهروس بعدها.  
 • في وعاء جانبي، يتم خلط الدقيق والمكونات

الجافة )الملح و البيكنج باودر والبيكنج  
صودا والقرفة(.  

المكونات

طريقة التحضري
 • نبدأ بإضافة خليط الدقيق والمكونات الجافة

بالتدري�ج إلى خليط البيض والزبدة في الخفاق   

بالتبادل مع الحليب واالستمرار في الخفق إلى   

أن ت�تجانس كل المكونات معًا.  

 • نسكب خليط  الكيك في الصينية، وتخبز في الفرن 
على درجة حرارة 180o لمدة 35 دقيقة.  

 • يتم إخراج الصينية من الفرن بعد الت�أكد من نضوج
الكيك، من خالل اختبار النضج باستخدام العود الخشبي.  

 •  من الممكن تزي�ني قالب الكيك بالسكر البني 
المطحون والجوز أو صلصة الشوكوالتة.  

١٠٤



تخدم
5

مدة اإلعداد
٢٠ دقيقة

مشاركة مقدمة
من:

my619955
مدة الطهو

البسبوسةكرات 

في هذه الوصفة يتم استخدام بقايا البسبوسة 

مع التغطيات المختلفة مثل الشوكوالتة المذابة 

أو زبدة اللوتس. يمكن االبت�كار في تزي�ينها 

المتنوعة.بالبسكويت المطحون وجوز الهند أو المكسرات 



• بقايا بسبوسة

• 1/2 علبة قشطة

• 1/2 كوب شوكوالتة ذائبة

• 1/2 كوب زبدة اللوتس الذائبة

• 1/2 كوب لوز مبشور

• 1/2 كوب بسكوت مطحون

• 1/2 كوب أوري�و مطحون

• 1/2 كوب فستق مطحون

المكونات

طريقة التحضري

 • نقوم بخلط البسبوسة مع القشطة
حتى ت�تجانس سوًيا، ثم يتم عمل   

كرات صغرية متساوية الحجم.   
• نقوم بوضع الشوكوالتة  

وزبدة اللوتس في أطباق.  
• نقوم بتغطية بعض من كرات 

البسبوسة بالشوكوالتة وبعضها   
بزبدة اللوتس.   

• للتزي�ني يمكننا تغطية الكرات 
بالبسكويت أو األوري�و المطحون أو   

الفستق أواللوز المبشور- على   
حسب الرغبة.  

• توضع كرات البسبوسة في الثالجة 
لمدة نصف ساعة، حتى ت�تماسك.  

١٠٦



تخدم
5

مدة اإلعداد
١٠ دقائق

مشاركة مقدمة
من:

i_nor9
مدة الطهو

١5 دقيقة

أم علي

في هذه الوصفة يتم استخدام باقي الكرواسان، 

طبق أم علي الشهري.وفطائر البف باسرتي وإضافة الحليب والمكسرات إلعداد 



• باقي الكرواسان وفطائر البف باسرتي

• 1 علبة قشطة

• 1 كوب حليب سائل

• 1/2 كوب سكر 

• 1 ملعقة صغرية قرفة

• 1/2 كوب جوز هند

• 1/2 كوب مكسرات

 • في صينية الفرن، نقوم بتفتيت
الكرواسان و البف باسرتي.   

 • يتم إضافة جوز الهند والقرفة 
والمكسرات فوقها.  

 • في قدر على النار، نقوم بتسخني
الحليب وإضافة السكر- حسب الرغبة   

والقليل من القشطة.   

المكونات

طريقة التحضري

 • يتم إضافة الحليب الدافئ على
محتويات الصينية.  

 • يتم وضع  القشطة على الوجه، 
وتوضع الصينية في الفرن لمدة    
خمس دقائق، حتى ت�كتسب اللون   

الذهبي، وتقدم ساخنة.  

١٠٨



تخدم
٤

مدة اإلعداد
١٠ دقائق

مشاركة مقدمة
من:

samirah_yousif945
مدة الطهو

١5 دقيقة

عيش السرايا

تعتمد هذه الوصفة على استخدام الخبز 

البائت لعمل الحلى الشرقي المعروف عيش 

وصوص الشوكوالتة.السرايــا، ويمكن تزي�ينه بالفستق الحلبي 



• باقي خبز التوست

• 1 علبة حليب مكثف محلى

• 1 علبة قشطة

• 1 كوب جبنة كريمية

• 1/2 كوب زيت

• 1 ملعقة كبرية بايكنج باودر 

• 1/2 كوب سكر

• 2 حبة بيض

• 1 ملعقة صغرية فانيال

• 1 كوب حليب سائل

• 1/2 كوب صوص الشوكوالتة 

 • في محضرة الطعام نقوم بطحن خبز
التوست، ثم إضافته في وعاء مع   
إضافة القليل من الحليب السائل.    

 • يتم فرد نصف الكمية بشكل متساو في
صينية الفرن.   

