
حّول إفطارك
إلى احـتـفــال

مع مجموعة وصفاتنا الرمضانية



استمتع خالل شهر رمضان المبارك بلحوم صحية ومتعددة االستخدامات وتضفي نكهة 
طبيعية على مائدتك. جّرب وصفاتنا الرمضانية اللذيذة األصيلة واكتشف قطع اللحم 

المناسبة لعمل مختلف األطباق التقليدية.

المندي

البرياني

المجبوس

السمبوسة

مقلقلالكبة

المطبق

قرسان

جريش

مقلوبة

صالونة

بامية

اخـــتر 
الخــيار الطبيـعي  

أطباق  األرز

ساق حمل أو لحم
بقر من الكتف

ساق حمل أو لحم
بقري من الزند

ساق خروف مخلي أو لحم 
بقري من أعلى الفخذ

 لحم حمالن 
 أو بقري مفروم

قطع لحم منقطع لحم منقطع لحم منقطع لحم من

أطباق الحساءلحم  مفرومالطهي  البطيء



3

وقت الطهي: 120 دقيقة وقت التحضير: 60 دقيقة يكفي لعدد 4 أشخاص

كبسة تقليدية بلحم 
الحمـالن األسترالي

طريقة التحضيرالمكونات

لعمل اللحم واألرز
2 - 2.5 كجم لحم حمالن أسترالي 

من الساق
4 أكواب أرز بسمتي مطهو

بصلة كبيرة مقطعة إلى أسافين
ورقتين غار 

حبة فلفل حمراء مقطعة إلى أعواد
حبة فلفل أخضر مقطعة إلى أعواد

حبة زنجبيل بطول بوصة واحدة، 
مفرومة

ملعقة كبيرة بهارات الكبسة 
حبتا طماطم، مقطعتان إلى 

أسافين
عودا قرفة 

ملعقة صغيرة مسحوق الكركم 
 ملعقة كبيرة هيل مطحون

5 ملعقة صغيرة كزبرة
ملعقة كبيرة زعفران

3 مالعق كبيرة دهن     
كوب زبادي

ملعقة صغيرة سكر

لعمل الصلصة
دهن مذاب في مقالة.  .1

أضف الثوم ومعجون الطماطم والطماطم وعصير الليمون.  .2
اخلط المزيج جيدًا.  .3

لعمل اللحم واألرز
ذوب الدهن في طنجرة تعمل بالضغط.  .4

أضف البصل وعيدان القرفة والهيل وورق الغار.  .5
ومن ثم أضف الثوم ومسحوق الكزبرة وبهارات الكبسة والملح.  .6

أضف الفلفل األحمر واألخضر والطماطم والزبادي.  .7
قلب المكونات جيدًا لتمتزج معًا.  .8

بعد ذلك، أضف اللحم ولتر من الماء وغطي القدر واسمح بالطهي لمدة 60 دقيقة.  .9
بمجرد نضوج اللحم، دعه جانبًا.  .10

أضف الصلصة المعدة إلى مرقة اللحم مع األرز والسكر.  .11
ضع رشة من الزعفران والقرنفل ومسحوق الكركم.  .12

اخلط المكونات بلطف واطهي لمدة 8-10 دقائق.  .13

للتزيين
قم بتحميص الصنوبر واللوز.  .14

اسكب األرز مع اللحم وزين الطبق بالصنوبر والزبيب واللوز والبقدونس وشرائح الليمون   .15
والفلفل الحار.

لعمل الصلصة
3 حبات طماطم مقطعة 

ناعما
3 مالعق صغيرة دهن  

نصف كوب عصير ليمون 
4 فصوص قرنفل 

مطحون
نصف كوب معجون 

طماطم
2  ملعقة صغيرة ملح

للتزيين
صنوبر

لوز مقشر
أوراق البقدونس

زبيب 
شرائح ليمون

فلفل أحمر وأخضر حار



يخنة لحم حمالن 
أسترالي مطهوة ببطء 

وقت الطهي: 5-6 ساعات وقت التحضير: 10 دقائق يكفي لعدد 4 أشخاص
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طريقة التحضيرالمكونات

