
 

 كتاب ام امانً للحلوٌات

 تجمٌع االخت لمسة حنٌة

 ووصفات الؽالٌة ام امانً

 

 لسهرات رمضان التشاراك المورق رووووعة

اُرهاؼاى أُٞؼم كٌؽج خع٣عج تاقرؼٔاٍ اُؼد٤٘ح 

أُٞؼهح ؼاذ ٗؼِٔٞٙ ٤ًٔا ٗؼَٔ اُرهاؼاى 

اُؼؽ٣إ ،ٓ٘اقة خعا ُكٜؽاخ ؼُٓإ ٝؼاٙ 

قَٜ اُرس٤ُؽ ضايح اغا زُؽٗا اُؼد٤٘ح 

 .أُٞؼهح هثَ ٝازرلظ٘ا تٜا ك٢ أُدٔع

 :أُواظ٣ؽ

ٗسراج ا٠ُ ػد٤٘ح ٓٞؼهح اٗا ػِٔرٜا تطؽ٣وح 

 .اُه٤ق كِح ذد٢ ٛا٣ِح خؿاٛا هللا ًَ ض٤ؽ

 :اُسهٞ

 ٤ًالخ ُٞؾ ٓؽز3٢

 ٤ًِح ٗاهًح ن٣ٞح قٌؽ

 كا٢ٗ



 هطؼح ؾتعج

 ِْٝٗ تٔاء اُؿٛؽ

 ت٤ُح

 ُٞؾ ٓعنم

 :اُطؽ٣وح

ٗؽل ن٣ٞح كؽ٣٘ح ػ٠ِ ِاُٝح اُؼَٔ ٝٗثكّ 

 اُؼد٤٘ح أُٞؼهح الؾّ ذٌٕٞ ؼه٤وح

ٝتٞاقطح اُطاتغ ٢ُ ٗؼَٔ تٚ اُرهاؼاى اُؼؽتإ 

 ٗوطغ ٓثِثاخ

 
 

 

 

ٗسّ ٤ًٔح ٖٓ اُسهٞ ك٢ ًَ ٓثِث ًٔا ذَٞر 

 اًُٞؼج



 

 
 

ٗاضػ ي٤٘٤ح اُلؽٕ ٗٔكسٜا تأُاء ٝٗسّ كٞهٜا 

 ٝؼم اُؿتعج

 

ٗعٖٛ اُرهاؼاى ٖٓ كٞم تاُث٤ٍ ٝٗسّ كٞهٚ 

 ن٣ٞح ُٞؾ ٝٗسّ اُسِٟٞ ك٢ ا٤٘٤ًُح

 



 

ٝٗعضِٜا ك٢ كؽٕ ٣ٌٕٞ ٓكطٖ ٓكثوا ٝالؾّ 

 ظ٣200ٌٕٞ قطٕٞٝٝٝٝ ػ٠ِ

تؼع ٓاٗسّ اُسِٟٞ ك٢ اُلؽٕ ٝٗهٞكٜا تعاخ 

ذ٘رلص ٗوى ُِلؽٕ زر٠ ذط٤ة ٖٓ االقلَ ٝٗؼاٝظ 

 ٗهؼَ ػ٤ِٜا ٖٓ كٞم زر٠ ذاضػ ُٕٞ غٛث٢

ٗط٤ِٜا ذثؽظ ذٔآا ٝٗسطٜا ك٢ ػكَ ثو٤٤٤٤َ 

ٝظاك٢ء ٓا٣ٌٞٗم قطٕٞ تاٙ ذثو٠ ٓوؽٓهح 

ٝٗط٤ِٜا ذوطؽ ٣ٌٖٝٔ ٗؼكَ ؿ٤ؽ ا٤ٌُٔح ٢ُ 

ٗكرٌِٜٜا ٝاُثاه٢ ٗسرلع تٚ ك٢ اُثالخح ٢ً ٗسة 

 ٗؼكِٜا

 ٝٛػا نٌِٜا اُٜ٘ائ٢

 
 

 ػٖ هؽب 



 

 
 

ٝٛػا نٌِٜا ٖٓ اُعاضَ ذٌٕٞ ٓٞؼهح ٝك٢ 

 ٝقطٜا اُِٞؾ آْٔٔٔ

 
 

 



 لبيسكىي رولي

 

 

 

 

 :المقادٌر

 بٌضات4

 غ سكر100

 غ فرٌنة75

 غ نشاء25

 م ص فانً

 م ص خمٌرة كٌمٌائٌة

 :الكرٌم باتسٌٌر

 غ من الكرٌم باتسٌٌر نحتاج800ل

 مل حلٌب500

 غ سكر100

 غ نشا50

 صفار بٌض3

 غ زبدة50

 فانً

 :الكرٌم شانتًٌ



 غ كرٌم شانتًٌ ؼبرة100

 مل حلٌب باااااارد200

 م ك سكر رطب 2

 نحتاج اٌضا 

الى كمٌة من العجٌنة المورقة وممكن نستبدلها 
 برقائق اللوز المحمصة

 حبات فراز

 :الطرٌقة

 :اوال نحضر كرٌم باتسٌٌر

 نحط الحلٌب مع السكر فوق النار ونتركه ٌسخن

من جهة نحرك صفار البٌض والفانً والنشا 
بالفووي نحط على الخلٌط كمٌة من الحلٌب 
الساخن ونحرك ونصب الخلٌط على باقً 
الحلٌب ونحرك حتى تعقد ننزعها من النار 

غ زبدة نحرك ونؽطٌها ونخلٌها 50ونضٌفلها
 تبرد



 
 

 نبدأ فً تحضٌر البٌسكوي

 درجة180اوال نشعل الفرن على 

 نفصل البٌاض على الصفار

 نطلع البٌاض مع رشة ملح كالثلج ونخلٌه جانبا

نخلط صفار البٌض مع السكر والفانً حتى 
ٌبٌاض الخلٌط نضٌؾ الفرٌنة والنشاء والخمٌرة 
لً نكونو ؼربلناهم مرتٌن ونحرك ثم نضٌؾ 
 بٌاض البٌض ونحرك بالعقل من فوق لتحت 

نفرش بالطو بورق الزبدة ونحط الخلٌط انا 
 سم30على27استعملت بلطو بقٌاس

د ال اكثر الن اذا تحمر من 10ندخلة للفرن لمدة
 االسفل بزاؾ كً تجً ترولٌه ٌتقطع

 



 
 

بعد ما نحطو ٌطٌب نحضر سربٌتة تكون نظٌفة 
 ومشمخة شوٌة نحطها ونحط فوقها ورق الزبدة 

بعد ماٌطٌب البٌسكوي ونقلبه فوقهم وننزع 
 ورق الزبدة لً كنا طٌبناه فوقو

 

 
 



ونرولٌه وهو سخون كٌما تالحظو انا رولٌتو 
بالعرض لً حابة الحبة تجٌها صؽٌرة ترولٌه 

 بالطول

 

 
 

 
 

 د10نؽطٌه بورق الزبدة والسربٌتة ونخلٌه لمدة



 

 بعدها نفتح ونحط داخله كمٌة من الكرٌم باتسٌٌر

 

 
 

 ونسطها على سطح البٌسكوي ونعاود نرولٌه

 

 
 



 فً هذا الوقت نحضر كرٌم شانتًٌ

نخلط المقادٌر السابقة مع بعض ونطلعها 
 بالباتور حتى نتحصل على كرٌمة 

نؽطً بها كامل البٌسكوي رولً ونؽطً 
الكرٌمة بالعجٌنة المورقة لً نكون بسطتها 
وطٌبتها فً الفرن حتى تتحمر من بعد نفتتها 

 ونزٌن بها 

 

 
 

 2نقطع البٌسكوي رولً الى دوائر بسمك 
 ونصؾ سم

 

ندهن من فوق كل حبة بشوٌة كرٌم شانتًٌ 
ونحط حبة فراز فً المنتصؾ ونزٌن الجوانب 



 بالكرٌمة وهذا شكله النهائً

 

 

 
 

 عن قرب اممممم 

 



 

 

 

 

 

 حلىي رخاهيت هي هطبخي

 



. 

 

 :أُواظ٣ؽ

ت٤ُاخ،ًاـ قٌؽ،ًاـ ًٗلٚ ؾ٣د ًٝٗلٚ 4

ض٤ٔؽج 2ؽ ٗهاء،100ؾتعج غائثح،

 .ٓالػن ًثاؼ ًاًاٝ،كؽ٣٘ح2كا٤ٔ٤ً1،٢ٗائ٤ح،

 .نٌُٞح ت٤ُاء ٝقٞظاء:ُِرؿ٤٣ٖ

 :اُطؽ٣وح

تاُطالِ اٌُٜؽتائ٢ ٗطِّ اُث٤ٍ ٝاُكٌؽ خ٤عا ثْ 

٤ُٗق ض٤ِّ اُؿ٣د ٝاُؿتعج ٝٗسؽى ثْ ٤ُٗق 

اُ٘هاء ٝاُط٤ٔؽج ثْ ٗوكْ اُط٤ِّ ا٠ُ هك٤ٖٔ الٍٝ 

٤ُٗلِٞ اُلا٢ٗ ٝاُلؽ٣٘ح زر٠ ٗرسًَ ػ٠ِ 

ػد٤٘ح ٝاُوكْ اُثا٢ٗ ٤ُٗلِٞ اٌُاًاٝ ٝاُلؽ٣٘ح 

 .زر٠ ٗرسًَ ػ٠ِ ػد٤٘ح ا٣ُا

ٗثكّ [

http://www.gulfup.com/show/X6ps27yq4gjkw


اُؼد٤٘ح اُث٤ُاء ٝاُث٤٘ح ًَ ٝازعج ػ٠ِ زعٟ 

ٝٗكرؼَٔ اُ٘ا٣ِٕٞ ُرك٤َٜ اُؼَٔ ثْ ُٗغ اُؼد٤٘ح 

 .اُث٤٘ح كٞم اُث٤ُاء

] 

 ثْ ٗث٢٘ اُؼد٤٘ح ػ٠ِ اذ٘إ

ثْ ٗث٤ٜ٘ا [

 ػ٠ِ اؼتؼح ٓثَ اُٞؼهح

ثْ ٗثكطٜا تاُسالٍ ػ٠ِ نٌَ ٓكرط٤َ ثْ ٗؼ٤ع 

ث٤ٜ٘ا ُِٔؽج اُثا٤ٗح ػ٠ِ اث٘إ ثْ ػ٠ِ اؼتؼح 

http://www.gulfup.com/show/X28ne0gsimmf4k
http://www.gulfup.com/show/Xqwtkmcnt1j400


ٝٗثكطٜا ثْ ُٗؼٜا ك٢ ي٤٘٤ح اٝ تال ٗراع اُلؽٕ 

 .ظه٤وح25ظؼخح ُٔعج 160ذسد ظؼخح زؽاؼج 

ػ٘ع ُٗدٚ ٗرؽًٚ ٣ثؽظ ذٔآا ٝٗؿ٣٘ٚ تاُهٌُٞح 

 .ًٔاٛٞ َٓٞر ك٢ اًُٞؼج

ثْ ٗوطؼٜا 

 dٓؽتؼاخ اٝ ٓوؽَٝاخ ٝٛػا نٌِٜا اُٜ٘ائ

 

 

http://www.gulfup.com/show/Xk79fmkr2o2c
http://www.gulfup.com/show/X6qholgu2oogs


 وصفت جذيذة للوادالى رووووووعت

 

 اُكالّ ػ٤ٌِْ اضٞاذ٢

 :أُواظ٣ؽ

ت٤ُاخ،ًاـ قٌؽ، ًاـ ٗاهى ن٣ٞح  3

ؾ٣د،ًٗق ًاـ ز٤ِة، ًاـ ق٤ٔع ؼه٤ن،ًاـ 

 تا٤ًاخ 2ٝ ًٗق كؽ٣٘ح ٓـؽتِح ،

ض٤ٔؽج،كا٢ٗ،ؾاقد ٗراع اُواؼو،ؼهائن 

 اُِٞؾ،ٓؼدٕٞ

 

 :اُطؽ٣وح

ٗطِّ اُث٤ٍ خ٤عا ٓغ اُكٌؽٝاُلا٢ٗ خ٤عا ثْ 

٤ُٗق اُؿ٣د ٝٗطِّ ثْ اُس٤ِة ٝتؼعٛا ٤ُٗق 

 اُك٤ٔع ٝاُلؽ٣٘ح ٝاُط٤ٔؽج

ٗسُؽ هٞاُة أُاظالٕ ُٝٗغ ظاضِٜا اال٤ًاـ 

اُٞؼه٤ح ٝٗؼٔؽْٛ زر٠ ًُِ٘ق ٝٗسّ كٞهْٜ 

 ٤ًٔح ٖٓ ؼهائن اُِٞؾ



 
 

