


التـــو يـتـــات

يســية أثنــاء  ـــبــــــــات الر�ئ �لــوى شــعبي�ةٌ مشــهور�ةٌ وموروثــة لــدى أهــــــــل الــعـــــا، ال ترتبــُط بالو�ج
تقديــــمها وتنــــــــاولها.

الـمكونــــــات

1 ملعقــة شــاي - خميـــر 1 كــوب - مــاء    رشــة - ملــح             3 أكــواب - دقيــق          
روش        1 ملعقة شاي - هيل ناعم             1 ملعقة طعام- سمن          ½ ملعقة شاي - كمون م�ج

ر طريقة الت�ض�ي

البلــدي. البيــض  صفــار  ــم  ب��ج صغيـــرة  كــرات  إلـــى  باليــد  تقطــع  ثــم  املكونــات  ــن  تع�ج  .1
مـــــــبــــــــــــــروم.  أصــــــبــــــــــــــع  نــــــصــــــــف  لــــــتــــــــشكل  الـــــــخــــــســــــــف؛  فـــــــــي  تــــــــــــفــــــــرك  ثــــــــم   .2
، ثم تتـرك ��ةى تـبـرد، وترش ببودرة السكر. ىي 3. ثم تقلـى فـي الزيت ��ةى تكتسب اللون الذه�ج



�ي املدينة املنورة، ي�بها الناس ويقبلون عليها  السوبيا من املشــــــروبات الرمضانية الشعبية �ف
. �ي شهر رمضان املبارك خاص�ةً �ف

املكونات 

ر إل� املاء ثم السكر.  1. يضاف الشع�ي
�ي �رارة ج ملدة 24 ساعة �ف رك املزيح� 2. ي�ة

�ف آلخر.  الغرفة ويقلب من ��ي

الــتـــ�ضـــيـــــر

رام - هيل                 رام - قرفة                      5 �ج ر - ماء                  5 �ج ر                  ½1 ل�ة       4 أكواب - شع�ي
2 كوب - سكر )�سب الرغبة(

ج وتضاف البهارات املعطرة. 3. يصفى املزيح�
. يدًا ويقدم مع الثلح� ج �ج رد املزيح� 4. ي�ج

السوبـــيـــا



�ي منطق�ةىي مكة واملدينة. رف �ف �ج هو أ�د أشهر أنواع ال�ف

املكونات

ســـــــــــكـــــــر  - صغيـــــــــرة  ملعقــة   ¼ خميـــرة           - صغيـــرة  ملعقــة   ½ دقــــــــيـــــــــــق         كــــــــــــوب 
رة- سمن أو زيت أو زبـــــدة رة - ملح            ¾ كوب - ماء دافـــىئ              2 ملعقة كب�ي ¼ ملعقة صغـ�ي
� )اخـتياري( �        سـمسم أو �ـبة سـوداء للو�ج رة - زيت ذرة أو زيت زيتون لدهن الو�ج 2 ملعقة كب�ي

ر طريقة الت�ض�ي

يـن الدقيق األبيض سـميك القوام، إذ يتـم فرد� ومن ثم ثقب� بأداة خاصة لتسريع عملية  1. يصنع من ع�ج
� فـي التنور. نض�ج

ر البيتـزا أو صينية  ة �رارة من أسفل الفرن، من ثم نسخن ��ج �ف الفرن عل� أعل� در�ج 2. نبدأ بتسخ�ي
مقلوبة ملدة ساعة عل� األقل. 

 
ر أو  يـن عل� ال��ج �ي أعل� الفرن، من ثم نضع الع�ج بـز نغيـر �رارة الفرن من أسفل لتكون �ف 3. عند ال�ف

.� ق أو ل�يـن ا�مرار الو�ج رك ملدة خمس دقا�ئ �ف ألعل� الفرن، ي�ة ـ�ي � الع�ج الصينية املسبق تسخينها وو�ج

خبـــز التميـس



يدًا ثم يغمر باملاء،  1. يغسل ال�مص �ج
�ي مكان  رك �ف تضاف ل� ملعقة السكر وي�ة

ج ملدة 8 ساعات  �ئ مع�ةم ودا�ف
2. يصفــى ال�مــص مــن املــاء مــع اال�تفــاظ 

باملــاء الــذي يســتخدم لوقــت ال�ــق 
ــرة والســكن  م�ي 3. يخلــط الدقيــق وامللــح وال�ف

وال�مــص وي�ــرك 
مــاء  مــن  وا�ــد  كــوب  بمقــدار  ــن  يع�ج  .4

ل�مــص  ا
ينة ملدة 20 دقيق�  رك الع�ج 5. ت�ة

ريــة مثقوبــة  6. تشــكل علــ� شــكل أقــراص دا�ئ
مــن املنتصــف 

7. تدهن األقراص بالعسل وترش بالسمسم 
رك ملدة ساعة  8. تغطى بقماش مبلل وت�ة

ــة 200 ملــدة  ــ�ي فــرن ســاخن علــ� در�ج ــرف �ف 9.تخ�ج
20 دقيقــة 

ــ�ي بعــض الوصفــات قليــل  *مل�وظــة: يضــاف �ف
مــن مســ�وق بهــار الشــيبة للتنكيــ�

ايُد  رف راثية ال�ةىي ي�ة تشتهر منطقة املدينة املنورة بأنواع من املأكوالت واألطباق الشعبية وال�ة
ها. الشريك  اإلقبال عليها كل يوم من أهال�ي املدينة املنورة أو زوارها من داخل اململكة وخار�ج

ر بطريقة معينة، وسبب  �صفّ رفٌ �يُ رة، وهو خ�ج ري، أو الس��ي ، ويسمى الشريك ال��ج املدي�فىي
ر. �ي طابونة ��ج عمل �ف ري ألن� �يُ تسميت� بالشريك ال��ج

رام رة - 2�ج رام          خم�ي     دقيق - 3كوب         �مص هندي - 4/1كوب            ملح - 5�ج
ر         سمسم- للتغطية رة        �مص1-كوب        عسل- للتخم�ي   سمن - 2ملعقة طعام كب�ي



لــدى أهــل املدينــة املنــورة ومكــة املكرمــة مــع شــهر رمضــان املبــارك عــادات وتقاليــد ارتبطــت بــ� 
ــ�ي تنــوع الســفرة الرمضانيــة،  ر مــن غيـــر�، ســواًء فـــي األطبــاق، وال�لــوى، واملشــروبات، أو �ف ــ�ث أكـ
رهــا، ممــا يعطيهــا نكه�ةً مميـــزة لدى اســتخدامها  ى ذلــك ليصــَل إلــ� تبخيـــر األوانـــي وتعط�ي وتعــّدَ

ــ�ي األكل أو الشــرب، ومنهــا تبخيـــر أوانـــي املــاء بالـــمستكة. �ف

املكونات

ــــمـــــــر - 2 و�ـــــــدة ـــــــــــــــــــــــــــرام                 �ج          مــــــــســــــــتــــــــكة - 10 �ج
      ماء الورد - 8 مل )كادي أو زهر(                  مـــــــــــاء - 1 لــــــــــتـــــــــــر 

ر طريقة الت�ض�ي

1. يــــــــتــــــم إضافة مــــــــــاء الورد إل� الــمـــــاء 
ــيـــــــــــــــدًا ويقلب �ج

ــمــــر 2. يـــتـم إضـــافة الــــمستــكـة عل� الــــ�ج
�ي إنـــــاء م�كم ي�ةم تبخيـر املاء املعطر  3. �ف

اوز الدقــيـــــــقــة بدخان املســكة ملدة ال  تــتـــــــــــــــ�ج
4. يــــــــبــــــــــرد الـــــمـــــــاء أو يـــــشــــــرب مع 

الثــــــــلح�

الماء المبرخ    بالمستكة



�ي وا�ة األ�ساء، ولقد تأثرت  �ي املنطقة الشرقية، خصوصًا �ف راثية �ف هو أ�د أشهر املأكوالت ال�ة
من األكات التقليدية لدول  د� �ف �ي بهذا الطبق؛ إذ ن�ج ج العر�ج ليح� املناطق املطلة عل� سا�ل ال�ف

�ي وا�ة األ�ساء. ي، وهو أ�د أقدم األطباق �ف لي�ج لس التعاون ال�ف م�ج

املكونات

م            مركز اللومي           ماء مغل�ي رة ال��ج       �ب �ساوي )�نطة(          قطع الل�م كب�ي

