
1 
 

 

 

 

 

تحل محل اللحوم الحمراء ألسباب صحٌة من جهة والطٌور  األسماكببدأت اللحوم البٌضاء المتمثلة 

 ٌُعد , وسط كمٌة أكبر من اللحوم والطٌوروألسباب التنوٌع من جهة أخرى وٌستهلك اإلنسان بالمت

 للبروتٌن, مصدر إنها حٌث , الصحً الغذائً النظام من مهًما جزًءاوالطٌور  األسماك تناول

 و الموارد أهم من والطٌور األسماكتعتبر كما , الحرارٌة السعرات قلٌلة أنها كما , واألحماض

 فً اإلنسان علٌها ٌعتمد التً الغذائٌة الثروة من كبٌر جزء تمثلو لإلنسان, بالنسبة الطبٌعٌة الثروات

 سماك والطٌور بطرق تحضٌر األ الخاصة والوصفات الطرق من العدٌد هناكو مستمر, بشكل طعامه

 األطعمة أفضل منوالطٌور  السمك عدوٌ ,المشوي والمقلً والمطبوخ  وصفات بٌن ما تتنوع والتً

 مختلف شعوب العالم.  هاعتمدت التً

 طهً, وطرق  جودتها عالماتفً هذا الفصل سوف نستعرض كل ما ٌتعلق باألسماك من حٌث  

هذا الفصل عالمات جودة الطٌور,  ٌوضح كما, البحرٌة طعمةواأل السمك طباقأ من مجموعة

, مع استعراض مجموعة من تحضٌر الطهًتقطٌع, وطرائق التنظٌف والاالولٌة عند  هاتحضٌراتو

  . الطٌور طباق أ

 

 

 من األسماك على اإلنسان اعتمد وقد, البارد الدم ذاتوالنهرٌة  البحرٌة المخلوقاتمن  األسماك تعد 

 حتى المختلفة الحٌوانات صطٌادبإ ٌقوم اإلنسان ٌخرج كان القدٌمة العصور فً أنه حٌث الزمن قدٌم

 .المتجددة الغذاء مصادر من للغاٌة هاماً  مصدراً  له وفرت التً األسماك بٌنها ومن علٌها ٌتغذى

صنف تقرٌباً وتقسم ما بٌن السمك العادي وسمك الصدف والسمك  3000تصنف أنواع األسماك إلى 

  السادسالفصل 

 

 األسماك والطٌور

 االسماك 
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النوع ووالحدوق,  السمك المسطح أو المنبسط مثل سمك الهلبوت والقدنوعٌن :  ٌقسم والذي  البحري

 الرخوٌات مثل المحار وبلح البحر, الثانً 

وٌختلف السمك عن  , أخرىالسمك النهري مثل الشبوط والكطان والسلفر وأنواع  أٌضاهناك   

أي ٌنضج بسرعة وهو غنً اللحوم والطٌور من حٌث تكوٌنه فلحمه دقٌق وفً غاٌة الطراوة 

ن تفسد بسرعة التً ٌمكن أ األولٌةوٌبقى السمك من حٌث تكوٌنه الدقٌق من أخطر المواد  بالبروتٌن,

مك عند الشراء من حٌث الرائحة والمظهر الخارجً أما الصدفٌات ٌجب أن تكون لذا ٌجب فحص الس

 الرخوٌات مقفلة والقشرٌات تعرف من رائحتها ولونها .

, أما  أخرىٌحفظ السمك دائماً فً البراد وٌجب أن ٌكون مغطى دائماً حتى ال تنتقل رائحته إلى مواد  

الئحة الطعام العالمٌة وٌفضله العدٌد العتباره سهل الدجاج فتتكون منه عدة أطباق وهو من مكونات 

 .هضم وصحً أكثر من اللحوم الحمراءال

 أوالً : عالمات جودة األسماك :

 تظل أن ٌجب ,حدٌثاً  صٌدها تم التً فاألسماك, بالغرض األولى النظرة تفً قد : العام االنطباع .1

 السمك أطراف كانت حال وفً ,القشور على الدهن من رقٌقة طبقة وكأن وٌبدو براقة, المعة قشورها

 .طازجة لٌست أنها ٌعنً فهذا جافة, تبدو أنها أو البنً للون مائلة األطراف تكون أال تأكد مقطوعة

 والضغط لمسها خالل من ال أمذات جودة  السمكة كانت إن معرفة السهل من :السمكة ملمس .2

 إلى الفور على اللحم ٌعود أن ٌجب طازجة, األسماك كانت إذا بإصبعك الجلد على بقوة اضغط, علٌها