ٗعضِْٜ ُِلؽٕ ٣ٌٕٞ ٓكطٖ ٓكثوا ػ٠ِ ظؼخح 

زر٠ ٣ط٤ة ٣ٝاضػ ُٕٞ غٛث٢ ٝٛػا 180زؽاؼج 

 نٌِْٜ تؼع اُُ٘ح

 
 ٗكطٖ أُؼدٕٞ ٝٗعْٜٛ٘ ٖٓ كٞم ٝٗوعْٜٓ

 

http://up.top4top.net/


ٙ  

 

 رحىالث بالفىاكه هايليي هي هطبخي

 

 اُكالّ ػ٤ٌِْ اضٞاذ٢

خثرٌِْ ا٤ُّٞ ػد٤٘ح ٓ٘اقثح ٌَُ اٗٞاع اُراؼخ 

قٞاء تاُلٞاًٚ اٝ ا٤ُِٕٔٞ اٝ اُهٌُٞح ذد٢ ذػٝب 

 ك٢ اُلْ



 أُواظ٣ؽ

 اُؼد٤٘ح

ؽ ؾتعج اٝ ٓؽهؽ٣ٖ ذٌٕٞ 125ؽ كؽ٣٘ح،250

ٓالػن ًثاؼ ٓؼٔؽ٣ٖ 2تاؼظج ٝٓوطؼح ا٠ُ هطغ،

ٓالػن 2ٓالػن ًثاؼ ؾ٣د،٤ِٓ2ر قٌؽ ؼِة،

 ًثاؼز٤ِة،كا٢ٗ،يلاؼ ت٤ُح

 ًؽ٣ْ تاذك٤٤ؽ اٗا اقرؼِٔد اُداٛؿج

 كٞاًٚ ٓهٌِح

 الخ٢ُٞ

 :اُطؽ٣وح

ٗطِّ اُلؽ٣٘ح ٓغ اُؿتعج ٝاُلا٢ٗ تاِؽاف 

االياتغ خ٤عا ثْ ٤ُٗق اُكٌؽ ٝٗطِّ ثْ ٤ُٗق 

اُؿ٣د ٝاُس٤ِة ٝيلاؼاُث٤ُح ٝٗدٔغ اُؼد٤٘ح 

ظٕٝ ػدٜ٘ا ٣ٌٖٝٔ ٗكرؼِٜٔا ٓثانؽج ظٕٝ 

 َٝؼٜا ك٢ اُثالخح 

ٗثكطٜا تاُسالٍ الؾّ ٣ٌٕٞ قٌٜٔا ٓرٞقّ تاٙ 

ًط٤ة ٓاذرٌكؽل ٝٗسطٜا ك٢ ٢ُ ٍٓٞ ٝٗثوثٜا 

 180تاُهًٞح ٝٗعضِٜا ذط٤ة ذسد ظؼخح زؽاؼج

ظ تؼعٛا ٗط٤ِٜا ذثؽظ ذٔآا 15ظؼخح ذوؽ٣ثا 

 ٝٗس٤ٜا ٖٓ ٢ُ ٍٓٞ

ك٢ ٛػا اُٞهد ٌٕٗٞ زُؽخ اٌُؽ٣ْ تاذك٤٤ؽ 



ٗط٤ِٜا ذثؽظ ٝٗؼٔؽ اُسثاخ تاٌُؽ٣ْ ٝٗسّ كٞهٜا 

 اُلٞاًٚ أُرٞكؽج 

ٗكطٖ الخ٢ُٞ ٝتٞاقطح تاٗكٞ ٗعٖٛ اُلاًٜح 

 . ٝٗوعٜٓا

 ٝٛػا نٌِٜا اُٜ٘ائ٢

// 

 ٝٛػا نٌِٜا ػٖ هؽب

 

http://up.top4top.net/
http://up.top4top.net/


لحلىي السيقار بالشكىلت روووووعت هي 

 هطبخي

 

 السالم علٌكم ؼالٌاتً

 جبتلكم الٌوم حلوى ذوقها اكثر من رااااائع 

 100بالنسبة للمقادٌر راح نعطٌكم مقادٌر ل
 حبة طبعا ممكن نعمل نصؾ الكمٌة

 :المقادٌر

 

 م ك 3كٌلو فرٌنة،رطل مرقرٌن ذاٌبة وباردة،
 بٌض،فانً ،باكً خمٌرة،ماء 3سكر رطب،

 الزهر

 :الحشو

غ 250غ زبدة من االفضل فلولاير،250
 كاوكاو محمص ومرحً 250عسل،

 خشن،كمٌة من حلوة الترك

نحتاج اٌضا الى شكولة ولً مول الخاصة 
 بالسٌقار

 :الطرٌقة

نحط الفرٌنة والمرقرٌن الذاٌبة ونحرك بواسطة 
الٌد حتى تتداخل المرقرٌن فً الفرٌنة نضٌؾ 



السكر والفانً والخمٌرة وتلم بالبٌض وشوٌة 
 ماء الزهر

نبسط العجٌنة بالحالل بسمك متوسط وبعرض 
 سم6

 

 
 

 نحط المول الخاص بالسٌقار فوق العجٌنة

 



 

 ونلؾ حول المول ثم نقطع

 
 

 ونحطهم فً البالطو على الجهة لً ؼلقناه منها

 
 ندخلهم للفرن ٌطٌبو على درجة حرارة متوسطة

بعذ النضج نخلٌهم ٌبردو تماما وننزعهم من لً 
 مول



نذوب الشكولة مع شوٌة فقط من الحلٌب على 
 حمام مائً

ناخذ بالطو نحط فوقه ورق الزبدة ومشبك نحط 
الحلوى فوق المشبك وبواسطة ملعقة نؽطً 

السٌقار بالشكولة والكمٌة لً تنزل من الشكولة 
 نعاود نستعملها

 

 
 

 بعد ما نكمل كل الحلوى نخلٌها تنشؾ تماما

 فً هذا الوقت نحضر الحشو

بواسطة الخالط الكهربائً نخلط الزبدة مع 
العسل جٌدا ثم نضٌؾ الكاوكاو ونحرك وكمٌة 

من حلوة الترك والكمٌة نتاعها على حسب 
 الذوق ٌعنً لً ٌحب الحالوة ٌكثر والعكس



 نحط الحشو فً كٌس حلوانً

 
 نحشً حبات السٌقار

 
 

نذوب الشكولة البٌضاء فوق حمام مائً على 
 نار هادئة ونحطها فً كٌس حلوانً



 
 

 نزٌن الحلوى بخطوط من الشكولة

 
 

بعد ماتنشؾ الشكولة البٌضا نحط الحلوى فً 
 لً كٌسات ونقدمها



 
 

 
 

للتقرٌب ولٌس للتعذٌب ههههه الحظو الكرٌمة 



 اممممممممم

 

 ليساهىًذيي بالوىراًغ روووووعت

 

 السالم علٌكم ؼالٌاتً

حلوى لٌزاموندٌن حلوى معروفة هً عبارة عن 
عجٌنة الصابلً نحطها فً لً مول ونحط فً 

الوسط كرٌمة فرانجٌبان لً هً عبارة عن زبدة 
 ولوز وسكر وبٌض وكمٌة من الفرٌنة

انا الٌوم عملت لً زاموندٌن بحشوة مختلفة بدل 
كرٌمة الفرنجٌبان عملت المورانػ مع اللوز 

 والنتٌجة كانت راااائعة

 المقادٌر

 :العجٌنة



 غ مرقرٌن250

 غ سكر رطب125

 بٌضة كاملة+صفار بٌض2

 ملعقة صؽٌرة فانً

 غ فرٌنة500

 :الحشو

 بٌاض بٌض2

 غ سكر100

 فانً

 غ لوز مرح175ً

 :للتزٌٌن

 رقائق اللوز محمصة

 ناباج

 كرز معلب

 معجون

 :الطرٌقة

 اوال نحضر العجٌنة

بواسطة الخالط الكهربائً نخلط السكر 
والمرقرٌن جٌدا نضٌؾ الفانً والبٌض ونخلط 

ونضٌؾ الفرٌنة ونلم العجٌنة دون عجنها 
 .نؽطٌها ونخلٌها ترتاح



 فً هذا الوقت نحضر الحشو

نحضر المورانػ انا استعملت طرٌقة الؽالٌة 
 مٌمٌشة ربً ٌحفظها وترجع تنورنا من جدٌد

حطٌت اناء به ماء على النار لما ٌؽلً الماء 
نقص للنار تماما ونحط فوق االناء صحن به 

بٌاض البٌض وكمٌة السكر المذكورة فً 
المقادٌر والفانً وبخفق باعلى سرعة بواسطة 
الخالط الكهربائً حتى ٌبٌض الخلٌط ننزع 

الصحن من على النار ونستمر فً الخفق حتى 
 ٌبرد الخلٌط تماما وهذا شكلها

 

 
 

غ من اللوز نحرك 175نضٌؾ للمورانػ 
 الخلٌط ونتركه جانبا



لتحضٌر هذا الحلوى نحتاج الى هذا النوع من 
 لً مول

 

 
 

 ندهنهم بالزبدة 

مم ونقطع دوائر 4نبسط العجٌنة بالحالل حوالً 
ونحطها داخل لً مول نثقبها بالشوكة ونحط 
داخل كل حبة كمٌة من المعجون مانكثروش 

 ؼٌر شوٌة

 



 
 

 نحط كمٌة من الحشو فً كل حبة

 

 
 

ندخل الحلوى للفرن ٌكون مسخن مسبقا على 
 درجة حتى تطٌب180درجة حرارة

بعدها نخرجها من الفرن ونخلٌها تبرد ثم ندهنها 



بالناباج اومعجون مخفؾ بشوٌة ماء زهر ونحط 
فوقها رقائق اللوز المحمصة ونرش علٌها شوٌة 

 سكر ونزٌنها بالسورٌز كونفً 

 

 ونحطها فً حاوٌات ورقٌة ونقدمها وهذا شكلها

 
 

 
 



 عن قرب اممممم

 

 

وصفت جذيذة للخشاراك بالعجيٌت السحريت 

 رووووعت

 

 السالم عليكم غالياتي

 

اليوم جبتلكم وصفة لحلوى التشاراك لكن 
 مختلفة على الوصفة 

 

 لي متعاودين عليها 

 

 



 كيالت فرينة بكيلة سمن هذا 3ولي فيها 
 الوصفة نحضرها بعجينة

 

تسمى العجينة السحرية وهي اكثر من 
 راااااائعة الحلوى تذوب 

 

في الفم صراحة احسن وصفة جربتها على 
 االطالق

 

 :المقادير

 

 كيلة سمن ذايب وبارد

 

 كيلة زيت

 

 كيلة حليب سائل

 

 فرينة



 
 

نخلط السمن مع الزيت والحليب ونضيف 
 الفرينة تدريجيا حتى نتحصل على عجينة 

 

متماسكة ماال زمش تكون طرية يعني تكون 
 حاكمة روحها النها مبسسة مليح واذا 

 

كانت طرية كي نحطها تطيب ما تحافظش على 
 شكلها 

 



 
 

غ ولي 28نشكل كويرات انا عملتهم بحجم 
 تحب حجم صغير تعمل اقل

 

 
 

 نغطيها ونخليها ترتاح

 



 من جهة نحضر الحشو

 

 انا عملت نوعين من الحشو

 

 الحشو لي متعاودين عليه: الحشو االول

 

كيالت لوز مرحي،كيلة ناقصة شوية  3
 سكر،قرفة،زوج م ك زبدة ذايبة

 

 
 

ونلم بماء الزهر ماالزمش نكثر الزم يبقى 
 الحشو متناثر

 

 :الحشو الثاني



 

كيلة ونصف كاوكاو محمص ومرحي،كيلة 
 جلجالنية محمصة،كيلةحلوة الترك،معجون

 نلم به الخليط

 

 
 

ناخذ كويرة من العجينة نبسطها بالطول ونحط 
 كمية من الحشو

 



 
 

نلف الحلوى وفي نفس الوقت نحاول نخرج 
 الهواء منها

 

 

 
 

 ونعطيها شكل التشاراك
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إَـّ ٛ٘ا ُؽؤ٣ح اًُٞؼج 

 .تسدٜٔا اُطث٤ؼ٢

 
 

 ندخل الحلوى تطيب ونخليها تبرد تماما

 

 :في هذا الوقت نحضر الشربات

 

 كيالت ماء نحطهم على النار 3+كيلة سكر
  د بعدها نضيفلهم شوية 15ونحسب 

 

 عصير ليمون ونطفي



 

بعدما تبرد الشاربات نغطس فيها الحلوى 
 ونحطها تقطر في كسكاس

 

ناخذ كيس فيه سكر رطب نحط فيه حبة 
 التشاراك ونغلق ونحرك نحط الحلوى فوق

 

مشبك حتى تبس ونعاود نحطها في السكر 
 الرطب كيما المرة االولى وعند التقديم 

 

 نرش فوقها سكر رطب بالصفاية وهذا شكلها

 

 

 
 



 

 

 

بسبىست جذيذة بٌيسلي والشكىلت اكثر هي 

 راااائعت

 

