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القاهرة

رئيس بنك قناة السويس: البنوك ستتلقى عروضا لمشروعات المؤتمر االق |

المرأةالرئيسية

الصفیحة الشامى

طریقة عمل "الصفیحة الشامى" بكل بساطة
الجمعة، 13 مارس 2015 - 07:30 ص

كتبت رانیا سعد الدین

الكبیر، الصغیر قبل  الذى یقبل علیھ  اللذیذ  العربیة، وذلك لمذاقھا  المائدة  الشامى ممیزة دائما على  األكالت 

المناسبات فى  البطولة  دور  تمثل  أن  یمكن  حیث  األكالت،  تلك  رأس  على  الشامى"  "الصفیحة  وتأتى 

والحفالت العائلیة وتقدم الشیف "سلوى الغرباوى"طریقة اإلعداد بخطوات بسیطة.

المكونات:

العجینة:

3 كوب دقیق

2 ملعقة كبیرة حلیب بودرة

ملعقة كبیرة خمیرة

ملعقة صغیرة ملح

ملعقة كبیرة سكر

ملعقة صغیرة بیكنج بودر

رشة محسن خبز

¼ كوب زیت دوار شمس

ماء دافئ للعجن

الحشو:

½ كیلو لحم مفروم

بصلة كبیرة مفرومة

األكثر قراءة

أجندة المؤتمر االقتصادى.. 20 جلسة تشھدھا القاعة
الرئیسیة تبدأ بكلمة للرئیس السیسى.. و10 ورش

عمل لطرح فرص االستثمار.. وورشة خاصة
لمشروعات تنمیة قناة السویس.. وعشاء ترحیبى بدعم

"السویدى إلیكتریك"

