


مرحبــاً يف عــامل 
ميــت أنــد مــور للحــوم 

أن نكــون عــامل مــن الحــوم مختلــف متامــاً 
عــن أن نكــون مجــرد ملحمــة 

مــع كل ســاالت  رحلــة مختلفــة  نبــدأ  مــور  أنــد  ألننــا يف ميــت 
لنوعهــا  املناســبة  بالطــرق  ســالة  كل  برتبيــة  فنبــدأ  اللحــوم، 
يف مزارعنــا املحليــة الخاصــة الحاصلــة عــى شــهادة األيــزو .

ونوفــر لــكل األغنــام واملاشــية رعايــة صحيــة يوميــة وقبــل أن تصل 
لــك متــر بكثــر مــن مراحــل الفحــص عــى أيــد أطبــاء ومتخصصــن.

تتغــذى  التــي  األعــاف  وحتــى 
عليهــا فهــي طبيعيــة 100% مــن 
خــر مزارعنــا وصنــع متخصصينــا..

ومبجرد أن تصل امللحمة..
شــيفات  أيــد  عــى  فتقطــع  أخــرى،  ســامة  مبراحــل  فتمــر 
يف  تغلــف  ثــم  بالكامــل،  معقمــة  أجــواء  يف  محرتفــن 
صحتهــا. عــى  لتحافــظ  وأمــان  جــودة  نســبة  بأعــى  أطبــاق 

وحتــى عندمــا تطلبهــا يف منزلــك فتأكــد أنهــا ســتكون قادمــة 
لــك بأمــان طازجــة وبطعــم لذيــذ، حيــث أن لدينــا أســطول مــرد 
كل  يف  اللحــوم  مــن  طلبــك  لتوصيــل  الســيارات  مــن  كامــل 
لحــم.  ألطيــب  التــذوق  مــن  آخــرى  رحلــة  لتبــدأ  الريــاض،  أنحــاء 

وهذه يه قصة عاملنا.. 
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حتــى وإن كنــت تطلــب اللحــوم دامئاً بشــكل يومي، ن

ــا .. ــات لتخزينه ــض األوق ــتحتاج يف بع ــا س ــاً م غالب

يف   اللحـــــــم  لتخزيــن  نصائــح   9 إليــك  ولهـــــذا 
وصحـــــي..  آمــــــن  بشــكل  الفريــزر  أو  الثاجــة 

اللحــم  تجميــد  عــدم  هــي  عليهــا  نؤكــد  التــي  النصائــح  أهــم  مــن  وأخــراً 

مــرة أخــرى بعــد إخراجــه مــن الثالجــة أو الفريــزر، وإن حــدث ذلــك فحينهــا 

أقــى. كحــد  أيــام  ثالثــة  إىل  يومــن  مــن  اللحــم  هــذا  صالحيــة  تكــون 

ــظ  ــا أن تحاف ــن ميكنه ــرق تخزي ــت أي ط ــن ليس ولك
عــى ســامة اللحــم .. 

9. الفريـــــــــزر  أو  الثاجــــــــــــة  الســفيل مــن  الـــــــرف  اللحــــــــــــم يف  بتخزيــن  قــم 

مــن األفضــل تنظيــف اللحــم بكشــط الجســم الخارجــي وإزالــة أي شــوائب عــى جدارهــــا.

بينهــم. فراغــات  تــرك  وحــاول  البعــض،  بعضهــا  فــوق  اللحــم  أكيــاس  وضــع  تجنــب 

أفضــل درجــة حـــــــرارة لتخزيــــــــــن اللحــوم هــي ) مــن 12 إىل 18 درجـــــــــة مئويــة (.

رف  يف  ووضعــه  اللحــم  كيــس  إخــراج  يجــب  املجمــدة  اللحــوم  طهــي  أردت  إذا 
أنــا تضعــه يف كيــس مــاء ســاخن. يف الثاجــة يف درجــة 4 مئويــة وتجنــب متامــاً 

واحـــــــــــدة  كطبقــة  وضعهـــا  فعليــــــــــــك  الثاجــــــــة  يف  ســتخزنها  كنــت  إذا 
رقيـــــــق. بغطـــــــــاء باستيـــــــــك  وتغطــى  طبــق باستيـــــــــــك  أو  صينيــــــــة  يف 

يجــب تغيــر الصينيــة أو الوعاء الــذي تضع فيه اللحــم للتخلص من الدم الذي يرشــح منه.

مــن األفضــل أن تكــون طبقــة الدهــــــــــــن يف قطعــة املخزنــــــــــــة يف األعـــــــى.

