



يعترب تناول امفطرايت امغابوية يف املناطق املروية لإكلمي شفشاون تلليد كدمي حيث يمت تذوكها ومكن
بشلك حذر .بيد أن امفطرايت يه مصدر همم نلربوتينات وامفيتامينات امرضورية منظام غذايئ متاكمل.
يعرض هذا امكتيب مجموعة من اموصفات امتلليدية وامعرصية احملرضة ابمفطر املأكول واملتواجد ابلسواق.
وكد مت اإجنازه يف اإطار مرشوع  اإحداث وتعزيز املطاع الإهتايج نلفطرايت املزروعة يف املناطق املروية لإكلمي
شفشاون  املنجز من طرف مجعية امتمنية احمللية بشفشاون » «ADL-Chefchaouenبرشاكة مع

املنظمة الإس باهية » «Mosayco Mediterráneoوبدمع من املديرية ا إلكلميية نلفالحة بشفشاون
»  « DPA – Chefchaouenوبمتويل من طرف لك من امواكةل الهدمس ية نلتعاون ادلويل وامتمنية
» « AACIDو مؤسسة املرض امفاليح نلمغرب نلتمنية املس تدامة ».« FCAMDD
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عدد األشخاص
مدة اإلعداد
المقادير

للتزيين

 :شخصٌن
 30 :دقٌقة
 :الملح
كأس من الدقٌق
نصف كأس من الحلٌب
نصف كأس من الماء
البٌض {حسب كمٌة الفطر}
البقسماط {الخبز المحمص المطحون}
الفطر { حسب الرغبة}
زٌت للقلً
ٌ :قدم مع الماٌونٌز أوالكاتشب حسب الرغبة

طريقة اإلعداد
نقوم بإعداد الخلٌط الذي سٌغمس فٌه الفطر كالتالً :
ٌوضع الدقٌق فً إناء ثم نضٌف إلٌه الماء وٌخلط جٌدا ثم ٌضاف الحلٌب شٌئا فشٌئا
إلى أن نحصل على خلٌط شبٌه بخلٌط الكرٌب.
ٌنظف الفطر بقطعة قماشٌ ،غمس فً الدقٌق ثم الخلٌط السابق ثم البٌض
المخفوق ،الملح مع قلٌل من الحلٌبٌ ،مرر فً البقسماط ثم ٌقلى فً الزٌت الساخن.
ٌقدم مع الماٌونٌز أو الكاتشب.
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عدد األشخاص
مدة اإلعداد
المقادير

للتزيين

 :شخصٌن
 40 :دقٌقة
 1 :حبة بصلة
 3معالق كبٌرة من الدقٌق
 1لتر من الحلٌب ½ كلغم من الفطر
البقسماط {الخبز المحمص المطحون}
البٌض {حسب كمٌة الفطر}
البقدونس – الملح
زٌت للقلً
ٌ :قدم مع الماٌونٌز أو الكاتشب حسب الرغبة

طريقة اإلعداد:
فً مقالة نضع القلٌل من الزٌت ثم ٌقلى البصل المقطعٌ ،ضاف إلٌه الفطر المقطع إلى
أجزاء صغٌرة ثم الملح .عندما تتحمر نضٌف الدقٌق ونقلبها جٌدا ثم نضٌف الحلٌب شٌئا
فشٌئا مع التحرٌك بدون توقف حتى ال ٌلتصق الخلٌط بالمقالة إلى حٌن الحصول على
خلٌط كثٌف.
نترك الخلٌط لٌبرد .بعدها نشكله على شكل كوٌرات بواسطة ملعقة ( ٌفضل تبلٌل الٌدٌن
بالماء حتى ال ٌلتصق الخلٌط) نمرر هذه الكوٌرات بالبٌض المخفوق والبقسماط المخلوط
مع البقدونس ثم تقلى فً الزٌت الساخن.
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عدد األشخاص
مدة اإلعداد
المقادير

للتزيين

 :شخصٌن
 30 :دقٌقة
 :الملح
البقدونس
½ كلغم من الفطر
زٌت للقلً
 :الخس – الطماطم حسب الرغبة