 اُكالّ ػ٤ٌِْ اضٞاذ٢

اُثكثٞقح زِٟٞ ذو٤ِع٣ح ًِ٘ا ٗسثٞٛا ذؼرٔع أقاقا 

ػ٠ِ اُعه٤ن ٝاُك٤ؽٝ ٝأٌُٞٗاخ االضؽٟ ٣ٌٖٔ 

ا٤ُّٞ . ٗـ٤ؽ ك٤ٜا ًَٝ ٓؽج ٗؼِٜٔا تػٝم خع٣ع

خثرٌِْ تكثٞقح تٌٜ٘ح خع٣عج ٝؼاااائؼح ٗط٤ٌِْ ٓغ 

 .اُٞيلح

 :أُواظ٣ؽ

َٓ ههعج 180ٓالػن ًثاؼ قٌؽ،4ت٤ُاخ،3



ؽ ؾتعج 100 ٓالػن ًثاؼ ٗٞاظ ًًٞٞ،2ِؽ٣ح،

ٓالػن ًثاؼ ًاًاٝ،ِٓؼوح ًث٤ؽج 2غائثح،

 .ؽ ظه٤ن ٓرٞق200ّض٤ٔؽج زِٟٞ،٤ٗ1كٌاك٤ٚ،

 :اُك٤ؽٝ

 َٓ ٓاء ،كا150٢ٗػِثح ز٤ِة ٗك٢ِ،

 :ُِرؿ٤٣ٖ

 نٌٞالِح ز٤ِة اٗا اقرؼِٔد آثكاظٝؼ

 :اُطؽ٣وح

تٞاقطح ضالِ ًٜؽتائ٢ ٗطِّ اُث٤ٍ ٓغ اُكٌؽ 

خ٤عا ثْ ٤ُٗق اٌُؽ٣ْ كؽ٣م ا١ اُوهعج اُطؽ٣ح 

ٝٗطِّ ٤ُٗٝق اُؿتعج اُػائثح ِثؼا ٗط٤ِٜا ذثؽظ 

ن٣ٞح هثَ ٓا٤ُٗلٜا ثْ اٌُاًاٝ ٝا٤ُ٘كٌاك٤ٚ 

أُػاب ك٢ اُو٤َِ ٖٓ أُاء ٝاُ٘ٞاظ ًًٞٞ ٝاض٤ؽا 

اُعه٤ن ٝاُط٤ٔؽج ٗسؽى أُؿ٣ح خ٤عا ٝٗسّ ك٢ 

ٍٓٞ ٓعٕٛٞ تاُؿتعج ٝٗعضِٚ ُِلؽٕ ٣ٌٕٞ ٓكطٖ 

 ا٠ُ 25ظؼخح ٖٓ 180ٓكثوا ػ٠ِ ظؼخح زؽاؼج 

ٖٓ خٜح ٗطِّ ٌٓٞٗاخ .ظ ػ٠ِ زكاب اُلؽ30ٕ

اُك٤ؽٝ ٝٗسطْٜ ػ٠ِ اُ٘اؼ زر٠ ٣كطٖ أُؿ٣ح 

 .٣ٝرداٗف ٝٗطل٢ ػ٤ِٚ

تؼعٓا ذط٤ة اُثكثٞقح ٗلؽؽ ػ٤ِٜا اُك٤ؽٝ 

ٝٗط٤ِٜا ذثؽظ ذٔآا ثْ ٗؿ٣ٜ٘ا تاُهٌٞالِح 



ٝٗوطؼٜا ٓؽتؼاخ ٝذوعّ ك٢ زا٣ٝاخ ٝؼه٤ح ًٔا 

 ٛٞ َٓٞر ك٢ اًُٞؼج

/ ]

 
 

 

 

. 

http://[url=http:/www.gulfup.com/show/X1hhtl3ldf80%5d%5bimg%5dhttp:/im30.gulfup.com/2012-06-09/1339226606172.jpg%5b/img%5d%5b/url
http://www.gulfup.com/show/X1hhtl3ldf80
http://www.gulfup.com/show/X1zfuxzdiaqiso


 

 

 

 

 

 غريبيت الكاوكاو هي هطبخي

 

 السالم علٌكم ؼالٌاتً

 

 :المقادٌر

 كٌلة سمن ذاٌب ونحطوه فً الثالجة حتى ٌجمد

 كٌلة ناقصة شوٌة سكر رطب
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 كٌلة كاوكاو محمص ومرحً رقٌق

 م كبار فرٌنة محمصة 4

 فرٌنة

 
بواسطة الخالط الكهربائً نخلط السمن مع 
السكر جٌدا حتى ٌبٌاض لون الخلٌط بعدها 
نضٌؾ الكاوكاو ونخلط ثم نضٌؾ الفرٌنة 

المحمصة وبعدها نضٌؾ الفرٌنة العادٌة حتى 
نتحصل على عجٌنة ماتكونش ٌابسة ماتكون 

طرٌة بزاؾ الن اذا كانت العجٌنة ٌابسة 
الؽرٌبٌة تجً ٌابسة واذا كانت العجٌنة طرٌة 

 كً تطٌب الؽرٌبٌة تهبط وتفقد شكلها

نبسط العجٌنة بالحالل وبواسطة طابع اوكاس 
 ونشكل هالالت



 
ندهنهم ببٌاض البٌض ونحط فوقهم كاوكاو 

 محمص ومدشش

 او نشكلها بطابع الخاص بالؽرٌبٌة

 
ندخلها لفرن متوسط الحرارة تطٌب مع مراقبة 

 الطهً

 بعد ماتطٌب نخلٌها تبرد تماما 

هذا الشكل االول بعد ما ٌطٌب نرش علٌه القلٌل 



 فقط من السكر

 
 

وهذا الشكل الثانً لما ٌطٌب نحط فً الوسط 
 شوٌة معجون وشوٌة كاوكاو مدشش

 
 

 

 



حلىي الجلجالًيت باللىز لكل الوٌاسباث روقها 

 رهيييييب

 

 اُكالّ ػ٤ٌِْ اضٞاذ٢ ٗر٠٘ٔ ذٌٞٗٞ ًاااآَ تط٤ؽ

اُسِٟٞ ٗراع ا٤ُّٞ ً٘د غٝهرٜا ٝػدثر٢٘ تؿااااف 

ٝاُٞيلح خثرٜا ٖٓ ػ٘ع اضد ٓطرًح ك٢ 

اُس٣ِٞاخ ٖٓ اُؼائح ٗهٌؽٛا تؿاف ٗط٤ٌِْ ٓغ 

 اُٞيلح

 :أُواظ٣ؽ

ؽ ُٞؾ ٓوهؽ ٝٓؽز٢ الؾّ 500ؽ ٓؽهؽ٣ٖ،250

ت٤ُاخ ،ًاـ ذا١ خِدال٤ٗح 6ٓا٣ٌٞٗم ؿثؽج،

ض٤ٔؽج،كؽ٣٘ح،٤ًٔح 1ٓسًٔح،ًاـ قٌؽ ػاظ١،

ٖٓ اُدِدال٤ٗح،ػكَ،٤ٌُكاخ ،ٗاتاج،زثاخ ُٞؾ 

 ُِرؿ٤٣ٖ

 :اُطؽ٣وح

 اٝال ٗلًَ يلاؼ اُث٤ٍ ٝٗسرلع تاُث٤اٌ

تاُطالِ اٌُٜؽتائ٢ ٗطِّ أُؽهؽ٣ٖ ٓغ اُكٌؽ 

خ٤عا ثْ ٤ُٗق اًُلاؼ ٝٗكرٔؽ ك٢ اُرسؽ٣ي ثْ 

٤ُٗق اُِٞؾ أُؽز٢ ٝاُدِدال٤ٗح أُسًٔح 

ٝٗسؽى ثْ اُط٤ٔؽج ٝاُلؽ٣٘ح زر٠ ٗرسًَ ػ٠ِ 

ػد٤٘ح ٓرٔاقٌح ٗهٌَ ٣ًٞؽاخ تسدْ زثح اُدٞؾ 



ٗسطٜا ك٢ ت٤اٌ اُث٤ٍ ثْ اُدِدال٤ٗح ٝٗسّ 

كٞهٜا زثح ُٞؾ ٝٗسطٜا ك٢ ٤ٌُكاخ ًٔا ٛٞ 

 َٓٞر ك٢ اًُٞؼج

 

:// 

 

ٗسطٜا ذط٤ة ك٢ اُلؽٕ ػ٠ِ ظؼخح زؽاؼج 

ظؼخح ك٢ ٛػا اُٞهد ٗكطٖ اُؼكَ ٝٗطللٞ 180

تٔاء اُؿٛؽ الؾّ ٓا٣ٌٞٗم ثو٤َ ٝالضل٤ق ٣ؼ٢٘ 

ٝقّ ُٝٔا ذط٤ة اُسِٟٞ ٗكو٤ٜا تاُؼكَ ٢ٛٝ 

قطٞٗح ٗسّ ك٢ ًَ زثح ِٓؼوح ًث٤ؽج ٝٗط٤ِٜا 

ذثؽظ تؼع غُي ٗكطٖ اُ٘اتاج اٝ الخ٢ُٞ ٝٗعٖٛ 

اُسِٟٞ ٖٓ كٞم تاُثاٗكٞ ذؼط٤ٜا ُٔؼإ ٝٛػا 

 نٌِٜا اُٜ٘ائ٢

http://up.top4top.net/


 
 

 

 ٝٛ٘ا ػٖ هؽب

 

 

 قاطى الطبقاث روووووعت هي هطبخي
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 السالم علٌكم اخواتً

الٌوم جبتلكم قاطو الطبقات ساهل وبمقادٌر 
 بسٌطة وٌجً هاٌل

 :المقادٌر

كاس زبدة ذاببة،كاس سكر احرش،نصؾ كاس 
 م ص 2 بٌضات،2عسل،

بٌكربونات،فرٌنة،معجون ،شكولة ،كمٌة من 
 الكاوكاو محمص ومرحً خشٌن

 :الطرٌقة

نحط الزبدة والسكر والعسل فوق حمام مائً 
 حتى ٌذوب السكر تماما نخلً الخلٌط ٌبرد

بعدها نضٌؾ البٌض ونحرك ثم نضٌؾ 
البٌكربونات ونشٌح بالفرٌنة ثم نقسم العحٌنة الى 

  اجزاء متساوٌة3

ناخذ البالطو نتاع الفرن نقلبه نحط فوقه ورق 
الزبدة ونرش شوٌة فرٌنة ونبسط الكوٌرة 

االولى بالحالل نرققها على قد ما نقدر وندخلها 
تطٌب بعدها ننزعها ونخلٌها تبرد ونفس العملٌة 

 نكررها مع زوج كوٌرات لً بقاو

بعدها نحط الطبقة االولى وندهنها بالمعجون ثم 
الطبقة الثانٌة وندهنها من فوق بالمعجون ثم 



نضع فوقها الطبقة الثالثة ندهنها بالمعجون 
 ونرش فوقها الكاوكاو نؽطٌها ونخلٌها لٌلة كاملة

بعدها نقطعها مربعات وندهن الجوانب 
بالمعجون ونرمدهم فً الكاوكاو ونزٌنها من 

 فوق بخطوط الشكولة وهذا شكلها

 

 

 صابلي بشكل جذيذ رووووعت هي هطبخي

 



 السالم علٌكم اخواتً

 :المقادٌر

غ سكر رطب ماٌقارب 125غ مرقرٌن،250
صفار بٌض وبٌضة كاملة،كاس 2كاس ،

 نشاء،فانً ،فرٌنة

 :للتزٌٌن

 شكوال نوار،علبة بٌمو،معجون،سكر رطب

 :الطرٌقة

 
نخلط المرقرٌن مع السكر جٌدا ثم نضٌؾ 

البٌض والفانً ونستمر فً الخلط ثم نضٌؾ 
النشا والفرٌنة ونجمع العجٌنة بدون ما نعجنها 

 وهذا هو لً خلٌها تذوب فً الفم 

نرش شوٌة فرٌنة ونحل العجٌنة بالحالل بسمك 
متوسط ماتكونش رقٌقة بزاؾ وبواسطة مول 



 دائري نقطع دوائر

 
والعجٌنة المتبقٌة نلمها بال مانعجنها ونعاود 

 نشكلها حتى نكمل كل الكمٌة

ندخلها للفرن تطٌب على نار متوسطة حتى 
تاخذ لون اشقر ما الزمش تحمار نخرجها من 

 الفرن ونخلٌها تبرد
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من جهة نرحً علبة بٌمو ونؽربلو ونخلٌه على 
 جنب

نذوب علبة شكولة على حمام مائً مع القلٌل 
فقط من الحلٌب لما تذوب نضٌفلها كمٌة من 

 بٌمو مرحً ونحرك ونخلٌها تبرد شوٌة

 
نضعها فً جٌب الحلوانً ونشكل دوائر فقط 

 كل حبة صابلً كما فً الصورة

 



 
نسخن المعجون فوق النار او فً المٌكرواوند 
ونضٌفلو ملون احمر ونحط كمٌة صؽٌرة فً 

 وسط كل حبة

 
وفً االخٌر نرش علٌها رشة خفٌفة سكر رطب 

 ونقدمها بعد ما تجمد الشكولة وهذا شكلها

 



 
 وهذا شكلها عن قرب

 

 
 :مالحظة

علب شكولة 3هذا الكمٌة من الصابلً تحتاج 
تقرٌبا وٌمكن نحتفظ بالحلوى حبة فوق حبة فً 
علبة الن الشكولة مع البٌمو تجمد ٌعنً تبس 

 عادي



 

اطى الجلجالًيت بالبيوى وصفت جذيذة رووووعت 

 هي هطبخي

 

 اُكالّ ػ٤ٌِْ

 ٤ًق زاٌُْ ؿا٤ُاذ٢ إ ناء هللا ًآَ تط٤ؽ

قثن ٝزط٤د هاِٞ اُدِدال٤ٗح تاُِٞؾ يؽازح 

ٛاااا٣َ ٝا٤ُّٞ خثرٌِْ ٝيلح خع٣عج ُواِٞ 

اُدِدال٤ٗح تاٌُاًٝاٝ ٝاُث٤ٔٞ قاَٛ ك٢ اُرس٤ُؽ 

 .غٝهٚ ؼٝٝٝٝػح ٣ٝسٔؽ اُٞخٚ ك٢ أُ٘اقثاخ

هثَ ٓاٗسّ أُواظ٣ؽ ٗوٌُْٞ إ ا٤ٌُِح أُكرطعٓح 

َٓ ٝٛػا ا٤ٌُٔح ذوطغ ٢ٛ250 ًاـ ٗراع

 زثح ػ٠ِ زكة اُسد30ْزٞا٢ُ

 

 :أُواظ٣ؽ

 ؾٝج ٤ًالخ ًاًٝاٝ ٓسٔى ٝٓعنم

 ٤ًِح ت٤ٔٞ ٓؽز٢

 ًٗق ٤ًِح قٌؽ ازؽل

 ك٘دإ يـ٤ؽ ؾتعج غا٣ثح

 ؾاقد زثح هاؼو،ّ و ض٤ٔؽج اُسِٟٞ،كا٢ٗ



اُث٤ٍ ٗكرؼَٔ ت٤ُح ٓواتَ ؾٝج ت٤اٌ زر٠ 

 ذرِْ اُؼد٤٘ح

 خِدال٤ٗح

 ػكَ

 
 

ٗطِّ 

اُؿاـ+اُلا٢ٗ+اُط٤ٔؽج+اُكٌؽ+ت٤ٔٞ+اٌُاًٝاٝ

اُؿتعج اُػا٣ثح ٝٗثعا ٤ُٗق اُث٤ٍ ٤ُٗق +خ

ت٤اٌ زر٠ ذرِْ اُؼد٤٘ح آا اغا َاػل٘ا 2+ت٤ُح

 أُواظ٣ؽ ؼاذ ُٗاػق ٤ًٔح اُث٤ٍ

 ٗهٌَ ٣ًٞؽاخ ت٘لف اُسدْ



 
 

ٗـطكٜا ك٢ ت٤اٌ اُث٤ٍ ثْ ك٢ اُدِدال٤ٗح 

 ٝٗسطٜا ظاضَ ٢ُ ٤ًكاخ 

 

 
 

ٝٗعضِٜا ُِلؽٕ ذط٤ة ػ٠ِ ظؼخح ٓرٞقطح الؾّ 

ٗؽاهثٜا الٕ اُسِٟٞ ٓاك٤ٜال كؽ٣٘ح ؼا٢ٛ قاِٛح 



 ك٢ اُط٤اب

ٖٓ خٜح ٌٕٗٞ قط٘د اُؼكَ َٝلرِٞ ن٣ٞح ٓاء 

 اُؿٛؽ 

ؿ٤ؽ ذطؽج اُسِٟٞ ٖٓ اُلؽٕ ٗكو٤ٜا تاُؼكَ 

 ٗسّ زٞا٢ُ ّ ى ٌَُ زثح

ٗكطٖ الخ٢ُٞ ٝٗعٜٛ٘ا ٖٓ كٞم تاٙ ذثو٠ ذِٔغ 

ٝنٌِٜا ٣د٢ نثاب ٝٗؿ٣ٖ ًَ زثح زِٟٞ 

تً٘ق زثح قٞؼ٣ؿ ًٞٗل٢ ٝ ٖٓ االزكٖ ٗـ٤ؽ 

 ٢ُ ٤ًكاخ ٝٗوعٜٓا ٝٛػا نٌِٜا اُٜ٘ائ٢

 
 



 
 

 ػٖ هؽب آْٔٔٔٔٔٔ

 

 

جذيذ الحلىياث قاطى هاجىر راااائع هي هطبخ 

 ام اهاًي

 



 اُكالّ ػ٤ٌِْ اضٞاذ٢ 

ا٤ُّٞ خثرٌِْ هاِٞ خع٣ع اُٞيلح ػطرٜا٢ُ اضر٢ 

 تاؼى هللا ك٤ٜا ٗط٤ٌِْ ٓغ اُٞيلح

 :أُواظ٣ؽ

 ت٤ُاخ6

 ػِثح هاِٞ ٓاخٞؼ غٝم نٌُٞح ٓؽز٢ ؿثؽج

 ٗلف أُوعاؼ ٖٓ اُِٞؾ ٓؽز٢ ضهٖ

 ًاـ قٌؽ ػاظ١ 

 ًاـ ؾتعج غا٣ثح

 ض٤ٔؽج2كا٢ٗ ،

 :اُك٤ؽٝ

 ٤ًالخ ٓاء،٤ًِح قٌؽ3

 :ُِرؿ٤٣ٖ

 ز٤ِة ٗك٢ِ

 نٌُٞح

 هٞكؽ٣ّ ػ٠ِ نٌَ ق٤داؼ

 :اُطؽ٣وح

اٝال ٗؽز٢ ػِثح ٓاخٞؼ ؿثؽج ٝٗلف أُوعاؼ 

 ٗراع ٓاخٞؼ ٛٞ ٓوعاؼ اُِٞؾ ٓؽز٢ ضهٖ



 
 

 ٖٓ خٜح ٗلًَ اُث٤اٌ ػٖ اًُلاؼ

 ٗطِغ اُث٤اٌ ٓغ اُلا٢ٗ ٝؼنح ِٓر ٝٗط٤ِٚ خاٗثا

ُٗؽب اًُلاؼ ٓغ اُكٌؽ تاُطالِ اُٜؽتائ٢ 

خ٤عا ٤ُٗق ٓاخٞؼ ٝاُِٞؾٝاُؿتعج اُػا٣ثح 

ٝٝاُط٤ٔؽج ٝٗسؽى تأُِؼوح ٤ُٗٝق اُث٤اٌ 

ذعؼ٣د٤ا ٝٗسؽى ٖٓ االقلَ ا٠ُ االػ٠ِ ٤ًٔا 

ٗؼِٔٞ ك٢ اُد٤٘ٞاؾ ٗعٖٛ ٍٓٞ ٓرٞقّ تاُؿتعج 

ٝاُلؽ٣٘ح ٝٗلؽؽ اُط٤ِّ ٝٗسّ ٣ط٤ة ك٢ كؽٕ 

 ظؼخح180ٓكطٖ ٓكثوا ػ٠ِ

http://up.top4top.net/


 
 

 ٓا ٣ط٤ة ٗط٤ِٚ ٣ثؽظ ذٔآا ٝٛػا نٌِٚ

/ 

ٗسُؽ اُك٤ؽٝ تأُواظ٣ؽ اُكاتوح ٝٗط٤ِٜا ذثؽظ 

ٝٗكو٢ اُواِٞ تال ٓاٌٗثؽ ُكثث٤ٖ اٝال اُواِٞ 

٣د٢ زِٞ ثا٤ٗا ً٘وطؼٞٛا ذرلرد ٣ؼ٢٘ ٗكو٤ٜا ؿ٤ؽ 

 ن٣ٞح 

 

http://up.top4top.net/
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ظ 45ٌٗٞٗٞ ٤ِث٘ا ػِثح ٗك٢ِ ك٢ اًٌُِٞٞح ُٔعج

ٗطِٜا ذثؽظ ذٔآا ُٗؽتٜا تاُثاذٞؼ ن٣ٞح 

 ٝٗلؽؿٜا ػ٠ِ اُسِٟٞ

// 

 

 ٗعضِٜا ُِثالخح ن٣ٞح ُرك٤َٜ ػ٤ِٔح اُوطغ

تؼعٛا ٗوطؼٜا ٓؽتؼاخ ٝٗؿ٣ٜ٘ا تاُك٤داؼ 

 ٝاُهٌُٞح ٝٛػا نٌِٜا اُٜ٘ائ٢

/  

http://up.top4top.net/
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 :ٓالزظح

٢ُ زثد قٔي اُواِٞ ضه٤ٖ ذؼَٔ ٍٓٞ يـ٤ؽ 

ن٣ٞح ٝؼاذ ذسراج ُؼِثح ٤ٗك٢ِ ٝازعج اٗا أٍُٞ 

 ٓرٞقّ ػِٔد ػِثح ٝن٣ٞح

 

 صابلي باللىز ايفيلي بشكل راااائع هي هطبخي

 

 السالم علٌكم ؼالٌاتً

 :المقادٌر

غ سكر رطب ماٌقارب 125غ مرقرٌن،250
كاس،كاس نشاء،بٌضة،م ص خمٌرة 

 الحلوى،فانً،فرٌنة

 :للتزٌٌن

http://up.top4top.net/


 لوز اٌفٌلً محمص،سكر رطب،معجون

 :الطرٌقة

بواسطة الخالط الكهربائً نخلط المرقرٌن 
والسكر جٌدا ثم نضٌؾ البضة والفانً ونستمر 

فً الخلط ثم النشا والخمٌرة والفرٌنةحتى 
 نتحصل على عجٌنة نجمعها بدون ما نعجنها

نبسطها بالحالل ثم نمرر علٌها الحالل 
 المزخرؾ

 
 



 
 

 بواسطة طابع مربع نشكل مربعات

 
 

نحطها فً البالطو لً راح نطٌبوها فٌه ونعاود 
 نشكل مربعات اخرى ونقسمها على اثنان



 
 

 ندخل الحلوى تطٌب والزم ٌبقى لونها ابٌض

 

 بعد ماتطٌب نخلٌها تبرد

 

ناخذ مربع ونحط فوقه شوٌة معجون ونحط 
فوقه نصؾ مربع والنصؾ االخر نحط فٌه 

 اللوز اٌفٌلً



 
 

ثم نرش السكر الرطب على اللوز اٌفٌلً وتقدم 
 وهذا شكلها

 
 



 عن قرب

 

 

صفت جذيذة للقريىش وبشكل جذيذ في قوت 

 الروعت هي هطبخي

 

 السالم علٌكم 

 كٌؾ حالكم ؼالٌاتً نتمنى راكم كامل بخٌر

رانً رجعت بعد ؼٌاب قصٌر وجبتلكم وصفة 
جدٌدة للقرٌوش وبشكل جدٌد روعة نتمنى ٌنال 

 اعجابكم

 :المقادٌر

 مل250الكٌلة المستعملة هً كاس نتاع 

 كٌالت فرٌنة3



 نصؾ كٌلة نشاء

 نصؾ كٌلة سمن ذاٌب وبارد

 صفار بٌضة

 رشة ملح،فانً ،م ص خمٌرة الحلوى

 ماء الزهر +ماء

 عسل وجلجالنٌة للتزٌٌن

 :الطرٌقة

نحط الفرٌنة مع النشاء ورشة ملح والفانً 
والخمٌرة والسمن الذاٌب والبارد ونفرك جٌدا 
بالٌد ثم نضٌؾ صفار البٌضة ونفرك ومن 

االحسن نسٌر الخلٌط فً السٌار هكذا نتاكدو ان 
ماكانش تكتالت وبعدها نلمها بالماء وماء الزهر 

حتى نتحصل على عجٌنة متماسكة نشكلها 
 كوٌرات ونؽطٌها ونخلٌها ترتاح

 



  
ناخذ كوٌرة نبسطها بالحالل ونرققها فً 

الماشٌنة حتى الرقم ما قبل االخٌر ومرة على 
 مرة نرش شوٌة فقط من النشاء

 
نطبقها كٌما نعملو فً العجٌنة المورقةالصور 

 توضح اكثر

 

 
ا



 

 
 

ونعاود نفوتها فً الماشٌنة ونكرر نفس العملٌة 
 وهذا لً ٌخلً القرٌوش مورق وٌذوب فً الفم

بعد ما نرققها نقطع بالجرارة مستطٌالت كبار 
 خط 24سم ونقطع 12انا عملت العرض

 بالجرارة ما تخلعوش ههههههه



 
  خطوط ونطبق4بعدها نحسب

 
 خطوط ونطبق حتى نكمل 4ونكمل نحسب 

 ونتحصل على هذا الشكل



 
 نفتحها شوٌة فً المنتصؾ

 
 ونقلب من الجهة العلوٌة فقط كما فً الصورة



 
 