بالصور..جون كیرى ینظم حفل إفطار لكبار الشخصیات
على ھامش المؤتمر االقتصادى

بالصور والفیدیو.. كیرى ینضم إلى مائدة وزراء
الحكومة بحفل إفطار المؤتمر االقتصادى

مائدة إفطار تجمع الجنزورى و7وزراء قبل ساعات من
انطالق المؤتمر االقتصادى

السیسى یلتقى محمد بن راشد آل مكتوم قبل انطالق
مؤتمر شرم الشیخ الیوم

ولى العھد السعودى یغادر الریاض قادما لشرم الشیخ
لحضور المؤتمر االقتصادى

"جنرال إلكتریك": تورید 34 توربینا غازیا لمصر من
إجمالى 46 توربینا

دراسة بریطانیة: المرأة أكثر انجذابا للرجل العسكرى

http://www.youm7.com/home/about
http://instagram.com/youm7newspaper
http://www.youtube.com/user/mubasheryoum7
http://www.youm7.com/story/2015/3/13/%d8%a8%d8%a7%d9%84%d8%b5%d9%88%d8%b1-%d9%88%d8%a7%d9%84%d9%81%d9%8a%d8%af%d9%8a%d9%88-%d9%83%d9%8a%d8%b1%d9%89-%d9%8a%d9%86%d8%b6%d9%85-%d8%a5%d9%84%d9%89-%d9%85%d8%a7%d8%a6%d8%af%d8%a9-%d9%88%d8%b2%d8%b1%d8%a7%d8%a1-%d8%a7%d9%84%d8%ad%d9%83%d9%88%d9%85%d8%a9-%d8%a8%d8%ad%d9%81%d9%84-%d8%a5%d9%81%d8%b7%d8%a7%d8%b1/2103641
http://youm7.com/%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B1%D8%A3%D8%A9-327
http://www.flickr.com/people/youm7news/
https://itunes.apple.com/eg/app/id463738813
http://www.youm7.com/story/2015/3/13/%d9%88%d9%84%d9%89-%d8%a7%d9%84%d8%b9%d9%87%d8%af-%d8%a7%d9%84%d8%b3%d8%b9%d9%88%d8%af%d9%89-%d9%8a%d8%ba%d8%a7%d8%af%d8%b1-%d8%a7%d9%84%d8%b1%d9%8a%d8%a7%d8%b6-%d9%82%d8%a7%d8%af%d9%85%d8%a7-%d9%84%d8%b4%d8%b1%d9%85-%d8%a7%d9%84%d8%b4%d9%8a%d8%ae-%d9%84%d8%ad%d8%b6%d9%88%d8%b1-%d8%a7%d9%84%d9%85%d8%a4%d8%aa%d9%85/2103602
http://youm7.com/
http://appworld.blackberry.com/webstore/content/75973/?lang=en
http://www.youtube.com/user/mubasheryoum7
http://www.youm7.com/rss/rss
http://www.youm7.com/home/index
http://www.youm7.com/home/SiteMap
http://youm7app.youm7.com/%D8%A7%D9%84%D9%8A%D9%88%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D8%A7%D8%A8%D8%B9-%D8%A7%D8%AE%D8%A8%D8%A7%D8%B1-%D8%B9%D8%A7%D8%AC%D9%84%D8%A9.exe
http://www.youm7.com/%D8%AD%D9%88%D8%A7%D8%AF%D8%AB-203
http://www.youm7.com/story/2015/3/13/%d9%85%d8%a7%d8%a6%d8%af%d8%a9-%d8%a5%d9%81%d8%b7%d8%a7%d8%b1-%d8%aa%d8%ac%d9%85%d8%b9-%d8%a7%d9%84%d8%ac%d9%86%d8%b2%d9%88%d8%b1%d9%89-%d9%887%d9%88%d8%b2%d8%b1%d8%a7%d8%a1-%d9%82%d8%a8%d9%84-%d8%b3%d8%a7%d8%b9%d8%a7%d8%aa-%d9%85%d9%86-%d8%a7%d9%86%d8%b7%d9%84%d8%a7%d9%82-%d8%a7%d9%84%d9%85%d8%a4%d8%aa%d9%85/2103582
http://youm7.com/news/newsprint?newid=2103512
http://instagram.com/youm7newspaper
http://www.youm7.com/%D8%AA%D8%AD%D9%82%D9%8A%D9%82%D8%A7%D8%AA-%D9%88%D9%85%D9%84%D9%81%D8%A7%D8%AA-12
http://www.youm7.com/home/advert
http://www.youm7.com/rss/rss
http://www.youm7.com/%D8%AA%D9%82%D8%A7%D8%B1%D9%8A%D8%B1-%D9%85%D8%B5%D8%B1%D9%8A%D8%A9-97
http://search.youm7.com/home/Index?allwords=&specificPhrase=%20%D8%B1%D8%A7%D9%86%D9%8A%D8%A7%20%D8%B3%D8%B9%D8%AF%20%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%8A%D9%86
https://plus.google.com/109586497063263665322/posts
http://www.youm7.com/story/2015/3/13/%d8%a8%d8%a7%d9%84%d8%b5%d9%88%d8%b1%d8%ac%d9%88%d9%86-%d9%83%d9%8a%d8%b1%d9%89-%d9%8a%d9%86%d8%b8%d9%85-%d8%ad%d9%81%d9%84-%d8%a5%d9%81%d8%b7%d8%a7%d8%b1-%d9%84%d9%83%d8%a8%d8%a7%d8%b1-%d8%a7%d9%84%d8%b4%d8%ae%d8%b5%d9%8a%d8%a7%d8%aa-%d8%b9%d9%84%d9%89-%d9%87%d8%a7%d9%85%d8%b4-%d8%a7%d9%84%d9%85%d8%a4%d8%aa%d9%85/2103615
http://www.youm7.com/story/2015/3/13/%d8%a3%d8%ac%d9%86%d8%af%d8%a9-%d8%a7%d9%84%d9%85%d8%a4%d8%aa%d9%85%d8%b1-%d8%a7%d9%84%d8%a7%d9%82%d8%aa%d8%b5%d8%a7%d8%af%d9%89-20-%d8%ac%d9%84%d8%b3%d8%a9-%d8%aa%d8%b4%d9%87%d8%af%d9%87%d8%a7-%d8%a7%d9%84%d9%82%d8%a7%d8%b9%d8%a9-%d8%a7%d9%84%d8%b1%d8%a6%d9%8a%d8%b3%d9%8a%d8%a9-%d8%aa%d8%a8%d8%af%d8%a3-/2103578
http://www.youm7.com/%D8%A8%D9%88%D8%B1%D8%B5%D8%A9-%D9%88%D8%A8%D9%86%D9%88%D9%83-297
http://www.youm7.com/%D8%A3%D8%AE%D8%A8%D8%A7%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%B1%D9%8A%D8%A7%D8%B6%D8%A9-298
http://www.facebook.com/youm7
http://www.youm7.com/%D8%B3%D9%8A%D8%A7%D8%B3%D8%A9-319
http://www.youm7.com/story/2015/3/13/%d8%ac%d9%86%d8%b1%d8%a7%d9%84-%d8%a5%d9%84%d9%83%d8%aa%d8%b1%d9%8a%d9%83--%d8%aa%d9%88%d8%b1%d9%8a%d8%af-34-%d8%aa%d9%88%d8%b1%d8%a8%d9%8a%d9%86%d8%a7-%d8%ba%d8%a7%d8%b2%d9%8a%d8%a7-%d9%84%d9%85%d8%b5%d8%b1-%d9%85%d9%86-%d8%a5%d8%ac%d9%85%d8%a7%d9%84%d9%89-46-%d8%aa%d9%88%d8%b1%d8%a8/2103642
http://youm7.com/
http://www.youm7.com/story/2015/3/13/%d8%af%d8%b1%d8%a7%d8%b3%d8%a9-%d8%a8%d8%b1%d9%8a%d8%b7%d8%a7%d9%86%d9%8a%d8%a9--%d8%a7%d9%84%d9%85%d8%b1%d8%a3%d8%a9-%d8%a3%d9%83%d8%ab%d8%b1-%d8%a7%d9%86%d8%ac%d8%b0%d8%a7%d8%a8%d8%a7-%d9%84%d9%84%d8%b1%d8%ac%d9%84-%d8%a7%d9%84%d8%b9%d8%b3%d9%83%d8%b1%d9%89-%d8%a8%d8%b7%d9%84-%d8%a7%d9%84%d8%ad%d8%b1%d8%a8/2103575
http://www.flickr.com/people/youm7news/
http://twitter.com/youm7
http://www.youm7.com/%D8%A3%D8%AE%D8%A8%D8%A7%D8%B1-%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A%D8%A9-88
https://plus.google.com/+Youm7/about
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.youm7.news&hl=en
http://www.facebook.com/youm7
http://www.youm7.com/story/2015/3/10/%D8%B7%D8%B1%D9%8A%D9%82%D8%A9-%D8%B9%D9%85%D9%84-%D9%83%D9%81%D8%AA%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%AF%D8%AC%D8%A7%D8%AC-%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%A7%D9%86%D9%8A%D9%87-%D8%AA%D9%82%D8%AF%D9%85%D9%87%D8%A7-%D8%A7%D9%84%D8%B4%D9%8A%D9%81-%D8%B3%D9%84%D9%88%D9%89-%D8%A7%D9%84%D8%BA%D8%B1
http://youm7app.youm7.com/%D8%A7%D9%84%D9%8A%D9%88%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D8%A7%D8%A8%D8%B9-%D8%A7%D8%AE%D8%A8%D8%A7%D8%B1-%D8%B9%D8%A7%D8%AC%D9%84%D8%A9.exe
http://youm7.com/news/Tellfriend?Newid=2103512
http://www.youm7.com/story/2015/3/13/%d8%a7%d9%84%d8%b3%d9%8a%d8%b3%d9%89-%d9%8a%d9%84%d8%aa%d9%82%d9%89-%d9%85%d8%ad%d9%85%d8%af-%d8%a8%d9%86-%d8%b1%d8%a7%d8%b4%d8%af-%d8%a2%d9%84-%d9%85%d9%83%d8%aa%d9%88%d9%85-%d9%82%d8%a8%d9%84-%d8%a7%d9%86%d8%b7%d9%84%d8%a7%d9%82-%d9%85%d8%a4%d8%aa%d9%85%d8%b1-%d8%b4%d8%b1%d9%85-%d8%a7%d9%84%d8%b4%d9%8a/2103647
http://www.youm7.com/story/2015/3/13/%D8%B1%D8%A6%D9%8A%D8%B3-%D8%A8%D9%86%D9%83-%D9%82%D9%86%D8%A7%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%88%D9%8A%D8%B3--%D8%A7%D9%84%D8%A8%D9%86%D9%88%D9%83-%D8%B3%D8%AA%D8%AA%D9%84%D9%82%D9%89-%D8%B9%D8%B1%D9%88%D8%B6%D8%A7-%D9%84%D9%85%D8%B4%D8%B1%D9%88%D8%B9%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%A4%D8%AA%D9%85%D8%B1-%D8%A7/2103709
http://www.youm7.com/%D8%A3%D8%AE%D8%A8%D8%A7%D8%B1-%D8%B9%D8%A7%D8%AC%D9%84%D8%A9-65
https://twitter.com/intent/user?screen_name=youm7&related=youm7
http://www.youm7.com/%D8%A3%D8%AE%D8%A8%D8%A7%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AD%D8%A7%D9%81%D8%B8%D8%A7%D8%AA-296
http://www.youm7.com/%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF-24