 • لعمل حشوة القشطة نقوم بخفق 
البيض مع إضافة الفانيال والحليب   

المكثف والقشطة والجبنة الكريمية   
والبايكنج باودر والزيت ويتم خلط   

المكونات، حتى ت�تجانس.   

المكونات

طريقة التحضري
 • يتم فرد الخليط الكريمي على الطبقة
األولى من التوست، ثم تغطية الخليط   

بطبقة أخرى من الخبز المطحون.  
 • نقوم بإدخال الصينية في الفرن على

نار متوسطة، لمدة 15 دقيقة، حتى   
ينضج الخليط الكريمي ويكتسب السطح   

اللون الذهبي.  
• من الممكن تزي�ينها بالفستق 

الحلبي المجروش والشوكوالتة   
السائلة، أو استخدام الشرية- على   

حسب الرغبة-.  

١١٠



تخدم
٤

مدة اإلعداد
3٠ دقيقة

مشاركة مقدمة
من:

aw_48

سوفليه 
األوري�و

يتم في هذه الوصفة استخدام بقايا بسكويت 

األوري�و، إلعداد وصفة السوفليه المحببة والعصرية، 
والتي تمتاز بسهولة التحضري.

مدة الطهو
3٠ دقيقة



• 3 مغلفات بقايا بسكويت األوري�و

• 1/2 كوب حليب سائل

• 1 علبة قشطة

• 1 ملعقة صغرية بيكنج باودر

• 1 مغلف باودر كريمة

• 10 حبات فراولة 

• 1 ملعقه كبرية سكر بودرة

• 1 ملعقه كبرية زبدة

المكونات

طريقة التحضري

 • في الخالط الكهربائي، نقوم بوضع
بقايا بسكويت األوري�و، ومن ثم إضافة   

مغلف الكريمة والقشطة والحليب   
والزبدة والبيكنج باودر، وتخلط المكونات   

جيًدا، حتى ت�تجانس.   
 • يوزع الخليط في صينية الفرن، 

وي�وضع  لمدة 20 دقيقة.  

• يتم رش سطح السوفليه بالسكر  
الناعم مع إضافة قطع الفراولة   

للتزي�ني. يقدم ساخًنا أو بدرجة    
حرارة الغرفة.  

١١٢



تخدم
٤

مدة اإلعداد
٢٠ دقائق

مشاركة مقدمة
من:

lilys.cake
مدة الطهو

بوب كورن 
كيك

في هذه الوصفة نقوم باستخدام بقايا  الفشار 

وذلك لتحضري« البوب كورن كيك« والذي يتشابه في 

حفالت األطفال المرحة.الطعم مع  »الرايس كيك«. تناسب هذه الوصفة 



• 4 أكوب بقايا الفشار

• 1 ملعقة كبرية عسل

• 4 مالعق كبرية دبس 

• 1 ملعقه كبرية طحينة

 • في وعاء، يتم خلط الفشار مع الدبس

والطحينة والعسل ويتم مزج    

المكونات جيًدا.   

 • تضاف المكونات في صينية،

وتوضع في  الثالجة لمدة 6 ساعات.  

المكونات

طريقة التحضري

 • عند التقديم، نقوم بتقطيع 

البوب كورن كيك إلى قطع مربعة.  

١١٤



تخدم
٤

مدة اإلعداد
٢٠ دقائق

مشاركة مقدمة
من:

lilys.cake
مدة الطهو

١٠ دقيقة

 سرييـال
بوديـنغ

في هذه الوصفة يتم استخدام بقايا الحبوب مع 

بعض المنكهات وشرائح الفواكه الطازجة، مما يجعل 

لدى األطفال.من هذا الطبق طبقاً صحياً وغنياً بالفيتامينات ومحبب 



• 4 أكواب بقايا الحبوب )سرييال(

• 1 كوب حليب سائل

• 1 ملعقة كبرية بودرة الكاكاو

• 4 مالعق كبرية عسل

• 1 ملعقة صغرية سكر

• 1 حبة موز مهروسة

• 1 كوب بقايا حشوة معمول التمر

• 3 حبات فواكه طازجة )اختياري(

 • في قدر على نار متوسطة، نضع 

الحبوب مع الحليب والعسل والكاكاو   

والسكر والموز المهروس وبقايا حشوة   

التمر ونقوم بالتحريك المستمر.   

 • عندما يبدأ الخليط بالغليان، نغطي 

القدر ونرتكه على نار هادئة لبضع   

دقائق.  

المكونات

طريقة التحضري
 • يتم سكب مزي�ج الحبوب في صينية

بايركس ويرتك حتى يربد.  

 • بعد أن يربد الطبق، نقوم  بتزي�ينه

بالفواكه الطازجة.   

