حمل
التطبيق

قسم

قدور الضغط

قدر
الضغط

مندي دجاج
الوقت
الكـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــلي

45:00

وقت
اإلعداد

10:00

وقت
الط ـ ـ ـ ــهي

35:00

المكونات

الوصفة

دجاج كامل مقطع الى نصفين

ّ
ثــم أضيفــي البهــارات
 -١فــي وعــاء ،ضعــي قطــع الدجــاج
المشــكلة ،الملــح ،الكركــم ،الملــح والزعفــرانّ ٫
قلبــي المكونــات

 ٢/١ملعقة كبيرة بهارات عربية
مشكلة
 ٤/١ملعقة صغيرة كركم

حتــى تتغطــى قطــع الدجــاج بخليــط البهــارات.
 -2شـ ّ
ـغلي قــدر الضغــط ٫سـ ّ
ـخني فيــه الزيــت النباتــي ثـ ّ
ـم أضيفــي

 ٢/١ملعقة صغيرة زعفران

الزبــدة ٫زيــدي البصــل ّ
وقلبيــه حتــى يذبــل ٫أضيفــي األرز ٫الثــوم

 ١ملعقة صغيرة ملح

وورق الغار ٫أضيفي  4أكواب من الماء الساخن.

 ٤/١كوب زيت نباتي

 -3ثبّ تــي شــبكة الطهــي علــى البخــار داخــل القــدر ٫ضعــي عليهــا

 ١حبة بصل حجم متوسط مفروم
ً
ناعما
فرما

حتــى تنضــج ثــم افتحــي صمــام البخــار.
 -4أخرجــي قطــع الدجــاج مــن القــدر وضعيهــا علــى صينيــة فــرن٫

 ١عود قرفة

إدهنــي الدجــاج بالقليــل مــن الزيــت النباتــي وأدخلــي الصينيــة

 ٨حبة قرنفل

 -5أخرجي الصينية من الفرن ٫ضعي قطع الدجاج فوق األرز.

 ٤كوب ارز بسمتي مغسول ومنقوع

 -6ضعــي قطعــة فحــم مشــتعلة فــي ورقــة قصديــر صغيــرة

 ٢ملعقة كبيرة زبدة

هيل
هذا الكتاب تفاعلي عند الضغط على اي صورة سيتم تحويلك لرابط

 ٤ورق غار
 ٤/١كوب ثوم

ّ
وغطــي القــدر ٫اطهــي المكونــات ل  20دقيقــة
الدجــاج المتبّ ــل

ّ
يتحمــر.
إلــى الفــرن تحــت الشــواية ل  10دقائــق حتــى

داخــل القــدرّ ٫
غطــي القــدر واتركــي المكونــات ل  5دقائــق حتــى
ّ
تتبخــر.

 -٧تخلصــي مــن الفحــم وقدّ مــي المنــدي علــى ســفرتك ٫ألــف
صحــة!
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إضغــط
حمل
لتحميـل
التطبيق
التطبيق

قدر
الضغط

كبسة دجاج
الوقت
الكـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــلي

40:00

المكونات
 ٢/١كوب زيت نباتي
بصل مفروم حجم كبير

الوصفة
ّ -١
شغلي قدر الضغط الكهربائي.

ّ
 -2ضعــي فــي القــدر الزيــت النباتــي ثـ ّ
وقلبيــه
ـم أضيفــي البصــل

 ٢لومي

حتــى يذبــل.

 ٨قرنفل

 -3أضيفــي اللومــي ،القرنفــل ،الهيــل ،ورق الغــار ،الفلفــل األســود،
القرفــة والثــومّ .
قلبــي المكونــات حتــى تتداخــل.

هيل
 ٢ورق غار
 ١ملعقة كبيرة فلفل اسود
 ٢عود قرفة

ّ
ً
جيدا لــ  ٥-٤دقائق.
وقلبي المكونات
 -4زيدي قطع الدجاج

 -5أضيفــي بهــارات الكبســة ،الملــح والفلفــل الحــارّ .
قلبــي

المكونــات حتــى تتداخــل.

 ٢فص ثوم مقطع الى شرائح

 -6زيــدي الطماطــم ،صلصــة الطماطــم والمــاء الســاخنّ .
قلبــي

 ٢ملعقة كبيرة بهارات كبسة

المكونــات حتــى تتداخــل.

 ١ملعقة كبيرة ملح

 -7أتركي المزيج يغلي بدون ضغط ،ل  10دقائق.
ّ
ً
قليــا .إضغطــي القــدر ل  12دقيقــة ّ
ثــم
وقلبــي
 -8أضيفــي األرز

 ١دجاج مقطع
فلفل حار حسب الرغبة
هذا الكتاب تفاعلي عند الضغط على اي صورة سيتم تحويلك لرابط

 ١حبة طماطم حجم كبير مقطعة
الى مكعبات
 ٢/١كوب صلصة طماطم
 ٢كوب ماء ساخن
 ١كوب ارز حبة طويلة
 ٤/١كوب زبيب
 ٢/١كوب كاجو
 ١حبة بصل مقلية شرائح
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وقت
اإلعداد

15:00

وقت
الط ـ ـ ـ ــهي

25:00

افتحــي الصمــام حتــى يخــرج البخــار تمامـ ًـا.

 -9إفتحــي القــدر وضعــي الكبســة فــي طبــق التقديــم .زيّ نــي
بالزبيــب ،الكاجــو والبصــل .قدّ ميهــا علــى ســفرتك .ألــف صحــة !

إضغــط
حمل
لتحميـل
التطبيق
التطبيق

قدر
الضغط

مقلوبة اللحم
الوقت
الكـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــلي

45:00

وقت
اإلعداد

10:00

وقت
الط ـ ـ ـ ــهي

35:00

المكونات

الوصفة

لحم غنم بدون عظم

 -١تقلــى الخضــار ( باذنجــان  ،البطاطــس )بالقاليــه الهوائيــه علــى

 ٥أكواب ماء

درجــة حــرارة . ٢٠٠

 ٣أكواب أرز منقوع

 -٢يســخن قــدر الضغــط الكهربائــي هــوم الــك ويوضــع قليــل مــن

بهارات صحيحة  -حسب الرغبة -

الزيــت  ،ثــم اللحــم والبهــارات الصحيحــة والبصــل والثــوم تقلــب

(ملح وفلفل أسود وهيل وقرفة

لمــدة  ١دقيقــة

وورق غار )

 -٣يضــاف المــاء ثــم يغلــق قــدر الضغــط الكهربائــي بإحــكام

 ١بصل مقطعة

ويضبــط علــى خيــار ( لحــم ) .

 ٣فصوص ثوم

 -٤بعــد انتهــاء مــدة الطبــخ يفــرغ البخــار مــن قــدر الضغــط

ملح وفلفل أسود

الكهربائــي ويفتــح  ،ثــم يرفــع اللحــم مــن القــدر  ،ويصفــي المــرق

 ١ملعقة كبيرة البهارات السبع

وتتــرك جانبً ــا .

 ١ملعقة صغيرة كركم

 -٥يضــاف قليــل مــن الزيــت فــي قــدر الضغــط الكهربائــي ثــم

 ١ملعقة صغيرة بابريكا

تــرص الخضــار كطبقــات  ،يضــاف اللحــم ثــم االرز والمــرق المصفــى
.

هذا الكتاب تفاعلي عند الضغط على اي صورة سيتم تحويلك لرابط

الخضار :

 -٦يغلــق قــدر الضغــط الكهربائــي بإحــكام ويضبــط الوقــت علــى

 ٢باذنجان مقطع شرائح

 ١٥دقيقــة

 ٢طماطم مقطع شرائح

 -٧بعــد انتهــاء مــدة الطبــخ يفــرغ البخــار مــن قــدر الضغــط

 ٣بطاطس مقطع شرائح

الكهربائــي ويفتــح .

 ١فلفل رومي مقطع شرائح

 -٨تقلب المقلوبة في صحن التقديم .

 ١بصل مقطع شرائح
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إضغــــــط
لمشاهدة
الوصفـــــة

إضغــط
حمل
لتحميـل
التطبيق
التطبيق

قدر
الضغط

ورق العنب
الوقت
الكـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــلي

هذا الكتاب تفاعلي عند الضغط على اي صورة سيتم تحويلك لرابط
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01:05:00

وقت
اإلعداد

15:00

وقت
الط ـ ـ ـ ــهي

50:00

المكونات

الوصفة

الحشوة /
 1حبة متوسطة بصل
 1حبة متوسطة طماطم
 2فص ثوم مهروس
 1ملعقة كبيرة نعناع
 1ملعقة كبيرة بقدونس
 1ملعقة كبيرة طماطم معجون
 1/2معلقة كبيرة بهار مرقة الدجاج
 أو حسب الرغبة - 1ملعقة صغيرة بهارات مشكلة
 1/2نصف ملعقة صغيرة فلفل آسود
 1/4ربع ملعقة صغيرة قرفة
 1/4ربع ملعقة صغيرة هيل
 1/2نصف ملعقة صغيرة ملح
 1ملعقة كبيرة زيت زيتون
 1ملعقة كبيرة دبس رمان
 2كوب رز مصري
ورق العنب
الصلصة /
 1مكعب مرقة دجاج
 1ملعقة كبيرة طماطم معجون -
حسب الرغبة -
 3ملعقة كبيرة دبس رمان
 3ملعقة كبيرة زيت زيتون
 1/2نصف كوب عصير ليمون
ماء

 -١تخلــط جميــع مكونــات الحشــوة مــع بعــض ويُ حشــي بهــا ورق
العنــب .
 -٢يــرص فــي أســفل قــدر الضغــط الكهربائــي هــوم الــك شــرائح
البطاطــس أو الطمــاط
 -٣يــرص فوقهــم ورق العنــب ـ يوضــع ثقــل فــوق ورق العنــب عنــد
توفــره -
 -٤تخلــط مكونــات الصلصــة وتصــب فــوق ورق العنــب  ،ويُ ــزاد
عليــه مــاء حتــى
يغطي ورق العنب .
 -٥يغلــق قــدر الضغــط الكهربائــي بإحــكام مــع التأكــد مــن أغــاق
صمــام البخــار ،
توضع إعدادات الجهاز على  50دقيقة .
 -٦بعــد انتهــاء الوقــت يفــرغ البخــار عــن طريــق رفــع صمــام البخــار
 ،ثــم يفتــح القــدر .
 -٧يحفظ ورق العنب حتى يبرد تمامً ا .

إضغــط
حمل
لتحميـل
التطبيق
التطبيق

قدر
الضغط

محاشي
الوقت
الكـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــلي

35:00

المكونات

وقت
اإلعداد

15:00

وقت
الط ـ ـ ـ ــهي

20:00

الوصفة

للحشوة /

 -1تخلط مكونات الحشوة مع بعض ثم تحشى بها الخضار .

 1/4كيلو لحم مفروم غنم

 -2فــي قــدر الضغــط الكهربائــي هــوم الــك يحمــس البصــل

 1/4ربع كوب كزبرة

المعصــور ويتــرك لمــدة  2دقيقــة .

 1كوب رز مصري

حتــى يتحمــر ثــم يضــع الثــوم ويحمــس قليـ ً
ـا ويوضــع الطماطــم

 2ملعقة كبيرة نعناع

 -3ترص الخضار في قدر الضغط على الصلصة .

 2ملعقة كبيرة دبس رمان

 -4يصب الماء حتى نصف الخضار

 1/2ملعقة صغيرة بهارات مشكلة

 -5يغلــق قــدر الضغــط الكهربائــي بإحــكام  ،ويضبــط التوقيــت

 1/2ملعفة صغيرة ملح فلفل أسود

علــى  ٢٠دقيقــة .

(حسب الرغبة)

 -6بعــد انتهــاء مــدة الطبــخ يفــرغ البخــار مــن قــدر الضغــط

باقي المكونات /

الكهربائــي ويفتــح.

خضار مشكلة مفرغة حسب الرغبة :
فلفل رومي  -كوسه  -بطاطس
 باذنجانهذا الكتاب تفاعلي عند الضغط على اي صورة سيتم تحويلك لرابط

للصلصة /
 1حبة متوسطة بصل
 2فص ثوم
 2كوب طماطم معصور
 1ملعقة صغيرة بهارات مشكلة
 1/2ملعقة صغيرة بابريكا
 1ملعقة صغيرة نعناع
 1ملعقة صغيرة ملح
 1/2ملعقة صغيرة فلفل أسود
ماء حسب الحاجة
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إضغــــــط
لمشاهدة
الوصفـــــة

إضغــط
حمل
لتحميـل
التطبيق
التطبيق

قدر
الضغط

مندي اللحم
الوقت
الكـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــلي

30:00

المكونات

وقت
اإلعداد

05:00

وقت
الط ـ ـ ـ ــهي

25:00

الوصفة

 ١كيلو لحم

 -١يتــم تشــغيل قــدر الضغــط الكهربائــي هــوم الــك ويضــاف قليــل

 ٢كوب أرز منقوع

مــن الزيــت ثــم البصــل ويقلــب وتضــاف البهــارات الصحيحــة .

 ٢حبة متوسطة بصل مقطع صغير

 - ٢يضــاف الجــزر ويقلــب بإســتمرار ثــم يضــاف األرز والملــح

بهارات صحيحة مشكلة

والفلفــل األخضــر ثــم مقــدار مــن المــاء حتــى ارتفــاع األرز .

( هيل  /ورق غار  /قرفة /قرنفل )

 -٣يوضــع شــبك المنــدي فــي قــدر الضغــط الكهربائــي  ،ويــرص

 ٢حبة فلفل اخضر طازج

اللحــم المتبــل فــوق الشــبك .
 -٤يغلــق قــدر الضغــط الكهربائــي بإحــكام ويضبــط علــى خيــار (

تتبيلة اللحم :

لحــم ) .

 ١ملعقة كبيرة بهارات مشكلة

 - ٦بعــد انتهــاء مــدة الطبــخ يفــرغ البخــار مــن قــدر الضغــط

مطحونة

الكهربائــي ويفتــح.