 . لزج جسم بلمس أشبه ٌكون الطازجة السمكة ملمس أن كما, اصبعك رفع عند مكانه

جاء العكس من  اذأما إ ,للخارج منتفخةالو جاحظةال تتمٌز السمكة الطازجة بالعٌون :السمك عٌون .3

 .أٌام منذ تم الصٌد أن ٌدل فهذا ,ذلك 

 زاهٌة حمراء تكون أن ٌجب إذ خٌاشٌمها, لونمن خالل  سماكمستوى جودة األٌقاس  :الخٌاشٌم .4

 .والمعة ورطبة

 إنو النهر والٌود , ومن عالمات جودة األسماك  أن تبدو رائحتها كرائحة البحر أ :السمك رائحة .5

 .قدمها على ٌدل فهذا ,ذلك  غٌر رائحة أٌة شممت
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 واألطعمة البحرٌة :ثانٌاً : طهً مجموعة من أطباق السمك 

 

 

 دقٌقة . 45أشخاص الوقت  ألربعةالكمٌة  666الوحدات الحرارٌة 

 المكونات:

كوب فلفل  2كوب طماطم كونكاسٌه ,  2مالعق بصل مفروم ناعماً ,  3كوب زٌت نباتً , ¼ 

كوب عصٌر حامض , ½ غم فٌلٌه سمك أبٌض , حب هٌل , رشة كمون ,  650مقطع مكعبات , 

 كوب أرز بسمتً . 2ربع ملعقة زعفران , 

 طرٌقة التحضٌر :

 نضع طنجرة على النار ونضٌف الزٌت وٌحمى ونضٌف إلٌه البصل المفروم. -1

 نضٌف الطماطم الكونكاسٌه والفلفل المقطع إلى مكعبات . -2

 ضاف إلٌها عصٌر الحامض.تقلب المواد وٌ -3

 السمك الفٌلٌه.ٌغسل الرز وٌصفى جٌداً ثم ٌضاف  -4

 ٌذوب الزعفران وٌضاف إلى باقً المواد. -5

 دقٌقة . 20ٌوضع فً الفرن بدرجة حرارة متوسطة لمدة  -6

 ٌسكب فً جاط التقدٌم وٌقدم . -7

 

 

 .دقٌقة 30الوقت  -أشخاص  ألربعةالكمٌة  - 405الوحدات الحرارٌة 

 المكونات:

 كوب عصٌر حامض , ملح , كمون . 2فٌلٌه, غم سمك مسحب من العظم  555

 

 سمك بالزعفران 1

 مشويسمك فٌلٌه  2
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 طرٌقة التحضٌر :

 ٌحضر السمك الفٌلٌه وٌغسل جٌداً وٌنشف من الماء . -1

 دقٌقة . 35ٌضاف إلٌه الملح والكمون وعصٌر الحامض وٌترك لمدة  -2

 ٌشوى حتى ٌنضج .ثم  -3

 

 

 ق .دقائ 10الوقت  –الكمٌة لستة أشخاص  – 405الوحدات الحرارٌة 

 المكونات:

غم كعك مطحون  255بٌضات , طحٌن ,  4كوب عصٌر حامض ,  1, سمك خالً من العظم فٌلٌه 

 , ملح , كمون , فلفل اسود.

 طرٌقة التحضٌر :

 ٌغسل السمك جٌداً وٌنشف من الماء جٌداً . -1

 دقٌقة. 35وعصٌر الحامض وٌخلط جٌداً وٌترك لمدة  األسودٌضاف إلٌه الملح والكمون والفلفل  -2

 ٌخفق البٌض جٌداً . -3

 .توضع قطع السمك بالطحٌن ومن ثم البٌض وطحٌن الكعك وتسمى هذه العملٌة بالبانٌه  -4

 . توضع المقالة على النار وٌوضع فٌها الزٌت -5

 تقلى قطع السمك حتى تحمر. -6

 تقدم فً جاط التقدٌم مع المرافقات. -7

 

 

 

 

 سمك فٌلٌه بانٌه 3
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 دقٌقة. 45الوقت  -الكمٌة لستة أشخاص -265الوحدات الحرارٌة 

 المكونات:

كرٌما , كوب ½ بصل مفروم فرماً ناعماً, كوب ¼ غم للقطعة (,  255) 6شرائح سمك أبٌض عدد 

