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سلطة باستا مع العنب واألناناس

طريقة التحضري

مزيج تربيد املعكرونة مع الجنب و 7 مالعق كبرية من فريوز األناناس واملايونيز والعنب ويقلب جيدا.

إضافة بامللح والفلفل حسب األفضلية ويرش البصل املبشور.

مقبالت مع الجنب املبشور وزيت الزيتون.

املكونات:

½ كيلو من الجنب
وهناك من ناحية كامل من العنب األحمر

1 علبة أناناس فريوز
البصل األخرض املفروم

امللح والفلفل حسب الذوق

2 مالعق من املايونيز
1 حزمة من املعكرونة، مسلوقة

الجنب املبشور
زيت الزيتون

http://graintogain.com/
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املعكرونة مع سمك السلمون واألناناس

طريقة التحضري

يربد مزيج املعكرونة مع الجنب و 7 مالعق كبرية من فريوز األناناس واملايونيز والعنب ويقلب جيدا.

إضافة امللح والفلفل حسب األفضلية ويرش البصل املبشور.

مقبالت مع الجنب املبشور وزيت الزيتون

املكونات:

1 كيلو طهي املعكرونة
زبدة 1 كوب

رشائح سمك السلمون املدخن
4 رشائح من األناناس

2 ملعقة طعام من الطحني

2 كوب من الحليب
½ كوب من األناناس فريوز
½ كوب من جبنة بارميزان

ملح فلفل
البقدونس والشبت للتزيني
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التونة واألرز كرات مع التفاح

طريقة التحضري

خلــط األرز مــع التونــة، فــريوز، والجــزر، ومكعبــات التفــاح، والجــنب البارميــزان، إضافــة عصــري الليمــون وامللــح 

والفلفــل والخــردل.

إنشاء كرات صغرية مدورة وتراجع يف البيض نقله ثم لفة عىل رقائق الذرة سحق وخليط الدقيق.

تغطية يف علبة يف الثالجة ملدة ساعة.

إزالة من الثالجة ودرجة حرارة الغرفة ملدة 5 دقائق. ثم تقىل يف الزيت الساخن.

تقدم ساخنة مع الشبت ورشائح الليمون التزيني.

املكونات:

2 علب التونة ينضب
1 كوب من األرز املسلوق

½ كوب من أبل فريوز
½ قطع التفاح إىل مكعبات صغرية جدا

4 حبات متوسطة الحجم
2 ملعقة طعام من الطحني

2 بيضة
2 ملعقة كبرية خردل

½ كوب من جبنة البارميزان عىل االرض
ملح وفلفل

الشبت للتزيني



www.graintogain.com4

دجاج حلو وحاذق

طريقة التحضري

تسخني الزيت يف مقالة كبرية ملدة 1 دقيقة.

إضافة يف أفخاذ ويقلب ملدة 5 دقائق.

إضافة يف جميع املكونات املتبقية ما عدا فريوز ميكن ويطهى ملدة 5 دقائق.

إضافة يف علبة األناناس فريوز ووضعه يف الفرن ملدة 30 دقيقة.

املكونات:

أفخاذ الدجاج 1 كيلو متبل بامللح والفلفل
1 علبة أناناس فريوز

4 بصالت مفرومة إىل قطع صغرية
1 قطعة من الزنجبيل الطازج األرض

2 فصوص من الثوم املفروم
2 ملعقة طعام من عصري الليمون
1 ملعقة طعام من الكزبرة الجافة
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جمربي بصوص فريوز اناناس

طريقة التحضري

الروبيان نظيفة دون تقشري لهم.

الجمربي املوسم مع فريوز األناناس والليمون والتوابل وزيت الزيتون.

ضع يف محاولة ويطهى يف فرن مسخن مسبقا ملدة 30 دقيقة.

مقبالت مع رشائح الفليفلة الحلوة والزبدة.

يقدم الطبق مع األرز األبيض.

املكونات:

½ كيلو جمربي غري مقرشة
2 فصوص من الثوم املفروم

1 كوب فريوز أناناس
مختلسو النظر جرس خرضاء وحمراء مقطعة 

صغرية

عصري الليمون
2 ملعقة طعام من زيت الزيتون

2 مالعق طعام من الزبدة
ملح وفلفل
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فريوزأناناس مع صدور الفراخ و الحرنكش

طريقة التحضري

ــى  ــايت حت ــت النب ــور يف الزي ــل املبش ــب البص يقل
ــا. ــا ذهبي ــا بني لونه

يضاف الثوم املضغوط.

عــىل الفــور تضــاف قطــع الدجــاج )غســلها مســبقا 
باملــاء ودقيــق القمــح واملصفــى(.

إضافة األناناس فريوز، املياه، التوت الذهبية،

نشــا الــذرة، الخــردل، صلصــة الصويــا، قشــدة، امللح 
والفلفــل حســب الذوق.