كجم واحد لحم حمالن أسترالي 
من الكتف خالي من العظم، 

ومقطع إلى قطع متوسطة الحجم 
ملعقة كبيرة زيت زيتون 

3 مالعق صغيرة كمون مطحون 
ملعقة كبيرة كزبرة مطحونة 

ملعقة كبيرة فلفل حريف 
ملعقة كبيرة ملح 

ملعقة كبيرة فلفل أسود 
بصلتان متوسطا الحجم، 

مقطعتان 
طماطم معلبة 28 أونصة 

)مكعبات( 
¾ كوب مرقة دجاج 

6فصوص ثوم مفروم 
حمص معلب )15 أونصة(، مصفاة 

من الماء 
6 أونصات سبانخ صغيرة

جزرة مقشرة ومقطعة إلى قطع 
متوسطة 

ضع اللحم في إناء من الفخار وأضف الجزر واللفت  .1
ومن ثم، أضف البصل والطماطم والملح والثوم والفلفل الحريف والكزبرة والفلفل   .2

األسود.
صب زيت الزيتون وأضف الحمص واللفت والبطاطس والباذنجان ومرقة الدجاج وامزج   .3

المكونات جيدًًا
غطى اإلناء وواصل الطهي لحين يصبح اللحم طريًا لمدة 5 - 6 ساعات.  .4

حبة جزر أبيض مقشرة 
ومقطعة إلى قطع 

متوسطة 
حبة لفت، مقطعة إلى 

قطع متوسطة 
حبة باذنجان، مقطعة إلى 

قطع متوسطة 
حبة بطاطس، مقشرة 

ومقطعة إلى قطع 
متوسطة 



طريقة التحضيرالمكونات

750 جم لحم بقر أسترالي من 
الصدر 

2 ملعقة صغيرة فلفل أسود
2 ملعقة صغيرة كمون مطحون 
2 ملعقة صغيرة كزبرة مطحونة 

2 ملعقة صغيرة هيل مطحون 
2ملعقة كبيرة قرنفل كامل 
2 ملعقة كبيرة هيل كامل 

3 أعواد قرفة
3 مالعق كبيرة دهن 

مكعب مرقة دجاج 
حبة بصل، مقطع 
2 فص ثوم مفروم

3 مالعق كبيرة طحينة
كوب أرز قصير الحبة 

كوب حليب كامل الدسم 
حبتا دموع المستكة 

ذوب الدهن في طنجرة الضغط ومن ثم أضف البصل، ومن ثم ضع اللحم البقري.  .1
أضف الماء واطهي لمدة 15 - 20 دقيقة.  .2

في قدر منفصل، ذوب الدهن وأضف األرز مع القرفة والقرنفل والهيل.  .3
أضف مرقة الدجاج إلى األرز مع الفلفل األسود والكزبرة والكمون والهيل المطحون والثوم   .4

والملح.
ومن ثم، اسكب الحليب وحركه جيدًا وواصل الطهي لمدة 15 دقيقة.  .5

أضف المستكة وضع مغراف واحد من مرقة اللحم في السليق وقّلب المكونات جيدًا.  .6
إلعداد سلطة الطحينة، اجمع بين الطحينة والماء والملح والكمون والمستكة والملح.  .7

للتزيين، اخلط الجزء األخضر من البصل في زيت الزيتون ومع تقليم البصل جيدًا   .8
باستخدام المقص.

اسكب األرز بلحم البقر من الصدر مع صلصة الطحينة ُوزينه بالبصل األخضر.  .9

للتزيين 
ملح بحسب الذوق 

بصل أخضر للتزيين 

سليق بلحم البقر األسترالي 
الُمسحب من الصدر

وقت الطهي: 40 دقيقة وقت التحضير: 10 دقائق يكفي لعدد 4 أشخاص
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طريقة التحضيرالمكونات

450 جم لحم بقر أسترالي مفروم
أوراق ريحان، مفرومة
2 فص ثوم، مفروم

ملعقة كبيرة أوريجانو مجفف
ملعقة كبيرة زيت زيتون

540 جم باساتا
300 جم لسان العصفور

ملعقة صغيرة ملح

في وعاء متوسط، ضع اللحم المفروم  .1
أضف أوراق الريحان واألوريجانو والملح وامزجهم جيدًا.  .2

شّكل الخليط على شكل 5 كرات لحم، وأضف زيت الزيتون إلى القدر، واتركها على   .3
مسافة بوصة واحدة واطهي لمدة 8 ـ 10 دقائق.