اللحـــــــم. تاريــــــــــــخ عــى  اللحــــــــــــم بشــكل جيــد وصحيــح، وضــع  بتغليــف  قــم 



هل تعلم
ما هي أقى مدة لتخزين كل نوع لحم؟ 

تخزيــن اللحـــــــــــم يشء يحــدث يف كل بيـــــــــت، ولكــن مــا أقــى 

الطازجــة؟ طبيعتـــــــــــه  عــى  محافــًظ  ليظــل  اللحــم  لتخزيــن  مــدة 

ليســت كل أنــواع اللحــوم لهــا نفــس مــدة التخزيــن، ولهــذا سنســتعرض 

معــك مــدة تخزيــن كل نــوع مــن أنــواع اللحــوم الحمــراء والبيضــاء:

أقى مدة لتخزين اللحم املفروم  يف الثالجة:

يوم أو يومن فقط.
ويف الفريزر:

ال تزيد عن 3 أو 4 أشهر .

أقى مدة لتخزين لحم العجل   يف الثالجة:

من 3 : 4 ايام.
ويف الفريزر:

ال تزيد عن 3 أو 4 أشهر .

أقى مدة لتخزين اللحوم املصنعة   يف الثالجة:

يوم أو يومن 
ويف الفريزر:

ال تزيد عن 3 أو 4 أشهر .

أما عن لحوم الدجاج والرومي فسواء كانت مخزنة مقطعة أو كاملة

فالحد األقى لتخزينها يف الثالجة

يوم أو يومن 
ويف الفريزر:

كاملن : سنة.
مقطعن : 9 أشهر.

ولكننا ننصح بعدم تركهام كل هذا املدة حتى وإن كانوا صالحن. 
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املكونات:ط

طريقة التحضر:

12 قطعة من ريش لحم الغنم.  •
ربع كوب زيت زيتون.  •

ربع كوب عصر ليمون.  •
ربع كوب خل بلسميك.  •

3 فصوص ثوم مفروم فرماً ناعامً.  •
ملعقة كبرة كزبرة ناعمة.  •

ملعقة صغرة »هيل« أو حبهان ناعم.  •
ربع ملعقة صغرة قرنفل ناعم.  •

نصف ملعقة صغرة زنجبيل ناعم.  •
ملعقة صغرة بابريكا.  •

ربع ملعقة صغرة شطة.  •
ملعقة صغرة قرفة.  •

ربع ملعقة صغرة فلفل أسود.  •
ربع ملعقة صغرة بودرة ثوم.  •

ملعقة كبرة كمون ناعم.  •

توضع كل قطعة من قطع ريش اللحم بن ورقتن زبدة، ثم  •
           يتم الطرق عليها عدة مرات مبطرقة اللحم إىل أن تصبح رقيقة.

اخلط بن كل من عصر الليمون وزيت الزيتون والثوم والخل  •
           معاً حتى تحصل عى خليط متجانس.

توضع ريش اللحم يف الخليط السابق تحضره، وترتك ملدة 10  •
           دقائق، مع الحرص عى تقليبها عدة مرات خال فرتة النقع.

يف وعاء، مُتزج الشطة والبابريكا والكمون والقرفة والهيل  •
           والكزبرة والزنجبيل والقرفة والثوم والفلفل.

تغمس قطع الريش يف مزيج البهارات التي ُحرضت سابقاً، ثم  •
           توضع عى الشبك يف الفرن الساخن.

ترتك للشوي ملدة 10 دقائق تقريبا مع تقليبها من حن آلخر  •
           حتى متام النضج.
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طريقة التحضر:املكونات:

زيت أفوكادو.  •
ملح.  •

فلفل أسود.  •
زعرت بري.  •

نقوم بتقطيع الريش ، ثم وضع زيت األفوكادو عليها.  •
بعدها نقوم بإضافة امللح.  •

ثم نضيف الزعرت الري.  •
ونقوم بفرك التتبيلة عى اللحم من كل االتجاهات.  •

نشعل الفحم ثم نضع الريش عليه ونقلبها يف كل االتجاهات.  •
           ونرتكها حتى تنضج.

نضعها بعدها يف الفرن لفرتة قصرة 10 دقائق.  •
نقوم باخراجها من الفرن وتقدميها مع أرز أو بطاطا.  •

C H E F  H I S H A M  B A E S H E N
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تقطيع اللحم قطع صغرة أو رقيقة حتى  •
           تكون سهلة يف الشوي. 

قوم دامئاً  بإضافة الخل األبيض يف تتبيلة  •
           اللحم حيث أنه يساعد كثراً يف نضج اللحم

          رسيعاً، كام له خاصية مقاومة للبكتريا.

من األفضل أن تقوم بغرز اللحم 3 غرزات ألن  •
           هذا يساعد يف طهيه جيداً.

ال تقوم بتقليب اللحم بيشء حاد مثل:  •
           السكينة أو الشوكة، ألن هذا يجعل اللحم جاف. 

إذا أتخذت قراًر  بشوي اللحم عى الفحم  •
          فيجب أن يكون عى األطراف وليس تحت اللحم

         مبارشة. 

ــوى، ــي حل ــة ه ــريب ، الزالبي ــا الع يف عاملن
ولكــن يف الصــن الزالبيــة لهــا معنــى وطريقــة أخــرى..