ملعقة  2ثوم مدقوق , ملح , ملعقة  2مالعق كبٌرة زٌت الزٌتون ,  3كوب زٌتون اسود , ½ 

 حامض .عصٌركوب ¼ طماطم كونكاسٌه ,  كوب 2كوب رز بسمتً , 11بقدنوس مفروم ناعماً, 

 طرٌقة التحضٌر :

 ٌحمى الزٌت فً طنجرة وتوضع على النار وٌضاف إلٌها البصل والثوم . -1

 المغسول والمصفى وٌحرك جٌداً . األرزٌضاف  -2

 والبقدونس المفروم والزٌتون ثم تقلب المواد جٌداً .بعد خمس دقائق تضاف الطماطم  -3

ٌضاف الملح للمواد وٌوضع السمك الشرائح على سطح المواد وتغمر بالماء وعصٌر الحامض  -4

 دقٌقة . 25ثم تغطى وتترك على نار متوسطة لمدة 

 .دقائق  5سكب الكرٌما على باقً المواد وتترك تغلً لمدة ٌخرج السمك بعد النضج وت -5

 لتقدٌم ٌسكب االرز وٌوزع على سطحه شرائح السمك.عند ا -6

 

 

 دقٌقة . 40الوقت  –حبة تقرٌبا  20الكمٌة  – 330الوحدات الحرارٌة 

 المواد :

 3,  بٌضة  2كوب طحٌن,   1كوب زبد ,  1,  مطحون أو جنبري )قرٌدس ( سمكغم فٌلٌه  355

اء مبروشة , كوب جبنة صفر 1بقدونس مفروم ,  كوب½ كوب كعك مطحون ,  3كوب حلٌب , 

 .ملح , بهار , زٌت للقلً

 على الطرٌقة البرتغالٌةسمك  4

 كروكٌت سمك 5
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 طرٌقة التحضٌر :

ثم نضٌف الملح والبهار والحلٌب حتى نحصل على  نضع الرو األبٌض من الزبدة والطحٌن -1

 الصلصة وبعٌداً عن النار نضٌف السمك ونخفقه جٌداً.

 نضٌف بعد ذلك البقدونس المفروم والجبنة  . -2

العجٌنة إلى قطع صغٌرة على شكل اصابع ثم تغطى بالكعك وتقلى بالزٌت الحامً حتى  نقطع -3

 .تحمر

 تقدم فً جاط التقدٌم مع المرافقات . -4

 

 

 دقٌقة . 60الوقت  –أشخاص  ألربعةالكمٌة  – 575الوحدات الحرارٌة 

 المكونات:

 3كوب زٌت الزٌتون ,  5كوب بصل جوانح ,  4غم سمك قطع كاملة حسب الرغبة  ,  1555

مالعق زبدة ,  3مالعق طحٌن ,  3غم كمون ,  25كوب عصٌر حامض ,  1كوب ارز بسمتً , 

 ملح.

 طرٌقة التحضٌر :

 تنظف السمكة من الداخل وتغسل جٌداً . -1

 تقطع إلى ثالث قطع ونقلٌها بزٌت الزٌتون حتى تتلون جٌداً . -2

 لمدة نصف ساعة حتى تنضج  . توضع فً طنجرة فٌها ماء مغلً -3

 ٌقلى البصل بالزٌت نفسه حتى ٌحمر . -4

 ٌغسل الرز جٌداً وٌنقع بالماء لمدة نصف ساعة ثم ٌصفى من الماء. -5

 ٌوضع الرز على النار حتى ٌنضج . -6

 تستخرج شرائح السمك وتذوب فً الزبدة والطحٌن والقلٌل من الملح والكمون. -7

 السمك ونزٌنه بالبصل والصنوبر وقطع اللٌمون . نسكب الرز فً جاط التقدٌم ونضع علٌه -8

 صٌادٌة السمك 6
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 .دقٌقة  45الوقت  –الكمٌة لستة أشخاص  – 3230الوحدات الحرارٌة 

 : المكونات

 1ملعقة كبٌرة ثوم مدقوق ,  1ملعقة كبٌرة بصل أخضر مقطع ,  2ملعقة كبٌرة زٌت نباتً ,  2

مالعق  3, مالعق فلفل حار  3لٌفلة خضراء , ف 2فلٌفلة حمراء ,  2ملعقة كبٌرة زنجبٌل مبشور , 

كوب طحٌن  1كوب كرٌما , 1ملعقة كبٌرة عصٌر حامض ,  2كغم قرٌدس متوسط الحجم ,  1لبنة , 

 ملعقة كبٌرة كاري بودرة . 2, 

 طرٌقة التحضٌر :

 متماسكة .نضع الثوم والفلفل الحار والزنجبٌل فً آلة الخفق حتى نحصل على عجٌنة  -1

نضع الزٌت فً الطنجرة على النار ونضٌف البصل األخضر المقطع والقرٌدس وٌقلب حتى ٌمٌل  -2

 القرٌدس الى اللون الزهري .