ر طريقة الت�ض�ي

ي�ةم إعدادها بعد إعداد طبق الهريس، والذي ي�ةم إعداد� بغل�ي ال�ب ال�ساوي مع قطع الل�م 
زٌء من�  انسًا، ثم يؤخذ �ج م ملدة 3 ساعات مع الك�ةم، ثم ي�ةم دق� ��ةىي يصبح مت�ج رة ال��ج كب�ي

 . ويضاف ل� مرّكز اللومي واملاء املغل�ي

شوربة الهريس



�ي م�افظة ال�ناكية شرق املدينة املنورة وم�افظة مهد الذهب، يتوارثها األبناء  انتشرت �ف
يل. يًا بعد �ج منذ القدم �ج

املكونات

رام - ل�م ضأن بالعظم         1 و�دة - قرفة          6 و�دات - فلفل أسود ص�يح                                   250 �ج
رة(        1 ملعقة شــــــاي - ثـــوم مهروس     5 و�دات - هيل       ½ كوب - بصل )قطع صغ�ي

رام - كركــــــم مط�ون               رام - فلفل أسود مط�ون         2 �ج      3 ماعق كبيـرة - سمن       2 �ج
وع النوى         رف ـــــــرام - بــــهــــــــارات مـشــكلة                 ¼ كوب - تمر م�ف     2 �ج
    3 أكـــواب - مرق الل�م املصفى                1 كـــــــــوب - دقيـــــــق القـــمـــح       

ر طريقة الت�ض�ي
�ي ماء مع البهارات  1. سلق الل�م �ف

الص�ي�ة والبصل وامللح.
�ي  �ي وعاء آخر ي�مر البصل والثوم قليًا �ف 2. �ف

السمن، ثم تضاف البـــــــهارات وال�ةمر ومرق 
. الل�م ��ةى يغل�ي

يًا مع مراعاة  3. يضاف الدقيـــــــــــــــق تدريـــــ�ج
الت�ريك املس�ةمر بـــــــالسواط )ملعقة 

خشبية( ��ةى ال يتكتل.
اهزة عندما يـنـفــصل  4. تكون العصيـدة �ج

الدقيــــــق عن القدر.
5. تقدم مع قطع الل�م وتزيــــــــن بالــــسمن 

رة من ال�ةمر.  وقطع صغ�ي
انبها. �ي املرق ب�ج 6. يقدم با�ة

العصيدة باللحم



ع م�اصيلها الزراعية، ومنها  طب�ةٌ تاريخىيٌّ قديٌم، اشتهرت ب� منطقة املدينة املنورة ال�ةىي تتنّوَ
ر. �ي أسواق املدينة املنورة وخي�ج ر�ةٍ �ف ية ال�ةىي تتوافر بك�ث ربز أ�د الفواك� املا�ئ ال�ف

املكونات

ح خربز قاسىي   ½ كـــــيــــــــلو - كنـــــــــافــــــة            1 كيـــــلو - شرا�ئ
رة رة - هيــــل           ¾ كـــــوب - سمن غنـــم  ش�ي 1 ملعقة كب�ي

ر طريقة الت�ض�ي

�ف وتوضــع  توضــع الكنافــة فـــي وعــاء مناســب وتفــرك بالســـمن والهيــل ثــم تقســـم إلـــى قســـم�ي
ح  يــدًا، ثــم تفــرد طبقــة أولـــى مــن الكنافــة وتــرص شــرا�ئ انبــًا، ثــم تدهــن الصينيــة بالســـمن �ج �ج
ربــز ت�تهــا، ثــم ت�مــر علـــى  ح بالكنافــة املتبقيــة �تـــى ال يظهــر ال�ف ربــز فوقــ�، ثــم تغطــى الشــرا�ئ ال�ف
ــة �ــرارة 180، وتســقى  هــا فـــي فــرن ملــدة 24 دقيقــة علـــى در�ج رف هتيـــن أو يتـــم خ�ج النــار مــن ال�ج
ــب أن  رة. ي�ج ــل تضيــف قطــرات مــن مــاء الزهــر للشــ�ي رة وتقطــع وتقــدم.   بعــض العوا�ئ بالشــ�ي
ــة �ــرارة الغرفــة، وال تكــون ســاخنة �تـــى ال تفقــد الكنافــة القــوام املقرمــش. رة بدر�ج تكــون الشــ�ي

ربز �لوًا. ل تصنع الشيـــــــرة للكنافة عندما ال يكون طعم ال�ف كانت العوا�ئ

والهيــل. بالســـمن  الكـــــــنـــــــــافة  تـــــــــفرك   .1
فـــي  الكنافــة  مــن  األولـــى  الطبقــة  تمــد   .2

صيــــنيـــــة الـخبـــــز.
ح الـخربـــــــــــز عل� طبــــــــــقة  3.  تـــــــــــــرص شــــــرا�ئ

الكنــــــــــافة األول�.

الكنافــة يــدًا بطبقــة مــن  ربــز �ج ال�ف 4. يغظــى 
ــــــة �ــــــرارة  تخبـز لـمدة 24 دقيـــــــقة عل� در�ج

ــــــــة. 180 در�ج

الكنافة بالرخبز



ميـــر املصنوع  ــازان، وهــي عبــارة عــن فتــات خبـــز ال�ف ــ�ي منطقــة �ج راثيــة �ف هــي مــن أشــهر األطبــاق ال�ة
من �بوب الذرة املخمرة املوضوعة بوعاء فخاري )ال�يسية(، واملضاف لها مرقة وقطع الل�م.

املكونات

      فتــــــات خبــــز الـخميــــــر )املعمول من �بــــــــــوب الذرة الـمخمرة وال�ةىي تضيـــــــف عليــــ� طعم 
رف           مـــــرقـــــــــة وقـــطــــع اللـــ�ـــــم        ســـــــــــــمــــــــــــن        لبــــــــــــــــــن )اختيــاري(       الـــ�موضة الـممـــ�ي

زيـــت السمسم           بــــــصــــل

ر طريقة الت�ض�ي

ر )املعمول من �بوب الذرة املخمرة وال�ةىي تضيف علي� طعم  م�ي رف ال�ف يتكون من فتات خ�ج
�ي إناء فخاري عميق يسمى بال�يسية، وتضاف ل� مرقة وقطع  ( ويوضع �ف رف ال�موضة املم�ي

 .� الل�م وتقدم بالسمن عل� الو�ج

، وعندما ال يضاف ل� مرق الل�م، نستخدم مغل�ي املاء  �ف �ي بعض أمثلت� يضاف ل� الل�ج كذلك �ف
�ي هذ� ال�ال فتة الهواء. املضاف ل� زيت السمسم والبصل والبهارات ويسمى �ف

فــتــة الخميـر



، وهي  �ف صنع قديمًا من الط�ي �ف كانت �ةُ �ي ��ي فيف، �ف ُسّمي طبق الطاوة عل� اسم املقاة املستديرة، واملصنوعة اليوم من املعدن ال�ف
، وهو طبق تقليدي من أطباق املناطق السعودية الوسطى.  رف �ج ال�ةىي يقل� فيها ال�ف

املكونات
رام - دقيق القمح الكامل     رة - ســكر ناعم             375 �ج افة نشــطة              2 ملعقة طعام كب�ي      1 ملعقة صغيــــرة - خميـــرة �ج
ـفـــف              1 ملعقــة كبيـــرة - دقيــق الــذرة ـــــــــــرام - الدقيــق العــادي              3 ماعــق كبـــــيـــــرة - �ــليــــب مـ�ج     150 �ج
رة - زيت الزيتون   ركة         2 ملعقة كب�ي رة - �بة ال�ج ج باودر(        1 ملعقة صغـ�ي       1 ملعقة صغيـرة - مس�وق التخميـر )البيكنح�

زيت نباتـي للقلـي              دبس ال�ةمر للتقديم

ر طريقة الت�ض�ي

م ويضاف  رة ال��ج �ي قصع�ةٍ صغ�ي رة مع السكر �ف م�ي 1. توضع ال�ف
رك  �ة يدًا، ثم يغّطى و�يُ ج �ج خلط املزيح� إليها 180 مل من املاء و�يُ

انبًا ملدة 15 دقيقة ��ةى تتكّون في� فقاعات. �ج

�ي وسطها. ل �فرة �ف يدًا وتشّكَ افة �ج خلط املكّونات ال�ج 2. �ةُ

خلط  رة وزيت الزيتون إل� ال�فرة و�ةُ م�ي ج ال�ف ضاف مزيح� 3. �يُ
ج ��ةى ال�صول  ن املزيح� ع�ج يًا مع الدقيق، ثم �يُ ل تدري�ج السوا�ئ

رة، ثم تغّطى  صنع منها كرة كب�ي ينة ملساء و�ةُ عل� ع�ج
رك لتتخّمر عل� �رارة  �ة ينة بمنشفة مطبخ رطبة و�ةُ الع�ج

الغرفة ملدة ساعة ونصف. 