يف  عليــه  املتعــارف  فمــن  الســجق  عــن  أمــا 

يف  ولكــن  باللحــم،  محــيش  يكــون  أن  هــو  عاملنــا 
عمــل  يف  متامــاً  مختلفــة  طريقــة  لديهــم  اســكتلندا 
الســجق وحشــوه، فهــم يقومــوا بفــرم األغنــام والكبــد 
لحــم  مــع  والدهــون  والشــوفان  والبصــل  والرئتــن 
البقــر. مــع امللــح والتوابــل ويقومــوا بوضعهــا داخــل 
بقليهــا.  يقومــوا  أو  يســلقوها  ثــم  الحيــوان  أمعــاء 

حيــث يقومــون هنــاك بحشــو 
الزالبيــة باللحــم لتصبــح بذلــك 
خليــط  أو  الحــوادق  مــن 
والحلــو. الحــادق  بــن  مــا 
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غالبــا ما تســمع عن طبــق يســمى الرتتــار يف املطاعم بودينج ستيك وكىل:

الفخمة ومســابقات الطبخ العامليــة واملحلية 

فهــل تعلــم مــا هــو الرتتــار وملــاذا يُســمى ويُطهــى 

بهــذا الطريقــة؟

لحم الرتتار هو لحم بقري نيّئ صغر ومفروم فرًما ناعاًم.
ــأ  ــق نش ــول أن الطب ــص تق ــض القص ــاك بع ــه فهن ــن قصت ــا ع أم
مــع املحاربــن املنغوليــن الذيــن كانــوا يطلــق عليهــم التاتــار، 
ــن  ــا ب ــق وضعه ــن طري ــة ع ــوم الني ــروا ألكل اللح ــن اضط والذي
عجاتهــم الســفلية و رسوج  جوادهــم وركوبهم طــوال اليوم.

مــن  بطــيء  تطــور  وطورتهــا  الوصفــة  البــاد  تناقلــت  وقــد 
ــر  ــا لتتغ ــم أملاني ــيا، ث ــور يف روس ــدأ التط ــم فب ــق القدي الطب
بعــض معــامل الطبــق فحافــظ عــى نفــس فكــرة اللحــم البقــري 
ــكل  ــون بش ــات أو مطح ــه إىل مكعب ــم تقطيع ــذي يت ــئ ال الني
خشــن، ولكــن اختلفــت التتبيلــة بإضافــات مثــل نبــات الكــر والبصل 

والبقدونــس.

كــام هــو متعــارف عليــه يف عاملنــا العــريب، فالبودينــج 

هــو نــوع مــن أنــواع الحلــوى 

ولكــن هــذا الطبــق االنجليــزي الســاخن ليــس حلــوى رغــم 
أنــه يحمــل نفــس األســم، ولكــن هــو عبــارة عــن  معجنــات 
أو دقيــق يحتــوي عــى اللحــم بداخــه، ويعــود تاريخــه إىل 
منتصــف القــرن التاســع عــر،  وصنعــت هــذا األكلــة خصيصــاً 
حيــث أن الشــعب كان يحــرص يف هــذا الوقــت عــى عــدم 

إهــدار أي يشء ميكــن تحويلــه إىل وجبــة.

وهــو عبــارة عــن قــرة مــن الشــحم، والحشــو مصنــوع 
ـا مــن رشائــح اللحــم، والــكى، والفطــر، والبصــل،  تقليديًـّ

وصلصــة املحــار، والقشــدة.
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مــع دخــول املــدارس يحتــاج أطفالكــم لتنــوع 

ــدرايس  ــوم ال ــذة يف الي ــات اللذي يف الوجب

أو يف أوقــات املذاكــرة.

بيتــزا  عمــل  طريقــة  لــك  نقــدم  ولهــذا 

الســاندوتش الشــهية واملناســبة لألطفــال ..

بيتزا الساندوتش الشهية

2 رغيف فينو كبر الحجم.  •

2 مثرة طامطم مقطعة مكعبات صغرة.   •

2 مثرة فلفل رومي مقطعة رشائح.  •

كوب جنب شيدر أو رومي أو موتزاريال مبشور .  •

كوب زيتون.  •

صلصة عادية أو صلصة بيتزا .  •

رشائح السجق أو قطع صدور دجاج.  •

قطعي الخبز الفينو إىل رشائح متوسطة.  •

           ورّصيها يف صينية يف الفرن. 

ادهني رشائح الخبز بقليل من الصلصة.  •

ثم ضعي الطامطم والفلفل والزيتون.   •

ضعي السجق أو قطع الدجاج املسلوق حسب رغبتك  •

           ثم وزعي الجنب عىل سطح البيتزا. 

ضعي البيتزا يف فرن متوسط الحرارة ملدة 7-10 دقائق،  •

              أو حتى ذوبان الجنب.

             ميكنِك إضافة املرشوم، أو اللحم املفروم املعصج.

املكونات:

الطريقة:




