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اإلماراتي



الفوالة



الوصفة األصليةالوصفة الصحية

كوب سكر	 نصف ملعقة صغيرة زعفران	 4  مالعق صغيرة  من ماء الورد	 600 جم يقطين	 كوب وربع طحين الدقيق الكامل	  1 ملعقة صغيرة هيل	 3 مالعق زيت نباتي	 1 

كوب سكر	 نصف ملعقة صغيرة زعفران	 4  مالعق صغيرة  من ماء الورد	 600 جم يقطين	 كوب وربع طحين الدقيق الكامل	 200 جرام من التمر	  مالعق كبيرة سمن/ زبدة	 1  1 ملعقة صغيرة هيل	 3 

يقشــر اليقطيــن ويغلــى حتــى النضــج، ثــم يصفــى ويحفــظ 	 ُيحمص الدقيق في الفرن حتى يصبح ذهبي اللون	 
ــر، 	 اليقطين المســلوق ســاخن ــران، التم ــورد، الزعف ــاء ال ــص، م ــق المحم ــاف الدقي يض

ــل ــي والهي ــت النبات تخلــط جميــع المكونــات مًعــا ببــطء فــي الوعــاء وتطهــى 	 الزي
تقدم في أطباق صغيرة	 علــى نــار خفيفــة لمــدة 15 دقيقــة

يقشــر اليقطيــن ويغلــى حتــى النضــج، ثــم يصفــى ويحفــظ 	 ُيحمص الدقيق في الفرن حتى يصبح ذهبي اللون	 
يضــاف الدقيــق المحمــص، مــاء الــورد، الزعفــران، الســكر، 	 اليقطين المســلوق ســاخن

تخلــط جميــع المكونــات مًعــا ببــطء فــي الوعــاء وتطهــى 	 الســمن/ الزبــدة والهيــل
تقدم في أطباق صغيرة	 علــى نــار خفيفــة لمــدة 15 دقيقــة

خطوات التحضيرخطوات التحضير

أشخاص 8أشخاص 8 وقت التحضير 40وقت التحضير 40

المكوناتالمكونات

عصيدة



الوصفة 
الصحية

الوصفة 
األصلية

لة
وا

لف
ا

سعرات حرارية
208 kcal

دهون
4.5 g

دهون مشبعة
2 g

سكر
9 g

ملح
0 g

سعرات حرارية
314 kcal

دهون
6.3 g

دهون مشبعة
3.5 g

سكر
33 g

ملح
0.33 g



الوصفة األصليةالوصفة الصحية

خبيصة

كوبين ماء	 ملعقتين صغيرتين هيل 	 3 مالعق صغيرة زيت نباتي/سمن	 1/2 1 كوب من التمر منزوع النوى	 1 ملعقة صغيرة زعفران	 4 مالعق صغيرة ماء ورد	 2 كوب دقيق كامل القمح	 

كوبين ماء	 ملعقتين صغيرتين هيل 	 2/3 كوب سمن/زبدة	 1/2 1 كوب سكر	 1 ملعقة صغيرة زعفران	 4 مالعق صغيرة ماء ورد	 2 كوب دقيق كامل القمح	 

نــار 	 استخدم التمر بدون نواة وقم بفرمه	  علــى  وحمــره  وعــاء مســطح  فــي  الطحيــن  ضــع 
الزيــت بــدون  التمــر 	 متوســطة  الــورد،  مــاء  المــاء،  ضــع  منفصــل،  وعــاء  فــي 

ُترفع عن النار وُتزّين باللوز حسب الرغبة وتقدم	 دع المزيج يسمك حتى يصبح لزج القوام	 قم بإضافة الزيت أو السمن، الهيل واخلطه جيدًا	 ُيضاف الدقيق المحمص وُيخلط جيًدا	 ُيطهى على نار عالية حتى يغلي	 والزعفــران

نــار 	  علــى  وحمــره  وعــاء مســطح  فــي  الطحيــن  ضــع 
الزيــت بــدون  الســكر 	 متوســطة  الــورد،  مــاء  المــاء،  فــي وعــاء منفصــل، ضــع 

ُترفع عن النار وتقدم	 دع المزيج يسمك حتى يصبح لزج القوام	 قم بإضافة السمن / الزبدة، الهيل واخلطه جيدًا	 ُيضاف الدقيق المحمص وُيخلط جيًدا	 ُيطهى على نار عالية حتى يغلي	 والزعفــران

خطوات التحضيرخطوات التحضير

أشخاص 10أشخاص 10 وقت التحضير 60وقت التحضير 60

المكوناتالمكونات



الوصفة 
الصحية

الوصفة 
األصلية

لة
وا

لف
ا

سعرات حرارية
301 kcal

دهون
5.2 g

دهون مشبعة
2.1 g

سكر
25 g

ملح
0.02 g

سعرات حرارية
377 kcal

دهون
13 g

دهون مشبعة
7.3 g

سكر
38 g

ملح
0.01 g



الوصفة األصليةالوصفة الصحية

كوب من التمر	 1 كوب دقيق كامل	  كوبين ماء	 ملعقتين صغيرتين من الهيل 	 ملعقتان كبيرتين من الزبدة	 2 

كوب من التمر	 1 كوب دقيق القمح	  كوبين ماء	 ملعقتين صغيرتين من الهيل 	 1/2 كوب من الزبدة	 2 

المــاء 	  النــواة وضعهــا فــي  التمــور منزوعــة  اســتخدم 
أضــف الدقيــق المحمــص إلــى مهــروس التمــر ويخلــط 	 أحمص الطحين	 واتركهــا علــى النــار حتــى يتــم هرســها

ــدا المذابــة والهيــل. ضعهــم علــى حــرارة 	 جي الزبــدة  تضــاف 
منخفضــة حتــى يتــم دمجهمــا بشــكل جيــد

المــاء 	  النــواة وضعهــا فــي  التمــور منزوعــة  اســتخدم 
أضــف الدقيــق المحمــص إلــى مهــروس التمــر وإخلــط 	 أحمص الطحين	 واتركهــا علــى النــار حتــى يتــم هرســها

ــدًا المذابــة والهيــل. ضعهــم علــى حــرارة 	 جي الزبــدة  تضــاف 
منخفضــة حتــى يتــم دمجهمــا بشــكل جيــد

خطوات التحضيرخطوات التحضير

أشخاص 10أشخاص 10 وقت التحضير 45وقت التحضير 45

المكوناتالمكونات

ممروسة



الوصفة 
الصحية

الوصفة 
األصلية

لة
وا

لف
ا

سعرات حرارية
239 kcal

دهون
3.1 g

دهون مشبعة
1.7 g

سكر
33 g

ملح
0.02 g

سعرات حرارية
327 kcal

دهون
11 g

دهون مشبعة
6.5 g

سكر
15 g

ملح
0.02 g



الوصفة األصليةالوصفة الصحية

1/4 ملعقة صغيرة ملح	 ملعقة صغيرة هيل	 ملعقة صغيرة زعفران	 كوبين ماء دافئ	 نصف معلقة صغيرة بيكينج باودر	 نصف معلقة صغيرة خميرة	 2 ملعقة كبيرة حليب بودرة خالي من الدسم	 2 بيض	 1 ملعقة كبيرة عسل	 كوبين طحين كامل الحبوب	 

1  ملعقة كبيرة سمن 	 1/2  ملعقة صغيرة بيكينج باودر 	 1  ملعقة صغيرة زعفران	 1/2 ملعقة صغيرة هال مطحون	 1/4 ملعقة صغيرة ملح	 2  بيضة	 1  ملعقة طعام سكر	 1/2  ملعقة صغيرة خميرة	 2  كوب ماء أو أكثر حسب نوع الطحين	 2  كوب طحين	 

المــاء 	  يضــاف  وتخلــط.  معــا  المكونــات  كل  تضــاف 
ســائاًل المزيــج  يصبــح  حتــى  ويخفــق  ببــطء  تقــم 	 الدافــئ  )ال  دافــئ  فــرن  فــي  ويوضــع  الخليــط  يغطــى 

ســاعة لمــدة  اتركــه  الفــرن(.  ضــع مقــدار ملعقــة تقديــم كبيــرة مــن المزيــج فــي المقــالة، 	 ضع مقالة على نار متوسطة	 بتشــغيل 
ــى  ــا حت ــا واقلبه ــي. اطهيه ــي الطه ــط ف ــيبدأ الخلي وس

ــن ــى كال الجانبي ــي عل ــا ذهب ــح لونه اطويها في أرباع وقدمها	 يصب

خطوات التحضير

أشخاص 8أشخاص 8 وقت التحضير 90وقت التحضير 90

المكوناتالمكونات

خطوات التحضير

جباب

المــاء 	  يضــاف  وتخلــط.  معــا  المكونــات  كل  تضــاف 
ســائاًل المزيــج  يصبــح  حتــى  ويخفــق  ببــطء  تقــم 	 الدافــئ  )ال  دافــئ  فــرن  فــي  ويوضــع  الخليــط  يغطــى 

ســاعة لمــدة  اتركــه  الفــرن(.  ضــع مقــالة علــى نــار متوســطة. امســح المقــالة بالســمن 	 بتشــغيل 
ضــع مقــدار ملعقــة تقديــم كبيــرة مــن المزيــج فــي المقــالة، 	 )حســب الحاجــة(

ــى  ــا حت ــا واقلبه ــي. اطهيه ــي الطه ــط ف ــيبدأ الخلي وس
ــن ــى كال الجانبي ــي عل ــا ذهب ــح لونه اطويها في أرباع و قدمها	 يصب



الوصفة 
الصحية

الوصفة 
األصلية

لة
وا

لف
ا

سعرات حرارية
146 kcal

دهون
1.8 g

دهون مشبعة
0.5 g

سكر
3.9 g

ملح
0.39 g

سعرات حرارية
207 kcal

دهون
4.6 g

دهون مشبعة
2.2 g

سكر
3.8 g

ملح
0.38 g



حفنة من بذور السمسم	 كوب ونصف ماء دافئ	 ملعقة صغيرة هيل بودرة	 نصف ملعقة صغيرة زعفران	 1/4 ملعقة صغيرة ملح	 8 حبات تمر	 نصف كوب حليب  بودرة قليل الدسم	 ملعقة كبيرة بيكنج باودر	 ملعقة كبيرة خميرة	 كوبين دقيق من الطحين الكامل	 

حفنة من بذور السمسم	 كوب ونصف ماء دافئ	 1/2 ملعقة صغيرة هيل بودرة	 1/4 ملعقة صغيرة زعفران	 1/2 ملعقة صغيرة ملح	 3 ملعقة كبيرة سكر	 2 ملعقة كبيرة زيت نباتي	 3/4 كوب حليب بودرة قليل الدسم	 ملعقة كبيرة بيكنج باودر	 ملعقة كبيرة خميرة	 كوبين دقيق من الطحين الكامل	 

ذوب الخميــرة فــي مــاء دافــئ، ذوب التمــر فــي مــاء 	 
دافــئ مــع التحريــك المســتمر حتــى يصبــح مهــروس. ضــع 
ــرة،  ــا  الخمي ــف إليه ــاء وأض ــي وع ــة ف ــات الجاف المكون
ــع  ــاء لصن ــن الم ــة م ــة كافي ــف كمي ــت أض ــر، والزي والتم
ــط  ــم يغطــى الخلي ــًدا ث ــر ســميك. إخفقــه جي ــط فطائ خلي
 10-12 لمــدة  دافــئ  مــكان  فــي  ويوضــع  بإحــكام 

ــة ــن وضعــه 	 دقيق ــل مــن العجي ــرة . خــذ القلي ســخن مقــالة صغي
فــي المقــالة ، إضغــط عليــه بقليــل مــن المــاء حتــى يصبــح 

عندمــا يبــدأ الخبــز فــي االنتفــاخ ويتحــول لونــه إلــى اللــون 	 أضف رشة من بذور السمسم عندما ترى فقاعات	 مســطح ومســتدير وقوامــة ليــس ســميك جــدًا.
البنــي، قــم بإخراجــه مــن المقــالة، وضعــه تحــت المشــواة 

إستمر بنفس الطريقة بباقي العجين	 حتــى يتحمــر مــن األعلــى

خطوات التحضير

المكوناتالمكونات

خطوات التحضير

خمير

ذوب الخميــرة فــي مــاء دافــئ، ذوب التمــر فــي مــاء 	 
دافــئ مــع التحريــك المســتمر حتــى يصبــح مهــروس. ضــع 
المكونــات الجافــة فــي وعــاء وأضــف إليهــا  الخميرة،التمــر، 
والزيــت أضــف كميــة كافيــة مــن المــاء لصنــــع خليــط 
فطائــر ســميك إخفقــه جــــيًدا ثــم يغطــى الخليــط بإحــكام 

ــة ــدة 12-10 دقيق ــئ لم ــكان داف ــي م ــع ف ســخن مقــالة صغيــرة غيــر مدهونــة . خــذ القليــل مــن 	 ويوض
ــن  ــل م ــه بقلي ــط علي ــالة، إضغ ــي المق ــه ف ــن وضع العجي
ليــس  وقوامــة  ومســتدير  مســطح  يصبــح  حتــى  المــاء 

عندمــا يبــدأ الخبــز فــي االنتفــاخ ويتحــول لونــه إلــى اللــون 	 أضف رشة من بذور السمسم عندما ترى فقاعات	 ســميك جــدًا
البنــي، قــم بإخراجــه مــن المقــالة، وضعــه تحــت المشــواة 

إستمر بنفس الطريقة بباقي العجين	 حتــى يتحمــر مــن األعلــى

أشخاص 8أشخاص 8 وقت التحضير 30وقت التحضير 30

الوصفة األصلية الوصفة الصحية



الوصفة 
الصحية

الوصفة 
األصلية

لة
وا

لف
ا

سعرات حرارية
144 kcal

دهون
1.2 g

دهون مشبعة
0.3 g

سكر
4.5 g

ملح
0.79 g

سعرات حرارية
241 kcal

دهون
7.4 g

دهون مشبعة
1.3 g

سكر
6.9 g

ملح
0.62 g



الوصفة األصليةالوصفة الصحية

نصف ملعقة صغيرة ملح	 2 ملعقة صغيرة خميرة	 كوب طحين كامل القمح	 2 بيض	 كوبين ماء دافىء	 8 حبات تمر	 

نصف ملعقة صغيرة ملح	 2 ملعقة صغيرة خميرة	 كوب طحين كامل القمح	 2 بيض	 كوبين ماء دافىء	 8 حبات تمر	 