ع ما أمكن إل�  ينة لتصبح بسماكة 2 سم وتقّطَ َمّد الع�ج 4. �ةُ
ينة  ن الع�ج ع�جَ �ف بقطر 5 سم، ثم �ةُ �ي ر بواسطة قاطع ع�ج دوا�ئ

رك  �ة ر؛ و�ةُ صنع منها املزيد من الدوا�ئ َمّد وثم �ةُ املتبقية قبل أن �ةُ

ق.  انبًا ملدة 10 دقا�ئ رة �ج هذ� األخ�ي

رة عل� نار متوسطة لقل�ي  �ي مقا�ةٍ كب�ي 5. يوضع زيت القل�ي �ف
رف قليًا عميقًا، وعندما يصبح الزيت ساخنًا )يمكن إلقاء  �ج ال�ف

�ي الزيت الختبار �رارت�، فإذا  �ف �ف �ي دًا من الع�ج رة �ج قطعة صغ�ي
اهز(،  تكّونت فقاعات �ولها عل� الفور، فهذا يع�فىي أن الزيت �ج

در ما تتسع املقاة من أقراص دون أن تكون  لقى في� ب�ةَ ثم �يُ
قل� مع سكب الزيت الساخن  راصة، ثم �ةُ رة م�ة هذ� األخ�ي

ق أو ��ةّى  عليها من املقاة بواسطة ملعقة ملدة 3 إل� 5 دقا�ئ
ها  ذ، ي�ةّم إخرا�ج تنتفخ األقراص وتصبح ذهبية بالكامل. عند�ئ

من الزيت وتوضع عل� مصفاة شبكية مسّط�ة فوق صينية 
رف مع دبس  �ج م ال�ف ض الزيت فيها، ويقّدَ رف لتصفيتها من فا�ئ �ج ال�فَ

رف في� أو لسكب� علي�. �ج ال�ةمر إما لتغميس قطع ال�ف

التاوة



ّما وا�ة األ�ساء، وهو  �ي املنطقة الشرقية من اململكة، وال س�ي هو نوع من ال�لويات التقليدية �ف
يل إل� آخر. يعود اسم هذا  من ال�لويات السعودية األقدم واألهّم، وال�ةىي توارثها الطهاة من �ج

هرس( ال�ةمر باليد مع السمن أو الدقيق.  مَرس )أي �يُ ر� �يث �يُ الطبق إل� طريقة ت�ض�ي

املكونات
رتان - ماء الورد         1 رشـــــــة كـــــريــــــمة ــــرام - ســــكـــــر نـــــاعم         2 ملعقتان كب�ي      325 �ج

رام - دقيـــق  ون ال�ةمر         750 �ج رام - مع�ج     خيــــوط الزعفران أو ب�سب املذاق        250 �ج
�ي أو ســمن         ملعقتان كبيـرتان من الهيل املط�ون      القمح الكامل         150 - زيت نبا�ة

:        مكّســرات ب�ســب الرغبــة         5 إلــ� 6 �بــات - تمــر منـــزوع النــوى  �ف يـــ�ي رف مكّونــات ال�ة
ومفــروم فرمــًا خشــنًا )اختيــاري(

ر طريقة الت�ض�ي
ق( مع  رك ليذوب ويتكرمل )�وال�ي 4 إل� 7 دقا�ئ �ة �ي قدر عل� ناٍر خفيفة، و�يُ 1. يوضع السكر �ف

ضاف 250  راق�، ثم �يُ راب من نهاية هذ� العملية، والتأّكد من عدم ا��ة ت�ريك� عند االق�ة
رك لتغل�ي ملدة 10  �ة ة عن الفقاقيع، و�ةُ ل تفادي ال�روق النات�ج ج ب�ذٍر من أ�ج �ئ مل من املاء الدا�ف

يدًا. خلط املكّونات �ج ون ال�ةمر، و�ةُ ضاف ماء الورد والزعفران ومع�ج طفأ النار و�يُ ق، ثم �ةُ دقا�ئ

ق مع ت�ريك�  ص ملدة 7 إل� 10 دقا�ئ �ّمَ رة عل� نار خفيفة و�يُ �ي مقاة كب�ي 2. يوضع الدقيق �ف
ك  �ّرَ ضاف الزيت أو السمن، و�يُ راق�، ثم �يُ باس�ةمرار ��ةى يشقّر لون� مع ال�رص عل� عدم ا��ة

�ة  ، يل�ي ذلك إضافة الهيل إلي� والت�ريك ��ةى تنبعث الرا�ئ �ف �ي �ف إضافي�ةَ �ي ج ملدة دقيق�ةَ املزيح�
العطرية من�. 

ر  ك ��ةى يمتص� الدقيق ويبدأ هذا األخ�ي ج وي�ّرَ ضاف القطر من القدر إل� املزيح� 3. بعد ذلك، �يُ
ن باملكّسرات مع املزيد  �ي طبق التقديم، ويز�يَّ ج �ف سكب املزيح� باالنفصال عن بعض� البعض، ثم �يُ

م عل� الفور. من ال�ةمر �سب الرغبة ويقّدَ

الممروس



ف عل� ن�ٍو خاص. يمثل الساقو  دة والطا�ئ السقدانة هي �لوى تقليدية تشتهر بها مناطق مكة املكرمة واملدينة املنورة و�ج
ود  ي املو�ج ج من اللب اإلسفن�ج �ي هذا الطبق، وهو عبارة عن �بيبات بيضاء مصنوعة من النشاء املستخَر�� يسـي �ف املكّون الر�ئ
م بيـن  .  يعـ�فىي اسـم هذ� ال�لوى »لؤلؤة الساقو« نظرًا إلـى التشاب� القا�ئ �ي داخل سيقان أنواٍع مختلفة من النخيل االستوا�ئ

م السقدانة باردة مع  مها، وتصبح شب� شفافة عند طهيها.  تقّدَ �بات اللؤلؤ الصغيـرة و�بيبات الساقو التـي يتضاعف ��ج
�ي  ّما �ف ر هذا الطبق، يعّد مدى إتقان� مقياسًا ملهارة الطاهي وال س�ي رشة من الهيل املط�ون عل� سط�ها. وب�كم صعوبة ت�ض�ي
رض أن يكون قوام� سـميكًا بما يكفي لت�ةماسك �بات الساقو فـي القعر وال تنفصل عن بعضها البعض  ف�ة مكة واملدينة. إذ �يُ
م  أثناء الطهي. يمكن استخدام ماء الكادي أو الكاذي )املعروف أيضًا بماء البندان( إلضافة نكهة مميـزة، كما يمكن أن تقّدَ

و أو �بات التوت.  ح املان�ج ن�ةً بشرا�ئ السقدانة مز�يّ

املكونات

750 مل - �ليـــــب كامل الدســــــم         125  - ســـــــاقــــــــــو مغسول بالـماء البارد
ـــــــــــرام - ســــــكـــــر نــــــــاعم            ½ مـــــلــعـــقـــة صغيــــــــرة - هيــــــــل مـطــ�ــون 200 �ج
رام - فستق مقّطع رة - بتات الورد        10 �ج :        1 ملعقة كب�ي �ف ي�ي رف مكّونات ال�ة

�ي قدر عل�  1. يوضع ال�ليب والساقو �ف
نار متوسطة ��ةى الغليان، مع الت�ريك 

رك  �ة ل النار إل� خفيفة و�يُ بانتظام، ثم تعّدَ
طهى بهدوء ��ةى تنتفخ  ج ل�يُ املزيـــــــــح�

�بيبات الساقو  وتصبح طرية. 

خلط املزيح�  ضاف السكر والهيل و�يُ 2. �يُ
يدًا إل� أن يذوب السكر بالكامل، ثم  �ج

ق قبل أن  رك عل� النار لبضع دقا�ئ �ة �يُ
�ي قصعة التقديم.  ـسكب �ف �يُ

انبًا ملدة 10 إل�  رك السقدانة �ج �ة 3. �ةُ
رد  15 دقيقة عل� �رارة الغرفة ��ةى ت�ج

ريــــــــــدها  ة لت�ج نقل إل� الثلــا�ج قبل أن �ةُ
ر، وبعد 30 إل� 60 دقيقة، تكون  أك�ث
م  اهزة لألكل، �يث تقّدَ السقدانة �ج

باردة ومزينة ببتات الورد والفستق.

ر طريقة الت�ض�ي

السقدانـــة



يسية انب األطباق الر�ئ  عرفت منطقة املدينة املنورة تاريخيًا أنواعًا مختلف�ةً من ال�لويات إل� �ج
از، وال ( عند أهل ال��ج (، ويقال ل� )تطل�ي  ال�ةىي تعددت أنواعها ومذاقاتها، لعل منها: )التطل�ي
�ي املدن، ويطلق علي� )َ�َا( ملذاق� �ي با�ة رد( �ف �ف باسم� كما هو، ويسمى بـ)كاس�ة  زالوا م�تفظ�ي

ا كان موطن� األصل�ي باكستان، أو ؛ وأ�يًّ ل�ي  ال�لو، وهو بهذا يشب� املهلبية، أو السوقدانة، أو ال�ج

از وقيل أهال�ي رد(، فإ�فّ أهل ال��ج ي )كاس�ة رف ل�ي از عل� اختاف الروايات، أو أ�فَّ اللفظ إن�ج  ال��ج
.البيوت باملدينة ومكة هم املعنيون بإعداد� تاريخيًا

1 كوب - بودرة التطل�ي
رة - نشا ذرة 1 ملعقة كب�ي

¾ كوب - سكر
ل 2 كوب - �ليب سا�ئ

5 أكواب - ماء فاتر 
رو� املوز



ــري مــن دقيــق ال�نطــة أو الــذرة أو خليــط مــن ال�بــوب. صنــع بشــكٍل دا�ئ فيــف �يُ رف ال�ف ـــ�ج ُ�ــْو� نــوع مــن ال�ف الُلّ

املكونات

رام - ملح رة             1 �ج رام - خم�ي    1 كوب - دقيق قمح              2 كوب - ماء           2 �ج
روش      1 كوب - سكر#2   رام - سكر1#       1 كوب - لوز م�ج      5 �ج

رام - هيــــــــــل         ســــــمــــن      10 �ج

ر طريقة الت�ض�ي
انس، ويضاف املاء  يدًا بملعقة خشبية ��ةى تت�ج �ي إناء وتخلط �ج �ف �ف �ي ت�ضر مقادير الع�ج

�ي �رارة الغرفة  رك �ف ًا قابًا للصب، ثم تغطى وت�ة ينًا سا�ئ ج إل� أن يصبح القوام ع�ج بالتدريح�
ملدة 4 ساعات.

رك لتنفرد عل� املقاة بسمك 1 سم  �ي مقاة عل� النار وت�ة �ف �ف �ي تصب كمية قليلة من الع�ج
ب أن  هة األخرى، وال ي�ج تقريبًا، وعندما تبدأ الفقاعات بالظهور عل� سط�ها تقلب عل� ال�ج

دًا، وت�ضر ال�شوة بخلط اللوز والسكر والهيل ثم  ىي الفاتح �ج تكتسب لونًا أغمق من الذه�ج
�ف الطبقات ويرش عليها السمن املسخن وثم تقدم. ترش القليل منها ب�ي

ل. رة لتكوين خليط كثيف سا�ئ م�ي مع كل من الدقيق واملاء وامللح والسكر وال�ف 1. ي�ج
انبًا ليتخمر ملدة 4 ساعات. رك �ج 2. ي�ة

ج أو مقاة ساخنة.  ليط عل� سطح صا�� 3. تطهى كمية رفيعة من ال�ف
4. يخلط اللوز والسكر والهيل.

�ف كل طبقة وطبقة من مس�وق السكر والهيل  ر ب�ي كّون من مخبوز الل�و� طبقات، وين�ث 5. �ةُ
واللوز، ثم يسكب علي� السمن، ويقدم.

اللحوح الحلو



�ي من دون  ر من أطباق مكة املكرمة واملدينة املنورة، يشتق اسمها من فعل �اس، أي خَلط بشكل عشوا�ئ ال�يسة هي طبق شه�ي
وع النوى مع الدقيق والسمن، �يث يمكن  رف ج ال�ةمر م�ف ر هذا الطبق ال�ةىي تقوم عل� مز�� مقاييس دقيقة، ما يعكس طريقة ت�ض�ي

ر ضروري.  عل الطبخ غ�ي رف مما ي�ج �ج استبدال الدقيق بفتات ال�ف
�ي املدينة املنورة. كما يشيع تناولها عل� الفطور  د النبوي �ف �ي املس�ج مًا مع القهوة عل� اإلفطار خال شهر رمضان �ف م ال�يسة دا�ئ تقّدَ

�ف لبداية اليوم. �ي أيام الشتاء ملا تمن�� من دفء وطاقة الزَم�ي �ف
ْلَط  ِلُط �فَ �فْ ٍس، ِكاُهَما �يَ َع�يْ و �ةُ �جُ ٍس َوائَ َع�يْ ّمُ �ةُ ىي »ائُ زءًا من الثقافة الشعبية، فاملثل الشع�ج ل ال�يسة، الكلمة والطبق، �ج تم�ثّ

قصد ب� ال�الة ال�ةىي يخفق فيها شخص  َ�اُس«، ف�يُ س �يُ �يْ �ي عمل مشبو�. أما القول »عاد اْل�َ �ف �ف قصد ب� تواطؤ شخص�ي س« �يُ �يْ اْل�َ
�ي قول أ�د الشعراء: اء �ف �ف بلة. وكما �ج يد الط�ي رف �ي آخر ل�ي ما، ويأ�ة
ُس َدِك َ�ا�ئِ ْد َ�اَس هذا اأَلْمَر ِع�فْ َلُ� ... َل�ةَ �فَ ِم�ثْ �ف أمرًا ثّمَ تأت�ي �ج ِع�يِ �ةَ

املكّونات

رام - دقيق �ي     175 �ج رام - سمن        120 مل - زيت نبا�ة 60 �ج
اف. وة من املدينة، ولكن يمكن استخدام أي تمر �ج ل أن يكون من نوع ال�فاص أو الع�ج وع النوى، يفصفَّ رف م - تمر م�ف 1 ك�ج

 . �ف ع كل نصف إل� قسم�ي وعة النوى(، ثم يقّطَ رف ع النوى منها إن مل تكن م�ف رف �ف �ف )و�ةُ ع �بات ال�ةمر طوليًا إل� نصف�ي قّطَ 1. �ةُ
ق، أو ��ةى يكتسب الدقيق لونًا بنيًا  �ي قدٍر عل� نار خفيفة مع الت�ريك ملدة 4 إل� 6 دقا�ئ 2. يوضع السمن والزيت والدقيق �ف

راق�.  ذهبيًا - مع ال�رص عل� عدم ا��ة

م  �ي طبق التقديم ويقّدَ ج �ف سكب املزيح� ج كافة املكّونات ببعضها البعض، ثم �يُ �� رف ضاف ال�ةمر مع مواصلة الت�ريك ��ةى تم�ة 3. �يُ
عل� الفور.

ر طريقة الت�ض�ي

الحيسة 



رام - ل�م غ�فم رام - ش�م             200 �ج رام - بصل          50 �ج     1 كوب - فريك         80 �ج
رام - كمون رام - فلفل أسود        3 �ج رام - قرفة        3 �ج ان        3 �ج رام - خولن�ج     3 �ج

رام - ثوم رام - طماطم        20 �ج     80 �ج

يذّوب الش�م، ثم يــــضاف إلي� الل�م وي�مر، ثم ي�مر البـــــصل، ويضاف إلي� الطمــــاطم بعد 
. تقطيع�، مع الثوم والبهارات، والفريك، ثم يضاف إلي� املاء، ويطهى ��ةى ينضح�

الشوربة العالوي

�ي منطقة املدينة املنورة. راثية املشهورة ال�ةىي ارتبطت تسميتها بم�افظة الُعا �ف من األطباق ال�ة

املكونات

1. يذوب الش�م، وي�مر ب� الل�م.                                         
2. يوضع البصـــــــل وي�مر قليًا.

3. يضاف الطماطم بعد تقطيع�، و 

ر طريقة الت�ض�ي

رك  4. يضاف إلي� ماء ساخن وي�ة
ن�و ساعة ونصف تقريبًا ��ةى 

ج الل�م. ينضح�



عة إل�  ج األسمر )175 غ( مقـــــّطَ رف الصــــا�� ر املمّل�ة                4 أرغفة خ�ج رام - زبدة غ�ي   250 �ج
ر الطعام هاز ت�ض�ي رة، أو مفرومة فرمًا خشنًا بواسطة �ج مربعات صغ�ي

رام - عسل أو سكر الناعم عة           125 �ج رة ومقّطَ 8 �بات موز )1 كلغ( مقسثّ

المعصوب
ـــــبـــــز.  ـــــبة فطـــــور تقليــــــدية، ويعد بمـــــثابة النســـــخة الســـــــــعـــــودية من بـــــــــــــودينـــــغ ال�ف هي و�ج
هَرس مكّونات  لط والهرس، �يث �ةُ قد يكون اسم هذا الطبق مشتقًا من كلمة عصــــب أي ال�ف
دعى القد�، وهو عبــــــــارة عن  �ي وعـــــــاء �يُ طبخ هذا الطبق تقليديًا �ف املعـــــصوب أثناء طهـــــــيها، و�يُ

خلط فيها املكّونات. قصعة خشبية عميقة �ةُ

املكونات

ر طريقة الت�ض�ي
ك ��ةى  رف إليها وي�َرّ �ج ضاف ال�ف ة، ثم �يُ �ي مقاة عميقة ��ةى تذوب عل� نار هاد�ئ 1. توضع الزبدة �ف

 . ىي يصبح م�ّمصًا ويت�ّول لون� إل� ب�فىي ذه�ج
رف والزبــــــدة لل�صــــــــــــول عل� قوام  �ج هرس مع ال�ف ضاف فــــــــوق� املوز مع العسل والسكر و�يُ 2. �يُ

مهروس )بيوري�( وكثيف نوعًا ما. 
م عل� الـــــــــفور. َر�ة ويقـــــّدَ ن بإ�دى اإلضافات املقـ�ة �ي طبــــــق التــــــقديم، ويز�يَّ ج �ف سكب املزيـح� 3. �يُ

يارات التالية: مكّونات اإلضافات، أحد ال�خ
ركة العسل  ح املوز  الهيل املط�ون  �بة ال�ج القشطة شرا�ئ



راثــــــــــية املشــــــــهورة لدى ســــــكان املديــــــنة املنورة، وال زال متوارثًا ��ةى اليــــــوم. أ�ُد األطباق ال�ة

املكونات

�ي   رام - زيت نبا�ة رام - بيض        100 �ج 1000 غ من الدقيق       2 �ج
ال�ي من الدهون رام - ملح        500 غ من ل�م الغ�فم املفروم ال�ف   2 �ج
ــــرام - بـــصـــل رام - بقدونس )مفروم خشن(              80 �ج 100 �ج

رام - فلفل أسود رام - هيل مط�ون          100 �ج 3 �ج

�ي للقل�ي 2 �بة - بيض مسلوق        زيت نبا�ة

لها، ثم يضاف البصل ذو القطع ال�فشنة، وي�رك ��ةى تنضح�  تشو� الل�مة املفـــــرومة عل� نار متوسطة ��ةى تتبخر ســــوا�ئ
رد، ثم يضاف البقدونس والبيض املقطع. رك لي�ج املكونات، ثـــــــــم يضاف امللح والفلفل األسود ورشة من الهيل، ثم ي�ة

�ي  ن مع امللح، ويخــــــلط البيـــــض مع الزيت كخطوة أساسية ثم يصب �ف �ي إناء الع�ج ويــــــــعد البف املدي�فىي بأن يوضـــــــع الدقيق �ف
رك ��ةى ترتا�، ثم بعد ذلك تفرد،  ينة ناعمة وم�ةماسكة وت�ة ن باملاء ��ةى تتكون ع�ج ، ثم يع�ج منتصف كمية الدقيق، ثم يمز��

ىي ى بخليط الل�م وتقفل �وافها، ثم تقل� ��ةى تنتفخ وتكتسب اللون الذه�ج وتقطع مربعات متساوية، وت�سث
 

يدًا                  ج املكونات �ج 1. تمز��
رك  ينة م�ةماسكة وت�ة ن باملاء ��ةى يت�ّصل ع�ج 2. تع�ج

��ةى ت�ةماسك
ى بالل�م، وتقطع مربعات، ثم تقل�.           3. تفرد وت�سث

البُف المديني

ر طريقة الت�ض�ي

ها، 4. عمل الل�مة املفرومة ت�مر الل�مة ��ةى ينشف ما�ئ
 ثم يضاف البصل، ويقلب ��ةى يستوي، ويضاف امللح 

ء من الهيل، ثم يضاف البقدونس  ىي والفلفل األسود وسث
والبيض املقطع. 



كبسة األرز الحساوي

�ي اململكة.  رة وا�دًا من أروع األطباق املناطقية الشهية �ف ل األرز ال�ساوي ب�بوب� ال�مراء القص�ي يم�ثِّ
�ي ثقافة املنطقة،  ذور �ف �ي األ�ساء؛ والوصفة الواردة هنا ضاربة ال�ج يسمي� السكان امل�ليون »العيش األ�مر«، وهو رمز الضيافة �ف
ة عل�  �ي هذ� الوا�ة املدَر�ج رة �ف ا� الذين يقصدون املعامل التاريخية الشه�ي �ف والس�يّ م اليوم هذا الطبـــــــــق للضيوف الشخصي�ي قّدَ إذ �يُ

راث العاملي.  مة اليونسكو ملواقع ال�ة قا�ئ

املكونات

م متوسط )300 غ( مفرومتان فرمًا ناعمًا �ي املاء ملدة 15 إل� 30 دقيقة         بصلتان ب��ج رام - أرز �ساوي منقوع �ف         500�ج
م متوسط،  �ي             فّصا ثوم مهروسان                    �بتا بندورة ب��ج رة - زيت نبا�ة رة سمن أو 5 ماعق كب�ي         3 ماعق كب�ي

رة - فلفل أسود ناعم          ون الطماطم                 1 ملعقة صغ�ي رة - مع�ج رة                3 ماعق كب�ي مقطعتان إل� مكعبات صغ�ي
رة - كركم مط�ون رة - كزبرة مط�ونة                  1 ملعقة صغ�ي رة - كمون مط�ون                   ملعقة صغ�ي 1 ملعقة صغ�ي

ر  م متوسط من دون تقش�ي ان ب��ج رة - �لبة مط�ونة                   ملح ب�ري ب�سب املذاق                  �بتا باذن�ج  1 ملعقة صغ�ي
رة                   �بتان من الكوسا  ر )400 غ(، مقطعتان قطعًا كب�ي رة              �بتان من القرع املقسثَّ )400 غ(، مقطعتان قطعًا كب�ي
م رام - ل�م كتف الغ�فم بالعظم، املقطع قطعًا متوسطة ال��ج رة                      150 �ج م متوسط )250 غ(، مقطعتان قطعًا كب�ي ب��ج



�ي قدر عل� نار متـــــــوسطة،  1. يوضع البصل املفروم والسمن )أو الزيت ب�سب األفضلية( �ف
ق.  طهى البصل مع تقليب� بانتظام ��ةّى يشقّر لون�. �وال�ي 10 دقا�ئ ثّم �يُ

يدًا، بعد ذلك  ج �ج خــــــــلط املزيح� ون الطماطم و�يُ ضاف كل من الثوم والطماطم ومع�ج 2.  �يُ
ج ليغل�ي بعد تغطية  رك املــــــــزيح� �ة رين من املاء الساخن، و�يُ ضاف إلي� الل�م والتوابل مع ل�ة �يُ

رك الطبق ليغل�ي ببـــــــطء ملدة  �ة ف ال�رارة إل� مستوى متوسط - خفيف و�يُ القدر، ثم تخ�فَّ
ساعة و25 دقيقة. 