 نضٌف إلٌه الطحٌن وعصٌر الحامض وبعد دقائق نضٌف الفلٌفلة الحمراء والخضراء  . -3

جٌداً ونتركها على النار  نخفق الكرٌما واللبنة مع الكاري ثم نضٌفها إلى مواد الطبق ونحركها -4

  حتى ٌنضج القرٌدس.

 

 

 دقٌقة . 40الوقت  –أشخاص  ألربعةالكمٌة  – 320الوحدات الحرارٌة 

 :لمكوناتا

مالعق بصل مفروم , ملعقة ثوم مدقوق ,  3حبة قرٌدس متوسطة الحجم , زٌت نباتً للقلً ,  12

كوب بطاطا ½ كوب ذرة , ½ كوب بازالء , ½ غم صدر دجاج مكعبات ,  355ملعقة زنجبٌل , 

  كوب فطر حب . 1ر مكعبات مسلوقة , كوب جز½ مكعبات مسلوقة , 

 قرٌدس بالكاري 7

 قرٌدس مع الخضر والدجاج 8
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 طرٌقة التحضٌر :

ٌحمى الزٌت بالطنجرة ونضع فٌه الزنجبٌل والثوم والبصل وتترك على نار متوسطة حتى  -1

 ٌصبح لون البصل أشقر  .

 وٌقلب بالزٌت حتى تتلون جٌداً  .ٌضاف القرٌدس المنظف  -2

 ضاف الخضار كلها وتترك على نار خفٌفة حتى تنضج .ت -3

 .األرزٌقدم مع هذا الطبق  -4

 

 

 والسالالت األنواع وتربٌة باستنباط ماضٌٌن قرنٌن حوالً منذالطٌور  جودة تحسٌنب المختصٌن اهتم لقد   

 إنتاجٌة وصفات شكلٌة مواصفات ذو نقً نوع 355 حوالً إلى المعروفة الطٌور أنواع عدد بلغ حتى النقٌة

 بتربٌتها المختصٌن بنظرة جذري تغٌر الحدٌثة الدواجنالطٌور  صناعة شهدت الحاضر بالوقت ,متمٌزة 

تسوٌقها للفنادق ذات الدرجة  لغرض النقٌة األنواع بتربٌة مهتمٌن ٌعودوا فلم المنتجٌن وبنظرة ها,وتحسٌن

 إنتاجٌة مواصفات ذو طٌور إنتاج المطلوب وأصبح الواسع التجاري باإلنتاج االهتمام تحول بلالممتازة 

 إلى النقٌة األنواع تربٌة من التربٌة تغٌرت لذلك المنتجة, وللشركات للمنتجٌن عالٌة أرباح ٌحقق ممتازة

 . التضرٌب استخدام

 واإلوز والدجاج البط عداد الوصفات الغذائٌة : تً ٌمكن االستفادة من لحومها فً إال الطٌورومن امثلة 

 األمراض من خالٌة بٌئة فً علٌها والمحافظة رعاٌتها جًدا المهم من,  إلخ , الرومٌة والدٌوك والحمام

 .منها صحً غذاء على للحصول

 : أوالً : عالمات جودة الطٌور

ما من حٌث  الجودة متجانسة نوعاً الطٌور المفحوصة ألغراض اعتماد  كون صنفن ٌأ .1

 .  ونوعٌة اللحوم الوزن والطول

 . ذات عٌون براقةالطٌور ن تكون أٌجب  .2

 ن تكون بشرة عظم ساق الطٌر المعة وغٌر جافة . أٌتطلب   .3

 سفل . أصبع الٌد من األبطن الطٌر ٌجب ان تكون مرتفعة وصلبة عند لمسها ب .4

 الطٌور
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 ,من ذلك ٌمكن من ثنً البشرة من منطقة البطن  والتأكد, ن ال تعانً الطٌور من الجفافأ .5

 لى الوضع الطبٌعً . ومالحظة سرعة رجوعها إ

 .حمرار فً المنطقة العلوٌة للمنقار عدم وجود إ .6

 ثالثاً : التحضٌرات األولٌة عند تنظٌف وتقطٌع الطٌور :