 
راح نتحصل على هذا الشكل هذي الطرٌقة 

 االولى

 اما الطرٌقة الثانٌة

 نطبق المستطٌل على اثنان



 
ثم نعاود نطبقو على اثنان ونعاود مرة ثالثة 

حتى نتحصل على الشكل السابق ونشكلو بنفس 
 الخطوات

 وكل ما نشكل حبة نؽطٌها حتى نكمل العجٌنة

بعدها نقلٌهم فً زٌت ٌكون سخون ملٌح والنار 
ناقصة ونقلً بالحبة وكل مانحط حبة نرمً 

علٌها الزٌت بالملعقة باه تتنفخ شوفو شكلها ما 
 احاله



 
بعدها نحطهم ٌقطرو وٌبردو ثم نعسلهم فً 

عسل مسخن مع شوٌة ماء الزهر الزم ٌكون 
ثقٌل شوٌة باه القرٌوش ٌبقى مقرمش ونزٌن 

 بالجلجالنٌة محمصة 

 
 

 شوفو شكلو رااائع والذوق اممممممممم



 

 

 

 غريبيت بشكل جذيذ هي هطبخ ام اهاًي

 

 السالم علٌكم اخواتً

 :المقادٌر

كٌلة سمن ذاٌبة ونعاود نحطها فً الثالجة حتى 
تجمد وممكن نعوضها بالزبدة او المرقرٌن فً 
هذا الحالة كً تجمد الزبدة او المرقرٌن ننزع 

 الحلٌب لً نلقاه فً اسفل االناء لً كٌلت به

 كٌلة ناقصة اصبع سكر رطب

كمٌة من الكاوكاو محمص ومرحً رقٌق 
 وممكن نعوض بالجلجالنٌة محمصة



 فرٌنة

 ملون اخضر و وردي

 :الطرٌقة

بواسطة الخالط الكهربائً نخلط السكر مع 
السمن ملٌٌٌٌٌٌٌح حتى ٌبٌاض الخلٌط بعدها 
نضٌؾ الكاوكاو ونحرك ثم الفرٌنة نضٌؾ 

بشوٌة ونحرك بٌدي حتى نتحصل على عجٌنة 
 ماتكون ٌابسة ما تكون طرٌة بزاؾ

ناخذ كمٌة صؽٌرة من العجٌنة ونضٌفلو ملون 
 اخضر وكمٌة اخرى نضٌفلها ملون وردي

نشكل حربوش من العجٌنة البٌضاء و بواسطة 
الشوكة نعمل خطوط ثم نقطعها مقروضات 

 
 

http بواسطة طابع صؽٌر على شكل وردة



نعمل وردة باللون الوردي و نعمل اوراق 
 بالعجٌنة الخضراء

 
نلصق الوردة وورقتٌن على كل حبة بواسطة 

 القلٌل فقط من بٌاض البٌض 

 
 160ندخلها تطٌب فً فرن على درجة حرارة

 د الزم ٌبقى لونها ابٌض من 10درجة لمدة 
 االسفل



لما نخرجها من الفرن نخلٌها تبرد تمااااااما 
بعدها نرش علٌها شوٌة سكر رطب ونقدمها 

 وهذا شكلها النهائً

 

 

 

 



ألفراحكن وهٌاسباحكن السعيذة حلىي 

 السلطاًياث هي هطبخ ام اهاًي

 

 السالم علٌكم ؼالٌاتً

 :المقادٌر

 :العجٌنة

 كٌالت فرٌنة3

 كٌلة اال ربع زبدة التورٌق ذاٌبة وباردة

 ملعقة صؽٌرة فانً

 ماء الزهر لجمع العجٌنة+ماء

 ملون بنً+ملون ابٌض

 :الحشو

 كٌالت لوز مرحً رقٌق3

 كٌلة ناقصة شوٌة سكر احرش

 م ك قشور لٌمون

 ملعقة صؽٌرة فانً

 بٌض

 ملون بنً

 نحتاج اٌضا الى

 كمٌة من اللوز مرحً خشن

 بٌاض بٌض



 حبات بندق

 ناباج

 نحتاج الى:للتعسٌل 

 كٌلة شربات+كٌلة عسل

 :الطرٌقة

 اوال نحضر العجٌنة

فً وعاء نحط الفرٌنة والفانً وزبدة التورٌق 
ذاٌبة وباردة نحرك باالصابع جٌدا نقسم العجٌنة 

الى قسمٌن جزء نضٌفلو م ص من الملون 
االبٌض نتاع المٌزان فً شوٌة ماء الزهر ونلم 
العجٌنة بالماء وماء الزهر الزم تكون العجٌنة 

 متماسكة

ام القسم الثانً نضٌفلو ملون بنً مذوب فً 
شوٌة ماء الزهر ونلم العجٌنة بالماء وماء 

 الزهر نؽطً العجٌنة ونخلٌها ترتاح

زاست +السكر+ثانٌا نحضر الحشو نخلط اللوز
ملون بنً مذوب فً القلٌل من +فانً+لٌمون

ماء الزهر ونضٌؾ البٌض تدرٌجٌا حتى 
 نتحصل على عجٌنة متماسكة وهذي نقطة مهمة

 نحتاج اٌضا الى هذا القطاعات لتشكٌل الحلوى

 



 
 

غ حتى 23ناخذ الحشو ونشكل كوٌرات بحجم 
 نكمل الحشو

 
 

من جهة نرش طاولة العمل بالماٌزٌنا ونبسط 
العجٌنة بالحالل ونرققها فً الماشٌة حتى الرقم 

 ماقبل االخٌر



 بواسطة قطاعة نقطع دوائر

 

 
 

ناخدكوٌرات الحشو نحطهم فً بٌاض البٌض 
ثم فً اللوز المرحً خشن ندهن الدوائر لً 
 قطعنا ببٌاض البٌض ونحط كوٌرات اللوز

 

 



 

نبسط العجٌنة البنٌة ونفوتها فً الماشٌنة كٌما 
عملنا مع العجٌنة البٌضاء وبواسطة القطاعات 

 بنً وواحدة بٌضاء 2نشكل ورٌدات 

 

http://  

 

نحط الورٌدات فوق كوٌرات اللوز من االكبر 
الى االصؽر وندهن بٌنهم ببٌاض البٌض فً كل 

 مرة

 ناخذ حبة بندق ونزٌن فً وسط الورٌدات



 
 

وهكذا حتى نكمل الحلوى وماننساش نحط ورق 
 الطبخ للبالطو قبل مانحط فوقه الحلوى

 

 
 

 4نؽطً الحلوى ونخلٌها ترتاح على االقل 
ساعات من بعد نطهٌها فً فرن على نار هادئة 



من فوق ومن تحت مع مراقبة الطهً الزم ٌبقى 
 لونها ابٌض

 :التعسٌل

كٌلة ونصؾ +نحضر شاربات نحط كٌلة سكر
 د 15ماء على النار لمدة 

بعدها نخلط كٌلة شربات مع كٌلة عسل ونعسل 
 الحلوى

 

 
 

نحطها تقطر وندهنها بالناباج ونحطها فً لً 
 كٌسات ونقدمها وهذا شكلها النهائً

 

 

 



 

 
 

 عن قرب



 
 

 

نتمنى تعجبكم الحلوى والتنسونً ؼالٌاتً من 
 صالح الدعاء ولكن بالمثل

 فً امان هللا 

 :مالحظة

كً نشكل الدوائر ندهنهم من فوق بالبٌض .1
ونحط كوٌرات اللوز ونزٌد ندهن بالبٌاض 
ونحط الورٌدات وكل مانحط واحدة ندهن 

 ببٌاض البٌض

 ممكن نعوض الملون البنً بالكاكاو.2

 



قاطى كحلىشي الوعسل وصفت جذيذة حصريا 

 هي هطبخي

 

 السالم علٌكم اخواتً

دائما مع الوصفات الجدٌدة والحصرٌة جبتلكم 
الٌوم حلوى ساهلة وبنٌنة بزاااااؾ خاصة 

 لمحبً الكاكاو

 :مقادٌر العجٌنة

غ مرقرٌن،نصؾ كاس سكر 250
صفار بٌض ونحتفظ بالبٌاض،نصؾ 2رطب،

كاس كاوكاو محمص ومرحً رقٌق،نصؾ 
كاس نشاء،نصؾ كاس كاكاو اسود،نصؾ باكً 

 خمٌرة،فرٌنة

 :اما باقً المكونات

 بٌض لً كنا احتفظنا بٌه قبل،كاوكاو 2بٌاض 
 محمص ومرحً خشن،عسل، شكولة

 :الطرٌقة

بواسطة الخالط الكهربائً نخلط المرقرٌن 
والسكر جٌدا ثم نضٌؾ صفار البٌض ونخلط ثم 
الكاوكاو المرحً رقٌق ونحرك واخٌر الكاكاو 
والنشاء والخمٌرة والفرٌنة حتى نتحصل على 



عجٌنة تشبه عجٌنة الصابلً نشكل كوٌرات 
غ او اقل شوٌة نحطهم فً بٌاض 20بحجم 

البٌض ثم الكاوكاو المحمص والمرحً خشن 
ونحطهم فً لً كٌسات الزم ٌطٌبو فٌهم الننا 

راح نعسلهم فٌما بعد وهذا شكلهم قبل ما ندخلهم 
 للفرن

http://  

 درجة فً 180ندخلهم الفرن ٌطٌبو على درجة
هذا الوقت نسخن العسل ونضٌؾ له شوٌة فقط 
من ماء الزهر الزم ٌكون خاثر بعد ما تطٌب 

الحلوى نخرجها من الفرن ونسقٌها تقرٌبا نعمل 
م ك عسل او اكثر فً كل حبة على حسب 
الحجم الزم نسقٌها ملٌح نخلٌها تبرد تمااااما 

ونزٌنها بخطوط الشكولة من االحسن الخطوط 
تكون متقاربة تعطً شكل جمٌل للحلوىهذا 



 شكلها النهائً

http://  

http:// 

 

 



 
 وهذا شكلها من الداخل اممممممممم

 

 

 

حلىي الوٌاديل بالخطىاث هي هطبخي 

 روووووعت

 



 اُكالّ ػ٤ٌِْ 

 ٝال ؼاًْ ؿا٤ُاذ٢ إ ناء هللا ؼاًْ ًآَ تط٤ؽ

خثرٌِْ ا٤ُّٞ زِٟٞ قٞؼ٣ح ؼٝٝٝٝػح ٓ٘اقثح 

 ُالػؽاـ ٝقٜؽاخ ؼُٓإ ذوعّ ٓغ اُها١

 ا٤ٌُِح أُكرطعٓح ًاـ :أُواظ٣ؽ

 ٤ًالخ كؽ٣٘ح3

 ٤ًِح ٗهاء

 ت٤ُح

 ًٗق ٤ًِح قٖٔ غا٣ة ٝتاؼظ

 ؼنح ِٓر

 ٓاء ٝٓاء اُؿٛؽ 

 :اُسهٞ

ّ و +٤ًِح ٗاهًح قٌؽ +٤ًالخ ُٞؾ ٓؽز٢ 3

 ٓاء اُؿٛؽ+ ّ ى قٖٔ غا٣ة3+ كا٢ٗ

 :اُطؽ٣وح

ٗطِّ اُلؽ٣٘ح ٓغ اُ٘ها ٝأُِر ٤ُٗٝق اُكٖٔ 

ٝٗسؽى تٞاقطح ا٤ُع خ٤عا ثْ ٤ُٗق زثح اُث٤ٍ 

ٝٗسؽى ٖٓ االكَُ ٛ٘ا ٗلٞخ اُط٤ِّ ك٢ اُك٤اؼ 

تاٙ ُٖٗٔ إ ٓا ٣ثواٝل ًرَ ك٢ اُؼد٤٘ح ِْٝٗ 

اُؼد٤٘ح تأُاء ٝٓاء اُؿٛؽ الؾّ ذثو٠ ٓرٔاقٌح 

 ٗهٌِٜا ٣ًٞؽاخ ٗـط٤ٜا ٝٗط٤ِٜا ذؽذاذ



 

http://  

 

ٗاضػ ٣ًٞؽج ٗؽل ن٣ٞح ٗهاء كٞم ِاُٝح اُؼَٔ 

 ٝ ٗثكطٜا ن٣ٞح تاُسالٍ

 

http://  

 

تؼع غُي ٗلٞذٜا ك٢ أُان٤٘ح زر٠ اُؽهْ االض٤ؽ 



 ٣ؼ٢٘ الؾّ ذٌٕٞ ؼه٤وح

[/url 

ٗعٜٛ٘ا تاُثاٗكٞ ٖٓ كٞم تكٖٔ غا٣ة ٝٗؼاٝظ ٗسَ 

٣ًٞؽج ٤ًٔا ػِٔ٘ا أُؽج اال٠ُٝ ٝٗعٜٛ٘ا ٖٓ كٞم 

ٌٝٛػا ٌٗؽؼ اُؼ٤ِٔح قد ٓؽاخ ٣ؼ٢٘ ؼاذ ٗسراج 

ُكد ٣ًٞؽاخ ٝظا٣ٔا ٗعٖٛ ت٤ٖ اُطثواخ ٓاػعا 

 اُطثوح االض٤ؽج ٓا ٗعٜٛ٘ال

 ٛ٘ا ٢ً زط٤د اُطثوح اُثا٤ٗح ٌَٝٗٔ

 