اقلي لسان العصفور لمدة 5 دقائق، ومن ثم انقله إلى قدر آخر، ومن ثم اسكب الباساتا   .4
وأضف الماء، ومن ثم أضف كرات اللحم إلى القدر، متبوعًا باألوريجانو وجبن البارميزان 

وواصل الطهي لمدة 8-10 دقائق.
زّين الطبق باألوريجانو وجبن البارميزان وأوراق الريحان.  .5

للتزيين
ملعقة صغيرة أوريجانو 

مجفف
أوراق ريجان مفرومة

جبن بارميزان مبشور

كرات لحم بقر أسترالي 
بلسان العصفور

وقت الطهي: 15 دقيقة وقت التحضير: 10 دقائق يكفي لعدد 5 أشخاص
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طريقة التحضيرالمكونات

قعطتا لحم حمالن من األضالع 
ملعقة كبيرة زيت زيتون

8 حبات فطر مقطع إلى أنصاف
حبتا كوسا، مقطعة إلى أنصاف 

وشرائح
3 بصالت مقطعة إلى شرائح

حبة فليفلة حمراء، مقطعة إلى 
شرائح

كوب كسكس، مطهو مع 
الخضروات والزبدة

6 حبات بصل أخضر، مقطعة إلى 
شرائح رفيعة 

ملح وفلفل أسود حسب الذوق
كزبرة مطحونة

ادهن الفطر والفليفلة الخضراء والكوسا بزيت الزيتون، وضعهم في صحن الشواء.   .1
ادهنهم مرة أخرى بزيت الزيتون واصلي الطهي حتى تحمر من الجانبين.

ومن ثم، ادهن اللحم بزيت الزيتون ورش عليه الملح وضعه في الشواية. اطهي كل   .2
جانب لمدة 3-4 دقائق.

أضف البصل ورش عليه الملح والفلفل. بمجرد االنتهاء من الطهي، دعه جانبًا.  .3
ضع قطع اللحم والبصل والفليفلة الخضراء والكوسا والفطر على طبقة من الكسكس.  .4

زّين الطبق بالكزبرة المطحونة واستمتع.  .5

ريـش لحـم حمـالن أسترالي 
مشوي مع الخضروات والكسكس

وقت الطهي: 10 دقائق وقت التحضير: 10 دقائق يكفي لعدد 4 أشخاص
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ثريد بلحم الحمالن األسترالي

وقت الطهي: 40 دقيقة وقت التحضير: 20 دقيقة تكفي لعدد 5 أشخاص
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طريقة التحضيرالمكونات

750 جم كتف لحم خروف استرالي 
مقّطع إلى قطع كبيرة

2 ملعقة صغيرة بهارات مشكلة
3 حبات بصل متوسطة الحجم، 

مفرومة
2 ملعقة صغيرة دهن

2 فص ثوم مفروم
2 كوب طماطم مقشرة ومقطعة

30 مل معجون طماطم
حبتا بطاطس متوسطة الحجم

حبة كوسا متوسطة الحجم، 
مقطعة إلى قطع متوسطة

قم بإذابة الدهن في طنجرة تعمل بالضغط.  .1
أضف البصل والثوم واقليهما حتى يحمر.  .2

أضف لحم الحمالن والطماطم ومعجون الطماطم والملح وملعقة صغيرة بهارات.  .3
اغلق الطنجرة وواصل الطهي لمدة 25 دقيقة.  .4

ومن ثم أضف الجزر والبطاطس والباذنجان والكوسا والملح وملعقة صغيرة من البهارات.  .5
واصل الطهي لمدة 15 دقيقة أخرى حتى ينضج اللحم.  .6

