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ثالث  - بازالء - ثالثة أكواب من األرز طويل الحبة -حسب الرغبة  خروفأو كتف فخد  -:المكونات

 - ملعقة صغيرة من الفلفل األسود - ورق غار. حبتا بطاطا - بصلة من الحجم الكبير - حبات من الجزر

ملعقة صغيرة من  - ملعقة صغيرة من الفلفل األحمر المطحون - نصف ملعقة من الزنجبيل المطحون

نصف ملعقة صغيرة من  - ملعقة صغيرة من بودرة الثّوم - ملعقة صغيرة من الكركم - الهال المطحون

 نصف كوب من اللوز - مشمش مجفّف مقّطع - ربع كوب من زيت الّزيتون - ملح حسب الّرغبة - القرفة

 شرائح بيض مسلوق - شعريّة - بندق حسب الّرغبة -

يوضع  - جيًّدا ويُصفّى من الماء وتُحدث بعض الّشقوق الصغيرة داخله للحميُغسل ا -:طريقة التحضير

الفلفل األسود والكركم والهال )في وعاء كبير ويُضاف إليه زيت الزيتون ونصف كميّة التوابل  لحمال

وبعد  -دقيقة  03الى  03من يُترك  - ويُفرك بواسطة اليد بالتّوابل جيًّدا (والّزنجبيل وبودرة الثّوم والقرفة

يُقطَّع الجزر والبصل إلى  -جانباً  ينقع األرز في ماء اللحم - ذلك يُسلق بالماء على نار هادئة حتى ينضج

ضاف إليه البطاطا على النّار ويُسّخن فيه القليل من الزيت النّباتي وتُ يوضع قدر  - مربعات متوّسطة

قع ويغسل جيًدا يُصفّى األرز من ماء النّ  - إلى أن تذبل الء وتُحّرك قلياًل مع الّزيت وتُتركوالجزر والباز

في القدر ويُخلط معها ويُترك قلياًل ليختلط معها وبعد ذلك تُضاف كميَّة  ويُضاف إلى الخضار ويُصفّى

التوابل المتبقيّة ويُضاف إليه مرق اللحم ويُترك حتى يغلي وبعد ذلك تُخفض النّار إلى هادئة إلى أن ينضج 

المجفف  توضع مقالة على النّار ويُسّخن فيها بعض الزيت النباتي ويُقلى اللوز فيها والمشمش - األرز

يوضع األرز في طبق التقديم ويُوضع فوقه اللحم وبعد ذلك يُزيّن  - والبندق والّشعيرية حتى على التّوالي

 باللوز المقلي والمشمش المجفف والبندق والّشعيرية وتُوضع شرائح البيض المسلوق على الوجه
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حبتا بصل مفروم . ثالثة أكواب من األرز المغسول - كيلوغرام من قطع اللحم متوسطة الحجم -:المكونات

 ً . علبة من اللبن الزبادي. ملعقتان كبيرتان من الثوم المهروس. ستة فصوص من الثوم المهروس. ناعما

ة صغيرة من الكاري، ملعق. ملعقة كبيرة من الفلفل األحمر. ملعقتان كبيرتان من الزنجبيل المبشور

ملعقتان صغيرتان من . نصف كوب من الزبيب. ربع ملعقة صغيرة من الزعفران. وبهارات البرياني

ملعقة كبيرة من . أربع ورقات لورا. ثالثة أعواد من القرفة. ست حبات من الهال. الكزبرة المطحونة

 .ماء بحسب الحاجة. ملعقتان كبيرتان من زيت الذرة النباتي. الملح

سّخني الزيت في قدٍر عميق، ثّم أضيفي إليه البصل، والثوم المهروس، وشّوحيهما  -:طريقة التحضير

أضيفي قطع اللحم، وورق اللورا، وأعواد القرفة، وحب الهال، والزبيب، . جيّداً حتّى يذبال ويتغيّر لونهما

الطماطم، واللبن الزبادي، ثّم نّكهي  أضيفي معجون. ثّم قلّبي المكّونات مع بعضها حتّى تمتزج باللحم جيّداً 

أضيفي الماء بعد . المكّونات بالملح، والزنجبيل، والفلفل األحمر، والكاري، وبهارات البرياني، والكزبرة

تقليب المكّونات، ثّم اتركي المرق يغلي لمدة ساعة على درجة حرارة متوسطة، حتّى ينضج اللحم 

اتركي المرق يغلي، ثّم أضيفي األرز بعد نقعه وغسله وتصفيته أخرجي اللحم بعد أن ينضج، و. بالكامل

أضيفي . خففي الحرارة تحت األرز بعد أن يغلي، ثّم اتركيه لمدة عشرين دقيقة حتّى ينضج. جيّداً 

الزعفران لألرز، ثّم قلّبيه بلطف، ثّم ضعي قطع اللحم على وجه األرز، وغّطي القدر، واتركيه لمدة عشر 

 .ألرز في طبق التقديم، ثّم ضعي قطع اللحم فوقه، وزيّنيه باللوزاسكبي ا. دقائق
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خمسة فصوص من  - والطماطم المفرومة - حبتان من البصل المفروم - كيلوغرام من الدجاج -:المكونات

 - األخضر الحّريف ة قرون من الفلفلثالث - ث مالعق كبيرة من اللبن الزباديثال - الثوم المهروس

نصف  - ونصف من أرز طويل الحبة المنقوع كوب - والفلفل األسود - نصف ملعقة صغيرة من الملح

خمس حبات  -( والقرفة المطحونة، والقرنفل الكّمون، والكزبرة، والزعفران) ملعقة صغيرة من كل من

 الءنصف كوب من الباز -حسب الحاجة  زيت ذرة - ماء - ملعقة كبيرة من الزنجبيل المبشور - من الهال

أضيفي البصل وقلّبيه حتّى يصبح . اسكبي الزيت في قدٍر عميق، ثّم ضعيه على النار  -:طريقة التحضير

أضيفي الثوم، وقطع الدجاج، وجميع أنواع البهارات، ثّم قلّبي المكّونات مع بعضها، . ليّناً، ويتغيّر لونه

ً واتركيها على حرارة خفيفة،  الء، والماء، أضيفي الطماطم، واللبن، والباز. حتّى يصبح لون الدجاج ذهبيّا

أضيفي األرز، ثّم اغمريه بالماء، على أن . ثّم غّطي القدر واتركيه لمدة نصف ساعة حتّى ينضج الدجاج

اتركي األرز حتّى ينضج على حرارة خفيفة، ثّم اسكبي البرياني في طبٍق . سم 2ال يرتفع أكثر من 

 .توسط، وقّدميه لألكل مع طبق السلطةم

   
    

 

 لتحميل الوصفات الجديدة والخصومات يرجى تحميل الرابط أدناه

www.jamelaonline.com/Family_kitchen.pdf 
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بصلة  - حبة من الفليفلة الخضراء - كوب من األرز البسمتي - خمسمائة غرام من لحم الغنم -:المكّونات

 - الملحرّشة من . بان من مرق اللحمكو - ملعقتان صغيرتان من زيت الزيتون - زرة مبشورةج - مفرومة

لعقتان صغيرتان م - ملعقة كبيرة من القرنفل المطحون نصف - صف ملعقة كبيرة من الهال المطحونن

حبتان من الليمون  - نصف كوب من الماء - ملعقة كبيرة من الزنجبيل المطحونربع  - من الفلفل األسود

 محّمصو زكا+  ربع كوب من اللوز المحّمص - (الليمون األسود) بصرة يالنومحبة من . لحامضا

ً ثالثة قرون من الفل -:مكّونات صلصة الدقوس ربع مالعق صغيرة من أ - فل الحار المفرومة فرماً ناعما

 - ة من الملحربع ملعقة صغير - فّصان مهروسان من الثوم. الطماطمأربع حبات من  - زيت الزيتون

  نصف ملعقة كبيرة من الفلفل األسود

نُقّطع اللحم إلى مكعباٍت متوسطة الحجم، ثّم نضيف إليه الزنجبيل، والهال، والفلفل  -:طريقة التحضير

نضع قطع اللحم، . األسود، والزيت، والملح، والماء، والقرنفل، ونخلط جيداً حتى يتشرب اللحم كّل التتبيلة

ى ناٍر متوسطة الحرارة، ونتركه والفليفلة، والجزر، واللومي، والبصل، ومرق اللحم في قدر الضغط عل

. نُصفي األرز من الماء، ثّم نُخرج حبة اللومي من قدر الضغط، ونضيف األرز. مّدة ساعة إال ربعاص

نضع الطماطم في وعاء الخالط . نترك الخليط على ناٍر متوسطٍة مّدة عشر دقائق حتّى ينضج األرز

ى النار، ثّم نضيف إليه الثوم، والزيت، والفلفل نضع الزيت قي قدٍر عل. الكهربائّي، ونهرسها جيداً 

نخلط المكّونات جيداً حتّى تتداخل وتتمازج ونحصل على . األخضر، والطماطم، والفلفل األسود، والملح

  و، ونقّدمه بجانب صلصة الدقوسزق التقّديم، ونزينه باللوز والكانقلب المندي في طب. صلصٍة كثيفة

 

http://www.iraqinet.net/Travel_Tourism/Al-Nasagh/index.html
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ملعقتان . بصلتان مقطعتان إلى شرائح. كوبان من األرز. دجاجة منزوعة الجلد ومقّطعة -:المكونات

خمس حبوب من . ملعقة كبيرة من السمنة. نصف كوب من عصير الليمون. كبيرتان من الثوم المطحون

لعقة صغيرة من الفلفل نصف م. ملعقة صغيرة من الزعفران. ثالثة عيدان من القرفة. الهيل ومن القرنفل

 -.حسب الرغبة-ملح . األسود ومن الفلفل األحمر

أغسلي قطع الدجاج بشكل جيد وانقعيها في الملح والفلفل األسود واألحمر والثوم  -:طريقة التحضير

أغسلي األرز وانقعيه في الماء لمّدة عشر دقائق، ثّم . المطحون والليمون لمّدة نصف ساعة على األقل

صل ضعي السمنة في قدر سميك القاعدة وضعي القدر على النار حتّى تذوب، ثّم أضيفي شرائح الب. صفيه

أضيفي األرز إلى البصل وقلبيه على نار متوسطة لمّدة خمس دقائق، ثّم . واقليها حتّى يصبح لونها ذهبياً 

اسكبي البصل واألرز في صينيّة الفرن وأضيفي إليهما الملح واليهيل والقرفة والقرنفل والزعفران 

ضعي قطع الدجاج . ن عدة ثقوبغطي الصينيّة بورق القصدير واثقبيها باستخدام السكي. وكوبان من الماء

 053جهزي الفرن على درجة حرارة . على الثقوب وغطيه بورق القصدير وأغلقي األطراف بشّدة

أخرجي . ضعي الصينيّة في الفرن واتركيها لمّدة ساعة ونصف تقريباً حتّى ينضج األرز والدجاج. مئوية

 .ي قطع الدجاج فوقهالصينيّة من الفرن واسكبي أرز المندي في طبق التقديم وضع
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 -طوب شعرية  -خبز لعمل الفتة  -حبة بصل  -كوب أرز بسمتي   -كيلو لحم غنم مع العظم  -:المكونات
ملعقة هيل  -ملعقة فلفل أسود  -حبات هيل  5 -عود قرفة  -ملعقة بهارات لسلق اللحم  -كشمش ولوز 

 ملح -ملعقة صغيرة سكر  -مطحون 

قطعي اللحم إلى قطع كبيرة، وضعيه في قدر على النار وقومي بتقليبه إلى أن يتغير  -:التحضير طريقة 
أضيفي الماء  -أضيفي بهارات اللحم، وحبات الهيل والفلفل األسود والبصل، وقومي بتقليبه  -لونه 

نقعي األرز  -أضيفي الملح قبل رفعه من على النار بربع ساعة  -واخفضي النار، واتركيه حتى ينضج 
في وعاء، قومي بوضع كمية من الزيت، وضعي الشعرية به مع التقليب  -ربع ساعة ثم قومي بطبخة 

 -حتى يصبح لونها غامق، وأضيفي لها الماء وملعقة صغيرة سكر وملعقة ملح وهيل مطحون حتى تنضج 
بماء  ة واسقيه قطعي الخبز إلى قطع صغيرة وضعيه في صيني -الكشمش واللوز مع الشعرية  اخلطي
 يتم تقديمه مع مرق اللحم -غطي اللحم باألرز وضعي الشعرية وقطع اللحم  -اللحم 
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