١١٦



تخدم
٦

مدة اإلعداد
3٠ دقائق

مشاركة مقدمة
من:

alfaloves2cook
مدة الطهو

١٠ دقيقة

المشمشفطرية 

في هذه الوصفة يتم استخدام فاكهة المشمش 

الناضجة و المربى الفائضة لدينا إلعداد فطرية لذيذة.



• فاكهة مشمش ناضجة

• 1 كوب دقيق أبيض

• 1 بيضة

• 1/4 كوب طحني دقيق بر

• 1 أصبع زبدة 

• 1/4 ملعقة صغرية ملح

• 1 ملعقة كبرية سكر بني

• 1 ملعقة صغرية بيكنج باودر

• 1/4 كوب حليب سائل

• 2 ملعقة كبرية بقايا مربى الربتقال

 • في محضرة الطعام، نقوم بإضافة
الدقيق والزبدة ورشة من الملح   

والسكر البني والبيكنج باودر وتمزج   
جميع المكونات جيدًا.   

 • نقوم بإضافة  البيض ومن ثم الحليب
السائل تدري�جًيا حتى ت�تماسك العجينة.  
 • يتم وضع العجني على سطح مرشوش

بالدقيق، وتفرد على شكل دائري   
بسماكة 1سم تقري�بًا، ثم توضع على   

ورق الزبدة في الصينية.  
 • يدهن سطح العجني بالمربى )يمكن

االستغناء عن المربى إذا كان المشمش   
ذو حالوة كافية(.  

المكونات

طريقة التحضري
 • تصف شرائح المشمش الطازجة فوق

العجني وت�ثنى أطرافها إلى الداخل   
وتمسح بالقليل من كريمة الخفق وترش   

كامل العجني والفواكه بالسكر البني   
حسب الرغبة.  

• يمكن وضع الصينية في الفري�زر إلى حني
استخدامها، نخرجها عند التحضري من الفري�زر   

وتدخل إلى فرن حار جدًا )400 درجة مئوية(،   
لمدة 10 دقائق، ثم تخفف الحرارة إلى   

350 درجة، لمدة 5 دقائق، وتقدم    
فطرية المشمش دافئة أو باردة    

حسب الرغبة.   

١١٨



تخدم
شخص واحد

مدة اإلعداد
١5 دقائق

مشاركة مقدمة
من:

tumahaddad
مدة الطهو

والعسلمعصوب الموز 

نستخدم في هذه الوصفة ما يتبقى 

من أطراف الخبز والفطائر، وتضاف إليها 

القليل من المكونات ل لتحضري طبق 

الحلويات المحلي اللذيذ »المعصوب«. 



• بقايا الخبز والفطائر

• 1 حبة موز صغرية

• 2 ملعقة كبرية قشطة

• 1 ملعقة كبرية عسل

• 1 ملعقة صغرية هيل

 • في الخالط، نقوم بفرم الخبز 

والفطائر.    

 • يتم إضافة القشطة والموز 

المهروس، وتقليب المكونات.    

نضيف القشطة والموز والهيل    

ويتم خلطهم جيدًا.  

المكونات

طريقة التحضري
 • يقدم المعصوب في طبق، ومن 

الممكن تزي�ينه بالعسل أو القشطة   

مع شرائح الموز.  

١٢٠



تخدم
٤

مدة اإلعداد
٢٠ دقائق

مشاركة مقدمة
من:

lilys.cake
مدة الطهو
٢5 دقيقة

تارت الفواكه 

في هذه الوصفة يتم استخدام باقي عجينة 

الموسمية.السابليه، مع إضافة الكاسرتد والفواكه 



• 1/2 كيلو بقايا عجينة السابليه

• 5 كاسات كاسرتد

• 4 مالعق طعام مربى المشمش

• 1 حبة مانجا للزينة

• 5 حبات كيوي للزينة

• 5 حبات فراولة للزينة

 • نقوم بفرد عجينة السابليه في 

صينية التارت الدائرية.   

 • نضع ورق الزبدة فوق العجني 

المفرود في الصينية، ثم نضع ثقل    

مثل )فاصوليا أو فول ناشف( لت�ثبيت   

الورق وتخبز في الفرن إلى أن تحمر   

أطرافها لمدة 20 دقيقة.  

المكونات

طريقة التحضري
 • بعد أن يربد العجني، نقوم بوضع

الكاسرتد، وشرائح الفواكه الطازجة.  

 • تستخدم بقايا مربى المشمش 

المسخن مع القليل من الماء لدهن  

شرائح الفواكه إلضفاء اللمعان    

والطعم اللذيذ.  

١٢٢



إخالء مسؤولية: 
خضعت الوصفات والصور الُمستخدمة في هذا الكتاب للبحث 

والتدقيق التقني من قبل فري�ق العمل. ويتحمل المشاركون في 

المسابقة مسؤولية أصالة أفكار الوصفات واستخدام صور غري 

منسوخة، كما يتحمل المشارك مسؤولية أي مطالبة من قبل الغري 

فيما يخص حقوق الملكية الفكرية للوصفات المشاركة.