قم بتزيين الطبق بأوراق البقدونس وقدم اللحم مع الخبز العربي أو األرز.  .7

نصائح
لتسهيل عملية تقطيع الطماطم، اغمرها في ماء مغلي لحين ظهور تشققات على   .1

قشرتها الخارجية.
عندما تبدو كل حبة طماطم بأنها جاهزة، انزع القشرة الخارجية ومن ثم ضعها على   .2

الفور في وعاء مليء بماء بارد.
بمجرد أن تبرد الطماطم، أزيلها وانزع قشرتها الخارجية باستخدام يديك.  .3

كوب جزر مقطع
حبتا باذنجان متوسطا 

الحجم مقطعتان إلى قع 
متوسطة

ملح 
أوراق بقدونس للتزيين



وقت الطهي: ساعة واحدة وقت التحضير: 15 دقيقة يكفي لعدد: 4 أشخاص

صالونة بلحم البقر األسترالي
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طريقة التحضيرالمكونات

500 جرام لحم بقر أسترالي من 
الخاصرة، مقطع إلى قطع صغيرة
2 ملعقة كبيرة مسحوق الكزبرة
2 ملعقة صغيرة قرفة مطحونة

كوب بصل مفروم
5 أكواب مرقة

كوب بطاطس مفرومة خشنًا
كوب قرع الجوز المفروم خشنًا

كوب جزر مفروم خشن
كوب كوسا مفرومة خشنة

كوب طماطم مفرومة خشنة

سخني الزيت في قدر كبير. نضيف اللحم إلى القدر وُيسخن من جميع الجوانب.  .1
أضفي مسحوق الكزبرة ومسحوق القرفة ومسحوق الكركم بمجرد تحمير الزيت من   .2

جميع الجوانب. امزجي المكونات حتى تتغطى البهارات فوق اللحم.
بعد ذلك، ُيضاف البصل ومعجون الطماطم والبطاطس والجزر وأوراق الكزبرة والمرقة.   .3

قلبي المكونات جيدًا حتى تتجانس، ومن ثم أضفي الملح والفلفل حسب الذوق. غطي 
القدر واتركيه على نار هادئة لمدة 3 دقائق.

بعد 3 دقائق، أضفي القرع والجوز والطماطم والكوسا. غطي المزيج واطهيه لمدة  .4 
50 دقيقة أخرى حتى ينضج اللحم مع تقليب المكونات بين الحين واآلخر. أضفي البامية 

وغطي القدر لعدة دقائق أخرى.
بمجرد نضوج اللحم، زينيه بأوراق الكزبرة وقدميه.  .5

كوب كزبرة طازجة 
مفرومة خشنة

كيس بامية مجمدة
نحو 3 مالعق صغيرة 

معجون الطماطم
ملعقة كبيرة مسحوق 

كركم
2 ملعقة كبيرة زيت

ملح وفلفل أسود حسب 
الرغبة



طريقة التحضيرالمكونات

700 جم  قطع لحم الحمل 
األسترالي، مكعب

بصلة كبيرة مفرومة ناعمًا
1-2 ملعقة كبيرة ثوم

1-2 ورقة الغار
2 ملعقة صغيرة فلفل أسود 

كامل
8-10 حب الهيل

2-3 عيدان القرفة
3 أكواب زبادي

1 ملعقة كبيرة من االروروت
2 ملعقة كبيرة فلفل
3 ملعقة كبيرة سمن

ضعي قدر الضغط على النار وسخنيه.  .1
أضيفي السمن والبصل المقطع والثوم ثم اخلطي.  .2

أضيفي لحم الحمالن األسترالي، ماء، ورق الغار، رشة من الفلفل األسود، حب الهيل،   .3
والقرفة ثم اطبخيها جيًدا.

في وعاء آخر، أضيفي ملعقة كبيرة من السمن، أرز منقوع، 3-4 حب الهيل.  .4
اخلطي الزعفران مع الماء واضيفيه إلى األرز وإخلطي جيًدا.  .5

أضيفي رشة ملح كبيرة وماء ساخن.  .6
عندما تبدأ الماء بالغليان، خفضي الحرارة وغطي األرز ليطبخ.  .7

في مقالة أخرى أضيفي ملعقة كبيرة من السمن، ودعيها تسخن ثم أضيفي نصف كوب   .8
من اللوز ونصف كوب من الصنوبر لتتحمص.

افصلي اللحم عن المرق.  .9
اخلطي بودرة االروروت مع الزبادي ثم أضيفي الخليط إلى مرق اللحم واخلطي جيًدا.  .10

ضعي خبز الصاج على طبق ثم ضعي األرز ثم لحم الحمالن.  .11
أضيفي الزبادي إلى األرز ولحم الحمالن ثم زينيه بالبقدونس، واللوز، والصنوبر.  .12

نصف كوب لوز
نصف كوب صنوبر

1 ملعقة كبيرة زعفران
2 كوب أرز

لتر ونصف ماء
1 خبز صاج كبير

نصف كوب بقدونس
ربع كوب زبيب

ملح للمذاق

منسف بلحم الحمالن

وقت الطهي: 65 دقيقة وقت التحضير: 10 دقائق يكفي لعدد: 4-6 أشخاص
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بامية بلحم األبقار األسترالي

وقت الطهي: 60 دقيقة وقت التحضير: 10 دقائق يكفي لعدد: 4 أشخاص
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طريقة التحضيرالمكونات

900 جم لحم البقر األسترالي، 
مكعب

2-3 كوب بامية
1 كوب أرز

1 كوب بصل
2-3 فص ثوم

2 ملعقة كبيرة بابريكا

أضيفي الزيت والبصل إلى قدر الضغط، اخلطيه حتى يصبح لونه بني ثم أضيفي لحم   .1
البقر األسترالي واخلطي جيًدا.

أضيفي بودرة البابريكا ومرق اللحم إلى القدر، واغلقي الغطاء واتركي اللحم ليطبخ.  .2
أضيفي معجون الطماطم إلى الوعاء، واغلقي الغطاء واتركيه ليطبخ، عندما يطبخ   .3

أضيفي البامية واخلطي جيًدا ثم اغلقي الغطاء مرة أخرى واتركي كل المكونات لتطبخ.
أضيفي الكمية المتبقية من الثوم، وعصير الليمون.  .4

للتقديم، ضعي األرز األبيض في طبق، ثم أضيفي البامية ولحم البقر األسترالي في طبق   .5
آخر، وزينيه بالكزبرة المقطعة وعصير الليمون للمذاق.

مرقة لحم البقر
2-3 كوب معجون 

الطماطم
ليمون
كزبرة

ملح



طريقة التحضيرالمكونات

500 جم قطع لحم الحمل 
األسترالي، مخلي و مكعب 

1 ملعقة كبيرة سمن
2 كوب لبن

1 بيض
1 كوب حمص

نصف كوب نشا الذرة
1 ورق الغار

2-3 حب الهيل
1 قرفة

أضيفي السمن إلى قدر الضغط الساخن ثم أضيفي البصل المقطع واخلطي جيًدا.  .1
عندما يصبح لون البصل ذهبي، أضيفي لحم الحمل األسترالي، حب الهيل، ورق الغار،   .2

قرفة، ملح حسب الرغبة، وماء ثم اغلقي الغطاء واتركيه يطبخ لمدة 45 دقيقة.
في وعاء زجاجي، أضيفي زبدة الحليب، نشا الذرة، بيضة واخلطي جيًدا ثم أضيفي الملح   .3

حسب الرغبة.
عندما يطبخ اللحم، صفي الماء في وعاء، ثم أضيفي خليط زبدة الحليب إلى الماء، ثم   .4

ضعي الخليط بالكامل في وعاء واتركيه ليغلي.
أضيفي الحمص إلى الخليط.  .5

ضعي قطع من لحم الحمل على طبق التقديم، ثم أضيفي زبدة الحليب، والنعناع الجاف،   .6
والصنوبر، ورشة من الفلفل األسود.

1 ملعقة صغيرة نعناع 
مجفف

1 ملعقة كبيرة صنوبر
1 رشة فلفل اسود

ملح للمذاق
لتر ونصف ماء

شاكرية بلحم الحمالن

وقت الطهي: 150 دقيقة وقت التحضير: 10 دقائق يكفي لعدد: 4 أشخاص

12


