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الشيدر     عملصوصالجبنة طريقة

التحضير  وقت

دقيقة 10

الطهي  وقت

دقيقة 10

االفراد  عدد

8

البطاطسأو                 مثل األكالت من العديد بجانب تقدم التي الصلصات أو الصوصات من الشيدر صوصالجبن

فيخطوات                  الشيدر صوصالجبن تحضير طريقة على تعرفوا األكالت، من وغيرها المكرونة أو البيتزا أو البرجر

وبمكوناتسريعة   سريعة

المقادير

* أشخاص 8يكفي  *

 الدسم     ) 1/2 1 وكامل دافئ لبن (360كوب مل 

 مبشورة    ) 1 شيدر جبن (130كوب جرام 

 3 (  ) دقيق  )  طعام ملعقة كبيرة (24ملعقة جرام 

 3 (   ) زبدة  )  طعام ملعقة كبيرة (45ملعقة جرام 

 ملح  رشة



 أسود   فلفل رشة

الرومي     بالجبنة مكرونة عمل طريقة

التحضير  وقت

دقيقة 10

الطهي  وقت

دقيقة 15

االفراد  عدد

4

انهاردة               ..    وصفتنا وقتقصير في الغداء لوجبة سريع و بديل حل تعتبر التي الوصفات من المكرونة تعتبر

الحارة           اللحم كرات مع تقدم التي و اللذيذة الرومي بالجبنة مكرونة

المقادير

أشخاص 4تكفي  "  "

 مسلوقة    1 ، كيسمكرونة

 مبشور    1/8 رومي كوبجبن

 مبشورة   1 بصل ثمرة

 مكعبات   1 طماطم ثمرة



 مقطع    1/2 حار فلفل قرن

 طماطم  )   (   2 صلصة الطعام ملعقة كبيرة ملعقة

الرومي      بالجبنة الكريب روالت عمل طريقة

التحضير  وقت

دقيقة 20

الطهي  وقت

دقيقة 20

االفراد  عدد

4

والحليب،                 الدقيق من أساسي بشكل يتكون األصل، فرنسي طبق وهو الرقيق كيك البان أنواع أحد الكريب

النوتيال            أو المربى أو الجبنة كانت سواء الرغبة حسب األخرى وبعضاإلضافات

المقادير

" "4تكفي  الكريبأشخاص  :

 أبيض   1 دقيق كوب

 كوبحليبسائل   1

 كبيرة  1 بيضة



 ملح  رشة

 للتسوية  زيت

:الحشو

 مبشورة    1 رومي جبنة كوب

 مبشورة    1 موزاريال جبنة كوب

 مكعبات   2 طماطم حبة

 مكعبات    2  أخضر فلفل حبة

المقادير     ملحوظة: لكل نفسالكوب بالنوتيال  نستخدم الكريب روالت    

بالجبنة     كيك بان عمل طريقة

التحضير  وقت

دقيقة 30

الطهي  وقت

دقيقة 15
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االفراد  عدد

4

الساندوتشات                 من ً ألبنائكبدال تقديمها ويمكن مناسبة و شهية و التحضير سهلة لإلفطار وجبة بالجبنة كيك بان

المقادير

أشخاص 4تكفي  "  "

 دقيق  2 كوب

 حليب    ونصفكوب كوب

 بيضاء    جبنة نصفكوب

 بيضة 2

 زيت   2 كبيرة ملعقة

 بودر    1 بيكنج صغيرة ملعقة

 أسود   فلفل رشة

 سكر  رشة

 ملح  رشة

 الكيري      بالجبن كيك بان عمل   طريقة

التحضير  خطوات

           ً ويضربجيدا والبيضوالزيت، الجبنة إليه ويضاف الخالط، في الحليب .يوضع

 مرة           ويضرب األسود، والفلفل والدقيق باودر والبيكينج والسكر الملح يضاف

سائل        خليطشبه على يتجانسونحصل حتى .اخرى

 يسخن           حتى النار على لإللتصاق قابلة غير مقالة الزيتفي .يوضع

 الحجم        أقراصمتوسطة ليكون المقالة في الخليط .يصب

 الكمية          إنتهاء حتى العملية وتكرر يحمر، حتى الجانبين .يقلبعلى

 ويقدم    الطبق، في .يوضع
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المقلية     الجبنة أصابع عمل طريقة