ــم 	  ــري ث ــح ط ــى يصب ــئ حت ــاء الداف ــي الم ــر ف ذوب التم
ــالط ــي خ ــط ف ــع الخلي الطحيــن، 	 ض البيــض،  التمــر،  معجــون  أضــف  وعــاء  فــي 

ــى 	 دع الخليط يستريح لمدة ساعة على األقل	 الخميــرة والملــح. حــرك المزيــج جيــداً بإســتخدام ملعقــة ــا عل ــى بوضعه ــخ المحل ــم اطب ــط، ث ــك الخلي ــد تحري اع
ــر الصقــة. اطهــي  ــار متوســطة الحــرارة فــي مقــالة غي ن
ــدو  ــم تعــد تب ــى ول ــى يجــف مــن األعل ــب األول حت الجان

ــب االخــر ــه واطهــي الجان ــم اقلب ــه اتركــه لمــدة أطــول 	 المعــة ث ــد قلب ــى بالكســر عن ــدأ المحل إذا ب
ثــم قدمــة

خطوات التحضير

أشخاص 8أشخاص 8 وقت التحضير 30وقت التحضير 30

المكوناتالمكونات

خطوات التحضير

محال

ــم 	  ــري ث ــح ط ــى يصب ــئ حت ــاء الداف ــي الم ــر ف ذوب التم
ــالط ــي خ ــط ف ــع الخلي الطحيــن، 	 ض البيــض،  التمــر،  معجــون  أضــف  وعــاء  فــي 

ــى 	 دع الخليط يستريح لمدة ساعة على األقل	 الخميــرة والملــح. حــرك المزيــج جيــداً بإســتخدام ملعقــة ــا عل ــى بوضعه ــخ المحل ــم اطب ــط، ث ــك الخلي ــد تحري اع
ــر الصقــة. اطهــي  ــار متوســطة الحــرارة فــي مقــالة غي ن
ــدو  ــم تعــد تب ــى ول ــى يجــف مــن األعل ــب األول حت الجان

ــب االخــر ــه واطهــي الجان ــم اقلب ــه اتركــه لمــدة أطــول 	 المعــة ث ــد قلب ــى بالكســر عن ــدأ المحل إذا ب
ثــم قدمــة



الوصفة 
الصحية

الوصفة 
األصلية

لة
وا

لف
ا

سعرات حرارية
134 kcal

دهون
1.8 g

دهون مشبعة
0.4 g

سكر
3.7 g

ملح
0.46 g

سعرات حرارية
134 kcal

دهون
1.8 g

دهون مشبعة
0.4 g

سكر
3.7 g

ملح
0.46 g



الوصفة األصليةالوصفة الصحية

1  ملعقة صغيرة من الملح	 كوبين وربع من الماء	 4  أكواب طحين كامل الحبوب	 

1  ملعقة صغيرة من الملح	 كوبين وربع من الماء	 4  أكواب طحين كامل الحبوب	 

ــة 	 ضع جميع المكونات في وعاء كبير.	  ــة طري ــدًا حتــى تحصــل علــى عجين ــات جي أمــزج المكون
ــة ــى المقــالة 	 ورطب ــة عل ــرد العجين باســتعمال مغرفــة طعــام اف

ــاخنة دع العجينــة تطهــو ببطــئ واقلبهــا عندمــا تصبــح  ذهبيــة 	 الس
عندما يتحول لونها إلى ذهبي تصبح حاهزة للتقديم	 اللــون

خطوات التحضير

أشخاص 20أشخاص 20 وقت التحضير 40وقت التحضير 40

المكوناتالمكونات

خطوات التحضير

خبز رقاق

ــة 	 ضع جميع المكونات في وعاء كبير.	  ــة طري ــدًا حتــى تحصــل علــى عجين ــات جي أمــزج المكون
ــة ــى المقــالة 	 ورطب ــة عل ــرد العجين باســتعمال مغرفــة طعــام اف

ــاخنة دع العجينــة تطهــو ببطــئ واقلبهــا عندمــا تصبــح  ذهبيــة 	 الس
عندما يتحول لونها إلى ذهبي تصبح حاهزة للتقديم	 اللــون



الوصفة 
الصحية

الوصفة 
األصلية

لة
وا

لف
ا

سعرات حرارية
116 kcal

دهون
0 g

دهون مشبعة
0.1 g

سكر
0 g

ملح
0.25 g

سعرات حرارية
116 kcal

دهون
0 g

دهون مشبعة
0.1 g

سكر
0 g

ملح
0.25 g



الوصفة األصليةالوصفة الصحية

ــي 	 2 كوب حبوب الساقو	  ــوط ف ــاء و مخل ــي الم ــوع ف ــواة، منق ــدون ن ــر ب ــم تم 250 ج
ــن ــل العجي ــح مث ــالط ليصب ماء لنقع الساقو	 2 ملعقة صغيرة سمن	 1 ملعقة صغيرة زعفران	 1 ملعقة صغيرة هيل مطحون	 4 إلي 6 أكواب ماء	 الخ

ماء لنقع الساقو	 3 مالعق كبيرة سمن )دهن(	 1 ملعقة صغيرة زعفران	 1 ملعقة صغيرة هال مطحون	 4 إلي 6 أكواب ماء	 2 كوب سكر	 2  كوب حبوب الساقو	 

أضــف المــاء مــع معجــون التمــر فــي وعــاء طبــخ وحــرك 	 تنقع حبوب الساقو في الماء	 
نضيــف الســاقو مــع االســتمرار بالتقليــب حتــى تتحــول 	 نضيف الدهن والزعفران والهال ونتركه يغلي قلياًل	 حتــى يصبــح الخليــط ســميك

ــون ــفافة الل ــوب ش ــى حب ــاء إل ــوب البيض ــم ُيصــب فــي وعــاء 	 الحب عندمــا يكــون الســاقو جاهــزًا للتقدي
الهــال  عليهــا  ويــرش  واســعة(،  )أطبــاق  عميــق  شــبه 

والمكســرات المطحــون 

خطوات التحضير

أشخاص 7أشخاص 7 وقت التحضير 40وقت التحضير 40

المكوناتالمكونات

خطوات التحضير

ساقو

ــار مــع إ ضافــة مقــدار 	 تنقع حبوب الساقو في الماء	  ــى الن ــذوب الســكر فــي قــدر عل ي
ــراق الســكر ــب احت نســتمر فــي التحريــك حتــى يتحــول الســكر إلــى كراميــل 	 كــوب مــن المــاء لتجن

نضيــف المتبقــي مــن المــاء )مــا يعــادل 4 الــى 5 أكــواب( 	 فاتــح اللــون
يــذوب  حتــى  التحريــك  فــي  ونســتمر  الكراميــل  علــى 

ــًا ــل تمام نضيــف الســاقو مــع االســتمرار بالتقليــب حتــى تتحــول 	 نضيف الدهن والزعفران والهال ونتركه يغلي قلياًل	 الكرامي
ــون ــفافة الل ــوب ش ــى حب ــاء إل ــوب البيض ــم ُيصــب فــي وعــاء 	 الحب عندمــا يكــون الســاقو جاهــزًا للتقدي

الهــال  عليهــا  ويــرش  واســعة(،  )أطبــاق  عميــق  شــبه 
والمكســرات المطحــون 



الوصفة 
الصحية

الوصفة 
األصلية

لة
وا

لف
ا

سعرات حرارية
313 kcal

دهون
1.6 g

دهون مشبعة
0.9 g

سكر
11 g

ملح
0.01 g

سعرات حرارية
594 kcal

دهون
6.5 g

دهون مشبعة
3.8 g

سكر
72 g

ملح
0.02 g



الوصفة األصليةالوصفة الصحية

1/2  ملعقة صغيرة هيل مطحون )اختياري(	 1/2  ملعقة صغيرة مثيبة مطحون )اختياري(	 3 مالعق كبيرة دهن )سمن(	 2 كوب طحين أسمر مشفشف )محمص(	 1 كيلو تمر منزوع النوى	 

1/2  ملعقة صغيرة هيل مطحون )اختياري(	 1/2 ملعقة صغيرة مثيبة مطحون )اختياري(	 كوب دهن )سمن(	 2 كوب طحين مشفشف )محمص(	 1  كيلو تمر منزوع النوى	 

ــة 	 نأخذ الطحين المشفشف ونضعه في وعاء	  ــن والهــال والمثيب ــى الطحي ــر والســمن عل ــف التم نضي
ــة( تصبــح 	 )حســب الرغب حتــى  اليــد  بأصابــع  بتفتيتهــا  المكونــات  ندمــج 

لفتــات يمكــن حفظهــا فــي وعــاء محكــم ا إلغــالق لتقــدم فــي 	 كا
أي وقــت

خطوات التحضير

أشخاص 10أشخاص 10 وقت التحضير 40وقت التحضير 40

المكوناتالمكونات

خطوات التحضير

بثيثة

ــة 	 نأخذ الطحين المشفشف ونضعه في وعاء	  ــن والهــال والمثيب ــى الطحي ــر والســمن عل ــف التم نضي
ــة( تصبــح 	 )حســب الرغب حتــى  اليــد  بأصابــع  بتفتيتهــا  المكونــات  ندمــج 

لفتــات يمكــن حفظهــا فــي وعــاء محكــم ا إلغــالق لتقــدم فــي 	 كا
أي وقــت



الوصفة 
الصحية

الوصفة 
األصلية

لة
وا

لف
ا

سعرات حرارية
328 kcal

دهون
5.7 g

دهون مشبعة
2.2 g

سكر
30 g

ملح
0.02 g

سعرات حرارية
531 kcal

دهون
26 g

دهون مشبعة
12 g

سكر
30 g

ملح
0.02 g



الوصفة األصليةالوصفة الصحية

1/4 كوب تمر	 ماء )حسب الحاجة(	 1 ملعقة صغيرة ملح 	 2.5 مالعق كبيرة سمن	 1 كيلو طحين البر 	 

1/4 كوب تمر	 ماء )حسب الحاجة(	 1 ملعقة صغيرة ملح 	 1/2 كوب سمن	 1 كيلو طحين البر 	 

ــاح 	  ــرك حتــى ترت تعجــن المقاديــر مــع بعضهــا البعــض وتت
ــة يشــوى القــرص مباشــرة علــى الجمــر أو علــى المخبــز، 	 ترق باستخدام المحال )النشابه( أو باستخدام اليد.	 تقطع العجينة بحجم حبة البرتقال	 العجين

وعنــد خبــزه علــى الجمــر مباشــرة وبعــد أن يتحمــر القــرص 
مــن الجهتيــن تتــم إزالــة الرمــاد الــذي التصــق بالقــرص 

ــز ــاء الخب يضاف عليه التمر وقليل من الهال المطحون ويقدم	 يدق بالمنحاز )الهاون( لتنعيمه إلى أجزاء صغيرة.	 أثن

خطوات التحضير

أشخاص 11أشخاص 11 وقت التحضير 50وقت التحضير 50

المكوناتالمكونات

خطوات التحضير

قرص 
مفروك

ــاح 	  ــرك حتــى ترت تعجــن المقاديــر مــع بعضهــا البعــض وتت
ــة يشــوى القــرص مباشــرة علــى الجمــر أو علــى المخبــز، 	 ترق باستخدام المحال )النشابه( أو باستخدام اليد.	 تقطع العجينة بحجم حبة البرتقال	 العجين

وعنــد خبــزه علــى الجمــر مباشــرة وبعــد أن يتحمــر القــرص 
مــن الجهتيــن تتــم إزالــة الرمــاد الــذي التصــق بالقــرص 

ــز ــاء الخب يضــاف عليــه الســمن والتمــر وقليــل مــن الهــال المطحــون 	 يدق بالمنحاز )الهاون( لتنعيمه إلى أجزاء صغيرة.	 أثن
ويقدم



الوصفة 
الصحية

الوصفة 
األصلية

لة
وا

لف
ا

سعرات حرارية
341 kcal

دهون
5.1 g

دهون مشبعة
2.2 g

سكر
4.6 g

ملح
 1.46 g

سعرات حرارية
445 kcal

دهون
20 g

دهون مشبعة
11 g

سكر
4.2 g

ملح
0.42 g



ملعقة صغيرة كمون	 ملعقة صغيرة فلفل 	 ملعقة صغيرة ملح 	 ليمون حسب الرغبة	 ماء 	 4 كوب فول 	 

ملعقة صغيرة كمون	 ملعقة صغيرة فلفل 	 ملعقة صغيرة ملح 	 ليمون حسب الرغبة	 ماء 	 4 كوب فول 	 

فــي اليــوم الثانــي يغســل مــرة اخــرى ويوضــع فــي قــدر 	 يغسل الفول عدة مرات وينقع من الليل	 
تتبل بالملح والفلفل والكمون والليمون وتقلب	 في وعاء كبيرة نسكب الفول بعد تصفيته من الماء 	 مــع مــاء ويســلق لمــدة ســاعة 

خطوات التحضير

250g each - 4 أشخاص  250g each - 4 وقت التحضير 100أشخاص وقت التحضير 100

المكوناتالمكونات

خطوات التحضير

باجال

فــي اليــوم الثانــي يغســل مــرة اخــرى ويوضــع فــي قــدر 	 يغسل الفول عدة مرات وينقع من الليل	 
تتبل بالملح والفلفل والكمون والليمون وتقلب	 في وعاء كبيرة نسكب الفول بعد تصفيته من الماء 	 مــع مــاء ويســلق لمــدة ســاعة 

الوصفة األصليةالوصفة الصحية



الوصفة 
الصحية

الوصفة 
األصلية

لة
وا

لف
ا

سعرات حرارية
145 kcal

دهون
2.7 g

دهون مشبعة
0.3 g

سكر
3.1 g

ملح
 1.2 g

سعرات حرارية
145 kcal

دهون
2.7 g

دهون مشبعة
0.3 g

سكر
3.1 g

ملح
1.2 g



ماء	 1/2 ملعقة صغيرة فلفل اسود	 1/4 ملعقة صغيرة فلفل احمر بودرة	 2 ملعقة كبيرة عصير ليمون	 1  ملعقة كبيرة زيت	 1/2 ملعقة صغيرة ملح	 4 طماطم مفرومة ناعم	 2 كوب نخي )حمص( 	 

ماء	 1/2 ملعقة صغيرة فلفل اسود	 1/4 ملعقة صغيرة فلفل احمر بودرة	 2 ملعقة كبيرة عصير ليمون	 2 ملعقة كبيرة زيت	 1/2 ملعقة صغيرة ملح	 2 طماطم مفرومة ناعم	 2 كوب نخي )حمص( 	 