قسم إنتاج  –فً وحدة القصابة  الطٌور وتقطٌع تنظٌف عند ولٌةاأل التحضٌراتوٌمكن تلخٌص 

 , من خالل النقاط التالٌة : طعمة األ

 .طازجة الطٌر كانت إذا الرٌش بقاٌا من التخلص .1

 وتنظٌف البطن . حشاء الطٌرأخراج إ .2

 . الجلدو الدهون بقاٌا من التخلص .3

 .الزفر آثار من للتخلص جٌداً  فركاً  والخل بالملحلحم الطٌر  فركٌ .4

 .والخل الملح بقاٌا من للتخلص جٌداً  بالماء غسلٌ .5

 . الماء منٌصفى لحم الطٌر  .6

 طعمة.بحسب التخطٌط للوجبات المتوقع إنتاجها فً وحدات قسم إنتاج األ قطعٌ  .7

 .طرٌقة المناسبة فً قسم القصابة بعد التوصٌفالٌخزن ب  .8

 رابعا : طرائق طهً الطٌور : 

 لتنوع االختالف هذا وٌأتًطهً الطٌور,  فً المستخدمة الطهً طرق تعددالمطبخ العالمً بٌتمٌز  

المحضرة من لحوم الطٌور الطازجة  الوصفات وتقدٌم إعداد فً المستخدمة الغذائٌة والمستلزمات المكونات

طهً العداد لوائح الطعام, وتؤثر طرق من حٌث إشربة إدارة قسم األطعمة واأل أهداف ختالفإل وكذلك, 

على النحو الطٌور  لحوم طهً طرقلنا توضٌح وٌمكن ,  كبٌر حد لىإ المطبوخة اللحوم وطراوة نكهة على

 : تًاآل

 , مباشرةوبشكل  شدٌدة لحرارة بتعرٌضها وانضاجها لحوم الطٌور حمرارإ عن عبارة هو :الشوي .1

 بعد الفرن فً أو الفحم أو الكهرباء شواٌة علىالطٌور فً مطابخ المطاعم والفنادق لحوم  تشوى

 الخاصة الشواء أكٌاس استعمال أو األلومنٌوم برقائق الصٌنٌة وإغالق الفرن صٌنٌة فً وضعها

 .بالفرن وتوضع بالدجاج
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تحضٌر الوصفات من خالل طهً لحوم الطٌور الطازجة والداخلة بالوصفات  ملٌةهً ع : القلً .2

  .السمن او زٌت الزٌتون أو النباتً زٌتال فًالغذائٌة  

 حرارة لدرجات اوتعرٌضه بالماء فً ابغمرهلحوم الطٌور  انضاج عن عبارة :بالماء الغلً .3

  وشدة لحم الطٌر. لنوع تبعاً  الشدة مختلفة

 تأثٌر لها والتً,  دخنةاأل أنواعحد الطٌور إل لحوم تعرٌض عملٌة هً :(المدخنات) التدخٌن .4

 . ممٌزال طعملى اكسابه الباإلضافة إنضاج قطع اللحم مباشر فً إ

 إلى توجٌهها ٌتم التً الكهرومغناطٌسٌة الطاقة من شكل استخدام هً عملٌة  :األشعة استخدام .5

 من المشعة الحرارة باستخدامو , أالمٌكرووٌف فً الطهً مثل ٌكون أن ٌمكن هذالحوم الطٌور, 

 .محمصة أو الفرن فً مثل الكهربائٌة التدفئة عنصر

 خامساً : تحضٌر وطهً مجموعة من أطباق الطٌور : 

 

 

 دقٌقة . 30الوقت  –أشخاص  ألربعةالكمٌة  – 575الوحدات الحرارٌة 

 المواد :

 , ملعقة كوب خل , ملعقة ثوم مدقوق , رشة ملح , رشة فلفل أسود . 2دجاج عدد 

 طرٌقة التحضٌر :

 . ٌنظف الدجاج جٌداً وٌغسل وٌنشف -1

 . تقطع الدجاجة إلى نصفٌن وتسحب من العظم -2

 وتدعك جٌداً . األسودٌرش علٌها الثوم والخل والملح والفلفل  -3

 تشوى حتى تنضج .ثم  -4

 تقدم فً جاط التقدٌم مع المرافقات . -5

 

 1  مشويدجاج 
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 دقٌقة . 40الوقت  –أشخاص  ألربعةالكمٌة  – 650الوحدات الحرارٌة 

 المواد :

كوب  1مالعق ثوم مدقوق ,  3زبدة ,  ملعقة كبٌرة 2غم دجاج مسلوق منزوع العظم ,  1455

ملعقة كبٌرة عصٌر حامض ,  2ملعقة كبٌرة صنوبر  2كوب خبز محمص ,  1حمص حب مسلوق , 

 كوب لبن . 2ملعقة كبٌرة طحٌنة ,  3

 طرٌقة التحضٌر :

 قطع الدجاج  . إلٌهاتوضع الزبدة فً طنجرة على النار وتضاف  -1

 ٌر الحامض .نضٌف الثوم والحمص والصنوبر ثم نضٌف عص -2

 نقلب جمٌع المواد ونضٌف رشة الملح . -3

 نضع الخبز المحمص فً وعاء وعلٌه الدجاج ونسكب فوقه اللبن والطحٌنة . -4

 ٌسكب فً جاط التقدٌم وٌزٌن بالصنوبر . -5

 

 

 ساعة . 2الوقت  –شخص  12الكمٌة  – 625الوحدات الحرارٌة 

 المواد :

كوب  4/1كوب زبٌب ,¼ حبات جزر,  8حبات تفاح ,  5حبات بطاطا,  5غم دٌك رومً ,  4555

ملعقة كبٌرة  2رقة عظام الدجاج , مكوب مشمش مجفف ,  1كوب خوخ مجفف , 1كرفس مفروم ,

 سمنة.

 

  فتة الدجاج 2

 حبش ) دٌك رومً ( محشو بالخضر والفاكهة 3
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 طرٌقة التحضٌر :

 الباقً ٌقطع إلى شرائح . وأمامكعبات صغٌرة إلى قطع ٌٌقشر التفاح و -1

 ٌقشر الجزر وٌبرش بٌنما ٌقطع الباقً إلى شرائح . -2

 المقطعة مع الزبٌب ونضع بجانبه شرائح التفاح  . باألصنافٌحشى داخل الدٌك الرومً  -3

 ٌدهن الدٌك الرومً بالسمنة وٌدخل إلى الفرن لمدة ساعة ونصف. -4

 بالمرقة كً ال ٌجف الدٌك . واألخرترش الصٌنٌة بٌن الحٌن  -5

 ر المشوٌة .ٌقدم مع الرز والخض -6

                     

 

 دقٌقة . 60الوقت  –أشخاص  ألربعةالكمٌة  – 1030الوحدات الحرارٌة 

 المكونات:

ملعقة كبٌرة بصل مقطع جوانح , ملعقة  2مسحب ومقطع مكعبات , زٌت نباتً ,  دجاجغم  1455

 كوب كرٌما . 5ملعقة عصٌر حامض ,  2ملعقة خردل ,  1ثوم مدقوق , كوب فطر مقطع , 

 طرٌقة التحضٌر:

 دقائق . 5البصل والثوم وٌقلب لمدة  إلٌهنضع الزٌت فً طنجرة على النار ونضٌف  -1

 .نضٌف الفطر ثم الدجاج  -2

 . لحامضاعصٌر نضٌف الخردل وعندما تبدأ المواد بااللتصاق نضٌف  -3

 نخفف النار وتترك لمدة نصف ساعة .لمواد بالكرٌما ونغمر جمٌع ا -4

 . األبٌض األرزتقدم هذه الوجبة مع  -5

 

 

 

 ستروغونوف بالدجاج 4
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 دقٌقة . 45الوقت  –أشخاص  ألربعةالكمٌة  – 745الوحدات الحرارٌة 

 المكونات:

غم دجاج  1455ملعقة ثوم مدقوق ,  2ملعقة كبٌرة بصل مفروم ,  2ملعقة كبٌرة زٌت نباتً ,  3

 2/1كوب طحٌن ,½ كوب مرق عظام الدجاج ,  2كوب لبن ,  2مسحب ومقطع إلى مكعبات , 

ب جزر مقطع دوائر وبازالء ملعقة كبٌرة كاري , كو 2كوب لوز مسلوق ومقشر , ½ كوب زبٌب , 

 لوقة.مس

 طرٌقة التحضٌر:

نضع الزٌت فً طنجرة ونضٌف إلٌه البصل والثوم والجزر والبازالء والزبٌب وتقلب على نار  -1

 متوسطة .

 ٌرش الطحٌن والكاري على المواد فً الطنجرة وتحرك ثم نضٌف المرقة . -2

 دقٌقة ثم تقدم . 25تترك الوصفة على نار متوسطة لمدة  -3

 وإلى جانبها الرز.تزٌن باللوز والجوز والزبٌب  -4

 

 دقٌقة . 40الوقت  –الكمٌة ألربعة أشخاص  – 595الوحدات الحرارٌة 

 المكونات:

ملعقة بصل مفروم , ملعقة صغٌرة  2ملعقة زٌت طعام ,  2غم دجاج مسحب مقطع مكعبات,  1455

كوب  2فلفل حار, 2صغٌرة , كوب جزر مقطع دوائر  1كوب فاصولٌا حمراء ,  2ثوم مدقوق , 

 صلصة التاباسكو.

 

 دجاج بالكاري 5

 دجاج بالتوباسكو 6
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 طرٌقة التحضٌر:

نضع الزٌت فً طنجرة على نار متوسطة ونضٌف البصل والثوم ودوائر الجزر وقطع الدجاج  -1

 والفلفل الحار.

 نضٌف الفاصولٌا الحمراء بعد غسلها . -2

 دقٌقة لتنضج . 25دقائق نضٌف صلصة التاباسكو وتترك لمدة  5بعد مرور  -3

 فً جاط التقدٌم وتقدم مع البرغل .تسكب  -4

 

 

 دقٌقة . 60الوقت  –أشخاص  ألربعةالكمٌة  – 1285الوحدات الحرارٌة 

 المكونات:

كوب فستق ½ كوب جزر مكعبات مسلوق ,  1غم لحم هبرة ,  355,  غم لحم دجاج مفروم 1455

 صفار بٌض مخفوق . 2غم عجٌنة الفوٌتً ,  355بٌضات مسلوقة ,  3مسلوق مقشر , 

 طرٌقة التحضٌر:

 لحم الدجاج المفروم . إلىتضاف مكعبات الجزر المسلوقة  -1

 الدجاج علٌها.ترق عجٌنة الفوٌتً بشكل مستطٌل وتمد لحمة  -2

م الهبرة المفرومة فً وسط لحمة الدجاج ونرسم فً وسطها بواسطة السكٌن خطاً عمٌقاً نضع لح -3

 نضع فٌه البٌض المسلوق .

 . األخرىفوق  أحداهمانغلف البٌض باللحمة ثم تغلف اللحمة بالدجاج ثم نطبق قطعتً العجٌن  -4

 أرباع الساعة . تدهن العجٌنة بصفار البٌض وتدخل إلى الفرن بدرجة حرارة متوسطة لمدة ثالثة -5

 تقطع حلقات وتقدم مع المرافقات. -6

 

 

 ملفوفة الدجاج 7
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 دقٌقة. 30الوقت  –أشخاص  ألربعةالكمٌة  – 415الوحدات الحرارٌة 

 المكونات:

كوب كزبرة مفرومة , رشة  7ملعقة زٌت طعام , ملعقة ثوم مدقوق ,  2دجاج مسحب , غم  1455  

 ملح.

 طرٌقة التحضٌر:

 الزٌت فً طنجرة على النار وعندما ٌحمى نضٌف إلٌه الدجاج المسحب والمقطع مكعبات. نضع -1

 نضٌف الثوم المدقوق وٌحرك بعد دقائق نضٌف الكزبرة وتحرك جٌداً. -2

 نضٌف عصٌر الحامض وتترك لتنضج. -3

 ٌقدم هذا الطبق مع البطاطا المحمرة. -4

 

 

 دقٌقة . 45الوقت  –الكمٌة لستة أشخاص  – 640الوحدات الحرارٌة 

 المكونات:

ملعقة ثوم  1ملعقة زٌت نباتً ,  2حبات شرائح باذنجان مقلٌة ,  3غم دجاج مسحب ,  1455

مالعق جوز مبشور, رشة ملح , رشة  3مالعق صنوبر ,  3مالعق بصل مفروم ,  3مدقوق, 

 كوب حمص حب مسلوق. 2كوب صلصة بٌضاء ,  2كمون, 

 التحضٌر:طرٌقة 

 ٌدهن قعر صٌنٌة تدخل الفرن بالزٌت والثوم. -1

 زٌت فً طنجرة على النار وٌضاف إلٌه البصل.النضع  -2

 دجاج بروفٌنسال 8

 غراتان دجاج 9
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 والصنوبر وتقلب حتى تنضج. ٌضاف الدجاج المسحب المفروم والجوز المبشور -3

 نضع فً قعر الصٌنٌة أول صف شرائح الباذنجان . -4

 ع قسم من الحمص المسلوق.من الباذنجان م األولنسكب قسم من الحشوة فوق الصف  -5

بالصلصة البٌضاء وندخلها فً فرن متوسط الحرارة لمدة ربع ساعة وتقدم  األخٌرةنغلف الطبقة  -6

 مباشرة.