يقلب جيدا.

ندعــه يغــي يف نــار هادئــة ملــدة 30 دقيقــة )يجــب 
أن يكــون صلصــة ســميكة(.

ــع األرز أو  ــدم م ــس ويق ــع أوراق البقدون ــني م تزي
ــس البطاطــا البيضــاء. الهري

املكونات:

قطع 1 كجم صدور الدجاج مثل سرتوجانوف 
أو شاورما

1 بصلة كبرية )متزيقه(
3 فصوص من الثوم الضغط

3 مالعق طعام من الزيت النبايت
1½ علب األناناس فريوز

100 غرام / التوت الذهبية ناضجة

3 مالعق كبرية قشدة
1 ملعقة مائدة الخردل

1 ملعقة صلصة الصويا الجدول
دقيق الذرة 1 ملعقة كبرية

½ كوب ماء
تلميح من امللح والفلفل حسب الذوق
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الفتة املرصي

طريقة التحضري
غي الدجاج مع التوابل املفضلة لتذوق.

يغسل األرز ويرتك الستنزاف.
ــز  ــز الخب ــات الخب ــة مكعب ــت وإضاف ــخني الزي س
حتــى تصبــح ذهبيــة اللــون ثــم ترفــع مــن الزيــت.

ضع يف البصل حتى يصبح ذهبي اللون.
صلصة:

ــى  ــروم حت ــوم املف ــة يف الث ــمن وإضاف ــى الس يحم

ــون. ــي الل ــح ذهب يصب
يقلــب يف  ثــم  والتوابــل  فــريوز  الخــل،  إضافــة 

املســلوق. الدجــاج  املشــارب 
خدمة:

وضــع األرز يف وعــاء، وتغطــي مــع خليــط الدجــاج 
وصلصــة الخبــز.

املكونات:
2 علب من البسكويت فريق

1 كوب فريوز األناناس
1 علبة من الحليب املكثف

2 مالعق النشا
1 حزمة من كريم

1 علبة من رشائح األناناس 1 دجاج كبري
2 كوب من األرز

1 بيتا قطع الخبز إىل مكعبات
½ كوب من األناناس فريوز

قطع 1 بصلة إىل 4 قطع

4 الثوم املفروم
2 مالعق طعام من السمن

3 مالعق من خل
رشه من جوزة الطيب

½ ملعقة صغرية من الفلفل الحلو
½ ملعقة صغرية من القرفة
½ ملعقة صغرية من امللح

½ ملعقة صغرية من الفلفل
2 مالعق طعام من الزيت
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خروف األضالع مع صلصة كريم

طريقة التحضري

انقــع األضــالع مــع امللــح والفلفــل وجــوزة الطيــب 
وفــريوز التفــاح ودبــس الرمــان ملــدة 2 ســاعة.

لفة يف الدقيق.

ــرية مــن الزيــت وتقــىل مــن  الحــرارة 4 مالعــق كب
الجانبــني مــن أضالعــه حتــى لونهــا بنيــا ذهبيــا ثــم 

تأخــذ بهــا وتضــع جانبــا.

يف نفــس املقــالة، إضافــة يف الزبــدة والنشــا ويقلــب 

. ا جيد

إضافة يف مرق لحم البقر ببطء ويقلب جيدا.

إضافــة يف الرومانيــة دبــس والفلفــل األخــر وامللح 
والفلفل.

إضافة يف كريم ثم األضالع.

تغطية لطهي الطعام ببطء حتى تنضج متاما.

املكونات:

1 األضالع كيلو
½ كوب من فريوز تفاح
1 ½ كوب من القشدة

3 مالعق طعام من دبس الرمان
3 ملعقة كبرية من النشا

امللح والفلفل ويرش من جوزة الطيب

1 كوب من مرق اللحم البقري
3 مالعق طعام من الزبدة
3 مالعق كبرية من الطحني

2 ملعقة طعام من الفلفل األخرض
زيت للقيل
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رشكسيه ترىك مع فريوز

طريقة التحضري

غي تركيا بعد إضافة التوابل عىل نار عالية.

نقــع الخبــز املحمــص مــع فــريوز ثــم تطحــن مــع الجــوز وعصــري الليمــون والثــوم والتوابــل ويطهــى عــىل نــار 

هادئــة حتــى يثخــن وغــري املــرق مثــل.

خدمة الديك الرومي مع صلصة واألرز األبيض.