طريقة اإلعداد:
ننظف الفطر بقطعة قماشٌ .رش علٌه الملح .فً مقالة(أوآلة الشواء)
نضع القلٌل من الزٌت ثم نضٌف الفطر ونتركه على نار هادئة .بعدها
نضٌف البقدونس والثوم المفروم دقائق قبل تقدٌمه (على نار مرتفعة).
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عدد األشخاص
مدة اإلعداد
المقادير

 :شخصٌن
 30 :دقٌقة
 :الملح
البصل والثوم
 200غرام من الفطر
 4بٌضات
الزٌت

طريقة اإلعداد:
ٌقلى الثوم والبصل فً مقالةٌ ،ضاف الفطر المقطع إلى أجزاء كبٌرة والملح وعندما
ٌصبح الخلٌط بنً اللون نضٌف البٌض دون خفقه .نقوم بتحرٌك البٌض قلٌال ثم نتركه
إلى أن ٌطهى.
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عدد األشخاص
مدة اإلعداد
المقادير

 :شخصٌن
 40 :دقٌقة
 :الملح  ،اإلبزار ،الزٌت أو الزبدة
 1حبة بصلة
 1حبة بطاطس
 1حبة من الكراث
 100غرام من الفطر
 2لتر من الماء
¼ لتر القشدة الطرٌة
 :الخبز المحمص والجبن المحكوك

للتزيين
طريقة اإلعداد:
ٌتم تقطٌع البصل إلى قطع صغٌر ثم ٌوضع فً إناء الطبخ مع القلٌل من
الزٌت أو الزبدة .نضٌف شرائح الفطر والبطاطس والكراث المقطع نتركها
فوق النار لمدة خمس دقائق مع التقلٌب.
بعد ذلك نضٌف الماء والقشدة الطرٌة ثم نتركها فوق النار حتى تطهى كل
المكونات .نضٌف الملح واإلبزار .نخلط بخالط كهربائً وتترك لتغلً على
نار هادئة حتى تصبح سمٌكة .تقدم مع الخبز المحمص والجبن المبشور.
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عدد األشخاص
مدة اإلعداد
المقادير

 :شخصٌن
 50 :دقٌقة
 2 :رؤوس من الثوم
 1/2حبة بصلة
 1حبة فلفل أخضر
 1حبة فلفل أحمر ملح  ،زٌت
كأس من األرز
كأسٌن من الماء (حسب نوع األرز)
¼ كلغم فطر

طريقة اإلعداد:
ٌقلى فً قلٌل من الزٌت الثوم والبصل بعد ذلك نضٌف الفطر المقطع الفلفل األخضر
واألحمر مع البقدونس والملح .نضٌف األرز والماء على نار عالٌة وعندما ٌبدأ بالغلٌان
نخفض الحرارة ونتركه إلى أن ٌطهى .نتركه حوالً  10دقائق مغطى بقطعة قماش
قبل التقدٌم.
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عدد األشخاص
مدة اإلعداد
المقادير

للتزيين

 :شخصٌن
 40 :دقٌقة
 ½ :كلغم معكرونة
ملح ،زٌت ،إبزار
 1حبة بصلة
½ كلغم من الفطر
 4فصوص من الثوم
 :بقدونس

طريقة اإلعداد:
تغلً المعكرونة فً الماء المملح مع قطرة من الزٌت او الزبدةٌ .قلى البصل والثوم
المفروم فً مقالة بعد ذلك نضٌف الفطر المقطع إلى شرائح ثم الملح واإلبزار.
فً طبق التقدٌم توضع المعكرونة والخلٌط المحضر بالفطر مع إضافة البقدونس المفروم.
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عدد األشخاص
مدة اإلعداد
المقادير

 :شخصٌن
 40 :دقٌقة
 4 :فصوص من الثوم
 2حبات كبٌرة من الطماطم
½ كلغم من الفطر
خضار حسب الرغبة
التوابل  :الملح – اإلبزار

طريقة اإلعداد:
نضع فً طاجٌن خاص بالخضار القلٌل من زٌت الزٌتون ،الثوم ،الطماطم المفرومة ،ثم
نضٌف الخضار حسب الرغبة ثم الفطر .نضٌف التوابل ونتركه لٌطهى
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