 
ػ٠ِ 7 ِثواخ ٗاضػ ِاتغ ٓؽتغ6تؼع ٓاٌَٗٔ 

قْ ٝاغا ٓاًاٗم ٗكرؼَٔ ٝؼم ٓوٟٞ ٗوطغ 7

 7ػ٠ِ 7ٓؽتغ

 ٗوطغ ٓؽتؼاخ 

 

 
 

ٗك٤د ٗوٌُْٞ ٢ً ذسِٞ اُؼد٤٘ح زاُٝٞ ذطِٞٛا 



ػؽ٣ُح تسدْ أُان٤ح تاٙ ذوعؼٝ ذوطؼٞ ؾٝج 

ٓؽتؼاخ ك٢ اُؼؽٌ ٌٛػا ؼاذ ٣د٤ًْٞ ٗلف 

 اُسدْ ٝٓا ٣ثواٝل ٢ُ ن٤د

ك٢ ٛػا اُٞهد ٗسُؽ اُسهٞ تطِّ 

أُواظ٣ؽاُكاتوح ٓاٌٗثؽٝل ٓاء اُؿٛؽ الؾّ 

 اُسهٞ ٣ٌٕٞ ٓر٘اثؽ

 

http:// 

 
 

ٗاضػ ٓؽتغ ٝٗعٛ٘ٞ ك٢ أُ٘رًق ته٣ٞح قٖٔ 

 ٝٗسّ زؽتٞل يـ٤ؽ ٖٓ اُسهٞ ك٢ أُ٘رًق

 



/  

 

ٝٗـِن أُؽتغ ُٝٗـّ ن٣ٞح ٤ٖ٘ٓ ؿِو٘اٙ ًٔا ك٢ 

 اًُٞؼج

 

 
 

 ٗسّ اُسِٟٞ ك٢ اُثالِٞ تٜػا اُهٌَ



 
 

ٗػٝب اُكٖٔ ًٝٗة ٖٓ كٞهٜا ٢ً نـَ ؼاذ 

 ٗو٤ِٞٛا ك٢ اُلؽٕ ٜٜٛٚ

 

 
 

ظؼخح ٢ً ذط٤ة 200ٗعضِٜا ُلؽٕ ٓكطٖ ػ٠ِ

ٖٓ ذسد ٗهؼِٞ ػ٤ِٜا ٖٓ كٞم زر٠ ذاضػ ُٕٞ 



 غٛث٢

 

ٖٓ تؼع ٓاذط٤ة ٗسطٜا ك٢ تالِٞ اضؽ 

ٝٗرطًِٞ ٖٓ اُكٖٔ اُؿائع ٝٗؼاٝظ ٗعضِٜا 

 ظ ٝٛػا نٌِٜا تؼع ٓاذط٤ة5ُِلؽٕ

 

 

 
 

ٗؼكِٜا تؼكَ ٣ٌٕٞ ٓطلق ته٣ٞح ٓاء اُؿٛؽ 

الؾّ ٣ٌٕٞ ثو٤َ ن٣ٞح تاٙ ذثو٠ ٓوؽٓهح ٗؿ٣ٜ٘ا 

 تاُث٤كرال ٝٗوعٜٓا ٓغ اُرا١ آْٔٔٔٔٔ

 ٝٛػا نٌِٜا اُٜ٘ائ٢

 



http://  

 

 
 

 الزظٞ نساٍ ٓٞؼهح آْٔٔٔٔٔٔ

 

 ػٖ هؽب

 

 



 

إَـّ ٛ٘ا ُؽؤ٣ح اًُٞؼج 

 .تسدٜٔا اُطث٤ؼ٢

 

 

 هقروظ الٌقاش خطىة خطىة هي هطبخ ام اهاًي

 

 اُكالّ ػ٤ٌِْ اضٞاذ٢ ٗر٠٘ٔ ذٌٞٗٞ ًاااآَ تط٤ؽ

ٝيلح ا٤ُّٞ ٓوؽِٝ اُ٘وال يؽازح خؽتد ػعج 

ٝيلاخ ٌُٖ ٛػا اُٞيلح ًاٗد االزكٖ ػ٠ِ 

االِالم ٣د٢ ٣ػٝٝٝٝب ك٢ اُلْ ٗط٤ٌِْ ٓغ 

 أُواظ٣ؽ ٝاُططٞاخ 

 :أُواظ٣ؽ

٤ًالخ ق٤ٔع ٓرٞقّ ٖٓ اُ٘ٞع أُٔراؾ اٗا  3



 ٗكرؼَٔ ظائٔا ق٤ٔع اُكل٤٘ح ٛا٣َ ُِٔوؽٝظ

 ٤ًِح ًٝٗق كؽ٣٘ح

 ٤ًِح ٓؼٔؽج ٤ِٓر قٖٔ غا٣ة ٝتاؼظ

 ًٗق ٤ًِح ؾ٣د

ِٓر ػ٠ِ زكاب ٤ًٔح اُعه٤ن ٝاُلؽ٣٘ح ِٗٔر اهَ 

 ٖٓ اٌُكؽج ته٣ٞح

ض٤ِّ ٖٓ أُاء ٝٓاء اُؿٛؽ اٗا اقرؼِٔد ثالثح 

 اؼتاع ا٤ٌُِح ػ٠ِ زكاب ٗٞػ٤ح اُعه٤ن

 اُسهٞ

ّ ى 3ؿؽـ ٓ٘و٢ ٝٓؽز٢ ٗلٞؼٝٙ ٤ُٗٝلِٞ 

ًٗق ّ و ض٤ٔؽج + ّ ى ػك3َ+قٖٔ غا٣ة

اُو٤َِ كوّ ٖٓ اُوؽٗلَ +ن٣ٞح هؽكح+اُسِٟٞ

ٓؽز٢ ٝٛػا ا٤ٌُٔح ُثالِٞ يـ٤ؽ ٗٔؿج 

أُواظ٣ؽ ٓغ تؼٍ ٗعٖٛ ٣ع١ ته٣ٞح ؾ٣د 

 ٝٗهٌَ زؽاتم

 :اُطؽ٣وح



 
ًؾ 1ٛػا ظه٤ن اُكل٤٘ح أُرٞقّ ٣رثاع تسدْ

 ٛااا٣َ ُِٔوؽٝظ

ٗطِّ ٤ًٔح اُك٤ٔع ٓغ اُلؽ٣٘ح ٝأُِر ٤ُٗٝق 

 اُكٖٔ اُػا٣ة ٝاُثاؼظ ٝاُؿ٣د

http://  

ٗطِّ تا٤ُع ؼاذ ٣ٌٕٞ اُط٤ِّ خاؼ١ ن٣ٞح ػاظ١ 

٤ُٗق ٤ًٔح أُاء ٝٓاء اُؿٛؽ ِْٝٗ اُؼد٤٘ح تال 

 ٓاٗؼدٜ٘ا 



 

 ٗـط٤ٜا ٝٗط٤ِٜا ذؽذاذ ػ٠ِ االهَ قاػح

ٗاضػ ٤ًٔح ٖٓ اُؼد٤٘ح ُٝٗغ تعاضِح زؽتٞل 

 ٖٓ اُـؽـ

http://up.top4top.net/


http://  

ٗـِن ػ٤ِٚ تاُؼد٤ٖ ٝٗهٌَ زؽتٞل ٝاغا ًإ 

 ٣َِٞ ٗوكْ ػ٠ِ اث٘إ ُرك٤َٜ اُؼ٤ِٔح

http://  

ٗوطغ ٓوؽَٝاخ ٝٗكرؼَٔ ِاتغ ػ٠ِ نٌَ 

ٓؼ٤ٖ تاٙ اُسثاخ ٣د٤ٞ ٤ًق ٤ًق ٢ُٝ 

ٓاػ٘عٛال ذوطغ ٝذساٍٝ ٣ٌٕٞ زدْ اُسثاخ 

 ٓرهاتٚ



http://  

 ٝتٞاقطح اُ٘وال ٗ٘وم ٖٓ كٞم 

 
ٗسّ اُسثاخ ك٢ اُثالِٞ تداٗة تؼٍ تاٙ ٓا 

 ٣رسؽهم اُـؽـ



 
ٗعضَ ُِلؽٕ ٣ٌٕٞ ٓكطٖ ٓكثوا ػ٠ِ ظؼخح 

 ظؼخحك٢ اُؽف االٝقّ ٝٗؽاهة 200زؽاؼج

 اُط٤اب 

٢ً ٣ط٤ة ٖٓ االقلَ ٜٗثطٞ ُِؽف اُكل٢ِ 

 ٝٗهؼَ ٖٓ كٞم زر٠ ٣اضػ ُٕٞ غٛث٢ كاذر

 تؼعٛا ٗطؽج ٖٓ اُلؽٕ ٝٗط٤ِٚ ٣ثؽظ ذٔآا 

ٗكطٖ اُؼكَ ٓغ ٓاء اُؿٛؽ ٝٗهسؽ ا٤ٌُٔح ٢ُ 

ٗسراخٜا ٝٗسرلع تاُثاه٢ ك٢ ػِثح زر٠ ُٔعج 

 ٣ِِٞح ٝٛػا نٌِٚ اُٜ٘ائ٢



 
 يؽازح ٣د٢ ٛاااااا٣َ ٣ٝػٝب ك٢ اُلْ

 ٓالزظح

ٌٖٓٔ ا٤ٌُِح ذٌٕٞ يـ٤ؽج ٗكرؼَٔ ًأـ ٓثال 

 ٝٗدؽب ٣ٌٖٝٔ ٗؼِٔٞ تاُطاتغ اُؼاظ١ تال ٗوال 

 

 

 كيكت بالذاًيج اكثر هي راااااائعت

 

 اُكالّ ػ٤ٌِْ اضٞاذ٢

خثرٌِْ ا٤ُّٞ ٝيلح اًثؽ ٖٓ ؼاااائؼح خؽترٜا 

 ٝٓػاهٜا 100ك100٢ػعج ٓؽاخ ًٝاٗد ٗاخسح 

ال ٣واّٝ ٗهٌؽ اضر٢ اّ ظؼج ػ٠ِ اُٞيلح 

 اُؽااااائؼح



/ 

 

 
 ا٤ٌُِح ُ٘كرطعٜٓا ٢ٛ ػِثح اُعا٤ٗد كاؼؿح

 أُواظ٣ؽ

ٓالػن ٤ً2الخ قٌؽ،٤ًِح ؾ٣د،3ت٤ُاخ،4

ًثاؼ ًاًاٝ،ػِثح ظا٤ٗد اٗا اقرطعٓد غٝم 

ًؽا٤َٓ ٣ٌٖٝٔ ذكرؼ٢ِٔ غٝم 

 . ًٝٗق ٤ًِح كؽ٣٘ح ٓـؽتِح3ض٤ٔؽج،1اُهٌُٞح،

http://www.gulfup.com/show/X1l8fw04ohpx
http://www.gulfup.com/show/X6ejy71pwnsm6


 :اُو٘ال

 ػِثح نٌُٞح ٖٓ االكَُ آثاقاظٝؼ،ػِثح ظا٤ٗد

 :اُطؽ٣وح

ٗطلن اُث٤ٍ خ٤عا ٓغ اُكٌؽ ٤ُٗق اُؿ٣د ثْ 

ػِثح اُعا٤ٗد ٝٗطِّ ثْ ٤ُٗق اٌُاًاٝ ٝاُط٤ٔؽج 

ٝاُلؽ٣٘ح ٝٗسؽى ٖٓ كٞم ُرسد ٝٗسطٜا ك٢ 

ٍٓٞ ٓعٕٛٞ تاُؿتعج ٝٓؽنٞل تاُلؽ٣٘ح ٝٗسطٜا 

ذط٤ة ك٢ كؽٕ ٓكطٖ ٓكثوا ػ٠ِ ظؼخح 

 .ظؼخح تؼعٛا ٗط٤ِٜا ذثؽظ ذٔآا180زؽاؼج

ٓ٘دٜح ٗسّ اُهٌُٞح ػ٠ِ زٔاّ ٓائ٢ ذػٝب 

ٝتعٕٝ اَاكح اُس٤ِة ػ٤ِٜا ُٔا ذػٝب ٗ٘ؿػٜا 

ٖٓ اُ٘اؼ ٤ُٗٝلِٜا ػِثح اُعا٤ٗد ٝٗسؽى ٝٗـط٢ 

تٜا ا٤ٌٌُح ٝٗط٤ِٜا ذ٘هق ن١ٞ ج ٝٗوعٜٓا 

 يعه٢ٗٞ ِؼٜٔا ؼ٤٤٤٤٤٤٤ٛة

 

 



 
 

 ٛ٘ا ػِٔرٜا ك٢ ٍٓٞ ٓطرِق

 

] 

 ٛ٘ا ؾ٣٘رٜا تسث٤ثاخ اُهٌُٞح

 

http://www.gulfup.com/show/X4rffdxhgsi


قاطى بساط الريح وصفت جذيذة حصريا هي 

 هطبخي

 