املكونات:

1 تركيا الصغرية
½ كوب فريوز )اختيارك للنكهة(

4 رشائح من الخبز املحمص األبيض
2 فصوص من الثوم املفروم

عصري الليمون
½ كوب من الجوز الطازج

امللح وأمبري؛ الفلفل حسب الذوق
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خروف كوستليتة مع األناناس والبطاطا

طريقة التحضري

ــل،  ــل الجب ــون وإكلي انقــع الضــأن مــع زيــت الزيت
فــريوز األنانــاس وامللــح والفلفــل. ويف الثالجــة ملــدة 

2 ســاعة.
قطــع تغــي البطاطــا قطــع، مــع مزيــج مــن الزبــدة 
وإكليــل الجبــل وزيــت الزيتــون والثــوم وامللــح 

ــل ملــدة 1 ســاعة. وتتب
شواء اللحم الضأن عىل نار عالية.
ثم شواء البطاطا واألناناس رشائح.

صلصة:

ــة يف الخــل  ــرية، إضاف ــالة كب ــراث يف مق ــب الك يقل
ــطء. ــرك بب ــمي ويح البلس

إضافة مرق الدجاج والزبدة حتى يثخن الخليط.
يضاف امللح والفلفل حسب الذوق.

خدمة:
ــري  ــق كب ــاس يف طب ــوية واألنان ــا املش ــع البطاط ض

ــم. ــن حوله ــوي م ــأن املش ــم الض ــع اللح ووض
صــب الصلصــة عــىل رأس ومقبــالت مــع البقدونــس 

األرض.

املكونات:

1 كيلو لحم الغنم مع العظم
1 كوب من مرق الدجاج

قطع الكراث 1 ملعقة صغرية يف قطع صغرية
1 ملعقة كبرية من الخل البلسمي

10 رشائح من األناناس
10 رشائح من البطاطا )قطع سميكة(

1 كوب من األناناس فريوز
2 ملعقة طعام من الزبدة

3 مالعق طعام من زيت الزيتون
3 الثوم املفروم

اكليل الجبل
ملح فلفل
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ستيك مشوي مع صلصة التفاح

طريقة التحضري

رشائح اللحم مع موسم التفاح فريوز، إكليل الجبل، زيت الزيتون وامللح والفلفل.

شواء يف مقالة كبرية بعد إضافة يف البصل ويقلب جيدا حتى ينضج متاما

يقدم الطبق مع الخضار سوتيه أو معكرونة

املكونات:

2 قطعة من رشيحة لحم
1 كوب فريوز التفاح

2 مالعق روزماري

1 البصل املفروم يف قطع صغرية
2 مالعق مائدة من زيت الزيتون

امللح والفلفل حسب الذوق
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قطايف )املعجنات الرشقية( مع الجنب

طريقة التحضري

مسح صينية غري الصقة مع 1 ملعقة كبرية من الزيت.

تجفيف الجنب.

ملء القطايف بالجنب وضعها يف الدرج.

ضع يف الفرن حتى تصبح ذهبية اللون.

تسخني رشاب العسل وتصب عىل رأس قطايف.

مقبالت مع القرفة واملكرسات وجوز الهند املبشور.

املكونات:

1 كيلو قطايف 2 ملعقة كبرية من زيت

حشوة:

300 غرام من الجنب العكاوي بدون ملح وغارقة يف فريوز تفاح
1 كوب من رشاب العسل

1 كوب من املاء
1 كوب من السكر
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لحم أنرتكوت مع فريوز

طريقة التحضري

يحرك البصل املقي يف الزيت حتى يصبح طريا وذهبي قليال.
يضاف الثوم.

إضافة لحوم البقر وصلصة الشواء، صلصة الصويا.
2 فريوز مع تلميح من امللح والفلفل.

السامح لها كوك يف نار بطيئة ملدة ساعة واحدة حتى لحوم البقر هو العطاء.
مقبالت مع البقدونس الطازج أو الكزبرة.

يقدم الطبق مع األرز.

املكونات:

1 كيلوغرام لحم البقر انرتيكويت )قطع يف 
قطع مربعة صغرية(

2 علب )330ml( فريوز أي نكهة كام تريد
1 بصلة كبرية )متزيقه(

3 فصوص من الثوم الطازج )ضغط(

3 مالعق زيت املائدة النبايت
3 مالعق صلصة الشواء الجدول

1 ملعقة مائدة صلصة الصويا
امللح والفلفل حسب الذوق
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عثامنلية مع فريوز اناناس و البلح

طريقة التحضري

قطع كنافة اىل قطع صغرية مثل شعر املالك.
قطع مزيج كنافة مع الزبدة.

تقــىل كنافــة يف مقــالة عــىل نــار متوســطة الحــرارة 
حتــى ذهبيــة.

خلط مع قليل من رشاب.
عندمــا تــربد، وطــرح نصــف كنافــة املزيــج يف طبــق 

لتقديم. ا
ــة  ــة املخفوق ــن الكرمي ــميكة م ــة س ــة بطبق تغطي

والتواريــخ.

مع تغطية بقية كنافة.