التحضير  وقت

دقيقة 45

الطهي  وقت

دقيقة 10

االفراد  عدد

6

عندما                  يقاوم ال الذي وقوامها اللذيذ لطعمها ذلك ويرجع الجميع، يفضلها التي الطعام أنواع من الموزاريال الجبنة

المختلفة            األكل وبعضأنواع والفطائر البيتزا إلى تضاف ما عادة وهي يتمدد،

المقادير

" أشخاص 6تكفي  "

 أصابع     موزاريال جبنة كيلو نصف

 بقسماطخشن   2 كوب

 أبيض    ونصفدقيق كوب

 نشا   نصفكوب

 كبيرة  4 بيضة

 حليب  "  "  1 طعام ملعقة كبيرة ملعقة

 1   " ناعم  "  ملح طعام ملعقة كبيرة ملعقة

 بودرة  "  "   1 ثوم طعام ملعقة كبيرة ملعقة



 1    " مطحون  "  أسود فلفل شاي ملعقة صغيرة ملعقة

 اختياري    " مجفف ريحان أو "زعتر

 للقلي  زيت

:ملحوظة

 المقادير      لكل نفسالكوب استخدام .يجب

المنزل   ..      في الموزاريال الجبنة تحضير بثالثمكوناتفقط

التحضير  وقت

دقيقة 5

الطهي  وقت

دقيقة 30

االفراد  عدد

6

االخر                الوجبات من والكثير والفطائر البيتزا مثل الوصفات من الكثير تحضير في الموزاريال الجبنة تستخدم

شملولة          فقطمع مكونات بثالث لعملها بسيطة طريقة تعرفعلى

المقادير

  * أشخاص 6يكفي  *



 الدسم      ) 8 كامل لبن كبير (2ونصفكوب لتر 

 ليمون     ) عصير كبير كوب (60ربع مل 

 خل    ) كبير مل(120نصفكوب

المقادير        ملحوظة : تجهيز في الكبير نفسالكوب في   نستخدم الطاسة      10  بيتزا

فرن   بدون  دقائق

التحضير  خطوات

مع                -1 الخل و الليمون عصير إليه نضيف ثم متوسطة نار على إناء في اللبن نضع

. الخليط    تقليب في االستمرار

في-               2 ويبدأ اللبن يتكتل التقليبحتى في نستمر بيضاء قطع لنا التقليبسيظهر أثناء

.) طرية )    جبن قطع ظهور التجبن

3. التقليب-              في ونستمر والنار االناء بين معدني حاجز نضع اللبن تكتل بدأ عند

االناء-              4 جانب في عليها الضغط مع التقليب في نستمر جبن قطعة التقليبستظهر مع

 . المعدنية  لها-            5بالملعقة تصبح حتى الجبن قطعة على الضغط التقليبمع في نستمر

. قطعها     dمحاولة عند مطاطي قوام

6              -dمحاولة عند مطاطي قوام لها تصبح األبيضعندما السائل من الجبن قطعة نخرج

. ماء        بها ما للتخلصعلى بعصرها ونقوم قطعها

7. تتجمد-        حتى لفترة الفريزر في الجبن نضع

لعمل-      8 استخدمت اذا ببشرها لعمل      البيتزانقوم أطابع هيئة على تشكيلها أصابع أو

المقلية  الموزاريال
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 مشابهة  :  مواد        وصفة بدون المنزل في الشيدر الجبنة حضري

حافظة

المنزل        في الموزاريال الجبنة تحضير نجاح : سر

 جبن           )    قطع ظهور التكتل في اللبن يبدأ عندما والنار االناء بين معدني dحاجز وضع

طرية(

 وليسلها              متماسكة غير كانت األبيضاذا السائل من الجبن قطعة اخراج عدم

مطاطي  قوام

 عند             مطاطي قوام لها تصبح األبيضعندما السائل من الجبن قطعة نخرج

قطعها  dمحاولة

 نقطة              نتخلصبأي حتى جيدًا األبيضتعصر السائل من الجبن قطعة اخراج عند

بها  ماء

الموزاريال    الجبنة :  فائدة

 الكالسيوم          على احتوائها بسبب العظام تقوية على الموزاريال الجبنة تساعد

 وفقر             ، النصفي الصداع نوبات مثل أمراضمختلفة dمقاومة على الجسم تساعد

الدم

 على     الموزاريال الجبنة لكل    80تحتوي حراري جرام 28سعر
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