 ١/٢ملعقة صغيرة كركم

 -٧يســكب قليــل مــن منقــوع الزعفــران علــى الــرز ويتــرك لحيــن

 ٣فص ثوم مفروم

وقــت التقديــم .

ملح وفلفل أسود
هذا الكتاب تفاعلي عند الضغط على اي صورة سيتم تحويلك لرابط
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إضغــط
حمل
لتحميـل
التطبيق
التطبيق

قدر
الضغط

الجريش األحمر
الوقت
الكـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــلي

01:50:00

وقت
اإلعداد

المكونات

الوصفة

60:00

وقت
الط ـ ـ ـ ــهي

 ١كوب ونصف جريش

 -١ينقع الجريش لمدة  ١ساعة .

 ١/٢كوب رز مصري

 -٢يتــم تشــغيل قــدر الضغــط الكهربائــي هــوم الــك حتــى يســخن

 ١حبــة بصــل متوســطة ( يقطــع

الزيت .

 ٣صدور دجاج
مكعبــات

صغيــرة)

 ٢حبــة كبيــرة طماطــم مقشــر

قليـ ً
ـا  ،يضــاف قليــل مــن

 -٣يحمــر البصــل والثــوم ثــم تضــاف البهــارات والملــح والفلفــل
األســود ثــم الطماطــم ومعجــون الطماطــم  ،ويقلــب .

و مقطــع

 -٤يضــاف صــدور الدجــاج ثــم الجريــش والــرز المصــري ومقــدار ٣

 ١/٢نصــف ملعقــة كبيــرة بهــارات

أكــواب مــاء .

مشــكلة

 -٥يغلــق قــدر الضغــط الكهربائــي بإحــكام ويضبــط علــى خيــار (

 ٢ملعقة كبيرة طماطم معجون

جريــش ) .

بهــارات حســب الرغبــة  ( :كمــون /

 - ٦بعــد انتهــاء مــدة الطبــخ يفــرغ البخــار مــن قــدر الضغــط

كركــم /بابريــكا)

الكهربائــي ويفتــح.

ملح وفلفل أسود

 -٧يتــم اخــراج صــدور الدجــاج وتفتيتهــا ثــم يُ عــاد اضافتهــا للجريش

هذا الكتاب تفاعلي عند الضغط على اي صورة سيتم تحويلك لرابط

 ،ويضــرب لمــزج الدجــاج مــع الجريــش .
 -٨ويقدم مع الليمون األسود والمسمنه .
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50:00

إضغــط
حمل
لتحميـل
التطبيق
التطبيق

قدر
الضغط

بخاري اللحم
الوقت
الكـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــلي

37:00

وقت
اإلعداد

05:00

وقت
الط ـ ـ ـ ــهي

المكونات

الوصفة

 ١كيلو لحم غنم أو حسب الرغبه

 -١يتم تشغيل قدر الضغط الكهربائي هوم الك .

32:00

 ٢حبة جزر مبشور

 -٢يوضــع قليــل مــن الزيــت ثــم الجــزر والزبيــب ويتــرك حتــى

 ٣ملعقة كبيرة زبيب

يتشــوح ثــم يرفــع مــن القــدر .

 ١حبة بصل متوسط مقطع

 -٣يضــاف اللحــم ويقلــب لمــدة  ٢دقيقــة ثــم يضــاف البصــل

 ١/٢ملعقة كبيرة كمون

ويســتمر بالتقليــب حتــى يذبــل البصــل .

ملح وفلفل أسود

 -٤يضــاف الطماطــم ومعجــون الطماطــم ويقلــب مــع اللحــم

 ٣حبات طماطم معصور

جيــدً ا  ،ثــم يضــاف المــاء .

 ١ملعقة كبيرة معجون طماطم

 -٥يغلــق قــدر الضغــط الكهربائــي بإحــكام  ،ومــن شاشــة التحكــم

 ٢كوب رز مغسول ومنقوع

يتــم اختيــار خيــار ( لحــم )

 ٣أكواب ماء

 -٦بعــد انتهــاء مــدة الطبــخ يفــرغ البخــار مــن قــدر الضغــط

حمص

الكهربائــي ويفتــح.
 -٧يوضــع الــرز والملــح ثــم يغلــق قــدر الضغــط الكهربائــي ويتــم
اختيــار خيــار ( األرز ) .

هذا الكتاب تفاعلي عند الضغط على اي صورة سيتم تحويلك لرابط

 -٨بعــد انتهــاء مــدة الطبــخ يفــرغ البخــار مــن قــدر الضغــط
الكهربائــي ويفتــح.

ً
 -٩يقدم مع كشنة الجزر ( ُ
مسبقا ) والحمص .
المعدة
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إضغــط
حمل
لتحميـل
التطبيق
التطبيق

قدر
الضغط

برياني دجاج
الوقت
الكـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــلي

25:00

وقت
اإلعداد

المكونات

الوصفة

 ٢كــوب ونصــف رز مغســول ربــع

 -١تشــغيل قــدر الضغــط الكهربائــي هــوم الــك بالضغــط علــى

ا ســتو ا ء

أحــد أصنــاف األطعمــة فــي لوحــة التحكــم  ،يوضــع البصــل ويحــرك

 ٣صدور دجاج مقطع مكعبات

حتــى يصبــح ذهبــي يضــاف الثــوم ثــم البهــارات الكاملــة وتقلــب

 ٢فص ثوم مهروس

 -٢يضــاف الطماطــم المعجــون والبهــارات وتحمــس لمــدة 1

 ٤حبــات طماطــم معصــور أو  ١علبــة

دقيقــة ثــم يضــاف

 ١حبة بصل متوسط

قليـ ً
ـا .

طماطــم معلــب

الدجاج ويقلب مدة  2دقيقة

 ٣مالعق كبيرة زبادي

 -٣يضــاف الطماطــم المعصــور يتــرك يتســبك لمــدة  2دقيقــة ثــم

 ١ملعقة كبيرة بهارات برياني

تــزال البهــارات

 ١ملعقة كبيرة معجون برياني

الصحيحة ويضاف الزبادي والبصل المقلي

 ١ملعقة كبيرة معجون طماطم

 -٤يضاف الرز  ،ويغلق قدر الضغط الكهربائي بإحكام

بهارات برياني كاملة

 -٥مــن شاشــة التحكــم يضغــط علــى خيــار ( دجــاج )  ،وبعــد

 ١/٢نصف ملعقة كبيرة ملح

االنتهــاء مــن الطبــخ

هذا الكتاب تفاعلي عند الضغط على اي صورة سيتم تحويلك لرابط

بصل مقلي

يفرغ البخار عن طريق رفع صمام البخار .

بقدونس آو كزبرة

 -6بعــد فتــح القــدر يمكــن ضغــط زر التســخين للحفــاظ علــى األكل
ســاخن .
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05:00

وقت
الط ـ ـ ـ ــهي

20:00

إضغــط
حمل
لتحميـل
التطبيق
التطبيق

قدر
الضغط

ريزوتو القرع األصفر
الوقت
الكـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــلي

15:00

المكونات

الوصفة

 ١كوب ٔارز ريزوتو ايطالي

 -١فــي قــدر الضغــط الكهربائــي هــوم الــك نضيــف قليــل مــن زيــت

 ٢كوب ونصف مرق دجاج او خضار

زيتــون والزبــدة و البصــل مــع الزعتــر حتــى يذبل

 ١كــوب قــرع اصفــر مقطــع مكعبــات

االيطاليــة و الكركــم ويحــرك حتــى
 -٢يضــاف القــرع و االٔ عشــاب ٕ

 ١بصــل ابيــض صغيــر الحجــم مقطــع

مــدة دقيقتيــن ثــم يضــاف المــرق ..

صغيــرة

ً
قليــا ثــم يضــاف األرز والملــح حســب الرغبــة يحــرك
يذبــل القــرع

مكعبــات صغيــرة

يضــاف المــاء ثــم يغلــق قــدر الضغــط الكهربائــي بإحــكام ويضبــط

ربع كوب كريمة طبخ ( اختياري)

علــى خاصيــة ( الضغــط المنخفــض ) ومــدة الطبــخ  ١٠دقائــق .

ربع كوب جبنة ارميزان
 ١ملعقة صغيرة زبدة
زعتر بري طازج للنكهة
 ١ملعقــة صغيــرة اعشــاب ايطاليــة
نصــف ملعقــة صغيــرة كركــم
فلفل اسود و ملح حسب الرغبة
هذا الكتاب تفاعلي عند الضغط على اي صورة سيتم تحويلك لرابط
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وقت
اإلعداد

05:00

وقت
الط ـ ـ ـ ــهي

10:00

 -٤بعــد انتهــاء مــدة الطبــخ يفــرغ البخــار مــن قــدر الضغــط
الكهربائــي ويفتــح .

ً
ساخنا ويزين بالقرع المبهر .
 -٥يقدم

إضغــط
حمل
لتحميـل
التطبيق
التطبيق

قدر
الضغط

كيكة الكوكيز
الوقت
الكـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــلي

35:00

المكونات

الوصفة

 ٢٠٠جرام زبدة بحرارة الغرفة

 -١تخلــط الزبــدة مــع الســكر األبيــض والســكر البنــي حتــى يصبــح

 ٤/٣كوب سكر أبيض

الخليــط كريمــي .

 ٤/٣كوب سكر بني

 -٢يضاف البيض والفانيال وتخلط جيدً ا .

 ٢بيض
ملعقة شاي ڤانيال

 -٣تضــاف باقــي المكونــات الجافــة ويخلــط ثــم تضــاف
الشــوكوالتة

.

كوبين ونصف طحين

 -٤يوضــع فــي اســفل قــدر الضغــط الكهربائــي هــوم الــك ورق

 ١ملعقة صغيرة بيكنج صودا

زبــدة ثــم خليــط الكيــك .

 ٢/١ملعقة صغيرة ملح
 ٢كوب جالكسي مقطع صغار

هذا الكتاب تفاعلي عند الضغط على اي صورة سيتم تحويلك لرابط
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وقت
اإلعداد

10:00

وقت
الط ـ ـ ـ ــهي

25:00

إضغــط
حمل
لتحميـل
التطبيق
التطبيق

قسم

الخبازات

الخبازات
الكهربائية

فطائر مشكلة
الوقت
الكـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــلي

01:05:00

وقت
اإلعداد

المكونات

60:00

وقت
الط ـ ـ ـ ــهي

05:00

الوصفة

للعجينة:

 -١تعجــن جميــع مقاديــر العجينــة مــع بعــض ونضــع المــاء بالتدريــج

 3أكواب دقيق

وتعجــن لمــدة  ٧دقائــق حتــى نحصــل علــى عجينــة متماســكة

 1كوب ماء دافئ أو أكثر حسب نوع الطحين

وطريــة وندهنهــا بزيــت زيتــون ونغطيهــا ونخليهــا تختمــر فــي

 3مالعق كبيرة زيت الزيتون

مــكان دافــئ مــدة ســاعة

 1ملعقة صغيرة خميرة

 -٢حشــوة الســبانخ نحمــس البصــل بزيــت الزيتــون وثــم نضيــف

 3مالعق كبيرة زبادي
 1ملعقة كبيرة سكر

الســبانخ والملــح والفلفــل األســود والكمــون والليمــون والســماق

 1ملعقة صغيرة ملح

ونحركهــا حتــى تختلــط جميــع المكونــات وتكــون جاهــزة للحشــو

حشوة السبانخ:

 -٣بعــد ماتخمــر العجينــة نقطعهــا لكــور صغــار ونفردهــا ونحشــيها

 1بصل أبيض مقطع صغار

بحشــوة الســبانخ ونضعهــا فــي الخبــازة وحشــوة الجبــن يتــم دهــن

زيت زيتون

العجينــة بجبــن الســائل ثــم نــوزع عليــه جبــن الحلــوم المبشــور

سبانخ مثلجة او طازجة

والمخلــوط مــع حبــة البركــة ونــوزع عليــه جبــن موزاريــا وبالخبــازة

هذا الكتاب تفاعلي عند الضغط على اي صورة سيتم تحويلك لرابط

 1ملعقة كبيرة سماق
 1عصير ليمون أصفر
 4/1ملعقة صغيرة كمون
 4/1ملعقة صغيرة ملح او أكثر حسب الرغبة
رشة فلفل أسود
فطائر الجبن:
جبن حلوم مغسول ومبشور عشان نتخلص من الملح
القليل من حبة البركة أو يمكن االستغناء عنها
جبن سائل للدهن
جبن موزاريال
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إضغــط
حمل
لتحميـل
التطبيق
التطبيق

الخبازات
الكهربائية

قرص بالجبنة والزعتر االخضر
الوقت
الكـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــلي

01:05:00

وقت
اإلعداد

المكونات

60:00

وقت
الط ـ ـ ـ ــهي

05:00

الوصفة

للعجينة:

 -١فــي العجــان نضــع الدقيــق والخميــره والســكر والبيكنــج بــودرة

 3كاسات دقيق

ونخلطهــم كويــس

 ٢/1معلقه سكر

 -٢اعجنــي الخليــط فــي الحليــب والمــاء لحــد مــا يصيــر عنــدك

كاس حليب
معلقه خميره

عجينــه ملســاء وطريــه شــويه بــس تختمــر اقطعيهــا كريــات

معلقة بكينخ بودرة

صغيــرة بحجــم البيضــه واتركيهــا ترتــاح

 4/1كيلو جبنة بيضاء

 -٣افــردي العجينــه واحشــيها بالجبــن وارجعــي اعمليهــا كــره

زعتــر اخضــر مفــروم حســب الرغبــه او نعنــاع

واســتمري لحــد مــا يخلــص المقــدار واتركيهــم يرتاحــو وبعديــن

ناشــف وفلفــل احمــر بــودرة

اخبزيهــم فــي الخبــازة بوضــع القطعــه علــى جنــب والضغــط عليهــا

ماء كافي للعجن

شــويه
 -٤اقلبيهــا علــى الناحيــه الثانيــه عشــان تتحمــر وبنفــس الطريقــه
هذا الكتاب تفاعلي عند الضغط على اي صورة سيتم تحويلك لرابط

اخبــزي الباقــي وطبعــا ممكــن تعمليهــا بالجبــن والفلفــل الحــار
البــودرة والنعنــاع الناشــف وصحــه
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إضغــط
حمل
لتحميـل
التطبيق
التطبيق

الخبازات
الكهربائية

بيتزا
الوقت
الكـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــلي

01:05:00

المكونات

وقت
اإلعداد

60:00

وقت
الط ـ ـ ـ ــهي

05:00

الوصفة

للعجينة:

تحضير العجينة /

 ٣كوب ونصف دقيق أبيض

 -١يخلــط اللبــن والمــاء مــع الســكر والزيــت والخميــرة والبيكنــج

ثالثة ارباع كوب لبن

بــاودر والحليــب البــودرة .

نصف كوب ماء

 -٢يضــاف الدقيــق علــى دفعــات حتــى تتماســك العجينــة ثــم

 ٣ملعقة كبيرة سكر

يضــاف الملــح  ،وتعجــن لمــدة  ٥دقائــق .

نصف كوب زيت

 -٣تترك لتخمر لمدة نصف ساعة .

ربع ملعقة صغيرة ملح

تحضير صلصة البيتزا :

 1ملعقة صغيرة بيكنج بودر

 -٤علــى النــار يوضــع زيــت زيتــون مــع البصــل ويقلــب حتــى يتحمــر

 1ملعقة كبيرة خميرة

قليً ــا يضــاف الثــوم والملــح  ،الفلفــل األســود  ،البهــارات اإليطاليــة

 ٥ملعقة كبيرة حليب بودر

 -٥تضــاف صلصــة الطماطــم ويقلــب ثــم الطماطــم المقطــع
والســكر والخــل  ،تتــرك حتــى يثقــل قوامهــا وتتســبك .

صلصة البيتزا :

 -٦تقســم العجينــة وتفــرد بشــكل دائــري وتدهــن بصلصــة البيتــزا

 ١حبة بصل متوسط

ثــم تــرش بجبــن الموزاريــا ،شــرائح البصــل ،الفلفــل البــارد ،الفطــر،

هذا الكتاب تفاعلي عند الضغط على اي صورة سيتم تحويلك لرابط

 ٢حبة طماطم مقطع

الزيتــون .

 ١ملعقة كبيرة معجون طماطم

 -٧توضع في خبازة هوم إلك وتترك حتى تتحمر من الجهتين

 ٢فص ثوم مهروس
ملح وفلفل أسود
بهارات إيطالية
 ١ملعقة صغيرة سكر
 ١ملعقة صغيرة خل أبيض
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إضغــط
حمل
لتحميـل
التطبيق
التطبيق

الخبازات
الكهربائية

خبز الشوفان
الوقت
الكـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــلي

25:00

وقت
اإلعداد

20:00

وقت
الط ـ ـ ـ ــهي

05:00

المكونات

الوصفة

 ١/٢كوب شوفان مطحون

 -١تعجــن تجميــع المكونــات مــع بعــض حتــى نحصــل علــى عجينــة

 ٢/١كوب دقيق أسمر

لينــة ( تلتصــق باليــد قليــا)

رشة ملح

 -٢تترك لترتاح لمدة  ١/٤ساعة

 ١ملعقة كبيرة زيت زيتون

 -٣تقســم لكــرات متســاوية وتفــرد علــى ســطح مرشــوش

 ٢/١نصف كوب ماء دافي

بالدقيــق أو الشــوفان .

ً
مسبقا .
 -٤تسخن خبازة هوم الك
 -٥يوضع في الخبازة ويترك حتى يتحمر من الجهتين .
 -٦تقدم مع اللبنة ،زعتر ،دبس رمان ،رمان ،جوز البيكان.

هذا الكتاب تفاعلي عند الضغط على اي صورة سيتم تحويلك لرابط
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إضغــط
حمل
لتحميـل
التطبيق
التطبيق

الخبازات
الكهربائية

فطائر الحلوم والزعتر
الوقت
الكـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــلي

01:10:00

المكونات

الوصفة

 ٣اكواب دقيق

 -١تخلــط جميــع المكونــات ماعــدا الدقيــق حتــى تختلــط جيــدً ا ،

 ٣ملعقة كبيرة حليب بودرة

يضــاف الدقيــق

 ٣ملعقة كبيرة زبادي

بالتدريــج حتــى نحصــل علــى عجيــن متماســك ويعجــن لمــدة ٥

 ١ملعقة صغيرة خميرة

دقائــق .

 ١كوب ماء

 -٢تترك العجينة لتخمر مدة ساعة .

 ١/٤كوب زيت

 -٣تقســم إلــى كــور بحجــم متســاوي  ،تفــرد وتشــكل كل قطعــة

 ٣مالعق كبيرة سكر

تو ضع

الحشــوة األولــى  :حلــوم شــرائح ،

الحشوة ثم يتم تجميع حافة العجينة لتشكيل زاوية .
ً
مســبقا علــى حــرارة متوســطة ،
 -٤تســخن خبــازة هــوم الــك

زعتــر  ،طماطــم شــرائح  ،فلفــل رومــي

توضــع الفطائــر فــي الخبــازة

شــرائح

وتترك حتى تتحمر جيدً ا  ،تقدم ساخنة .

الحشــوه الثانيــه  :زعتــر  ،ببريــكا ،
هذا الكتاب تفاعلي عند الضغط على اي صورة سيتم تحويلك لرابط

زيــت زيتــون  ،جبــن موزاريــا ( تخلــط
المكونــات مــع بعــض )
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وقت
اإلعداد

01:05:00

وقت
الط ـ ـ ـ ــهي

05:00

إضغــط
لتحميـل
التطبيق

الخبازات
الكهربائية

فطيرة اللحم
الوقت
الكـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــلي

01:10:00

المكونات

وقت
اإلعداد

60:00

وقت
الط ـ ـ ـ ــهي

10:00

الوصفة

 3أكواب طحين ..

 -١تخلــط جميــع مكونــات العجينــة مــع بعــض وتعجــن حتــى تصبــح

 ١ملعقة كبيرة سكر ٢/١

عجينــة متماســكة .

رشة ملح

 -٢تترك لتخمر مدة نصف ساعة

 ١كوب زيت ٤/

 -٣تحضيــر الحشــوة  :يوضــع اللحــم المفــروم فــي مقــاة مــع قليــل

 ١ملعقة كبيرة خميرة

مــن الزيــت ويقلــب حتــى يتغيــر لونــه ثــم يضــاف البصــل والبهــارات

 ١كوب ماء دافي

ويقلــب لمــدة دقيقتيــن ويرفــع عــن النــار
 -٤يضاف له الطحينة والليمون والكراث

حشوة اللحم :
لحم مفروم
 ١حبة متوسطة بصل

با لسمســم

ملح و فلفل أسود

 -٧يوزع اللحم مع قطع من الطماطم .

 ١ملعقة صغيرة كمون

ً
مسبقا
 -٨يوضع في الخبازة الكهربائية بعد تسخينها

 ١ملعقة صغيرة بابريكا

 -٩تترك حتى تتحمر

عصير ليمون  -حسب الرغبة

مــع عصــرة ليمــون

هذا الكتاب تفاعلي عند الضغط على اي صورة سيتم تحويلك لرابط

ربع كوب طحينة
كراث
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 -٥تقسم العجينة إلى كور صغيرة وتفرد
 -٦تدهــن اطــراف العجينــة بقليــل مــن صفــار البيــض وتــرش

ّ
المحمــص ،أوراق الكزبــرة والزعتــر،
 - ١٠تزيــن دبــس الرمــان ،الصنوبــر

إضغــط
لتحميـل
التطبيق

الخبازات
الكهربائية

خبز البصل
الوقت
الكـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــلي

01:08:00

المكونات

الوصفة

 ١كوب ونصف دقيق اسمر

 -١يعجــن نوعــي الدقيــق مــع الملــح والســكر والخميــره بلبــن

 ١كوب ونصف دقيق ابيض

الزبــادي ثــم تتــرك لتخمــر مــدة ســاعة .

 ١كــوب ونــص لبــن زبــادي بحــرارة

 -٢يخلــط البصــل مــع اللومــي والقرفــه ثــم يضــاف للعجينــة

ا لغر فــه

وتعجــن وتتــرك ترتــاح لمــدة ســاعة آخــرى .

 ١ملعقة صغيرة سكر

 -٣تســخن خبــازة هــوم الــك علــى حــرارة  ١٨٠وتدهــن بقليــل مــن

 ١ملعقة صغيرة ملح

الزيــت .

 ٢/١ملعقة صغيرة خميرة

 -٤تدهــن اليــد بالزيــت وتقســم العجينــة لكــور متســاوية بحجــم

 ٢حبة بصل مفروم

البيضــة  ،تفــرد باليــد مــع رشــة دقيــق وتوضــع فــي الخبــازة

 ١ملعقة صغيرة لومي مطحون

 -٥تترك لتتحمر من الجهتين .

 ١/٤ملعقة صغيرة قرفه مطحونة

هذا الكتاب تفاعلي عند الضغط على اي صورة سيتم تحويلك لرابط
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وقت
اإلعداد

60:00

وقت
الط ـ ـ ـ ــهي

08:00

إضغــط
لتحميـل
التطبيق

الخبازات
الكهربائية

الخبز العربي
الوقت
الكـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــلي

43:00

المكونات

وقت
اإلعداد

40:00

وقت
الط ـ ـ ـ ــهي

03:00

الوصفة

 2كوب دقيق

 -1يخلط الدقيق مع الخميرة والسكر والزيت

 1ملعقة صغيرة خميرة

 -2يضاف للعجينة الملح واللبن ثم الماء بالتدريج  ،حتى نحصل

 1ملعقة صغيرة سكر

على عجينة متماسكة

 1ملعقة صغيرة ملح

 -3تعجن لمدة  5دقائق

 3مالعق كبيرة زيت

 -4تترك لتخمر مدة  30دقيقة في مكان دافيء

 3مالعق كبير لبن أو زبادي

 -5تقسم لكرات متساوية وتتترك لترتاح مدة  10دقائق
ً
مسبقا وتوضع على أعلى حرارة  -7تفرد
 -6تسخن الخبازة

ثلثين كوب ماء دافي

العجينة وتوضع في الخبازة  ،تترك حتى تبدأ باالنتفاخ وتقلب
ثم تغلق الخبازة
 -8يترك الخبز حتى يتحمر مدة من دقيقة إلى دقيقتين تقريبً ا .

هذا الكتاب تفاعلي عند الضغط على اي صورة سيتم تحويلك لرابط
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إضغــط
لتحميـل
التطبيق

الخبازات
الكهربائية

بودينج الجبن والتوت
الوقت
الكـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــلي

20:00

المكونات

الوصفة

خبــز بريــوش مقطــع مكعبــات أو

 -١تخلط جميع المكونات جيدً ا ماعدا الخبز .

كر و ســا ن

 -٢يــوزع الخبــز فــي صينيــة خبــازة هــوم الــك الكهربائيــة ثــم يضــاف

 ٢٠٠جرام جبنة كريمي

خليــط الجبــن ويــوزع التــوت .

 ١كوب حليب

 -٣تســخن الخبــازة علــى حــرارة متوســطة وتخبــز لمــدة ١٠ - ٦

 ٤/٣ثالثة ارباع كوب سكر

دقائــق

 ٢حبة بيض
 ١ملعقة صغيرة فانيال
توت

هذا الكتاب تفاعلي عند الضغط على اي صورة سيتم تحويلك لرابط
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وقت
اإلعداد

10:00

وقت
الط ـ ـ ـ ــهي

10:00

ً
ساخنا .
 -٤يرش بالسكر البودرة ويقدم

إضغــط
لتحميـل
التطبيق

الخبازات
الكهربائية

عجة اللحم والبطاطس
الوقت
الكـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــلي

32:00

المكونات

وقت
اإلعداد

20:00

وقت
الط ـ ـ ـ ــهي

12:00

الوصفة

العجينة :

 -١تحضيــر الحشــوة  :يوضــع فــي مقــاة علــى النــار قليــل مــن

 ٢حبة بيض

الزبــدة ثــم

 ١/٢نصف كوب زبادي

يضــاف اللحــم والبهــارات ومعجــون الطماطــم ويقلــب حتــى ينضــج

 ١/٢نصف كوب زيت

ا للحم

١كوب دقيق

ثم يوضع البطاطس .

رشة ملح

 -٢تحضيــر العجينــة بخلــط جميــع المكونــات حتــى يصبــخ خليــط

 ١ملعقة كبيرة بيكنج باودر

ثقيــل
ثم يضاف اللحم وباقي المكونات .

باقي المقادير :

 -٣تدهــن صينيــة خبــازة هــوم الــك بالزيــت ثــم يصــب الخليــط

 ٢٥٠غ لحم مفروم

ويــرش علــى الوجــه سمســم .

 ٢بطاطس مقطع ومسلوق

 -٤توضــع الخبــازة علــى حــرارة منخفضــة ثــم تتــرك حتــى تتحمــر

ملح  /فلفل أسود

العجــة مــن الجهتيــن .

بابريكا
هذا الكتاب تفاعلي عند الضغط على اي صورة سيتم تحويلك لرابط

ثوم بودرة
 ١ملعقة كبيرة معجون طماطم
بصل أخضر
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إضغــط
لتحميـل
التطبيق

الخبازات
الكهربائية

بسبوسة الحليب
الوقت
الكـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــلي

22:00

المكونات

وقت
اإلعداد

10:00

وقت
الط ـ ـ ـ ــهي

الوصفة

الجافة /

 -١تخلط المكونات الجافة جيدً ا ثم يضاف الزيت والقشطة .