 

 

 دقٌقة. 35الوقت  –الكمٌة لستة أشخاص  – 980الوحدات الحرارٌة 

 المكونات:

 6كوب كعك مطحون ,  2كوب طحٌن ,  2حبات بٌض ,  3 قطع , 8دجاج مقطع إلى غم  1455

 كوب زٌت طعام .

 طرٌقة التحضٌر:

آلة البروستٌد وهً آلة تضغط الزٌت  استعمالمالحظة: من الصعب تحقٌق هذه الوصفة من دون 

 مع البخار مما ٌجعل الدجاج ٌنضج بسرعة .

 تغلف بالطحٌن.تنقع قطع الدجاج خالل اللٌل فً تتبٌلة الشٌش طاووق ثم تصفى و -1

 نخفق البٌض ونمرر به الدجاج وٌغلف بالكعك. -2

 نضع الزٌت فً طنجرة لكً ٌحمى . -3

دقائق وتخرج وتوضع فً صٌنٌة مغلفة بورق امتصاص  8 الحار لمدةنضع قطع الدجاج بالزٌت  -4

 الزٌت.

 تقدم مع البطاطا والخضار السوتٌه. -5

 

 

 

 دجاج بروستد 10
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 العبارات الصحٌحة وكلمة )خطأ( أمام العبارات الخاطئة.: ضع كلمة )صح ( أمام 1س 

 , ذلك من العكس جاء إذا أما, للخارج والمنتفخة الجاحظة بالعٌون الطازجة السمكة تتمٌز .1

 .أٌام منذ تم الصٌد أن ٌدل فهذا

 د هً اللحمة والدجاج.مواد تحضٌر دجاج البروست .2

 درجة . 645الوحدات الحرارٌة لدجاج غراتان هً  .3

 زاهٌة حمراء تكون أن ٌجب إذ خٌاشٌمها, لون خالل من األسماك جودة مستوى ٌقاس .4

 .والمعة ورطبة

 وبشكل شدٌدة لحرارة بتعرٌضها وانضاجها الطٌور لحوم إحمرار عن هوعبارة القلً .5

 .مباشرة

 السمك البحري ٌختلف عن السمك النهري. .6

 لدرجات وتعرٌضها بالماء فً بغمرها الطٌور لحوم انضاج عن عبارة, هً بالماء الغلً .7

 .الطٌر لحم وشدة لنوع تبعاً  الشدة مختلفة حرارة

 : تعتبر اللحوم البٌضاء من أكثر اللحوم انتشاراً ورغبة عالمٌاً وضح ذلك مع ذكر األمثلة؟ 2س 

 . الطٌور وتقطٌع تنظٌف عند األولٌة التحضٌراتعدد :  3س 

 : املئ الفراغات التالٌة: 4س 

 النهر أو البحر كرائحة رائحتها تبدو أن  ..................... عالمات من .............. رائحة .1

 .قدمها على ٌدل فهذا , ذلك غٌر رائحة أٌة شممت وإن,  والٌود

 هً .............. و.............. . المشويج مقادٌر دجا .2

 لها والتً,  األدخنة أنواع ألحد الطٌور لحوم تعرٌض عملٌة هً .............................. .3

 . الممٌز الطعم اكسابه إلى باإلضافة اللحم قطع إنضاج فً مباشر تأثٌر

 ٌزٌن طبق صٌادٌة السمك بـ ............ و............ . .4

 أسئلة  الفصل
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 الطازجة الطٌور لحوم طهً خالل من الوصفات تحضٌر عملٌة هً ........................ .5

 .الزٌتون زٌت او السمن أو النباتً الزٌت فً  الغذائٌة بالوصفات والداخلة

 .تسحٌب ...................نقصد بطرٌقة ال .6

 ٌتم التً الكهرومغناطٌسٌة الطاقة من شكل استخدام  عملٌة هً ........................ .7

 باستخدام أو, المٌكرووٌف فً الطهً مثل ٌكون أن ٌمكن هذا, الطٌور لحوم إلى توجٌهها

 .محمصة أو الفرن فً مثل الكهربائٌة التدفئة عنصر من المشعة الحرارة

 :  وضح طرٌقة عمل طبق كروكٌت الدجاج . 5س 

 : عدد خمسة أطباق عالمٌة المكون الرئٌسً لها الدجاج. 6س 

 ج .مكونات وطرٌقة عمل ملفوفة الدجا: اشرح  7س 

 

 