يرش املزيد من رشاب.
تقدم باردة.

للرشاب:
وضــع الســكر، فــريوز األنانــاس واملــاء والفانيليــا يف 
ــة  ــار هادئ ــىل ن ــرتك ع ــة وي ــار هادئ ــالة عــىل ن مق

ــل. ــي والعســل مث ــى الذهب حت
إضافة عصري الليمون واالقالع عن الحرارة.

ترتك لتربد قليال قبل استخدام.

املكونات:

½ ك كنافة جديدة
250 غرام زبدة لينة

2 كوب قشدة
¾ ك التواريخ السوداء )تنظيف، وحرض 

وقطع بالطول(

2 كوب سكر
1 كوب فريوز أناناس

½ كوب ماء
عصري الليمون ½

الفانيليا
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بسبوسة مع الكاسرتد

طريقة التحضري

تخلط جميع املكونات معا يف وعاء كبري.
مسح صينية الفرن مع الزبدة.

تصب يف املكونات مختلطة.
الحرارة يف وسط مسخن الفرن.

املكونات:

2 كوب من البخار
1 كوب من الفول السوداين

½ كوب من فريوز تفاح
200 غراما من كريم

1 كوب من السكر

1 ملعقة صغرية من الفانيليا
1 ملعقة صغرية من مسحوق الخبز

¼ كوب من جوز الهند متزيقه
2 بيضة

½ كوب من زيت

حشوة:

خلط مسحوق الحليب مع الحليب ويقلب جيدا.
وضع الحليب املتبقي مع السكر عىل نار هادئة حتى 

الغليان، ثم يضاف الحليب مختلطة والحليب.
إزالة من الحرارة، إضافة ويقلب جيدا، ثم السامح 

لتربد.
وضع ملء الخليط عىل الجزء العلوي من نصف 

املطبوخة بسبوية.
مزيج املتبقية من بسبوسة مع فريوز، ووضع عىل 

رأس ملء صلصة و بسبوية نصف مطبوخ.
يطهى عىل نار متوسطة حتى ينضج متاما.

إزالة من الحرارة، والسامح لتربد ومقبالت مع جوز 
الهند املبشور واملكرسات.
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أم عيل مع الشوكوالته

طريقة التحضري

كرس امليل فاي املعجنات وإضافة فريوز التفاح ووضعها يف وعاء الفرن.

الحليب الحرارة مع السكر وإضافة يف ميل فوي ومكعبات الشوكوالته.

خفقت قشدة بالشوكوال الذائبة والسكر البودرة ومكان عىل أعىل مزيج ميل فوي.

ضع يف أكرث من 10 دقيقة ويقدم ساخنا.

املكونات:

2 علب من الحلويات امليل فاي
¾ كوب من فريوز تفاح

4 أكواب من الحليب
1 كوب من السكر

8/1 كوب من الكرميا املخفوقة
8/1 كوب من الشوكوالته الداكنة

½ كوب من الشوكوالته املذابة
½ كوب مسحوق السكر
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فريوز كاندي املفرقع

طريقة التحضري
مقبالت مع 1 أو 2 خبز الربتقال العجالت

يف كــوب أو إبريــق تضــاف جميــع املكونــات، وإثــارة، إضافــة املزيــد مــن الجليــد، طبقــة فــريوز الرمــان، مقبــالت مــع 
املنــزل خبــز عجلــة الربتقــال.

كيفية جعل الخاصة الربتقال احتفالية املخبوزات الرائعة الخاصة بك ميلؤه مونني ثالثية ثانية:
اســتفد األحجــام مــن الربتقــال، مل يحــن بعــد للغايــة، 
ــع كل يشء يف  ــالت، ووض ــة إىل العج ــم رقيق ــة منه رشيح
وعــاء، صــب ثانيــة الثــاليث مونــني أكــرث مــن ذلــك، إضافــة 
املــاء )نســبة 1: 1(، وتــرك ل1 — 2 ســاعة، ترصيــف امليــاه 
مــن الســائل، ووضــع كل عــىل حــدة عــىل صينيــة مغطــاة 

الشــحوم ورقــة إثبــات، يخبــز يف الفــرن حتى تصبــح ذهبية 
اللــون، تتحــول يف بعــض األحيــان(. ميكنــك أيضــا اســتخدام 
الجريــب فــروت يعمــل كذلــك. وســوف تقــدم املزيــد مــن 
ــع  ــرح م ــن امل ــري م ــك الكث ــاص ب ــالد الخ ــد املي ــة عي حفل

مزخــرف الشــخصية التــي هــي ســهلة لجعــل.