 اُكالّ ػ٤ٌِْ اضٞاذ٢

زِٟٞ ا٤ُّٞ اقٜٔا تكاِ اُؽ٣ر خع٣عج ٝت٤٘٘ح 

 ٝقاِٛح ٝذوطغ ٤ًٔح ٤ِٓسح

 :أُواظ٣ؽ

ت٤ُاخ،ًٗق ًاـ قٌؽ 2ؽ ٓؽهؽ٣ٖ،250

ػاظ١،ًٗق تا٢ً ض٤ٔؽج،اهَ ٖٓ ًٗق ًاـ 

 ٗها،كا٢ٗ كؽ٣٘ح،ًٗق ًاـ ػكَ

 :اُسهٞ

٤ًالخ ًاًٝاٝ ٓسٔى ٝٓؽز٢ ٌٖٝٓٔ 3

 ُٞؾ،ًٗق ٤ًِح قٌؽ ِٜٝٗٔا تٔاء اُؿٛؽ 

 :اٌُؽ٣ٔح

ّ 2ؽ ؾتعج اٗا اقرؼِٔد كِٞلاير،125ػِثح ٗك٢ِ ،

  ٓي ز٤ِة ؿثؽج2ى زِٞج اُرؽى،

 :اُطؽ٣وح

ٗطِّ أُؽهؽ٣ٖ ٝاُكٌؽ خ٤عا ٤ُٗق اُث٤ٍ 

ٝٗسؽى ثْ اُ٘ها ٝاُط٤ٔؽج ٝاُلا٢ٗ ٝاُلؽ٣٘ح زر٠ 

ٗرسًَ ػ٠ِ ػد٤٘ح ذهثٚ ك٢ ػد٤٘ح اًُات٢ِ 

 ٗؽل ِاُٝح اُؼَٔ تاُلؽ٣٘ح ٝٗثكطٜا تاُسالٍ 



ٗعٖٛ اُثالِٞ اٗا اقرؼِٔد تال اهَ ٖٓ ٗراع 

اُلؽٕ ٗعٝؼ اُؼد٤٘ح ػاُسالٍ ٜٝٗؿٛا تاٙ ذد٤٘ا 

قاِٛح ٝٗسطٜا ك٢ اُثالِٞ ٝٗكؤٜا ٝٗعضِٜا 

 ذط٤ة

 
ٗكطٖ ًٗق ًاـ ػكَ ٗؿ٣عُٞ ن٣ٞح ٓاء ؾٛؽ 

 الؾّ ٣ثو٠ ضاثؽ ٝكٞؼ اضؽاخٜا ٖٓ اُلؽٕ ٗكو٤ٜا

 
 ٗـط٤ٜا ٝٗط٤ِٜا ٤ُِح ًآِح



ٗسُؽ اُسهٞ تطِّ أُواظ٣ؽ زر٠ ٗرسًَ ػ٠ِ 

زهٞ ٓثَ زهٞ اُثوالٝج ٗثكّ ػاُؼد٤٘ح ٢ُ 

 ضا٤ُ٘اٛا ِاتد

 
 ٗسُؽ اٌُؽ٣ٔح

ظ 45ٗط٤ة ٗك٢ِ ك٢ اًٌُِٞٞح ُٔا ذًلؽ ٗسكة

ٗط٤ِٜا ذثؽظ ذٔآا ٝٗكرؼِٜٔا اٝ ٗهؽ٣ٜا خاٛؿج 

ؼا٢ٛ ٓرٞكؽج ٣ٌٕٞ ازكٖ ٝاقَٜ ٝٛػ١ 

 اًُٞؼج ُؼِثح ٤ٗك٢ِ ًؽا٤ِٓؿ١



 
ٗطِّ اُؿتعج ٓغ ٗك٢ِ ًؽا٤ِٓؿ١ ٝتاه٢ أُواظ٣ؽ 

 تاُثاذٞؼ ٝٗسطٜا كٞم اُسهٞ

 
 ٝٗثكطٜا



 
 قاػح ٗوطؼٜا 24ٗسطٜا ك٢ اُثالخح ػ٠ِ االهَ

 ٓؽتؼاخ ٝٗؿ٣ٖ ًَ ٓؽتغ تً٘ق زثح خٞؾ

 
 ٝٛػ١ ػٖ هؽب الزظٞ اُطثواخ آْٔٔٔٔٔٔٔ

 



 
 :ٓالزظح

 أُْٜ تال اهَ 28ػ30٠ِاٗا اُثال ٢ُ اقرطعٓد 

 ٗد ٗراع اُلؽٕ

 

 

 

 فالى جذيذ بحليب ًيسلي هي هطبخي رااااااائع

 

اُكالّ ػ٤ٌِْ اضٞاذ٢ ٝؼُٓإ ًؽ٣ْ ذوثَ هللا 

 ٓ٘ا ٌْٝٓ٘ ا٤ًُاّ ٝاُو٤اّ

 ا٤ُّٞ خثرٌِْ كالٕ قاَٛ ٝغٝهٚ ؼ٤ٛة 



:// 

 

 أُواظ٣ؽ

 زثاخ ت3ٍ٤

 ػِثح ٗك٢ِ 

 ٤ًِح ٝثِث ٖٓ اُس٤ِة ٤ٌَٗ تؼِثح ٤ٗك٢ِ

 : اٌُؽا٤َٓ

ؽ ٓاء،هطؽاخ ٖٓ ػ٤ًؽ 25ؽ قٌؽ،100

 ا٤ُِٕٔٞ

 اُطؽ٣وح

اٝال ٗسُؽ اٌُؽا٤َٓ تطِّ اُكٌؽ ٝأُاء 

ٝػ٤ًؽ ا٤ُِٕٔٞ ٗسطْٜ ػ٠ِ ٗاؼ ه٤ِِح زر٠ 

ٗرسًَ ُٕٞ ت٢٘ غٛث٢ ٗلؽؽ ظاضَ أٍُٞ ُؽاذ 

ٗط٤ة ك٤ٚ اُلالٕ ٌٖٓٔ ٗؼَٔ ٍٓٞ ًث٤ؽ ٤ًٔا 

 ػِٔد اٗا اٝ ٗكرؼَٔ هٞاُة يـ٤ؽج
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ٖٓ خٜح ٗطِّ اُث٤ٍ ٓغ ٤ٗك٢ِ ٝاُس٤ِة 

تاُل١ٝٞ ٝٗلؽؿٜا ػ٠ِ اٌُؽا٤َٓ تاُه٣ٞح تؼعٛا 

ٗط٤ة ػ٠ِ زٔاّ ٓائ٢ ك٢ اُلؽٕ ٣ؼ٢٘ ٗسّ 

أٍُٞ ُلؽؿ٘ا ك٤ٚ اُلالٕ ظاضَ ٍٓٞ اًثؽ 

٤ُٗٝق أُاء اُكاضٖ ظاضَ أٍُٞ االًثؽ تس٤ث 

٣ًَ أُاء ا٠ُ ٓ٘رًق أٍُٞ االيـؽ ًٔا ٛٞ 

//:httpَٓٞر ك٢ اًُٞؼج

 
 

 

ٗعضَ ُِلؽٕ ٓكطٖ ٓكثوا ػ٠ِ ظؼخح 

ظه٤وح تؼعٛا 40ا٠ُ 30ظؼخح ٖٓ 180زؽاؼج

ضؽخ٤ٚ ٝض٤ِٚ ٣ثؽظ ثْ ظض٤ِٚ ُِثالخح ػعج 

 قاػاخ ٝػ٘ع اُروع٣ْ اهِث٤ٚ ٝٛػا نٌِٚ اُٜ٘ائ٢
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ـ ك٢ ٛػا ا٤ٌُٔح ٖٓ اُؼد٤٘ح ٗسراج ذوؽ٣ثا ا٠ُ 2

 .ؽ16زثح كؽٓاج ٤ًؽ١ ًَٝ زثح ك٤ٜا24

 

ُٔطاش ػثاؼج ػٖ ق٤واؼ ٓسه٢ ٝاٗا ا٤ُّٞ ػِٔرٞ 

تٌؽ٣ٔح اُدثٖ ٛػا اُسِٟٞ ذوعّ ٓغ أُهؽٝتاخ 

 .اُثاؼظج ٗط٤ٌِْ ٓغ اُٞيلح

 :أُواظ٣ؽ

ؽ ؾتعج تسؽاؼج اُـؽكح،ؼنح 50ؽ كؽ٣٘ح،250

ؽ قٌؽ ازؽل،ًٗق ِٓؼوح يـ٤ؽج 25ِٓر،

ّ ى 3ّ ى ػ٤ًؽ ٤ُٕٔٞ ياك3،٢كا٢ٗ،ت٤ُح،
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 ٓاء

 :اٌُؽ٣ٔح

ؽ 50ؽ قٌؽ ؼِة،150ؽ خثٖ ٤ًؽ١،300

ّ ى 3ا٠ُ 2نٌُٞح ت٤ُاء ٖٓ اُ٘ٞع اُد٤ع،ٖٓ 

ز٤ِة،ؾاقد زثح ًث٤ؽج تؽذواٍ ٝاغا ٓاًاٗم 

 ٗؼَٞح تؿاقد زثح ًث٤ؽج هاؼو

 

 :اُطؽ٣وح

ٗؽَٓ اُؿتعج ٝاُلؽ٣٘ح ٝاُكٌؽ ٝأُِر تاالياتغ 

ثْ اُث٤ُح ٝأُاء ٝاُؼ٤ًؽ ٝاغا ٓا ذِٔرم 

اُؼد٤٘ح ٤ُٗق ه٤ِال كوّ ٖٓ أُاءزر٠ ٗرسًَ 

 ػ٠ِ ػد٤٘ح ٓرٔاقٌح 

 ٛػا نٌِٜا

 
 



ٗؼدٖ اُؼد٤٘ح تؽازح اال٣ع١ زر٠ ذ٢ُٞ ٓطا٤ِح 

 ِٝٓكاء 

 

 
 

 ٗـط٤ٜا ٝٗط٤ِٜا ذؽذاذ ُٔعج ًٗق قاػح

 

تؼعٛا ٗؼاٝظٝ ٗؼد٘ٞ اُؼد٤٘ح ٓؽج ثا٤ٗح ٝٗوكٜٔا 

٣ًٞؽاخ ٗـط٤ٜا تا٤ُِٕ٘ٞ ٝٗط٤ِٜا ذؽذاذ ٓؽج 

 ثا٤ٗح

 



 
 

ك٢ ٛػا اُٞهد ٗسُؽ اٌُؽ٣ٔح ؼاذ ٗسراذ 

 ُلؽٓاج ٤ًؽ١ اٝ كؽٓاج ًؽ٢ٔ٣

ؽ قٌؽ ؼِة 150ؽ ٖٓ اُدثٖ ٓغ 300ٗطِّ 

 ٓالػن ًثاؼ ز٤ِة تاُثاذٞؼ خ٤عا ثْ 3 ا٠ُ 2ٝ

٤ُٗق اُهٌُٞح اُث٤ُاء أُثهٞؼج ك٢ الؼاب 

ٗراع اُؿاقد ٣ؼ٢٘ ؼه٤وحٝك٢ االض٤ؽ ٤ُٗق 

اُؿاقد ٗراع اُثؽذواٍ ٤ًٔح ٤ِٓسح ٌٖٝٓٔ 

 ٗؼَٞٚ تاُؿاقد ٗراع اُواؼو

 .ٗسرلع تاٌُؽ٣ٔح ك٢ اُثالخح

 ٗؽخغ ُِؼد٤٘ح

ٗؽل ِاُٝح اُؼَٔ ته٣ٞح ٗهاء ٝٗسَ اُؼد٤٘ح 

تاُسالٍ ثْ ٗلٞذٜا ك٢ أُان٤٘حاٗا ز٤ِرٜا زر٠ 

 ًَ اضد ٝأُان٤٘ح ٗراػٜا ٗوطؼٜا 2اُؽهْ 



ٓؽتؼاخ اٗا ػِٔد زثاخ ًثاؼ ػِٔد ٓؽتغ 

  قْ ٌٖٓٔ ًٗـؽ ك٢ اُسثح9ػ٠ِ

 

 
 

ٗاضػ ٢ُ ٍٓٞ ٗراع اُك٤واؼ ٗسّ االقطٞاٗح ك٢ 

أُ٘رًق اث٢٘ اُؿا٣ٝح اال٠ُٝ ػ٠ِ االقطٞاٗح 

ثْ َؼ٢ ت٤اٌ اُث٤ٍ ٝزط٢ كٞهٜا اُؿا٣ٝح 

 اُثا٤ٗح ٝاًُٞؼج ذَٞر

 



 
 

 
 

