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تيمبالس    عملسوشي طريقة

التحضير  وقت

دقيقة 0

الطهي  وقت

دقيقة 20

االفراد  عدد

6

المقادير

 سوشي   200 أرز جرام

 كبيرة     18 مدخن سمكسلمون شريحة

 مقشر    6 ناضج صغير جمبري

 ماء  300 مل

 أرز   150 خل مل

 كوبسكر  1/3

 كزبرة   1/4 ورق كوب

 مقشرة    1/2 طويلة خيار ثمرة

 ملح   2 شاي ملعقة



 وسابي    2 معجون شاي ملعقة

 للتزيين    اضافي كزبرة ورق

 للدهن  زيت

 

التحضير  خطوات

تيمبالسذو             إليكىسوشي المقبالت و السوشى أنواع أطيب علىسفرتك قدمى

الطريقة      . إليكى و الرائع المميز تيمبالس  المذاق سوشي تحضير

 بالزيت   سعة     6يدهن عميقة حرارية بالستيكي    100اطباق بغالف وتبطن مل   .

 الخل            ويوضع البذور نتخلصمن و شرائططويلة الخيار يقطع Pمقشرة بإستخدام

يذوب             التقليبحتى مع متوسطة نار على صغير فيطبق والملح والسكر

ويضاف     يبرد ثم الثالجة        1/3السكر في يوضع و يقلب و للخيار كوب   .

 نخفض                 و يغطي و متوسطة نار على ليغلي يترك و الماء مع إناء في األرز يوضع

لمدة        Pخفيفة نار على يترك و لمدة        15الحرارة يترك و النار نطفئ ثم  10دقيقة

و                 يقلب و التتبيلة نصف باقي عليه ينثر و معدنية غير صينية على يفرد ثم دقائق

.  يبرد

     Pب قالب كل و          3يبطن الجوانب خارج بعضالسمك ترك مع سلمون شرائح

و              والجمبري الوسابي من قليل يضاف ثم يبرد و باألرز قوالب يملسنصف

في               يبرد و يغطي و الجوانب خارج السلمون عليها يطوى و األرز بباقي يغطي

لمدة   دقيقة 15الثالجة   .

 بالملح             يتبل و والوسابي التتبيلة باقي مع يهرسالكزبرة الطعام محضر في

الرغبة  .  حسب

تيمبالس   إقتراجاتلسوشى

 والكزبرة                 بالخيار يجمل و البالستيك نزيل و تيمبالسعلىطبق يقلب للتقديم

الوسابي     عليها ينثر و . إضافية



والخيار      التونة عملسندويتشاتسوشي طريقة

التحضير  وقت

دقيقة 0

الطهي  وقت

دقيقة 10

االفراد  عدد

4

المقادير

 

 بالشوكة         185 ويفرق يصفى ماء في معلب تونة سمك جرام

 القشور      6 أبيضونزيل توست كبيرة شريحة

 1/4 مايونيز  كوب

 رقيقة      1 شرائح مقطعة أخضر بصل ثمرة

 شرائط     1/2 مقطعة كبيرة خيار ثمرة

 رقيقة     1/2 شرائح مقطعة أفوكادو ثمرة

 ليمون    1 عصير شاي ملعقة



التحضير  خطوات

سندويتشات             إليكى السندويتشات و الخفيفة الوجبات بأشهى عائلتك و أنتى إستمتعى

الطريقة          . إليكى و الرائع الطيب المذاق ذات والخيار التونة تحضير سوشي

والخيار    التونة    سندويتشاتسوشي

 فيطبق          والبصل الليمون وعصير المايونيز مع التونة .  تقلب

 ويوضع            ً تتسطحقليال نشابة وبإستخدام تقطيع لوح التوستعلى شرائح توضع

لفة             كل ويقطع الحشو على الخبز ويلف واألفوكادو والخيار التونة خليط  4عليها

التقديم          لحين الثالجة في وتوضع بالستيكي بغالف وتلف سمكية .  شرائح

والخيار     التونة صوصالصويا   إقتراحاتلسندويتشاتسوشي مع تقدم  .