للحصول عىل الزجاج 300ML متوسط استخدام الكميات التالية:
20 مــل مــن مونــني الثــاليث رشاب 

ــة ثاني
70 مل عصري التوت الربي

15 مل رشاب الرمان
20 مل الطازجة عصري ليمون

قمة مع فريوز الرمان

املكونات:
مونني رشاب ثانية الثاليث

فريوز الرمان
كلس

الغرينادين
كرز

العجالت املحرتقة الربتقال

حلوى قصب تكسري للمقبالت
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فريوز سنو وايت

طريقة التحضري

ــان،  ــريوز الرم ــة ف ــد، طبق ــن الجلي ــد م ــة املزي ــارة، وإضاف ــات، وإث ــع املكون ــاف جمي ــق تض ــوب أو إبري يف ك

ــو والكــرز ــق كوك ــع رقائ ــالت م مقب

املكونات:

فريوز األناناس
رشاب جوز الهند مونني

عصري أناناس
عصري الليمون
رشاب السكر

البامية جوز الهند رقائق
Maraschino الكرز

)إذا املحرز يف زجاجة جرة أو 
الحليب إضافة خدعة عيد 

امليالد ألنها وربط عيد امليالد 
فقاعة صغرية حول الجزء 

العلوي من زجاجة / جرة(.

للحصول عىل الزجاج 300ML متوسط استخدام الكميات التالية:
25 مل من رشاب جوز الهند مونني

80 مل عصري األناناس )الطازج هو األفضل(
5 مل عصري الليمون الطازج

15 مل رشاب السكر

30 مل كريم
الحليب الدسم 30 مل كامل

قمة مع فريوز األناناس
مقبالت مع رقائق جوز الهند والكرز مخلل
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تربيد فريوز رمان مع التوت

طريقة التحضري

مقبالت مع 2 — 3 التوت الطازج

يف كــوب أو إبريــق إضافــة جميــع املكونــات، وإثــارة، إضافــة املزيــد مــن الجليــد، طبقــة فــريوز الرمــان، مقبــالت 

مــع اثنــني أو ثالثــة التــوت

أيضــا محاولــة جعــل التــوت والرمــان تربيــد لكمــة، ثــم ميكنــك إضافــة بــذور الرمــان، والتــوت الطــازج وعجــالت 

ــون يف جرة. الليم

يبدو والروائح واألذواق رائع.

املكونات:

مونني الفرنسية الفانيليا
عصري التوت الربي

فريوز الرمان

عصري الليمون
التوت الطازج للمقبالت 

)اختياري( ولكن سوف اسفني 

من الرمان قد حان جميلة 
تفعل خدعة.

للحصول عىل الزجاج 300ML متوسط استخدام الكميات التالية:

25 مل من رشاب الفانيال الفرنسية
80 مل عصري التوت الربي

20 مل الطازجة عصري ليمون
قمة مع فريوز الرمان
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وعاء الديربريي

طريقة التحضري

يف مــكان الزجــاج أســافني الليمــون وأوراق النعنــاع، التشــويش عــىل حــد ســواء، إضافــة الشــاي األخــر ترسيب 

ومونــني Elderflower، رشاب الســكر وعصــري الليمــون، إضافــة الجليــد، يقلــب جيــدا، وأعىل مع فــريوز كوكتيل.

املكونات:

ترسيب الشاي األخرض
فريوز كوكتيل

مونني Elderflower كورديال
الليمون سحق
اوراق النعناع

)ميكنك أن تخدم يف قدح ومقبالت مع النعناع 
األغصان والزهور الصالحة لألكل(

للحصول عىل الزجاج 300ML متوسط استخدام 

الكميات التالية:
35 مل من الشاي األخرض الترسيب

Elderflower 20 مل مونني
6 أسافني الليمون

25 مل رشاب السكر
20 مل الطازجة عصري ليمون

10 أوراق النعناع
قمة مع فريوز كوكتيل

مقبالت مع 1 النعناع غصن وعجلة الليمون رقيقة
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الرنة الخرضاء

طريقة التحضري

يف مــكان الزجــاج أســافني الليمــون وأوراق النعنــاع، التشــويش عــىل حــد ســواء، إضافــة مونــني الكيــوي والتفــاح 

األخــر، عصــري التفــاح، عصــري الليمــون، إضافــة الجليــد، يقلــب جيــدا، وأعــىل مــع فــريوز كوكتيــل.