فــي اليــوم الثانــي يغســل مــرة اخــرى ويوضــع فــي قــدر 	 يغسل النخي )حمص( عدة مرات وينقع من الليل	 
فــي وعــاء كبيــرة نســكب النخــي )حمــص( بعــد تصفيتــه 	 مــع مــاء ويســلق لمــدة ســاعة 

تتبل بالملح والفلفل والليمون وتقلب 	 مــن المــاء 

خطوات التحضير

250g each - 2 أشخاص 250g each - 2 وقت التحضير 70أشخاص وقت التحضير 70

المكوناتالمكونات

خطوات التحضير

النخي 

فــي اليــوم الثانــي يغســل مــرة اخــرى ويوضــع فــي قــدر 	 يغسل النخي )حمص( عدة مرات وينقع من الليل	 
فــي وعــاء كبيــرة نســكب النخــي )حمــص( بعــد تصفيتــه 	 مــع مــاء ويســلق لمــدة ســاعة 

تتبل بالملح والفلفل والليمون وتقلب	 مــن المــاء 

الوصفة األصليةالوصفة الصحية



الوصفة 
الصحية

الوصفة 
األصلية

لة
وا

لف
ا

سعرات حرارية
281 kcal

دهون
9.5 g

دهون مشبعة
1.3 g

سكر
9.3 g

ملح
 1.3 g

سعرات حرارية
397 kcal

دهون
19 g

دهون مشبعة
2.5 g

سكر
9.6 g

ملح
1.6 g



عصير ليمونة واحدة )حسب الرغبة(	 ملعقة صغيرة كمون	 ملعقة صغيرة فلفل 	 1/2 ملعقة صغيرة ملح 	 ماء 	 2 كوب لوبيا	 

عصير ليمونة واحدة )حسب الرغبة(	 ملعقة صغيرة كمون	 ملعقة صغيرة فلفل 	 ملعقة صغيرة ملح 	 ماء 	 2 كوب لوبيا	 

تغســل اللوبيــا وتوضــع فــي قــدر مــع مــاء ويســلق لمــدة 	 
 تتبل بالملح والفلفل والكمون والليمون وتقلب	 في وعاء كبيرة نسكب اللوبيا بعد تصفيته من الماء 	 ســاعة 

خطوات التحضير

250g each - 2 أشخاص 250g each - 2 وقت التحضير 70أشخاص وقت التحضير 70

المكوناتالمكونات

خطوات التحضير

اللوبيا

تغســل اللوبيــا وتوضــع فــي قــدر مــع مــاء ويســلق لمــدة 	 
 تتبل بالملح والفلفل والكمون والليمون وتقلب	 في وعاء كبيرة نسكب اللوبيا بعد تصفيته من الماء 	 ســاعة 

الوصفة األصليةالوصفة الصحية



الوصفة 
الصحية

الوصفة 
األصلية

لة
وا

لف
ا

سعرات حرارية
260 kcal

دهون
2 g

دهون مشبعة
0.5 g

سكر
2.7 g

ملح
 2.1 g

سعرات حرارية
260 kcal

دهون
2 g

دهون مشبعة
0.5 g

سكر
2.7 g

ملح
2.7 g



الوصفة األصليةالوصفة الصحية

فرني
 )محلبية 
العيش(

3  مالعق كبيرة دبس التمر 	 2/3  كوب طحين األرز	 واحد ونصف لتر حليب قليل الدسم طازج	 

1  كوب سكر 	 2/3  كوب طحين األرز	 واحد ونصف لتر حليب  طازج	 

نضــع الحليــب ودبــس التمــر فــي قــدر علــى النــار ونســخنه 	 نذوب طحين األرز أو العيش بكوب من الماء.	 
نضيــف طحيــن العيــش المــذاب فــي المــاء ونخفــف النــار 	 قليــاًل

ونســتمر بالتقليــب حتــى ينضــج طحيــن العيــش ويبــدأ 
نصبه في أطباق وُيقدم باردًا	 بالتماســك

خطوات التحضير

أشخاص 6أشخاص 6 وقت التحضير 30وقت التحضير 30

المكوناتالمكونات

خطوات التحضير
نضــع الحليــب والســكر فــي قــدر علــى النــار ونســخنه 	 نذوب طحين األرز أو العيش بكوب من الماء.	 

ــاًل نضيــف طحيــن العيــش المــذاب فــي المــاء ونخفــف النــار 	 قلي
ونســتمر بالتقليــب حتــى ينضــج طحيــن العيــش ويبــدأ 

نصبه في أطباق وُيقدم باردًا.	 بالتماســك.



الوصفة 
الصحية

الوصفة 
األصلية

لة
وا

لف
ا

سعرات حرارية
238 kcal

دهون
4.5 g

دهون مشبعة
2.7 g

سكر
16 g

ملح
0.29 g

سعرات حرارية
426 kcal

دهون
9.3 g

دهون مشبعة
5.8 g

سكر
53 g

ملح
0.28 g



الوصفة األصليةالوصفة الصحية

رشــتين زعفــران مخففــة فــي ملعقتيــن كبيرتيــن مــن مــاء الزهــر )أو 	 2 ملعقة كبيرة هيل مطحون	 2 ملعقة كبيرة دبس التمر	 ملعقة كبيرة سمن وملعقة كبيرة زيت نباتي	 كوبين شعيرية 	 
3 بيضات مخفوقة	 المــاء(

رشــتين زعفــران مخففــة فــي ملعقتيــن كبيرتيــن مــن مــاء 	 2 ملعقة كبيرة هيل مطحون	 3/4 كوب سكر	 4 مالعق كبيرة سمن	 كوبين شعيرية 	 
4 بيضات مخفوقة	 الزهــر )أو المــاء(

نضــع المــاء فــي قــدر علــى النــار، لســلق البالليــط لمــدة ال 	 
يصفــى البالليــط مــن المــاء ويضــاف الدبــس عليــه مباشــرة 	 تزيــد علــى دقيقتيــن

فــي نفــس القــدر الــذي ســلقنا فيــه البالليــط نضيــف 	 ليذوب
وتخلــط 	 الســمن والزيــت مــع البيــض و يحــرك والزعفــران  والهيــل  البالليــط  إليــه  يضــاف 

ــي  ــدر ف ــع الق ــم يوض ــض، ث ــا البع ــع بعضه ــات م المكون
ــق ــة لمــدة 5 دقائ ــار هادئ ــى ن  يترك القدر ليتبخر السائل لتنضج البالليط	 فــرن متوســط الحــرارة أو عل

خطوات التحضير

أشخاص 4أشخاص 4 وقت التحضير 60وقت التحضير 60

المكوناتالمكونات

خطوات التحضير
ــع 	  ــط م ــلق الباللي ــار، لس ــى الن ــدر عل ــي ق ــاء ف ــع الم نض

إضافــة 1 ملعقــة طعــام مــن الســمن لمــدة ال تزيــد علــى 
ــن يصفــى البالليــط مــن المــاء ويضــاف الســكر عليــه مباشــرة 	 دقيقتي

فــي نفــس القــدر الــذي سلقنــــا فيــه البالليــط نضيــف 3 	 ليــذوب الســكر
وتخلــط 	 ملعقــة طعــام مــن الســمن مــع البيــض ويحــرك والزعفــران  والهيــل  البالليــط  إليــه  يضــاف 

ــي  ــدر ف ــع الق ــم يوض ــض، ث ــا البع ــع بعضه ــات م المكون
ــار  هادئــة لمــدة 5 دقائــق  يترك القدر ليتبخر السائل لتنضج البالليط.	 فــرن متوســط الحــرارة أو علــى ن

بالليط



الوصفة 
الصحية

الوصفة 
األصلية

لة
وا

لف
ا

سعرات حرارية
369 kcal

دهون
11 g

دهون مشبعة
3.4 g

سكر
17 g

ملح
0.17 g

سعرات حرارية
627 kcal

دهون
19 g

دهون مشبعة
10 g

سكر
62 g

ملح
0.21 g



السلطات



الوصفة األصليةالوصفة الصحية

1/2 حبة بصل شرائح )اختياري(	 1/2 ملعقة صغيرة ملح	 ملعقة كبيرة من الزيت زيتون 	 9 حبات من الزيتون 	 8 حبات من الجوز 	 حبة طماطم شرائح 	 رشة من السماق 	 2 ملعقة كبيرة عصير الليمون 	 4 أكواب جرجير 	 

ملعقة طعام من زيت الزيتون 	 1/2 حبة بصل شرائح )اختياري(	 1 ملعقة صغيرة ملح 	 9 حبات من الزيتون 	 8 حبات من الجوز 	 حبة طماطم شرائح 	 رشة من السماق 	 2 ملعقة كبيرة عصير الليمون 	 4 أكواب جرجير 	   2

ُيقّطع الجرجير والطماطم باستخدام. 	 نغسل الطماطم والجرجير جيدًا بالماء	 
نضع جميع المكونات في وعاء عميق 	 سكين حاد الى شرائح رفيعة

لخلطها، يتم مزج الليمون مع الملح أواًل، 
ُتخلط المواد لتقدم مع الرز األبيض 	 ومن ثم ُتضاف باقي المكونات

والسمك المشوي أو السحناه والسمن

ُيقّطع الجرجير والطماطم باستخدام 	 نغسل الطماطم والجرجير جيدًا بالماء	 
نضع جميع المكونات في وعاء عميق 	 سكين حاد الى شرائح رفيعة

لخلطها، يتم مزج الليمون. مع الملح أواًل، 
ُتخلط المواد لتقدم مع الرز األبيض والسمك 	 ومن ثم ُتضاف باقي المكونات

المشوي أو السحناه والسمن

خطوات التحضيرخطوات التحضير

المكوناتالمكونات

 سلطة 
الجرجير

250g each - 5 أشخاص 250g each - 5 وقت التحضير 40أشخاص وقت التحضير 40



الوصفة 
الصحية

الوصفة 
األصلية

ت
طا

سل
ال

سعرات حرارية
144 kcal

دهون
12 g

دهون مشبعة
1.9 g

سكر
1.3 g

ملح
1.6 g

سعرات حرارية
170 kcal

دهون
15 g

دهون مشبعة
2.3 g

سكر
1.3 g

ملح
2.6 g



الوصفة األصليةالوصفة الصحية

ومبلــح )منــزوع 	  مســلوق  مالــح  ســمك    1
الحجــم( متوســط  والجلــد  1  بصــل أبيــض مقطــع إلــى شــرائح طوليــة 	 الشــوك 

شــرائح 	 رقيقــة  إلــى  مقطعــة  طماطــم  حبــة   1
رقيقــة  عصير ليمون )حسب الرغبة(	 طوليــة 

2 ســمك مالــح مســلوق ومبلــح )منــزوع 	 
ــم( ــط الحج ــد متوس ــوك والجل شــرائح 	 الش إلــى  مقطــع  أبيــض  بصــل   1

رقيقــة 1 حبــة طماطــم مقطعــة إلــى شــرائح 	 طوليــة 
عصير ليمون )حسب الرغبة(	 طوليــة رقيقــة 

اغلــي 	  الملوحــة،  )لتقليــل طعــم  الســمك وينشــف  يغســل 
يتــم وضــع المالــح وباقــي المكونــات فــي وعــاء لخلطهــا مــع 	 يتم تقطيع السمك المالح إلى أجزاء باستخدام اليد	 المالــح لمــدة 10 دقائــق بعــد الغســل(.

تقــدم هــذه الســلطة فــي طبــق جانبــي مــع العيــش األبيــض 	 بعــض
ــمن والس

مالحظة الشيف:
 يمكن إضافة البصل األخضر للزينة

يتــم تقطيــع الســمك المالــح إلــى أجــزاء 	 
المكونــات 	 باســتخدام اليــد وباقــي  المالــح  وضــع  يتــم 

تقــدم هــذه الســلطة فــي طبــق جانبــي 	 فــي وعــاء لخلطهــا مــع بعــض
مــع العيــش األبيــض والســمن

 
مالحظة الشيف:

 يمكن إضافة البصل األخضر للزينة

خطوات التحضيرخطوات التحضير

المكوناتالمكونات

سلطة مالح 
وبصل أبيض

250g each - 5 أشخاص 250g each - 5 وقت التحضير 100أشخاص وقت التحضير 100



الوصفة 
الصحية

الوصفة 
األصلية

ت
طا

سل
ال

سعرات حرارية
216 kcal

دهون
16 g

دهون مشبعة
4.5 g

سكر
2.7 g

ملح
6.6 g

سعرات حرارية
515 kcal

دهون
41 g

دهون مشبعة
12 g

سكر
3.7 g

ملح
18.4 g



األطباق 
الرئيسية



الوصفة األصلية الوصفة الصحية

كبيــر،  	 إنــاء  فــي  اللحــم  قطــع  ُتوَضــع 
وُتغطــى بالمــاء، وُتغلــى أثنــاء الغلــي 
ــاف  ــر، وُتض ــا يظه ــد كم ــط الزب ــدأ بقش اب
الكركــم والكزبــرة والقرنفــل والقرفــة. 
نــار  علــى  وُيطهــى  المزيــج  ُيغّطــى 
ينضــج  حتــى  أو  ســاعة  لمــدة  خفيفــة 

تقريًبــا اللحــم  ــر وُيضــاف  	 ــاء كبي ــت فــي وع ــى الزي ُيحّم
ــًا  ــه بني ــح لون ــى يصب ــى حت ــل وُيطه البص
ذهبيــًا. ُيضــاف الثــوم والزنجبيــل والتوابــل 

كبيــر،  	 إنــاء  فــي  اللحــم  قطــع  ُتوَضــع 
وُتغطــى بالمــاء، وُتغلــى أثنــاء الغلــي 
ــاف  ــر، وُتض ــا يظه ــد كم ــط الزب ــدأ بقش اب
الكركــم والكزبــرة والقرنفــل والقرفــة. 
نــار  علــى  وُيطهــى  المزيــج  ُيغّطــى 
ينضــج  حتــى  أو  ســاعة  لمــدة  خفيفــة 

تقريبــًا اللحــم  ــر وُيضــاف  	 ــاء كبي ــت فــي وع ــى الزي ُيحّم
ــًا  ــه بني ــح لون ــى يصب ــى حت ــل وُيطه البص
ذهبيــًا. ُيضــاف الثــوم والزنجبيــل والتوابــل 