 ١كوب سميد

 -٢تدهن صينية خبازة هوم الك ويصب الخليط

 ١كوب حليب بودرة محموس

 -٣تضبط الخبازة على  ، ٢-١تترك البسبوسة لمدة  ١٢دقيقة

 ٢/١نصف كوب سكر

 -٤تخلــط مكونــات صــوص الحليــب علــى النــار حتــى يتجانــس ثــم

 ١ملعقة كبيرة بيكنج باودر

تشــرب البسبوســة .
 -٥تزين بالكريمة المخفوقة والفراولة

السائلة /
 ٢/١نصف كوب زيت
 ١علبة قشطة
صوص الحليب :
 ٣/١كوب حليب مبخر
 ١كوب كريمة خفق
هذا الكتاب تفاعلي عند الضغط على اي صورة سيتم تحويلك لرابط

 ١/٤كوب حليب محلى مركز
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12:00

إضغــط
لتحميـل
التطبيق

قسم

القاليات الهوائية

القاليات
الهوائية

بطاطا حره
الوقت
الكـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــلي

45:00

المكونات

الوصفة

 1بطاطس كبيره

تسلق البطاطس نص استواء

بقدونس مفروم

ثم تقطع مكعبات

 3فص ثوم مطحون

في صحن كبير يخلط البقدونس مع البهارات وزيت الزيتون

 2/1ملعقه صغيره فلفل اسود

ثم تضاف البطاطس المكعبات وتقلب

ملعقه صغيره كمون
ملعقه صغيره بهار مشكل
 2/1ملعقه صغيره كركم
ملعقه صغيره دبس رمان
 2ملعقه كبيره زيت زيتون

هذا الكتاب تفاعلي عند الضغط على اي صورة سيتم تحويلك لرابط
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وقت
اإلعداد

15:00

وقت
الط ـ ـ ـ ــهي

30:00

ً
تقريبا)
ندخلها القاليه الهوائيه حتى االستواء (نص ساعه

إضغــط
لتحميـل
التطبيق

القاليات
الهوائية

دجاج بالفرن
الوقت
الكـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــلي

50:00

المكونات

الوصفة

 ١حبه دجاج كاملة

 -١فــي وعــاء ،ضعــي الثــوم ،البصــل ،الملــح ،الفلفــل األســود،

 ٢فص ثوم مهروس

الببريــكا ،الكمــون ،الكركــم ،إكليــل الجبــل ،عصيــر الليمــون الحامــض

 ١ملعقة كبيرة بصل مبشور

وزيــت الزيتــون ،أخلطــي المكونــات حتــى تتداخــل.

 ٤/١ملعقة صغيرة فلفل اسود

فــي كيــس مخصــص للشــواء وأدخليــه الثالجــة ل  ٤إلــى 5

 ٤/١ملعقة صغيرة بابريكا

ســاعات حتــى يتشــرب الدجــاج التتبيلــة.

 ٤/١ملعقة صغيرة ملح

 ٤/١ملعقة صغيرة كمون

ّ
كل المكونــات
 -٢أضيفــي الدجاجــة
وقلبيهــا مــع التتبيلــة ،ضعــي ّ

ّ -3
حمــي الفــرن الكهربائــي علــى حــرارة  200درجــة مئويــة ،ضعــي

 ٤/١ملعقة صغيرة كركم

الكيــس فــي صينيــة فــرن وأدخليهــا إلــى الفــرن ل  30دقيقــة حتــى

 ١ملعقة صغيرة إكليل الجبل

ينضــج الدجــاج.

 ١ملعقة كبيرة عصير ليمون حامض

 - 4أخرجــي الصينيــة مــن الفــرن وأزيلــي كيــس الفــرن بعنايــة.
ضعــي الدجاجــة علــى صينيــة الفــرن وأدخليهــا مجـ ً
ـددا إلــى الفــرن

 ٢ملعقة كبيرة زيت زيتون

هذا الكتاب تفاعلي عند الضغط على اي صورة سيتم تحويلك لرابط
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وقت
اإلعداد

10:00

وقت
الط ـ ـ ـ ــهي

40:00

ّ
تتحمــر.
حتــى

إضغــط
لتحميـل
التطبيق

القاليات
الهوائية

دجاج البارميزان
الوقت
الكـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــلي

المكونات

الوصفة

 4صدور دجاج (فيليه مقطع أنصاف)

 -1سخني الفرن

 ٢/١ملعقة صغيرة ملح

 -2ضعي الدجاج بين ورق الزبدة ودقيه حتى يصبح رقيقا مثل الستيك.

 ٤/١ملعقة صغيرة فلفل أسود

 -3تبلي الدجاج بالملح والفلفل.

 ٢حبة بيض

 -4اخفقي البيض في طبق.

 ١كوب بقسماط (كعك مطحون)

 -5اخلطي نصف كوب جبن البارميزان مع البقسماط في وعاء.

 ٢/١كوب جبن البارميزان (مبشور)

 -6رشي الدجاج بالطحين ثم غطيه في البيض المخفوق حتى يتغطى.

 ٢ملعقة كبيرة طحين

 -7انقلي الدجاج لطبق البقسماط والجبن وغطيه من كل الجهات.

 ١كوب زيت النباتي

 -8اتركي الدجاج لمدة  15دقيقة في التتبيلة.

 ٢/١كوب صلصة مارينارا الجاهزة

 -9اقلي الدجاج في القالية الهوائية مع التقليب حتى يتحمر ويتقرمش.

 ٤/١كوب جبن موزاريال (مقطع مكعبات صغيرة)

 -10بعــد التحميــر ضعــي الدجــاج فــي طبــق الفــرن ووزعــي صلصــة المارينــارا فوقــه

 ٤/١كوب ريحان (طازج ومفروم)

والجبنــة الموزاريــا والريحــان المفــروم والجبــن البروفولــون وملعقتيــن مــن جبــن

 ٢/١كوب جبنة البروفولون (مبشورة)

البارميــزان وزيــت الزيتــون.

 ٤/١كوب جبنة بارميزان (مبشورة  /كمية إضافية)

 -١١أدخلي الطبق للفرن واتركيه لمدة  20دقيقة حتى يذوب الجبن ويتحمر الوجه.

هذا الكتاب تفاعلي عند الضغط على اي صورة سيتم تحويلك لرابط

 ١ملعقة كبيرة زيت الزيتون
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50:00

وقت
اإلعداد

10:00

وقت
الط ـ ـ ـ ــهي

40:00

إضغــط
لتحميـل
التطبيق

القاليات
الهوائية

اجنحة الدجاج
الوقت
الكـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــلي

30:00

وقت
اإلعداد

10:00

وقت
الط ـ ـ ـ ــهي

20:00

المكونات

الوصفة

 4/1كوب بيتر ميلك أو لبن رايب

 -١ضعــى أجنحــة الدجــاج فــى وعــاء كبيــر وأضيفــي لهــا اللبــن
ً
جيــدا .
الرايــب وقلبــي

 2كيلو أجنحة دجاج
 4/1كوب طحين
توابل دجاج مشوى حسب الذوق
ملح وفلفل أسود حسب الذوق

 -٢ضعــى فــى وعــاء آخــر الطحيــن مــع توابــل الشــواء والملــح
ً
معــا .
والفلفــل االســود وقلبيهــم

زيت للطهى
 -٣ضعــى أجنحــة الدجــاج فــى مزيــج الطحيــن واحــد تلــو اآلخــر
بحيــث يتغلــف بالخلطــة مــن جميــع الجهــات بعــد ذلــك رشــى ســلة
المقــاة الهوائيــة بالقليــل مــن زيــت الطهــى ثــم رصــى أجنحــة
الدجــاج بحيــث يكونــوا طبقــة واحــدة ( اقليهــم علــى دفعــات إن
لــزم األمــر حيــث أنــه ال داعــى للتكــدس لضمــان النضــج الجيــد ) .
 -٤اطهــى الدجــاج لمــدة  20دقيقــة علــى اعلــى درجــة حــرارة مــع
هذا الكتاب تفاعلي عند الضغط على اي صورة سيتم تحويلك لرابط

مراعــاة التقليــب كل  5دقائــق .
 -٥بعــد التأكــد مــن نضــج أجنجــة الدجــاج بالكامــل ارفعيهــم مــن
المقــاة وقدميهــم علــى الفــور .
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إضغــط
لتحميـل
التطبيق

القاليات
الهوائية

صدور دجاج تشيليز
الوقت
الكـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــلي

40:00

وقت
اإلعداد

15:00

وقت
الط ـ ـ ـ ــهي

المكونات

الوصفة

صدور دجاج منزوعة الجلد والعظم.

 -1في وعاء غويط يخلط الدقيق مع جميع التوابل.

 2كوب دقيق.

 -2في وعاء منفصل اخفقي البيض والحليب ً
معا.

 3مالعق صغيرة ملح.

 -3قطعي الدجاج إلى قطعتين.

23:00

 1ملعقة صغيرة فلفل أسود.

 -4اغمســي قطــع الدجــاج فــي مزيــج البيــض ،والحليــب ثــم فــي

 2/1ملعقة صغيرة شطة (إختياري).

مزيــج الدقيــق.

 2/1ملعقة صغيرة بابريكا.

 -5كرري الخطوة  4حتى يتم تغطية الدجاج مرتين.

 1بيضة.

 -6يطهــى فــي القاليــة الهوائيــة لمــدة  23دقيقــة  ،ويقلــب

 1كوب من الحليب.

الدجــاج بعــد حوالــي  15دقيقــة.

 2/1كــوب صلصــة بافلــو فرانــك (إن

 -7دعي الدجاج يستريح على طبق أثناء تحضير الصلصة.

وجــد).

 -8امزجــي الصلصــة الحــارة والزبــدة فــي وعــاء آمــن بالميكروويــف

 2ملعقة كبيرة زبدة.

واطهيهــا لمــدة  30ثانيــة  ،مــع التقليــب حتــى تــذوب.
 -9ضعــي الدجــاج فــي كيــس أو حاويــة مــع غطــاء واســكبي
الصلصــة علــى الدجــاج ،ويهــز حتــى يغطــى الدجــاج بالكامــل.

هذا الكتاب تفاعلي عند الضغط على اي صورة سيتم تحويلك لرابط

 -10تقدم مع صلصة الرانش (أو جبن بلو) وأعواد الكرفس.
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إضغــط
لتحميـل
التطبيق

القاليات
الهوائية

لفائف تاكو بيل
الوقت
الكـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــلي

20:00

المكونات

وقت
اإلعداد

10:00

وقت
الط ـ ـ ـ ــهي

10:00

الوصفة

كيلو من اللحم المفروم

 -١اطهــي اللحمــه علــى النــار ،ثــم أضــف التوابــل ،و  ٢/١ & 1كــوب مــن

 2ملعقة طعام من التوابل المشكلة

المــاء واتركهــا حتــى الغليــان.

 3/1 & 1كوب من الماء

 -2اتركها على نار هادئة ،حتى تمام النضج.

 6قطع خبز التورتيال كبير

 -3فــي وســط كل تورتيــا ضــع مقــدار متوســط مــن اللحــم ،مــع

 3حبات من الطماطم

 4مالعــق كبيــرة مــن جبــن ناتشــو ،ملعقــة صغيــرة مــن القشــدة ،

 12قطعة من جبن الناتشو

شــريحة مــن الخــس ،شــريحة مــن الطماطــم و قطعــة مــن الجبــن

خس مقطع

المكســيكي.

جبن مخلوط مكسيكي

 -4لإلغــاق  ،اغمــر الحــواف ألعلــى  ،فــوق المنتصــف  ،يجــب أن تبــدو

قشدة حامضة

ً
نوعــا مــا مثــل عجلــة دوارة ،كــرر  2و  3مــع اللفــات المتبقيــة.

زيت نباتي

 -5رش سلة القلي أو الرف بالزيت.
 -6ضــع الجهــة المفتوحــة ألســفل فــي المقــاة الهوائيــة ،ورش مــرة
أخــرى بالزيــت.
 -7تطبخ لمدة دقيقتين أو حتى تتحول إلى اللون الذهبي.

هذا الكتاب تفاعلي عند الضغط على اي صورة سيتم تحويلك لرابط

 -٨باستخدام ملعقة  ،اقلبها بعناية ورشها مرة أخرى.
 -9اطبخي دقيقتين إضافيتين وكرري العملية مع باقي الكمية.
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إضغــط
لتحميـل
التطبيق

القاليات
الهوائية

بطاطس ويدجز مقلية
الوقت
الكـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــلي

30:00

وقت
اإلعداد

7:00

وقت
الط ـ ـ ـ ــهي

23:00

المكونات

الوصفة

 5-4حبات من البطاطس متوسطة

 -1بدون تقشير ،قطعي البطاطس إلى قطع متساوية وسميكة نسبيً ا.

الحجم

 -2اخفقي البيض والحليب في وعاء متوسط الحجم.

 1بيضة

 -3ضعي شرائح البطاطس في الخليط واغمسيها جيدً ا.

 2/1نصف كوب من الحليب

 .4فــي وعــاء آخــر  ،اخلطــي الدقيــق مــع الملــح ومســحوق الثــوم والفلفــل

 2ملعقة صغيرة من الملح

الحلــو والفلفــل األســود فيــه وقلبيهــا حتــى تمتــزج.

 2/1ملعقة صغيرة من الفلفل األسود

 -5خــذي شــرائح البطاطــس وغطيهــا بمزيــج الدقيــق  ،مــع التأكــد مــن تغطيــة

 1ملعقة صغيرة من البابريكا

جميــع الجوانــب ،ثــم انفضــي أي طحيــن زائــد.

 2/1ملعقة صغيرة من الثوم البودرة

 -6ادهنــي أســفل المقــاة الهوائيــة أو ســلة القلــي إن وجــد بالقليــل مــن

 1كوب من الدقيق متعدد اإلستخدامات

الزيــت ،ثــم ضعــي شــرائح البطاطــس جنبً ــا إلــى جنــب 13.دقيقــة أو حتــى
تتحلــو للــون الذهبــي.
 -7رشــي البطاطــس بالقليــل مــن الزيــت ،اتركيهــا علــى أعلــى حــرارة لمــدة
 13 - 11دقيقــة أو حتــى تتحلــو للــون الذهبــي.
 -8اقلبيهــا علــى الجهــة األخــرى واتركيهــا  10دقائــق إضافيــة ،تناوليهــا مــع

هذا الكتاب تفاعلي عند الضغط على اي صورة سيتم تحويلك لرابط

الكاتشــب أو المايونيــز.
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إضغــط
لتحميـل
التطبيق

القاليات
الهوائية

ناجتس تشيك فيل
الوقت
الكـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــلي

48:00

وقت
اإلعداد

40:00

وقت
الط ـ ـ ـ ــهي

المكونات

الوصفة

 2/1كيلو صدور دجاج منزوعة الجلد

 -1قطعي صدور الدجاج إلى قطع بحجم  3أصابع.