املكونات:

مونني التفاح األخرض والكيوي 
رشاب

اوراق النعناع
أسافني الليمون سحق

فريوز كوكتيل

عصري التفاح
االيطالية ليمون

مسحوق القرفة عىل حافة 
الزجاج الخاص بك

)عندما حواف الزجاج مع 
استخدام القرفة الربتقال أو 

الجريب فروت إسفني بدال من 
قطعة من الليمون لسرتة أو 
املر الخاص بك مزيج النكهة(

للحصول عىل الزجاج 300ML متوسط استخدام الكميات التالية:
15 مل من مونني رشاب التفاح األخرض

15 مل مونني الكيوي رشاب
25 مل الطازجة عصري ليمون

60 مل عصري التفاح

اوراق النعناع
10-12 أسافني الجري من 1 الجري )6 قطع(

مقبالت مع إسفني التفاح أو 2 رشائح الكيوي
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األرز مع الكبد وفريوز أبل

طريقة التحضري

ضجــة األرز تقــىل يف الزبــدة ثــم يضــاف 1 كــوب فــريوز و 1 كــوب مــاء + ورق الغــار + امللــح والفلفــل حســب 

الــذوق. تــرك حتــى ينضــج

تغي الكبد مع البصل والبهارات )املصطيك، الهيل، أوراق الغار( ملدة 15 دقيقة.

القــي املغــي الكبــد يف قليــال مــن الزبــدة مــع القرفــة، دبــس الرمــان، ونصــف كــوب فــريوز، كريــم الطبــخ 

ــذوق. ــح والفلفــل حســب ال ــوم واملل والث

يقدم ساخنا مع األرز األبيض املطبوخ

املكونات:

األرز 2 كوب
½ كيلو كبد الدجاج

1 بصلة، متزيقه
½ كوب الطبخ كريم
2/11 كوب فريوز أبل

1 كوب ماء

1 كوب دبس الرمان صغرية
زبدة 2 مالعق

2 فصوص من الثوم، وسحقت
البهارات والتوابل: أوراق الغار، املصطيك، 

الهيل، كل التوابل، القرفة
ملح فلفل
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السمك مع فريوز الرمان

طريقة التحضري

األسامك تقىل عىل الجانبني يف الزيت ثم توضع جانبا

يقىل البصل يف الزيت املتبقي حتى الذهبي. إضافة الفلفل والفلفل. يطهى ملدة 5 دقائق ثم يضاف الثوم.

حل معجون الطامطم ودبس الرمان يف فريوز وإضافة إىل مزيج البصل.

إضافة البقدونس وعصري الليمون والفلفل الحلو

يضاف السمك إىل املزيج ويطهى ملدة 10 دقائق

أضيفي الزيتون وبذور الرمان

خدمة دافئة

املكونات:

تنظيف 1K األسامك
2 بصل، مقطعة إىل رشائح
1 الفلفل الحار الساخن، 

ومتزيقه
3 فصوص من الثوم، 

وسحقت
1 الفليفلة الحلوة الحمراء، 

مقطعة إىل رشائح
1 مالعق معجون الطامطم

½ كوب بذور الرمان
½ كوب زيتون أسود، 

مقطعة إىل رشائح
¼ كوب فريوز الرمان
½ كوب دبس الرمان

2 مالعق طعام من 
البقدونس الطازج، متزيقه

1 مالعق الفلفل الحلو
2 مالعق عصري ليمون

النفط 4 مالعق
ملح فلفل
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الدجاج املشوي مع األعشاب وفريوز الرمان

طريقة التحضري

انقع الدجاج يف فريوز الرمان، دبس الرمان وامللح والفلفل.

خلــط البقدونــس والزعــرت واملرمييــة والثــوم وزيــت الزيتــون. أضــف إىل مــاء مالــح الدجــاج. تــرتك لتنقــع ليلــة 

وضحاهــا.

ترتيــب الدجــاج منقــع يف طبــق مقــاوم لحــرارة الفــرن ويغطــى بــورق األلومنيــوم. يطهــى يف فــرن معتــدل ملــدة 

40 دقيقــة أو حتــى ينضــج.

املكونات:

1 كيلو صدور دجاج
½ كوب فريوز الرمان

1 كوب دبس الرمان صغرية
¼ كوب زيت زيتون

3 فصوص من الثوم، وسحقت

2 مالعق بقدونس مفروم
2 ملعقة صغرية زعرت

2 ملعقة شاي املرميية
ملح فلفل
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لحم العجل األضالع مع فريوز األناناس والبطاطا

طريقة التحضري

البطاطا يغي يف املاء

انقع الضلوع يف فريوز والكمون والثوم وامللح والفلفل ملدة 30 دقيقة

سخني الزيت يف مقالة ويضاف الكمون والثوم. يقىل حتى الذهبي من إضافة األضالع منقع

بعد القي عىل كال الجانبني، وترفع من حرارة؛ قمة مع الليمون وخليط النعناع + بطاطس مسلوقة

كوك فرن ساخن يف متوسطة ملدة 30 دقيقة

تقدم ساخنة

املكونات:

1 ك األضالع لحم العجل
K 1 البطاطا، مقرشة

4 فصوص ثوم مهروس
1 ملعقه كبريه من الكمون الجاف

½ باقة من النعناع الطازج، املبشور

4 الليمون، مقرشة ومتزيقه
½ كوب فريوز األناناس

3 مالعق كبرية زيت
ملح فلفل
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اللحم مع فريوز أبل وحساء البطاطس

طريقة التحضري

يقىل البصل يف الزيت ثم تضاف البطاطا وفريوز والفلفل والكزبرة وامللح

إضافة رشائح إىل املزيج ويطهى عىل نار هادئة

حل األسهم يف بعض املاء الدافئ وإضافة بعض فريوز أبل.