السوشي    عملسندويتشات طريقة

التحضير  وقت

دقيقة 0



الطهي  وقت

دقيقة 10

االفراد  عدد

6

المقادير

 القشور       6 أبيضونزيل أو أسمر توست شريحة

 بالشوكة         100 يفرق و يصفى معلب أحمر سلمون سمك جرام

 رقيقة      1 شرائط مقطعة كبيرة خيار ثمرة

 1/2     Pومهروسة مقشرة ناضجة أفوكادو ثمرة

 ُسمكها      1/2 شرائح مقطعة نوري سم 1ورقة

 للدهن      2 قابل كريمي جبن كبيرة ملعقة

 ليمون    2 عصير شاي ملعقة

واألفوكادو      المدخن السلمون عملسوشي طريقة

التحضير  وقت

دقيقة 0

الطهي  وقت



دقيقة 15

االفراد  عدد

16

المقادير

 سوشي   1/2 أرز كوب

 بارد   1/2 ماء كوب

 كوبسمسم  1/3

 مدخن     400 سلمون سمك شرائح جرام

 2 ) محمصة  )   بحرية أعشاب نوري ورقة

 النوى     1 ونزيل تقشر أفوكادو ثمرة

 سوشى    1 توابل كبيرة ملعقة

 مايونيز   1 كبيرة ملعقة

 وسابي    1/4 معجون شاي ملعقة

 للتقديم   صوصصويا

واألفوكادو      التونة عملساندويتشسوشي طريقة

التحضير  وقت



دقيقة 0

الطهي  وقت

دقيقة 10

االفراد  عدد

4

المقادير

 الخارجية       4 القشرة ونزيل الحبوب كامل توست شرائح

 للدهن      2 قابل كريمي جبن كبيرة ملعقة

 وتصفى    95 معلبة تونة جم

 رفيعة        1/2 شرائح ومقطعة مقشرة ناضجة متوسطة أفوكادو ثمرة

 ومبشورة     1/2 مقشرة متوسطة جزر ثمرة

التحضير  خطوات

وإليكم            الرائع واألفوكادو التونة سندويتشسوشى إليكم البحرية المأكوالت محبى إلى

واألفوكادو    الطريقة . التونة سندويتشسوشى تحضير

 نشابة          بإستخدام ً وتفردجيدا التقطيع لوح على خبز شريحة .توضع

 شريحة            كل من واحد جانب على الجبن ونفرد الخبز باقي مع .ونكرر

 الجبن          على بعضها بجوار فيصفوف والجزر واألفوكادو التونة .ترص

 الحشو         1يترك  على التوست ويلف واحد جانب من حشو بدون سم .

واألفوكادو     التونة لفة   إقتراحاتلسندويتشسوشى كل ويقدم  3تقطع قطع .