8:00

منزوعة العظم

 -2أضيفــي قطــع الدجــاج إلــى مخلــل العصيــر واتركيهــا فــي الثالجــة لمــدة

 3مالعق كبيرة سكر بودرة

 30دقيقــة.

 1كوب من الحليب

 -3اخفقي الحليب والبيض ً
معا واتركيهم جانبً ا.
ً
ّ
جانبا.
المكونات الجافة مع التحريك
ُ -4تمزج

 2ملعقة صغيرة ملح

 -5أخرجــي الدجــاج مــن الثالجــة  ،وصفيهــا وضعــي كل منهــا فــي الخليــط

 1بيضة

 2/1 & 1كوب دقيق

الجــاف  ،إلــى الخليــط الســائل  ،ثــم عــودي إلــى الخليــط الجــاف مــع التأكــد

 2/1 & 1ملعقة صغيرة فلفل

مــن أنــه مغطــى جيــدً ا  ،مــع التخلــص مــن الفائــض.

 2/1ملعقة صغيرة بابريكا

 -6رشــي قــاع القاليــة الهوائيــة بالقليــل مــن زيــت الزيتــون ،ضعــي طبقــة

زيت الزيتون
 1كوب من الشبت المفروم

واحــدة مــن الدجــاج ورشــيها بالقليــل مــن الزيــت.

 -7اتركيهــا لمــدة  8دقائــق أو حتــى يصبــح لونهــا ذهبيـ ًـا  ،علــى أعلــى حــرارة

فــي القاليــة الهوائيــة.
 -٨يقلب على الجهة األخرى  ،بعد مرور نصف المدة.
هذا الكتاب تفاعلي عند الضغط على اي صورة سيتم تحويلك لرابط
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إضغــط
لتحميـل
التطبيق

القاليات
الهوائية

فرايد تشيكن بوب كورن
الوقت
الكـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــلي

06:10 :00

وقت
اإلعداد

06:00 :00

وقت
الط ـ ـ ـ ــهي

10:00

المكونات

الوصفة

 1كيلو من صدور الدجاج ،مقطعة إلى

 -1في وعاء كبير  ،أضيفي مكونات الدجاج والمكونات األساسية.

قطع صغيرة

 -2ينقع المزيج في الثالجة لمدة ساعتين على األقل حتى  6ساعات.

 2كوب من حليب اللوز( يمكن إستبداله

 .3في وعاء كبير غويط ،اخلطي المكونات الجافة ً
معا.

بالحليب العادي)

 -4بعــد التتبيــل  ،ضعــي الدجــاج فــي المكونــات الجافــة  ،تخلصــي مــن

 1ملعقة صغيرة ملح

الطحيــن الزائــد  ،ثــم اغمريهــا مــرة أخــرى لفتــرة وجيــزة فــي التتبيلــة  ،ثــم

 2/1ملعقة صغيرة فلفل أسود

جرفيهــا للمــرة الثانيــة فــي المكونــات الجافــة  ،وغطــي كل قطعــة مــن الدجــاج

 2/1ملعقة صغيرة فلفل أحمر مطحون

بالكامــل .تأكــدي مــن التخلــص مــن خليــط الدقيــق الزائــد برفــق.

رذاذ الزيت

 -5رشــي زيــت الزيتــون علــى قــاع وجوانــب وعــاء القلــي .ضعــي الدجــاج فــي
طبقــة متســاوية .نضــع بقيــة الدجــاج جانبــا.

المكونات الجافة
 3أكواب طحين

القاليــة الهوائيــة.

 3مالعق صغيرة ملح

 -7يطهــى فــي القاليــة الهوائيــة علــى اعلــى درجــة حــرارة لمــدة  10دقائــق ،مــع

 2ملعقة صغيرة فلفل أسود

مراعــاة التقليــب بعــد نصــف المــدة٫

هذا الكتاب تفاعلي عند الضغط على اي صورة سيتم تحويلك لرابط

 2ملعقة صغيرة بابريكا
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 -6رشــي الدجــاج مــن األعلــى بــرذاذ ســريع مــن زيــت الزيتــون  ،ثــم ضعيهــا فــي

إضغــط
لتحميـل
التطبيق

القاليات
الهوائية

باستا بالكريمه ودجاج
مقرمش بالبارميزان
الوقت
الكـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــلي

35:00

المكونات

وقت
اإلعداد

15:00

وقت
الط ـ ـ ـ ــهي

20:00

الوصفة

باستا

 -١تغمــس صــدور الدجــاج فــي خليــط اللبــن ترفــع وتغطــى

 ٢كوب كريمة طبخ

بالدقيــق ثــم ترجــع لخليــط اللبــن ثــم تغطــى بالبقســماط

ربع كوب عصير ليمون

والبارميــزان

بقدونس

 -٢توضــع فــي القاليــة الهوائيــة هــوم الــك علــى حــرارة  ٢٠٠لمــدة

 ٤فصوص ثوم

٢٠دقيقــة .

 ٥٠جرام زبدة
جبن بارميزان مبشور

 -٣تســلق الباســتا ويوضــع فــي مقــاة زبــدة ثــم الثــوم ويحمــس
حتــى يتحمــر قليـ ً
ـا ثــم يوضــع عصيــر الليمــون والكريمــة

الدجاج :

والبقدونس والبارميزان ثم توضع الباستا على خليط الكريمة .

صدور دجاج تندر ( رفيعه)

 -٤تقدم الباستا مع الدجاج ورشة من البقدونس .

خليط النقع :
لبن
ملح وفلفل اسود وبودرة ثوم
باقي المكونات :
هذا الكتاب تفاعلي عند الضغط على اي صورة سيتم تحويلك لرابط

بقسماط
دقيق
جبن بارميزان مبشور
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إضغــــــط
لمشاهدة
الوصفـــــة

إضغــط
لتحميـل
التطبيق

القاليات
الهوائية

كفتة اللحم بالجبن
الوقت
الكـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــلي

المكونات

الوصفة

نصف كيلو مفروم بقري

 -١يتبــل اللحــم بالملــح والفلفــل والبهــارات ثــم يضــاف البصــل

بقدونس مفروم

والبقدونــس يعجــن جيــدً ا .

 ١بصل مبشور

 -٢يقســم اللحــم لكــور متوســط الحجــم وتفــرع بشــكل دائــري

ملح وفلفل أسود

علــى ورق شــمعي ثــم يحشــى بالموزاريــا ويغلــق جيــدً ا .

 ١ملعقــة صغيــرة مــن ( بابريــكا -

 -٣توضــع الكفتــه فــي قاليــة هــوم الــك الهوائيــة علــى حــرارة ٢٠٠

كمــون  -بــودرة ثــوم )

لمــدة  ١٥دقيقــة .

 ١/٤كوب بقسماط

 -٤تقدم مع البطاطس االمتبل .

الحشوة :
جبن موزاريال

هذا الكتاب تفاعلي عند الضغط على اي صورة سيتم تحويلك لرابط
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25:00

وقت
اإلعداد

10:00

وقت
الط ـ ـ ـ ــهي

15:00

إضغــط
لتحميـل
التطبيق

القاليات
الهوائية

سلطة الباميا المقرمشة
الوقت
الكـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــلي

33:00

المكونات

الوصفة

 ١حبة بطاطس كبيرة مقطعه مكعبات

-١يخلط دقيق الحمص مع النشا والبهارات والملح

 ١كوب باميا مقمعه ومنظفه

-٢يقلــب البطاطــس فــي خليــط الدقيــق حمــص ويرفــع جانبً ــا ثــم

ويفضل الحجم الصغير

يقلــب الباميــا فــي الخليــط

 ١كوب دقيق حمص

 -٣تســخن قاليــة هــوم الــك الهوائيــة مسـ ً
ـبقا ثــم يوضــع الباميــا

ربع كوب نشا

والبطاطــس فيهــا .

 ١ملعقة صغيرة بودرة بصل

 -٤تضبــط القاليــة الهوائيــة علــى درجــة حــرارة  ٢٠٠ - ١٨٠مــدة ١٨

 ١ملعقة صغيرة بهار ليمون

دقيقــه .

بديل بهار الليمون :

 -٥تحضيــر الصلصــة  :يوضــع علــى النــار قليــل مــن الزيــت ثــم

كركم وبودرة ثوم وفلفل اسود وبشر ليمون

الطماطــم و معجــون الطماطــم ثــم عصيــر الليمــون والملــح

 ١ملعقة صغيرة بابريكا

والشــطة المجروشــة

 ١ملعقة صغيرة كزبرة ناشفه

تترك حتى تثقل وتتسبك .

هذا الكتاب تفاعلي عند الضغط على اي صورة سيتم تحويلك لرابط

 ٢ملعقة صغيرة ملح

 -٦فــي صحــن التقديــم يوضــع طبقــة خــس ثــم البقدونــس

نصف كوب خس مقطع

والبصــل االخضــر ثــم الفلفــل الرومــي وطبقــة مــن البطاطــس

نصف كوب فلفل رومي ملون مقطع

والباميــا وأخيــرً ا الصلصــة الحمــراء ويزيــن بقليــل مــن الصنوبــر .

نصف كوب بقدونس مفروم
ربع كوب بصل اخضر مقطع
صنوبر محمص او مقلي للزينة
مقادير الصلصة :
 ١حبة طماطم كبيرة معصورة
 ١ملعقة صغيرة معجون طماطم
عصير ليمونه
نصف ملعقة صغيرة شطة مجروشه
نصف ملعقة صغيرة ملح
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وقت
اإلعداد

15:00

وقت
الط ـ ـ ـ ــهي

18:00

إضغــط
لتحميـل
التطبيق

القاليات
الهوائية

تاكو
الوقت
الكـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــلي

01:20:00

وقت
اإلعداد

60:00

وقت
الط ـ ـ ـ ــهي

20:00

المكونات

الوصفة

 ٣صــدور دجــاج مقطعــه لشــرائح

 -١يخلــط اللبــن مــع الفلفــل األحمــر والبهــارات والثــوم ثــم توضــع

عر يضــة

صــدور الدجــاج
 -٢تترك التتبيلة لمدة التقل عن ساعة .

للتبيبل /

 -٣يــزال عــن صــدور الدجــاج التتبيلــة وتغمــس فــي الدقيــق المبهــر

 ١كوب لبن

ثــم فــي البيــض ثــم

 ١ملعقة صغيرة فلفل أحمر بودرة

البقسماط
ً
مسبقا
 -٤تسخن قالية هوم الك الهوائية

 ١ملعقة صغيرة ثوم بودرة

 -٥توضع في القالية الهوائية على حرارة  170لمدة  12دقيقة .
ً
جيدا .
 -٦تخلط مكونات الصوص في الخالط الكهربائي

 ١ملعقة صغيرة بهارات مشكلة

لتغميس صدور الدجاج /

 -٧يقــدم الدجــاج مــع خبــز تورتيــا المحمــص والصــوص وســلطة

دقيق مبهر وبيض وبقسماط

مكونــة مــن خــس
وملفوف وليمون .

الصوص /
هذا الكتاب تفاعلي عند الضغط على اي صورة سيتم تحويلك لرابط

 ١علبة زبادي أو سور كريم
نصف كوب بقدونس وكزبرة
 ٢فــص ثــوم عصيــر ليمــون -حســب
الرغبــة -
 ٢ملعقة كبيرة زيت زيتون
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إضغــــــط
لمشاهدة
الوصفـــــة

إضغــط
لتحميـل
التطبيق

القاليات
الهوائية

شيش طاووق الدجاج
الوقت
الكـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــلي

40:00

وقت
اإلعداد

30:00

وقت
الط ـ ـ ـ ــهي

10:00

المكونات

الوصفة

مقادير شيش طاووق الدجاج :

ً
مسبقا على حرارة 200
 -١تسخن قالية هوم الك الهوائية
 -٢يوضــع الشــيش طــاووق فــي القاليــة لمــدة مــن  10إلــى 12

 ٣قطع صدور دجاج تقطع أوصال
 ١علبة زبادي

دقيقــة

ً
ساخنا مع الرز األبيض
 -٣يقدم

 ١حبة ليمون ( معصورة )
 ١ملعقة صغيرة بهارات مشكلة
 ١ملعقة صغيرة ثوم مهروس
 ١ملعقة كبيرة زيت زيتون
 ١ملعقة صغيرة خردل
ملح وفلفل أسود
( يتــرك الدجــاج فــي التتبيلــة مــدة
نصــف ســاعة  ،يوضــع فــي أعــواد
الشــواء مــع قطــع مــن البصــل
هذا الكتاب تفاعلي عند الضغط على اي صورة سيتم تحويلك لرابط

والفلفــل الرومــي )
مقادير شيش طاووق اللحم :
لحم أوصال
صويــا صــوص  ،ثــوم مهــروس  ،فلفــل
أســود
( توضــع الخلطــة علــى اللحــم ثــم
فــي أعــواد الشــواء مــع حبــات مــن
المشــروم )
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إضغــــــط
لمشاهدة
الوصفـــــة

إضغــط
لتحميـل
التطبيق

القاليات
الهوائية

فالفل
الوقت
الكـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــلي

25:00

وقت
اإلعداد

15:00

وقت
الط ـ ـ ـ ــهي

المكونات

الوصفة

 ٢كــوب حمــص ( منقــوع فــي المــاء

 -١تفرم جميع المكونات مع بعض .

مــدة  12ســاعة )
ثلث كوب بقدونس

10:00

 -٢تشكل الفالفل على شكل أقراص .