إضافة األسهم مزيج من مزيج لحم العجل والبطاطا وترتك لطهي الطعام

يف التقديم، مقبالت مع الربوكي عىل البخار

املكونات:

1 كيلو لحم العجل فيليه
4 البطاطا املتوسطة، وقطع يف مكعبات
2 بصل أخرض + 1 بصلة حمراء، متزيقه

3 قطع من الربوكيل، وقطع يف قطعة والبخار
2 الفلفل األخرض، وقطع يف مكعبات

½ كوب فريوز أبل

باقة من الكزبرة الطازجة ومتزيقه
النفط 4 مالعق

زيت الزيتون
1 مكعب مرقة الدجاج

2 مالعق نشا الذرة
ملح
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األرز الصيني مع فريوز الرمان

طريقة التحضري

نقع األرز يف فريوز ملدة 30 دقيقة

يحمى الزيت ويضاف البصل. يقلب حتى يكتسب 

اللون الذهبي ثم يضاف الثوم، والتوابل، والدجاج 

ثم الخضار واحدا تلو اآلخر )بدءا من الجزر وتنتهي 

مع امللفوف(

استنزاف األرز وتغىل يف املاء مع الفلفل ومرقة 

الدجاج

يضاف األرز املطبوخ إىل مزيج الدجاج والخروات. 

إضافة صلصة الصويا و 2 مالعق من فريوز الرمان. 

يحرك املزيج ملدة 5 دقائق.

تقدم ساخنة

املكونات:

¼ كيلوغراما صدور الدجاج، وقطع يف 
مكعبات صغرية

2 كوب أرز البسمتي
1 الفليفلة الخرضاء، وقطع يف مكعبات

3 الكوسة، وقطع يف مكعبات
3 الجزر، مقطعة مكعبات

½ كوب امللفوف الصيني، ومتزيقه
1 بصلة، مقطعة يف مكعبات صغرية

3 فصوص من الثوم، وسحقت
1 كوب فريوز الرمان + 2tbs إضافية

صلصة الصويا 2 ملعقة كبرية
النفط للقيل

التوابل املختلطة
واحد مكعب مرقة الدجاج

ملح فلفل
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شوربة عدس مع فريوز الرمان

طريقة التحضري

غــي العــدس يف املــاء وفــريوز الرمــان مــع اللحــم والجــزر والبصــل وامللــح والفلفــل والبهــارات. يــرتك ملــدة 45 
دقيقــة حتــى يغــي.

خلــط الدقيــق يف 1 مالعــق مــن الزبــدة املذابــة حتــى ســميكة. إضافــة إىل مزيــج الحســاء للنســيج يف حــني 
ــات. خلــط باســتمرار لتجنــب املطب

فاز صفار البيض يف وعاء صغري مع عصري الليمون. إضافة إىل مزيج الحساء. إزالة مزيج من الحرارة.

ــق  ــىل رأس كل طب ــاف ع ــدة ويض ــر يف الزب ــل األحم ــة الفلف ــالفيا االتحادي ــة يوغوس ــم، جمهوري ــل التقدي قب
ــم التقدي

املكونات:

1 كوب عدس أصفر
½ كيلو مكعبات لحم

2 الجزر، مقطعة إىل مكعبات
1 بصلة، مفرومة

3 صفار البيض
زبدة 4 مالعق كبرية

الدقيق 2 مالعق

عصري 2 ليمون
½ كوب فريوز الرمان

2 كوب ماء
توابل

فلفل أحمر
ملح فلفل
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لفات لحم العجل مع فريوز الرمان والصنوبر

طريقة التحضري

فاز رشائح اللحم حتى شقة
يقىل الصنوبر والبقدونس 

والثوم يف قليل من الزيت عىل 
نار متوسطة الحرارة حتى 

ذهبية
ضع ملعقة شاي واحدة من 

مزيج الصنوبر عىل جانب كل 
قطاع اللحوم. لفة اللحوم وآمنة 

مع املسواك.

صلصة الطامطم: الطامطم 
)البندورة( يغىل مع مسحوق 

الثوم ومرق الدجاج، فريوز 
الرمان واملاء وامللح عىل نار 

متوسطة الحرارة حتى يثخن 
ازالة من الحرارة

لفات ضجة اللحوم يقىل يف 
الزيت ملدة 10-15 دقيقة عىل 

جميع األطراف.