ج الل�م والبصل.  ضاف خضار -من اختيارك- إل� مزيح� 3.  بعدها، �ةُ

غطى القــــــدر بإ�كام  ضـــــاف مع امللح إل� القدر، يضاف امللح �ســــــــب الرغبة، و�يُ ى األرز و�يُ ص�فّ �يُ
�فّ تمــــــامًا من املاء، وتنــــضح�  ة ملدة 30 دقيقة، أو إل� أن ي�ج طبخ عل� نار هــــــاد�ئ ج ل�يُ رك املزيح� �ة و�يُ

ضار واألرز.  ال�ف

م هذا الطبق ساخنًا.  يقّدَ

طريــــقة الت�ضيـــر



ّما مدينة الرياض. يشتق  �ي املناطق الوسطى، وال س�ي �ي �ف راث الثقا�ف ح، وهي عنصر أساسىي من ال�ة رف املسّطَ �ج ر هي نوع من ال�ف املخام�ي
ج ل�مس  د أفضل من الصا�� ينة طيلة الليل. وال يو�ج ر الع�ج ر، �يث تقوم وصفت� عل� تخم�ي رف من الفعل تخَمّ �ج اسم هذا ال�ف

رك مغمورًا ب� ��ةّى  �ة سكب ال�ليب فوق� و�يُ ، �يُ رف �ج ج ال�ف ع أيضًا، فبعد أن ينضح� �ي األفران التقليدية شا�ئ ها �ف رف ر، علمًا أ�فّ خ�ج املخام�ي
اهزًا للتقديم.  رف �ج �ج ذ، يكون ال�ف يتشّرب كامل ال�ليب ويصبح طريًا. عند�ئ

ر طريقة الت�ض�ي

ل  رة، وتشّكَ �ي قصعة كب�ي يدًا مع امللح �ف خلط الدقيق �ج 1. �يُ
رة ثم يسكـــب 250 مل  ضاف الـــــــخم�ي �ي الوسط و�ةُ �فرة �ف
رة فيها عل� مهل قبل أن  م�ي ب ال�ف �ي ال�فرة وتذّوَ من املاء �ف

ينة خشنة،  نصل إل� خلط الدقيق مع املاء لل�صول عل� عــــــ�ج
ينة ملساء ونوعًا  ج إل� أن تصبح الع�ج ن املزيح� عــــ�ج بعد ذلك، �يُ

رك  �ة ينة بمنشفة مطبخ رطبة و�ةُ غّطى الع�ج ما رخوة، ثم �ةُ
لتتخّمر ملدة 40 دقيقة أو ��ةى يمتّص الدقيق كامل الرطوبة. 

ت بالقليل  �ي قصعة ُرسثّ ينة وتوضع �ف ل كرة من الع�ج 2. تشّكَ
غّطى  ينة أيضًا بالدقيق، ثم �ةُ رش سطح الع�ج من الدقيق و�يُ

الكرة بورقة نايلون الصقة لتغليف الطعام بعد دهنها 
رك لتتخّمر عل� �رارة الغرفة ملدة  �ة بالقليل من الزيت و�ةُ
4 ساعات باعــــــــــ�ةماد تقنية »املط والطي« كّل ساعة )وهي 
�ف تقوم عل�  �ي �ي أنواع مختلفة من الع�ج تقنية مستخَدمة �ف

رة - ملح ب�ري ناعم رام - دقيق القمح الكامل                                                        1 ملعقة صغ�ي       500 �ج
�ي للدهن رة فورية                                                       زيت نبـــــــا�ة رة - خم�ي       ½2 ملعقة كب�ي

املكونات

وانبها  �ف مع تكرار العملية عل� �ج ها إل� نصف�ي ينة وط�يّ مّط الع�ج
األربعة(. 

وية. ة �رارة 200 م�ئ �ّمى الفرن مسبقًا عل� در�ج 3. �يُ
مان( املدهون  رسث 4. تغّطى صينية الفرن بورق الزبدة )ال�ج

ينة  رة من الع�ج ع عل� الصينية قطع صغ�ي ، وتورفَّ �ي بالزيت النبا�ة
ل ال�فاظ عل� الهــــــواء  رة ب�ذر شديد من أ�ج م ملعقة كب�ي ب��ج

م ب�يث تنـــــــضح�  �ي ال��ج ب أن تتساوى القطع �ف داخلها، وي�ج
�ي الوقت نفس�.  ميعها �ف �ج

رف ملدة 15 إل�  خ�جَ �ي الفرن امل�ّمى مسبقًا، و�ةُ ر �ف 5. توضع املخام�ي
ها من الفرن وتقديمها ساخنة إما  20 دقيقة، ثم ي�ةم إخرا�ج

كما هي من دون إضافات للتناسب مع أي طبق لذيذ يختار� 
ج من العسل والسمن والقرفة،  الطاهي، أو كت�لية مع مزيح�

بة خفيفة مع البصل املقل�ي وكوب من ال�ليب. أو كو�ج

المخاميـر



�ي منطقة املدينة املنورة. وت أ�د األطباق واألكات املشهورة �ف �ةُ ال�فَ

املكونات

رام - ملح     1 كوب - دقيق قمح               ½ كوب - سمن             ¾ كوب - ماء             2 �ج

ر طريقة الت�ض�ي

ــق  رك لنـــــ�و 10 دقا�ئ ينة لينة، وي�ة يفرك الدقيق بالسمن، ويضاف إلي� امللح واملاء لتصبح ع�ج
يدًا �ينها(، ثم يفرك عل� طاولة باليد مرة  ب أن يغطى �ج ��ةى يأخذ شكـــــل� املناســــــــــب، )ي�ج

. رف عل� الصا�� ، ويخ�ج رف �ج أخرى قبل ال�ف

*مل�وظة:
فاف. ر ��ةى ال يتعرض سط�� لل�ج رة التخم�ي �ي ف�ة يدًا �ف �ف �ج �ي ب تغطية الع�ج ي�ج

يدًا.  1.  يفرك الدقيق بالسمن �ج
2. يضاف امللح والسكر.

ن ملدة  ن باملاء ويس�ةمر الع�ج 3. يع�ج
ق. عشر دقا�ئ

يدًا  �ف لعدة قطع ثم يغطى �ج �ي 4. يشكل الع�ج
ق. رك ملدة 10 دقا�ئ وت�ة

5. تفرد باليد عل� شكل أقراص رقيقة.
. رف عل� الصا�� 6. تخ�ج

الفتوت



�ي  ات املنــــــازل �ف ، كانت ر�جّ ىي �ي املا�ف �ي الرقة. و�ف �ف خيوط الباســـــــتا والشعر �ف عر، نظرًا إل� التـــــــشاب� ب�ي رية من سثَ تشتق كلــــــمة الشع�ي
مس  �ي السث ركنــــــها �ف �ف رقيقة وطويلة ي�ة رية، وتقطيعها إل� خيط�ي ينة الشع�ي �ي مّد ع�ج �ف ساعا�ةٍ طويلة �ف منطقة مكة املكــــــرمة يمض�ي
رية  ر بالطبع عل� أيديه�فّ صناعة خيــــــوٍط برقة الشع�ي بة تمامًا، تعدفّ ا كانت اآلالت غا�ئ ة. وملّ ستخدم عند ال�ا�ج ن و�ةُ �فّ لتخرفَّ ��ةّى ت�ج

ل يدويًا.  رف �ي امل�ف رية �ف د شخصًا ما زال يصنع الشع�ي دًا أن ن�ج ة بالطرق الصناعية. أّما اليوم،.. فمن الصعب �ج �ج املن�ةَ

املكونات

ر طريقة الت�ض�ي

ر طريقة الت�ض�ي

خلط  ، و�ةُ �ي إبريق سك�جٍ 1. يوضع ال�ليب والهيل والزعفران �ف
رية. ر الشع�ي ج بي�فما ن�صفّ رك لت�ةماز�� �ة يدًا، ثّم �ةُ املكونات �ج

�ي قدٍر عل� نار متوسطة،  رية �ف 2. يوضع السمن مع الشع�ي
رية مع تقليبها باس�ةمرار ��ةّى تكتسب لونًا بنيًا  قل� الشع�ي و�ةُ

ق(. ينبغي ال�رص عل� مراقبتها باس�ةمرار  ذهبيًا )5 إل� 7 دقا�ئ
راقها. لتفادي ا��ة

�ي القدر  رك �ف �ة سكب 850 مل من املاء الساخن فوقها، و�ةُ 3. �ةُ
ق وت�ّرك من وقت إل� آخر إل� أن تمتص  املغطاة ملدة 3 دقا�ئ

الباستا كل املاء.
خلط املكونات  ج ال�ليب، و�ةُ ضاف السكر واللوز إل� مزيح� 4. �يُ

ج ��ةّى  �ّرك املزيح� رية، ثّم �يُ يدًا قبل سكبها فوق الشع�ي �ج
م الطبق فور  رية ال�ليب بالكامل، ويقّدَ تمتص الشع�ي

اهزيت�.  �ج

رة - هيل مط�ون               1 رشة - خيوط الزعفران      125 مل - سمن                                                        250 مل - �ليب كامل الدسم         ملعقة صغ�ي
ح رام - لوز مقّطع إل� شرا�ئ رام - سكر ناعم أو �سب الرغبة                  125 �ج رية                           200 �ج رام - شع�ي 500�ج

الشعيرية



ٍ بــــــــســــــــيطة مؤّلفـــــــة من دقــــــــيــــــــق القــــــــمح والزبــــــــدة والتــــــــمر.  ر يقــــــــوم عل� وصــــــــف�ة طبــــــــق ســــــــريع وســــــــهــــــــل الت�ــــــــــــض�ي
ميعها  م الطرق �ج رف ر أ�فّ املكّونات األساسية تبقى هي نفسها، كما تل�ة ر هذ� ال�لوى من منطقة إل� أخرى، غ�ي تختلف ُطرق ت�ض�ي
دعى الشعثة، وهو طبــق يعود  بمبدأ منع التصاق ال�ةمر بخلط� مع الدقيق امل�ّمص والسمن، وتتشاب� هذ� الوصفة مع طبق �يُ
يدًا.  طبخ عل� النار، بل يكفي خلط مكّونات� �ج ميد( بداًل من الدقيق وال �يُ ستخدم في� األقط )ال�ج أصـــل� إل� وادي الدواســـــــــــــــــر و�يُ

�ي الوصفة أدنا� هي عبارة عن إضافة شعبية �ديثة إلي�  ة �ف عرف هذ� النسخة من الطبق أيضًا باسم العبيط، والقشطة املدَر�ج �ةُ
غايتها تعزيز القوام والنكهة. 

