


الوصفات



الـمكـــــونات

� طريقة التحض��

�“ املح��� �ون ”أبو زهـ�� � الل�� عص��

5 حبـات ليـمون
�ة أبو زه��

3 مالعقلـتــــر ماء بــــارد
عســـــــــــل

½ حزمة نعناع 

اخضر طازح�

الط ح��� أعصر الليـمـونات وأزيل بذورهــــــا. أخلط املكونات ٜحميعها داخل ا���
�� أكــــــــواب.  ، ثـــم أقـــــدمـــــــهـــــا �� تـــــــتــــمــــــــازح�



�ون أبو زهيـرة) من الـحمــضــــيـــــــات التـي تــشـتــهــــــر  (الل��

بزراعـــتـــهـا منطــقـــة الـمـدينة املنورة ال���� تشتهر بزراعتها 

منطقة املدينة املنورة ومحـــافظة األحســـاء ، وهو ليـمـوں�ٌ 

حمضـي صغـــيـر، وأكـــــثــــُر اســـتــــداره�ً وأقُلّ حمــــوضه�ً من 

وع،  سُدّ به ا��ٜ �ون املّص، وى�ُ ��ـّى ل�� اللـيـمـــــــون األصفر، وى�ُ

عصُر علـى التـمِر ويؤ�ل،  ضــــــــاڡ�ُ إليه الـمــــلــــح، أو ى�ُ وقد ى�ُ

 �� ســتــــخــــــدم كنـــــوٍع من البهـــــــارات وإبراز النكـــهـــــات �� وى�ُ

األطعمـــــــة بعد تٜحفـــيــــفـــه.

مــن  وهــو  بذلــك،  وصــف  ا��لــو  ملذاقــه  ا��لــو)  �ــون  (الل��

تمتلــك  ضــرة،  ا���ُ دأىمــة  واألشــٜحار  ــة،  العطرى�ّ الفواكــه 

ــ�� نهايــة  ــة ع�ــ� مــدار العــام، وتتحــول �� أزهــارًا بيضــاء ُعطرى�ّ

مــن  العديــد  ــ��  �� ا��لــو  �ــون  الل�� يدخــل  ثمــار،  إ�ــ�  العــام 

مــن   ٍ ُمختــــــــلفه�  ٍ أصنــاڡ� إ�ــ�  ويضــــــــاڡ�ُ  االستخــــــدامات، 

ــر ع�ــ� شــكل أنــواع تختلــف  األطعمــة واملشــروبات، ويتو��ّ

ونـــــــــسبة  ـــــــة  ارٜحى�ّ ا��� بالقـــــشرة  البـــعض  بعضـــها  عــن 

موضة. ا��ُ

�ون ا��مضيات والل��

تــــــزرع منــــــــطقة املديـــــــنة املنـــــــورة 
مٜحـــــــموعـــه�ً من ا��مـــــــضيات ال���� 
تعددت أ��اؤها وأنـــواعها، فيقال 
 ، له: أبو صـــــــرة، والبـــــــلدي، واملل���
 ، �نح� �ـــوطي، وأبـــــــو دمه، وال�� وال��
�ون  واليوسفي، والســـــــكري، والل��
�ي،  �ـــــــون الشعــــــــــــــ�� ا��ـــــــلو، والـــــل��
�ة، والكبـــــادة. �ـــــــون أبو زهـــــ�� والل��

األنواع

�يــا  ســـم ا��مايــة مــن األمــراض وقتــل البك�� ميلــة، ويمنــح ا��ٜ �ي) ي���يـــز برأىحتــه العطــرة ا��ٜ �ــون الشــع�� (الل��

�وســات التـــي تهاٜحمــه، ويدخــل فـــي صناعــة األدويــة والعطــور والروأىــح، وبهــارات الطبــخ، والعصيـــر  والف��

�ي بيضويــة الشــكل، صفــراء اللــون، مذاقهــا حامــض،  �ــون الشــع�� �ــون) وثمــرة الل�� الطــازح� (مشــروب الل��

ــ�� العــال ع�ــ� نطــاق واســع  ، وتــزرع �� تســتورد مــن الشــام، وت��ـــى شــٜحرة الشــامية، وهــي موطنهــا األص�ــ��

�� املزارع. ��



�ا مــــــكة املكرمة واملديـــــــــــنة املنــــــورة ومــــــدينة ٜحدة �� منــــطقة ا��ٜحاز ال س�� األكــــــالت القـــــــديمة واملشــــــهورة ��

الـمكـــــونات

¼ كوب زيت 1 كوب مــــــــاء2 كوب دقيق
�� نبا��

�ة   ملعقة صغ��
ملح

دقيــــــق

� طريقة التحض��

افة مع املاء والزيت  أعٜحن ٜحميع املقادير ا��ٜ
ح��� تـــــكـّون عٜحيـنة متـمـــــاسكة متوسطـــــة 

القـــــــــــــــــــــوام.

أترك العٜحــينــــة ٜحــــــانبًا ح��� يتضـــاعف 
حٜحمـــهــــا، وأغـــطيـــهـــا ح��� ال تـــنشــــف.

ال��بوسك املضفرة



�� العٜح��
افة مع  أعٜحن ٜحميع املقادير ا��ٜ
املاء والزيت ح��� تكّون عٜحينة 

م���اسكة متوسطة القوام 
وأتركها ح��� ترتاح 

ا��شو
أضع اللحم والبصل وامللح 

والفلفل األسود وأقلبه ح��� 
يطهى ٜحيدًا، وبعد أن يٜ��د تمامًا 
أضيف له بقية ا���ضروات وأقلبه 

ٜحيدًا.

�ة  أكور العٜحينة إ�� كور صغ��
بحٜحم البيضة ثم أفردها 

وأحشيها وأغلقها ع�� شكل 
نصف دأىرة، وأغلق الطرف تمامًا 

. � ا��شوة عند الق��� ح��� ال تخرح�

 �� �� �� أقليه بمساعدة أحد البالغ��
زيت غزير ح��� يصبح لونه ذهبيًا

200 ٜحرام ��م غ��� مفروم
3 ٜحرام ملح

2 ٜحرام فلفل أسود
50 ٜحرام بقدونس

5 ٜحرام كزبرة
50 ٜحرام شبث

80 ٜحرام  بصل ناعم

مكونات ا��شوة

� طريقة التحض��

�� مقالة ٜحافة وع�� نار متوسطة، اشوح اللحم والبصل  ��
� وتقـــل  وأضيف إليه الـملح والفلفـل األســود ح��� ينضـــح�
ضــــروات  سوأىله. بعد أن تٜ��د ا��شـــوة أضيـــف بقيـــة ا���
الورقيـــة إ�� اللحـــــم وأمـــزٜحه ٜحيدًا، أكور العٜحينـــة كــــورًا 
�ة ثم أفردهــــا وأحشيهـــا وأغلق العٜحينـــة عليها، ثم  صغ��

�� الزيت وأقدمها. تق�� ��

مالحظة: يســـــتخدم ��م الغنـــــم أو البـــــقر، ويٜحب تغطية 
�� ح��� ال ينشف. العٜح��



املصابيـــــــب

الـمكـــــونات

500 غ من دقيق 
القمح الكامل

�ة من  ملعقة صغ��
 � مسحوق التخم��

� باودر) (البيكنح�

�ة من  ملعقة صغ��
امللح البحري الناعم

�ة من  ملعقة كبــــــ��
�� الزيت النبا��

� طريقة التحض��

 � يوضـــــع الدقيـــــق مع مســـــحوق التخـــــم��
 �� ل حفرة �� �ة وتشــَكّ �� قـــــصعة كب�� وامللح ��
� من املـــــاء  ســـــكب الزيت ول�� وسطه، ثم ى�ُ
خلـــــط مـــــعــــــهما الدقيـــــق  �� ا��ـــــفرة، ثم ى�ُ ��
تدريـــــٜحيًا بـــــواسطة مخفـــــقة، ويتـــــواصل 
� كـافة املكّونات ٜحيدًا.  ح� �� لط إ�� أن تمـــــ�� ا���
� بواســـطة ورق نايلون الصق  غطى املزيح� ى�ُ

�ك ٜحانبًا ملدة 30 دقيقة.  وي��ُ

�� مـــــــــقالة ع�� نار  يوضع البـــــــصل املفروم مع الزيت ��
ضاف إليه  ق�� ملدة 5 دقأىق تقريبًا، ثـــم ى�ُ متوسطة، وى�ُ
ب املـــــكّونات ملدة 5 دقأىق  الطمـــــاطم والتــــــوابل، وتقَلّ

إضافية. 

� قابلة لاللتصـــــاق ع�� نار متـــــوسطة  توضع مــقالة غ��
صٜ�ّ عليها كمية �افـــية من املزيح�  ح��ّ� تســـــخن، ثم ى�ُ
لصــنع أقـــــراص خٜ��� مستـــــديرة بقطر 5 ��، مع ترك 
خٜ���  مســــافة بيـــــنها ملنع التصـــــاق بعضها ببعض، ثم ى�ُ
قـــــلب  ، ثم ى�ُ �� األقراص ع�� النـــــار ملدة دقيـقة أو اثنتـــــ��
نـــــقل األقراص إ��  هة األخرى ملدة مماثلة، ثم ى�ُ ٜ��� ا��ٜ َ���
ع ع�� �ل مـــــنها طـــــبقـــــــة من  طبـــــق التـــــقديم، وتـــــور�َّ

م فور انتهأىها. اإلضافات، وتقَدّ

دقيــــــق



�� منــــــطقة حــــــأىل  املعــــــروفة أيضــــــًا ��
بالوفــــــاك، هـي عبــــــارة عن أقــــــراص 
 �� ٜ��� شــــــأىعة ٜحــــــدًا �� �ة من ا��� صغــــــــ��
 .� ّ�ا القص�� املناطق الوســــــطى، وال س��

� إليـــــــها هنا بعبـــــارة مصابيـــــب  نشـــــ��
�ها،  �نة بتـــــحض�� بسبـــــب ا��ركة املقـــــ��
ليـــــط الســأىل ع��  لة بصـــــٜ�ّ ا��� وامل���ى�ّ
ـــــٜ��� املعـــــدنــــــــية املســـــّطحة  صينـــــية ا���َ
)، ويـــــمكن تنـــــاول املصـــــابيــب  (الصاح�
كوٜحبه�ٍ خفيفة ما��ة أو حلوة بحسب 
يـــــار. اإلضافـــــات ال���� يـــــقع عــــليـــــها ا���
� مثــــــال ع�� التنّوع  تعد املصابيب خ��
الذي يزخر به املطــــــــبخ السعودي، وال 
�� مـــــــكان  يختــــــلف ا��ها فــــــحسب ب��
وآخر، بل يخـــــتلف حـــــٜحمها والتــوابل 
املستـــخَدمة فيها أيضًا، ففي الدرعية 
طلق  وضرمــــاء والزلـــــفي وشقـــــراء، ى�ُ
ـــــــٜ��� اســـــم املراهيـــــف  ع�� أقـــــراص ا���
 �� ضاف إليها حبة الٜ��كة والـــكركم، �� وى�ُ
ها أهل ٜحنـــــوب املمـــــلكة  �� يســـــمى�ّ حــ��
املسيـــــالت، وتكون أكـــــٜ�� حـــــٜحمًا، كما 
تـــــدخل عليــــــــــها بعـــــض التعـــــديـــــالت 
لتحمل أ��اء أخـــــرى مثل املراقيش 

واملراصيع.

�� 60 مل - زيت نبا��
�ة (200 ٜحرام) مفرومة فرمًا ناعمًا 1 بصلة واحدة كب��

1 حبة طماطم بحٜحم متوسط (100 غ) مفرومة فرمًا ناعمًا
ملح بحري بحسب املذاق

�ة - فلفل أسود مطحون طازح�  1 ملعقة صغ��
�ة - كزبرة مطحونة 1 ملعقة صغ��
�ة - كركم مطحون 1 ملعقة صغ��

املكّونات لإلضافات

� من  مالحظة: يمكن استبدال اإلضافات بمزيح�
ع إ�� شرأىح دقيقة،  ٜ��� والبصل األخضر املقَطّ ا��ٜ

كما يٜحوز تقديم املصابيب بعد دهنها بالزبدة 
ورشها بالعسل، والقليل من مسحوق 

الزعفران والهيل.



البليــــــــــــلة

الـمكـــــونات

� طريقة التحض��

ليلــه�ً  املــاء  ــ��  �� ا��مــص  أنقــع 
أو  ــ��  املــاء مرت�� ــ�  �املــة، وأغ��

ثالث مرات.

�� ا��دأىق واألماكن العامة واألسواق،  الت، أو كوٜحبات سريعة �� م كمــقٜىّ قـَدّ من األطبــــــــاق الـمشـهـورة ال���� ى�ُ

، وهو طب��ٌ لذيد�ُ املذاق. وي��� تناولها كنوٍع من التسا���

ملــــعــــقتـيــــن4لـتـر مــــاء 1كيلو بليلة حمص
�ة كمون كبـ��

سلطة مخلل

. أسلق ا��مص باملاء املنقوع ح��� النضح�

�� طبق  ضيف امللح والكمون، ثم أضعه �� ٔاُ
يار. وأضيف عليه مخلل ا���



التلويــــــــــن



مرحبا أنا ا��ي برشومة



مرحبا أنا ا��ي قرعة خضراء



مرحبا أنا ا��ي فلفلة



مرحبا أنا ا��ي نعناعة



مرحبا أنا ا��ي ترنٜحة



األلعــــــاب



لنساعد القرعة ا���ضراء



أٜحد الكلمات التالية

بهـــــــــارات
مـــــلـــــــــــــــح
برشومي

فلفل
حبـــق

تــرنح�

ملــــعقــــــة
شــــــــوكـــة

قــــرع



الســــــــفرة
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� �� �� ع�� مأىد� �� �� االطباق ال� �� من أين تأ�

ض
الريا

شرقية
املنطقة ال

��الية ا��دود ال�
ف

و ا��ٜ

ص���
الق

حايل

املدينة املنورة

ك
تبو

ٜحدة الباحةمكة املكرمة
س���

ع
نٜحران

ٜحازان