وُيطهــى لمــدة دقيقــة واحــدة

وُيطهــى لمــدة دقيقــة واحــدة أضــف البطاطــا والكوســة والباذنجــان ثــم  	
أضــف مــرق اللحــم المحفــوظ مــع اللحــم 

المطبــوخ واتركــه ليغلــي أضــف  	 ثــم  الطماطــم،  أضــف معجــون 
األخضــر،  الفلفــل  المجفــف،  اللومــي 
مســحوق الــكاري، الهيــل، الفلفــل الحلــو، 
الطازجــة.  والكزبــرة  الملــح  الطماطــم، 
ــار لمــدة 15-10 دقيقــة أو  ــى ن ــرك عل يت

حتــى تنضــج البطاطــس

والباذنجــان  	 البطاطــا والكوســة  أضــف 
ثــم أضــف مــرق اللحــم المحفــوظ مــع 

اللحــم المطبــوخ واتركــه ليغلــي أضــف معجــون الطماطــم ، ثــم أضــف  	
األخضــر،  الفلفــل  المجفــف،  اللومــي 
مســحوق الــكاري، الهيــل، الفلفــل الحلــو، 
يتــرك  الطازجــة.  والكزبــرة  الطماطــم 
ــار لمــدة 15-10 دقيقــة أو حتــى  علــى ن

تنضــج البطاطــس

خطوات التحضيرخطوات التحضير

أشخاص 10أشخاص 10 وقت التحضير 90وقت التحضير 90

المكوناتالمكونات
كيلو لحم خروف منزوع الدهن 	 6 أكواب ماء 	 3 مالعق طعام زيت نباتي 	 3 حبات متوسطة بصل مفروم ناعم 	 6 فصوص ثوم مهروس 	 قطعــة زنجبيــل صغيــرة طازجــة مقشــر  	

ومســحوقة ملعقة كبيرة معجون طماطم 	 مقطعــة  	 جــم   500 كبيــرة  بطاطــا   2
ت لمكعبــا ومقطعــة  	 مقشــرة  كوســا  حبــات   4

ســميكة لشــرائح  4 حبــات متوســطة طماطــم مقطعــة  	
600جــم

3 لومي مجفف 	 2 فلفل أخضر حار صغير مفروم 	 ملعقة كبيرة بهارات عربية 	 1 ملعقة صغيرة قرفة مطحونة 	 1 ملعقة صغيرة كركم مطحون 	 1 ملعقة صغيرة بودرة كاري 	 1 ملعقة صغيرة بودرة ثوم 	 1 ملعقة صغيرة كزبرة مطحونة 	 1 ملعقة صغيرة هيل حب 	 ربع ملعقة صغيرة فلفل حار 	 حلــو  	 أخضــر  فلفــل  متوســطة  حبــة   1
ســميكة لشــرائح  مقطــع  جــرام   150 كوب كزبرة 	 1 ملعقة صغيرة ملح 	

صالونة لحم

1200جم لحم خروف بالدهن  	 6 أكواب ماء أو 1500 مل 	 3 مالعق كبيرة زيت نباتي 	 3 حبــات متوســطة او 500 جــرام بصــل  	
ــم ــروم ناع مف 6 فصوص ثوم، مهروس 	 قطعــة زنجبيــل صغيــرة طازجــة مقشــر  	
ومســحوقة ملعقة كبيرة معجون طماطم 	 2 بطاطــا كبيــرة أو 500 جــم مقطعــة  	

لمكعبــات 500 جــم مقشــرة  	 أو  4 حبــات كوســا 
ســميكة لشــرائح  ومقطعــة  2 حبــة باذنجــان متوســط أو 500 جــم  	

كبيــرة لمكعبــات  ومقطعــة  مقشــرة  4 حبــات متوســطة أو 600 جــم طماطــم  	

مقطعة 3 لومي مجفف 	 2 فلفل أخضر حار صغير مقطع 	 1 ملعقة كبيرة بهارات عربية 	 1 ملعقة صغيرة قرفة مطحونة 	 1 ملعقة صغيرة كركم مطحون 	 1 ملعقة صغيرة بودرة كاري 	 1 ملعقة صغيرة بودرة ثوم 	 1 ملعقة صغيرة كزبرة مطحونة 	 1 ملعقة صغيرة هيل حب 	 ربع ملعقة صغيرة فلفل حار 	 ــو أو  	 ــر حل ــل أخض ــطة فلف ــة متوس 1 حب
ــميكة ــرائح س ــع لش ــم مقط 150 ج كوب كزبرة مفرومة او 75جم 	 2 ملعقة صغيرة ملح 	
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الوصفة األصليةالوصفة الصحية

سعرات حرارية
296 kcal

دهون
14 g

دهون مشبعة
4.2 g

سكر
8.9 g

ملح
0.94 g

سعرات حرارية
415 kcal

دهون
27 g

دهون مشبعة
11 g

سكر
7.7 g

ملح
1.3 g

الوصفة 
الصحية

الوصفة 
األصلية
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ق
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األ



الوصفة األصلية الوصفة الصحية

صالونة 
الدجاج و

الخضروات

ُتوَضع قطع الدجاج في إناء كبير،  	
وتغطى بالماء، وعند الغلي ابدأ بازالة 

الزبد، ويغطى ويطهى على نار خفيفة 
لمدة 60 دقيقة. صِف الدجاج و احتفظ 

بالمرق ُيحّمى الزيت في وعاء كبير وُيضاف  	
البصل وُيطهى حتى يصبح لونه بنيًا 

ذهبيًا. ُيضاف الثوم والزنجبيل ومعجون 
الطماطم والبطاطا والكوسا والباذنجان 

والطماطم والحامض المجفف ويقلب 
لمدة 3 إلى 4 دقائق ُتضاف قطع الدجاج، ومرق الدجاج  	

ُتوَضع قطع الدجاج في إناء كبير،  	
وتغطى بالماء، وعند الغلي ابدأ بازالة 

الزبد، ويغطى ويطهى على نار خفيفة 
لمدة 60 دقيقة. صِف الدجاج واحتفظ 

بالمرق ُيحّمى الزيت في وعاء كبير وُيضاف  	
البصل وُيطهى حتى يصبح لونه بنيًا 

ذهبيًا. ُيضاف الثوم والزنجبيل ومعجون 
الطماطم والبطاطا والكوسا والباذنجان 

والطماطم والحامض المجفف ويقلب 
لمدة 3 إلى 4 دقائق ُتضاف قطع الدجاج، ومرق الدجاج  	

المحفوظ، والفلفل الحار، والتوابل، 
والقرفة، والكركم، والكاري، ومسحوق 

الثوم، والكزبرة المطحونة، وحبوب 
الهال، وجميع التوابل والفلفل الحلو دع المزيج يغلي وُيطهى على نار خفيفة  	

لمدة 10 دقائق ُتضاف الكزبرة وُتطهى على نار خفيفة  	
لمدة 10 دقائق أخرى أو حتى تنضج 

البطاطا والدجاج

المحفوظ، والفلفل الحار، والتوابل، 
والقرفة، والكركم، والكاري، ومسحوق 

الثوم، والكزبرة المطحونة، وحبوب الهال، 
وجميع التوابل والفلفل الحلو دع المزيج يغلي وُيطهى على نار خفيفة  	

لمدة 10 دقائق ُتضاف الكزبرة وُتطهى على نار خفيفة  	
لمدة 10 دقائق أخرى أو حتى تنضج 

البطاطا والدجاج

خطوات التحضيرخطوات التحضير

أشخاص 8أشخاص 8 وقت التحضير 100وقت التحضير 100

المكوناتالمكونات
كيلو و نصف دجاج قطع منزوع الجلد 	 6 أكواب ماء 1500مل 	 3 مالعق كبيرة زيت نباتي 	 3 حبات متوسطة بصل مفروم ناعم  	

500جم 3 فص ثوم مهروس 	 قطعة زنجبيل صغير طازج مقشر  	
ملعقة كبيرة معجون طماطم 	      ومسحوقة 2 بطاطا كبيرة 500جم مقطعة لمكعبات 	 500 جم كوسا مقشرة ومقطعة لشرائح 	 2 حبات متوسط باذنجان مقشر ومقطع  	

لمكعبات 4 حبات متوسطة طماطم مقطعة 	 3 لومي مجفف 	

كيلو ونصف دجاج منزوع الجلد قطع 	 6 أكواب ماء 1500مل 	 3 مالعق كبيرة زيت نباتي 	 3 حبات متوسطة بصل مفروم ناعم  	
500جم 3 فص ثوم 	 قطعة زنجبيل صغير طازج مقشر ومسحوقة 	 ملعقة كبيرة معجون طماطم 	 2 بطاطا كبيرة مقطعة لمكعبات 	 500 جم كوسا مقشرة ومقطعة لشرائح 	 2 حبات متوسط باذنجان مقشر ومقطع  	

لمكعبات 4 حبات متوسطة طماطم مقطعة 	 3 لومي مجفف 	

2 فلفل أخضر حار صغير 	 ملعقة كبيرة بهارات عربية 	 1 ملعقة صغيرة قرفة مطحونة 	 1 ملعقة صغيرة كركم مطحون 	 1 ملعقة صغيرة بودرة كاري 	 1 ملعقة صغيرة بودرة ثوم 	 1 ملعقة صغيرة كزبرة مطحونة 	 1 ملعقة صغيرة هيل حب 	 ربع ملعقة صغيرة فلفل حار 	 1 حبة متوسطة فلفل أخضر حلو مقطع  	
لشرائح سميكة كوب كزبرة مقطعة 	 2 ملعقة صغيرة ملح 	

2 فلفل أخضر حار صغير 	 ملعقة كبيرة بهارات عربية 	 1 ملعقة صغيرة قرفة مطحونة 	 1 ملعقة صغيرة كركم مطحون 	 1 ملعقة صغيرة بودرة كاري 	 1 ملعقة صغيرة بودرة ثوم 	 1 ملعقة صغيرة كزبرة مطحونة 	 1 ملعقة صغيرة هيل حب 	 ربع ملعقة صغيرة فلفل حار 	 1 حبة متوسطة فلفل أخضر حلو مقطع  	
لشرائح سميكة كوب كزبرة مقطعة 	 3 ملعقة صغيرة ملح 	



الوصفة 
الصحية

الوصفة 
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سعرات حرارية
376 kcal

دهون
11 g

دهون مشبعة
1.7 g

سكر
11 g

ملح
1.7  g

سعرات حرارية
550 kcal

دهون
33 g

دهون مشبعة
7.7 g

سكر
11 g

ملح
2.3 g



الوصفة األصلية الوصفة الصحية

سمك  
إماراتي

قم بتسخين الفرن حتى درجة حرارة 180  	
درجة مئوية. اغسل السمك بالماء اخلط التوابل وافرك السمك 	 إحشي السمك بشرائح الليمون والبصل  	

والزنجبيل والكزبرة المفرومة ضع السمك في صينية، ثم غطيها بورق  	
األلمنيوم وضعها في الفرن لمدة 20 

دقيقة

اغسل السمك بالماء 	 اخلط التوابل وافرك السمك 	 إحشي السمك بشرائح الليمون والبصل  	
والزنجبيل والكزبرة المفرومة سخن مقالة قلي مع كوب من زيت  	

عباد الشمس على النار. قم بتغطية 
السمك في الطحين، ثم قم بقليها حتى 

تنضج ثم تقدم

أشخاص 2أشخاص 2 وقت التحضير 30وقت التحضير 30

المكوناتالمكونات

خطوات التحضيرخطوات التحضير

400 جم سمكة شعري شخيلي كاملة 	 نصف ملعقة صغيرة ملح 	 ملعقة صغيرة فلفل أسود 	 ملعقة صغيرة كمون 	 5 سم زنجبيل مفروم 	 نصف ليمونة شرائح  	 2 ملعقة كبيرة كزبرة مفرومة 	 حبة بصل صغيرة مفرومة 	 ملعقة كبيرة زيت عباد الشمس 	

400 جم سمكة شعري شخيلي كاملة 	 نصف ملعقة صغيرة ملح 	 ملعقة صغيرة فلفل أسود 	 ملعقة صغيرة كمون 	 5 سم زنجبيل مفروم 	 نصف ليمونة شرائح  	 2 ملعقة كبيرة كزبرة مفرومة 	 حبة بصل صغيرة مفرومة 	 طحين للتغطية 	 ملعقة كبيرة زيت عباد الشمس 	



الوصفة 
الصحية

الوصفة 
األصلية
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سعرات حرارية
357 kcal

دهون
20 g

دهون مشبعة
2.8 g

سكر
2.5 g

ملح
1.9  g

سعرات حرارية
716 kcal

دهون
61 g

دهون مشبعة
7.7 g

سكر
2.3 g

ملح
1.9 g



الوصفة األصلية الوصفة الصحية

يسلق الدجاج حتى يقارب درجة النضج 	 يشــوح البصــل فــي وعــاء مــع ملعقــة  	
كبيــرة مــن الزيــت ويضــاف اللومــي ُيضــاف الدجــاج المســلوق إلــى البصــل  	

ــح ــارات والمل ــاف البه ــم تض ــداً ث ــط جي وُيخل ونصــف  	 الطماطــم  معجــون  يضــاف 
المــاء كميــة  يغطــى القــدر لبضعــة دقائــق حتــى تظهــر  	
ــة التوابل رائح

يسلق الدجاج حتى يقارب درجة النضج 	 يشــوح البصــل فــي وعــاء مــع ملعقــة  	
كبيــرة مــن الزيــت ويضــاف اللومــي ُيضــاف الدجــاج المســلوق إلــى البصــل  	

ــح ــارات والمل ــاف البه ــم تض ــداً ث ــط جي وُيخل ونصــف  	 الطماطــم  معجــون  يضــاف 
المــاء كميــة  يغطــى القــدر لبضعــة دقائــق حتــى تظهــر  	
ــة التوابل رائح

تضــاف الخضــار المقطعــة إلــى المــرق  	
وتخلــط جيــدًا المــاء  	 مــن  المتبقيــة  الكميــة  تضــاف 

ــى ينضــج  ــرك حت ــى القــدر، تغطــى وتت إل
والخضــروات الدجــاج  يقدم مع خبز الرقاق 	

تضــاف الخضــار المقطعــة إلــى المــرق  	
وتخلــط جيــدا المــاء  	 مــن  المتبقيــة  الكميــة  تضــاف 

ــرك حتــى ينضــج  إلــى القــدر، تغطــى وتت
والخضــروات الدجــاج  يقدم مع خبز الرقاق 	