املكّونات

   

ع النوى منها إن مل  رف �ف �ف )و�ةُ ع �بات ال�ةمر طوليًا إل� نصف�ي 1. تقّطَ
 . �ف ع كل نصف إل� قسم�ي قّطَ وعة النوى(، ثم �يُ رف تكن م�ف

�ي مقا�ةٍ عل� نار خفيفة مع ت�ريك�  2. يوضع الدقيق �ف
ق(. باس�ةمرار ��ةى يشقّر لون� )�وال�ي 7 دقا�ئ

ر طريقة الت�ض�ي

القشد 

ر  رام - الزبدة غ�ي 375 �ج
املمّل�ة

رام - ال�ةمر  250 �ج
ل  وع النوى، يفصفَّ رف م�ف

أن يكون من نوع 
ال�فاص أو ما يشبه�

ـــــــــــــــرام - دقيــــــق  250 �ج
القمح الكامل أو الدقيق 

العادي               

رام - القشطة  125 �ج
ى العودة إل� فهرس  ر�ج )�يُ

املصطل�ات، الصف�ة 
168( )اختياري(

يدًا مع  ج �ج �� رف ضاف الزبدة ويتواصل الت�ريك ��ةى تم�ة 3. �ةُ
خلط مع املكّونات،  ، و�يُ الدقيق، ثم يوضع ال�ةمر فوق املزيح�

ضاف القشطة  ق إضافية، ثم �ةُ ويس�ةمّر الت�ريك ملدة 7 دقا�ئ
 . �ف ج ملدة دقيقت�ي ك مع املزيح� �ّرَ بعد ذلك ب�سب الرغبة، و�ةُ

م الطبق عل� الفور. رفع القدر عن النار ويقّدَ �يُ



ر أ�فّ أصلها  م، ومــــــــفرد الكلمة هو ِمطزاز أو َمطزوز، غ�ي �ي القص�ي ما �ف د الوســـطى، وال س�ي �ي منـــــــــــــــطقة ن�ج هي من أشهر األطبــــــــاق �ف
ء  ىي �ف هما الفــــــــعل مّط، أي مّد أو وّسع السث ًا من كلمت�ي عتقد أن هذ� الكلـــــمة قد تكون مزي�ج ــــــــم العربية، و�يُ �ي املعا�ج ر وارد �ف غ�ي
�ف ال�ةىي تتقّلص عند طهيها مع  �ي رة من العــــــــــــ�ج �ي إشارة إل� القطع الصغ�ي ر، �ف ينة أثناء مّدها، واالسم زيز أي صغ�ي مغط الع�ج كما �ةُ

ن�، مع  �ف يصدر صوت طقطقة عند ع�ج �ي �ي املقــــابل، يعتقد البعض أ�فّ أصل الكلمة هو مطاقيق نظرًا إل� أن الع�ج ضار. �ف الل�م وال�ف
بدل مع الوقت ب�رف الزين. راض أن �رف القاف اس�ةُ اف�ة

م - ل�م كتف أو فخذ الغ�فم 1 ك�ج
رة - توابل ص�ي�ة 1 ملعقة صغ�ي

رة - سمن  2 ملعقة كب�ي
رة )200 غ( مفرومة فرمًا  1 بصلة كب�ي

ناعمًا
م متوسط )200 غ(  2 طماطم ب��ج

مقطعتان إل� مكعبات متوسطة 
م ال��ج

ون الطماطم رة - مع�ج 2 ملعقة كب�ي

رة - ملح ب�ري رام - دقيق القمح الكامل                                                  ½ ملعقة صغ�ي      375 �ج

ينة املكّونات الع�ج

مكّونات املــــــرق

المطازيز

رة - فلفل أسود  1ملعقة صغ�ي

مط�ون طاز��
�ف مقّطع  إل�  رام - يقط�ي 200 �ج

ح سميكة شرا�ئ
رة - بهار خلطة  ½1 ملعقة كب�ي

البهارات العربية 
رة - لومي مط�ون 1 ملعقة صغ�ي

رة - ملح ب�ري أو  1 ملعقة كب�ي
ب�سب املذاق

ح  عة إل� شرا�ئ رام - بطاطا مقّطَ 200 �ج
سميكة

ع إل�  ان مقّطَ رام - باذن�ج 200 �ج
ح متوسطة السماكة شرا�ئ

عة إل� أقراص  رام - كوسا مقّطَ 200 �ج
سميكة

رام - فاصولياء خضراء بعد  200 �ج
التخّلص من أطرافها



يدًا، وبعد تشـــــكيل  خلط مع امللح �ج رة، و�يُ �ي قــصعة كبــــــ�ي نخل الدقيق �ف ـــــــنة: �يُ ر الع�ج 1. لت�ض�ي
ًا  ضاف إلي� 250 مل من املاء الفاتر وي�ةّم خلـــــط املاء مع إضافة الدقيق شي�ئ �ي وسط�، �يُ �فرة �ف
ينة ملساء  ج باليــــــدين ��ةى تصبح الع�ج ن املزيح� ع�جَ ينة خشنة. �يُ ًا ��ةّى ال�صول عل� عــــــ�ج فشي�ئ
رك لتــــــتخّمر ملدة 30  �ة ينة بمنــــــشفة مطبخ رطبة و�ةُ ق(، ثم تغــــــّطى الع�ج )�وال�ي 5 إل� 8 دقا�ئ

دقيقة. 
�فظ هذ�  رة، وتشّكل من هــذ� الكــــــرات أقراص رقيقة. �ةُ ينة إل� كـــــرات صغ�ي م الع�ج 2. تقّسَ
فافها، وذلك بعد رشــــــها بالدقيق لل�يــــــلولة دون  �ي �اوية م�ــــــكمة اإلغاق ملنع �ج األقراص �ف

التصاقها ببعضها البعض. 
�ي قدٍر مع املاء والتوابل الص�ي�ة، وتوضع عل� نار متوسطة  ر املرق: يوضع الل�م �ف 3.  لت�ض�ي
ى، وتوضع  سلق قــــــطع الل�م ملدة 15 دقيقة لتنـــظيفها قبل أن تص�فّ إل� قوية ��ةى الغليان. �ةُ

انبًا. �ج
ر  �ي القدر الكب�ي 4.  يوضع السمن مع البصــــــل املفروم ومكعبات الطمــــــاطم عل� ناٍر متوسطة �ف
ق أو ��ةى يصبح كل من البصل والطماطم  طهى فيها كل املكّونات، تقل� ملدة 5 دقا�ئ ال�ةىي س�ةُ

ون الطمــــــاطم مع كل التوابل األخرى باســـــــتثناء امللح، يلي�  ضاف معـــــــــــــ�ج ، ثم �يُ �ف طري�ي
غّطى القدر  ، ثّم �يُ ج ��ةى يغل�ي رك املزيح� �ة ر من املاء. �يُ رات ونصــــــف الل�ة اللـــــ�م املسلوق مع 3 لي�ة

ة ملدة 40 دقيقة.  ج عل� نار هاد�ئ طهى املزيح� و�يُ
�ي موسمها  ر املتوفرة �ف ضار غ�ي ضار مع امللح إل� مـــــــــرق الل�م. )يمكن استبدال ال�ف ضاف ال�ف 5.  �ةُ
مال�ي هو نفس�.(  ضار ب�يث يكون الوزن اإل�ج �ي الوصفة بأي نوع آخر من ال�ف من تلك املذكورة �ف

