
وصفات خالية من الجلوت
تأليف
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 تأليف
مجموعة من المتطوعين

 إعداد وطباعة
الجمعية السعودية للعمل التطوعي 

)تكاتف(

sv.org.sa





شكر خاص للجمعية السعودية للعمل التطوعي )تكاتف( 
على دعمها المستمر للمشاريع التطوعية وعلى دعمها 

لمرضى السلياك خالل العامين الُمنَصِرمين ودعم مجموعة 
ُتعنى بمرض السلياك ومساندتها في فكرة تأسيس 

جمعية مستقلة، وأخيرًا وليس آخرًا مساهمتها في إعداد 
وطباعة هذا الكتاب.

ُشكَرًا َتَكاُتْف
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المقدمـة

تمهيد:

واألكالت  واملعجنــات  املخبــوزات  كل  مــن  ســيحرم  املصاب بالســلياك أنه  قد يعتقــد 
الشــعبية وغيرهــا، ولكــن حــن يطلــع علــى حــال الكثيــر مــن املصابــن يجــد أنهــم لــم 
 بفضل هللا  ثــم التســلح بالصبــر واالحتســاب، وبــذل ما بالوســع إليجــاد 

ً
يفقــدوا شــيئا

اليــأس  وعــدم  واملمارســة،  التجــارب  وكثــرة  واالبتــكار،  والبحــث  املناســب،  البديــل 
واالستســالم.

 ملســتوى اإلبــداع فــي صنــع األطعمــة اخلاليــة مــن 
ً
 بسيطا

ً
وما هــذا الكتــاب إال مثــاال

ــل تســتطيع   ب
ً
ــم تفقــد شــيئا ــه: » أنــت ل ــكل مطلٍع علي ــة ل ــه رســالة مبطن اجللوتــن، وفي

صنــع كل شــيء متــى مــا جعلــت اإلرادة ســالحك، والتفــاؤل بــن عينيــك«.

وهــذا الكتاب جمــٌع جلهــد أرواح بذلــت للمصابــن جهدهــا  ووقتهــا، فلهــا منــا صــادق 
الدعــاء وجزيــل الثنــاء وعظيــم األجــر إن شــاء هللا، ونرجــو مــن هللا الكــرمي أن يكــون هــذا 
 لــكل األســر املحتاجــة لــه، وأن يكــون فــي متنــاول اجلميــع، وأن ينــال علــى 

ً
اجلهــد عونــا

استحســانكم. متمنن للجميع دوام الصحة والعافية.  

النظام الغذائي الخالي من الجلوتين:

النظــاُم الغذائــي اخلالــي مــن الغلوتــن هــو نظــام غذائــي ال يحتــوي علــى البروتــن 
الــذي يطلــق عليــه اســم »غلوتــن«. والغلوتــن موجــوٌد فــي بعــض أنــواع احلبــوب، كالقمــح 
، ميكــن أن تكــون 

ً
ــواع احلبــوب، كالشــوفان مثــال والشــعير واجلــاودار وهنالــك بعــُض أن

 فــي مرحلة زراعــة هذه احلبوب ومعاجلتها. 
َ
»ملوثــة« بالقمــح. وهــذا مــا ميكــن أن يحــدث

 عليــه أنــه خــاٍل مــن الغلوتــن.
ً
ــَب الشــوفان إال إذا كان مكتوبــا

َّ
وعلــى املريــض أن يتجن

الدقيق الخالي من الجلوتين:

هــذا القســم يهتــم بعــرض أنــواع الدقيــق املســتخدمة فــي وصفــات الكتــاب مــع ذكــر 
معلومــات التحســس ) احلساســية( مــن العناصــر الغذائيــة التــي قــد يحتويهــا الدقيــق 
اخلــال  مــن اجللوتــن بأنواعــة، والتــي قــد تأثــر علــى مرضــى الســلياك الذيــن يعانــون 
مــن اعــراض حساســية أخــرى مثــل التحســس مــن احلليــب، البيــض، الصويــا، الفــول 

واملكســرات وغيرهــا.
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1- دقيق الحبوب الكاملة:

احلبــوب الكاملــة مثــل دقيــق األرز بأنواعــه، الــذرة بأنواعهــا، الدخــن، الكينــوا، احلنطــة 
الســوداء و دقيــق التابيــوكا،  بطبيعــة احلــال خاليــة مــن اجللوتــن وغيرهــا مــن اإلضافات 
التــي قــد تأثــر علــى البعــض الذيــن يعانــون مــن حساســية األطعمــة مثــل حساســية 
احلليــب، البيــض، الفــول أو املكســرات. بإســتثناء البقوليــات مثــل العــدس بأنواعــة، 
الفــول، الفاصوليــا واحلمــص قــد تأثــر علــى األشــخاص املصابــن بحساســية الفــول أو 
املكســرات. كمــا أن دقيــق احلبــوب الكاملــة املذكــورة أعالهـــ غالبــا تتوفــر فــي املطاحــن 
املحليــة أو تنتجهــا  شــركات عديــدة، علــى ســبيل املثــال رد ميــل، بكميــت وغيرهــا الكثيــر.

أنواع الدقيق الخالي من الجلوتين )1(

دقيق األرز واألرز الغروي والتابيوكا من شركة بيكميت

دقيق األرز واألرز الغروي والتابيوكا من شركة بيكميت
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أنواع الدقيق الخالي من الجلوتين )2(

2- خليط الدقيق الجاهز للخبز و الحلويات بأنواعها:

اجلــدول التالــي يوضــح أنــواع الدقيــق اجلاهــز للخبــز ومعلومــات احلساســية مــن املــواد 
الغذائيــة:

العبــوة  علــى  الموجــودة  الغذائيــة  المعلومــات  مراجعــة  يرجــى  تنبيــه: 
ــة  ــوه مــن القمــح والجلوتيــن وغيرهــا مــن المــواد الغذائي للتأكــد مــن خل

أدنــاه. المذكــورة 

معلومات الحساسية  نوع الدقيق 
صورة الدقيقالغذائية

Schar B شار بي
)يستخدم في تحضير الخبز 
بأنواعة، البيتزا والفطائر 

بأنواعة(.

يحتوي على: صويا، ذرة، 
ترمس.

خال من: القمح، الجلوتين، 
الحليب ومشتقاته )الالكتوز 
& الكازين(، البيض، السمسم، 

المكسرات، الخميرة.

  Schar C شار سي
 يستخدم في تحضير 

البسكوت، الكيك، الكعك 
والمخبوزات الحلوة بأنواعها

يحتوي على: الذرة، الفول.

خال من: القمح، 
الجلوتين،الصويا، الحليب 
ومشتقاته )الالكتوز & 

الكازين(،البيض،السمسم، 
المكسرات، الخميرة.

Schar A شار أي
- يستخدم لتحضير الكيك
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أنواع الدقيق الخالي من الجلوتين )3(

معلومات الحساسية  نوع الدقيق 
صورة الدقيقالغذائية

  كرستال بجميع أنواعة  
Crystal

)يستخدم في تحضير الخبز 
بأنواعة، الفطائر، الكيك 

والحلويات بأنواعها(

يحتوي على: الذرة، الفول 

خال من: القمح، الجلوتين، 
الصويا، الحليب ومشتقاته 

)الالكتوز & الكازين(، 
البيض،السمسم، المكسرات، 

الخميرة.

دوفيز فارم بجميع أنواعة   
Doves Farm

 )يستخدم في تحضير الخبز 
بأنواعة، الفطائر، الكيك 

والحلويات بأنواعها(

يحتوي على: الذرة 

خال من: القمح، الجلوتين، 
الصويا، الحليب ومشتقاته 

)الالكتوز & الكازين(، البيض، 
السمسم، المكسرات.

جميع أنواع دوفيز فارم قد 
تكون خالية من الخميرة 

والمواد الرافعه، بإستثناء 
 White self-raising، flour(

)blend

Bezgluten بيزوجلوتين
)يستخدم في تحضير الخبز 
بأنواعة، الفطائر، الكيك 

والحلويات بأنواعها(

يحتوي على: قمح منزوع 
الجلوتين، الذرة، الفول،  

يحتوي على مواد رافعه قد 
تكون خميرة او اي نوع أخر.

خال من: الجلوتين، الصويا، 
الحليب ومشتقاته )الالكتوز 
& الكازين(،البيض، السمسم، 

المكسرات.

-
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أنواع الدقيق الخالي من الجلوتين )٤(

معلومات الحساسية  نوع الدقيق 
صورة الدقيقالغذائية

دقيق بكميت الطري 
والمقرمش  )يستخدم لتحضير 

الخبز(

يحتوي على: الصويا، البيض، 
الذرة 

خال من: القمح، الجلوتين، 
الحليب ومشتقاته )الالكتوز & 
الكازين(،السمسم، المكسرات، 

الخميرة

Gerble دقيق جربلي  
)يستخدم في تحضير الخبز و 

الحلويات( 

يحتوي على: الصويا، الذرة 

خال من: القمح، 
الجلوتين،الحليب ومشتقاته 

)الالكتوز & الكازين(، 
البيض،السمسم

،المكسرات، الخميرة.

Glebe Farm جليب فارم
)يستخدم لتحضير الخبز 

والفطائر(

خال من: القمح، الجلوتين، 
الصويا،الحليب ومشتقاته 

)الالكتوز & الكازين(، 
البيض،الذرة، السمسم
المكسرات، الخميرة.

بعض أنواع دقيق جليب فارم 
قد يحتوي على )الحنطة 

السوداء، بذرة الكتان، وبذور 
دوار الشمس(.

  بيتي كروكر 
Betty Crocker

يستخدم في تحضير البانكيك، 
الوافل، البسكويت وغيره من 

المخبوزات الحلوه.
يوجد نوع خاص للكيك أيضا.

يحتوي على: الصويا 

خال من: القمح، 
الجلوتين،الحليب ومشتقاته 
)الالكتوز & الكازين(، البيض، 

الذرة، السمسم
،المكسرات، خال من الخميرة 

ولكن يحتوي على مواد 
رافعة أخرى.
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أنواع الدقيق الخالي من الجلوتين )٥(

معلومات الحساسية  نوع الدقيق 
صورة الدقيقالغذائية

سميد الذرة 
يستخدم في تحضير البسبوسه

)يمكن طحن حب الفشار 
واستخدامه عوضا عن السميد 

الجاهز(

يحتوي على ذرة

خال من: القمح، 
الجلوتين،الصويا، الحليب 
ومشتقاته )الالكتوز & 

الكازين(،البيض، 
السمسم، المكسرات، الخميرة.

  Red Mill )All Purpose
)Gluten Free Baking flour

رد ميل )دقيق خال من 
الجلوتين متعدد اإلستخدمات(

يحتوي على: عصير الذرة 
السكرية، الحمص، الفول.

خال من:  القمح، الجلوتين، 
البيض، الحليب ومشتقاته 

)الالكتوز & الكازين(، البيض، 
، الذرة.، السمسم، المكسرات، 

قد يكون خال من الخميرة 
والمواد الرافعة

وقد يحتوي على الصويا

OrGran أوجرين
) تستخدم في تحضير جميع 

االخباز و الفطائر و الحلويات(  

خال من: القمح، الجلوتين، 
الصويا،

الحليب ومشتقاته )الالكتوز 
& الكازين(، البيض،  الذرة، 

السمسم،  المكسرات، 
الخميرة.

مالحظة:  يجب على األشخاص الذين يعانون من أي نوع من أنواع الحساسية:
قــراءة المكونــات و المعلومــات الذكــورة علــى العبــوة لجميــع المنتجــات للتأكــد مــن خلوهــا 	 

مــن اي مــواد غذائيــة تســبب أعــراض جانيبــة .
ــي 	  ــارة )Self-raising( الت ــات عب ــم مراع ــب عليه ــرة يج ــم الخمي ــر عليه ــد تأث ــن ق ــخاص الذي لألش

ــرة.  ــون خمي ــد تك ــة ق ــواد رافع ــى م ــوي عل ــق يحت ــي ان الدقي تعن
هــذه المنتجــات ليســت االفضــل علــى مســتوى جميــع المنتجــات الخاليــه مــن الجلوتيــن، ولكــن 	 

علــى مســتوى المنتجــات المتواجــدة فــي الســوق الســعودي بشــكل غيــر منقطــع.





قسم
األطباق الشعبية
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المقادير:

3\4 كوب دقيق ذرة بيضاء	 

1\4 كوب دقيق ذرة حمراء 	 

3 ملعقة كبيرة دقيق خالي من اجللوتن	 

1\2 ملعقة صغيرة بكنج بودر 	 

بيضة واحدة	 

قليل من امللح والسكر	 

لنب أو حليب بدرجة حرارة الغرفة	 

الطريقة:

في خالط الكأس تخلط  جميع املقادير حتى تكون العجينة سائلة مشابهه 	 
لعجينة الكريب والبانكيك

تخبز على صينية تيفال أو الصاج	 

عند التقدمي  تضاف الزبدة والعسل حسب الرغبة	 

ميكن االستغناء عن دقيق الذرة احلمراء واستبداله  بدقيق الذرة البيضاء	 

الدقيق المستخدم:

دقيق الذرة البيضاء	 

دقيق الذرة احلمراء	 

دقيق جاهز خالي من اجللوتن	 

مدة التحضير: 35 دقيقة

أم أوس

مصابيب
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المقادير:

 1 كوب ونصف دقيق ذرة حمراء	 

1 كوب دقيق التابيوكا	 

1 كوب دقيق األرز الغروي	 

1 ملعقة كبيرة صمغ الزانثان	 

1 ملعقة صغيرة ملح	 

1\3 كوب زيت زيتون	 

 1 كوب ونصف ماء وميكن أن يقل أو 	 
يزيد حسب قوة العجن

الطريقة:

تخلط جميع املقادير اجلافة  ثم يضاف زيت الزيتون ونصف كوب ماء ونبدأ 	 
العجن 

نضيف باقي املاء بالتدريج حتى نحصل على عجينة متماسكة تلتصق قليال 	 
باليد 

تترك لترتاح ثلث ساعة ثم ترق وتخبز أقراص بآلة املطازيز أو يرش قليل من 	 
دقيق الذرة وترق باليد وتقص أقراص وتخبز على صاج نصف استواء 

باإلمكان حفظها بالفريز لوقت احلاجة أو توضع على املرق املعد مسبقا حسب 	 
الرغبة ويترك يغلي  ويتجانس ملدة نصف ساعة 

الدقيق المستخدم:

دقيق الذرة احلمراء	 

دقيق التابيوكا	 

دقيق األرز الغروي	 

أم أوسمدة التحضير: ساعة و45 دقيقة

مطازيز
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المقادير:

 1 كوب دقيق ذرة  حمراء	 

1 كوب دقيق الدخن	 

1\2  كوب دقيق ذرة بيضاء	 

2 ملعقة كبيرة  دقيق شار	 

2 ملعقة كبيرة دقيق التابيوكا 	 

1 ملعقة كبيرة صمغ	 

1\2  كوب زيت	 

رشة ملح 	 

الطريقة:

تخلط  جميع املقادير جيدا وتترك تختمر نصف ساعة 	 

تقطع كور صغيره وتفرد حلقات كبيره وتوضع على املرق أو حلقات صغيرة إذا 	 
كانت للمطازيز 

الدقيق المستخدم:

دقيق الذرة احلمراء	 

دقيق الذرة البيضاء	 

دقيق الدخن	 

دقيق التابيوكا	 

دقيق شار	 

مدة التحضير: ساعة و45 دقيقة
وداد

مرقوق
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المقادير:

1 كوب دقيق دخن 	 

1 كوب دقيق ذرة  حمراء 	 

1\2  كوب دقيق التابيوكا	 

2 ملعقة كبيرة دقيق شار 	 

1 ملعقة كبيرة صمغ الزانثان	 

رشة ملح 	 

 1 كوب ونصف ماء للعجن وميكن زيادة	 
الكميه عند احلاجه

الطريقة:

تخلط جميع املقادير جيدا و تعجن باملاء ثم تترك ساعة حتى تختمر  	 

 	 
ً
يفرد فرد رقيق جدا ثم يوضع على الصاج حتى يتشقر وينشف ويكون مقرمشا

يجهز مرق القرصان مسبقا ويضاف على القرصان ويترك قليال حتى يتشرب 	 
املرق

الدقيق المستخدم:

دقيق الذرة احلمراء	 

دقيق الدخن	 

دقيق التابيوكا	 

دقيق شار	 

مدة التحضير: ساعة و45 دقيقة
وداد

قرصان
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المقادير:

1 بيالة شاي حنطة سوداء  	 

 3\4 بيالة شاي أرز مصري 	 
تنقع في ماء دافئ 

بصل أبيض 	 

زبدة                                        	 

كمون  	 

ملح 	 

فلفل أحمر 	 

2  كوب لنب 	 

1  كوب ونصف من ماء الدجاج 	 

الطريقة:

تسلق ربع دجاجة في ماء ثم يقطع الدجاج إلى قطع صغيرة 	 

يحمس البصل األبيض في قليل من الزيت ثم يضاف احلنطة واألرز املصري 	 

 	
ً
يضاف املاء والكمون وامللح اخلشن ويوضع على  نار هادئة جدا

إذا شربت احلنطة املاء يضاف اللنب والفلفل األحمر والدجاج املقطع وقليل 	 
من الزبدة

إذا كان اجلريش غليظ نضيف من ماء سلق الدجاج أو القليل من احلليب	 

ميكن استبدال احلنطة السوداء  بالذرة البيضاء أو الشوفان الصلب.	 

الدقيق المستخدم:

حبوب احلنطة السوداء اخلالية من اجللوتن أو الشوفان الصلب	 

مدة التحضير: ساعة و45 دقيقة
هاجر العساكر

الجريش
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المقادير:
1 كوب ذره بيضاء او دقيق دوفز االسمر	 

1 كوب دقيق األرز غروي 	 

1 كوب دقيق التابيوكا 	 

1 كوب دقيق أرز بني او دقيق دوفز األسمر	 

1\2  ملعقة بكنج بودر 	 

1  ملعقة كبيرة صمغ زانثان 	 

1 ملعقة صغيره ملح	 

1  ملعقة كبيره سكر	 

1 ملعقة كبيره خميرة 	 

1  ملعقة صغيرة كركم	 

1 كوب وربع حليب دافئ	 

1\4 ربع كوب زيت زيتون	 

بيضة اختياري	 

الطريقة:

تخلط املقادير اجلافة  أوال ثم يضاف زيت الزيتون والبيضة.	 

نبدأ بإضافة احلليب بالتدريج  ثم تعجن جيدا حتى نحصل على عجينة ناعمة لينة 	 
شبيهه بعجينة الفطائر وتترك لتختمر نصف ساعة.   

تقسم بشكل دائري بحجم الليمون ثم تفرد قليال ويعمل فيها حفره بالوسط ويوضع 	 
ملعقة صغيرة من احلشوة وتقفل جيدا وتضغط وتفرد بهدوء باليد حتى ال تتقطع 

وتخرج احلشوة، ثم تدهن بصفار البيض.

تدخل الفرن من االعلى واالسفل بدرجه حراره 250 ملده 30 دقيقه حتى ترتفع 	 
وتتحمر من اجلهتن ويترك مكشوف حتى ينشف.

الدقيق المستخدم:
دقيق الذرة البيضاء	 
دقيق األرز الغروي	 
دقيق التابيوكا	 
دقيق األرز البني أو دوفز األسمر	 

مدة التحضير: 35 دقيقة

كليجاء بالذرة البيضاء

مقادير الحشوة:
كوب سكر ناعم وليس مطحون 	 
نصف ملعقة كبيرة ليمون اسود مطحون	 
نصف ملعقة كبيرة هيل مطحون	 
ملعقة كبيرة قرفه مطحونة	 
ملعقة كبيرة زجنبيل مطحون	 

أم أوس
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القشد

المقادير:

3\4  اصبع زبدة	 

1\2  كوب دقيق دخن أو ذرة بيضاء 	 

1\2  كوب لنب	 

1\2 كيس متر خالص مكنوز	 

الطريقة:

نذوب الزبدة ثم نضيف اللنب ويترك حتى يبدأ بالغليان 	 

نضيف  الدخن أو الذرة وحترك على نار هادئة ثم نضيف التمر ويترك نصف 	 
ساعه على نار هادئة جدا مع التحريك املستمر 

الدقيق المستخدم:

دقيق الدخن أو دقيق الذرة البيضاء	 

مدة التحضير: 40 دقيقة

أم عبد العزيز
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الحنيني

المقادير:

1 كوب دقيق ذرة حمراء 	 

1 كوب دقيق دخن محمص	 

1 كوب دقيق دوفز األسمر	 

1 كوب شار سي للحلويات	 

8 ملعقة حليب بودرة	 

رشة قرفة وكركم وفانيليا	 

اصبع زبدة 	 

متر حسب الرغبة	 

الطريقة:

تعجن جميع املقادير مباء دافئ حتى تكون أثقل من عجينة املراصيع 	 

تترك ترتاح قليال ثم تخبز مع القليل من املاء باليد مثل اخلبز على الصاج 	 

يفرم مع التمر ثم يضاف له اصبع الزبدة  ويفرم معه ويبقى قليل من الزبدة 	 
توضع  في األخير مع الفلفل األسود يحرك على نار هادئة جدا حتى يسخن

الدقيق المستخدم:

دقيق الذرة احلمراء	 

دقيق الدخن	 

دقيق شار سي للحلويات	 

دقيق دوفز األسمر	 

مدة التحضير: ساعة و15 دقيقة
هاجر العساكر
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المحلى

المقادير:

1\2 كيس مترخالص مكنوز                             	 

3\4 كوب دقيق دوفز األسمر 	 

1\3 كوب دقيق ذرة بيضاء	 

الطريقة:

نضيف التمرعلى املاء ويطبخ ملدة ساعة أو أكثر، وبعد االنتهاء من طبخ التمر 	 
يصفى من املاء متاما ويؤخذ ماء التمر ويوضع في قدر على نار متوسطه 
ونبدأ برش دقيق دوفز والذره على دفعات بسيطه حتى انتهاء الكميه مع 

التحريك املستمر حتى اليتكتل وميكن مضاعفة كمية الدقيق حتى يصبح اثقل 
من خليط الكيك

بعد االنتهاء نضعه على نار هادئة ملدة ساعه تقريبا 	 

نضع قطعة زبده وفلفل أسود ويحرك ثم يوضع في طبق التقدمي ونضع على 	 
الوجه الزبده والفلفل األسود للزينة .  

الدقيق المستخدم:

دقيق الذرة البضاء	 

دقيق دوفز األسمر	 

مدة التحضير: ساعتان و30 دقيقة

منى الزايد
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العريكة

المقادير:
1 كوب دقيق ذرة بيضاء 	 

1 كوب دقيق دوفز األسمر	 

1\4 كوب دقيق الدخن	 

1\4  كوب دقيق الطري 	 

1\2  ملعقة صغيرة ملح	 

1\4  ملعقة كبيرة صمغ الزانثان	 

1 كوب متر منزوع النوى	 

2 كوب ماء	 

الطريقة:

يطبخ التمر واملاء ملدة خمس دقائق تقريبا 	 

تخلط باقي املقادير ويضاف عليها التمر مع املاء وتعجن بحيث تكون أثقل من 	 
قوام الكيك وميكن زيادة كمية املاء عند اللزوم 

تدهن الصينية ونضع العجن ونغلفها بالقصدير وتدخل الفرن من حتت حتى 	 
تستوي ثم حتمر من فوق بدون  قصدير

بعد اإلستواء وهي حاره توضع في العجانه  أو يلبس القفاز وتعجن باليد وهي 	 
حارة

توضع في طبق التقدمي مع سمن أو زبده وعسل 	 

الدقيق المستخدم:
دقيق الذرة البيضاء	 

دقيق الدخن	 

دقيق الطري من بيكميت	 

دقيق دوفز األسمر	 

تغريد الفيفيمدة التحضير: ساعة





قسم
األطباق المختارة
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المقادير:

2 كوب أرز	 

1 بطاطس حجم وسط مقشرة ومقطعه   	 

1 بصل	 

1 ملعقة كبيرة معجون طماطم 	 

1\2 ملعقة كبيرة زيت	 

قليل من الكركم و البهارات  	 

الطريقة:

يحمس الزيت مع البصل ويقلب قليال 	 

تضاف البهارات ثم معجون الطماطم ثم األرز والبطاطس املقطع 	 

يضاف مقدار مناسب من املاء على  األرز، اذا نشف املاء يكون حب األرز 	 
وسط ليس حب وال لن

بعد ذلك  يرفع من على النار ويوضع األرز في صينية ملدة ساعة حتى يبرد ثم 	 
يفرم باستخدام الفرامه

عند عمل الكبة تبلل اليد باملاء وحتشى باللحم أو الدجاج وعند القلي يكون 	 
الزيت حار وغزير ويفضل اضافة نصف ملعقة نشاء في الزيت حتى تتماسك 

مدة التحضير: ساعتان و30 دقيقة

أم وليد

الكبــة
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المقادير:

صدور دجاج خالية من العظم 	 

ثوم بودره 	 

ملح 	 

فلفل أسود	 

دقيق األرز 	 

بيضة واحدة	 

 كورن فليكس خالي من اجللوتن	 
مجروش ناعم

الطريقة:

تفرم صدور الدجاج ويضاف عليها ثوم البودرة وامللح والفلفل األسود 	 

يغمس الدجاج أوال في الدقيق ثم في البيض ثم في الكورن فليكس 	 

بعدها تدهن بزيت الزيتون على الوجهن وتدخل الفرن أو تقلى بالزيت 	 

الدقيق المستخدم:

دقيق األرز وميكن استبداله بنوع اخر خالي من اجللوتن 	 

مدة التحضير: 45 دقيقة

هدى اليوسف

الناجت
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المقادير:

 2 كوب حب حمص منقوع قبل بيوم 	 

 حزمة بقدونس 	 

5 فص ثوم	 

ملعقة كمون  	 

2 بصل	 

ملح 	 

1 ملعقة صغيرة بكنج بودر	 

بيضة واحدة	 

الطريقة:

نقوم بطحن جميع املقادير ماعدا البكنج بودر والبيضه مرتن في فرامة اللحم 	 

قبل القلي نضيف 1 ملعقة صغيره بكنج بودر وبيضه واحده وتخلط جيدا ثم 	 
تشكل وتقلى او تدخل بالفرن

تنبيه: اليتم اضافة البيض والبكنج بودر عند الرغبه في حفظ اخلليط في 	 
الفريز

الدقيق المستخدم:

في حال عدم توفرحب احلمص ميكن استبداله بدقيق احلمص	 

مدة التحضير: 45 دقيقة

أم عبد العزيز

الفالفل
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المقادير:

بصل	 

زيت	 

بهارات	 

ملح	 

طماطم	 

قطع حلم	 

2 ملعقة كبيرة دقيق الذرة البيضاء	 

الطريقة:

يحمس بصل مع زيت مع قطع اللحم ثم يضاف الطماطم املطحون حلد ما 	 
تتسبك

تضاف البهارات وامللح ثم املاء احلار ويترك يغلي شوي 	 

توضع الذرة البيضاء املجروشة في القليل من املاء حتى تذوب وتضاف على 	 
املرق مع حبة ليمون اسود ويقصرعليها النار 

الدقيق المستخدم:

دقيق الذرة البيضاء	 

مدة التحضير: ساعتان

أم عبد الرحمن

شوربة الذرة البيضاء
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المقادير:

1 كوب دقيق شار سي للحلويات	 

4 ملعقة كبيرة نشاء البطاطس أو التابيوكا	 

2 بيضة	 

2 ملعقة كبيرة زيت زيتون	 

قليل من امللح	 

1 ملعقة صغيرة صمغ الزانثان	 

قليل من املاء عند احلاجه	 

الطريقة:

تعجن املقادير بالبيض والزيت وان احتاجت العجينه لسوائل يضاف القليل من 	 
املاء بامللعقة

تعجن حتى تصبح ناعمة متماسكة وتترك لترتاح نصف ساعه أو اكثر 	 

لعمل الالزانيا أو الرافيولي أو أي نوع اخر، تفرد العجن رقيقة نوعا ما على 	 
سطح مرشوش بالدقيق وتقطع شرائح حسب الرغبه 

لعمل مكرونة اسباجيتي، نضع قطعة من العجن حجم البيضة بفرامة اللحم 	 
وبواسطة عمود الفرامة يضغط عليها لتبدأ اخلروج من الفتحات وتقطع 

املكرونة وقت خروجها بالسكن بالطول املرغوب

بعد التشكيل سيالحظ التصاقها ببعض، عند استخدامها طازجة سوف 	 
تتفكك وقت سلقها باملاء املغلي مع زيت وفلفل اسود وملح ومبساعدة الشوكة 
في التفكيك ملدة خمس دقائق او اكثر، وعند الرغبة في حفظها مبردة ترش 

علبة مستطيلة محكمة االغالق بالدقيق ووضع املكرونة داخلها 

مدة التحضير: 45 دقيقة

أم عبد الرحمن

عجينة المعكرونة 
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المقادير:
 شرائح الزانيا )وميكن صنعها	 

باستخدام الطريقة السابقة(

صوص طماطم عمل منزلي 	 

معجون طماطم 	 

دجاج أو حلم مفروم 	 

كمون، بهارات، زجنبيل	 

فلفل أسود، كركم، ملح	 

جنب موزريال	 

الطريقة:
الطبقه األولى: مكونة من صوص طماطم محضرمنزليا مع علبة معجون 	 

طماطم ثم يضاف الدجاج أو اللحم املفروم مع رشة كمون، بهارات، زجنبيل، 
فلفل اسود، كركم و ملح 

يقلب الدجاج ثم يضاف بالتدريج نصف كوب ماء ونقلبها ونحرص أن الجتف 	 
بإضافة القليل من املاء وعند اإلستواء تكون صلصة البشاميل جاهزة مسبقا 

نضع جنب املوزريال كطبقة ثانية ثم شريحة الزانيا طبقة ثالثة	 

نتابع الطبقات بالترتيب حتى اخر طبقة من حشوة الدجاج ثم البشاميل 	 
وندخلها الفرن ساعه اال ربع حرارة متوسطه وتترك خمس دقائق قبل التقطيع 

لتتماسك 

طريقة البشاميل: تضاف الزبده أو السمنه مع الدقيق ويقلب على النار حتى 	 
يتكتل ثم يضاف احلليب بالتدريج حتى تتسبك ونصل للقوام املرغوب، بعدها 
نقوم بخلطها بخالط الكاس لقوام متجانس مع اضافة امللح والفلفل ثم توضع 

فوق الطبقات 

الدقيق المستخدم:
يستخدم للبشاميل دقيق خالي من اجللوتن حسب املتوفر	 

مدة التحضير: ساعة و30 دقيقة
أم أوس

الزانيا





قسم
الخبز والفطائر
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أم أوس

المقادير:
 2 كوب دقيق شاراو اي دقيق جاهز مثل	 

)الطري، املقرمش، دوفز، كريستال( 

1 كوب دقيق األرز الغروي 	 

1 كوب دقيق التابيوكا	 

1\4  كوب حليب بودرة	 

1 ملعقة كبيرة خميرة 	 

1 ملعقة كبيرة صمغ الزانثان 	 

1 ملعقة كبيرة بكنج بودر	 

1 ملعقة كبيرة سكر	 

1 ملعقة صغيرة ملح	 

1 بيضة اختياريه جلميع االستعماالت ماعدا التورتيال يستغني عنها 	 

1\3 ثلث كوب زيت زيتون	 

1 كوب لنب بحرارة املطبخ 	 

1 كوب ماء حسب احلاجه ونوع الدقيق	 

الطريقة:
تخلط جميع املقادير اجلافة  ثم يضاف عليها زيت الزيتون وكوب اللنب وتعجن  	 

ثم يضاف كوب املاء بالتدريج واليشترط كامل الكمية وتعجن جيدا حتى نصل 
الى القوام املطلوب

الدقيق المستخدم:
دقيق شار أو ميكن استخدام اي دقيق جاهز خالي من اجللوتن	 

دقيق األرز الغروي	 

دقيق التابيوكا	 

مدة التحضير: ساعتان

الخبز والفطائر

وصفه متعددة األستخدام )1(
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قوام العجين:

للتورتيال: تكون متماسكة ناعمة طرية المتسك باليد وتترك لتتخمر نصف ساعة.

للخبز العربي والتميس واألستعماالت األخرى: تكون العجن تلتصق باليد قليال 
وليست متماسكة وتترك لتتخمر نصف ساعة.

خطوات مهمه للوصفة بعد التخمير األول:

الخبز العربي والتميس:

بعد التخمير األول تعجن من جديد 	 
على الرخام مع رشة طحن حتى 
يخرج منها هواء التخمير وتكون 

ناعمة امللمس.

نأخذ جزء ونفرد مع رشة من دقيق 	 
األرز أو أي نوع وال ترق كثيرا.

من الضروره  قبل فرد أي جزء نعجه 	 
باليد لينعم ألنه يكون تخمر.

تقص حسب احلجم املرغوب وتنقل 	 
لصينية مرشوشة دقيق حتى ال 

تلتصق بالصينيه.

تغطى نصف ساعة ثم نبدأ بخبز 	 
أول خبزة مت قصها باخلبازه وتوضع 
مباشرة بن منشفتن بحافظه واذا 

برد يحفظ بالفريز

تنبيه: اذا كان اخلبز بالفرن أو على 	 
الصاج يخفف سمك اخلبز 

عند عمل التميس، قبل خبزها تدهن 	 
بزيت الزيتون ويخرم ويرش سكر 

وسمسم ثم قطرات ماء ويخبز بفرن 
حار من األعلى واألسفل والرف 

بالوسط.
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الفطائر والسينابون والخلية:

لعمل الفطائر، تترك  بعد التشكيل ربع ساعه 	 
اوثلث قبل اخلبز.

لعمل فطائر الشواية، بعد التخمير األول تفرد 	 
بسمك أقل من نصف سم وتقطع دوائر وتخبز 

بشواية السندويشات.

لعمل السينابون، تترك بعد التشكيل ثلث ساعة 	 
ثم تخبزمن االسفل فقط عشر دقائق إلى ربع 

ساعة بفرن حار.

لعمل اخللية، تترك بعد التشكيل نصف ساعة 	 
ثم تدخل في الفرن مغطاة بالقصدير من 

األسفل عشر دقائق ثم يزال القصدير لتكمل 
خبز من األسفل واألعلى حتى تتحمر.

بيتزا محشية بالجبن:
بعد التخمير تفرد دائرة حسب احلجم املرغوب 	 

بسمك نصف سم ويوزع باألطراف قطع من 
جنب املربعات ثم تطوى األطراف جيدا

تنقل لصينية اخلبز وتكون عالية احلواف ثم 	 
يوضع عليها الصوص وشرائح الزيتون ثم 

جنب شيدر مبشور وقليل من املوزاريال وتدهن 
اطرف الدائرة املحشية بصفار بيضة مخفوقة 

تغطى بالقصدير وتترك لترتاح 15دقيقة 	 
وتدخل فرن حار من األعلى واألسفل وبعد 

مرور

عشر دقائق يزال القصدير لتتحمر احلواف من 	 
االعلى

خبز تورتيال:
 بعد التخمير يرش رشه خفيفة من الدقيق او 

نشاء الذرة ونأخذ قطعة صغيرة وتفرد رقيقة جدا 
وتقص دائرة متساوية ثم تقلب قليال على صاج حار 

 وعلى نار هادئة ونحرص ان ال يتغير لونها 
ً
مسبقا

أربع دقائق كافيه الستوائه يحفظ مباشرة بحافظة 
 ثم حتشى حسب 

ً
ويغطى بن منشفتن ليبقى طريا

الرغبة. وميكن عمل كميه كبيرة وحتفظ بالفريزر.
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المقادير:
1 كوب ونصف دقيق التابيوكا	 

1 كوب دقيق األرز الغروي	 

1\2  كوب دقيق األرز 	 

1\4 كوب حليب بودرة	 

1 ملعقة كبيرة بكنج بودر 	 

1 ملعقة صغيرة ملح	 

1 ملعقة كبيرة صمغ الزانثان  	 

1\3  كوب زيت زيتون 	 

1 كوب وربع حليب دافئ	 

1 بيضة 	 

1 ملعقة كبيرة ونصف خميرة فورية	 

1 ملعقة كبيرة سكر	 

الطريقة:
توضع جميع املقادير اجلافه في وعاء العجن ثم يضاف زيت الزيتون والبيضه ثم  	 

احلليب أو اللنب بالتدريج ونعجن جيدا حتى نحصل على القوام املطلوب

لعمل اخلبز العربي: تكون العجينة متماسكة ولينة وتترك لتتخمر نصف ساعه، ثم 	 
تخبز باخلبازة

لعمل الفطائر و اخللية والسينابون: تكون العجينة طريه ومتسك باليد قليال وتترك 	 
لتتخمر نصف ساعه

لعمل الفطائر تشكل وتترك ربع ساعه وتخبز بالفرن	 

لعمل اخللية تشكل ويدهن الوجه بصفار بيضه وتترك لترتاح نصف ساعة ثم تخبز 	 
من األسفل مغطاة بالقصدير ثم نزيل القصدير لتتحمر من األعلى 

لعمل السينابون تشكل و تترك لترتاح  ثلث ساعة ثم تخبز عشر دقائق من األسفل 	 
فقط

الدقيق المستخدم:
دقيق األرز	 
دقيق األرز الغروي	 
دقيق التابيوكا 	 

مدة التحضير: ساعتان
أم أوس

الخبز والفطائر

وصفه متعددة األستخدام )2(
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الطريقة:
تعجن جميع املقادير ثم يضاف اللنب 	 

بالتدريج حتى نصل للقوام املطلوب

لعمل الصامولي: تكون العجينة لينة 	 
ومتماسكة

لعمل اخلبز العربي: تكون العجينة 	 
متماسكة أثقل من الصامولي

تشكل وتترك لترتاح نصف ساعة 	 
وبعدها يخبز الصامولي في الفرن أو 

اخلبز في اخلبازه أو الفرن أو على 
الصاج فوق الفرن 

العجينة صاحلة لعمل خبز التميس 	 
والبيتزا والفطائر

الدقيق المستخدم:
دقيق بيزوجلوتن	 

مدة التحضير: ساعة و10 دقائق

المقادير:
500 جم كيس دقيق بيزوجلوتن 	 

2ملعقة كبيرة خميرة	 

1 ملعقة صغيرة بكنج بودر	 

4 ملعقة كبيرة حليب بودرة	 

1\2 اصبع زبدة	 

رشة ملح و سكر وفانيال	 

لنب دافيء للعجن	 

وداد

الخبز والفطائر

وصفه متعددة األستخدام )3(
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المقادير:
 من الضروري أن تكون املقادير بحرارة الغرفة.

 2 كوب ونصف دقيق جاهز خالي	 
من اجللوتن 

2 ملعقة كبيرة حليب بودرة	 

1 ملعقة كبيرة خميرة 	 

1 ملعقة كبيرة سكر	 

1 ملعقة صغيرة بكنج بودر	 

1\2 ملعقة صغيرة صمغ الزانثان	 

1\2  ملعقة صغيرة ملح 	 

1\4 إصبع زبدة لينة أو مايعادل ملعقتن كبير	 

1 بيضة 	 

2 كوب حليب او لنب او زبادي  )قابل للزيادة اوالنقص باختالف الطحن(	 

الطريقة:
توضع جميع املقادير بالترتيب بالعجانة واستخدام مضرب الكف أو بوعاء العجن 	 

ويعجن باليد مع نصف كمية السائل

نبدأ بالعجن وزيادة السائل بالتدريج حتى نحصل على عجن لن مطاط يلتصق 	 
باليد 

تدهن الصينية والكفن بزيت زيتون ويفضل لبس القفاز ونبدأ بتشكيل اخلبز	 

يشكل اخلبز ونحرص ان تكون عالية اإلرتفاع ألنها تتمدد وقت التخمير واخلبز 	 
وتكون بالشكل الطبيعي ثم يدهن الوجه زيت زيتون وميلس جيدا لكي اليتخدش 

وقت اخلبز وتغطى لتتخمر عشر دقائق

يدخل فرن سبق تسخينه على نارعالية قبل بخمس دقائق،يخبزمن االسفل والرف 	 
بالوسط سبع دقائق ثم من األعلى نار عالية للتحمير ثم يخرج ويغطى مبنشفه ليبرد 

وميكن حفظه بالفريز ومضاعفة املقدار

الدقيق المستخدم:
أي دقيق جاهز خالي من اجللوتينشار او كريستال اودوفز او مقرمش او طري  	 

وميكن خلط نوعن طحن

أم أوسمدة التحضير: 50 دقيقة

صامولي



٤0

المقادير:

 4 كوب دقيق املقرمش من  بيكميت	 

1 ملعقه خميرة	 

1 ملعقة سكر	 

1 بيضة	 

الطريقة:

تخلط املقادير بالعجانه  ثم تعجن بكوبن ماء دافيء ومذوب فيها 4 مالعق 	 
حليب بودرة وربع كوب زبدة مذابه 

تترك تتخمر ربع ساعة ثم تشكل باليد صامولي وبرجر وتدهن بحليب بودرة 	 
مذابه مباء وزيت و تترك تتخمر 10 دقائق

تخبز بفرن سبق تسخينه من األسفل  ثم من األعلى 	 

الدقيق المستخدم:

دقيق املقرمش من بيكميت 	 

ميكن استبداله بخلط دقيق شار مع دقيق بيزوجلوتن	 

مدة التحضير: 45 دقيقة

أم شهد

الصامولي والبرجر



٤1

المقادير:

1 كوب  بطاطس مسلوق ومهروس 	 

2 كوب دقيق شار	 

1\2 كوب دقيق التابيوكا 	 

1\4 كوب دقيق األرز الغروي 	 

1 بيضة 	 

1 ملعقة كبيرة صمغ الزانثان 	 

3 ملعقة كبيرة  حليب بودرة 	 

1\2 ملعقة صغيرة ملح 	 

2 علبة زبادي 	 

4 ملعقة كبيرة زيت	 

1 ملعقة صغيرة بكنج بودر 	 

1 ملعقة كبيرة خميرة 	 

الطريقة:

تخلط جميع املقادير بالعجانة وتعجن ثم تترك تتخمر ملدة ربع ساعة 	 

تشكل وتخبز بالفرن 	 

الدقيق المستخدم:

دقيق شار	 

دقيق التابيوكا	 

دقيق األرز الغروي	 

أم عبد الرحمنمدة التحضير: 45 دقيقة

الفطائر



٤2

المقادير:
 3 كوب دقيق الذرة احلمراء 	 

1 كوب ونصف دقيق التابيوكا	 

1 كوب ونصف دقيق األرز الغروي	 

3 ملعقة كبيرة  حليب بودرة	 

 1 ملعقه ونصف كبيرة صمغ الزانثان	 

1 ملعقة ونصف كبيرة خميرة	 

1 ملعقة صغيرة بكنج بودر	 

3 بيضة	 

1\2 اصبع زبدة ذائبة	 

3 كوب لنب	 

2 كوب ماء وقابل للزيادة	 

1\2  ملعقة ملح	 

1 ملعقة سكر	 

الطريقة:
تعجن جميع املقادير في العجانه حتى تكون عجينة لينة ومتماسكه 	 

تشكل صامولي أو تفرد مثل التميس وتترك تتخمر سبع دقائق 	 

تدخل فرن سبق تسخينه 	 

تنبيه: عند عمل اخلبز املنفوخ: نقلل من كمية املاء حتى نحصل على عجينة 	 
أقل ليونه من الصامولي

الدقيق المستخدم:
دقيق ذرة حمراء	 

دقيق األرز الغروي	 

دقيق التابيوكا	 

دقيق الذرة احلمراء	 

ودادمدة التحضير: 45 دقيقة

صامولي وتميس بالذرة الحمراء



٤3

المقادير:

1 كوب دقيق شار	 

1\4 كوب دقيق التابيوكا	 

1 ملعقة صغيرة سكر 	 

1 ملعقة  صغيرة ملح 	 

1 علبة زبادي ) نحتاج أقل من علبة ( 	 

الطريقة:

تعجن جميع املقادير بالزبادي وتترك نصف ساعة 	 

تفرد عالوجهن وتغطى بفوطة 	 

الدقيق المستخدم:

دقيق شار	 

دقيق التابيوكا	 

مدة التحضير: 60 دقيقة

فاطمة

خبز تورتيال سريع



٤٤

المقادير:
1 كوب ونصف دقيق التابيوكا 	 
كوب ونصف دقيق األرزالغروي 1 	 
1\2  كوب دقيق األرز	 
1 ملعقة كبيرة صمغ الزانثان	 
1 ملعقة كبيرة خميرة 	 
 1 ملعقة كبيرة بكنج بودر	 
1 ملعقة كبيرة سكر  	 
1\2 ملعقة كبيرة ملح 	 
1\3  كوب حليب بودرة	 
1\3 كوب زيت زيتون 	 
1 كوب ونصف ماء او حليب للعجن	 

الطريقة:
تخلط املقادير اجلافة ا ثم يضاف زيت الزيتون ويفرك بالدقيق ثم يضاف املاء 	 

بالتدريج وميكن زيادة ملعقة أو ملعقتن ماء في حال لم تكن لينة وتعجن باليد 10 
دقائق حتى تكون متماسكة وناعمة ولينة وتترك تتخمر نصف ساعة   

وبعد التخمير تقسم كور ثم يرش من نشاء الذرة وتفرد رقيقه وتغطى مباشرة في 	 
علبة حتى االنتهاء من الكمية، جنهز صاج على نار خفيفة و نبدأ بأول خبزة مت 

فردها

تقلب اخلبزه كل عشر ثواني وبعد قلبها خمس مرات ترفع حرارة الفرن لكي يرتفع 	 
اخلبز مع االستمرار بتقليبه على الوجهن كل عشر ثواني وميكن ضغط اخلبز 

من اجلهة املنفوخة مبلعقة خشب ليساعد بارتفاعه بسرعه ويحفظ بحافظة بن 
منشفتن

ملن يرغب باستخدام العجانة تعجن باليد اوال حتى تتماسك ثم بالعجانة دقيقتن 	 
فقط على سرعه متوسطة 

من يرغب بعمل تورتيال ترق سمك خفيف جدا وتخبز مباشرة وتثقب بالشوكة وهي 	 
على الصاج حتى ال يرتفع اخلبز

العجن متعددة االستخدام وميكن حفظها بالفريز	 

الدقيق المستخدم:
دقيق األرز، دقيق األرز الغروي، دقيق التابيوكا	 

مدة التحضير: ساعة و15 دقيقة
أم أوس

خبز صاج



٤٥

المقادير:

1\2  كوب دقيق الذره احلمراء	 

1 كوب دقيق األرز الغروي 	 

1 كوب ونصف دقيق التابيوكا 	 

 2 ملعقة حليب بودرة وميكن	 
االستغناء عنها

 1 ملعقة صمغ الزانثان 	 

1\2 كوب زيت 	 

رشة ملح و سكر 	 

الطريقة:

تعجن املقادير بزبادي وماء دافئ حتى تكون عجينة ناعمة و متماسكة	 

تترك تتخمر وبعدها  تفرد وتشكل حلقات و توضع على الصاج حتى تشقر 	 

تغطى بن فوطتن حتى التنشف 	 

الدقيق المستخدم:

دقيق ذرة حمراء	 

دقيق األرز الغروي	 

دقيق التابيوكا	 

مدة التحضير: 35 دقيقة

وداد

تورتيال بالذرة الحمراء
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المقادير:
1 كوب دقيق شار	 

1 كوب دقيق املقرمش من بيكميت	 

1\2  نصف ملعقه صغيرة صمغ الزانثان	 

3\4  كوب حليب دافىء	 

 1 ملعقة كبيرة خميرة	 

1\4 كوب سكر	 

1\2  اصبع زبدة 	 

قليل من املاء عند احلاجه فقط اثناء العجن	 

الطريقة:
في العجانة نخلط الدقيق والصمغ جيدا ثم في الوسط نحفر حفره صغيرة 	 

ونضع احلليب ثم اخلميره

وتترك ملدة 5 دقائق لتتفاعل اخلميره ثم نضع باقي املقادير وتعجن 	 

اذا كانت العجن ناشفه نضع ملعقه ماء وهكذا الى ان تصبح العجينه 	 
متماسكه

تترك لتتخمر ساعه الى ساعه ونصف ثم  تكور الى كور صغيره متساويه ثم 	 
نبدأ الفرد حتى تصبح رقيقة جدا وتدهن بالزبده بلطف ثم نضع الشوكوالته 

ثم تلف اسطوانات وتوضع في صينيه عليها ورق الزبده ومدهونه بالزبدة

تترك لترتاح ويتضاعف حجمها ثم تدهن بصفار بيض مع فانيال وتخبز بفرن 	 
حار

الدقيق المستخدم:
دقيق شار	 

 دقيق املقرمش من بيكميت، وميكن استبداله	 
بنوع آخر خالي من اجللوتن

جواهرمدة التحضير: ساعتان و30 دقيقة

كروسون



٤7

المقادير:
 1 كوب دقيق شار	 

1 كوب ونصف دقيق املقرمش	 

2 ملعقة كبيرة حليب بودرة	 

 1 ملعقة كبيرة خميرة	 

1\2 ملعقة صغيرة بكنج صودا	 

1\2 ملعقة صغيرة صمغ الزانثان	 

1 فنجان سكر	 

1\4 اصبع زبدة بدرجة حرارة الغرفة	 

بيضة واحدة بدرجة حرارة الغرفة	 

خل	 

1\2 كوب حليب	 

1\2 كوب لنب	 

الطريقة:
نخلط املقاديراجلافة جيدا ثم تضاف الزبدة ثم البيضة مع اخلل ثم خليط احلليب 	 

واللنب بالتدريج ثم نضيف القليل من املاء ونزيد من سرعة العجانة

نستمر بالعجن على سرعة عالية ملدة 8 دقائق حتى نحصل على قوام يشبه قوام 	 
خليط الكيك 

تدهن قالب التوست بزيت الزيتون ونضع العجن ونواسي السطح بالقليل من زيت 	 
الزيتون

يترك ليتضاعف العجن ويتخمر ثم يدهن السطح باحلليب السائل ويدخل الفرن 	 
بحرارة عالية ملدة 20 دقيقة تقريبا ثم تغطى بقصدير ونكمل اخلبز بحرارة متوسطة 

ويتم التأكد من نضوجه بعود اخلشب

الدقيق المستخدم:
دقيق املقرمش من بيكميت	 
دقيق شار	 

مدة التحضير: ساعة و45 دقيقة
أم أوس

خبز توست بالفرن



٤8

المقادير:
2 كوب دقيق شار	 
1\2 كوب نشاء  الذرة	 
1\4 كوب دقيق بيزوجلوتن	 
1 علبة زبادي	 
1\2 كوب ماء دافئ	 
1\4 كوب زيت زيتون 	 
بيضه	 
 1 ملعقه وسط خل ابيض	 
2 ملعقة كبيرة حليب بودرة	 
1 ملعقه كبيرة خميرة	 
1 ملعقه كبيرة بكنج بودر	 
1 ملعقه صغيرة فانيال	 
1 ملعقه كبيرة سكر أو عسل 	 
1 ملعقه وسط ملح	 
1 ملعقه وسط صمغ الزانثان	 

الطريقة:
تخلط املقادير اجلافة ثم يضاف اللنب والزيت 	 

نضع في نصف كوب املاء ملعقة اخلميرة والسكر و3 مالعق من مخلوط الدقيق 	 
والنشاء وتخلط وتترك خمس دقائق ثم نخلط اخلليطن مع بعضها وتعجن باليد. 

نضع اخلليط في صانعة كينوود للتوست على رقم واحد	 

تنبيه: اذا لم تتوفر الصانعه تعجن املقادير في العجانه ملدة عشر دقائق او ربع ساعه 	 
ثم توضع في صينيه مدهونه خاصة بالتوست وتخمر في مكان دافئ ملدة 45 دقيقه 
ثم تدخل الفرن على درجة 200 من االسفل ملدة 30 دقيقه أو حلد االستواء ويختبر 

بعود األسنان 

الدقيق المستخدم:
دقيق شار 	 

دقيق بيزوجلوتن	 

أم لينمدة التحضير: ساعة و45 دقيقة

خبز توست باستخدام الصانعة
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المقادير:
1\4  كوب دقيق شار للخبز او للحلويات 	 
1\4 كوب دقيق الذرة البيضاء 	 
1\4 كوب دقيق بيزوجلوتن	 
1  ملعقة كبيرة حليب بودرة	 
1\4  ملعقة صغيرة صمغ الزانثان	 
1\4  ملعقة صغيرة ملح	 
3 ملعقة كبيرة زيت	 
1 كوب ماء	 

الطريقة:
تخلط جميع املقادير حتى تكون سائلة قليال وتترك  لترتاح نصف ساعة 	 
توضع صينية تيفال أو صاج على نار هادئة جدا وتدهن العجينة بالفرشاة ثم 	 

ترفع النار قليال حتى تتماسك العجينة
توضع في طبق وتدهن بالزيت باستخدام الفرشاة وتغطى حتى التنشف 	 
توضع الشرائح فوق بعض وتدهن حتى انتهاء العجن ثم تقطع حسب الشكل 	 

املرغوب اما مربع للمطبق او شرائح طويلة للسمبوسة 
تنبيه: عندما نقوم برفع النار على العجن كي تتماسك ، من االفضل ترك 	 

الصاج تبرد قليال قبل وضع الطبقه التالية الن النار العالية ال تساعد على 
الدهن بالفرشاة

اليشترط نفس انواع الدقيق املوجودة باالمكان استخدام انواع اخرى إال الذرة 	 
البيضاء فهي ضرورية في هذه الطريقة

الدقيق المستخدم:
دقيق شار	 
دقيق الذرة البيضاء 	 
دقيق بيزوجلوتن	 

أم عبد الرحمنمدة التحضير: ساعة و10 دقائق

شرائح المطبق والسمبوسة )1(
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المقادير:

 كوب دقيق شار  1 	 

1 ملعقة كبيرة نشاء الذرة 	 

1\3  كوب زيت 	 

2  كوب ماء	 

رشة ملح	 

الطريقة:

تخلط املقادير وتترك خمس دقائق ، ثم بفرشاة ميسح العجن على صاج 	 
دافئة ليست حارة لكي متسك وماتتكتل العجن

اذا كانت الشرائح للمطبق متسح على الصاج على شكل مربع، واذا كانت 	 
للسمبوسة متسح على شكل شرائح طويلة

بعد ماتتماسك تقلب لثواني ثم تدهن زيت وتغطى حتى التنشف وتتكسر وبعد 	 
االنتهاء تستخدم حسب الرغبة

عند عمل املطبق حتشى الشرائح املربعة وتقلب على صاج  مدهونة زيت 	 
لتتحمر ثم تقطع

عند عمل السمبوسة  حتشى الشرائح الطويلة وتقلى بالزيت أو حتمر بالفرن	 

الدقيق المستخدم:

دقيق شار، وميكن استبداله بنوع آخر خالي من اجللوتن	 

مدة التحضير: 45 دقيقة

أم أوس

شرائح المطبق والسمبوسة )2(
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المقادير:
1 كوب ونصف دقيق التابيوكا	 

1 كوب دقيق األرز الغروي 	 

1\2 نصف كوب دقيق األرز	 

1 ملعقة كبيرة صمغ الزانثان 	 

2 ملعقة كبيرة حليب بودرة )اختياري( 	 

1\2 ملعقة كبيرة ملح	 

1\4  كوب زيت زيتون 	 

1\4 كوب ماء دافئ او حسب احلاجة	 

نشاء ذرة للفرد	 

الطريقة:
 ثم يضاف زيت الزيتون ويفرك 	 

ً
تخلط املقادير اجلافة جيدا

 15 دقيقة حتى تكون 	 
ً
يضاف املاء بالتدريج وتعجن باليد جيدا

ناعمة ومتماسكة ال تلتصق باليد 

 بتغليف نايلون وتترك لترتاح ساعة كاملة 	 
ً
تقسم ثالثة اقسام وتغطى جيدا

يرش نشاء الذرة ويفرد قسم ثم حتشى وتشكل وتغطى حتى نفاذ الكمية ثم 	 
 وحار أو حتفظ بالفريز

ً
تقلى بزيت غزير جدا

 	 
ً
تنبيه: من لديه عجانة ميكن استخدم مضرب اخلطاف أو عجنها باليد اوال

حتى تتماسك ثم يكمل بالعجانة دقيقتن سرعه عالية

الدقيق المستخدم:
دقيق األرز	 

دقيق األرز الغروي	 

دقيق التابيوكا	 

أم أوسمدة التحضير: ساعة و45 دقيقة

بف خالي من الجلوتين )1(



٥2

المقادير:

 2 كوب دقيق شار	 

2 ملعقة كبيرة نشاء ذرة	 

1ملعقه كبيرة صمغ الزانثان	 

2 ملعقة كبيرة حليب بودرة )اختياري(	 

1 ملعقه صغيرة ملح	 

4 ملعقة كبيرة زيت زيتون	 

1 كوب ماء للعجن واليشترط كامل الكمية 	 

الطريقة:

تخلط املقادير اجلافة ثم يضاف الزيت ثم نبدأ بإضافة املاء بالتدريج حتى 	 
تتماسك وتكون ناعمه ومرنة التلتصق باليد 

تقسم العجن الى ثالث أقسام وتترك لترتاح ساعة 	 

تفرد وحتشى حسب الرغبة، ثم تقلى مباشرة  أو حتفظ في الفريز 	 

الدقيق المستخدم:

دقيق شار	 

مدة التحضير: ساعة و35 دقيقة

أم أوس

بف بدقيق شار )2(
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المقادير:

1 كوب ونصف دقيق بيزوجلوتن	 

3 ملعقة كبيرة حليب بودرة 	 

1\2 كوب لنب	 

2 ملعقة زيت	 

القليل من املاء 	 

الطريقة:

تعجن جميع املقادير حتى تكون لينة وتترك لترتاح ساعة	 

تفرد وحتشى حسب الرغبة وتغطى بكيس حتى االنتهاء من كامل العجينة لكي 	 
ال جتف ثم تقلى

الدقيق المستخدم:

دقيق بيزوجلوتن	 

مدة التحضير: ساعة و35 دقيقة

أم أثير

بف بدقيق بيزوجلوتين )3(
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المقادير:

1 كوب دقيق الذرة صفراء	 

3 ملعقة كبيرة دقيق األرز	 

3 مالعق كبيرة دقيق التابيوكا 	 

1 ملعقة صغيرة خميرة	 

1 ملعقة صغيرة ملح	 

1 ملعقة كبيرة صمغ زانثان 	 

1\4  كوب زيت	 

1 كوب ماء للعجن	 

الطريقة:

تخلط املقادير اجلافة وتفرك بالزيت	 

ثم يضاف املاء بالتدريج ويعجن وتترك ترتاح نصف ساعة 	 

تشكل وحتشى جنب او شوكالتة وتقلى بالزيت، ويوضع عليها الشيرة	 

الدقيق المستخدم:

دقيق ذرة صفراء	 

دقيق األرز	 

دقيق التابيوكا	 

مدة التحضير: ساعة و10 دقائق

أم أوس

فطائر الذرة الحلوة
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المقادير:

 مجموعة )أ(:
1 كوب ونصف ماء	 

1 كوب حليب بودرة	 

1\2  كوب زيت ذرة	 

1\2 كوب سكر 	 

مجموعة )ب(:
1 كوب ونصف دقيق خالي من اجللوتن 	 

1 ملعقة بكنج بودر 	 

الطريقة:

باخلالط تخلط مقادير مجموعة )أ( ثم تضاف مجموعة )ب( وتخلط جيدا ثم 	 
تصب في الصينية

تخلط علبة قشطة مع جنب سائل وتوضع في قمع وتضاف فوق الفطيرة بشكل 	 
حلزوني 

تدخل الفرن من األسفل ثم من األعلى ، وبعد خروجها من الفرن يوضع عليها 	 
العسل

الدقيق المستخدم:

دقيق كريستال للفطائر، وميكن استبداله بنوع آخر خالي من اجللوتن	 

مدة التحضير: 40 دقيقة

أم عزام

فطيرة بالجبن والعسل
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المقادير:

 مجموعة )أ(:
2 بيضة	 

1 كوب لنب	 

1\3 كوب زيت	 

1 ملعقة خل 	 

1 ملعقة صغيرة زعتر	 

1 ملعقه صغيرة سماق	 

1 ملعقة صغيرة سكر	 

رشة ملح 	 

 مجموعة )ب(:
1 كوب دقيق خالي من اجللوتن 	 

1 ملعقة كبيرة بكنج بودر	 

الطريقة:

باخلالط تخلط مقادير مجموعة )أ( ثم تضاف على مجموعة )ب( ثم تخبز 	 

تزين باللبنة الطازجة أو حسب الرغبة	 

الدقيق المستخدم:

دقيق شار للخبز وميكن استبداله بنوع آخر خالي من اجللوتن	 

مدة التحضير: 45 دقيقة
جواهر

ميني فطيرة باللبنة
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المقادير:

 مجموعة )أ(:
2 بيضة	 

1\3 كوب زيت	 

1\4  كوب كرمية سائلة	 

1 ملعقة زعتر 	 

رشة ملح 	 

 رشة فلفل أسود 	 

رشة سكر 	 

مجموعة )ب(:
1 كوب دقيق خالي من اجللوتن 	 

1 ملعقة صغيرة بكنج بودر	 

الطريقة:

تخلط مقادير املجموعة )أ( ثم تضاف على مجموعة )ب(	 

نضيف للخليط احلشوة: فلفل بارد أحمر مكعبات صغيره، زيتون أسود، زيتون 	 
أخضر

علبة جنب تشدر مبشور، ملعقة صغيرة بهارات ايطالية  أو حسب الرغبة	 

توضع في قوالب الكب كيك ثم توزع قطع جنب مربعات صغيرة على كل مافن 	 
وتخبز  

الدقيق المستخدم:

دقيق شار وميكن استبداله بنوع آخر خالي من اجللوتن	 

جواهرمدة التحضير: 60 دقيقة

مافن مالح
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المقادير:

 9 ملعقة كبيرة دقيق األرز 	 

1 ملعقة كبيرة بكنج بودر	 

2 بيضة	 

1 ملعقة صغيرة ملح	 

1 ملعقة صغيرة فانيال 	 

1\3 كوب زيت 	 

1 كوب ماء	 

احلشوات:
قطع جنب ابيض مالح	 

مكعبات صغيرة طماطم	 

مكعبات صغيرة فلفل رومي	 

زيتون شرائح	 

جنب مبشور 	 

الطريقة:

تخلط املقادير باخلالط حتى تكون بقوام الكيك	 

تصب بالقوالب ويضاف عليها احلشوة املرغوبة وتخبز بالفرن بنفس طريقة 	 
الكيك، وميكن مضاعفة الكمية حسب الرغبة 

الدقيق المستخدم:

دقيق األرز املصري وميكن استبداله  بنوع اخر خالي من اجللوتن	 

أم أوسمدة التحضير: 60 دقيقة

فطيرة البيتزا







قسم الحلويات
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المقادير:

1\2 كوب دقيق خالي من اجللوتن 	 

1\3 كوب دقيق اللوز 	 

1 كوب فستق مطحون	 

1 ملعقه صغيرة بكنج بودر	 

رشة ملح	 

 2 أصبع زبدة	 

1 كوب وربع سكر	 

4 بيضة	 

فانيال 	 

قشر ليمونه واحده مبشور	 

الطريقة:

تخفق الزبده ثم يضاف السكر ثم البيض بالتدريج وبعد ان يصبح خليط 	 
الزبده هش يضاف الفانيال وقشر الليمون 

تخلط النواشف معا ثم تضاف تدريجيا على خليط الزبده ثم تخبز 	 

لعمل الصوص: على النار كوب كرمية خفق مع 300 غرام شوكوالتة خام 	 
خالية من اجللوتن ويبرد اخلليط ثم حتشى الكيكة وتزين به، وميكن عمل اي 

كرمية شوكوالتة مرغوبة 

الدقيق المستخدم:

يستخدم أي نوع دقيق حسب املتوفر 	 

 دقيق اللوز	 

جواهرمدة التحضير: 60 دقيقة

كيكة الفستق
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المقادير:
كوب وثالث ارباع دقيق خالي من اجللوتن	 
2 كوب جزر مبشور	 
1\2 ملعقة صغيرة بكنج بودر 	 
1\2 ملعقة صغيرة بيكربونات الصودا	 
1 ملعقه كبيرة قرفة 	 
 1\2 كوب جوز مجروش	 
3\4 كوب زيت	 
3 بيضة بحرارة الغرفه	 
1 كوب سكر	 
رشة ملح 	 

مقادير كرمية اجلنب:
1\3 اصبع زبدة )40 غرام( زبدة 	 
علبتن )600 غرام( جنب فالدلفيا بارد	 
3\4 كوب سكر بودرة أو حسب الرغبة	 

الطريقة:
يخفق البيض والسكر جيدا  ثم يضاف الزيت ويخفق قليال 	 
ينخل الدقيق والبكنج بودر والصودا والقرفه وامللح  ثم يضاف الى البيض 	 

بالتدريج 
يضاف اجلزر واجلوز ويخلط ثم يقسم اخلليط الى جزئن ويسكب في 	 

صينيتن فرن مدهونات بالزيت
يخبز ثم يترك الكيك ليبرد ثم يحشى بكرمية اجلنب 	 
لعمل كرمية اجلنب: تخفق الزبدة املذوبة مع جنب الفالدلفيا  ثم يضاف 	 

بالتدريج سكر البودرة
يفضل ابقاء الكيكة بالثالجه يوم كامل للحصول على طعم أفضل 	 

الدقيق المستخدم:
دقيق بيزوجلوتن، وميكن استبداله بدقيق اخر خالي من اجللوتن	 

أم عبد العزيزمدة التحضير: 45 دقيقة

كيكة الجزر
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المقادير:
 1 كوب ونصف دقيق خالي من اجللوتن	 

 1\3 كوب دقيق دخن وميكن االستغناء	 
 عنه

ً
عنه واضافه دقيق خالي عوضا

1 كوب متر بدون نواه	 

1 علبة )250مل( قشطة قيمر 	 

2 بيضة	 

1\2  كوب سكر ابيض	 

1\2  كوب سكر اسمر	 

1 ملعقه صغيرة بيكربونات الصودا	 

1 ملعقه صغيرة بكنج بودر	 

1ملعقه كبيرة قرفة 	 

مقادير صوص التوفي:	 

اصبع )100 غرام( زبدة 	 

1\2 كوب سكر	 
1 علبة )250مل( قشطة قيمر	 

الطريقة:

على النار نحرك التمر والقيمر حتى يصبح لن ويضاف اليه بيكربونات الصودا	 

في اخلالط نضع البيض والسكر االبيض واالسمر والزيت واملاء وخليط التمر 	 

يضاف اخلليط على الدقيق والبكنج بودر بعد نخله ثم تضاف القرفة والهيل وامللح 	 
وتخبز

لعمل الصوص: نضع الزبدة والسكر على النار حتى يصبح لونه بني ثم نضيف 	 
القيمر ونحركه جيدا حتى يتجانس 

تغطى الكيكه بصوص التوفي بعد ان تبرد قليال وتزين بحبات من التمر واجلوز	 

الدقيق المستخدم:
 دقيق الدخن أو أي نوع دقيق حسب املتوفر	 

مدة التحضير: 45 دقيقة
جواهر

كيكه التمر بصوص التوفي

رشه هيل 	 

رشه ملح	 

فانيال 	 

3\4  كوب زيت	 

1\2  كوب ماء	 
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المقادير:
4 بيضة	 

فانيال	 

1 كوب سكر	 

1 ظرف درمي ويب	 

1 قشطه 250غرام	 

1\3 كوب زيت	 

1 كوب ونصف دقيق خالي من اجللوتن	 

1 ملعقه كبيرة بكنج بودر	 

1\4 ملعقة صغيرة بيكربونات الصودا	 

رشة ملح	 

الطريقة:
بخالط الكأس نخلط البيض والفانيال والسكر والدرمي ويب والقشطة والزيت 	 

ثم يضاف على الدقيق املخلوط مع البكنج بودر والبيكربونات وتخلط جيدا 	 
حتى يتجانس 

بعد اخللط نقسم اخلليط الى قسمن متساوين 	 

يضاف للخليط األول ملعقه كبيره كاكاو بودرة ونضيف للخليط الثاني ملعقة 	 
دقيق

حتى تكون كثافه اخلليطن متساوية	 

ميكن اضافة برش برتقال وتوزع بالقالب بالتتابع بن اخلليطن وتخبز	 

الدقيق المستخدم:
دقيق بيزوجلوتن، وميكن استبداله بدقيق اخر خالي من اجللوتن	 

جواهرمدة التحضير: 60 دقيقة

كيكة رخامية



66

المقادير:

2 كوب دقيق خالي من اجللوتن 	 

1\2 كوب كاكاو بودرة 	 

1  كوب ونصف سكر	 

1 اصبع زبده	 

2 بيضة 	 

1 كوب لنب 	 

1 ملعقه صغيرة خل 	 

1 ملعقه صغيرة بكنج بودر	 

1\2 ملعقة صغيرة بيكربونات الصودا	 

رشة ملح 	 

فانيال لون طعام احمر	 

الطريقة:

في خالط الكيك نخفق الزبده والسكر الى ان يصبح خليط كرميي ثم نضيف 	 
البيض والفانيال وامللح واخلل

ننخل الدقيق والكاكاو والبكنج بودر وبيكربونات الصودا ثم نبدأ بإضافتها الى 	 
 ثم 

ً
اخلليط بالتناوب مع اللنب، تضاف قطرات من اللون األحمر وتخلط جيدا

تخبز

لعمل الكرمية: نخفق اجلنب وكرمية اخلفق على سرعة عالية ثم نضيف 	 
السكروالفانيال وامللح حتى نحصل على رغوة هشه 

الدقيق المستخدم:

يستخدم أي نوع دقيق حسب املتوفر	 

مدة التحضير: ساعة و15 دقيقة
جواهر

كيكة رد فلفت

مقادير الكرمية:
جنب فيالدلفيا مقاس وسط	 

1\2 كوب كرميه اخلفق	 

1 كوب سكر،  فانيال 	 

رشة ملح	 
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المقادير:

1 كوب دقيق األرز املصري او دقيق األرز 	 

1 كوب وربع دقيق األرز 	 

1\4 كوب دقيق األرز الغروي	 

1\4 كوب دقيق التابيوكا 	 

1 ملعقة كبيرة بكنج بودر 	 

1\2 نصف كوب سكر   	 

1\2 نصف كوب زيت 	 

الطريقة:

 وفي وعاء اخلفق نخفق البيض والسكر 	 
ً
نخلط الدقيق والبكنج بودرمعا

والفانيال والزيت حتى يصبح رغوة 

يضاف نصف كوب اللنب مع خليط الطحن ويخلط، ميكن زيادة كمية اللنب 	 
حتى تكون بقوام الكيك  ثم نضيف الوان الطعام املفضلة وتوزع في ورق الكب 

كيك  

تدخل الفرن حرارة أقرب للعالية ورف الفرن بالوسط  وال يفتح الفرن قبل 	 
مرور 20 دقيقة 

بعد اإلستواء يترك ليبرد ثم يزين بالكرمية 	 

لعمل كرمية التزين: تخلط جميع املقادير حتى تكون كرمية  ثقيلة وتدخل 	 
الفريز عشر دقائق ثم تعبأ بالقمع وتزين بها  

الدقيق المستخدم:

دقيق األرز	 

دقيق األرز الغروي	 

دقيق التابيوكا	 

مدة التحضير: 60 دقيقة
أم أوس

كب كيك ملون

1 ملعقة كبيرة فانيال	 

2 بيضة 	 

1 كوب لنب	 

مقادير كرمية التزيني:
8 حبات جنب مربعات	 

4  أظرف درمي ويب 	 

1 علبة قشطة باردة 	 

4  ملعقة كبيرة سكربودرة 	 
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المقادير:

1 كوب دقيق خالي من اجللوتن	 

1 كوب سكر 	 

 1 كوب ماء 	 

4 ملعقة حليب بودرة 	 

4 ملعقة كاكاو بودرة	 

1\2  كوب زيت	 

2 بيضة	 

1 ملعقة بكنج بودر 	 

الطريقة:

في اخلالط نخلط السكر واملاء واحلليب والكاكاو والزيت 	 

نأخذ نصف اخلليط  ونضعه في الثالجة 	 

يضاف على باقي اخلليط البيض ثم الدقيق و البكنج بودر ويخلط جيدا ثم 	 
يصب في الصينيه ويدخل الفرن في الرف الوسط

بعد أن تبرد يصب فوقها خليط الشكوالتة املبرد وتزين باملكسرات 	 

الدقيق المستخدم:

دقيق األرز، وميكن استبداله بدقيق اخر خالي من اجللوتن	 

مدة التحضير: 45 دقيقة

أم ماجد

كيكة الشكوالتة
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المقادير:
 2 كوب دقيق أرز مصري مطحون	 

ناعم او دقيق األرز

1 كوب دقيق األرز غروي 	 

1\2 كوب دقيق التابيوكا	 

2 كوب سكر ناعم غير مطحون	 

1 كوب كاكاو بودرة	 

2 ملعقة كبيرة بكنج بودر	 

 مقادير حشوة األيسكرمي: 
2 ظرفن درمي ويب 	 

 2 علبة قشطه طازجة	 

1\2 علبة قشطه معلبة 	 

الطريقة:
تخلط جميعا وتكون خليط كيك جاهز 	 

حتفظ بالفريزر وتستخدم حسب الكمية املرغوبة مثل اي كيك جاهز لالستخدام	 

عند استخدام اخلليط نضيف 	 

1 ملعقة كبيرة فانيال 	 

2 بيضة 	 

1\2 كوب زيت 	 

1\2 كوب حليب أو لنب أو ماء	 

 ثم يضاف لها كوبن ونصف من اخلليط  وتخلط حتى تكون بقوام 	 
ً
تخلط جميعا

الكيك ثم تصب بالقالب وتخبز

الدقيق المستخدم:
دقيق أرز مصري أو دقيق األرز	 

دقيق األرز الغروي	 

دقيق التابيوكا	 

مدة التحضير: 45 دقيقة
أم أوس

خليط كيك منزلي بالشوكوالتة



70

المقادير:
3 بيضة 	 

1\2 كوب سكر	 

1\2 كوب زيت 	 

فانيال	 

1 علبة حليب الشاي املبخر 	 

1 كوب ونص دقيق خالي من اجللوتن 	 

1 ملعقة صغيرة بكنج بودر	 

1 ملعقة كبيرة كاكاو بودرة )اختياري(	 

مقادير الصوص:
3 سنكرز	 

1 علبة قشطة	 

1 علبة صغيرة مكثف محلى	 

الطريقة:

باخلالط يخلط البيض والسكر والزيت والفانيال واحلليب املبخر 	 

 حتى يتجانس	 
ً
يضاف اخلليط على الدقيق والبكنج بودر والكاكاو ويخلط جيدا

يوزع اخلليط في صينية الباي املرتفعه من الوسط وتخبز وبعد ان تبرد تقلب 	 
ونضع عليها الصوص 

طريقة عمل الصوص: يذاب السنكرز ثم يضاف له القشطة واحلليب ويحرك 	 
جيدا

الدقيق المستخدم:

يستخدم أي نوع دقيق حسب املتوفر 	 

مدة التحضير: 45 دقيقة
جواهر

كيكة بصوص السنكرز
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المقادير:

150 غرام مارشملو خالي من اجللوتن 	 

250غرام شوكالتة غامقة 	 

2/1 اصبع )50 غرام( زبدة 	 

4 ملعقة كبيرة ماء	 

250مل كرمية خفق 	 

فانيال 	 

الطريقة:

على النار نحرك املارشملو والشوكالتة الغامقة والزبدة واملاء حتى تذوب 	 
ً
وتتجانس جيدا

نخفق الكرمية والفانيال حتى تتضاعف وتصبح هشة  ثم نضيف خليط 	 
 ثم يبرد ويزين حسب 

ً
الشوكالتة عليها بعد التأكد ان اخلليط ليس ساخنا

الرغبة. 

مدة التحضير: 35 دقيقة

جواهر

موس الشوكالتة
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المقادير:

1 قشطة معلبة	 

1 كوب حليب بودره	 

1\2  كوب سكر	 

1\2  كوب زيت	 

1 كوب سميد الذرة	 

3 علب قشطه طازجة	 

1 كوب فستق مطحون	 

1 ملعقه كبيرة بكنج بودر 	 

شيره 	 

لون طعام اخضر	 

الطريقة:

نخلط جميع املكونات ماعدا القشطه الطازجه والشيره	 

نضع نصف اخلليط في صينيه ثم نضع احلشوة علب القشطة الطازجة ثم 	 
ماتبقى من اخلليط، وتخبز بالفرن ثم تضاف الشيره بعد استوائها

الدقيق المستخدم:

سميد الذرة خالي من اجللوتن	 

مدة التحضير: 45 دقيقة

جواهر

بسبوسة الفستق
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المقادير:
 مجموعة )أ(:

1 علبة قشطة 	 
1ملعقة كاسترد	 
2 بيضة 	 
1\2 كوب زيت 	 
1\2 كوب سكر 	 
3\4 كوب جوز هند  	 
رشة فانيال	 

مجموعة )ب(:
3\4 كوب سميد 	 
1 ملعقة صغيرة بكنج باودر	 
مقادير احلشوة: 1 قشطة، 1 زبادي	 
فنجان سكر او حسب الرغبة	 

3 فنجان حليب بودرة 	 

الطريقة:
في خالط الكأس نخلط جيدا مجموعة )أ( ثم تصب على مجموعة )ب(	 

في صينية البايركس الصغيرة نضع نصف كمية السميد وتدخل الفرن حلد ما 	 
تنشف وتبدأ تاخذ لون

تخرج الصينية من الفرن وتضاف احلشوة ثم تدخل الفرن مره أخرى حلد 	 
ماتتماسك 

نخرجها من الفرن ونضيف باقي كمية السميد والزينة اختياري، ممكن اضافة اللوز 	 
املبشور او الفستق املجروش 

تدخل الفرن حلد ما تأخذ لون ذهبي ثم تخرج وتضاف لها الشيرة وتقطع بعد 	 
ماتبرد

الدقيق المستخدم:
سميد الذرة خالي من اجللوتن	 

مدة التحضير: ساعة و30 دقيقة
أم عزام

بسبوسة محشية
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المقادير:

1 كوب دقيق دخن 	 

1 كوب جوز هند	 

1\4  كوب زيت	 

3\4  كوب سكر  	 

1 علبة قشطة 	 

1 ملعقة صغيرة فانيال	 

3 بيضة	 

1 ملعقة بكنج بودر	 

الطريقة:

يخفق البيض والفانيال ثم يضاف السكر ويخلط جيدا ثم تضاف القشطه ثم 	 
الزيت ثم الدخن وجوز الهند والبكنج بودر وتدخل الفرن من 30 الى 45 دقيقة 

وبعدها يضاف لها القليل من الشيرة

تستخدم الشيرة الباردة اذا كانت البسبوسة حاره والعكس 	 

الدقيق المستخدم:

دقيق الدخن	 

مدة التحضير: 35 دقيقة

أم عبد الرحمن

بسبوسة الدخن
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المقادير:

3 كوب توست مطحون خالي من اجللوتن 	 

1\3 كوب فستق ناعم 	 

1 ملعقة كبيرة سكر 	 

1\4 كوب جوز الهند 	 

1\2 أصبع زبدة مذابه 	 

 مقادير احلشوة: قشطة قيمر أو	 
طازجه حسب الرغبة 

الطريقة:

تعجن جميع املقادير مع بعض ثم نبدأ نبطن القالب بالعجن ونضغطه حتى 	 
يتماسك ثم نضع احلشوة ونوزع باقي عجن التوست عليه ونطبطب فوقه على 

اخلفيف

يدخل الفرن من أسفل و أعلى ويضاف لها الشيرة 	 

الدقيق المستخدم:

دقيق الذرة البيضاء	 

دقيق الذرة احلمراء	 

دقيق جاهز خالي من اجللوتن	 

مدة التحضير: ساعة و20 دقيقة

مشاعل العمر

كنافة كذابة
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المقادير:

1 كوب دقيق شار	 

1\2  كوب دقيق األرز 	 

4 ملعقة  نشاء الذرة أو دقيق التابيوكا 	 

4 ملعقة  زيت 	 

ذرة ملح	 

1\2  ملعقة فانيال	 

2 كوب ماء 	 

1 بيضة 	 

الطريقة:

على النار نضع املاء والزيت و امللح حتى يغلي	 

يضاف الدقيق و يقلب 3 دقائق على النار ثم يترك ليبرد 	 

 ثم يشكل ويقلى بالزيت 	 
ً
يضاف النشاء و الفانيال و البيضة  ويحرك جيدا

الدقيق المستخدم:

دقيق شار	 

دقيق األرز	 

نشاء الذرة أو دقيق التابيوكا	 

مدة التحضير: 60 دقيقة

أم ماجد

بلح الشام



77

المقادير:
 1 كوب دقيق شار 	 

2 ملعقة كبيرة دقيق تابيوكا 	 

1 ملعقة كبيرة نشاء ذرة 	 

1\4  كوب سكر 	 

1\4  ملعقة صغيرة صمغ زانثان  	 

1 ملعقة وسط خميرة	 

1 ملعقة صغيرة بكنج باودر	 

2 كوب ماء	 

احلشوة:
ظرفن درمي ويب 	 

1\2  علبة قشطة عادية    	 

2 علبة قشطة طازجة	 

الطريقة:

تخلط جميع املقادير جيدا وتترك لترتاح ربع ساعة 	 

تسكب اقراص على صاج بحرارة متوسطه وتترك حتى تظهر الفقاعات 	 
وينشف وجه االقراص من العجن وتتحمر قليال من األسفل ثم تبعد عن 

الصاجة

جتمع بن منشفتن حتى نفاذ كل العجن وعند احلشوة يضغط الطرفن بقوة 	 
من النصف لتلتصق ببعضها وحتشى وتزين بالفستق 

الدقيق المستخدم:

دقيق شار 	 

دقيق التابيوكا	 

أم أوسمدة التحضير: ساعة و15 دقيقة

قطايف
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المقادير:

مقدار غير محدد من الدقيق 	 

2 بيضة 	 

200 مل حليب 	 

1\4  كوب سكر	 

1\4  كوب زيت	 

1\3  كوب ماء	 

1\2 ملعقه صغيرة بكنج بودر	 

رشة ملح	 

الطريقة:

في خالط الكأس نخلط جميع املكونات ثم نضيف ملعقتان من الدقيق ونخلط 	 
ثم نزيد ملعقه من الدقيق ونخلط حتى نحصل على خليط اخف من قوام 

خليط الكيك

الدقيق المستخدم:

أي نوع دقيق خاٍل من اجللوتن	 

مدة التحضير: 35 دقيقة

جواهر

الكريب
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المقادير:

3\4  كوب دقيق شار	 

3\4 كوب حليب 	 

1 بيضة 	 

 رشة فانيال 	 

 1\2  ملعقة كبيرة بكنج بودر	 

 1 ملعقه كبيرة سكر	 

الطريقة:

باخلالط الكهربائي تخلط جميع املقادير ثم تخبز على الصاج	 

الدقيق المستخدم:

دقيق شار، وميكن استبداله بدقيق اخر خالي من اجللوتن	 

مدة التحضير: 30 دقيقة

أم تميم

 بان كيك
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المقادير:

 مقدار غير محدد من الدقيق 	 

3 بيضة 	 

1\2  كوب زبدة مذابة  أو زيت 	 

 1 كوب ونصف حليب  	 

1 ملعقة صغيرة بكنج بودر	 

1\2 ملعقة صغيرة بكنج صودا 	 

  فانيال	 

1 ملعقة كبيرة سكر 	 

1\2 ملعقة صغيرة ملح	 

الطريقة:

بكأس اخلالط نخلط السوائل أوال ثم نضيف الدقيق تدريجيا إلى أن نصل 	 
إلى قوام يشبه قوام خليط الكيك 

الدقيق المستخدم:

دقيق بيزوجلوتن، وميكن استبداله بأي دقيق خالي من اجللوتن	 

مدة التحضير: 30 دقيقة

أم عبد العزيز

الوافل
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المقادير:

 1 كوب ونصف دقيق شار للحلويات 	 

1\3 كوب نشاء ذرة	 

1\4 كوب حليب بودرة 	 

1\2  ملعقة كبيرة خميرة 	 

4 ملعقة كبيرة زيت ذرة	 

بيضة واحدة مخفوقه  	 

1 كوب وربع ماء	 

الطريقة:

تخلط املواد اجلافة أوال ثم يضاف الزيت والبيضة ثم املاء بالتدريج وتعجن 	 
حتى تكون ثقيلة ولزجه وتترك لتتخمر مدة ساعه كاملة 

 إلخراج هواء التخمير منها لتجنب فرقعتها 	 
ً
بعد التخمير تقلب مبلعقة جيدا

بالزيت وتقلى بزيت متوسط احلرارة على نار هادئة مع استمرار التقليب 
لتأخذ اللون الذهبي

لسهولة التشكيل ميكن استخدام ملعقة مغموسة بن وقت وآخر في زيت 	 

الدقيق المستخدم:

دقيق شار للحلويات، وميكن استبداله بأي دقيق خالي من اجللوتن	 

مدة التحضير: ساعة و40 دقيقة

أم أوس

لقيمات شار
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المقادير:

1 كوب دقيق دوفز األسمر 	 

1\2  كوب دقيق بيزوجلوتن 	 

1\2  كوب دقيق  شار للحلويات	 

2 فنجان حليب بودرة 	 

1 بيالة شاي زيت	 

 1 ملعقة كبيرة خميرة 	 

1  ملعقة كبيرة ونصف حبة سودا	 

1\2  فنجان سكر 	 

1 كوب ونصف الى  كوبن ماء  حسب حاجة العجن	 

رشة ملح	 

1 علبة قشطة	 

الطريقة:

تخلط جميع املقادير ماعدا القشطة  ثم يضاف املاء بالتدريج وتعجن حتى 	 
تكون ثقيلة ولزجة وتترك لتتخمر نصف ساعة 

بعد التخميراألول  يضاف عليها علبة قشطة بدرجة حرارة الغرفة وتعجن مرة 	 
أخرى وتترك لتتخمر مرة أخرى ثم تشكل وتقلى . 

الدقيق المستخدم:

دقيق دوفز األسمر	 

دقيق شار سي للحلويات	 

دقيق بيزوجلوتن، وميكن استخدام نوع واحد فقط بنفس املقدار	 

أم عبد العزيزمدة التحضير: ساعة و40 دقيقة

لقيمات سمراء
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المقادير:

كيس )500جم( دقيق بيزوجلوتن	 

2 فنجان حليب بودرة	 

1 بيالة شاي زيت	 

1 ملعقه كبيرة سكر	 

1 ملعقة كبيرة خميرة 	 

بيضة واحدة	 

فانيال	 

ملح	 

الطريقة:

تخلط جميع املقادير ماعدا البيضة والدقيق ثم يضاف كوب ونصف ماء 	 
والدقيق ثم تعجن وميكن اضافة املاء عند احلاجة حتى تكون العجينة اقرب 

للسائلة ثم تترك لتتخمر 

بعد التخمير يضاف عليها بيضه واحدة وتعجن ثم تترك تتخمرمرة أخرى	 

الدقيق المستخدم:

دقيق بيزوجلوتن	 

مدة التحضير: ساعة و40 دقيقة

أم عبد العزيز

لقيمات بيزوجلوتين



8٤

المقادير:

2 كوب ونصف دقيق بيزوجلوتن	 

2 ملعقة كبيرة حليب بودرة	 

 بيضة واحدة	 

1 ملعقة كبيرة خميرة	 

1 ملعقة صغيرة بكنج بودر	 

1\4 كوب زيت 	 

1\2 ملعقة صغيرة ملح 	 

1 ملعقة كبيرة سكر	 

1 كوب لنب يخلط مع نصف كوب ماء	 

الطريقة:

في العجانة توضع املقاديراجلافة ثم الزيت والبيضة ثم تعجن بخليط اللنب 	 
واملاء بالتدريج وليس شرطا استخدام كامل السائل حتى نحصل على عجينة 

ناعمة تلتصق باليد ثم تترك تتخمر ملدة ربع ساعة 

تدهن اليد بالزيت وتشكل ثم تدهن باحلليب مع البيض اواحلليب فقط وترش 	 
بالسمسم وتترك تتخمر نصف ساعة وتدخل فرن حار وبعد االستواء توضع 

الشيرة وتغطى قليال

الدقيق المستخدم:

دقيق بيزوجلوتن	 

مدة التحضير: ساعة و45 دقيقة

أم عبد الرحمن

خلية بيزوجلوتين



8٥

المقادير:

2 كوب دقيق شار 	 

1 ملعقة كبيرة خميرة 	 

1 ملعقة كبيرة بكنج بودر	 

4  ملعقة كبيرة حليب بودرة 	 

4 حبة جنب مربعات	 

ماء للعجن 	 

الطريقة:

تخلط جميع املقادير ثم يضاف املاء بالتدريج وتعجن حتى تكون عجينة 	 
متماسكة وناعمه وتترك لترتاح 10 دقائق 

تشكل وتقلى بزيت غزير متوسط احلرارة مع التقليب املستمر ثم يضاف 	 
العسل او الشيرة

الدقيق المستخدم:

دقيق شار	 

مدة التحضير: 45 دقيقة

أم أوس

جبنية
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المقادير:
1 كوب دقيق دوفز األسمر أو الذرة البيضاء	 

1\2 كوب دقيق التابيوكا 	 

1\2  كوب دقيق األرز الغروي 	 

1 ملعقة صغيرة ملح	 

1\2 ملعقة كبيرة صمغ زانثان	 

1\2 ملعقة كبيرة بكنج بودر	 

1\2  ملعقة كبيرة خميرة 	 

4 ملعقة كبيرة سكر  	 

1 ملعقة كبيرة بهارات )اختياري( 	 

1\4  كوب زيت زيتون 	 

3\4 كوب ماء دافئ 	 

الطريقة:

تخلط جميع املواد اجلافة جيدا ثم تفرك بزيت الزيتون  ثم يضاف كامل 	 
الكمية من املاء بالتدريج  وتعجن حتى تتماسك 

تضاف ملعقتن كبيرة ماء وتعجن لدقائق حتى تكون بقوام عجينة الفطائر 	 
العادية لينة ومتماسكة وتترك لتتخمر نصف ساعة 

 وتشكل وتقلى مباشرة بزيت غزير حرارته متوسطة 	 
ً
تفرد رقيقة قليال

جتمع بعد القلي على ورق زيت وتغطى حتى االنتهاء منها ويضاف لها رشة 	 
سكر او عسل 

الدقيق المستخدم:
دقيق دوفز األسمر وميكن استبداله بدقيق الذرة البيضاء	 

دقيق األرز الغروي	 

دقيق التابيوكا	 

مدة التحضير: ساعة و15 دقيقة
أم أوس

التاوة
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المقادير:

1 كوب ونصف دقيق شار للخبز	 

1\2 كوب دقيق بيزوجلوتن	 

1 ملعقة كبيرة ونص سكر  	 

1 ملعقة كبيرة حليب بودرة 	 

1\2 ملعقة صغيرة ملح 	 

1 ملعقة  وسط خميرة 	 

1 ملعقة وسط صمغ الزانثان	 

1 ملعقة وسط بكنج بودر 	 

4 ملعقة كبيرة زبادي 	 

2 ملعقة كبيرة زيت 	 

بيضة  واحدة	 

فانيال	 

الطريقة:

تخلط جميع املقادير ثم يضاف لها ثلث كوب ماء تقريبا بالتدريج وتعجن 	 
بالعجانة حتى تصبح العجينة لينه ومتماسكة و تترك لتتخمر نصف ساعة ثم 

تعجن مرة ثانية باليد و تشكل 

تترك نصف ساعة أخرى ثم تقلى بالزيت 	 

الدقيق المستخدم:

دقيق شار	 

دقيق بيزوجلوتن	 

أم ريانمدة التحضير: ساعة و15 دقيقة

دونات
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المقادير:

1 كوب جوز هند 	 

1 كوب حليب بودرة	 

1 كوب شوفان خالي من اجللوتن 	 

1 علبة حليب مكثف محلى	 

 حبيبات هيرشي و قالب شكوالته	 
غامقه أو حسب الرغبة

الطريقة:

على النار يضاف جوز الهند وحليب البودرة والشوفان حتى يصبح لونه بني 	 
فاحت 

يرفع عن النار ثم نضيف علبة حليب مكثف محلى وفي حمام مائي نذوب 	 
قوالب الشوكوالتة 

ميكن ان تصب الشكوالتة في قوالب ثم تبرد وبعدها تضاف اخللطة السابقه 	 
فوقه، أو يرص اخلليط في صينيه ثم تصب الشوكوالتة فوقه ويبرد ثم يقطع 

الدقيق المستخدم:

شوفان خالي من اجللوتن	 

مدة التحضير: 45 دقيقة

جواهر

حلى الشوفان
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المقادير:
1 اصبع زبدة	 

1\2 كوب سكر ابيض	 

1\2  كوب سكر بني	 

1 ملعقة صغيرة فانيال	 

1 كوب ونصف دقيق خالي من اجللوتن 	 

1\2 ملعقة صغيرة بيكربونات الصودا	 

1 كوب حبيبات هيرشي بالشوكوالته	 

بيضة واحدة 	 

رشة ملح	 

الطريقة:
نخفق الزبدة ونضيف السكر األبيض والبني، ثم نضيف البيضة والفانيال 	 

وامللح ثم نضيف الدقيق ونخلط املكونات بامللعقة 

نذوب بيكربونات الصودا مع ملعقة ماء ساخن ويضاف على اخلليط  ثم 	 
تضاف حبيبات الهيرشي 

نشكل مبلعقة االيس كرمي لتكون مقاس واحد وتخبز حتى تكون األطراف 	 
ذهبية او بني فاحت 

تنبيهات: 
كل ما زاد وقت خبز الكوكيز في الفرن واصبح اغمق يكون اكثر قساوه بعد ان 	 

يبرد والعكس صحيح 

لعمل كيكة الكوكيز نقسم اخلليط في صينيتن وتخبز، بعد الفرن نضيف 	 
النوتيال على طبقة ونغطيها بالطبقة األخرى 

الدقيق المستخدم:
دقيق شار للخبز أو دقيق دوفز األزرق	 

جواهرمدة التحضير: 45 دقيقة

كوكيز
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المقادير:

2 كوب دقيق شار للحلويات 	 

1\2  كوب سكربودرة 	 

1\2 كوب زيت 	 

2 ملعقة كبيرة زبدة الفول السوداني	 

الطريقة:

 تخلط جميع املقادير وتعجن باليد، اذا	 
 نزيدها ملعقة كبيرة زيت

ً
كانت قاسية قليال

نضع ورق زبدة في صينية  ونشكلهم كور صغيرة وتزين بحبوب الهيرشي 	 
بالشوكوالتة

تدخل فرن سبق تشغيله  قبل بخمس دقائق من االسفل حرارة متوسطة 	 
 
ً
وتخبز من ربع لثلث ساعة فقط ثم تخرج وتترك لتبرد متاما

تنبيه: ال تلمس وهي ساخنه حتى ال تتفتت ويفضل ادخالها للفريزعشر 	 
دقائق قبل حتريكها

الدقيق المستخدم:

دقيق شار للحلويات	 

مدة التحضير: 45 دقيقة

أم أوس

غريبة الفول السوداني
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المقادير:

1 )100 غرام( اصبع زبدة	 

2 ملعقة كبيرة سكر بودرة	 

1 علبة قشطة	 

3 حبة جنب مربعات	 

1 ملعقه صغيرة بكنج بودر	 

1 ملعقة صغيرة بهارات املعمول )اختياري(	 

3 ملعقة كبيرة دقيق التابيوكا	 

مقدار غير محدد من دقيق الدخن	 

الطريقة:

نخلط الزبده والسكر جيدا  ثم نضيف القشطة واجلنب والبكنج بودر 	 
والبهارات ونخلطه جيدا

نضيف التابيوكا وبعدها نضيف الدخن تدريجيا ونقوم بالعجن حتى نصل الى 	 
قوام متماسك ثم يشكل ويدخل الفرن او يخبز باستخدام آلة املعمول 

الدقيق المستخدم:

دقيق الدخن	 

دقيق التابيوكا وميكن استبداله بدقيق اخر خالي من اجللوتن 	 

مدة التحضير: 60 دقيقة

لولو

معمول الدخن
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المقادير:

 1 )100 غرام( اصبع زبدة	 

 1 فنجان سكر	 

1 كوب وثالث أرباع دقيق خالي من اجللوتن 	 

1\4 كوب دقيق اللوز 	 

1 ملعقة كبيرة حليب بودرة	 

1 ملعقة  شاي خميرة	 

1 ملعقة صغيرة بكنج بودر 	 

1\2 علبة  قشطة 	 

رشة فانيال	 

متر معجون مع القليل من الزيت والقرفة	 

الطريقة:

تخلط الزبدة مع السكر ثم يضاف لها الدقيق واحلليب واخلميره والبكنج 	 
بودروالفانيليا والقشطه ميكن زيادة كميتها عند احلاجه وتعجن ثم حتشى 

بالتمر وتشكل 

الدقيق المستخدم:

دقيق شار للحلويات وميكن استبداله بدقيق اخر خالي من اجللوتن	 

دقيق اللوز	 

مدة التحضير: ساعة و15 دقيقة

هاجر

معمول بدقيق اللوز
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المقادير:
 الطبقه االولى:

بسكويت مطحون 	 

3\4 )75 غرام( اصبع زبدة	 

3 ملعقة كبيرة سكر بني 	 

الطبقه الثانيه:
2 علبة زبادي 	 

1 كوب وثالث أرباع حليب بودرة	 

 1 كوب سكر 	 

2 بيضة	 

 رشة فانيال 	 

4 حبة جنب مربعات	 
الطبقه الثالثه:

لوح شكوالتة 	 
1 فنجان حليب سائل	 

فراولة وتوت طازج	 

الطريقة:

الطبقة االولى: يفرك البسكويت والسكر البني والزبدة ويرص في صينية ذات 	 
قاعدة متحركة ويدخل الفريز مدة 10 دقائق يتماسك بينما جتهز اخللطة 

الطبقة الثانية: في اخلالط الكهربائي نخلط جميع مقاديرالطبقة الثانية  	 
ويوضع على طبقة البسكويت ثم تدخل الفرن من األسفل على نارهادئه مدة 

نصف ساعة، ثم تخرج  وتترك تبرد ثم نضيف الطبقه الثالثه 

الطبقة الثالثة: تذوب الواح الشوكوالتة مع فنجان حليب سائل وتصب فوق 	 
اخللطة  ثم تدخل الثالجة حتى تبرد ثم تضاف الفواكه الطازجة او تزين 

حسب الرغبة 

مدة التحضير: ساعتان
أم عبد العزيز

تشيز كيك بالفرن
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المقادير:

1 كوب ونصف بسكويت مطحون  	 

1\2 اصبع زبدة )50 غرام(	 

1 كوب كرمية خفق	 

2 ظرف درمي ويب 	 

1 علبة جنب فالدلفيا )200غرام(	 

1 علبة كبيرة حليب مكثف محلى	 

1 ملعقة صغيرة جيالتن	 

1\4  كوب ماء حار 	 

فواكه للتزين 	 

الطريقة:

الطبقة االولى: يخلط البسكويت  مع الزبدة ويرص بالقالب 	 

الطبقة الثانية: نخفق الكرمية والدرمي ويب والفالدلفيا واحلليب املكثف 	 
املحلى 

ثم يذوب اجليالتن في املاء احلار ويضاف على اخلليط	 

تصب اخللطة على البسكويت وتدخل الثالجه لتبرد ثم نضيف الطبقة االخيرة 	 
للتزين بالتوت االحمر او حسب الرغبة

مدة التحضير: ساعة و30 دقيقة

جواهر

تشيز كيك بدون فرن
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المقادير:

3 كوب دقيق األرز 	 

1 ملعقة كبيرة بكنج بودر 	 

3  بيضة 	 

1 كوب زيت  	 

1\2  كوب سكر 	 

1 ملعقة كبيرة فانيال	 

الطريقة:

 ، ثم يخفق البيض والزيت والسكر 	 
ً
نخلط الدقيق والبكنج بودر ويترك جانبا

 حتى يكون اخلليط كرميي، ويضاف له الدقيق بالتدريج ويقلب 
ً
والفانيال جيدا

بامللعقة حتى يتماسك  ثم يعجن باليد حتى تكون عجينة متماسكة مرنة قابله 
للتشكيل وتترك خمس دقائق لترتاح 

تشكل حسب الرغبة وتخبز من األسفل بحرارة متوسطة لعشرين دقيقة حتى 	 
 من األعلى

ً
يتحمر ثم يحمر قليال

تنبيهات:
ميكن حشوه باملربى والنوتيال او اضافة اي نكهات مفضله مثل كاكاو بودرة او 	 

رشة هيل او نسكافيه ناعمه او قرفه

 يفتت باليد ويحفظ في 	 
ً
ميكن استخدام البسكويت للتشيز كيك، اذا برد متاما

اكياس بالفريز حلن استخدامه

الدقيق المستخدم:

دقيق األرز	 

أم أوسمدة التحضير: 60 دقيقة

بسكويت بدقيق األرز
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المقادير:

1 )100غرام( اصبع زبدة بحرارة الغرفة 	 

1 كوب شوفان خالي من اجللوتن مطحون	 

1 كوب دقيق شار	 

رشة ملح وقرفه	 

1 ملعقه صغيرة بكنج بودر 	 

1\4 كوب سكر بني	 

اقل من ربع الكوب حليب للعجن 	 

الطريقة:

تخلط جميع املقادير ويضاف لها احلليب بالتدريج حتى تكون عجينه 	 
متماسكة، تفرد وتشكل وتخبز في الفرن من األسفل ثم من األعلى  

الدقيق المستخدم:

دقيق شار	 

مدة التحضير: 45 دقيقة

العنود

بسكويت دايجستيف
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المقادير:

4 كوب جوز الهند	 

1 علبة كبيرة حليب مكثف محلى	 

2 بيضة	 

1\4 كوب زيت ذرة	 

1 ملعقة صغيرة بيكنج بودر	 

رشة فانيال	 

الطريقة:

تعجن جميع املقادير باليد وتشكل حسب الرغبة وتخبز في الفرن	 

الدقيق المستخدم:

دقيق الذرة البيضاء	 

دقيق الذرة احلمراء	 

دقيق جاهز خالي من اجللوتن	 

مدة التحضير: 45 دقيقة

أم عزام

بسكويت بجوز الهند
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المقادير:

1 علبة زبادي 	 

 2 كوب دقيق كريستال للكيك	 
والبسكويت )يقاس املقدار بعلبة الزبادي(

1 ملعقة كبيرة ذرة صفراء	 

الطريقة:

 تخلط جميع املقادير وتعجن باليد جيدا	 
 ثم تدهن اليد بالزيت و تشكل حسب الرغبة ثم

تخبز بالفرن على حرارة 130 من األسفل ثم من األعلى

الدقيق المستخدم:

دقيق كريستال للكيك	 

مدة التحضير: 50 دقيقة

أم عبد الرحمن

شابورة كريستال
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المقادير:

1 كوب وثالث أرباع دقيق خالي من اجللوتن 	 

1\4 كوب دقيق الذرة البيضاء	 

3 بيضة	 

3\4 كوب زيت	 

3\4 كوب سكر أو حسب الرغبة	 

1 ملعقة صغيرة ونصف بكنج بودر	 

1 ملعقة صغيرة فانيال سائلة	 

حليب سائل حسب احلاجة	 

مجموعة منكهات حسب الرغبة )شمر وحبة سوداء وسمسم(	 

الطريقة:

يخلط الزيت والسكر والبيض والفانيال أوال ثم الدقيق والبكنج بودر 	 

يكون اخلليط أثقل من الكيك بقليل وإذا كانت العجينة ثقيلة جدا يضاف قليل 	 
من احلليب السائل 

يوضع اخلليط في قالب خبز صغير او صينية مستطيلة  ويخبز مثل الكيك ثم 	 
يترك ليبرد ثم يقطع مستطيالت ويعاد للفرن مره أخرى ليتحمر ويجف 

تنبيه: يشغل الفرن من األعلى والصينية في رف الفرن األسفل قبل االخير 	 
حتى تصبح هشة

الدقيق المستخدم:

شار أو بيزوجلوتن أو جربلي	 

دقيق الذرة البيضاء	 

أم عبد الرحمنمدة التحضير: 60 دقيقة

شابورة بالذرة البيضاء
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المقادير:
1 كوب دقيق األرز املصري او دقيق األرز	 

1\2  كوب دقيق األرز الغروي 	 

1\4 كوب دقيق التابيوكا	 

1\4 كوب حليب بودرة	 

1\4 كوب سكر	 

1 ملعقة كبيرة بكنج بودر	 

1ملعقة كبيرة فانيال	 

1\2  كوب زيت 	 

بيضة واحدة 	 

150مل حليب دافئ	 

الطريقة:
 	

ً
تخلط جميع املواد اجلافة معا

تخفق البيضة والزيت واحلليب  ثم تضاف املواد اجلافة بالتدريج مع 	 
 ونحصل على خليط اثقل من 

ً
االستمرار باخللط حتى متتزج املقادير جيدا

قوام الكيك 

ندهن القالب بالزيت ويضاف اخلليط ويدخل فرن حرارة متوسطة 25دقيقه 	 
بعدها تخرج من القالب وتترك لتبرد ثم تقطع وتصف بصينية  وحتمص على 

 ويكون رف الفرن باألسفل
ً
نار هادئة جدا

 وميكن االحتفاظ بها ملدة طويله	 
ً
بعد حتميصها تترك مكشوفه لتبرد متاما

الدقيق المستخدم:
دقيق األرز املصري أو دقيق األرز	 

دقيق أرز غروي	 

دقيق التابيوكا	 

أم أوسمدة التحضير: 60 دقيقة

شابورة باألرز المصري







قسم البدائل



10٤

بدائل الجلوتين

اجللوتــن هــي املــادة التــي تعطــي العجــن الليونــة والطراوية والتماســك والقوام املطاطي 
لذلــك يحتــاج الدقيــق اخلالــي مــن اجللوتــن إلــى مــادة بديلــة تعطيه نفــس القوام.

1- للخبز والمعجنات:

نصف ملعقة شاي من صمغ الزانثان لكل كوب دقيق.	 

ملعقة شاي من بذور الشيا لكل كوب دقيق.	 

ملعقــة شــاي مــن قشــور نبــات الســيلليوم )بــذر القطونــة( Psyllium busk لــكل كــوب 	 
دقيق.

ملعقة شاي من صمغ الغار لكل كوب دقيق.	 

بديل اجللوتن اجلاهز مثل )البديل من شركة اورجران(.	 

2- للكيك والكوكيز:

ربع ملعقة شاي من صمغ الزانثان لكل كوب دقيق.	 

نصف ملعقة شاي من بذور الشيا لكل كوب دقيق.	 

 	 Psyllium Busk )نصــف ملعقــة شــاي مــن بــذور نبــات الســيلليوم )بــذر القطونــة
لــكل كــوب دقيــق.

نصف ملعقة شاي من صمغ الغار لكل كوب دقيق.	 

بديل اجللوتن اجلاهز مثل )البديل من شركة اورجران(.	 
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بدائل البيض

 في حال عدم توافره أو وجود حساسية من البيض:
)جميع املقادير تعادل بيضة واحدة(

 	 
ً
ملعقة طعام بذر كتان + 3 مالعق طعام ماء تخلط حتى يصبح القوام ثقيال

.
ً
وكرمييا

ملعقة طعام بذور الشيا + ثلث كوب ماء تخلط وتترك ملدة 15 دقيقة.	 

ملعقة طعام بودرة بروتن الصويا + 3 مالعق طعام ماء.	 

نصف موزة مهروسة.	 

3 مالعق طعام زبدة فول سوداني.	 

ملعقة شاي بكنج صودا + ملعقة طعام خل.	 

ملعقة شاي بكنج بودر + ملعقة شاي خل.	 

كوب ماء مغلي + ملعقتن شاي جيالتن يؤخذ من اخلليط مقدار 3 ونصف 	 
ملعقة طعام.

ملعقتان طعام نشا الذرة أو البطاطس + ملعقتان طعام ماء.	 

ملعقتان طعام بطاطس مهروسة.	 

ملعقة شاي خميرة فورية + ربع كوب ماء دافئ.	 

ربع كوب عصير التفاح أو البرتقال أو الليمون.	 

ملعقة كبيرة لنب زبادي.	 

بديل البيض اجلاهز.	 