ٗكطٖ اُؿ٣د ك٢ ٓوالج ذٌٕٞ ؿاٝيح الؾّ اُ٘اؼ 

ذٌٕٞ َؼ٤لح ٗسّ زثح اُسِٟٞ ك٢ اُؿ٣د تس٤ث 

ٗثو٠ َاؿطح تاُهًٞح ٖٓ اُدٜح ٢ُ ؿِو٘اٛا 

زر٠ ذسٌْ ؼٝزٜا ٗطِوٜا ٝٗط٤ِٜا زر٠ ذط٤ة 

ٗسطٜا كٞم ٝؼم ًٓاو ُِرطِى ٖٓ اُؿ٣د 



 اُؿائع

ٗط٤ِٜا ذثؽظ ن٣ٞح ٝٗ٘ؿػٜا ٖٓ ٢ُ ٍٓٞ ٝٛػا 

 نٌِٜا

 

 

 
 

تؼعٛا ٗػؼغؼ ػ٤ِٜا اُكٌؽ اُؽِة ٝٗسّ اٌُؽ٣ٔح 

ك٢ التٞل اظ١ٝ ٝٗسه٤ٜا تاٌُؽ٣ٔح ٌٖٝٓٔ 

ٗؿ٣ٜ٘ا ػ٠ِ اُدٞاٗة تاُلؽ١ٝ ًٞٗل٢ ٓوطؼ٤ٖ 

 ٓؽتؼاخ يـاؼ ٝٛػا نٌِْٜ اُٜ٘ائ٢

 



 
 

 
 



 
 

 
 

ٗر٠٘ٔ ذؼدثٌْ اُسِٟٞ ٝال ذ٘ك٢ٗٞ ٖٓ ياُر 

 ظػائٌٖ

 ك٢ آإ هللا

 :ٓالزظح

 زثح تاُسدْ 32ـ ٛػا اُسِٟٞ ذوطغ ذوؽ٣ثا1



اٌُث٤ؽ ٌُٖ ٖٓ االزكٖ ٗؼَٔ زدْ يـ٤ؽ ا١ 

ًٗـؽ ك٢ ٍِٞ أُؽتغ الٕ اٌُؽ٣ٔح ذسر١ٞ 

ػ٠ِ اُدثٖ ٤ًٝٔا ٗؼؽكٞ إ إ ًؽ٣ٔح اُدثٖ 

ت٤٘٘ح تؿاف تًر ذد٢ ثو٤ِح ن٣ٞح ٌٖٝٓٔ ٗؼِٜٔا 

ك٢ ٢ُ ٍٓٞ ٗراع ٢ُ ًٞؼ٢ٗ ٗوطغ ظٝائؽ تسدْ 

ٓرٞقّ ِٝٗلٜا ػ٠ِ اٌُٞؼ٢ٗ ًِٝٗوٜا تث٤اٌ 

 .اُث٤ٍ

 

 

ـ ك٢ ٛػا ا٤ٌُٔح ٖٓ اُؼد٤٘ح ٗسراج ذوؽ٣ثا ا٠ُ 2

 .ؽ16زثح كؽٓاج ٤ًؽ١ ًَٝ زثح ك٤ٜا24

 أُهٌِح

حلوى المشكلة وصورت الخطوات الن الكثٌر 

من االخوات كً طٌبوها ٌخرج الحشو وٌجً 

ٌابس لذلك نحاول نعطٌكم نصائح لنجاح هذا 

 الحلوى 

 :مقادٌر العجٌنة

 كٌالت فرٌنة3

 كٌلة اال ربع زبدة التورٌق ذاٌبة وباردة



 م ص فانً

 ماء وماء الزهر نبلو به العجٌنة

 :مقادٌر الحشو

 كٌالت لوز مرحً رقٌق2

 كٌلة جوز مرحً رقٌق

 كٌلة ناقصة شوٌة سكر

 م ص فان1ً

 بٌض على حسب كمٌة الحشو

 التعسٌل

 كٌلة شاربات

 كٌلة عسل اصطناعً

 :التزٌٌن

 مكسرات

 بٌاض بٌض

 الطرٌقة

نحضر العجٌنة بخلط المقادٌر السابقة الزم 

تكون طرٌة ومتماسكة كٌما عجٌنة البقالوة 

 3نؽطٌها بؽالؾ بالستٌكً ونخلٌها ترتاح 



 ات قبل االستعمال\ساع

من جهة نحضر الحشو نخلط الجوز واللوز 

والفانً نخلط البٌض وحده ونضٌفو تدرٌجٌا 

حتى نتحصل على عجٌنة ملساء التلتصق فً 

الٌدٌن وهذي خطوة مهمة تخلً الحشو ما 

ٌخرجش ؼطٌه وخلٌه ٌرتاحساعات قبل 

 االستعمال

 

بعد ذلك نرش شوٌة ما ٌزٌنة ونمرر العجٌنة فً 

 مم1الة العجٌن الزم تكون رقٌقة تقرٌبا بسمك

 
 1نبسط الحشو بالحالل على ورق الزبدة بسمك 

ونصؾ سم ونحط الحشو فوق العجٌنة 



 المبسوطة

 
 ونؽطً الحشو بعجٌنة اخرى مبسوطة

 
بواسطة قطاعة نقطع دوائر انا استعملت قطاعة 

  ونصؾ سم4قطرها 



 
ثم ننقشها بالنقاش الزم كل ما نعمل كمٌة ننقشها 

بسرعة النك اذا طولتً تولً العجٌنة ٌابسة 

 وكً تنقشٌها تتقطع

 
نؽطس انواع المكسرات لً عندي فً بٌاض 

البٌض ونثبتهم فً وسط الحلوى وممكن نعمل 

 ازهار بالعجٌنة ونثبتها باللوز او الصنوبر
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نحطها فً بالطو فوق ورق الزبدة ونؽطٌها 

ساعات اذا كانت درجة 4ونخلٌها ترتاح 

 ساعات4الحرارة عالٌة اما فً الشتاء نخلٌها

 
 درجة الزم 150بعد ذلك نطٌبها فً فرن على 

تبقى بٌضا من االسفل ثم نشعل علٌها من فوق 

 ؼٌر شوٌة ما الزمش تحمار

بعد ذلك نحضر الشاربات بخلط كٌلة سكر مع 

د 15كٌلة ونصؾ ماء نخلٌه ٌؽلً على النار مدة

الزم لون الشاربات ٌبقى ابٌض ولما ٌطٌبو 

نكٌل كٌلة شاربات وكٌلة عسل اصطناعً 

ونحط حبات المشكلة فٌهم ونحطها تقطر فً 



 الكسكاس

 
 بعد ذلك نحطها فً لً كٌسات 

 
 وهذا شكلهم عن قرب



 
لكن من االفضل ما تستعملوش اللً كٌسات 

نتاع لً ناب الن الحلوى تلتصق انا انتبهت 

 وحطٌتهم فً لً كٌسات عادي 

 

 قلوب الشكولة بالكاوكاو والجلجالنية

 



 

 

حلوى الٌوم اقتصادٌة وبنٌنة ومناسبة لالفراح 

 والمناسبات وتقطع كمٌة ملٌحة

 

 :المقادٌر

غ كاوكاو محمص ومرحً 250غ زبدة،250

صفار 2غ جلجالنٌة محمصة،250رقٌق،

خمٌرة 1بٌض،نصؾ كاس سكر رطب،

  م ك كاكاو،فرٌنة3كٌمٌائٌة،

 

 :الكرٌمة

غ زبدة،م ك كاكاو،كمٌة من السكر 100

 الرطب او العسل

 

 :للتزٌٌن

 شكولة ،عجٌنة اللوز االصطناعٌة



 

 :الطرٌقة

 

بواسطة الخالط الكهربائً نحرك الزبدة مع 

السكر الرطب جٌدا نضٌؾ صفار البٌض 

ونستمر فً التحرٌك ثم نضٌؾ الكاوكاو 

 والجلجالنٌة والخمٌرة ونشٌح بالفرٌنة

 

نبسط العجٌنة بالحالل والزم تكون رقٌقة شوٌة 

الن فٌها الخمٌرة ونشكلها باي طابع انا 

 استخدمت طابع على شكل قلب

ندخلها للفرن تطٌب بعدها نخرجها ونخلٌها 

 .تبرد

 فً هذا الوقت نحضر الكرٌمة

بالنسبة للزبدة انا استعملت ستار فً هذا الكرٌمة 

 وممكن نستعمل فلولاير

نخلط الزبدة مع الكاكاو بالباتور ونضٌؾ 

 تدرٌجٌا السكر الرطب او العسل حسب الذوق



بعدها نلصق الحلوى كل زوج حبات بالكرٌمة 

ٌلزم تكون كمٌة الكرٌمة ملٌحة النها تعطً بنة 

 للحلوى

من جهة نذوب الشكولة على حمام مائً 

 ونضٌفلها كمٌة قلٌلة من الحلٌب

 

 انا استعملت هذا النوع من الشكولة هاٌلة

 
 

 

 

 

 



 

 

نؽطسها الحلوى من فوق فً الشكولة ونحطها 

 فوق مشبك حتى تجؾ

فً هذا الوقت ناخذ كمٌة من عجٌنة اللوز 

االصطناعٌة نضٌفلها شوٌة نشاء وشوٌة لوز 

مرحً ؼبرة والسر فً اللوز ان عجٌنة اللوز 

تبقى طرٌة مهما طالت المدة من تحضٌرنا 

 للحلوى

نضٌؾ كمٌة من الملون االبٌض لعجٌنة اللوز 

 ونشكل وردات كبار شوٌة

ونضٌؾ كمٌة من الكاكاو ابقٌة العجٌنة ونشكل 

 وردات صؽار

 

 وهذا شكل الطابع المستعمل



 
 

نحط الوردة البنٌة داخل البٌضاء ونحط داخلها 

 عقاش فضً

نلصق الوردات فوق الحلوى ونزٌن بخطوط 

من الشكولة البٌضاء والملمع الفضً ونقدمها 

 فً لٌكٌسات 

 وهذا شكلها النهائً

 



 

 
 



 
 

 
 

نتمنى تعجبكم الحلوى والتنسونً اخواتً من 

 صالح دعائكن

 مالحظة



حبة وهذا حسب 50هذا الكمٌة تقطع حوالً 

حجم الطابع المستخدم 

 

 

 

كٌكة باردة بعصٌر البرتقال ذوقها راااائع 

 وساهلة فً التحضٌر

 :الطبقة االولى

 م 6 م ك عصٌر برتقال،6 م ك سكر،3بٌض، 2

 خمٌرة،فان1ً م ك فرٌنة،6ك زٌت،

] 

بواسطة الخالط الكهربائً نخلط البٌض مع 



السكر والفانً جٌدا ثم نضٌؾ الزٌت ونحرك ثم 

عصٌر البرتقال واخٌرا نضٌؾ الخمٌرة 

والفرٌنة لنكونو ؼربلناهم ونحرك من فوق 

 لتحت حتى ٌتجانس الخلٌط

ندهن المول نتاع الكٌك لً ٌكون ٌتفتح نحط 

 الخلٌط 

 
ندخلها تطٌب فً فرن ٌكون سخون مسبقا على 

  درجة ونخلٌها تبرد تماما180درجة حرارة

انا نزعتها من المول وحطٌتها داخل هذا 

السؽكل ولً ما عندهاش تخلٌها فً مول الكٌك 

 لً طٌبنا فٌه لً ٌتفتح



 
 

 :الطبقة الثانٌة

 نقوم بتحضٌر كرٌم باتسٌٌر ونحتاج الى

 م ك 3نصؾ لتر حلٌب، صفار بٌضتٌن،

  م ك نشا،فانً،قطعة زبدة2سكر،

 نسخن الحلٌب على النار

من جهة نخلط صفار البٌض مع النشا والفانً 

والسكر ونضٌفلهم شوٌة حلٌب سخون نحرك 

ونسكب الخلٌط فوق الحلٌب حتى ٌعقد نطفً 

 علٌه ونضٌؾ قطعة الزبدة ونحرك وهذا شكلها



 
 نفرغ كرٌم باتسٌٌر على طبقة الكٌكة 

 
 



 
 

نؽطٌها ونخلٌها تبرد شوٌة من بعد ندخلها 

 للثالجة تبرد تماما

 :الطبقة الثالثة

 نحتاج الى المكونات التالٌة

 باكً 2 م ك سكر،3نصؾ لتر عصٌر برتقال،

  م ك نشا2فالن فانً،



 
 هنا نسٌت نصور السكر والنشا 

ننخلط المقادٌر ونحطها فوق النار مع التحرٌك 

 حتى ٌعقد ونصب فوق طبقة الكرٌم باتسٌٌر

 
 

ندخلها للثالجة حتى تبرد وتتماسك جٌدا بعدها 

 ننزعها من المول 



 بعدها نزٌنها حسب الرؼبة

انا زٌنتها بالكٌوي والكرز و الكرٌم شانتً 

 والبرتقال

 وهذا شكلها النهائً

 
 

وهنا كً قطعتها اممممم مع كاس عصٌر 

 روووووووعة

 



 
 

 وهنا عن قرب الحظو الطبقات ٌمً ٌمً

 

 
 

 

 



نتمنى تعجبكم الكٌكة وتجربوها النها هاااااٌلة 

 

 ال تنسونً اخواتً من صالح دعائكن