خطوات التحضيرخطوات التحضير

أشخاص 7أشخاص 7 وقت التحضير 90وقت التحضير 90

المكوناتالمكونات
لتر ماء 	 كيلو دجاج مقطع بدون جلد 	 2 كوسا مقطعة لمكعبات 	 حبة  بطاطا كبيرة مقطعة مكعبات  	

)حوالي كوبين( 3 حبات طماطم متوسطة مقطعة  	
مكعبات 2 لومي 	 1 جزر مقطع لمكعبات 	 1 فلفل أخضر مقطع لمكعبات 	 3 حبات بصل مفروم ناعم 	 نصف ملعقة صغيرة كمون 	

لتر ماء 	 كيلو دجاج مقطع ألجزاء صغيرة 	 2 كوسا مقطعة لمكعبات 	 حبة  بطاطا كبيرة مقطعة مكعبات  	
)حوالي كوبين( 3 حبات طماطم متوسطة مقطعة  	

مكعبات 2 لومي 	 1 جزر مقطع لمكعبات 	 1 فلفل أخضر مقطع لمكعبات 	 3 حبات بصل مفروم ناعم 	 نصف ملعقة صغيرة كمون 	

نصف ملعقة صغيرة بودرة الكزبرة 	 نصف ملعقة صغيرة بودرة القرفة 	 نصف ملعقة صغيرة مسحوق الهيل 	 ملعقة صغيرة فلفل اسود 	 ملعقة صغيرة بودرة الكركم 	 نصف كوب كزبرة مقطعة 	 2 ملعقة كبيرة بقدونس مقطع 	 1 فلفل اخضر حار 	 2 ملعقة كبيرة معجون الطماطم 	 1 ملعقة كبيرة زيت الزيتون 	 3 خبز الرقاق 	 2 ملعقة صغيرة ملح 	

نصف ملعقة صغيرة بودرة الكزبرة 	 نصف ملعقة صغيرة بودرة القرفة 	 نصف ملعقة صغيرة مسحوق الهيل 	 ملعقة صغيرة فلفل اسود 	 ملعقة صغيرة بودرة الكركم 	 نصف كوب كزبرة مقطعة 	 2 ملعقة طعام بقدونس مقطع 	 1 فلفل اخضر حار 	 2 ملعقة طعام معجون الطماطم 	 3 ملعقة كبيرة زيت الزيتون 	 3 خبز الرقاق 	 3 ملعقة صغيرة ملح 	

ثريد الدجاج



الوصفة 
الصحية
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سعرات حرارية
279 kcal

دهون
4.7 g

دهون مشبعة
0.9 g

سكر
7 g

ملح
2.2 g

سعرات حرارية
320 kcal

دهون
10 g

دهون مشبعة
1.9 g

سكر
7 g

ملح
3.2 g



الوصفة األصلية الوصفة الصحية

الزبــادي  	 واللبــن  الخــروف  لحــم  ُيمــزج 
ــل والفلفــل الحــار وبهــار  ــوم والزنجبي والث
الماســاال والكركــم ومســحوق الفلفــل 
الحــار والهيــل والملــح فــي وعــاء زجاجــي 
كبيــر أو ســيراميك. يغطــى ويوضــع  فــي 

ــاعتين ــدة س ــة لم الثالج إغلــي قــدر مــن المــاء ثــم ضــف إليــه األرز  	
وإطهيــه لمــدة تتــراوح بيــن 10 إلــى 15 
دقيقــة أو حتــى ينضــج األرز تقريًبــا. ولكــن 
النــار،   عــن  يــزال  قليــال  المضــغ  صعــب 

ــًا ــرك جانب ــد وُيت ُيصفــى مــن المــاء الزائ ســّخن  	 الصــق،  غيــر  كبيــرة  قــدر  فــي 
الزيــت علــى نــار متوســطة. ُيضــاف البصــل 

الزبــادي  	 واللبــن  الخــروف  لحــم  ُيمــزج 
ــل والفلفــل الحــار وبهــار  ــوم والزنجبي والث
الماســاال والكركــم ومســحوق الفلفــل 
الحــار والهيــل والملــح فــي وعــاء زجاجــي 
كبيــر أو ســيراميك. يغطــى ويوضــع  فــي 

ــاعتين ــدة س ــة لم الثالج إغلــي قــدر مــن المــاء ثــم ضــف إليــه األرز  	
وإطهيــه لمــدة تتــراوح بيــن 10 إلــى 15 
دقيقــة أو حتــى ينضــج األرز تقريًبــا. ولكــن 
النــار،   عــن  يــزال  قليــال  المضــغ  صعــب 

ــًا ــرك جانب ــد وُيت ُيصفــى مــن المــاء الزائ ســّخن  	 الصــق،  غيــر  كبيــرة  قــدر  فــي 
ُيضــاف  متوســطة.  نــار  علــى  الســمن 

وُيطهــى مــع التحريــك لمــدة 5 دقائــق أو 
ــًا ــًا ذهبي ــه بني ــح لون ــى يصب حت وعــود  	 الخــروف  لحــم  خليــط  يضــاف 

خليــط  فــوق  األرز  يضــاف  القرفــة. 
الليمــون  عصيــر  أضــف  الخــروف.  لحــم 
ــى  ــى ويطه ــوق األرز. يغط ــران ف والزعف

دقائــق  10 لمــدة  حــرك المزيــج بضــع مــرات وإطبخــه لمــدة   	
ك بهــدوء  ســاعة. ُيرفــع عــن النــار وُيحــرَّ

ــوب األرز ــل حب لفص يوضــع البريانــي بصحــن التقديــم ويزيــن  	
بالكزبــرة الخضــراء

البصــل وُيطهــى مــع التحريــك لمــدة 5 
بنيــاً ذهبيــًا دقائــق أو حتــى يصبــح لونــه  وعــود  	 الخــروف  لحــم  خليــط  يضــاف 
خليــط  فــوق  األرز  يضــاف  القرفــة. 
الليمــون  عصيــر  أضــف  الخــروف.  لحــم 
ــى  ــى ويطه ــوق األرز. يغط ــران ف والزعف

دقائــق  10 لمــدة  حــرك المزيــج بضــع مــرات وإطبخــه لمــدة   	
ك بهــدوء  ســاعة. ُيرفــع عــن النــار وُيحــرَّ

ــوب األرز ــل حب لفص ــن  	 ــم ويزي ــن التقدي ــي بصح ــع البريان يوض
بالكزبــرة الخضــراء

خطوات التحضيرخطوات التحضير

أشخاص 8أشخاص 8 وقت التحضير 100وقت التحضير 100

المكوناتالمكونات
كيلو لحم خروف مفروم 	 180 جم زبادي بدون دسم )علبة واحدة( 	 1  ملعقة كبيرة زيت 	 3  فصوص ثوم 	 2  ملعقة كبيرة زنجبيل مطحون 	 2  فلفل أخضر حار 	 ملعقة صغيرة بهارات المساال 	 نصف ملعقة صغيرة كركم مطحون 	 نصف ملعقة صغيرة فلفل أحمر مطحون 	 نصف ملعقة صغيرة هيل مطحون 	 ملعقة صغيرة ملح 	

كيلو لحم خروف مفروم 	 180 جم زبادي )علبة واحدة( 	 3 فصوص ثوم 	 2 ملعقة كبيرة زنجبيل مطحون 	 2 فلفل أخضر حار 	 ملعقة صغيرة بهارات المساال 	 نصف ملعقة صغيرة كركم مطحون 	 نصف ملعقة صغيرة فلفل أحمر مطحون 	 نصف ملعقة صغيرة هيل مطحون 	 1 ملعقة كبيرة ملح 	 400 جم أرز بسماتي 	

400 جم أرز بسماتي 	 ملعقة كبيرة سمن 	 2  بصل كبير 	 500  جم طماطم مقطعة 	 1 عود قرفة 	 2 ملعقة كبيرة عصير الليمون 	 ربع ملعقة صغيرة زعفران 	 1/3  كوب كزبرة خضراء 	 3 أكواب وربع ماء 	

4 ملعقة كبيرة سمن 	 2 بصل كبير 	 كوبين 500 جم )حوالي 4 حبات  	
كبيرة( طماطم مقطعة 1عود قرفة 	 2 ملعقة كبيرة عصير الليمون 	 ربع ملعقة صغيرة زعفران 	 1/3 كوب كزبرة خضراء 	 3 أكواب وربع ماء 	

برياني 
باللحم



الوصفة 
الصحية

الوصفة 
األصلية

ة 
سي

رئي
 ال

ق
طبا

األ

سعرات حرارية
424 kcal

دهون
13 g

دهون مشبعة
4.7 g

سكر
4.6 g

ملح
1.1 g

سعرات حرارية
473 kcal

دهون
21 g

دهون مشبعة
8.5 g

سكر
4.6 g

ملح
2.2 g



الوصفة األصلية الوصفة الصحية

أشخاص 15أشخاص 15 وقت التحضير 150وقت التحضير 150

هريس

ينقع القمح المسحوق في الماء لمدة 6  	
ساعات أو ليلة كاملة ضع القمح المنقوع مسبقًا في وعاء كبير،  	

ثم أضف 2 لترا من الماء وأغلي القمح حتى 
ينضج في وعاء كبير ذو قاع ثقيل، أضف القمح  	

واللحم مع الملح والفلفل وماء كاٍف 
للتغطية. ُيغلى المزيج ثم ُيطهى على نار 

خفيفة لمدة ساعتين أو حتى ينضج يحرك مزيج القمح ولحم الخروف بقوة حتى  	
يصبح لديك قوام يشبه العجينة يخلط جيدًا أضف السمن، وقدمة دافئًا 	

ينقع القمح المسحوق في الماء لمدة 6  	
ساعات أو ليلة كاملة ضع القمح المنقوع مسبًقا في وعاء كبير،  	

ثم أضف 2 لتًرا من الماء وأغلي القمح 
حتى ينضج في وعاء كبير ذو قاع ثقيل، أضف القمح  	

واللحم مع الملح والفلفل وماء كاٍف 
للتغطية. ُيغلى المزيج ثم ُيطهى على نار 

خفيفة لمدة ساعتين أو حتى ينضج يحرك مزيج القمح ولحم الخروف بقوة حتى  	
يصبح لديك قوام يشبه العجينة أضف السمن، وقدمة دافئًا 	

المكوناتالمكونات

خطوات التحضيرخطوات التحضير

650  غرام قطع لحم  خروف منزوعة  	
الدهون كيلو من القمح الكامل أو دقيق القمح  	  1

الصلب اللؤلؤي 2  ملعقة صغيرة ملح 	 3  ملعقة صغيرة فلفل أسود 	 3  ملعقة كبيرة سمن 	 4  لتر ماء 	

1  كج لحم خروف مع عظم 	 كيلــو مــن القمــح الكامل أو دقيــق القمح  	  1
ــب اللؤلؤي الصل نص كوب و 2 ملعقة كبيرة من السمن 	 2  ملعقة صغيرة ملح 	 3  ملعقة صغيرة فلفل أسود 	 4  لتر ماء 	



الوصفة 
الصحية

الوصفة 
األصلية

ة 
سي

رئي
 ال

ق
طبا

األ

سعرات حرارية
340 kcal

دهون
11 g

دهون مشبعة
4.8 g

سكر
0 g

ملح
0.76 g

سعرات حرارية
455 kcal

دهون
22 g

دهون مشبعة
11 g

سكر
0 g

ملح
1.1 g



الوصفة األصلية الوصفة الصحية

مجبوس 
اللحم

تغسل قطع الخروف جيدًا وتوضع  	
في وعاء ُتغطى بالماء وُتضاف إليها القرفة،  	

وحبات الهيل، والبصل، والطماطم، 
والبطاطا. يترك على نار خفيفة 

لمدة ساعة ونصف أو حتى 
ينضج اللحم مع إزالة الزبد حسب 

الضرورة. عندما يكون اللحم طرًيا، 
قم بإزالته 

في مقالة منفصلة، سخن الزيت  	    وصفيه واحتفظ بالمرقة

تغسل قطع الخروف جيدًا وتوضع  	
في وعاء ُتغطى بالماء وُتضاف إليها القرفة،  	

وحبات الهيل، والبصل ، والبطاطا. 
يترك على نار خفيفة لمدة ساعة 
ونصف أو حتى ينضج اللحم مع 
إزالة الزبد حسب الضرورة. عندما 

يكون اللحم طرًيا، قم بإزالته 
وصفيه  واحتفظ بالمرقة في مقالة منفصلة، سخن الزيت  	

النباتي. يشوح اللحم مع مسحوق  

أشخاص 12أشخاص 12 وقت التحضير 120وقت التحضير 120

المكوناتالمكونات

خطوات التحضيرخطوات التحضير

قطعة رجل لحم الخروف )حوالي 2 كغ(،  	
مقطعة إلى قطع، مع العظام ملعقة كبيرة بودرة قرفة 	 حبوب هيل 	  4 حبة ونصف بصل مقطع ارباع 	 1  بطاطا كبيرة مقطعة لشرائح 	 كوب ونصف طماطم مقطعة 	 1  ملعقة كبيرة ملح 	 ملعقة صغيرة هيل مطحون 	 2  ملعقة صغيرة بهارات متنوعة 	 ملعقة صغيرة بودرة الليمون 	 ملعقة كبيرة ونصف زيت نباتي 	 أكواب أرز بسمتي، مغسول ومنقوع مسبقًا 	  4 أكواب ماء 	  6

قطعة رجل لحم الخروف )حوالي 2  	
كغ(، مقطعة إلى قطع، مع العظام 1 عود قرفة 	 4 حبوب هيل 	 حبة و نصف بصل مقطع ارباع 	 بطاطا كبيرة مقطعة لشرائح 	  1 ملعقة كبيرة ملح  	  1 1/2 ملعقة صغيرة هيل مطحون 	 ملعقة صغيرة بودرة الليمون 	  1 1/4  ملعقة صغيرة زعفران 	 3 وربع كواب أرز بسمتي مغسول  	

ومنقوع مسبقًا 3 وربع كواب ماء 	

180 جم زبادي 	 3 فصوص ثوم 	 2 ملعقة كبيرة زنجبيل مبشور 	 2 الفلفل الحار األخضر 	 1 ملعقة صغيرة جارام ماساال 	 1/2 ملعقة صغيرة كركم مطحون 	 1/2  ملعقة صغيرة مسحوق الفلفل  	 4 مالعق كبيرة سمن 	 500 جم ) حوالي  3 حبات كبيرة(  	
طماطم مقطعة 1/3 كوب كزبرة طازجة 	

النباتي. يشوح اللحم مع مسحوق 
الليمون المجفف،  الهيل المطحون 

والتوابل المتنوعة 
ُيضاف األرز الُمصّفى والملح  	    ويوضع جانبًا

والمرقة المحفوظة في وعاء. 
ُيغلى المزيج وُيترك على نار 

خفيفة، حتى يتم امتصاص كل 
السائل يقدم األرز مع قطع اللحم 	

الليمون المجفف،  الهيل المطحون 
والتوابل المتنوعة ويوضع جانبًا ُيضاف األرز الُمصّفى والملح  	
والمرقة المحفوظة في وعاء. 

ُيغلى المزيج وُيترك على نار 
خفيفة، حتى يتم امتصاص كل 

السائل يقدم األرز مع قطع اللحم 	



الوصفة 
الصحية

الوصفة 
األصلية

ة 
سي

رئي
 ال

ق
طبا

األ

سعرات حرارية
598 kcal

دهون
16 g

دهون مشبعة
6.2 g

سكر
2.7 g

ملح
1.6  g

سعرات حرارية
741 kcal

دهون
36 g

دهون مشبعة
15 g

سكر
0.6 g

ملح
1.5 g



الوصفة األصلية الوصفة الصحية

أشخاص 14أشخاص 14 وقت التحضير 240وقت التحضير 240

شوربة 
الهريس

يغسل حب الهريس ويتم نقعة لمدة ال تقل عن  	
الساعة نضع اللحم أو الدجاج المسلوق في قدر على  	

النار مع الماء الساخن حتى يغلي نضيف حب الهريس والملح نغطي القدر ونتركه  	
على النار لمدة 3 ساعات تقريبًا حتى ينضج حب 

الهريس اهرس المزيج حتى تحصل على شوربة أو قدمه  	
بالطريقة التقليدية دون هرس يضاف اللومي اليابس بعد عمل بعض الثقوب  	

ليتسرب طعم اللومي داخل الشوربة تقدم ساخنة 	

يغسل حب الهريس ويتم نقعة لمدة ال تقل عن  	
الساعة نضع اللحم أو الدجاج المسلوق في قدر على النار  	

مع الماء الساخن حتى يغلي نضيف حب الهريس والملح نغطي القدر ونتركه  	
على النار لمدة 3 ساعات تقريبًا حتى ينضج حب 

الهريس اهرس المزيج حتى تحصل على شوربة أو قدمه  	
بالطريقة التقليدية دون هرس يضاف اللومي اليابس بعد عمل بعض الثقوب  	

ليتسرب طعم اللومي داخل الشوربة تقدم ساخنة 	

المكوناتالمكونات

خطوات التحضيرخطوات التحضير

كوب حب هريس 	  1 500  غرام لحم قليل الدهن أو صدر دجاج  	
)مسلوق( لتر ماء 	  2 مالعق صغيرة ملح 	  2 حبة لومي يابس )الليمون المجفف( 	  2

كوب حب هريس 	  1 500  غرام لحم قليل الدهن أو صدر دجاج  	
)مسلوق( لتر ماء 	  2 ملعقة صغيرة ملح 	  2 حبة لومي يابس )الليمون المجفف( 	  2



الوصفة 
الصحية

الوصفة 
األصلية

ة 
سي

رئي
 ال

ق
طبا

األ

سعرات حرارية
280 kcal

دهون
3.8 g

دهون مشبعة
1.4 g

سكر
0 g

ملح
0.75 g

سعرات حرارية
280 kcal

دهون
3.8 g

دهون مشبعة
1.4 g

سكر
0 g

ملح
0.75 g



الوصفة األصلية الوصفة الصحية

يسـلق السـمك لمـده  1/2 1 - 2 سـاعة  	
مـع الكركـم و بهـارات الحـب. للتخلــص مــن  	 الســمك وُيعصــر  ُيصفــى 

المــاء. فــي قــدر علــى النــار يحمــر البصــل بكميــة  	
مــن الســمن المذكــورة ومــن ثــم يضــاف 
إليهــا الثــوم المفــروم – اللومــي اليابــس 

الملبــب ويحمــر مــع البصــل. يضــاف الســمك علــى البصــل و يقلــب  	

يســلق الســمك لمــده 1/2 1 - 2  ســاعة  	
مــع الكركــم و بهــارات الحــب. للتخلــص مــن  	 الســمك وُيعصــر  ُيصفــى 

المــاء. فــي قــدر علــى النــار يحمــر البصــل بكميــة  	
مــن الســمن المذكــورة ومــن ثــم يضــاف 
إليهــا الثــوم المفــروم – اللومــي اليابــس 

الملبــب ويحمــر مــع البصــل. يضــاف الســمك و يقلــب علــى النــار حتــى  	

ــه ــمك عن ــاء الس ــف م ــى يج ــار حت ــى الن عل الســمك  	 إلــى  البهــارات  تضــاف جميــع 
ويتــرك علــى نــار هادئــة لمــد 15 دقيقــة 	  / الســوكة  )الــرز(  العيــش  مــع  يقــدم 
والتمــر اإلماراتــي  والســمن  المشــخول 

يجــف مــاء الســمك عنــه تضــاف جميــع البهــارات إلــى الســمك  	
ويتــرك علــى نــار هادئــة لمــد 15 دقيقــة 	  / )الرز(الســوكة  العيــش  مــع  يقــدم 
والتمــر اإلماراتــي  والســمن  المشــخول 

خطوات التحضيرخطوات التحضير

أشخاص 10أشخاص 10 وقت التحضير 180وقت التحضير 180

المكوناتالمكونات
2 كيلو سمك يريور مقطع ومنزوع الجلد 	 2  بصل مفروم ناعم 	 3  فصو ص ثوم مفروم 	 1  كوب كزبرة خضراء مفرومة 	 5 - 6 حبات لومي يابس ملبب 	 1 - 2 قرن فلفل أخضر مفروم       )اختياري( 	 1  ملعقة كبيرة زيت 	 ملعقة صغيرة ملح  	 1/2 1 - 1 ملعقة كبيرة بزار إماراتي 	  1/2  ملعقة صغيرة سنوت )كمون ناعم( 	 1/2  ملعقة صغيرة قرفة 	

2 كيلو سمك يريور مقطع ومنزوع الجلد 	 2  بصل مفروم ناعم 	 3  فصوص ثوم مفروم 	 1  كوب كزبرة خضراء مفرومة 	 5 - 6 حبات لومي يابس ملبب 	 1 - 2 قرن فلفل أخضر مفروم )اختياري( 	 2 - 3 ملعقة كبيرة سمن 	 ملعقة صغيرة ملح  	 1/2 1 - 1 ملعقة كبيرة بزار إماراتي 	  1/2  ملعقة صغيرة سنوت )كمون ناعم( 	

1/2  ملعقة صغيرة فلفل أسود 	 1/2  ملعقة صغيرة هيل )لسلق  	
السمك( 2  ملعقة صغيرة كركم 	 بهارات الحب: 	

    • 5  حبات فلفل أسود
    • 2  عود قرفة
    • 3  حبات هيل

1/2  ملعقة صغيرة قرفة 	 1/2  ملعقة صغيرة فلفل أسود 	 1/2  ملعقة صغيرة هيل )لسلق  	
السمك( 2  ملعقة صغيرة كركم 	 بهارات الحب: 	     • 3  حبات هيل 	    • 2  عود قرفة 	    • 5  حبات فلفل أسود 	

جشيد



الوصفة 
الصحية

الوصفة 
األصلية

ة 
سي

رئي
 ال

ق
طبا

األ

سعرات حرارية
289 kcal

دهون
9.7 g

دهون مشبعة
1.9 g

سكر
2.2 g

ملح
1 g

سعرات حرارية
324 kcal

دهون
14 g

دهون مشبعة
4.5 g

سكر
2.2 g

ملح
1 g



الوصفة األصلية الوصفة الصحية

توضــع قطــع الدجــاج فــي قــدر ويســكب  	
القطــع  فــوق  المــاء  مــن  يكفــي  مــا 
نــار  علــى  المقــالة  توضــع  لتغطيتهــا. 
قــم  المــاء،  يغلــي  عندمــا  متوســطة. 
ــي  ــائل الدهن ــة الس ــرارة وإزال ــل الح بتقلي

مــن األعلــى مقــالة  	 فــي  والثــوم  البصــل  يقلــى 
ــا  ــح لونه ــى يصب ــطة حت ــار متوس ــى ن عل
ــم  ــه األرز والطماط ــاف إلي ــم يض ــا ث ذهبي
ــك  ــع تحري ــرة م ــر والكزب ــل األخض والفلف

جيــدًا المكونــات  إلــى  	 والخضــروات  األرز  خليــط  يضــاف 
الطماطــم  معجــون  يضــاف  ثــم  القــدر 
والفلفــل والملــح. مــع التحريــك بيــن فتــرة 
واخــرى وتختلــط المكونــات بشــكل جيــد 

ــدر ــاع الق ــي ق ــق األرز ف ــى ال يلتص حت

توضــع قطــع الدجــاج فــي قــدر ويســكب  	
القطــع  فــوق  المــاء  مــن  يكفــي  مــا 
نــار  علــى  المقــالة  توضــع  لتغطيتهــا. 
قــم  المــاء،  يغلــي  عندمــا  متوســطة. 
ــي  ــائل الدهن ــة الس ــرارة وإزال ــل الح بتقلي

مــن األعلــى مقــالة  	 فــي  والثــوم  البصــل  يقلــى 
ــا  ــح لونه ــى يصب ــطة حت ــار متوس ــى ن عل
ــم  ــه األرز والطماط ــاف إلي ــم يض ــا ث ذهبي
ــك  ــع تحري ــرة م ــر والكزب ــل األخض والفلف

جيــدًا المكونــات  إلــى  	 والخضــروات  األرز  خليــط  يضــاف 
الطماطــم  معجــون  يضــاف  ثــم  القــدر 
والفلفــل والملــح. مــع التحريــك بيــن فتــرة 
واخــرى وتختلــط المكونــات بشــكل جيــد 

ــدر ــاع الق ــي ق ــق األرز ف ــى ال يلتص حت

الغليــان،  	 فــي  المكونــات  تبــدأ  عندمــا 
ــار  ــى ن ــه عل ــكام واترك ــدر بإح ــي الق غط
يمكنــك  الدجــاج.  ينضــج  حتــى  خفيفــة 
الســاخن  المــاء  مــن  المزيــد  إضافــة 

يليــن أو  األرز  ينضــج  لــم  إذا  والملــح  بعــد نضــوج المكونــات تضــرب باســتخدام  	
القــدر  باتجــاه جوانــب  ملعقــة خشــبية 
عليهــا مضروبــة،  يطلــق  الســبب  )لهــذا 
والتــي تأتــي مــن كلمــة “ضــرب” باللغــة 
العربيــة( حتــى يتحــد الدجــاج مــع األرز 
مهروســة  المكونــات  جميــع  وتصبــح 
ومتجانســة. يمكــن اســتخدام الــة الهــرس 

بــدل مــن الملعقــة الخشــبية اســكب المضروبــة فــي وعــاء التقديــم  	
وتقــدم ســاخنة

الغليــان،  	 فــي  المكونــات  تبــدأ  عندمــا 
ــار  ــى ن غطــي القــدر بإحــكام واتركــه عل
يمكنــك  الدجــاج.  ينضــج  خفيفــة حتــى 
الســاخن  المــاء  مــن  المزيــد  إضافــة 

يليــن أو  األرز  ينضــج  لــم  إذا  والملــح  بعــد نضــوج المكونــات تضــرب باســتخدام  	
باتجــاه جوانــب القــدر  ملعقــة خشــبية 
الســبب يطلــق عليهــا مضروبــة،  )لهــذا 
والتــي تأتــي مــن كلمــة “ضــرب” باللغــة 
العربيــة( حتــى يتحــد الدجــاج مــع األرز 
مهروســة  المكونــات  جميــع  وتصبــح 
ومتجانســة. يمكــن اســتخدام الــة الهــرس 

ــبية ــة الخش ــن الملعق ــدل م ب اســكب المضروبــة فــي وعــاء التقديــم  	
وتقــدم ســاخنة

300g each - 8 أشخاص 300g each - 8 وقت التحضير 120أشخاص وقت التحضير 120

المكوناتالمكونات

خطوات التحضيرخطوات التحضير

كيلو صدر دجاج مقطع إلى مكعبات  	 كوب أرز  	  3 فصوص ثوم مهروسة  	  3 بصلة مفرومة ناعم  	  2 طماطم مقشرة ومفرومة ناعم  	  3 معلقة كبيرة معجون طماطم 	  2 ملعقة صغيرة ملح  	 ملعقة صغيرة فلفل  	   2 حبات هيل  	  5 لومي 	  1

كيلو صدر دجاج مقطع إلى مكعبات  	 كوب أرز  	  3 فصوص ثوم مهروسة  	  3 بصلة مفرومة ناعم  	  2 طماطم مقشرة ومفرومة ناعم  	  3 معلقة كبيرة معجون طماطم 	  2 ملعقة صغيرة ملح  	 ملعقة صغيرة فلفل  	   2 حبات هيل  	  5 لومي 	  1

2  قرنفل 	 نصف ملعقة صغيرة قرفة  	 ربع كاس كزبرة خضراء مغسولة  	
ومفرومة  1/2  ملعقة صغيرة كمون  	 ملعقة صغيرة كزبرة مجففة  	 مالعق كبيرة سمن عربي  	  3 مكعب مرقة دجاج قليل الصوديوم 	 ملعقة صغيرة بزار )بهــارات خليجية ( 	  2

مضروبة     
)دجاج(

قرنفل 	  2 نصف ملعقة صغيرة بودرة قرفة  	 ربع كاس كزبرة خضراء مغسولة ومفرومة  	 ملعقة صغيرة كزبرة مجففة  	 1/2  ملعقة صغيرة كمون  	 مالعق كبيرة سمن عربي  	  4 مكعب مرقة دجاج  	 ملعقة صغيرة  بزار )بهــارات خليجية ( 	  2



الوصفة 
الصحية

الوصفة 
األصلية

ة 
سي

رئي
 ال

ق
طبا

األ

سعرات حرارية
531 kcal

دهون
9.9 g

دهون مشبعة
4 g

سكر
3 g

ملح
1.2 g

سعرات حرارية
543 kcal

دهون
12 g

دهون مشبعة
5 g

سكر
2.9 g

ملح
1.2 g



الوصفة األصلية الوصفة الصحية

محّمر )األرز 
المحّمر(

يغسل العيش وينقع لمدة ربع ساعة 	 يذّوب  الدبس في قدر  	 يضاف الماء إلى الدبس يذوب جيدًا ويترك يغلي  	
لمدة 5 دقائق مع إ ضافة حبات الهال والدهن 

والزعفران يصّفى العيش، ويضاف إلى القدر ليسلق بمزيج  	
الكراميل والماء وإلى أن ينضج تمامًا ُيصّفى العيش ويوضع في القدر مرة أخرى مع  	

إضافة البصل والزبيب المنقوع على السطح ُيغطى القدر وندخله الفرن على نار هادئة لمدة  	
1/4 ساعة

يغسل العيش وينقع لمدة ربع ساعة في ماء بارد. 	 يذّوب السكر في قدر حتى يصبح كراميل مع  	
الحرص على عدم حرق السكر يضاف الماء إلى كراميل السكر يذوب جيدًا ويترك  	

يغلي لمدة 5 دقائق مع إ ضافة حبات الهال 
والدهن والزعفران يصّفى العيش، ويضاف إلى القدر ليسلق بمزيج  	

الكراميل والماء و إلى أن ينضج تمامًا ُيصّفى العيش ويوضع في القدر مرة أخرى مع  	
إضافة البصل والزبيب المنقوع على السطح ُيغطى القدر وندخله الفرن على نار هادئة لمدة  	

1/4 ساعة

المكوناتالمكونات

خطوات التحضيرخطوات التحضير

4  أكواب أرز بسمتي أسمر 	 10 أكواب ماء مغلي 	 5  حبات هال 	 2  ملعقة كبيرة زيت 	 1/2  ملعقة صغيرة زعفران 	 1  بصلة كبيرة مقطعة جوانح ومقلية 	 3  مالعق كبيرة دبس التمر  	 3  مالعق كبيرة زبيب )اختياري( 	

4  أكواب أرز بسمتي  	 10 أكواب ماء مغلي 	 5  حبات هال 	 3  مالعق كبيرة سمن 	 1/2  ملعقة صغيرة زعفران 	 1  بصلة كبيرة مقطعة جوانح ومقلية 	 1/2  كوب سكر 	 كوب زبيب )اختياري( 	

300g each - 12 أشخاص 300g each - 12 وقت التحضير 50أشخاص وقت التحضير 50

الوصفة األصلية



الوصفة 
الصحية

الوصفة 
األصلية

ة 
سي

رئي
 ال

ق
طبا

األ

سعرات حرارية
339 kcal

دهون
3 g

دهون مشبعة
0.3 g

سكر
6 g

ملح
0.02 g

سعرات حرارية
392 kcal

دهون
3.9 g

دهون مشبعة
2.1 g

سكر
23 g

ملح
0.04 g



الوصفة األصلية الوصفة الصحية

يغسل اللحم ويسلق بالماء مع 	
      إضافة بعض المطيبات )حبات الهال، 

   الفلفل األسود، عود القرفة(
واللومــي  	   حتى ينضج البهــارات  مــع  الثــوم  ُيــدق 

اليابــس مــع القليــل مــن الملــح وقــرن 
األخضــر الفلفــل  ُيحّمــر البصــل بالزيــت فــي قــدر علــى النــار،  	

ومــن ثــم نضيــف خليــط الثــوم والبهــارات 
ويحمــس مــع البصــل. علــى  	 المقطعــة  الطماطــم  نضيــف 

والثــوم  البصــل  )خليــط  الحمســة 
) ت ا ر لبهــا ا و نغســل اليريــش وينقــع بالمــاء لمــدة 1/4  	

يغســل اللحــم ويســلق بالمــاء مــع إضافــة  	
بعــض المطيبــات )حبــات الهــال، الفلفــل 

األســود، عــود القرفــة( حتــى ينضــج واللومــي  	 البهــارات  مــع  الثــوم  ُيــدق 
اليابــس مــع القليــل مــن الملــح وقــرن 

األخضــر الفلفــل  ُيحّمــر البصــل بالزيــت فــي قــدر علــى النــار،  	
ومــن ثــم نضيــف خليــط الثــوم والبهــارات 

ويحمــس مــع البصــل. علــى  	 المقطعــة  الطماطــم  نضيــف 
والثــوم  البصــل  )خليــط  الحمســة 

) ت ا ر لبهــا ا و نغســل اليريــش وينقــع بالمــاء لمــدة 1/4  	
ســاعة يصفــى جيــدًا مــن المــاء ونضيفــه 

ســاعة يصفــى جيــدًا مــن المــاء ونضيفــه 
ــب  ــع التقلي ــدر، م ــي الق ــط ف ــى الخلي إل

ــق. ــدة 3 دقائ ــتمر لم المس نمــأ القــدر بالمــاء بقــدر 3-2 ســم يزيــد  	
ونتركــه  نغطيــه  اليريــش  ارتفــاع  علــى 

حتــى يغلــي والكزبــرة  	 اليريــش  علــى  اللحــم  نضــع 
المفرومــة ونغطــي القــدر وندعــه علــى 

ــة ــار هادئ ن ــن  	 ــد م ــة المزي ــن إضاف ــج، يمك ــى ينض حت
ــد الحاجــة. يقــدم فــي  المــاء الســاخن عن
مــع  العمــق(  متوســط  )طبــق  دوري 
إضافــة القليــل مــن الســمن علــى ســطح 

اليريــش

ــب  ــع التقلي ــدر، م ــي الق ــط ف ــى الخلي إل
ــق ــدة 3 دقائ ــتمر لم المس نمــأ القــدر بالمــاء بقــدر3-2 ســم يزيــد  	

ونتركــه  نغطيــه  اليريــش  ارتفــاع  علــى 
حتــى يغلــي والكزبــرة  	 اليريــش  علــى  اللحــم  نضــع 

المفرومــة ونغطــي القــدر وندعــه علــى 
ــة ــار هادئ ن ــن  	 ــد م ــة المزي ــن إضاف ــج، يمك ــى ينض حت

ــد الحاجــة. يقــدم فــي  المــاء الســاخن عن
مــع  العمــق(  متوســط  )طبــق  دوري 
إضافــة القليــل مــن الســمن علــى ســطح 

اليريــش

خطوات التحضيرخطوات التحضير

1  كغ لحم خروف مقطع مكعبات 	 1  كيلو يريش )حب الهريس المجروش( 	 4  حبة بصل مفروم ناعم 	 3  فصوص ثوم 	 6  حبات طماطم مقطعة 	 4  ملعقة كبيرة كزبرة مفرومة 	 2  حبة لومي يابس )ملبب( 	 1  ملعقة صغيرة بزار إماراتي 	

1  كيلو لحم خروف مقطع مكعبات 	 1  كيلو يريش )حب الهريس المجروش( 	 2  حبة بصل مفروم ناعم 	 3  فصوص ثوم 	 3  حبات طماطم مقطعة 	 2  ملعقة كبيرة كزبرة مفرومة 	 2  حبة لومي يابس )ملبب( 	

1/2  ملعقة صغيرة كركم 	 1/2  ملعقة صغيرة قرفة 	 1/4  ملعقة صغيرة هيل مطحون 	 2  ملعقة صغيرة ملح  	 قرن فلفل أخضر )اختياري( 	 ملعقة صغيرة زيت نباتي 	 2  ملعقة صغيرة سمن للتزيين 	

1  ملعقة صغيرة بزار إماراتي 	 1/2  ملعقة صغيرة كركم 	 1/2  ملعقة صغيرة قرفة 	 1/4  ملعقة صغيرة هيل مطحون 	 2  ملعقة صغيرة ملح  	 قرن فلفل أخضر )اختياري( 	 ملعقة صغيرة زيت نباتي 	 سمن ملعقة كبيرة 	

يريش

300g each - 8 أشخاص 300g each - 8 وقت التحضير 60أشخاص وقت التحضير 60

المكوناتالمكونات



الوصفة 
الصحية

الوصفة 
األصلية

ة 
سي

رئي
 ال

ق
طبا

األ

سعرات حرارية
539 kcal

دهون
15 g

دهون مشبعة
6.1 g

سكر
4.3 g

ملح
1.1 g

سعرات حرارية
619 kcal

دهون
18 g

دهون مشبعة
7.4 g

سكر
3 g

ملح
1.3 g



الوصفة األصلية الوصفة الصحية

مرقوقة

المكوناتالمكونات

خطوات التحضير

مقطــع  	  مقادير صالونة اللحم 	 خــروف  لحــم  كيلــو   1
%  80 مســلوق  1  حبة بطاطا كبيرة مقطعة 	 2  حبة كوسا مقطعة 	 1  جزرة مقطعة 	 )الفلفــل  	 مقطعــة  فليفلــة    1

البــارد( أخضــر  1  باذنجان كبير 	 3  حبات طماطم مقطعة 	 2-3  بصل مفروم ناعم 	 3  فصوص ثوم مهروسة 	 معجــون  	 طعــام  مالعــق    3-2
طــم طما 2  لومي يابس 	

1 كيلو لحم خروف مقطع مسلوق  	  مقادير صالونة اللحم
% 80 1  حبة بطاطا كبيرة مقطعة 	 2  حبة كوسا مقطعة 	 1  جزرة مقطعة 	 1  فليفلة مقطعة )الفلفل أخضر  	
البارد( 1  باذنجان كبير 	 3  حبات طماطم مقطعة 	 2-3  بصل مفروم ناعم 	 3  فصوص ثوم مهروسة 	 2-3  مالعق طعام معجون  	

طماطم

نحمر البصل في قدر ثم نضع الثوم  	
المهروس ونضيف اللومي اليابس نضيف اللحم المسلوق إلى البصل  	

والثوم. نقلب الخليط جيدًا، ثم 
نضيف البهارات والملح نستمر في إضافة المكونات  	

من معجون الطماطم والقليل 
من الماء نغطي القدر حتى تتصاعد رائحة  	

البهارات مع اللحم لمدة دقيقتين نضيف الخضرة المقطعة إلى مزيج  	
اللحم والبهارات ونحرك المكونات نضيف المتبقي من الماء ونغطي  	

القدر ونتركه يغلي حتى تنضج 
الخضراوات واللحم

نحمــر البصــل فــي قــدر ثــم نضــع  	
الثــوم المهــروس ونضيــف اللومــي 

اليابــس نضيــف اللحــم المســلوق إلــى البصل  	
والثــوم. نقلــب الخليــط جيــدًا، ثــم 

ــح ــارات والمل ــف البه نضي نســتمر فــي إضافــة المكونــات مــن  	
معجــون الطماطــم والقليــل مــن 

المــاء نغطــي القــدر حتــى تتصاعــد رائحــة  	
البهــارات مــع اللحــم لمــدة دقيقتيــن إلــى  	 المقطعــة  الخضــرة  نضيــف 
ونحــرك  والبهــارات  اللحــم  مزيــج 

المكونــات نضيــف المتبقــي من المــاء ونغطي  	

ينخل الطحين مع الملح يضاف  	
الماء بالتدريج حتى تصبح العجينة 

قابلة للرق نتركها حتى ترتاح لمدة 
2 دقيقة 0 –1 5 تقسم العجينة ذات القوام  	

المتماسك إلى قطع متوسطة 
الحجم ترق القطع على سطح مرشوش  	

بالطحين على شكل أقراص قطرها 
1 سم وسماكة ال تزيد على   5

سم 10- تقدم ساخنة   1/2 1 - 1
على العشاء أو على اإلفطار في 

رمضان تنشر أقراص العجينة تحت أشعة  	
الشمس مع تغطيتها بقطعة من 

300g each - 18 أشخاص 300g each - 18 وقت التحضير 60أشخاص وقت التحضير 60

الشاش لتمنع وصول التربة والغبار 
إلى أقراص العجين تترك في الشمس حتى تجف،  	

وتحفظ لحتى إعداد المرقوقة  نضع قدر الصالونة على النار، ثم  	
نضيف أقرا ص المرقوقة إلى 

الصالونة مع التحريك المتواصل  نخفف النار على القدر ونتركه على  	
5 دقائق النار لمدة  نستمر بإضافة األقراص حتى نصل  	

إلى القوام المطلوب

خطوات التحضير

2  ملعقة صغيرة ملح  	 مــن         	 صغيــرة  ملعقــة    1/2
كزبــرة   – مطحــون  )ســنوت 
مطحونــة-  قرفــة   – مطحــون 
مطحــون( أســود-هيل  فلفــل   1  ملعقة صغيرة كركم 	 ــي  	 ــزار إمارات ــرة ب 1  ملعقــة صغي
إلضافــة  الزيــادة  )ممكــن 

) لنكهــة ا 1/2  كوب كزبرة مفرومة 	 بقدونــس  	 طعــام  ملعقــة    2
م و مفــر حــار  	 أخضــر  فلفــل  قــرن   2-1

ري( ختيــا ا ( 3  ملعقة طعام من السمن 	

2  لومي يابس 	 2  ملعقة صغيرة ملح  	 1/2  ملعقة صغيرة من         	
)سنوت مطحون – كزبرة مطحون – 
قرفة مطحونة- فلفل  أسود-هيل 

مطحون( 1  ملعقة صغيرة كركم 	 1  ملعقة صغيرة بزار إماراتي  	
)ممكن الزيادة إلضافة النكهة( 1/2  كوب كزبرة مفرومة 	 2  ملعقة طعام بقدونس مفروم 	 1-2 قرن فلفل أخضر حار )اختياري( 	 3  ملعقة طعام من السمن 	 1 1/2 - 1 لتر من الماء الساخن- 3  	

المــاء  	 مــن  لتــر   1  -  1/2  1
كبيــرة  ملعقــة   3 الســاخن- 

مفــروم بقدونــس  حــار  	 أخضــر  فلفــل  قــرن   2-1
ري( ختيــا ا ( 3  ملعقة طعام من السمن 	 1 1/2 - 1 لتر من الماء الساخن 	 عجينة المرقوقة 	 	 المقادير 	 1  كيلو طحين أسمر 	 1/2  ملعقة صغيرة من الملح 	 ماء للعجن 	

ملعقة كبيرة بقدونس مفروم 1-2 قرن فلفل أخضر حار )اختياري( 	 2  ملعقة كبيرة من الزيت 	 1 1/2 - 1 لتر من الماء الساخن 	