ً
مسبقا على حرارة 180
 -٣تسخن قالية هوم الك الكهربائية

ثلث كوب كزبرة

 -٤توضــع الفالفــل فــي القاليــة بعــد التشــكيل مباشــرة تتــرك

ربع كوب بصل أخضر

حتــى تتحمــر مــن الجهتيــن

نصف بصلة

 -٥تقــدم ســاخنة أو توضــع فــي علبــة محكمــة اإلغــاق لحفظهــا

 ٢فص ثوم

لحيــن التقديــم واألكل

 ١ملعقة كبيرة زيت
 ١ملعقة صغيرة كمون
 ١ملعقة صغيرة كزبزة ناشفة
 ١ملعقة صغيرة بيكربونات الصوديوم
 ٢ملعقة صغيرة ملح
 1ملعقة صغيرة فلفل أسود
هذا الكتاب تفاعلي عند الضغط على اي صورة سيتم تحويلك لرابط
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إضغــــــط
لمشاهدة
الوصفـــــة

إضغــط
لتحميـل
التطبيق

قسم

العجانات

العجانات
الكهربائية

دونات
الوقت
الكـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــلي

01:10:00

المكونات

الوصفة

 ٤كوب دقيق

 -١تعجــن جميــع مكونــات العجينــة بإســتثناء الزبــدة بعجانــة هــوم

 ٢ملعقة صغيرة خميرة

الــك  ،ثــم تضــاف الزبــدة بالتدريــج وتعجــن لمــدة  ٥دقائــق .

 ١ملعقة ونص بيكنج باودر

 -٢تتــرك تخمــر لمــدة ســاعة  ،يــرش قليــل مــن الدقيــق علــى
ســطح العمــل و تفــرد العجينــة بســمك ٔ ١/٢انــش

 ١كوب حليب دافي

 -٣ثم تشكل بقطاعة الدونات وتترك ترتاح مدة  ١٥دقيقة .

ربع كوب سكر

هذا الكتاب تفاعلي عند الضغط على اي صورة سيتم تحويلك لرابط
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وقت
اإلعداد

01:05:00

وقت
الط ـ ـ ـ ــهي

05:00

 ٢صفار بيض

 -٤تقلــى بزيــت ســاخن علــى حــرارة  ١٨٠تتــرك حتــى تتحمــر مــن

 ١ملعقة صغيرة فانيال

األســفل وتقلــب وتتــرك حتــى تتحمــر .

 ٥٠جرام زبدة لينة

 -5تغطى بالسكر البودرة أو شوكوالتة مذوبة

إضغــط
لتحميـل
التطبيق

العجانات
الكهربائية

بابكا القرفة والبرتقال
الوقت
الكـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــلي

01:25:00

المكونات

وقت
اإلعداد

60:00

وقت
الط ـ ـ ـ ــهي

25:00

الوصفة

 ٤كوب دقيق

 -١تحضير العجينة :

 ١٠٠جرام زبدة  -بدرجة حرارة الغرفة

ينخل الدقيق مع البيكج باودر والملح والقرفة .

 ١كوب حليب دافئ

 -٢فــي وعــاء عجانــه هــوم إلــك يضــاف الحليــب والخميــرة والســكر

 ١ملعقة كبيرة خميرة

تخلــط ثــم تتــرك  ٥دقائــق لتتفاعــل الخميــرة .

 ١ملعقة كبيرة سكر

 -٣يضــاف العســل والبيــض والفانيــا وبشــر البرتقــال  ،تخلــط

 ١/٤ربع كوب عسل

جيــدً ا ثــم يضــاف خليــط الدقيــق  ،واثنــاء العجــن تضــاف الزبــدة

 ٢حبة بيض

بالتدريــج .

 ١/٢نصف ملعقة صغيرة ملح

 -٤يســتمر العجــن لمــدة  ١٠دقائــق حتــى تصبــح العجينــة لينــة

 ١ملعقة صغيرة بيكنج باودر

وناعمــة  ،تتــرك تخمــر مــدة  ٤٥دقيقــة .

 ١ملعقة صغيرة قرفة

 -٥بعــد التخميــر تفــرد العجينــة وتقطــع لشــرائح طوليــة عريضــة

 ١ملعقة صغيرة فانيال

تدهــن بخليــط الدهــن ثــم تشــكل علــى شــكل ظفائ ــر صغيــرة .

 ١ملعقة كبيرة بشر برتقال

 -٦توضــع فــي قوالــب مســتطيلة صغيــرة مدهونــة زبــدة  ،تتــرك
لتخمــر مــدة  ٣٠دقيقــة ثــم تمســح بقليــل مــن البيــض المخفــوق

هذا الكتاب تفاعلي عند الضغط على اي صورة سيتم تحويلك لرابط

خليط الدهن :

مــع الحليــب

 ١٠٠جرام زبدة

 -٧تخبــز فــي فــرن مســبق التســخين علــى درجــة  ١٨٠لمــدة ٢٥

ثالثة أرباع كوب سكر بني رطب

دقيقــة حتــى تتحمــر .

 ١ملعقة كبيرة ونصف قرفة

 -٨وهــي شــاحنة تدهــن بقليــل مــن الزبــدة مخلــوط بالعســل  ،مــع
رشــة مــن الســكر .
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إضغــط
لتحميـل
التطبيق

العجانات
الكهربائية

معجنات األجبان بالدقيق األسمر
الوقت
الكـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــلي

01:10:00

المكونات

الوصفة

 ١كوب ونصف دقيق اسمر

 -١فــي وعــاء عجانــه هــوم إلــك يخلــط اللبــن والمــاء مــع الســكر

 ١كوب ونصف دقيق أبيض

والزيــت والخميــرة والبيكنــج بــاودر والحليــب البــودرة .

ثالثة ارباع كوب لبن

 -٢يضــاف الدقيــق علــى دفعــات حتــى تتماســك العجينــة ثــم

نصف كوب ماء

يضــاف الملــح  ،وتعجــن لمــدة  ٥دقائــق .

 ٣ملعقة كبيرة سكر

 -٣تتــرك لتخمــر لمــدة نصــف ســاعة  ،ثــم تشــكل وتحشــى

نصف كوب زيت

بحشــوة الجبــن .

ربع ملعقة صغيرة ملح

 -٤يدهن الوجه بالبيض المخفوق مع الحليب المبخر .

ملعقة صغيرة بيكنج بودر

 -٥تخبز في الفرن على حرارة  ١٨٠حتى تتحمر .

ملعقة كبيرة خميرة.
 ٥ملعقة كبيرة حليب بودر
حشوة الجبن:
جبــن فيتــا  -جبــن حلــوم مبشــور -
هذا الكتاب تفاعلي عند الضغط على اي صورة سيتم تحويلك لرابط

جبــن موزاريــا  -جبــن ســائ ل -نعنــاع
 -بقدونــس
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وقت
اإلعداد

01:05:00

وقت
الط ـ ـ ـ ــهي

05:00

إضغــط
لتحميـل
التطبيق

العجانات
الكهربائية

المرسه
الوقت
الكـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــلي

17:00

المكونات

وقت
اإلعداد

12:00

وقت
الط ـ ـ ـ ــهي

05:00

الوصفة

للعجينة /

 -١تعجــن مقاديــر العجينــة فــي عجانــة هــوم الــك حتــى تتكــون

 ٢كوب وربع دقيق

عجينــه متماســكه تتــرك لترتــاح لمــدة  ١٠دقائــق .

ربع كوب زيت

 -٢تفــرد فــي الخبــازة الكهربائيــة حتــى تتحمــر جيــدً ا مــن الجهتيــن ،

ثالثة أرباع كوب ماء دافي

ثــم تفــرم بالملحــق المرفــق مــع عجانــة هــوم الــك .

 ١/٤ربع ملعقة صغيرة ملح

 -٣يهــرس المــوز بالشــوكه ويضــاف للخبــز المفــروم حتــى يصبــح
متماســك ونضيــف لــه الفطيــر ونقلــب ليــن يصيــر متماســك .

باقي المكونات /
موز مستوي
عسل
سمن

هذا الكتاب تفاعلي عند الضغط على اي صورة سيتم تحويلك لرابط
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 -٤يوضع في صحن التقديم ويرش بالسمن والعسل .

إضغــط
لتحميـل
التطبيق

العجانات
الكهربائية

كوكيز
الوقت
الكـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــلي

20:00

المكونات

الوصفة

 ٢كوب دقيق.

 -١ينخــل الدقيــق مــع البيكنــج بــاودر والبيكنــج صــودا والملــح

 ١٠٠جرام اصبع زبدة

والنشــا

نصف كوب سكر بني فاتح رطب.
ربع كوب سكر ٔابيض.

 -٢يخفــق بعجانــة هــوم الــك الزبــدة مــع الســكر حتــى يصبــح
خليــط كريمــي ثــم يضــاف البيــض ويخلــط علــى ســرعة منخفضــة

بيضة كبيرة

 -٣يضاف خليط الدقيق والشوكوالتة .

صفار بيضة.

 -٤يؤخــذ مقــدار مــن الكوكيــز ويحشــى بمكعبــات شــوكوالتة

 ١ملعقة كبيرة فانيليا.

بالحليــب وتكــور .

نصف ملعقة صغيرة بيكنج باودر.

 -٥تخبز على حرارة  ٢٠٠من األسفل لمدة  ١٠دقائق .

نصف ملعقة صغيرة بيكنج صودا.

 -٦تقدم دافئة وتحفظ في علبة محكمة اإلغالق .

نصف ملعقة صغيرة ملح.
ملعقة صغيرة نشاء
 ٢٧٥جــرام حبــوب شــكوالتة شــبة
محــا ة
هذا الكتاب تفاعلي عند الضغط على اي صورة سيتم تحويلك لرابط
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وقت
اإلعداد

10:00

وقت
الط ـ ـ ـ ــهي

10:00

إضغــط
لتحميـل
التطبيق

العجانات
الكهربائية

كيك اللوز والتوت المشكل
الوقت
الكـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــلي

30:00

المكونات

وقت
اإلعداد

10:00

الوصفة

 ١كوب دقيق

 -١ينخل الدقيق واللوز والسكر والبيكنج باودر والملح

 ١كوب دقيق اللوز المطحون

 -٢يخفــق فــي عجانــة هــوم الــك الزبــدة مــع الســكر علــى ســرعة

 ١٥٠جرام زبدة

متوســطة حتــى يصبــح خليــط كريمــي ثــم يضــاف البيــض

 ٤/٣ثالثة أرباع كوب سكر

بالتدريــج ثــم الفانيــا وخالصــة اللــوز .

 ٣حبة بيض

 -٣يضــاف خليــط الدقيــق المنخــول ويخلــط علــى ســرعة هادئــة

 ١ملعقة صغيرة بيكنج باودر

حتــى يتجانــس الخليــط .

 ١/٤ربع ملعقة صغيرة ملح

 -٤يــوزع الخليــط فــي قوالــب التــارت  ،يزيــن بالتــوت واللــوز

 ١ملعقة صغيرة فانيال

المبشــور .

 ١ملعقة صغيرة خالصة اللوز

 -٥تخبــز علــى حــرارة  ١٨٠لمــدة  ٢٥ - ٢٠دقيقــة حتــى يتحمــر وينضــج
.
 -٦تزين برشة من السكر .

هذا الكتاب تفاعلي عند الضغط على اي صورة سيتم تحويلك لرابط
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وقت
الط ـ ـ ـ ــهي

20:00

إضغــط
لتحميـل
التطبيق

قسم

السخانات المتنوعة

سخانات
بأشكال
متعددة

بانوفي وافل
الوقت
الكـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــلي

15:00

وقت
اإلعداد

10:00

وقت
الط ـ ـ ـ ــهي

05:00

المكونات

الوصفة

 2/1كوب صوص الكراميل الجاهز

 -١نضــع البيــض والســكر والفانيليــا فــي وعــاء الخلــط وتخفــق
ً
ً
تدريجيــا
جيــدا ثــم نضيــف الزيــت ونكمــل خفــق ونضيــف الحليــب

 3حبات موز
 ٢/١كوب كريمة جبنه
 ٢/١كوب بسكويت
 ٢حبة بيض

مــع االســتمرار بالخفــق نضــع البيكنــج بــاودر فــوق الطحيــن ثــم
تدريجيـ ًـا نضيــف الطحيــن الــى الخليــط نخفــق حتــى يتشــكل لــك

ً
ً
ً
جانبــا ليهــدأ.
لزجــا ونضــع الخليــط
خليطــا

 ٢كوب طحين
 4ملعقة صغيرة بيكنج بودر
 ٢/١كوب زيت

 -٢نجهــز جهــاز الوافــل بوضــع القليــل مــن الزبــده ثــم نســكب
القليــل مــن الخليــط ونتركــة لتجهــز قطعــة الوافــل.

 3مالعق صغيرة سكر
 ٤/٣ & ١كوب حليب

 -٣نضــع الوافــل الجاهــز فــي صحــن التقديــم ونبــدأ بتزيينهــا

 ٢/١ملعقة صغيرة فانيليا

بوضــع طبقــة مــن كريمــة الجبنــة ثــم ننثــر البســكوت المطحــون

 ٤/١اصبع زبدة (لجهاز الوافل)

فــوق الكريمــة ثــم ســيرب الكراميــل ونرتــب المــوز المقطــع فــوق
طبقــة الجبنــة والبســكويت وطبقــة الســيرب ونــرش القليــل مــن

هذا الكتاب تفاعلي عند الضغط على اي صورة سيتم تحويلك لرابط

البســكويت المطحــون ويتــم تقديمهــا.
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إضغــط
لتحميـل
التطبيق

سخانات
بأشكال
متعددة

سينامون رولز وافل
الوقت
الكـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــلي

15:00

المكونات

وقت
اإلعداد

10:00

وقت
الط ـ ـ ـ ــهي

05:00

الوصفة

 70غرام زبدة طرية

ّ
تجمــع نضيــف
 -١تعجــن جميــع المقاديــر ماعــدا الزبــدة وبعــد ان

 ٢ملعقة صغيرة خميرة

الزبــدة ونعجــن لمــدة عشــرة دقائــق علــى ســرعة عاليــة.

 ٢ملعقة كبيرة سكر
 250غرام طحين

 -٢نغطي العجينة ونتركها تتخمر مدة من  ٣٠الى  ٤٠دقيقة.

 2/1كوب حليب
بيضة

 -٣نفــرد العجينــة وندهنهــا بالزبــدة وباقــي مكونــات الحشــوة

رشة ملح وفانيال

ونشــكلها.

الحشوة

 -٤نخبزها في جهاز الوافل.

 2/1كوب سكر بني رطب
 50غرام زبدة طرية
 ٢ملعقة صغيرة قرفة
هذا الكتاب تفاعلي عند الضغط على اي صورة سيتم تحويلك لرابط
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 -٥تقدم مع النستلة والشكوالتة.

إضغــط
لتحميـل
التطبيق

سخانات
بأشكال
متعددة

كرات البيتزا
الوقت
الكـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــلي

15:00

وقت
اإلعداد

10:00

وقت
الط ـ ـ ـ ــهي

05:00

المكونات

الوصفة

خليط البانكيك :

 -١يخلــط جميــع مكونــات البانكيــك حتــى نحصــل علــى خليــط

 ١حبة بيض

ناعــم .

 ١كوب دقيق
 ١كوب حليب أو لبن

 -٢تضاف باقي المكونات ويخلط جيدً ا .
ً
مسبقا  ،ترش بقليل من الزيت
 -٣تسخن األلة

 ٢ملعقة كبيرة سكر

 -٤يوضــع الخليــط فــي األلــة بعــد مــرور نصــف دقيقــة يقلــب

 ٢ملعقة كبيرة زيت

نــص تقليــب ثــم يكــرر التقليــب حتــى نحصــل علــى كــرة بتحميــر

نصف ملعقة كبيرة بيكنج باودر

متســاوي مــع كل الجهــات .

 ١ملعقة صغيرة ملح

ً
ساخنا .
 -٥يقدم

باقي المكونات :
 ١/٤ربع كوب جبن شيدر
 ١/٤ربع كوب جبن موزاريال
 ٢ملعقة كبيرة زيتون أسود مفروم
 ٢ملعقة كبيرة زيتون اخضر مفروم
هذا الكتاب تفاعلي عند الضغط على اي صورة سيتم تحويلك لرابط

 ١ملعقة كبيرة بصل أخضر
 ١ملعقة كبيرة بقدونس
 ١/٢ملعقــة صغيــرة اعشــاب ايطاليــة
مجففــة
 ١/٤ملعقة صغيرة ثوم بودرة
 ١/٤ملعقة صغيرة بابربكا
ملح وفلفل اسود
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إضغــــــط
لمشاهدة
الوصفـــــة

إضغــط
لتحميـل
التطبيق

سخانات
بأشكال
متعددة

ميني بانكيك
الوقت
الكـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــلي

15:00

المكونات
 ١حبة بيض

وقت
اإلعداد

10:00

وقت
الط ـ ـ ـ ــهي

05:00

الوصفة
 -١تخلط جميع المكونات وتترك لترتاح جانبً ا لمدة  10دقائق

 ١كوب دقيق

 -٢تســخن ألــة المينــي بانكيــك هــوم الــك مسـ ً
ـبقا  ،يصــب الخليــط

 ١كوب حليب أو لبن

فــي األلــة يتــرك حتــى يتحمــر ثــم يقلــب للجانــب األخــر

ربع كوب سكر

 -٣تقدم مع الفواكة وصوص الشوكوالتة أو الكراميل .

 ٢ملعقة كبيرة زيت
نصف ملعقة كبيرة بيكنج باودر
 ١ملعقة صغيرة فانيال سائلة

هذا الكتاب تفاعلي عند الضغط على اي صورة سيتم تحويلك لرابط

104

إضغــــــط
لمشاهدة
الوصفـــــة

إضغــط
لتحميـل
التطبيق

سخانات
بأشكال
متعددة

كرات الفالفل
الوقت
الكـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــلي

20:00

المكونات

الوصفة

 ٣بيضات.

 -١تخلــط جميــع المكونــات فــي محضــر الطعــام ماعــدا دقيــق

ربع حزمة بقدونس.

الحمــص والبيكنــج

ربع حزمة كزبرة.

بودر .

 ١كوب حليب سائل.

 -٢بعدما يصبح خليط ناعم تضاف باقي المكونات .
 -٣يســخن مسـ ً
ـبقا جهــاز هــوم إلــك  ( ١*٤القطعــة الخاصــة بالبــوب

نصف بصل صغيرة

كيــك )

 ١ملعقة صغيرة كمون.

 -٤تــرش القوالــب بزيــت زيتــون والقليــل مــن السمســم المحمــص

 ١ملعقة صغيرة ملح.

ثــم يوضــع الخليــط بالتســاوي فــي القوالــب .

 ٢فص ثوم.

نصف كوب زيت.

 ١كوب ونصف دقيق ّ
حمص
 ١ملعقة كبيرة بيكنج باودر

هذا الكتاب تفاعلي عند الضغط على اي صورة سيتم تحويلك لرابط
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وقت
اإلعداد

15:00

وقت
الط ـ ـ ـ ــهي

05:00

 -٥يترك حتى يتحمر من الجهتين .
 -٦ويقدم مع صلصة الطحينة .

إضغــط
لتحميـل
التطبيق

سخانات
بأشكال
متعددة

كريب
الوقت
الكـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــلي

13:00

وقت
اإلعداد

10:00

وقت
الط ـ ـ ـ ــهي

03:00

المكونات

الوصفة

 1كوب دقيق

 -١يخلــط الحليــب مــع البيــض والزيــت والســكر والفانيــا ثــم يضــاف

 1كوب حليب

الدقيق

 1حبة بيضة كبيرة

وتخلط جيدً ا حتى نحصل على مزيج ناعم .

 3مالعق كبيرة زيت

 -٢تسخن ألة الكريب هوم الك .

 2ملعقة كبيرة سكر

 -٣يوضــغ مقــدار واحــد مــن الخليــط  ،يكشــط بشــكل دائــري

 1ملعقة صغيرة فانيال

باســتخدام األداة
الخشبية
 -٤يتــرك حتــى يتحمــر مــن اســفل ويقلــب ويتــرك لمــدة  5ثوانــي
فقــط ويرفــع .
 -٥يقدم مع صلصة الشوكالتة والفواكة حسب الرغبة .

هذا الكتاب تفاعلي عند الضغط على اي صورة سيتم تحويلك لرابط
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إضغــط
لتحميـل
التطبيق

سخانات
بأشكال
متعددة

كرات البسبوسة
الوقت
الكـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــلي

15:00

المكونات

الوصفة

نصف كوب سميد.

 -١تخلط جميع المكونات جيدً ا .

نصف كوب جوز هند

 -٢توضع في كيس حلواني ثم توزع في جهاز هوم إلك . ١*٤

 ٣/١ثلث كوب سكر.

 -٣تترك حتى تتحمر من الجهتين .

 ٣/١ثلث كوب زيت.

 -٤تزين بالمكسرات والورد المجفف وتقدم مع شيرة دافئة .

 ١٧٠جرام قشطة
 ١ملعقة صغيرة بيكنج باودر.
 ١بيضة.
 ١ملعقة صغيرة فانيال

هذا الكتاب تفاعلي عند الضغط على اي صورة سيتم تحويلك لرابط

110

وقت
اإلعداد

10:00

وقت
الط ـ ـ ـ ــهي

05:00

إضغــط
لتحميـل
التطبيق

سخانات
بأشكال
متعددة

أكواب الوافل
الوقت
الكـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــلي

13:00

المكونات

الوصفة

 ١كوب ونصف دقيق منخول

 -١يخفق البيض مع السكر حتى يصبح كريمي ويذوب السكر

 ١ملعقة صغيرة بيكنج باودر

 -٢تضاف الفانيال ثم الزبدة المذوبة

نصف كوب سكر

 -٣يوضع الدقيق والبيكنج باودر ويقلب الخليط جيدً ا
ً
مسبقا وتمسح بقليل من الزيت
 -٤تسخن األلة

نصف كوب زبدة مذوبة

 -٥توضع كمية  1ملعقة كبيرة في كل كوب ثم يغلق الجهاز

 ١ملعقة صغيرة فانيال

 -٦تترك لمدة من  2إلي  3دقائق أو حتى تتحمر جيدً ا

 ٣حبة بيض

هذا الكتاب تفاعلي عند الضغط على اي صورة سيتم تحويلك لرابط

112

وقت
اإلعداد

10:00

وقت
الط ـ ـ ـ ــهي

03:00

إضغــط
لتحميـل
التطبيق

سخانات
بأشكال
متعددة

الدونات السائلة
الوقت
الكـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــلي

15:00

المكونات

الوصفة

 ١بيضة

 -١يخفــق البيــض مــع الســكر والفانيــا  ،ثــم يضــاف الزيــت والحليــب

 ١ملعقة كبيرة فانيال سائلة

ويخلــط جيــدً ا .

سكر
 ٢/١نصف كوب ُ

 -٢يضاف الدقيق والبيكنج بودر والملح .

 ٤/٣ثالثة أرباع كوب حليب

 -٤يوضع خليط الدونات في كيس حلواني

ملعقة كبيرة بيكنج باودر

 -٥يوزع في األلة  ،ويترك حتى يتحمر من الجهتين .
في اآللة أو في صينية الدونات ُ
وتخبز في الفرن ..

رشة ملح

 -٦تزين بخليط السكر الملون .

 ٣ملعقة كبيرة زيت
 ١كوب وتلت دقيق

خليط السكر الملون :
 ١كوب سكر بودرة
 ٢ملعقة كبيرة حليب
ملونات طعام  /شوكوالتة بودرة
هذا الكتاب تفاعلي عند الضغط على اي صورة سيتم تحويلك لرابط
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وقت
اإلعداد

10:00

وقت
الط ـ ـ ـ ــهي

05:00

ً
مسبقا
 -٣تسخن ألة متعددة الوظائف هوم إلك 1x6

إضغــط
لتحميـل
التطبيق

سخانات
بأشكال
متعددة

وافل الليمون والتوت
الوقت
الكـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــلي

15:00

المكونات

الوصفة

 4/3كوب حليب سائل

 -١تخلــط المكونــات الســائلة جيــدً ا ثــم يضــاف لهــا باقــي

ملعقتين كبيرة زيت

المكونــات وتخلــط
ً
جيدا ،ثم يضاف حبات من التوت األزرق
حتى تمزج

بيضة
 ١ملعقة كبيرة فانيال سائلة

ً
مســبقا الــة التوســت هــوم الــك  ١*٨المرفــق الخــاص
 -٢تســخن

 ١ملعقة صغيرة بشر ليمون

بالوافــل

 ١كوب طحين

 -٣يوضع الخليط في األلة ويترك حتى يتحمر من الجهتين .

رشة ملح
 ١ملعقة كبيرة سكر
 ١ملعقة كبيرة بيكنج باودر

هذا الكتاب تفاعلي عند الضغط على اي صورة سيتم تحويلك لرابط
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وقت
اإلعداد

10:00

وقت
الط ـ ـ ـ ــهي

05:00

 -٤تزين بالسكر البودر  ..والتوت .

إضغــط
لتحميـل
التطبيق

سخانات
بأشكال
متعددة

اصابع التشوروز
الوقت
الكـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــلي

هذا الكتاب تفاعلي عند الضغط على اي صورة سيتم تحويلك لرابط
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15:00

وقت
اإلعداد

10:00

وقت
الط ـ ـ ـ ــهي

05:00

المكونات

الوصفة

 ١كوب دقيق

 -١يوضع على النار الماء والزبدة والسكر ويترك حتى يغلي .

 ١كوب ماء

 -٢يضــاف الدقيــق ويقلــب حتــي يمتــزج  ،يرفــع عــن النــار ثــم يضــاف

 ١٠٠جرام زبدة

البيــض بالتدريــج ثــم تضــاف الفانيال .

 ٣حبة بيض

 -٣توضــع فــي كيــس حلوانــي وتــوزع فــي ألــة الشــوروز مــن

 ١ملعقة كبيرة فانيال

هــوم إلــك  ،تتــرك تتحمــر مــن الجهتيــن .

رشة ملح

 -٤تغطــى بســكر ناعــم الحبيبــات مــع القرفــة  ،وتقــدم مــع صلصــة

 ١ملعقة كبيرة سكر

الشــوكوالتة و الكراميــل .

إضغــط
لتحميـل
التطبيق

سخانات
بأشكال
متعددة

تشوروز اليقطين
الوقت
الكـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــلي

15:00

المكونات

الوصفة

 ٦٠جرام زبدة بحرارة الغرفة

 -١تخلــط الزبــدة و الســكر حتــى يصبــح خليــط كريمــي ثــم يضــاف

سكر بٌ ني
نصف كوب ٌ

البيــض  ،هريــس اليقطيــن ،البهــارات والفانيــا .

 ١كوب دقيق

 -٢يضــاف الدقيــق والبيكنــج بــاودر والملــح ويخلــط حتــى يتكــون

 ١ملعقة صغيرة بهارات اليقطين

خليــط ناعــم .

نصف ملعقة صغيرة بكينج باودر

 -٣توضــع فــي كيــس حلوانــي وتــوزع فــي ألــة الشــوروز مــن

ربع ملعقة صغيرة ملح

هــوم إلــك  ،تتــرك تتحمــر مــن الجهتيــن .

 ١ملعقة كبيرة من هريس اليقطين

 -٤تدهــن بقليــل مــن الزبــدة الذائبــة وتغطــى بســكر ناعــم

١حبة بيض
 ١ملعقة صغيرة ڤانيال

هذا الكتاب تفاعلي عند الضغط على اي صورة سيتم تحويلك لرابط
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وقت
اإلعداد

10:00

وقت
الط ـ ـ ـ ــهي

05:00

الحبيبــات مــع القرفــة .

إضغــط
لتحميـل
التطبيق

قسم

العصارات البطيئة

العصارة
البطيئة

العصير األخضر
الوقت
الكـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــلي

المكونات

الوصفة

تفاح أخضر أو أصفر

تعصر جميع الفواكة والخضار بعصارة هوم إلك البطيئة .

خيار
نعناع
كيوي
اناناس
ليمون مقشر

هذا الكتاب تفاعلي عند الضغط على اي صورة سيتم تحويلك لرابط
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10:00

وقت
اإلعداد

05:00

وقت
الط ـ ـ ـ ــهي

05:00

إضغــط
لتحميـل
التطبيق

العصارة
البطيئة

بيري كوالدا
الوقت
الكـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــلي

07:00

المكونات

الوصفة

 ٢حبة تفاح أخضر أو أحمر

تعصر جميع الفواكة والخضار بعصارة هوم إلك البطيئة .

 ١كوب اناناس
نص كوب توت اسود
نص كوب توت احمر
١حبه ليمونه من دون قشر
التحليــة  ١ :ملعقــة صغيــرة ســكر أو
عســل

هذا الكتاب تفاعلي عند الضغط على اي صورة سيتم تحويلك لرابط
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وقت
اإلعداد

05:00

وقت
الط ـ ـ ـ ــهي

02:00

إضغــط
لتحميـل
التطبيق

العصارة
البطيئة

عصير األناناس المنعش
الوقت
الكـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــلي

المكونات

الوصفة

نصف حبة اناناس

تعصر جميع الفواكة والخضار بعصارة هوم إلك البطيئة .

 ٢حبة خيار
 ٢حبة تفاح اخضر
نعناع

هذا الكتاب تفاعلي عند الضغط على اي صورة سيتم تحويلك لرابط
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04:00

وقت
اإلعداد

02:00

وقت
الط ـ ـ ـ ــهي

02:00

إضغــط
لتحميـل
التطبيق

العصارة
البطيئة

سوربيه الفواكة
الوقت
الكـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــلي

المكونات
مانجو مجمد
فراولة مجمدة
توت مجمد

هذا الكتاب تفاعلي عند الضغط على اي صورة سيتم تحويلك لرابط
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10:00

وقت
اإلعداد

05:00

وقت
الط ـ ـ ـ ــهي

05:00

الوصفة
يستخدم ملحق االيسكريم المرفق مع العصارة البطيئة هوم إلك .

إضغــط
لتحميـل
التطبيق

العصارة
البطيئة

سوربيه التين الشوكي
الوقت
الكـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــلي

10:00

المكونات

الوصفة

تين شوكي مجمد

يستخدم ملحق االيسكريم المرفق مع العصارة البطيئة هوم إلك .

توت أسود مجمد
فروالة مجمدة
جوافة مجمدة
للتحلية :
حليب مكثف محلى  -حسب الرغبة

هذا الكتاب تفاعلي عند الضغط على اي صورة سيتم تحويلك لرابط
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وقت
اإلعداد

05:00

وقت
الط ـ ـ ـ ــهي

05:00

إضغــط
لتحميـل
التطبيق

قسم

الطاحونات

الطاحونة
الحديدية

خلطة السبع بهارات
الوقت
الكـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــلي

12:00

وقت
اإلعداد

10:00

وقت
الط ـ ـ ـ ــهي

02:00

المكونات

الوصفة

 3مالعق كبيرة فلفل اسود حب

 -1نضــع حبــات الفلفــل االســود والحبــات الهيــل وكبــش القرنفــل

 2ملعقة كبيرة كمون حب

والكزبــرة الحــب واعــواد القرفــة وحبــة جــوزة الطيــب وحبــات

 1ملعقة كبيرة كزبرة حب

الكزبــرة فــي صينيــة الفــرن وندخلهــم الفــرن علــى حــرارة متوســطة

 2/1ملعقة كبيرة هيل حب

لمــدة عشــر دقائــق

 1ملعقة كبيرة كبش قرنفل

 -٢نترك خليط البهارات يبرد تماما

 2حبة جوزة الطيب
 2/1عود قرفة
 -٣نكسر حبة جوزة الطيب
 -٤نضع جميع البهارات في الطاحونة الحديدية هوم إلك
 -٥بعد طحن الحبوب جيدا نضعهم في وعاء محكم االغالق
هذا الكتاب تفاعلي عند الضغط على اي صورة سيتم تحويلك لرابط

 -٦اصبحــت البهــارات المشــكلة او البهــارات الســبعة جاهــزة
لال ســتعما ل

إضغــط
حمل
لتحميـل
التطبيق
التطبيق

الطاحونة
الحديدية

توابل ماساال الهندية
الوقت
الكـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــلي

12:00

المكونات

وقت
اإلعداد

10:00

وقت
الط ـ ـ ـ ــهي

02:00

الوصفة

 15غرام الكمون حب

 -1نضــع جميــع المكونــات فــي مقــاة غيــر قابلــة لاللتصــاق

 10غرام هيل األسود الهندي

وندعهــم علــى نــار متوســطة مــع التقليــب المســتمر لبضــع دقائــق

 25غرام فلفل أسود

الــى ان تتحمــص المكونــات وتنطلــق الرائحــة الزكيــة

 15غرام هيل أخضر
 30غرام كزبرة حب

 -2نتــرك التوابــل الــى ان تبــرد تمامــا ونقشــر الهيــل االســود

 10غرام بذور الشمر

ونكســر جــوزة االطيــب

 4عيدان القرفة متوسط الحجم

 -٣نضــع جميــع المكونــات فــي الطاحونــة الحديديــة هــوم إلــك

 6غرام القرنفل
 6غرام صولجان

ونخلطهــم الــى ان يتشــكل لدينــا بــودرة

 3غرام أوراق الغار
 4/1ملعقة صغيرة زعفران

 -4نضــع خليــط توابــل ماســاال فــي وعــاء محكــم االغــاق ونخزنــه

 3غرام زنجبيل بودرة

فــي مــكان جــاف لحيــن االســتعمال

 1جوزة الطيب
هذا الكتاب تفاعلي عند الضغط على اي صورة سيتم تحويلك لرابط

إضغــط
حمل
لتحميـل
التطبيق
التطبيق

الطاحونة
الحديدية

خلطة القصيم
الوقت
الكـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــلي

12:00

المكونات

وقت
اإلعداد

10:00

وقت
الط ـ ـ ـ ــهي

02:00

الوصفة

 ١ملعقة كبيرة من حبوب الهيل

ضعــي حبــوب الهيــل والشــعير فــي الطاحونــة الحديديــة هــوم

 ١ملعقة صغيرة من الحليب الناشف

إلــك واطحنيهــم.

 ٢/١ملعقة صغيرة من الزنجبيل
المطحون

اخلطي الهيل والشعير مع الزعفران والحليب والزنجبيل.

 ١ملعقة كبيرة من الشعير
 ١ملعقة كبيرة من الزعفران

ضعــي الخلطــة فــي وعــاء محكــم اإلغــاق واســتخدميها وقــت
الحاجــة بمقــدار ملعقــة كبيــرة لدلــة القهــوة بســعة  1لتــر.

هذا الكتاب تفاعلي عند الضغط على اي صورة سيتم تحويلك لرابط

إضغــط
حمل
لتحميـل
التطبيق
التطبيق

الطاحونة
الحديدية

البزار االماراتي
الوقت
الكـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــلي

12:00

المكونات

وقت
اإلعداد

10:00

وقت
الط ـ ـ ـ ــهي

02:00

الوصفة

 4/1كوب كركم

 -1نضــع جميــع الحبــوب فــي مقــاة غيــر قابلــة لاللتصــاق وندعهــا

 4/1كوب فلفل اسود

علــى نــار متوســطة الــى ان تنبعــث رائحــة الحبــوب الشــهية

 1ملعقة صغيرة كمون حب
 1ملعقة صغيرة كزبرة حب

 -2نترك الحبوب تبرد تماما

 1ملعقة صغيرة هيل حب

 -٣نضــع كميــة الحبــوب فــي الطاحونــة الحديديــة هــوم إلــك الــى

 1ملعقة صغيرة زنجبيل
 1ملعقة صغيرة فلفل احمر

ان يصبحــوا بــودرة

 1ملعقة صغيرة قرنفل حب
 2عود قرفة

 -٤نضــع كميــة البــزار فــي وعــاء محكــم االغــاق ونحفظــه فــي
مــكان جــاف لحيــن االســتعمال

هذا الكتاب تفاعلي عند الضغط على اي صورة سيتم تحويلك لرابط

إضغــط
حمل
لتحميـل
التطبيق
التطبيق

الطاحونة
الحديدية

بهار الشاورما
الوقت
الكـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــلي

04:00

المكونات
كركم
 ٢ملعقة صغيرة كمون
 ٢ملعقة صغيرة كزبرة
 ٤قرنفل ( مسمار)
عود قرفة
 ٢ملعقة صغيرة بابريكا
 ١ملعقة صغيرة سماق
 ٢ملعقة صغيرة فلفل أسود
ملح

هذا الكتاب تفاعلي عند الضغط على اي صورة سيتم تحويلك لرابط

144

وقت
اإلعداد

02:00

وقت
الط ـ ـ ـ ــهي

02:00

الوصفة
توضع جميع المكونات في الطاحونة الحديدية هوم الك .

إضغــط
حمل
لتحميـل
التطبيق
التطبيق

الطاحونة
الحديدية

بهار مشكل حار
الوقت
الكـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــلي

07:00

المكونات

الوصفة

بكميات متساوية

توضع جميع المكونات في الطاحونة الحديدية هوم الك .

كركم
كزبرة ناشفة
شيبه
قرفة
كمون
هيل
فلفل أسود
فلفل حار أحمر
 ٤حبات ورق غار
 ٣حبات ليمون أبيض ناشف

هذا الكتاب تفاعلي عند الضغط على اي صورة سيتم تحويلك لرابط
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وقت
اإلعداد

05:00

وقت
الط ـ ـ ـ ــهي

02:00

إضغــط
لتحميـل
التطبيق

قسم

المصابيب

المصابيب

المصابيب مع الكشنة
الوقت
الكـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــلي

25:00

المكونات

وقت
اإلعداد

10:00

وقت
الط ـ ـ ـ ــهي

15:00

الوصفة

للمصابيب /

 1تخلط مكونات خبز المصابيب مع بعض

 1كوب دقيق أبيض

 2-يضاف الماء بالتدريج حتى نحصل على قوام شبه سائل

 1/2كوب دقيق أسمر

 3-توضع ألة المصابيب على حرارة وسط

 6مالعق حليب بودرة

 4-ثم يصب المصابيب

 2ملعقة صغيرة بيكنج باودر

نصــف دقيقــة ويرفــع

 1/2ملعقة صغيرة ملح

 6-للكشــنة  :يوضــع الزيــت فــي التــاوه ثــم يضــاف البصــل ويقلــب

 1كوب ماء

حتــى يصبــح ذهبــي يضــاف الفلفــل الرومــي ويقلــب ثــم الجــزر

 2ملعقة كبيرة سكر

 5يتــرك حتــى يتحمــر قليـ ًـا مــن األســفل ويقلــب ثــم يتــرك لمــدة

والبهــارات
للكشنة /

 7-يغطــى و يتــرك علــى نــار هادئــة لمــدة  10دقائــق  -8ترفــع عــن

 2ملعقة كبيرة زيت

النــار وتوضــع علــى المصابيــب مــع إضافــة ســمنه أو زبــدة حســب

 2حبة بصل صغيرة مقطع شرائح

الرغبــة

نصف حبة فلفل رومي

 9-يقدم مع جبنة شيدر

هذا الكتاب تفاعلي عند الضغط على اي صورة سيتم تحويلك لرابط

جزر
البهارات /
 1/4ملعقة صغيرة كركم
 1/2ملعقة صغيرة ملح
 1/2ملعقة صغيرة فلفل أسود

150

إضغــــــط
لمشاهدة
الوصفـــــة

إضغــط
لتحميـل
التطبيق

المصابيب

مصابيب التمر
الوقت
الكـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــلي

25:00

وقت
اإلعداد

10:00

وقت
الط ـ ـ ـ ــهي

15:00

المكونات

الوصفة

 2كوب دقيق بر ( أسمر )

 -تخلــط جميــع المكونــات فــي محضــرة الطعــام حتــى نحصــل

 1كوب تمر

علــى

 3حبات بيض

خليط ناعم

 2ملعقة كبيرة سكر

ً
قليال
 -تصب المصابيب وتترك حتى تتحمر ثم تقلب وتحمر

ربع كوب زيت
 6مالعق كبيرة حليب بودرة

ً
مسبقا
 تسخن ألة المصابيب -يقدم مع العسل

 1ملعقــة صغيــرة مــن ( قرفــة  /زنجبيــل
 /هيــل )
نصف ملعقة صغيرة بيكنج باودر
 1/2كوبين ونصف ماء

هذا الكتاب تفاعلي عند الضغط على اي صورة سيتم تحويلك لرابط

152

إضغــــــط
لمشاهدة
الوصفـــــة

إضغــط
لتحميـل
التطبيق

المصابيب

بانكيك السينابون
الوقت
الكـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــلي

25:00

المكونات

الوصفة

 1كوب طحين

 - 1يخلط الطحين مع البيكنج صودا والملح.

 2ملعقة صغيرة بيكنج صودا

 - 2يضاف الحليب والبيض والزيت معالتحريك المستمر حتى

ملح

يصبح الخليط

 1كوب حليب

ناعم وبدون كتل.

بيضة

 - 3تخلط مقادير الحشوة وتوضع في قمع أو كيس بالستك.

 1ملعقة كبيرة زيت

 - 4للتغطية يخلط الجبن والسكر ويضاف الحليب بالتدريج .
ً
مسبقا .
 - 5تسخن ألة المصابيب

 3/1كوب سكر بني

 -٦يوزع الخليط وعندما تتحمر االطراف وتظهر الفقاعات على

 2/1اصبع زبدة بدرجة حرارة الغرفة

السطح توزع

 1ملعقة صغيرة قرفة

الحشوة بشكل حلزوني.

الحشوة :

التغطية :

 6-بعد ان يتحمر من االسفل يقلب على الوجه االخر ويترك

 2ملعقة جبن كريمي

لثواني فقط ويرفع

 2/1كوب سكر بودرة
هذا الكتاب تفاعلي عند الضغط على اي صورة سيتم تحويلك لرابط

 3-2مالعق كبيرة حليب

154

وقت
اإلعداد

10:00

وقت
الط ـ ـ ـ ــهي

15:00

ثم يقدم مع التغطية.رش

إضغــط
لتحميـل
التطبيق

الوقت
الكـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــلي

