
 عمل حنيذ اللحم بالضغط لذيذ بالطريقه اليمنيه

 
 

ي من زمان أحب الحنيذ بالضغاط أكثر من الفرن
 حنيذ بقدر الضغط بطريقت 

 

 المقادير : 

 

 لحم اي نوع استخدمت لحم غنمي 

 بصلتي   

 بهارات متنوعه
 شحم لحم

 رشه قرفه

 رشه هيل

 

 

 الطريقه : 

 

وجلست اقلب الشحم بعصا خشبيه لما نزل شوي من الشحم رفعت الشحم جبت الضغاط وحطيت له قطع شحم وولعت النار 

ائح وقلبتهم بالشحم مع فصي   ثوم لما حمروا شوي حطيت اللحم مع ملح وب  هارات متنوعه ورشه   وحطيت البصل كان مقطع شر

 كركم والبهارات سويت بهارات لحم وكزبره مطحونه وفلفل احمر واسود وكاري وقلبتهم مع البصل

 

ظه مهمه : الملح والبهارات تكون كميتها نصف الكميه إلي تعمليها للحمه المسلوقهمالح  

 

ء رشه هيل خفيفه ورشه فرقه وسويت مويه نص كاسه عصث  فقط واكبسي الضغاط ووطي النار  ي
ه رشيت آخر شر بعدما قلبتهم فث 

 تحته يقعد ساعه وبخريه بفحمه

 

ث مسمار وكركم حطيته ع جنبالرز عادي سويت له فصي   ثوم واعواد فرقه وثال  

 

 انصحكم فيه حنيذ لحم مره لذيذ والي ما تحب بالشحم عادي تحط البصل وفوقه اللحم وتقلب

 

 التنسوا ان الملح والبهارات يكون نصف الكميه إلي تسوي  ها للحمه المسلوقه



 

 وبالعافيه عليكم والتنسوا تبخث  اللحمه بيعطي نكهه رووعه

 

 

 

 

 

 

 

 

لذيذ بالطريقه اليمنيه عمل ايدام لحم  

 
 

 اكله اسمها عقدة لحم )ايدام لحم (

 

 المقادير : 

 

ي او غنمي 
 كيلو لحم عجل او حاشر

 ارب  ع او خمس بطاطس
 طماطتي   

 خمس فصوص ثوم

ي واذا ماتوفر سووا ملعقه فلفل احمر
 حبتي   بسباس عدن 

رة وبقدونس  شوي كث  

 بصلتي   

ايح  نص فلفل بارد مقطع شر
ملعقتي   ملعقه صلصه او   

 

 

 الطريقه : 

 

ي اللحم بطريقتك المعتاده تقلبيها مع بصله وب  هارات مشكله ومويه وتضغطي الضغاط
 تسلق 

 

ي البطاطس عشكل شبس 
ي اللحمه لقدر وبنفس الضغاط قطعي بصله وشوحيها ع زيت وخمس ثوم مفروم لما يحمروا تضيق 

 
تفرغ



ي والفلفل البارد ال ي قطع اللحم وتقلت 
ي البهارات وكمان او مكعبات وتضيق 

ايح وملعقه الصلصه او ملعقتي   صلصه وتضيق  مقطع شر

ي حبتي   وتنقعيهم بمويه حاره وتاخذيهم للخالط مع حبتي    ي تجيت 
 
ي البسباس العدن

ي نقعت 
 
ي رشه هيل ورشه فرقه وتكون

أضيق 

ي بديله ملعقه فلفل احمر 
 
ي بسباس عدن

 
ي الخليط لللحم واذا ماف

ي الخلطه طماط وفصي   ثوم واخلطي وضيق  مطحون وتقلت 

 وتغمري  هم بمويه وتضغطي 

ي تبخري  ها براحتك
ي عليهم كزبره وبقدونس وإذا ماتبع 

 وبخري االكله بفحمه ورشر

 

 وقدمي عقدة اللحم مع االرز

 
 

 

 

 


