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 الوجبةالوجبة تكفيتكفي لستةلستة أشخاصأشخاص

 الوقتالوقت المستغرقالمستغرق للتحضیرللتحضیر: ٤٠٤٠ دقیقةدقیقة

 الوقتالوقت المستغرقالمستغرق منمن البدایةالبدایة للنهایةللنهایة: ٥٥٥٥ دقیقةدقیقة
 

 

  الوحداتالوحدات الحراریةالحراریة لكللكل حصةحصة:

 ٧٧٧ حریرة؛ ١٤ غ دهون (١٦،٦ بالمائة من الدهون)؛ ٣٠ غ بروتین؛
 ١٣٤ غ كربوهیدرات ؛ ٢٤ غ ألیاف غذائیة؛ زیرو أومیغا كولیسترول؛ ٣١

 ملغ صودیوم.

 

 إرشاداتإرشادات:
  من أجل وجبة سریعة یستخدم الحمص والعدس●

 المعلب.
  تضاعف كمیة الصوص في حال الرغبة باستخدامه●

 عند مائدة الطعام.
  یمكن قلي البصل مسبقا قبل عدة أیام واالحتفاظ به في●

 حافظة محكمة االغالق.
  لكم الحریة باستخدام أي نوع من المعكرونة او االرز●

 الن النكهة كلها تكمن في الصوص.

 
 
 

 المقادیرالمقادیر:
 كوبین رز ابیض قصیر، منقوع بالماء لمدة ثالث●

 ساعات
 كوب عدس بني مطبوخ مع االحتفاظ بماء السلق●
 كوبین معكرونة●
 كوبین حمص مطبوخ مع االحتفاظ بماء سلقه●
 نصف كوب شعیریة●
 ٤ بصالت●
 زیت نباتي حسب الحاجة●
 ملح●

 الطشةالطشة (الصوصالصوص):

 ٤ مالعق كبیرة زیت زیتون●
 ٧ فصوص ثوم مفروم●
 ٣ مالعق خل ابیض●
 نصف لیتر بندورة طازجة مقشرة ومطحونة او نصف●

 لیتر معجون بندورة معلبة مطهیة
 قرن فلفل حار (اختیاري)●
 ملعقتین صغیرتین كمون مطحون●
 ملح●
 فلفل●
 ورق كزبرة للتزیین●

 
 طریقةطریقة التحضیرالتحضیر:

  یغسل األرز بالماء البارد ویستمر بالغسل حتى یصبح الماء●
 شفاف ومن ثم یصفى من الماء.

  یوضع في قدر ثالث مالعق زیت نباتي وتضاف الیه الشعیریة●
 مع التحریك حتى یصبح لون الشعیریة بني ذهبي وعند ذلك
 یوضع األرز ویحرك بإضافة ملعقتین صغیرتین من الملح.

 یضاف الماء بعد دقیقة من التحریك حسب التعلیمات الموصى
 بها حسب نوع الرز المستخدم و یجب اضافة نصف كوب ماء

 من أجل الشعیریة.
  یغطى القدر ویطبخ األرز حسب التعلیمات. عند امتصاص●

 األرز والشعیریة للماء یبعد عن النار ویحرك األرز مرة واحدة
 بملعقة خشبیة ویترك جانبا مغطى بمنشفة مطبخ حتى یصبح

 جاهزا لالستخدام.
  یقطع البصل الى شرائح ویقلى بزیت غزیر على نار عالیة●

 حتى یصبح مقرمش ولونه بني ویصفى على منشفة ورقیة.
  في حال استخدام العدس و الحمص الجاف عوضا عن المعلب●

 تتبع تعلیمات المصنع للسلق. یرجى االنتباه الى نقع الحمص من



 المساء في ماء غزیر ووضع ملعقة صغیرة من البیكنج صودا
 للماء عند البدء بالطهي. إذا كان العدس والحمص معلب

 یوضعوا على النار حتى یصلوا لدرجة الغلیان فقط.
  یبدأ بعمل الطشة (الصوص) وذلك بأن یحمى الزیت ویقلى به●

 الثوم حتى یبدأ بتغییر لونه ثم یضاف الیه الخل ویحرك وبعد
 ذلك یضاف صوص البندورة المعلبة والكمون والملح والفلفل

 الحار. تترك لتغلي مدة ١٥ دقیقة على األقل لتسمك.
  تطهى المعكرونة حسب تعلیمات المصنع وتصفى من الماء.●
  أصبحت الوجبة جاهزة للتجمیع. یوضع في صحن التقدیم اوال●

 الرز بالشعیریة ثم العدس المصفى ثم المعكرونة وآخیرا
 الحمص. عند ذلك َیْصب الصوص فوق المكونات ویزین

 بالبصل المقلي والكزبرة.

 