الاليت     بالسلمون السوشي عمل طريقة

التحضير  وقت

دقيقة 0

الطهي  وقت

دقيقة 10

االفراد  عدد

4

المقادير

 مصري  كوبأرز

 ونصفماء   كوب

 طازج   500  سلمون جم

 الرغبة     بحسب واسابيجاهز معجون

 الرغبة   بحسب مخللزنجبيل

 نوري   باكيتورق

 خل    كبيرتان ملعقتان

 كبيرةسكر   ملعقة

 ملح     صغيرة نصفملعقة

 الرغبة      بحسب الصوديوم قليلة صويا صلصة



التحضير  خطوات

سهلة             طريقة متقلقيشهقدملك ، البيت في تجربيطريقته ونفسك السوشي بتحبي

إليِكالطريقة     ، بسيطة الاليت    وبخطوات بالسلمون السوشي تحضير طريقة

 حبّاته        تنضج حتى الماء قدر في األرز .إسلقي

            ً المزيججانبا إتركي ثّم المكونات أخلطي والملح والسكر الخّل إليه .أضيفي

 طولّي           بشكل الوسط في النوري ورق قطّعي السوشي لفائف .لتحضير

 سلمون       وشريحتي األرز من القليل .ضعي

 وروية        بتأن المكونات على النوري ورق .لفّي

 الحجم          متوسطة إلىشرائح السلمون قطّعي الساشيمي رزم .لتحضير

 يدك          في األرز من كبيرة ملعقة نصف مقدار .ضعي

 مستطيل       شكل لتأخذ ً األرزجيدا على .إضغطي

 السلمون        من رفيعة شريحة األرز على .ضعي

 الواسابي        ومعجون الصويا جانبصلصة إلى السلمون .قدّمي

الاليت    بالسلمون السوشي الزنجبيل    اقتراحات بجانبمخلل تقديمه يمكن   



السوشي    أرز عمل طريقة

التحضير  وقت

دقيقة 0

الطهي  وقت

دقيقة 10

االفراد  عدد

2

المقادير

 مصري   2 كأسأرز

 2 كاسماء   وربع

 كاسخل   ربع

 سكر   طعام ملعقة

 ملح   صغيره ملعقة

 نوموتو    اجي صغيرة ملعقة



التحضير  خطوات

 نصفساعة        لمدة جيدا غسله بعد األرز . ينقع

 لمدة    الماء في الغليان   20يطبخ بعد دقيقة  .

 نوموتو         اجي و والملح السكر فيه ويذاب الخل . يغلى

 يقدم          ثم بالشوكة نفشه بعد األرز على الخل . يصبخليط

بالجمبري    عملسوشي طريقة

التحضير  وقت

دقيقة 0

الطهي  وقت

دقيقة 120

االفراد  عدد

32

المقادير

 نوري   "   2  ياكي البحرية طحالب " ورقة

 مملوء    1 متوّسط باردةوعاء ماء

 األرز   1 كبيرةخل ملعقة

 4 السوشيالمحّضر  كوبأرّز



 كبيرةكافيار   2  ملعقة

 محّمص   1 صغيرةسمسمأسود ملعقة

 1 1/2 كبيرةوسابي  ملعقة

 رفيعة    65 خيارشرائح جم

 مطهو     200 جمبريكبير أو روبيان  جم

    ) بحجم  ) المخلّل تاكوان الياباني ×5شريحةفجاللدايكون سم 18مم 

 1/2 1 ) بينيشوغا    )  األحمر زنجبيل كبيرةالمخلّل ملعقة

 2  ) غاري     ) الزهري المخلّل زنجبيل كبيرة ملعقة

 الصويا   60 ملصلصة

 

التحضير  خطوات

 بعد ½          على خيزران علىحصيرة بالطول طحلب ورقة منطرف    2توضع سم

األقرب  .الحصيرة

 ربع               تؤخذ ويُنفضالفائضعنها؛ مخلّل ماء فيه وعاء في واحدة يد تُغّمسأصابع

      " إلى       " اليسار من بنعومة األرّز يُفرد ثّم الطحلب ورق على وتوضع األرّز كميّة

وبالتساوي     ًّا كلّي الورق لتغطية .اليمين

 ورق ¼            من بقطعة بالكامل يُغطّى ثّم والسمسم الكافيار كّمية ضعيمقدار

الشفّاف  .المطبخ

 تُعاد             ثّم أعلى إلى البحري الطحلب ليكون تُقلب ، بعناية الحصيرة تُرفع

بعد       على خيزران علىحصيرة الطرف   2المكوّنات من سم .

 بمقدار             يُكلّل ثّم الطحلب، وسط على الواسابي من صغير مقدار باإلصبع يوضع

    ) والزنجبيل¼      ) المخلّل والدايكون الجمبري والقريدس الخيار من كّل كميّة

البحري          الطحلب طرفي إلى الحشوة تمتدّ أن على المخلّل، .األحمر

 تُستعمل           ، والسبابة باإلبهام الشفّاف المطبخ وورق الحصيرة يُمسكطرف

باتّجاه            بإحكام الحصيرة لّف أثناء مكانها في الحشوة إلبقاء المتبقّية األصابع

الحشوة     األرّز فيلّف األبعد، .الطرف

 اللفافة        اللّفإلكمال ويستمّر برفق اللفافة على .يُضغط



 الشفّاف        المطبخ ورق في اللفافة وتُترك الحصيرة تُفّك .

 المطبخ             ورق في وهي اللفافة وتُقطع بقماشرطب حادّة سكّين تُمسح

مسح              مع قطع، ثماني لتحضير أرباع إلى نصف كّل يُقطّع ثّم بالنصف، الشفّاف

قطع     Pحركة كّل بعد .السكّين

 المتبقّي           الواسابي مع المقلوبة اللفائف وتُقدّم الشفّاف المطبخ ورق يُنزع

والصلصة    الزهري المخلّل . والزنجبيل

السلمون    عملسوشي طريقة

التحضير  وقت

دقيقة 0

الطهي  وقت

دقيقة 10

االفراد  عدد

4

المقادير

 أبيض   ٢ أرز كوب

 خل   ٢ كبيرة ملعقة

 سكر   ١ كبيرة ملعقة

 مخلي    سلمون كيلو ربع



التحضير  خطوات

 النصج             تمام حتي مغطاه وعاء في مغلي ماء في يسلق و األرز . يغسل

 مغطاه       الوعاء يترك و النار دقائق ١٠تتطفآ  .

 ملح         رشه و السكر مع الخل مايكروويفيسخن . في

 جيدا                 يقلبون و السكر و الخل مزيج عليه يسكب و كبير وعاء في في األرز يوضع

ليبرد    األرز يترك . ثم

 شرائح              نضيفعليه ثم جيدا مساواته يتم و مربعة صينية في يفرشاألرز

. السلمون

 باحكام           السوشي علي ضغطه يتم و بفويل الصينية . تغطي

 عن        تزيد ال مدة الثالجة في ساعة      ٣يترك عن تقل ال و ساعات  .

 باردا        يقدم و الرغبة حسب يقطع

اللبنانية    الطريقة السوشيعلى

التحضير  وقت

دقيقة 15



الطهي  وقت

دقيقة 0

االفراد  عدد

0

المقادير

 قصيرة    450 حبة ارز جرام

 الرز   150 خل مل

 ملح  10 جرام

 سكر  50 جرام

 الحار    10 الوسابي فجل

 الدهن       500 من خالية مفرومة غنم هبرة جرام

 اخضر   5 ريحان ورقة

 مردقوشاخضر   5 ورقة

 اخضر   5 نعناع ورقة

 الرغبة    10 حسب ملح جرام

 اسود    1 فلفل صغيرة ملعقة

 ناعمة    1 قرفة صغيرة ملعقة

 مطحون    1 كمون صغيرة ملعقة

 ناعم     1 مفرومة صغيرة بصلة حبة

 نية     250 Pطازجة غنم قصبة جرام

التحضير  خطوات

 اضافة             مع االخضر النعناع المردقوشو و الريحان مع النية الهبرة تفرم

الثلج       من قليل مع فيخالط . التوابل

 على           بالسوشي الخاصة النوري اوراق على مسبقا المطبوخ الرز يوضع

فجل                من القليل اضافة مع النية القصبة او النية بالهبرة تحشى و رقيقة طبقة شكل

تقطع         و رول تلفعلىشكل و الحار . الوسابي



 فجل            مع النية الهبرة مع السوشي رول وتقدم النية القصبة تقطع

صلصة              الحامضو عصير مع االسود الفلفل و المطحون الكمون مع الحار الوسابي

. الصويا

 . ويقدم

السوشي   عمل طريقة

التحضير  وقت

دقيقة 10

الطهي  وقت

دقيقة 0

االفراد  عدد

0

المقادير

 شرائح  سالمون

 شرائح  تونة

 مطحون   أخضر فجل



 أرز

 شرائح  خيار

 جزر

 مشروم

 كاليماري

 مجففة   بحرية أعشاب

 الرنجة

 سكر

 خل

التحضير  خطوات

 والخل      السكر مع ً السالمونقليال . اسلقي

 بالكيس             ً عليهاجيدا اضغطي ثم األرز وفوقها التونة أو السالمون ضعيشريحة

تقدم    ثم ً . واتركيهاقليال

 ثم  :            الفجل ضعي ثم وقلبيها األرز وفوقها البحرية األعشاب ضعي أخري طريقة

األعشاب          ولفي والتونة والمشروم والرنجة والخيار والجمبري السالمون ضعي

وتقدم        بالصلصة وتزيين دوائر وتقطع أسطواني . علىشكل
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