




سعداء في قطر الخيرية أن نهدي للمرأة العربية والمسلمة، 
كتاب “وصفات الطبخ” لرائدة المطبخ العربي منال العالم، الذي 
يضم 26 وصفة ألحدث األكالت والتحليات العربية والعالمية، 
حتى ُنخفف عن المرأة عناء البحث عن أفضل الوصفات الخاصة 

برمضان، ألننا نعلم أن سعادة المرأة في إرضاء أسرتها.
ويتماشى كتاب “وصفات الطبخ” مع شعار حملة قطر الخيرية 

لرمضان هذا العام “العطاء سر السعادة”، سعيًا منا إلى حث الناس 
على اإلقدام على العطاء وفعل الخير في موسم الخير والبركات، 
أيًا كان نوع هذا العطاء، مساعدة محتاج، أو تفطير صائم، أو إغاثة 
الجئ منكوب، أو إعانة أسرة متعففة، أو سعادة المرأة عبر خدمة 
الزوج واألبناء، أو أي عمل يساهم في بناء مجتمع صحي ومتوازن، 

يتعاون أفراده على فعل الخير.

الوصفات إهداء من  
منال العالم



أطباق رئيسية



زيت زيتون ملعقة كبيرة  2

بصل مفروم حبة متوسطة 1 

ثوم ، شرائح فص 4

فلفل أخضر، شرائح 1 قرن

حلم رأس عصفور 500 جرام

ملح ملعقة صغيرة 1

فلفل أسود ملعقة صغيرة 2/1

كزبرة ناعمة ملعقة صغيرة 2/1

جرام  باميا 500

 طماطم مقشر
مفروم حبة  متوسطة 4

ماء أو مرق كوب 2/1

معجون طماطم ملعقة كبيرة 2

للتزيني : كزبرة مفرومة

املكونات

صينية باميا باللحم

4 أشخاص40 دقيقة لحومعربية

1. سخني الفرن لدرجة حرارة 180م . أحضري 
طبق فرن مناسب للتقدمي أوصينية مرتفعة احلافة 
2. ضعي الزيت يف مقالة، ضعي على نار متوسطة 
إلى أن يسخن. أضيفي البصل وقلبي إلى أن يذبل، 
أضيفي الثوم والفلفل وقلبي لتتصاعد رائحة الثوم.

3. أضيفي اللحم قلبي ليصبح ذهبي اللون ثم 
أضيفي امللح، الفلفل والكزبرة.  

4. أضيفي الباميا قلبي إلى أن تتحمر. ضعيها 
يف طبق الفرن ثم وزعي فوقها الطماطم. ذوبي 

املعجون يف املرق ثم أضيفيه للباميا.
5. أدخلي الطبق إلى الفرن ملدة 40 دقيقة ليكتمل 

النضج. أنثري الكزبرة وقدميها.



إلفطار صائم

البانيا
 30 ر.ق
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بروكلي مقطع 
زهرات رأس كبيرة 1

احلشو  كوب

زيت زيتون 2 ملعقة كبيرة

حلم مفروم جرام 500

بصل مفروم حبة متوسطة 1

ملعقة صغيرة بهار  حلم 1

ملح ملعقة صغيرة 1

فلفل اسود ملعقة صغيرة 4/1  

صلصة البشاميل

دقيق كوب 3/1

زيت ذرة ملعقة كبيرة 4

كوب حليب 4

فلفل ابيض ملعقة صغيرة 8/1

جنب شيدر مبروش كوب 1

 جنب موزريال
مبروش 1 كوب

املكونات

بروكلي بالبشاميل

6 أشخاص10 دقائق معجناتعربية

1. يف قدر عميق سخني كمية وفيرة من املاء على 
نار قوية لتغلي، أضيفي زهرات البروكلي، دعيها 

ملدة 10 دقائق إلى أن تلني. صفي البروكلي من املاء.
2. سخني الفرن إلى درجة حرارة 180ْم. أحضري 

طبق فرن متوسط احلجم.
3. احلشو: يف قدر متوسط احلجم ضعي الزيت، 

سخني على نار متوسطة، أضيفي اللحم وقلبي ملدة 
5 دقائق إلى أن يجف ماؤه.

4. أضيفي البصل، البهار، امللح والفلفل، قلبي ملدة 
5 دقائق.

5. صلصة البشاميل: يف قدر سميك القاعدة ضعي 
الدقيق والزيت، ضعي القدر على نار متوسطة، 

قلبي مبضرب أو مبلعقة خشبية إلى أن يصبح لون 
الدقيق اصفر فاحتاً، أضيفي احلليب والفلفل، 
قلبي مبضرب شبك يدوي إلى أن يغلي احلليب 

وتتكون صلصة ناعمة
6. أسكبي ربع كمية الصلصة يف طبق الفرن، وزعي 

البروكلي، اللحم واجلنب الشيدر. أسكبي بقية 
صلصة البشاميل. وزعي جنب املوزريال.

7. ضعي الطبق يف الفرن إلى أن تتماسك الصلصة 
ويصبح لونها ذهبياً.



إلفطار صائم

كوسوفا
 30 ر.ق
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سمن ملعقة كبيرة 3

هيل ملعقة صغيرة 2/1

فلفل اسود ملعقة صغيرة 2/1

فلفل احمر حلو ملعقة صغيرة 2/1

كمون ملعقة صغيرة 2/1

ملح ملعقة صغيرة 2

بصل مفروم حبة كبيرة 2

ثوم مهروس فص كبير 6

طماطم مفروم حبة متوسطة 3

زبادي كوب 2/1

زجنبيل ملعقة كبيرة 2/1

 روبيان متوسط
احلجم منظف كيلو 1/5 

خليط االرز

ماء الورد كوب 4/1

زعفران ملعقة صغيرة 1

ارز بسمتي كوب 3

سمن ملعقة كبيرة 3

مرق كوب 4

للتزيني : مكسرات مقلية

املكونات

6 أشخاص30 دقيقة بحرياتعربية

1. يف مقالة واسعة ضعي السمن، سخني على نار 
متوسطة، اضيفي الهيل، الفلفل، الفلفل االحمر، 

الكمون وامللح، قلبي البهارات ملدة دقيقتني
2. أضيفي البصل، الثوم والزجنبيل، قلبي لتتصاعد 

رائحة الزجنبيل، اضيفي الطماطم، الزبادي 
والروبيان، دعي الروبيان يطهي ملدة 10 دقائق.

3. يف كوب صغير ضعي ماء الورد والزعفران. دعيه 
جانبا

4. اغسلي األرز عدة مرات ثم اغمريه مباء دافئ 
مملح ملدة 15 دقيقة.

5. يف قدر عميق ضعي السمن، سخني على نار 
متوسطة، صفي االرز وأضيفي على السمن، قلبي 

ملدة دقيقة او دقيقتني.
6. أضيفي خليط الزعفران واملرق، دعي األرز يغلي 

إلى أن يتشرب معظم املرق.
7. أضيفي خليط الروبيان، قلبي بخفة بشوكة كبيرة. 

غطي القدر ودعي االرز على نار هادئة ملدة 30 
دقيقة إلى أن يتسكر.

8. اسكبي البرياني للتقدمي  وزينيه باملكسرات.

برياني الروبيان بالزعفران



باقة إفطار

10 صائمين

 300 ر.ق
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بانكيك بالسبانخ

1. يف طبق عميق ضعي الدقيق، احلليب، البيض، 
امللح والفلفل، أخفقي مبضرب شبك يدوي ملدة 

دقيقتني ليتكون لديك عجينة سائلة وناعمة.
2. على نار متوسطة سخني صاج أو مقالة 
سميكة القاعدة، وباستعمال فرشاة عريضة 

امسحي الصاج بقليل من الزيت.
3. أسكبي حوالي نصف كوب من اخلليط يف 
وسط الصاج الساخن ليتكون قرص متوسط 
احلجم، انتظري إلى أن تتكون فقاعات على 

سطح القرص ويصبح القاع لونه ذهبي فاحت، 
باستعمال ملعقة معدنية عريضة إقلبي القرص 

على اجلهة الثانية، إضغطي عليه بخفة لعدة 
ثواني. انتظري إلى أن يصبح القاع ذهبي اللون 

ضعيه جانبا.
4. سخني الفرن إلى درجة حرارة 180ْم، 

أحضري طبق فرن مناسب.
5. احلشو: يف طبق عميق ضعي السبانخ و3 
ملعقة كبيرة من اجلنب قلبي لتختلط املكونات

6. خذي قرص بانكيك ضعي حوالي ملعقة كبيرة 
من احلشو،لفي البانكيك على احلشو لتحصلي 

على اسطونه ضعيها يف طبق الفرن. اكملي بقية 
االقراص واحلشو وضعيها يف الطبق. انثري بقية 

اجلنب.
7. ضعي الطبق يف الفرن ملدة 10 دقائق. قدمي 

مباشرة

6 أشخاص10 دقائق معجناتعربية

خليط البانكيك

دقيق كوب 2/1 1

حليب كوب 2/11

بيض حبة كبيرة 3

ملح 1 ملعقة صغيرة

فلفل أسود ملعقة صغيرة 4/1

زيت ملعقة كبيرة 3

احلشو

 سبانخ مفروم
مثلجة 1 كوب

 جنب شيدر
او رومي مبشور كوب 4/1

املكونات



إلفطار صائم

كوسوفا
 30 ر.ق

قرقيزيا
 20 ر.ق
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الكاتليس

4 أشخاص15 دقيقة مقبالتعربية

1. ضعي البطاطس يف طبق عميق واهرسيها إلى 
أن تصبح ناعمة متاما.

2. يف قدر سميك القاعدة سخني الزيت على 
نار متوسطة، أضيفي البصل وقلبي إلى أن 

يصبح لونه ذهبياً فاحتاً، أضيفي اللحم، امللح، 
الفلفل، البهار والفلفل احلار، قلبي على النار ملدة 
10 دقائق إلى أن ينضج اللحم متاما. دعيه ليبرد

3. خذي مقدار من البطاطس بحجم البيضة 
الصغيرة، اجعليه يف شكل كرة ثم اعملي جتويفاً 

يف داخلها، ضعي مقدار ملعقة صغيرة من خليط 
اللحم يف التجويف ثم أغلقيه جيدا مع محاولة 
تشكيل البطاطس يف شكل بيضاوي مثل الكبة. 
ضعيها يف طبق جانبي. أكملي بقية البطاطس 

واحلشو.
4. ضعي الدقيق يف طبق واسع. ضعي البيض 

يف طبق عميق. يف طبق واسع آخر ضعي 
البقسماط.

5. ضعي حبة من الكاتليس يف الدقيق وقلبيها 
حتى تتغطى جيداً بالدقيق، أنقليها إلى طبق 

البيض وقلّبي لتتغطى متاما، ضعيها يف 
البقسماط، قلبي حبة الكاتليس لتتغطى متاما 

بالبقسماط. ضعي حبات الكاتليس يف طبق 
واسع وضعيها يف البراد ملدة 15 دقيقة.

6. يف مقالة عميقة ضعي مقدار من زيت الذرة 
ليصل إلى بارتفاع 3 بوصة، سخني على نار 

متوسطة.
7. إقلي الكاتليس يف الزيت الساخن إلى أن 

يصبح لونها ذهبي. قدميها مباشرة.

بطاطس مسلوقة  1 كيلو

زيت ذرة ملعقة كبيرة 3

بصل مفروم ناعم حبة توسطة 2

حلم مفروم خشن كيلو 2/1

ملح ملعقة صغيرة 1

فلفل أسود ملعقة صغيرة 4/1

ملعقة صغيرة بهار حلم 1

فلفل حار مفروم قرن صغير 1

للتغظية

دقيق كوب 4/1

بيض مخفوق حبة كبيرة 1

بقسماط ناعم كوب 1

للقلي : زيت ذرة

املكونات



إلفطار صائم

فلسطين
 20 ر.ق
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بطاطس بالروبيان

1. سخني الفرن إلى درجة حرارة 200ْم
2. اغسلي البطاطس باملاء وافركيها جيداً 

بالفرشاة إلزالة األتربة العالقة بقشرة 
البطاطس. جففي البطاطس جيدا.

3. امسحي البطاطس بقليل من زيت الزيتون، 
ثم غلّفي كل حبة بقطعة من ورق األملنيوم. ضعي 

البطاطس يف صينية ثم ضعيها يف الفرن 50 
دقيقة أو إلى أن تنضج وتصبح طرية. احتفظي 

بها ساخنة جدا.
4. يف مقالة واسعة ضعي الزيت وسخني على 

نار متوسطة، أضيفي البصل وقلبي لعدة دقائق 
إلى أن يلني، أضيفي املشروم وقلّبي ملدة دقيقتني 

ثم أضيفي الروبيان وقلبي إلى أن يصبح لونه 
وردياً فاحتاً. أضيفي الشبت، الفلفل وامللح، قلبي 

ملدة دقيقتني.
5. يف كوب صغير ضعي احلليب والنشا، قلبي 
بالشوكة ليذوب النشا ثم أضيفي على خليط 

املشروم والروبيان، قلّبي اخلليط على نار 
متوسطة لعدة دقائق إلى ان تتكون صلصة 

سميكة.
6. أخرجي البطاطس من الفرن وتخلصي من 

ورق األملنيوم، باستعمال سكني حادة اعملي 
شقني متقاطعني يف منتصف حبات البطاطس، 
أمسكي البطاطس من طرفيها واضغطي عليها 

قليال لتتكون فجوة صغيرة يف وسطها، باستعمال 
ملعقة صغيرة حاولي توسعة الفجوة قليال.

7. أسكبي خليط املشروم والروبيان يف حبات 
البطاطس، قدميها مباشرة

4 أشخاص60 دقيقة خضرواتعربية

بطاطس  حبة متوسطة 4

زيت ذرة ملعقة كبيرة 1

بصل مفروم ناعم حبة صغيرة 1

مشروم شرائح 1 كوب

روبيان مقشر كيلو 4/1

شبت مفروم ناعم ملعقة كبيرة 2

فلفل اسود ملعقة صغيرة 4/1 

ملح ملعقة صغيرة 1

حليب كوب 2/1

ملعقة صغيرة نشا 2

املكونات



إلفطار صائم

الجئيتركيا
سوريا

 20 ر.ق
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دجاج أبلما 

1. يف طبق عميق ضعي الدجاج، أضيفي 3 
مالعق كبيرة من الدقيق، امللح، الفلفل والقرفة 

قلبي الدجاج جيدا ليتغطى متاما بالدقيق 
والبهارات. دعيه جانبا

2. يف مقالة واسعة عالية احلافة ضعي نصف 
كمية الزيت، سخني على نار متوسطة، أضيفي 
قطع الدجاج وقلبي على اجلهتني إلى أن تصبح 
ذهبية اللون. أخرجي الدجاج من املقالة. ضعي 

يف طبق جانبي.
3. أضيفي البصل إلى الزيت يف املقالة وقلبي 

إلى أن يصبح ذهبي اللون. دعيه جانبا.
4. يف نفس املقالة أضيفي بقية الزيت وبقية 

الدقيق، قلبي الدقيق إلى أن يصبح ذهبي اللون، 
أضيفي املرق، قلبي مبضرب شبك يدوي إلى أن 

تتكون لديك صلصة بنية اللون ومتجانسة.
5. أعيدي البصل والدجاج إلى املقالة، ثم قومي 
بتغطيتها ودعي الدجاج يطهى ملدة 30 دقيقة مع 

التقليب بني احلني واآلخر إلى أن ينضج متاما.
6. أسكبي الدجاج يف طبق تقدمي، أضيفي 

عصير الليمون وزيني الطبق بالصنوبر وقدميه 
مباشرة مع أرز ابيض.

دجاج مقطع
كيلو منزوع اجللد 1

دقيق كوب 2/1

ملح ملعقة صغيرة 1

فلفل اسود ملعقة صغيرة 2/1

قرفة ملعقة صغيرة 4/1

زيت ذرة كوب 2/1

بصل صغير احلجم جرام 250

مرق او ماء كوب 5

عصير ليمون ملعقة كبيرة 2

للتقدمي : أرز أبيض

للتزيني: صنوبر مقلي

املكونات

4 أشخاص30 دقيقة دواجنأطباق رئيسية



إلفطار صائم

بوركينافاسو

 16 ر.ق
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دجاج بالبطاطس واجلنب

1. سخني الفرن لدرجة حرارة 180م. 
أحضري طبق فرن مناسب أو أطباق 

فردية.
2. يف قدر متوسط احلجم سخني الزيت 
على نار متوسطة، أضيفي البصل، قلبي 

إلى أن يلني. أضيفي املشروم والدجاج قلبي 
ملدة دقيقة. أضيفي القيمر.

3. أسكبي خليط الدجاج  يف طبق الفرن، 
ساوي السطح

4. يف طبق عميق ضعي البطاطس، جنب 
الكاسات، الشيدر، الفلفل األسود والفلفل 

الشطة، باستعمال ملعقة عريضة قلبي 
لتختلط البطاطس وتتكون عجنية خشنة.

5. باستعمال ملعقة طعام كبيرة وزعي 
خليط البطاطس على شكل كرات فوق 

خليط الدجاج ليتغطى متاما. وزعي اجلنب 
املوزريلال. )ميكنك وضع البطاطس يف 

كيس تزيني وتشكيلها بطريقة زخرفية على 
الدجاج(.

6. ضعي الطبق يف الفرن حلوالي 20 
دقيقة ليتسبك الدجاج وتصبح البطاطس 

ذهبية اللون. قدمي مباشرة

4 أشخاص20 دقيقة دواجنعربية

دجاج مسلوق مقطع  1 كيلو

زيت ملعقة كبيرة 2

بصل شرائح حبة كبيرة 1

مشروم شرائح كوب 1

قيمر )قشطة( كوب 1

خليط البطاطس

 بطاطس مسلوقة
ومهروسة 4 حبة كبيرة

جنب كاسات كوب 2/1

جنب شيدر مبروش كوب 1

فلفل أسود ملعقة صغيرة 2/1

فلفل شطة مجروش 4/1 ملعقة صغيرة

جنب موزوريال كوب 2/1

املكونات



باقة إفطار

20 صائمًا

 600 ر.ق

بترخيص من هيئة تنظيم األعمال الخيرية 2018/264



شوربة الشمندر  بالكرمية

1. يف قدر سميك القاعدة ضعي الزيت، 
سخني على نار متوسطة، أضيفي البصل 
والثوم قلبي ملدة دقيقة. أضيفي الشمندر، 
الفلفل، الطماطم، امللح والفلفل، قلبي ملدة 

دقيقتني او ثالث دقائق
2. أضيفي املرق، دعي الشوربة تغلي على 

نار متوسطة ملدة 20 دقيقة.
3. ضعي الشوربة على دفعات يف إبريق 

اخلالط، شغلي لعدة ثواني إلى أن تصبح 
ناعمة.

4. أعيدي الشوربة يف القدر، أضيفي 
الكرمية والبقدونس دعي الشوربة تغلي ملدة 

دقيقتني إلى ثالث دقائق.
5. اسكبي الشوربة وقدميها مع مكعبات 

التوست احملمصة. 

6 أشخاص20 دقيقة شورباتعربية

زيت ذرة ملعقة كبيرة 3

 شمندر )بنجر( مقطع
مكعبات  صغيرة حبة متوسطة 3

بصل  اخضر مفروم
مع االوراق  عود 3

ثوم مهروس فص 2

 فلفل  احمر
حلومكعبات حبة متوسطة 1

طماطم مكعبات حبة متوسطة 2

ملح 1 ملعقة صغيرة

فلفل اسود ملعقة صغيرة 2/1

كوب مرق 4

كرمية كوب 1

بقدونس مفروم ملعقة كبيرة 2

 للتقدمي : مكعبات التوست احملمصة

املكونات



إلفطار صائم

السودان
 15 ر.ق

بترخيص من هيئة تنظيم األعمال الخيرية 2018/264



فتة باللحم

8 أشخاص60 دقيقة لحومعربية

1. يف قدر عميق ضعي كمية وفيرة من املاء. ضعي القدر 
على نار متوسطة ليغلي بقوة.أضيفي اللحم ، البصل، الهيل، 

القرفة، الفلفل،البهاروامللح . دعي اللحم إلى أن ينضج 
متاما.

2. صفي املرق. إحتفظي باملرق ساخنا

3. إغسلي األرز باملاء عدة مرات ثم انقعيه ملدة 15 دقيقة

4. يف قدر متوسط احلجم ضعي الزيت ضعي القدر على 
نار متوسطة. صفي األرز من  ماء النقع.

5. أضيفي األرز قلبي لعدة ثواني فقط ليتغطى االرزبالزيت

6. أضيفي4 كوب من  املرق. قلبي األرز عدة مرات ثم دعي 
املرق إلى أن يغلي بقوة  وتتكون ثقوب على سطح  االرز. 

غطي القدر دعي األرز على نار هادئة  ملدة ٣٠ دقيقة.

7. صلصة الطماطم:يف قدر متوسط احلجم ضعي السمن 
و الثوم. ضعي القدر على نار متوسطة. باستعمال ملعقة 

خشبية قلبي الثوم إلى أن تتصاعد رائحتة.أضيفي الطماطم 
دعيها على نار هادئة ملدة ٥ دقائق إلى أن تتسبك

8. صلصة اخلل:يف قدر صغيراحلجم ضعي الزيت ضعي 
القدر على نار متوسطة . اضيفي الثوم ،اخلل ، املرق، امللح ، 

الفلفل والفلفل االخضر. دعيه الى ان يغلي ملدة دقيقتني

9. ففي مقالة واسعة ضعي 4/1 كوب من السمن ضعي 
املقالة على نارمتوسطة . اضيفي قطع اللحم وقلبيها الى ان 

تصبح ذهبية اللون

10. يف طبق التقدمي ضعي اخلبز، وزعي قليل من صلصة 
الطماطم بحيث يتشرب اخلبز من الصلصة. وزعي قليل من 

صلصة اخلل.وزعي االرز بحيث تغطي اخلبز.ضعي اللحم 
وزعي باقي صلصة الطماطم وصلصة اخلل

11. زيني فتة اللحم بالصنوبر ثم قدمي مباشرة

حلم غنم قطع 
بالعظم كيلو 1

بصل ارباع حبة كبيرة 1

هيل فص 5

قرفة عود 1

فلفل اسود فص 10

بهار مشكل ملعقة صغيرة 1

ملح ملعقة كبيرة 1

أرز قصير احلبة كوب 3

 خبز مقطع
مكعبات محمص رغيف 3

صلصة الطماطم

سمن ملعقة كبيرة 2

ثوم مهروس فص 5 

عصير طماطم كوب 3

صلصة اخلل

زيت ملعقة كبيرة 4

ثوم مهروس 5 فص

خل كوب 4/1

مرق كوب 1

ملح ملعقة صغيرة 2

فلفل اسود ملعقة صغيرة 1

 فلفل اخضر
مفروم 1 قرن

للتزيني : صنوبر مقلي

املكونات



باقة إفطار

30 صائمًا

 900 ر.ق

بترخيص من هيئة تنظيم األعمال الخيرية 2018/264



فيلية الدجاج املبهر

1. ثبتي الرف الشبكي يف وسط الفرن. سخني 
الفرن إلى درجة حرارة 200م. أحضري صينية 

قصيرة احلافة وضعي عليها شبك معدني. 
ادهني الصينية والشبك بقليل من الزيت.

2. يف طبق واسع ضعي البقسماط، البهارات، 
البابريكا، الشطة الكركم، الكمون، امللح، الفلفل 

واجلنب قلبي لتختلط املواد.
3. يف طبق عميق ضعي بياض البيض والثوم، 

قلبي مبضرب شبكي لتختلط املواد.
4. باستعمال سكني حادة قطعي فيليه الدجاج 

إلى أصابع متوسطة احلجم.
5. ضعي عدة قطع من أصابع الدجاج يف 

البياض وقلبي لتتغطى متاما. ضعي يف 
البقسماط وقلبيها لتتغطى مع الضغط على 

البقسماط ليلتصق جيدا بالدجاج. ضعي أصابع 
الدجاج متباعدة على الشبك املعدني فوق 

الصينية. أكملي تغطية بقية أصابع الدجاج.
6. ضعي أصابع الدجاج يف الفرن ملدة 20 دقيقة 
إلى أن ينضج الدجاج متاما. قلبي قطع الدجاج 

بعد مرور 10 دقائق من وقت الطهي.
7. قدمي أصابع الدجاج مباشرة مع الكاتشاب 

وصلصة املايونيز.

4 أشخاص15 دقيقة دواجنعربية

كوب بقسماط 1

بهارات الكاري ملعقة صغيرة 1

بابريكا ملعقة صغيرة 1

شطة بودرة ملعقة صغيرة 1/4

كركم ملعقة صغيرة 1/4

كمون ملعقة صغيرة 1/4

ملح ملعقة صغيرة 1

فلفل اسود ملعقة صغيرة 1/4

 جنب بارميزان
مبروش كوب 1/4

بياض بيض حبة كبيرة 2

ثوم بودرة ملعقة صغيرة 1

فيليه دجاج قطع 4

للتقدمي : كاتشاب، صلصة مايونيز

املكونات



إلفطار صائم

كينيا
 12 ر.ق

بترخيص من هيئة تنظيم األعمال الخيرية 2018/264



كاري الدجاج بالتمر

1. يف طبق عميق ضعي الدجاج، الزجنبيل، امللح 
والفلفل، قلبي الدجاج إلى أن يختلط متاما . 

دعيه جانبا
2. يف طبق عميق ضعي التمر واملاء . دعيه ملدة 
5 دقائق إلى أن يذوب التمر . من خالل مصفاة 

صفي التمرلتحصلي على خالصة متر ناعمة.
3. يف وعاء محضرة الطعام ضعي البصل، الثوم، 

الكركم، الكمون، الكزبرة وبهار الكاري.شغلي 
على سرعة متوسطة ليتكون خليط خشن.

4. يف مقالة واسعة سخني الزيت أضيفي خليط 
البصل، قلبي على نار متوسطة ملدة -3 دقائق، 

أضيفي قطع الدجاج، قلبي على نار قوية إلى أن 
يجف ماء الدجاج .

5. أضيفي التمروحليب جوز الهند ، دعي 
اخلليط يغلي ثم خففي النار ودعي الدجاج 

يطهي ملدة ساعة إلى أن تتكون صلصة سميكة 
بعض الشيء وينضج الدجاج متاما. أضيفي 

عصير الليمون. 
6. اسكبي الكاري يف طبق التقدمي، زيني 

بالكزبرة، وقدميه مع األرز األبيض.

4 أشخاص60 دقيقة دواجنعربية

فيلية دجاج 
مكعبات 4 قطع

زجنبيل مبروش 1 ملعقة صغيرة

ملح ملعقة صغيرة 1

فلفل أسود ملعقة صغيرة 2/1 

متر منزوع النوى كوب 1

ماء ساخن 1 كوب

زيت ذرة ملعقة كبيرة 3

بصل مفروم حبة متوسطة 1

ثوم مهروس 2 فص

كركم 1 ملعقة صغيرة

كمون ناعم 1 ملعقة صغيرة

كزبرة ناعمة ملعقة صغيرة 1

بهارالكاري ملعقة كبيرة 1

حليب جوز هند كوب 2

ملعقة كبيرة عصير ليمون 2

للتزيني : كزبرة خضراء

املكونات



إلفطار صائم

سريالنكا
 12 ر.ق

بترخيص من هيئة تنظيم األعمال الخيرية 2018/264



كفتة الروبيان

1. خليط الكفتة: افرمي الروبيان ناعما. 
اتركيه جانبا.

2. يف قدر صغير سخني الزبدة والدقيق مع 
التقليب باستمرار الى ان يصبح الدقيق ذهبي 

اللون، اضيفي احلليب وقلبي الى ان يصبح 
اخلليط سميكا.

3. اضيفي الروبيان، اجلنب، امللح، الفلفل، 
عصير الليمون، قلبي ليختلط مع استمرار 

الطهي على نار هادئة حلوالي دقيقة، اتركيه 
ليبرد.

4. ضعي بعض الدقيق على اصابعك، شكلي 
اخلليط الى كرات صغيرة حسب احلجم 

املرغوب، أو اعمليها يف شكل أقراص.
5. خليط التغطية: ضعي البيض يف طبق 

عميق، أنثري بعض امللح والفلفل، أخفقي البيض 
بالشوكة. 

6. ضعي البقسماط يف طبق اخر
7.  ضعي قرص أو كرة من الروبيان يف البيض 

ثم البقسماط الى أن تتغطى متاما.
8. سخني الزيت يف مقالة عميقة، أقلي اقراص 

الكفتة الى ان تصبح ذهبية، قدميها ساخنة.

4 أشخاص10 دقيقة جانبيعربية

خليط الكفتة :

روبيان مقشر جرام 200

زبدة ملعقة كبيرة 2

دقيق ملعقة كبيرة 3

حليب كوب 2/1

 جنب موزاريلال،
مبروش كوب 2/1

ملح ملعقة صغيرة 2/1

فلفل اسود ملعقة صغيرة 2/1

عصير ليمون ملعقة كبيرة 1

خليط التغطية

بيض حبة كبيرة 1

زيت زيتون ملعقة صغيرة 2/1

بقسماط كوب 2/1

المكونات



إلفطار صائم

الصومال
 12 ر.ق

بترخيص من هيئة تنظيم األعمال الخيرية 2018/264



كفتة بالكسكسي

1. أحضري مفرمة اللحم، ثبتي القرص ذو 
الثقوب الصغيرة. افرمي حلم البقر، حلم الغنم، 
الدهن، البصل، البقدونس، الفلفل والبطاطس، 

أضيفي امللح، الفلفل، القرفة ومعجون الطماطم. 
قلبي الكفتة بأطراف أصابعك لتحصلي على 

كفتة ناعمة ومتجانسة.
2. شكلي الكفتة إلى أصابع متوسطة احلجم. 

ضعي الكفتة يف البراد ملدة نصف ساعة تقريبا.
3. سخني شواية كهربائية أو مقالة سميكة 

القاعدة.
4. ضعي أصابع الكفتة يف أسياخ خشبية او 

دعيها كما هي.
5. ضعي اصابع الكفتة على الشواية وقلبي 

بخفة لعدة دقائق إلى أن تنضج متاما وتصبح 
محمرة وشهية. احتفظي بها ساخنة.

6. يف طبق عميق ضعي الكسكسي، سخني 
املرق الى أن يغلي ثم صبيه فوق الكسكسي قلبي 
بخفة، غطيه جيدا ودعيه ملدة ١٠ دقائق. قلبي 
بالشوكة وتأكدي أن احلبات تضاعف حجمها 

وتشرب معظم املرق
7. اسكبي الكسكسي يف طبق تقدمي، وزعي 
أصابع الكفتة، زيني باملكسرات وقدمي مع 

سلطة اللنب باخليار.

6 أشخاص30 دقيقة حلومعربية

جرام حلم بقري 500

حلم غنم جرام 500

دهن خروف 
)لية( جرام 50

بصل مقطع  حبة
متوسطة 1

بقدونس حزمة متوسطة 1

فلفل حار مقطع 1 قرن

بطاطس مقطع حبة صغيرة 1

ملح ملعقة كبيرة 1

فلفل اسود ملعقة صغيرة 1/2

قرفة ملعقة صغيرة 1/4

 معجون
الطماطم ملعقة كبيرة 1

خليط الكسكسي :

الكسكسي 
الناعم) او مفتول 

او مغربية(
كوب ٢

كوب مرق دجاج ٢

للتقدمي : مكسرات  مقلية

املكونات



إلفطار صائم

غانا
 12 ر.ق

بترخيص من هيئة تنظيم األعمال الخيرية 2018/264



مقلوبة باذجنان باللحم املفروم

1. إغسلي األرز ثم إنقعيه حلوالي 20 دقيقة.

2. يف مقالة عميقة ضعي الزيت بإرتفاع 2 بوصة 
تقريبا، ضعي املقالة على نار متوسطة إلى أن يسخن 

الزيت، إقلي شرائح الباذجنان لبضع دقائق إلى أن 
تصبح ذهبية اللون، بإستعمال ملعقة ذات ثقوب 

أخرجي الشرائح من الزيت، ضعيها على ورق املطبخ 
للتخلص من الزيت الفائض.

3. يف قدر متوسط احلجم سخني الزيت، أضيفي 
اللحم، بإستعمال ملعقة خشبية قلبي اللحم إلى أن 
يجف ماؤه ويصبح لونه بني، أضيفي امللح، الفلفل 
والبهارات، خففي النار دعي اللحم يطهى ملدة 5 

دقائق. أتركيه جانبا.
4. إلى نفس القدر ضعي حوالي ملعقة من الزيت 

شوحي البصل إلى أن يصبح لونه ذهبي فاحت، أبعدي 
القدرعن النار، وزعي اللحم املفروم على شرائح 

البصل، رتبي شرائح الباذجنان فوق البصل.
5. صفي األرز من ماء النقع، أضيفيه إلى القدر.

6. أضيفي املرق أواملاء الساخن ببطء كي ال يختلط 
األرز مع بقية املواد، غطي القدر اتركيه على نار قوية 

الى أن يغلي بقوة ليجف ماؤه. خففي النار واتركيه 
على نار هادئة حلوالي 30 دقيقة إلى أن ينضج األرز.

7. اقلبي مقلوبة الباذجنان على طبق التقدمي ثم 
وزعي الصنوبر، قدميها ساخنة بجانب سلطة الروب 

باخليار.

4 أشخاص10 دقيقة جانبيعربية

أرز قصيراحلبة 3 كوب

باذجنان مقطع 
شرائح  حبة متوسطة 3

حلم مفروم خشن جرام 500

زيت ذرة ملعقة كبيرة 3

بصل شرائح حبة كبيرة 1

بهارات مشكلة ملعقة كبيرة 1

ملح ملعقة صغيرة 2

فلفل اسود ملعقة صغيرة 2/1

مرق أو ماء ساخن كوب 4

للقلي : زيت ذرة

للتقدمي: صنوبر مقلي

املكونات



إلفطار صائم

نيبال
 11 ر.ق

بترخيص من هيئة تنظيم األعمال الخيرية 2018/264



أصابع البيتزا

1. العجينة: يف وعاء اخلالط ضعي املاء، الزيت، اخلميرة، 
الدقيق ودقيق القمح، ثبتي مضرب العجني، شغلي على 
سرعة متوسطة إلى أن تتكون عجينة مطاطية وملساء. 

ضعي العجينة يف طبق مدهون بالزيت، ادهنيها بقليل من 
الزيت. غلفي العجينة بقطعة من النايلون واتركيها يف مكان 

دافئ ملدة ساعة إلى أن يتضاعف حجمها.

2. احلشو: يف طبق عميق ضعي اجلنب، األوريجانو، 
الزعتر، الزبدة ومعجون الطماطم، قلبي بالشوكة لتختلط 

املواد.

3. أحضري صينية قصيرة احلافة. ضعي فيها قطعة من 
ورق الزبدة.

4. على سطح مرشوش بالدقيق ضعي العجينة، اضغطي 
عليها بيدك بخفة ثم مدديها بالنشابة إلى أن تأخذ شكل 

مستطيل مبقاس 20×10 بوصة. 

5. باستعمال ملعقة عريضة وزعي احلشو على العجينة مع 
ترك مسافة 1 بوصة من احلواف بدون حشو. أنثري جنب 

املوزاريال.

6. أثني طرف املستطيل األطول ليصل للطرف الثاني. 
إضغطي على املستطيل بالنشابة لتلتصق العجينة باملكونات.  

7. باستعمال قطاعة البيتزا قطعي املستطيل إلى 20 
شريط.

8. أمسكي بطريف الشريط، لفيه قليال بشكل لولبي ثم 
ضعيه على الصينية. اكملي بقية العجينة بنفس الطريقة. 

ضعيها متباعدة يف الصينية. إدهني االصابع بزيت الزيتون.

9. غطي أصابع البيتزا بقطعة من النايلون. ضعيها يف 
مكان دافئ ملدة ساعة ليتضاعف حجمها ثانية.

10. سخني الفرن إلى درجة حرارة 190ْم. 

11. إخبزي أصابع البيتزا -20 دقيقة إلى أن يصبح لونها 
ذهبي فاحت. قدميها دافئة.

20 قطعة20 دقيقة معجناتاطباق جانبية

ماء دافئ كوب 4/3

زيت زيتون ملعقة كبيرة 2

 خميرة فورية
ناعمة

ملعقة صغيرة 1

دقيق كوب 4/3

دقيق قمح كامل كوب 4/1

ملح ملعقة صغيرة 2/1

احلشو: 

 جنب برميزان
مبروش

كوب 4/1

اوريجانو مجفف ملعقة صغيرة 1

زعتر مجفف ملعقة صغيرة 2/1

زبدة مذابة ملعقة كبيرة 1

معجون طماطم ملعقة كبيرة 1

 جنب موزاريال
مبروش

كوب 2/1

زيت زيتون ملعقة كبيرة 1

املكونات



إلفطار صائم

أندونيسيا
 10 ر.ق

بترخيص من هيئة تنظيم األعمال الخيرية 2018/264



أوزي باللحم املفروم

1. إغسلي األرز باملاء البارد لعدة مرات ثم انقعيه ملدة 
30 دقيقة . 

2. يف قدر متوسط احلجم ضعي السمن ثم ضعي 
القدر على نار متوسطة. أضيفي اللحم وقلبي إلى 
أن يجف ماؤه. أضيفي امللح، الفلفل البهار، اجلزر 

والبازالء.
3. أضيفي األرز بعد تصفيته من ماء النقع ثم قلبي. 
أضيفي املرق ودعيه يغلي بقوة ويتشرب األرز معظم 

املرق. دعي األرز على نار هادئة ملدة 20 دقيقة أو إلى 
ان ينضج. أضيفي اللوز والصنوبر. 

4. ثبتي الرف الشبكي يف وسط الفرن وسخّني الفرن 
لدرجة حرارة 180ْم. أحضري صينية واسعة وقصيرة 

احلافة وادهنيها بالسمن.
5. أحضري طبق صغير لتشكيل العجينة. خذي رقاقة 
من العجينة ثم قومي بثنيها ووضعها يف الطبق بحيث 
تكون أطراف العجينة خارج الطبق. خذي رقاقة ثانية 

ثم قومي بثنيها هي األخرى ووضعها فوق الرقاقة 
األولى.

6. املئي العجينة باحلشو ثم اثني أطراف العجينة 
على األرز ليتغطى متاما.

7. باستعمال فرشاة صغيرة امسحي العجينة بقليل 
من السمن ثم ضعيها يف الصينية وامسحي السطح 

ببعض السمن، كرري العملية حتى انتهاء املقدار.
8. اخبزي األوزي ملدة 30 دقيقة او إلى أن تصبح 

ذهبية اللون. ثم قدميها مباشرة.

10 أشخاص60 دقيقة حلوماطباق رئيسية

 عجينة كالج
بقالوة 1 باكيت

أرز قصير احلبة كوب 2

سمن ملعقة كبيرة 3

حلم مفروم جرام 500

جزر مفروم كوب 2

بازيالء كوب 2

مرق كوب 3

ملح ملعقة صغيرة 1

بهار مشكل 1 ملعقة صغيرة

فلفل اسود ملعقة صغيرة 1

 فستق حلبي
مقشر كوب 2/1

لوز مقلي كوب 2/1

صنوبر مقلي كوب 2/1

املكونات



إلفطار صائم

باكستان
 9 ر.ق

بترخيص من هيئة تنظيم األعمال الخيرية 2018/264



حلويات



الشعيبيات

1. ثبتي الرف الشبكي األوسط يف الفرن، سخني الفرن إلى 
درجة حرارة 200 م ، أحضري  صينية عالية احلافة.

2. يف قدر صغير ضعي السمن والزبدة، سخني على 
نار متوسطة لتذوب.

3. خذي حوالي 10 رقاقات من عجينة اجلالش، 
قطعيها إلى مربعات مقاس 10X10 سنتيمتر. غطي 

بقية العجينة بفوطة قطنية رطبة اثناء قيامك 
بتشكيلها.

4. ضعي مقدار ملعقة كبيرة من القشطة يف وسط 
املربع، إثني املربع فوق القشطة ليصبح لديك مثلث. 
ضعي املثلثات يف الصينية بحيث تكون متالصقة مع 

بعضها.
5. أسكبي بقية خليط الزبدة والسمن املذابة على 

اجلالش بحيث تغطيها متاما.
6. إخبزي الشعيبيات يف الفرن ملدة40- دقيقة إلى أن 

تصبح ذهبية اللون. بحذر شديد تخلصي من السمن 
الفائض.

7. وزعي القطر على الشعيبيات مباشرة وهي 
ساخنة. اتركيها لتبرد.

8. زيني الشعيبيات بالفستق وزهر الليمون ثم قدميها 
9. القشطة: يف قدرستانلس ستيل سميك القاعدة 
ضعي القيمر، احلليب، النشا، الدقيق، السكر وماء 

الزهر، قلبي مبضرب شبك يدوي إلى أن يذوب النشا 
ويتجانس اخلليط.

10. ضعي القدر على نار متوسطة، باستعمال ملعقة 
خشبية قلبي باستمرار إلى أن يصبح اخلليط سميكاً 

وتتكون لديك القشطة، اتركيها تبرد جيداً.

24 قطعة20 دقيقة حلوياتعربية

عجينة اجلالش 
)الكالج، 
البقالوة(

باكيت 1

زبدة كوب 2/1

سمن كوب 2/1

قيمر كوب 2

حليب كوب 2

نشا كوب 2/1

دقيق كوب 2/1

كوب سكر 2

ماء زهر  ملعقة
كبيرة 1

للتقدمي : قطر )شيرة، شربات(

للتزيني : فستق حلبي مجروش،
زهر الليمون 

املكونات



إلفطار صائم

بنغالديش
 6 ر.ق

بترخيص من هيئة تنظيم األعمال الخيرية 2018/264



بقالوة باجلوز

1. ثبتي الرف الشبكي يف وسط الفرن. سخني 
الفرن إلى درجة حرارة 180م. أحضري صينية 

مقاس 13*9 بوصة.
2. احلشو: يف طبق عميق ضعي اجلوز، السكر، 

صفار البيض والقرفة. قلبي املكونات الى أن 
تختلط.

3. ضعي نصف كمية رقائق عجينة البقالوة 
يف الصينية، وزعي فوقها احلشو، ضعي باقي 

رقائق العجينة فوق احلشو.
4. باستعمال سكني حادة قطعي البقالوة الى 

مربعات أو كما ترغبني.
5. وزعي السمن على البقالوة يف الصينية.

6. ضعي البقالوة يف الفرن ملدة 30 دقيقة إلى 
أن تصبح ذهبية اللون. أخرجي البقالوة من 

الفرن وزعي الشيرة مباشرة. دعيها لتبرد جيداً. 
ثم قدمي.

7. الشيرة: يف قدر سميك القاعدة ضعي 
السكر،املاء وعصير الليمون. ضعي القدر 

على نار متوسطة مع استمرار التقليب ليذوب 
السكر. دعي الشيرة تغلي ملدة 8 الى 10 دقائق. 

دعيها تبرد متاما.

8 أشخاص30 دقيقة حلوياتعربية

عجينة كالج 
)بقالوة( باكيت 1

سمن  كوب 1

احلشو 

جوز مجروش 4 كوب

سكر كوب 2/1

صفار بيض 1 حبة

قرفة ملعقة صغيرة 4/1 

الشيرة )القطر(

سكر كوب 2

كوب ماء 1

عصير ليمون ملعقة صغيرة 2/1

للتزيني : فستق حلبي مطحون

املكونات



إلفطار أسرة

الهند
 200 ر.ق

بترخيص من هيئة تنظيم األعمال الخيرية 2018/264



عصيدة الدبس

1. أحضري أطباق تقدمي فردية صغيرة احلجم 
أو فناجني قهوة عربية.

2. يف مقالة واسعة أو قدر ضعي الدقيق. ضعي 
املقالة على نار متوسطة. باستعمال ملعقة 

خشبية قلبي الدقيق إلى أن تتصاعد رائحته. 
أنخلي الدقيق من خالل مصفاة ناعمة. دعيه 

الى ان يبرد متاما.
3. يف قدر عميق ضعي 2 كوب من املاء أضيفي 

الدبس. ضعي القدر على نار متوسطة ليغلي 
املاء بقوة. تخلصي من الرغوة املتكونة على 

السطح.
4. يف طبق عميق ضعي الدقيق و2 كوب من 
املاء باستعمال باستعمال مضرب شبك يدوي 

قلبي الدقيق الى أن حتصلي على خليط سميك 
القوام.

5. أضيفي خليط الدقيق واملاء بالتدريج الى 
خليط املاء والدبس مع استمرار التقليب الى ان 

يصبح اخلليط ناعم وسميك القوام. 
6. أضيفي الهيل، الزعفران والسمن. استمري 

يف تقليب العصيدة ملدة 5 دقائق.
7. أسكبي عصيدة الدبس ساخنة يف األطباق. 
وزعي الفستق . قدمي عصيدة الدبس ساخنة 

او حسب الرغبة.

6 أشخاص20 دقيقة حلوياتعربية

دقيق كوب 2

ماء كوب 4

دبس التمر كوب 2

هيل ملعقة صغيرة 2/1

زعفران 4/1 ملعقة صغيرة

سمن كوب 2/1

للتزيني : فستق حلبي مجروش

املكونات



إلفطار أسرة

العراق
 200 ر.ق

بترخيص من هيئة تنظيم األعمال الخيرية 2018/264



معمول بالفستق احللبي

1. يف وعاء اخلالط ضعي الدقيق، احمللب، امللح واخلميرة 
ثبتي مضرب التقليب، شغلي اخلالط على سرعة متوسطة 

لتختلط املكونات.

2. أضيفي السمن وشغلي على سرعة متوسطة لبضع 
دقائق إلى أن يتشرب الدقيق السمن.

3. يف طبق عميق ضعي السكر، املاء وماء الزهر، باستعمال 
مضرب شبك يدوي قلبي ليذوب السكر متاما.

4. أضيفي خليط املاء والسكر إلى وعاء اخلالط ثم شغلي 
على سرعة بطيئة إلى أن تتكون عجينة ناعمة ومتجانسة.

5. غلفي العجينة بقطعة من النايلون، ضعيها يف البراد ملدة 
15دقيقة.

6. احلشو: يف طبق عميق ضعي الفستق، الشيرة، ماء الورد 
والسكر، باستعمال ملعقة قلبي املكونات لتختلط جيدا.

7. أحضري صواني قصيرة احلافة.

8. خذي قطعة من العجينة، ضعيها بني كفيك، اضغطي 
على العجينة لتصبح مثل القرص، باستعمال ملعقة صغيرة 

ضعي بعض احلشو ثم اقفلي العجينة جيدا، شكلي إلى 
اصابع عريضة ثم اضغطي على اطراف العجينة باصابعك 

لتصبح على شكل بيضاوي وضعيها يف الصواني.

9. باستعمال شوكة او ملقط نقش أو تزيني املعمول، 
اضغطي قليال على العجينة لعمل خطوط مزخرفة، دعي 

املعمول يرتاح يف الصواني ملدة 30دقيقة

10. سخني الفرن لدرجة حرارة 180م.

11. أدخلي الصواني إلى الفرن ملدة 10-دقائق إلى أن 
يصبح املعمول ذهبي اللون

12. دعي املعمول يف الصواني الى أن يصبح بدرجة 
احلرارة العادية، ثم رشي فوقه السكر الناعم وقدميه

دقيق كوب ٧

ملح ملعقة 
صغيرة ١/٢

محلب ناعم ملعقة 
صغيرة ١/٢ ١

خميرة فورية 
ناعمة

ملعقة 
صغيرة 2

سمن جي
)يف درجة احلرارة 

العادية(
كوب ٢

سكر  كوب ١/٢ ١

ماء بارد كوب ١

ماء الزهر كوب ١/٢

احلشو:

فستق حلبي 
مجروش كوب ٢

قطر / شيرة كوب ١/٤

ماء الورد ملعقة 
كبيرة ١

سكر كوب ١/٤

للتقدمي: سكر ناعم بودرة

املكونات

6 أشخاص- دقيقة حلوياتعربية



إلفطار أسرة

لبنان
 200 ر.ق

بترخيص من هيئة تنظيم األعمال الخيرية 2018/264



معمول متر طبقات

1. يف وعاء اخلالط ضعي الزبدة، السكر، ثبتي مضرب التقليب شغلي 
اخلالط على سرعة متوسطة لتندمج املكونات.

2. اضيفي البيض والفانيليا شغلي الى ان يختفي البيض.

3. اضيفي الدقيق والهيل، شغلي لبضع دقائق الى ان تتكون عجينة ناعمة 
ومتجانسة.

4. يف طبق ضعي العجينة غلفيها بقطعة من النايلون، ضعيها يف البراد 
ملدة 15 دقيقة.

5. سخني الفرن لدرجة حرارة ١٨٠م، أحضري صواني قصيرة احلافة.

6. احلشو: يف طبق عميق ضعي التمر، القرفة والهيل، بأطراف اصابعك 
افركي التمر جيدا ليختلط.

7. ضعي قطعة من ورق الزبدة على الطاولة، ضعي فوقها العجينة، ضعي 
قطعة اخرى من ورق الزبدة على العجينة، باستعمال النشابة) الشوبك( 

افردي العجينة لتصبح رقيقة.

8. ضعي قطعة من ورق الزبدة على الطاولة امسحي الورقة بقليل من 
الزيت، ضعي التمر على ورقة الزبدة، ضعي قطعة اخرى من ورق الزبدة 

ممسوحة بالزيت، باستعمال النشابة افردي التمرليصبح طبقة رقيقة.

9. باستعمال قطاعة بسكويت مستديرة مقاس 1 بوصة تقريبا قطعي 
العجينة الى دوائر.

10. باستعمال نفس القطاعة قطعي التمر.

11. خذي قطعة من العجينة وبطرف اصبعك امسحيها بطبقة خفيفة 
من الدبس

12. ضعي قطعة من التمر امسحيه بطبقة خفيفة من الدبس، ثم ضعي 
قطعة من العجينة على التمر، اضغطي قليال لتتماسك

13. امسحي سطح املعمول بالدبس، انثري السمسم على سطح املعمول، 
ضعي املعمول يف الصواني مع ترك مسافة بني القطعة واألخرى

14. ادخلي الصواني الى الفرن ملدة 10-8 دقائق الى ان يصبح املعمول 
ذهبي اللون

15. اتركي املعمول يف الصواني الى ان يبرد متاما ثم قدميه.

6 أشخاص- دقيقة حلوياتعربية

زبدة )يف درجة 
احلرارة العادية( كوب 1/2

سكر ناعم بودرة كوب 1/2

بيض حبة 2

هيل ناعم ملعقة صغيرة 1/2

فانيليا سائلة ملعقة صغيرة 1

دقيق كوب 2

احلشو

متر معجون جرام 400

هيل ناعم ملعقة صغيرة 1

قرفة ملعقة صغيرة 1

للطبقة العلوية

دبس التمر ملعقة كبيرة 2

ملعقة كبيرة سمسم 2

املكونات



إلفطار أسرة

تشاد
 200 ر.ق

بترخيص من هيئة تنظيم األعمال الخيرية 2018/264



التوتية

1. يف طبق عميق ضعي الصنوبر، اغمريه باملاء. 
أضيفي حوالي ملعقة كبيرة من ماء الزهر، 

ضعي الطبق يف البراد إلى حني التقدمي لكي 
يتشرب الصنوبر بطعم الزهر ويصبح لونه 

أبيضاً ناصعاً.
2. يف كوب مكيال او طبق صغير ضعي النشا 

وماء الزهر، قلبي بالشو كة إلى أن يذوب النشا. 
3. يف قدر سميك القاعدة، ضعي عصير التوت، 

السكر واملاء، ضعي القدر على نار متوسطة، 
قلبي مبلعقة خشبية إلى أن يذوب السكر ويغلي 

العصير.
4. أضيفي خليط النشا مع استمرار التقليب 

لعدة دقائق ليصبح اخلليط سميك مثل املهلبية. 
دقائق ليصبح اخلليط سميك مثل املهلبية.
5. أسكبي التوتية يف أطباق تقدمي فردية. 

اتركيها لتبرد قليال. غلفي كل طبق بقطعة من 
النايلون لكي ال تتكون طبقة قاسية على سطح 

التوتية أثناء التبريد. ضعيه يف البراد لعدة 
ساعات أو طوال الليل. ضعي يف البراد لعدة 

ساعات او طوال الليل.
6. وزعي حبات الصنوبر على التوتية وقدميها.

24 قطعة20 دقيقة حلوياتعربية

صنوبر 1 كوب

ماء زهر  ملعقة
كبيرة 3

نشا  ملعقة
5 كبيرة

ماء كوب 3

كوب عصير توت 2

سكر 1 كوب

املكونات



إلفطار أسرة

اثيوبيا
 150 ر.ق

بترخيص من هيئة تنظيم األعمال الخيرية 2018/264



أرز باحلليب 

1. أحضري 6 أطباق تقدمي فردية.
2. يف طبق عميق ضعي األرز. اغسلي األرز باملاء 

عدة مرات ثم انقعيه ملدة 30 دقيقة.
3. يف قدر سميك القاعدة متوسط احلجم ضعي 
املاء واالرز. ضعي القدر على نار متوسطة ليغلي 

األرز ويتشرب معظم املاء.
4. يف كوب مكيال أو طبق عميق ضعي احلليب 

والنشا. قلبي الى ان يذوب النشا.
5. اضيفي احلليب والنشا الى االرز. قلبي األرز 

واحلليب ملدة 5 دقائق أو إلى أن ينضج األرز جيداً 
وتتفتح حباته ويصبح اخلليط سميكاً.

6. أضيفي  السكر وماء الزهر. قلبي ملدة 5 دقائق 
ليذوب السكر 

7. أسكبي األرزباحلليب يف األطباق. غلفي االطباق 
بقطعة من ورق النايلون .ضعي االرز باحلليب يف 

البراد )الثالجة( طوال الليل.
8. أنثري الفستق والقرفة. ثم قومي بتقدميه

6 أشخاص30 دقيقة حلوياتأطباق شرقية

أرز قصير احلبة  كوب 2/1

ماء كوب 1

حليب كوب 4

نشا  ملعقة
كبيرة 3

سكر كوب 2/1

ماء زهر ملعقة صغيرة 2

للتقدمي : فستق حلبي / قرفة  

املكونات



إلفطار أسرة

اليمن
 300 ر.ق

بترخيص من هيئة تنظيم األعمال الخيرية 2018/264



أصابع البقالوة بالكاجو

1. سخني الفرن حتى درجة حرارة 200ْم. أحضري 
صينية مستطيلة مقاس 13×9 بوصة.

2. احلشو: يف طبق عميق ضعي الكاجو، السكر وماء 
الزهر. قلبي حتى تختلط كل املواد.

3. ضعي السمن يف طبق عميق. أحضري فرشاة 
عريضة.

4. ضعي رقاقة من اجلالش أمامك، امسحيها بطبقة 
خفيفة من السمن، ضعي فوقها رقاقة ثانية امسحيها 
بطبقة من السمن، ضعي رقاقة ثالثة وادهني بالسمن  

5. ضعي على طرف الرقاقات األطول بعض من 
احلشو، لفي الرقاقات على احلشو مع الضغط عليها 

بخفة إلى أن تصلي إلى نهايتها.
6. باستعمال سكني حادة قطعي الرقاقة إلى 8 أصابع 

صغيرة. ضعي األصابع متراصة يف الصينية.
7. أسكبي بقية السمن على أصابع البقالوة.

8. إخبزي البقالوة ملدة 20 دقيقة أو إلى أن تصبح 
ذهبية اللون.

9. أخرجي البقالوة من الفرن، بحذر شديد تخلصي 
من السمن الفائض.

10. وزعي القطر على البقالوة مباشرة وهي ساخنة. 
دعيها تبرد متاما قبل التقدمي

8 أشخاص20 دقيقة حلوياتأطباق شرقية

عجينة جالش 
)بقالوة( باكيت 2/1

احلشو :

كاجو مطحون كوب 3

سكر ناعم
كوب احلبيبات 1

ماء زهر ملعقة كبيرة 3

سمن مذاب كوب 3

للتقدمي: قطر )شربات (

املكونات



إلفطار أسرة

نيجيريا
 150 ر.ق

بترخيص من هيئة تنظيم األعمال الخيرية 2018/264



أصابع جوز الهند بالفستق

1. سخني الفرن إلى درجة حرارة 180ْم. 
أحضري صينية قصيرة احلافة. ضعي فيها 

قطعة من ورق الزبدة.
2. خليط الفستق: يف طبق عميق ضعي 

الفستق، السميد، القطر وماء الزهر، قلبي 
املكونات بالشوكة إلى أن تتكون عجينة 

متماسكة.  قطعيها الى 20 قطعة، شكلي 
كل قطعة إلى إصبع متوسط احلجم. أتركي 

األصابع جانبا.
3. خليط جوز الهند: يف طبق عميق ضعي 

بياض البيض وكرمي الترتار، باستعمال مضرب 
شبك يدوي اخفقي البياض إلى أن يصبح يف 

شكل رغوة. أضيفي الفانيليا وجوز الهند، قلبي 
إلى أن تتكون لديك عجينة لينة.

4. خذي مقداراً من عجينة جوز الهند، ضعيها 
يف باطن الكف، اعمليها على شكل مستطيل 
صغير، ضعي يف الوسط إصبع من الفستق، 
لفي خليط جوز الهند على إصبع الفستق، 

ليتغطى متاما. شكلي بقية األصابع وضعيها يف 
الصينية. 

5. ضعي أصابع الفستق يف الفرن ملدة 7 دقائق 
إلى أن يصبح لونها ذهبياً فاحتاً. دعيها تبرد 

جيداً قبل التقدمي.

20 قطعة7 دقايق حلوياتعربية

 فستق حلبي
مطحون خشن كوب 2/1

سميد ناعم  ملعقة
كبيرة 1

قطر او عسل  ملعقة
كبيرة 2

ماء زهر  ملعقة
كبيرة 1

خليط جوز الهند

بياض البيض 2 حبة كبيرة

كرمي الترتار  ملعقة
صغير 4/1

فانيليا سائلة  ملعقة
صغير 1

 جوز هند
مبروش كوب 2

املكونات



إلفطار أسرة

توجو
 150 ر.ق

بترخيص من هيئة تنظيم األعمال الخيرية 2018/264



طبخات موائد رمضان
مع منال العالم

www.qcharity.org
هاتف  44667711 )974+(
فاكس 44667733 )974+(

اليسمح بنسخ أي جزء من هذا 
الكتاب بأي وسيلة من وسائل 

النسخ وبأي شكل كان أال بإذن 
خطي من قطر الخيرية.



ــاب ــة كتـ ــر الخيريـ ــك قطـ  ُتهديـ
لرائـــدة الطبـــخ«   »وصفـــات 
 الطبـــخ فـــي الوطـــن العربـــي
يضـــم الـــذي  العالـــم،   منـــال 
 26 وصفـــة ألحـــدث األكالت
ـــة والعالميـــة ـــات العربي  والتحلي
 ألننـــا نعلـــم أن ســـعادتك فـــي

إرضـــاء أســـرتك

يمكنك تصفحه عبر تطبيق أيامي