عجينة المرقوقة
1  كيلو طحين أسمر 	المقادير 1/2  ملعقة صغيرة من الملح 	 ماء للعجن 	

ــج  ــى تنض ــي حت ــه يغل ــدر ونترك الق
الخضــراوات واللحــم ينخــل الطحيــن مــع الملــح يضــاف  	

المــاء بالتدريــج حتــى تصبــح العجينــة 
ترتــاح  حتــى  نتركهــا  للــرق  قابلــة 

لمــدة 15 - 20 دقيقــة القــوام  	 ذات  العجينــة  تقســم 
المتماســك إلــى قطــع متوســطة 

لحجــم ا  تــرق القطــع علــى ســطح مرشــوش  	
أقــراص  شــكل  علــى  بالطحيــن 
قطرهــا 15 ســم وســماكة ال تزيــد 

1 1/2 ســم - 1 علــى   تنشــر أقــراص العجينــة تحــت أشــعة  	
الشــمس مــع تغطيتهــا بقطعــة مــن 
الشــاش لتمنــع وصــول التربــة والغبار 

إلــى أقــراص العجيــن

تتــرك فــي الشــمس حتــى تجــف،  	
وتحفــظ لحتــى إعــداد المرقوقــة ــار، ثــم  	 نضــع قــدر الصالونــة علــى الن

إلــى  المرقوقــة  ص  أقــرا  نضيــف 
الصالونــة مــع التحريــك المتواصــل نســتمر بإضافــة األقــراص حتــى نصــل  	

إلــى القــوام المطلــوب نخفــف النــار علــى القــدر ونتركــه  	
علــى النــار لمــدة 5 دقائــق تقــدم ســاخنة علــى العشــاء أو علــى  	

ا إلفطــار فــي رمضــان



الوصفة 
الصحية

الوصفة 
األصلية

ة 
سي

رئي
 ال

ق
طبا

األ

سعرات حرارية
379 kcal

دهون
10 g

دهون مشبعة
3.5 g

سكر
4.5 g

ملح
0.88 g

سعرات حرارية
386 kcal

دهون
11 g

دهون مشبعة
4.9 g

سكر
4.5 g

ملح
0.88 g



الوصفة األصلية الوصفة الصحية

فوقه سمج

خطوات التحضير

1 كيلو سمك هامور أو شعري  	
أو حلويوه

بهارات السمك:  	
    • )1/2 ملعقة صغيرة كركم،     

       1/2 ملعقة صغيرة بزار  
       سمك، ملح حسب الرغبة(

1 كيلو سمك هامور أو شعري  	
أو حلويوه

بهارات السمك: 	
    • )1/2 ملعقة صغيرة 
      كركم، 1/2 ملعقة 

      صغيرة بزار سمك، ملح 
2 بصل مفروم  	      حسب الرغبة(

ُيغسل السمك ويملح ويترك  	
لمدة 10 دقائق. ومن ثم ُيغسل 

إلزالة الملح  ُيتبل السمك بالبهارات والكركم  	
ُيقلى فالزيت وُيترك جانبًا ُيغسل العيش أو األرز عدة مرات  	

وينقع بالماء لمدة 15 دقيقة.  ُيضاف القليل من الزيت والبصل  	
في قدر على النار، ثم الثوم 
والفلفل األخضر مع التحريك 

المستمر حتى تذبل المكونات  ُيضاف اللومي اليابس، بهارات  	
الطبخه، الطماطم، ثم يوضع 

ــرك  	 ــح و يت ــمك ويمل ــل الس ُيغس
ثــم  ومــن  دقائــق.   10 لمــدة 

الملــح  إلزالــة  ُيغســل  بالبهــارات  	 الســمك  ُيتبــل 
والكركــم ُيقلــى فالزيــت وُيتــرك 

نبــًا جا مــرات  	 عــدة  العيــش  ُيغســل 
دقيقــة   15 لمــدة  بالمــاء  وينقــع  الزيــت  	 مــن  القليــل  ُيضــاف 
ــار،  ــى الن ــدر عل ــي ق ــل ف والبص
األخضــر  والفلفــل  الثــوم  ثــم 
حتــى  المســتمر  التحريــك  مــع 

المكونــات  تذبــل 

2 بصل مفروم  	 5 فصوص ثوم مدقوق  	 1 قرن فلفل أخضر )اختياري( 	 3-2 حبات لومي يابس  	 2 طماطم مقطعة الى ارباع  	 3 ملعقة كبيرة يليالن مفروم  	 ملح )حسب الرغبة( 	 1 ملعقة صغيرة زيت 	

السمك المقلي فوق الخليط 
تالسابق مع إضافة الكزبرة 

المفرومة ال يقلب السمك حتي ال يتكسر،  	
يغمر القدر بالماء ليغطي 

السمك بارتفاع يزيد على 1 سم   يغطى القدر و يترك حتى يغلي  	
، يرفع اليمك عن القدر ، ثم يضاف 
العيش المصفى من الماء إلى 

القدر، ُيغطى القدر و تخفف عنه 
النار حتى ينضج العيش  نرجع السمك إلى القدر فوق  	

العيش و نغطي القدر ونتركه 
على نار هادئة لمدة خمس 

300g each - 4 أشخاص 300g each - 4 وقت التحضير 125أشخاص وقت التحضير 125

بهارات الطبخ: 	
    • 1/2 ملعقة صغير سنوت 

      مطحون 
    • 1/2 ملعقة صغير قرفة 

      مطحونة 
    • 1 ملعقة صغير يليالن 

      مطحون 
    • 1/2 ملعقة صغير فلفل 

      اسود 
    • 1 ملعقة كبيرة كركم 

دقائق فقط  ُيرفع السمك ويوضع في  	
طبق وُيقدم األرز )العيش( في 
صيني مناسبة ويصف السمك 
فوق العيش، يقدم مع اآلجار 

او البصل مالحظة الشيف: إلضفاء  	
المزيد من اللون األصفر على 

الفوقه تصاف كمية زائدة من 
الكركم

خطوات التحضير

5 فصوص ثوم مدقوق  	 1 قرن فلفل أخضر )اختياري( 	 3-2 حبات لومي يابس  	 2 طماطم مقطعة الى ارباع  	 3 ملعقة طعام يليالن مفروم  	 ملح )حسب الرغبة( 	 بهارات الطبخ:  	 3 ملعقة كبيرة زيت  	

    • 1/2 ملعقة صغير 
      سنوت مطحون 

    • 1/2 ملعقة صغير قرفة 
      مطحونة 

    • 1 ملعقة صغير يليالن 
      مطحون 

    • 1/2 ملعقة صغير فلفل 
      اسود 

    • 1 ملعقة كبيرة كركم 

اليابــس،  	 اللومــي  ُيضــاف 
الطماطــم،  الطبخــه،  بهــارات 
المقلــي  الســمك  يوضــع  ثــم 
مــع  الســابق  الخليــط  فــوق 
المفرومــة. الكزبــرة  إضافــة  ال  	 حتــي  الســمك  يقلــب  ال 
بالمــاء  القــدر  يغمــر  يتكســر، 
ليغطــي الســمك بارتفــاع يزيــد 

1ســم.  علــى  حتــى  	 ويتــرك  القــدر  يغطــى 
عــن  الســمك  يرفــع  يغلــي، 
العيــش  يضــاف  ثــم  القــدر، 
إلــى  المــاء  مــن  المصفــى 
القــدر، ُيغطــى القــدر وتخفــف 
العيــش.  ينضــج  حتــى  النــار  عنــه 

نرجــع الســمك إلــى القــدر فــوق  	
و  القــدر  نغطــي  و  العيــش 
نتركــه علــى نــار هادئــة لمــدة 

فقــط.  دقائــق  خمــس  فــي  	 يوضــع  و  الســمك  ُيرفــع 
)العيــش(  األرز  وُيقــدم  طبــق 
ويصــف  مناســبة  صينــي  فــي 
يقــدم  العيــش،  الســمك فــوق 

البصــل.  او  اآلجــار  مــع  إلضفــاء  	 الشــيف:  مالحظــة 
األصفــر  اللــون  مــن  المزيــد 
ــة  ــاف كمي ــه تض ــى الفوق عل

الكركــم مــن  زائــدة 

المكوناتالمكونات



الوصفة 
الصحية

الوصفة 
األصلية

ة 
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األ

سعرات حرارية
358 kcal

دهون
16 g

دهون مشبعة
2.5 g

سكر
0.6 g

ملح
1.2 g

سعرات حرارية
433 kcal

دهون
25 g

دهون مشبعة
3.8 g

سكر
0.6 g

ملح
1.1 g



الوصفة األصلية الوصفة الصحية

يغســل العيــش وينقــع فــي المــاء لمــدة  	
1/4 ســاعة ويصفــى مــن المــاء ُيســلق األرز بالمــاء مــع إضافــة المطيبــات  	

ــارب  ــى يق ــح حت ــب( والمل ــارات الح )البه
85 % مــن النضــج ُيصفى العيش 	 الزيــت  	 أو  الســمن  فــي  البصــل  ُيحّمــر 

الفلفــل  الثــوم وقــرن  ويضــاف بعدهــا 
المســتمر التقليــب  مــع  األخضــر  ــي  	 ــارات واللوم ــم والبه ــاف الطماط ُتض

اليابــس ومعجــون الطماطــم والكزبــرة 
لتجنــب  المــاء  مــن  والقليــل  الخضــرة 

البهــارات احتــراق  يغسل السمك وينشف 	 إلــى  	 المالــح  الســمك  قطــع  ُتضــاف 

يغســل العيــش وينقــع فــي المــاء لمــدة  	
1/4 ســاعة ويصفــى مــن المــاء ُيســلق األرز بالمــاء مــع إضافــة المطيبــات  	

)البهــارات الحــب( و1 ملعقــة كبيــرة مــن 
الســمن والملــح حتــى يقــارب 85 % مــن 

النضــج ُيصفــى العيــش ويضــاف إليــه ملعقــة  	
ــات  ــال تلتصــق حب أخــرى مــن الســمن لكي

ــا ــع بعضه ــش م العي الزيــت  	 أو  الســمن  فــي  البصــل  ُيحّمــر 
الفلفــل  الثــوم وقــرن  ويضــاف بعدهــا 

المســتمر التقليــب  مــع  األخضــر  ــي  	 ــارات واللوم ــم والبه ــاف الطماط ُتض
اليابــس ومعجــون الطماطــم والكزبــرة 
لتجنــب  المــاء  مــن  والقليــل  الخضــرة 

البهــارات احتــراق  إلــى  	 المالــح  الســمك  قطــع  ُتضــاف 

برفــق  التقليــب  مــع  الســابق  الخليــط 
ــرك  ــم يت ــح، ث ــمك المال ــير س ــب تكس لتجن
1 - 2 دقيقــة لمــدة  نــار هادئــة  علــى  على شكل 3 طبقات. 	

    • نصف كمية العيش.
    • مقدار الحشو )سمك المالح(

     في الوسط
منقــوع  	    • النصف المتبقي من العيش  العيــش  ســطح  علــى  يــرش 

القــدر  يغطــى  الــورد.  ومــاء  الزعفــران 
ويتــرك علــى نــار هادئــة لمــدة 5 - 10 
ااّلجــار  مــع  ســاخن  ويقــدم  دقائــق. 

لســلطة ا و

برفــق  التقليــب  مــع  الســابق  الخليــط 
ــرك  ــم يت ــح، ث ــمك المال ــير س ــب تكس لتجن
1 - 2     دقيقــة نــار هادئــة لمــدة  علــى  ــل مــن  	 فــي قــاع قــدر آخــر، يضــاف القلي

الســمن لتجنــب التصــاق قــاع العيــش فــي 
القــدر على شكل 3 طبقات. 	

      • نصف كمية العيش.
      • مقدار الحشو )سمك المالح(

       في الوسط.
منقــوع  	      • النصف المتبقي من العيش  العيــش  ســطح  علــى  يــرش 

القــدر  يغطــى  الــورد.  ومــاء  الزعفــران 
ويتــرك علــى نــار هادئــة لمــدة 5 - 10 
ااّلجــار  مــع  ســاخن  ويقــدم  دقائــق. 

لســلطة ا و

المكوناتالمكونات

خطوات التحضيرخطوات التحضير

1 كيلو سمك مالح مجهز 	 1 كيلو عيش بسمتي )أرز( 	 3 حبات بصل مقطعة جوانح 	 2 فص ثوم مفروم ناعم 	 2 ملعقة كبيرة الكزبرة الخضراء مفرومة 	 2 حبة طماطم مقطعة أرباع 	 4-3 حبات لومي يابس ملبب )منزوع  	
القشر( 2 ملعقة كبيرة معجون طماطم )اختياري( 	 2 قرن فلفل أخضر )اختياري( 	 1 ملعقة كبيرة بزار إماراتي 	

1 كيلو ســمك مالح مجهز 	 1 كيلو عيش بســمتي )أرز( 	 3 حبات بصــل مقطعة جوانح 	 2 فــص ثوم مفروم ناعم 	 2 ملعقــة كبيرة الكزبــرة الخضراء مفرومة 	 2 حبــة طماطم مقطعة أرباع 	 4-3 حبــات لومي يابس ملبب )منزوع القشــر(  	 2 ملعقــة كبيرة معجــون طماطم )اختياري( 	 2 قــرن فلفل أخضر )اختياري( 	 1 ملعقــة كبيرة بزار إماراتي 	 1 ملعقة صغيرة ســنوت 	

1 ملعقة صغيرة سنوت 	 1 ملعقة صغيرة يليالن مطحون 	 1/2 ملعقة صغيرة كركم 	 ملح )حسب الرغبة( 	 2 ملعقة صغيرة زيت 	 بهارات حب: 	
    • 5 حبات فلفل أسود

    • 2 عود قرفة
    • 3 حبات هيل

1 ملعقــة صغيــرة يليالن مطحون 	 1/2 ملعقــة صغيرة كركم 	 ملح )حســب الرغبة( 	 1 ملعقة كبيرة ســمن  	 بهارات حب: 	
     •  5 حبات فلفل أســود

      • 2 عــود قرفــة
      • 3 حبــات هيــل

تحته مالح 

أشخاص 10أشخاص 10 وقت التحضير 140وقت التحضير 140



الوصفة 
الصحية

الوصفة 
األصلية

ة 
سي

رئي
 ال

ق
طبا

األ

سعرات حرارية
311 kcal

دهون
2.8 g

دهون مشبعة
0.3 g

سكر
1 g

ملح
10 g

سعرات حرارية
315 kcal

دهون
3.3 g

دهون مشبعة
0.3 g

سكر
1 g

ملح
19.5 g
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