
طعم ا�صالة

كتّيب وصفات شهية

ل�مهات

اوالد

مصنوعة
ويحّبها



01

02

03

04

05

06

07

08

09

10

11

12

13

14

لفائف النقانق السهلة بعجينة الباف

رز مقلي بالروبيان

سباغيتي مع كرات الدجاج

بيتزا الناجتس الصغيرة

لفائف الشيش كباب الصغيرة

سيخ الغذاء

جيوب بيتا الدجاج

باستا شيش كباب

جيوب الخبز بالبرغر

أكواب تورتيال الدجاج

كلوب ساندويش

كاساديا الدجاج

مافن بالفراولة

الكيش الصغيرة بالخضار المشّكل

المحتويات



01

لفائف النقانق 
السهلة بعجينة 

الباف
وقت الطهي: ٣٠ دقيقة

وقت التحضير: ٢٠ دقيقة
المكونات 

4 العريش نقانق دجاج   •

4 قطع من رقائق عجينة الباف الجاهزة ، مذابة  •

•  1 بيضة مخفوقة

ملح حسب الذوق  •

فلفل أسود مطحون طازجًا  •

•  4 مالعق صغيرة زعتر طازج / أوراق بقدونس مفرومة ناعمًا

طريقة التحضير
ادهني طرف كل صفيحة من العجينة بقليل من البيض المخفوق،   ١

ضعي قطعة من نقانق العريش في الطرف ا£خر للصفيحة، ثم 
نّكهي بالملح والفلفل ا¥سود المطحون الطازج وأضيفي بعض 

أوراق الزعتر / البقدونس. لّفي النقانق في العجين وأغلقيها وكّرري 
ذلك مع بقّية نقانق الدجاج. ضعي لفائف النقانق في البّراد لمدة 20 

دقيقة حتى تتماسك العجينة.
عندما تصبح العجينة صلبة، أخرجي لفائف النقانق من البّراد   2

وقومي بتقطيع وجه العجينة بسكين حاد للزينة.
ضعيها في صينية مدهونة بالزبدة - بحيث يكون جانب ا³لتماس   3

لµسفل - وادهني كل لفافة بالبيض المخفوق.
اخبزيها في فرن محّمى على حرارة 200 درجة مئوية (375 درجة   4

فهرنهايت) لمدة 25-30 دقيقة - حتى تصبح العجينة ذهبية اللون 
ومقرمشة من جميع الجوانب واللحم ناضج.

ضعيها في علبة الغداء مع أطعمة جانبية من اختيار أطفالك.  5
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رز مقلي بالروبيان
وقت الطهي: ١٥ دقيقة
وقت التحضير: ١٠ دقائق

المكونات 
250 غ العريش روبيان جامبو كبير   •

١/٢  ملعقة صغيرة ملح كوشير  •

فلفل أسود مطحون طازجًا  •

١/٢ ملعقة صغيرة نشا الذرة  •

•  3 مالعق زيت

•  3 بيضات كبيرة مخفوقة

•  2 كوب رز بسمتي مطبوخ

•   1،5 كوب رز مقلي بالخضار مقطع ناعم (جزر، بصل أخضر، فاصوليا 

خضراء، ملفوف)
•  1 ملعقة كبيرة صلصة الصويا با³ضافة إلى المزيد، حسب الرغبة

•   1 ملعقة صغيرة صلصة حارة

طريقة التحضير
في وعاء متوسط ، رّشي الملح والفلفل ونشاء   1

الذرة على روبيان العريش الجامبو وقّلبيها. 
ضعيها جانبًا لمدة عشر دقائق في درجة حرارة 

الغرفة.
سّخني 1 ملعقة صغيرة من الزيت في مقالة   2

عادية أو ووك. أضيفي الروبيان إلى المقالة 
الساخنة ووزعيه بسرعة على شكل طبقة 

واحدة. ُيقلى في المقالة دون تحريكه لمدة 30 
ثانية. قّلبي الروبيان واتركيه ُيقلى على الجانب 

ا£خر لمدة 30 ثانية أخرى أو حتى ينضج تماًما.
أضيفي القليل من الزيت في نفس المقالة   3

وأضيفي البيض المخفوق. حّركيهم وقّلبيهم 
بسرعة أثناء الطهي. انقلي البيض قبل أن ينضج 

تماًما من المقالة إلى وعاء الروبيان المطبوخ.

اطهي الرز المقلي والخضار في نفس المقالة   4
لمدة 30 ثانية. (يجب أن تظّل الخضار مقرمشة)
أضيفي ا£ن البيض والروبيان إلى خليط الخضار.  5

اطهي لمدة 15 ثانية، ثم أضيفي صلصة الصويا   6
والصلصة الحارة.

أخيًرا، أضيفي الرز البسمتي المطبوخ والمبّرد إلى   7
المقالة. دعيه ُيطهى في المقالة الساخنة. 

اخلطي الرز بروية دون كسره.
يمكنِك إبقاء المقالة على نار خفيفة جّداً لمدة   8

5 دقائق.
عندما يبرد الرز، ضعيه في علبة الغذاء أو ضعيه   9

ساخنًا في علبة غذاء عازلة / مرطبان عازل
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سباغيتي مع 
كرات الدجاج

وقت الطهي: ٢٠ دقيقة
وقت التحضير: ٢٠ دقيقة

المكونات 
400 غ صلصة معكرونة  •

•  250 غ سباغيتي مجففة

أوراق الريحان الطازجة  •

•  1 ملعقة صغيرة زعتر مجفف

•  1 ملعقة صغيرة ثوم مهروس

•  1 ملعقة صغيرة زيت زيتون

•  1 ملعقة كبيرة جبنة بارميزان

(مبشورة طازجًا)  

مكونات كرات الدجاج:
450 غ قطع دجاج العريش (كل قطعة مجّمدة فردياً)  •

•  1 بيضة

١/٢ كوب فتات خبز البانكو  •

١/٢ كوب جبنة بارميزان مبشورة  •

ملعقتان كبيرتان من زيت الزيتون  •

(اختياري - يجعل كرات الدجاج أكثر رطوبة ولذة)  
١/٢ ملعقة صغيرة مسحوق ثوم  •

١/٢ ملعقة صغيرة مسحوق بصل  •

١/٢ ملعقة صغيرة ملح  •

فلفل أسود حسب الرغبة  •

طريقة التحضير
امزجي جميع مكونات كرات الدجاج مًعا. لّفيها على شكل كرات واخبزيها في درجة حرارة   1

أقل من 400 درجة مئوية لمدة 20 دقيقة أو حتى تصبح طرية في الوسط.
سّخني زيت الزيتون في قدر. أضيفي الثوم المهروس ثم صلصة المعكرونة، الريحان   2

وا¥وريغانو. اطهيها لمدة دقيقتين. أضيفي كرات الدجاج المطبوخة واتركيها على نار خفيفة.
اغلي الماء في قدر كبير وأضيفي إليه الملح. اطهي المعكرونة حسب التعليمات على العبوة،   3

من 7 إلى 10 دقائق. حّركيها من حين £خر لمنع السباغيتي من االلتصاق ببعضها البعض.
صّفي المعكرونة وأضيفيها مباشرة إلى صلصة المعكرونة التي ال تزال على نار خفيفة.   4

احتفظي ببعض ماء المعكرونة في حال احتياجك إليها في الصلصة. قّلبي المعكرونة في 
الصلصة حتى ُتغطى بالكامل.

أضيفي المعكرونة إلى طبق التقديم أو علبة الغذاء مع كرات الدجاج وزينيها بجبن البارميزان   5
والريحان الطازج.
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بيتزا الناجتس 
الصغيرة

وقت الطهي: ١٥ دقيقة
وقت التحضير: ١٠ دقائق

المكونات 
250 غ العريش كريزي ناجتس الدجاج  •

8 قطع أساس بيتزا صغيرة   •

1 بيضة مخفوقة  •

1 طماطم صغيرة مقّطعة إلى مكعبات  •

1 كوب فلفل أحمر، أصفر وأخضر مقطعة إلى مكعبات رفيعة  •

١/٢ كوب ذرة حلوة  •

1 كوب صلصة بيتزا   •

1 كوب جبنة موزاريال مبشورة   •

رذاذ للطبخ  •

طريقة التحضير
رّشي قطع العريش كريزي ناجتس دجاج برذاذ الطبخ واخبزيها في   1

حرارة 200 درجة مئوية حتى يصبح لونها بنيًا ذهبيًا.
قّطعي قطع كريزي ناجتس المطبوخة إلى مكعبات.  2

ضعي ملعقة كبيرة من صلصة المعكرونة على قاعدة البيتزا.  3
رّشي جبنة الموزاريال ثم مكعبات الناجتس والذرة الحلوة والطماطم   4

والفلفل الحلو.
اخبزيها في درجة حرارة أقل من 200 درجة مئوية لمدة 10 إلى 15 دقيقة   5

أو حتى  تسيل الجبنة.
ضعيها في علبة الغداء مع ا¥صناف الجانبية المفضلة ¥طفالك.  6
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لفائف الشيش 
كباب الصغيرة

وقت الطهي: ١٠ دقائق
وقت التحضير: ١٠ دقائق

المكونات 
4 قطع العريش شيش كباب لحم بقري  •

حفنة من أوراق الخس مفرومة خشنة  •

1 طماطم مقطعة إلى شرائح  •

1 جزرة مبشورة  •

نعناع طازج، مقطع خشن (اختياري)  •

4 خبز بيتا صغير أو لفائف تورتيال  •

4 مالعق كبيرة حمص أو صلصة ثوم  •

1 ملعقة صغيرة زيت  •

طريقة التحضير
اشوي العريش شيش كباب على مقالة شواء ساخنة مع   1

القليل من الزيت.
ادهنيالحمص على الخبز.  2

ضعي فوقه الخس ثم شرائح الطماطم، الجزر والنعناع   3
الطازج.

ضعي العريش شيش كباب المشوي فوقها. لفيها جيراً.  4
اشوي اللفائف قليًال على محمصة شواء (اختياري) حتى   5

تظهر عالمات ذهبية عليها.
ضعيها في علبة الغداء مع صلصة للتغميس مفضلة   6

لطفلك.
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سيخ الغذاء
وقت الطهي: ١٥ دقائق
وقت التحضير: ٥ دقائق

المكونات 
250 غ من العريش بوب الدجاج زينج   •

شرائح ا¥ناناس  •

طماطم كرزية  •

كرات جبنة الموزاريال أو مكعبات جبنة الفيتا  •

شرائط الخيار  •

جزر  •

فلفل أحمر  •

أوراق الريحان  •

خبز البيتا (مقطع إلى مثلثات صغيرة)  •

طريقة التحضير
اطهي العريش بوب الدجاج زينج حسب التعليمات   1

المذكورة على العلبة.
ضعي مجموعة من ا¥صناف الغذائية اللذيذة مع قطع   2

الدجاج على قّشة أو سيخ خشبي لµطفال ا¥كبر سًنا.
وّضبيها في علبة غداء إلى جانب صلصة للتغميس   3

وأصناف جانبية مفضلة لطفلك.
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وقت الطهي: ٢٠ دقيقة
وقت التحضير: ٥ دقائق

جيوب بيتا 
الدجاج

المكونات 
علبة من العريش ناجتس الدجاج زينج  •

2 مالعق كبيرة زيت زيتون  •

١/٤ ملعقة صغيرة ملح  •

١/٨ ملعقة صغيرة فلفل أسود  •

2 قلوب خس روماني مفروم  •

١/٢ لتر طماطم عنبية، مبشورة ومقّطعة  •

١/٢ حبة بصل أحمر أو أبيض مقطعة إلى شرائح رفيعة  •

4 خبز بيتا    •

1 قنية واحدة من صلصة الرانش المفضلة لديك  •

طريقة التحضير
سّخني الفرن على 400 درجة فهرنهايت. غلفي صينية الخبز بورق   1

الزبدة. رّتبي قطع دجاج ناجتس العريش على الورقة. اطهي 

الدجاج لمدة 15-20 دقيقة حتى يصبح لونه بني ذهبي ومقرمش. 

قومي بتحضير الخبز من خالل تقطيعه إلى نصفين وفتحه بروية   2

مع تمرير إصبعك عبر الجيوب. أضيفي صلصة الرانش إلى الجزء 

الداخلي لكل جيب ثم قطع الدجاج. أضيفي الخس والطماطم 

والبصل. رشي عليها صلصة الرانش.

ضعيها في علبة غداء طفلك. أما لµطفال ا¥كبر سًنا، يمكنِك   3

حفظ الطبق باستخدام علبة غداء مقّسمة كي يقوموا بتحضيرها 

بأنفسهم.
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وقت الطهي: ٣٥ دقيقة
وقت التحضير: ٥ دقائق

باستا شيش 
كباب

المكونات 
علبة من العريش شيش كباب الدجاج  •

ملح حسب ذوق  •

فلفل حسب الذوق  •

2 مالعق صغيرة من التوابل االيطالية  •

ملعقة صغيرة بابريكا  •

2 فص ثوم مفروم  •

كوبان من السبانخ (80 جرام)  •

4 حبات طماطم صغيرة مقطعة إلى مكعبات  •

١ ١/٢ كوب قشدة (360 مل)  •

•  1 كوب جبن بارميزان مبشور (100 جرام) ، مع كمية إضافية للتقديم

نصف ملعقة صغيرة من رقائق الفلفل ا¥حمر مع كمية إضافية للتزيين  •

معكرونة بيني (285 جرام) مطبوخة  •

3 مالعق كبيرة بقدونس مفروم طازج للتزيين  •

•  1 ملعقة صغيرة زيت زيتون

طريقة التحضير
في مقالة للشوي، اشوي العريش شيش كباب مع القليل من الزيت.  1

في مقالة،  أضيفي الثوم مع ملعقة صغيرة من زيت الزيتون واطهيه حتى   2

يلين. أضيفي السبانخ والطماطم واطهيها حتى تذبل السبانخ.

تّبلي الخليط بالملح والفلفل والتوابل ا³يطالية والفلفل الحلو.1   3

أضيفي القشدة وجبن البارميزان ورقائق الفلفل ا¥حمر واتركيها حتى تغلي.  4

أضيفي معكرونة البيني والكباب وقّلبي حتى ُتغطى بالصلصة.  5

قّدمي الطبق مع البقدونس والبارميزان ورقائق الفلفل ا¥حمر، حسب الرغبة.  6

استمتعي بالمذاق الرائع!  7
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وقت الطهي: ٣٠ دقيقة
وقت التحضير: ١٥ دقائق

جيوب الخبز 
بالبرغر

المكونات 
العريش برغر لحم بقري جامبو - 250 غ  •

1 كوب خس مفروم  •

1 حبة جزرة مقطعة  •

1 حبة فليفلة مقطعة على شكل مكعبات  •

1 ملعقة كبيرة مايونيز   •

١ عبوة خبز (شرائح)  •

١ بيض   •

1 كوب حليب   •

2 كوب فتات الخبز   •
زيت للقلي  •

ملح حسب الذوق  •

طريقة التحضير
اشوي قطع البرغر في مقالة للشوي مدهونة بقليل من   1

الزيت. قّطعي اللحم إلى مكعبات واخلطيها مع الخس 

والمايونيز والجزر والفليفلة.

اخلطي البيض والحليب معًا  ٢

قّطعي جوانب شرائح الخبز واجعليها ُمسّطحة   ٣

بواسطة شوبك. قّطعي دوائر من الخبز. ضعي الحشوة 

في وسط الدائرة الواحدة. ضعي دائرة خبز أخرى فوق 

الدائرة ا¥ولى وأغلقي الجوانب عبر دهنها بالبيض 

والحليب والضغط عليها.

سّخني زيت القلي في مقالة. اغمسي الجيوب في   ٤

خليط البيض والحليب. قومي بتغطيتها بفتات الخبز 

واقليها على نار متوسطة. 

ضعيها في علبة الغداء المفضلة لطفلك  ٥
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وقت الطهي: ٣٠ دقيقة
وقت التحضير: ١٠ دقائق

أكواب تورتيال 
الدجاج

المكونات 
5 قطع تورتيال الطحين الصغيرة  •

١٤٠ غ صلصة إنشيالدا أو صلصة من اختيارك  •

٢/١ علبة فاصوليا سوداء مغسولة ومصفاة  •

50 غ من الفلفل ا¥خضر المفروم (اختياري)  •

2 كوب العريش صدور الدجاج (كل قطعة مجّمدة فرديًا)   •

المطبوخ والمقطع
٢/١ كوب ذرة كاملة النواة  •

•  1 كوب من خليط جبن مكسيكي مبشور

٤/١ كوب كزبرة طازجة مفرومة  •

٤/١ كوب بصل أخضر مقطع إلى شرائح رفيعة  •

طريقة التحضير
سّخني الفرن إلى 350 درجة فهرنهايت.  1

ضعي كل قطعة من التورتيال في أكواب صينية المافن ذات   2
الحجم العادي، وقومي بطّي جوانب التورتيال بروية لتتناسب 
داخل كل كوب. اخبزيها لمدة 10-12 دقيقة، أو حتى تتماسك 
أكواب التورتيال قليًال من جميع الجوانب. اخرجيها من الفرن 

وضعيها جانبًا.
أثناء خبز التورتيال في الفرن، اخلطي صلصة ا³نشيالدا   3

والفاصوليا السوداء والفلفل ا¥خضر وصدور دجاج العريش 
والذرة مًعا في وعاء خلط كبير. قّلبيها حتى ُتخلط المكونات 

جيداً.
عندما تصبح أكواب التورتيال جاهزة، ضعي الحشوة في كل   4

كوب بواسطة الملعقة واملئيها حتى الحافة تقريًبا. أضيفي 
رشة من الجبن فوق كل كوب تورتيال. ثم أعيدي الصينية إلى 
الفرن واخبزيها لمدة 15 دقيقة، أو حتى يسيل الجبن وتسخن 

الحشوة.
أخرجيها من الفرن، ورشي على كل كوب الكزبرة والبصل   5

ا¥خضر بالتساوي.
عندما تبرد، ضعيها في علبة الغداء أو وّضبيها ساخنة في   6

علب غداء عازلة للحرارة.
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وقت الطهي: ١٥ دقيقة
وقت التحضير: ٨ دقائق

 كلوب
ساندويتش

المكونات 
١ علبة العريش دجاج ناجتس مغلفة بالبقسماط   •

6 شرائح خبز  •

١/٤ ربع كوب مايونيز  •

•  4 أوراق خس آيسبرغ

1 خيار مقشر ومقطع إلى شرائح  •

1 طماطم مقطعة إلى شرائح  •

•  4 بيضات مقلية بالكامل

طريقة التحضير
اطهي العريش ناجتس الدجاج  بالبقسماط حسب التعليمات   1

على العلبة.

اشوي أو حّمصي قليًال شرائح الخبز.  2

ضعي ملعقة كبيرة من المايونيز على شريحة خبز. أضيفي   3

ورقة خس واحدة وشريحتين من الطماطم فوقها. ثم 

ضعي قطع ناجتس الدجاج على شرائح الطماطم.

غّطيها بقطعة خبز واحدة. ضعي ملعقة كبيرة من   4

المايونيز على شريحة الخبز. ضعي شرائح الخيار والبيض 

المقلي. غطيها بقطعة خبز أخرى. قّطعيها إلى أربعة 

أقسام بشكل قطري. اغرزي عود أسنان في كل ربع.

حّضري السندويشات المتبقية.  5

ضعيها في علبة الغداء مع ا¥صناف الجانبية المفضلة   6

لطفلك.
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وقت الطهي: ١٥ دقيقة
وقت التحضير: ١٠ دقائق

 كاساديا
الدجاج

المكونات 
العريش  صدور الدجاج (كل قطعة مجمدة   •

فرديًا)، مقطعة إلى شرائح رفيعة
١/٢ ملعقة صغيرة بابريكا حلوة   •

١ طماطم مقطعة إلى شرائح  •
٤ بصل أخضر مفروم  •

4 مالعق كبيرة ذرة حلوة  •
50 غ جبنة شيدر، مبشورة  •

٤ لفائف تورتيال صغيرة   •
ملح ومسحوق فلفل، حسب الذوق  •

طريقة التحضير
اخلطي البابريكا والدجاج والملح والتوابل   1

مًعا. سّخني القليل من الزيت في مقالة. 

اقلي الدجاج حتى يصبح لونه بنيًا وينضج 

بالكامل. ضعيه جانبًا.

ضعي لفافة تورتيال واحدة في المقالة.   2

اخلطي الدجاج والطماطم والبصل والذرة 

الحلوة والجبن مًعا. ضعي نصف الخليط 

فوق التورتيال. ضعي لفافة تورتيال أخرى 

فوقها واضغطي لµسفل.

بعد بضع دقائق، اقلبيها بحذر على الجانب   3

ا£خر واطهيها لمدة دقيقتين. ضعيها 

على طبق وقطعيها إلى شرائح سميكة.

ضعيها في علبة الغداء مع صلصات   4

للتغميس وأصناف جانبية مفضلة لطفلك.
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وقت الطهي: ١٥ دقيقة
وقت التحضير: ١٠ دقائق

 مافن
بالفراولة

المكونات
المافن 

170 غ من العريش فراولة مجمدة (مذابة   •
ومقطعة إلى مكعبات)

١/٢ كوب (195 غ) دقيق لجميع ا³ستخدامات  •
١/٢ كوب (150 غ) سكر  •

ملعقة صغيرة بيكنج باودر  •
١/٢ ملعقة صغيرة ملح كوشير  •

١/٢ ملعقة صغيرة قرفة مطحونة  •
١/٣ كوب (80 مل) زيت نباتي  •

بيضة كبيرة  •
١/٣ إلى ١/٢ كوب (80 مل - 120 مل) حليب  •
١  ١/٢ ملعقة صغيرة من خالصة الفانيال  •

الزينة
١ ملعقة كبيرة سكر   •

١/٤ ملعقة صغيرة من خالصة الفانيال  •

طريقة التحضير
سّخني الفرن إلى 400 درجة. ضعي ا¥كواب الورقية في صينية المافن.  1

اخفقي الدقيق والسكر والبايكينغ باودر والملح والقرفة المطحونة في وعاء كبير حتى تمتزج   2

جيًدا.

اخلطي الزيت النباتي، البيض، الحليب وخالصة الفانيال وحّركي حتى تمتزج. اسكبيها في وعاء مع   3

الطحين وقّلبيها بواسطة شوكة حتى يتجانس الخليط تماًما. أضيفي فراولة العريش.

للتزيين، اخلطي ملعقة كبيرة من السكر مع خالصة الفانيال ثم اتركيها جانًبا.  4

قسمي الخليط على 12 كوب مافن. (على الخليط أن يكون قريبًا من الجزء العلوي لµكواب   5

الورقية). رشي القليل من خليط السكر والفانيال على المافن.

اخبزي المافن من 15 إلى 20 دقيق أو حتى يصبح لونها بنيًا ذهبيًا، اختبار - عند إدخال عود أسنان في   6

الوسط يخرج مع فتات وليس عجينة رطبة.

انقليها إلى رف سلكي واتركيها لتبرد تماًما قبل وضعها في علبة الغداء. يمكنك أيضًا تحضير   7

هذه المافن قبل يوم واحد.
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 كيش صغيرة
بالخضار المشّكل

المكونات 
200 غ من العريش خضار مشّكل  •

عجينة الباف أو عجينة الميني الكيش   •
3 بيض  •

100 مل من الكريمة  •
2 بصل أخضر مفروم  •

150 غ جبن مبشور   •
ملح وفلفل، حسب الذوق  •

طريقة التحضير
سخني الفرن إلى 180 درجة مئوية. ادهني 4 قوالب   1

تارت أو كيش صغيرة بالزيت.

افردي قطعة واحدة من العجينة فوق سطح   2

مرشوش بالدقيق حتى تصبح أكبر من قطر القالب.

افردي العجينة فوق قالب التارت، ثم استخدمي   3

يديك لخفض العجينة على أطراف القالب، واضغطي 

عليها برفق في زوايا القالب. يمكنك أيضًا استخدام 

قطع العجين الصغيرة.

اخلطي الخضار المشّكل من العريش مع البصل   4

ا¥خضر ثم اسكبي خليط الخضار في قوالب العجين.

اخفقي البيض في وعاء كبير وأضيفي الجبن   5

والكريمة كما الملح والفلفل حسب الذوق.

اسكبي خليط الجبن والكريمة فوق الخضار واخبزيها   6

لمدة 30-35 دقيقة حتى تنضج الحشوة.

بعد طهيها، ضعيها في علب الغداء.  7

وقت الطهي: ٣٠ دقيقة
وقت التحضير: ٥ دقائق
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