ترتيب القوائم اللحوم يف طبق 
الفرن، وتغطي مع صلصة 

الطامطم. يطهى يف فرن ساخن 
متوسطة ملدة 30 دقيقة.

للخدمة: إزالة معجون األسنان 
من لفات اللحوم. مقبالت مع 

الخس والرمان البذور. يقدم 
ساخنا مع األرز األبيض.

املكونات:

½ كيلو رشائح لحم العجل
2 مالعق الصنوبر

½ كيلو مقرش والطامطم املصنفة ومكعبات
2 فصوص من الثوم، وسحقت
مسحوق الثوم 1 ملعقة شاي

½ كوب بذور الرمان
باقة من البقدونس الطازج، املبشور

2 مكعبات الدجاج
أوراق الخس

½ كوب فريوز الرمان
1 كوب ماء

زيت الزيتون
ملح
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كعكة التفاح مع فريوز تفاح

طريقة التحضري

والشحوم وبخفة الطحني طبق كعكة
يسخن الفرن إىل 180 درجة مئوية

قطع التفاح إىل رشائح
مزيــج البيــض والفانيليــا والزبــدة واللــوز والقرفــة والدقيــق ومســحوق الخبــز، فــريوز أبــل مــع خــالط كهربــايئ 

حتــى متتــزج جيــدا
صب مزيج الكعكة يف طبق الفرن استعداد وترتيب التفاح عىل رأس

تخبز يف الفرن ملدة 30 دقيقة أو حتى تصبح ذهبية اللون

املكونات:

4 التفاح
2 كوب دقيق
2 كوب سكر

½ كوب زبدة
½ كوب لوز، األرض

2 بيضة

1 ملعقة صغرية من الفانيليا
2 ملعقة صغرية من القرفة

قليل من امللح
مسحوق الخبز 1 ملعقة شاي

1 كوب فريوز أبل
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سلطة الفاصوليا مع فريوز الرمان

طريقة التحضري

بشكل منفصل تغي كل نوع من الفاصوليا املطبوخة حتى

مزيج الفول وامللفوف وتركيا معا.

إضافة خلع املالبس وتخلط جيدا.

الربد خدم مزخرف مع بذور الرمان

صلصة: مزيج الخل، فريوز الرمان والسكر والزيت وامللح والفلفل حتى متتزج جيدا.

املكونات:

الفاصوليا الخرضاء 40 غرام، وقطع يف قطع 
صغرية

40 غرام والفاصوليا البيضاء
40 غرام والفاصوليا الحمراء

40 غرام امللفوف الصيني، ومتزيقه
يدخن 25 غرام رشائح الديك الرومي، وقطع 

يف قطع صغرية

½ ميكن فريوز الرمان
2 مالعق من الخل األبيض

2 مالعق زيت الزيتون
عصري 2 ليمون

1 ملعقة صغرية من السكر األبيض
½ كوب بذور الرمان

ملح فلفل
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األناناس مع فريوز وكريم

طريقة التحضري

طبقة البسكويت يف مقالة، وتغطي مع األناناس فريوز

مزيج الحليب املكثف مع النشا عىل نار هادئة مع التحريك

صب خليط الحليب عىل البسكويت وتوضع يف الثالجة لتربد

تربيد مرة واحدة، وتزيني السطح مع كريم واألناناس رشائح

ترك يف الثالجة لتربد حتى وقت خدمة

املكونات:

2 علب من البسكويت فريق
1 كوب فريوز األناناس

1 علبة من الحليب املكثف

2 مالعق النشا
1 حزمة من كريم

1 علبة من رشائح األناناس

www.graintogain.com
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بسكويت الليمون مع فريوز األناناس

طريقة التحضري

سوط الحليب املكثف مع عصري الليمون. بارد يف الثالجة ملدة 30 دقيقة.
جلد مرة أخرى مع بياض البيض ثم العودة إىل الثالجة

سحق البسكويت الشاي وتبطن قاعدة علبة خدمة
مزيج هالم مع فريوز األناناس واملاء يف مقالة عىل نار. يرفع عن النار بعد 10 دقيقة. ترتك لتربد

صب جزء من هالم الحار عىل البسكويت سحقهم. وضع يف الثالجة لتربد ملدة 30 دقيقة
صب خليط الحليب عىل البسكويت املطبوخة. مغطاة هالم تربيده. تزيني مع قطع األناناس.

بارد يف الثالجة وخدمة بارد

املكونات:

2 علب من البسكويت والشاي
1 حزمة من األناناس هالم

2 رشائح األناناس، وقطع يف مكعبات
1 علبة من الحليب املكثف

عصري 2 ليمون
2 بياض البيض

½ كوب فريوز األناناس
½ كوب ماء بارد