ق.  رك عل� النار ملدة 10 دقا�ئ �ة غّطى القدر و�يُ ثم �يُ
�ي املرق الوا�د تلو  لقى هذ� األقراص �ف د عن األقــراص الرقيقة، �ةُ 6.  بعد نفض الدقيق الزا�ئ
ق عل� ناٍر قوية، بعد ذلك  طهى مع املرق ملدة 5 دقا�ئ اآلخر لك�ي ال تلتصق ببعضها البعض، و�ةُ
�ف ويبدأ  �ي ج الع�ج طـــــــبخ عل� مهٍل ملدة 30 دقيقة، أو ��ةّى ينـــــــــــضح� ج ل�يُ رك املزيح� تخفف النار وي�ة

م الطبق ساخنًا. بالهبوط إل� قعر القدر. يقّدَ

طريــــقة الت�ضيـــر



الخواضة

�ي بعضــــــــها البعض، وتتكون من الدخـــــــــن،  عــــــــلها تخـــــــــوض �ف ـــــــواضة بهذا االســــــــم بسبب ت�ريك مقاديرها، مما ي�ج سميــــــــت ال�ف
انبية.  ر من األطباق ال�ج ل، وهي تعت�ج والســـــــمن السا�ئ

ر طريقة الت�ض�ي

رة - سمن غ�فم رة - دقيق دخن                                                     4 ماعق كب�ي 4 ماعق كب�ي

الـمكونــــات

افًا، ��ةى تنطلق  1ـ  ي�مص دقيق الدخن عل� النار ت�ميصًا �ج
�ت�، ويرفع عن النار. را�ئ

ن الســـــــــمــــــــن. 2ـ  عند التقـــــــديم يس�فّ

رد. انبًا ��ةى ي�ج رك �ج �ة ت�ميص الدخن، وي�ة يعد بقد� السمن والدخن معًا، ��ةى تظهر را�ئ

3ـ   يضاف الدخن إل� السمن مع اس�ةمرار الت�ريك ��ةى يصبح 
ًا كثيفًا )كالعسل أو الط�ينة(. سا�ئ
انب ال�ةمر عند التقديم. 4ـ  يقدم ب�ج



ل، فهي تتكون من الدقيق  وف وتبوك و�ا�ئ مالية وال�ج مـــــــــال اململكة ال�ــــــدود السث رة لدى مناطق سث من املأكوالت الــــتــــراثية الشه�ي
ستخدم دقيق السمح مع السمن ودبس ال�ةمر. �ي �االت البسيسة �يُ والسمن وال�ةمر، و�ف

�ي �الة البسيسة يتكون من �ف

وف             سمن             دقيق �بوب السمح )ويكون نفس كمية ال�ةمر( امل�مصة              تمر �لوة ال�ج

الـمكونــــات

ر امل�مص                                            تــمـــــــــر                                        ســــــمـــــــن              دقيق �ب الشع�ي

البكيلة



رف باليد  �ج ر وهو عبارة عن عرك ال�ف هي أشهر األطباق  التقليدية لدى سكان منطقة عس�ي
� بالسمن والعسل ل�د الليونة مع إضافة العسل والسمن عل� الو�ج

ر طريقة الت�ض�ي

ر األسـمـر الـمفتت            ســــــمـــــن  للـــــــتــــقــــــــديـــــــم               عـــــــــســـــــل للـــــــتــــقــــــــديـــــــم رف الـ�ج خ�ج

الـمكونــــات

� عند التقـــــــديم ـــــــــــانس، ويضاف عل� الو�ج بـز باليد مع الســـــــمن والعســـــل ل�د الت�ج يعرك ال�ف
السمن والعسل.

الـــعريــــكـة



رة من العامل ومنها اململكة  �ي دول كثـــــ�ي رية �ف النعناع نبات عطـري انتشرت زراعت� وأنواع� ال�ج
�ي زراعة أنواع مختـــــلفة من�؛ كالنـــــعناع  العـــــربية الســــــعودية، وذاع صيت املدينة املنـــــــورة �ف
ر النـــــباتات  ، والنعناع ال�ســــــاوي، والنعناع الدوش ، وال�بق، وهذا النـــــبات من أك�ث �ي املغـــــر�ج

ر  �ي نكهة وتعط�ي شعبية واستعمااًل، يستخدم� أهل املدينة كتوابل لبعض أطباق الطعام، و�ف
ر بعض أنواع  �ي طبق السلطة والتبولة وت�ض�ي ج من� �ف �ي الطاز�� الشاي، كما يستعملون املغر�ج

�ف بعض أطباق  ر وتزي�ي �ي ت�ض�ي السندويتشات، ويستعملون مس�وق أوراق� كأ�د التوابل �ف
�ي فصل الشتاء ملا  ر استخدام� �ف الطعام الشرقية . فهو يضاف إل� الشاي األ�مر فقط، ويك�ث
�ف  �ي املدينة باسم النعناع ال�ساوي؛ ألن البسات�ي �ة عطرية، وقد ُعرف هذا النعناع �ف ل� من را�ئ

�ي ذي ال�ليفة. �ف

نعناع المدينة



مش. وهو من األطباق  يشب� طبق الدبيازة القديم الذي يعود أصل� إل� مكة املكرمة خشاف أو كمبوت املكّسرات وال�ةمر واملسث
ى العودة إل� فهرس املصطل�ات، الصف�ة 171(، وال  ر�ج ال�ةىي ال تغيب مطلقًا عن عيد الفطر )ا�تفااًل بنهاية شهر رمضان - �يُ

�ي القديم  ها مل تكن �ف �ي مدينت� األم مكة واملدينة املنورة القريبة منها. وطاملا ارتبطت الدبيازة بأول أيام عيد الفطر، علمًا أ�فّ ّما �ف س�ي
ات امليسورة بسبب ارتفاع تكلفة املكّسرات آنذاك.  رة إال لدى العا�ئ متو�فّ

�ي       رام - السمن أو الزيـــــــت النبـــــــا�ة رة               60 �ج ح صغ�ي ف( املقّطع إل� شرا�ئ �فّ مش امل�ج ون املسث رام - قمر الدين )مع�ج         600�ج

�ف رام - اللوز املقشور واملقّسم إل� نصف�ي     3 �بات - الهيل        2 �بتان كاملتان -كبش القرنفل        1 عود - قرفة         200 �ج
ــــــدًا ومــــنــــزوع الــــنوى                  اف �ج رام - التـــــــــمر القــــاســــــــــي والـــــــــــ�ج ـــــــو         125 �ج رام - الكـــــــا�ج رام - البـــــــنـــــــدق        125 �ج     125 �ج

رام - السكر الناعم      375 �ج

ر  ضاف إلي� ل�ة لط، ثم �يُ �ي قصعة ال�ف 1. يوضع قمر الدين �ف
رك منقوعًا في� ملدة 12 ساعة مع  �ة ر من املاء و�يُ ونصف الل�ة

ٍ إل� آخر ��ةى يذوب تمامًا.  ت�ريك� من وق�ة
ر  �ي قدر كب�ي 2. يوضع السمن أو الزيت عل� نار متوسطة �ف

سكب في� ال�قًا؛ وما  سع لكامل كمية قمر الدين الذي س�يُ ي�ةّ
ضاف إلي� �بات الهيل وكبش القرنفل وعود  إن يسخن، �ةُ

ح العطرية،  القرفة مع الت�ريك ��ةى تنبعث منها الروا�ئ
رك في� ليتشّرب  �ة ج قمر الدين و�ةُ نقل التوابل إل� مزيح� ثم �ةُ

النكهات. 
�ي السمن أو الزيت نفس�  قل� املكّسرات، كل نوع عل� �دة، �ف 3. �ةُ

مع ت�ريكها ��ةى تكتسب لونًا بنيًا ذهبيًا، ثم توضع عل� ورق 
املطبخ. 

ضاف إلي� مزيح�  �ي املقاة نفسها، ثّم �يُ فف �ف قل� ال�ةمر امل�ج 4. �يُ
ضاف السكر  يدًا، وبعد ذلك �يُ خلط املكّونات �ج قمر الدين و�ةُ

ج ��ةى ذوبان السكر.  ك املزيح� �َرّ و�يُ
�ي هذ� املر�لة، وتعديل �اوت�  ج �ف يمكن تذّوق املزيح�

ة.  ب�سب ال�ا�ج
ر كثافة )�وال�ي نصف ساعة(،  ج ��ةى يصبح أك�ث غل� املزيح� 5. �يُ

 . �ف �ي �ف إضافي�ةَ �ي خلط مع� ملدة دقيق�ةَ ضاف إلي� املكّسرات و�ةُ و�ةُ
م هذا الطبق ساخنًا أو باردًا، مع اإلشارة إل� إمكانية  يقّدَ

ة ملدة تصل إل� 6 أشهر. �ي الثا�ج �فظ� �ف

املكونات

ر طريقة الت�ض�ي

الدبيازة