اكالت مصرىاكالت شامىسلوى الغرباوى

2 فص ثوم مھروس

ثمرة فلفل حار

حبة طماطم مكعبات صغیرة

ملعقة كبیرة دبس الرمان

2 ملعقة كبیرة طحینة

كوب لبن زبادى

ملح – فلفل أسود – قرفة – بھارات

¼ كوب صنوبر

3 مالعق كبیرة زیت

طریقة التحضیر:

- یوضع الدقیق مع كل المكونات الجافة فى وعاء العجانة ویخلط معا.

- یضاف الزیت والماء الدافئ ویعجن جیدا حتى نحصل على عجینة لینة ومتماسكة.

- تترك العجینة فى مكان دافئ حتى تختمر ویتضاعف حجمھا مدة ال تقل عن ساعة.

لتجھیز الحشو:

- یوضع الزیت فى مقالة على النار حتى یسخن، ثم یضاف البصل ویقلى حتى یصیر لونھ ذھبیا.

- یضاف الثوم والفلفل الحار ویقلب.

- یضاف اللحم المفروم ویقلب جیدا حتى یتغیر لونھ.

- تضاف مكعبات الطماطم وخلیط البھارات ویقلب كل الخلیط ویغطى حوالى 10 دقائق حتى ینضج اللحم.

- یضاف دبس الرمان إلى الخلیط ویقلب.

- تنقل الحشوة فى وعاء آخر بعد أن تنضج ویضاف إلیھا الطحینة واللبن الزبادى والصنوبر وتقلب.

- بعد أن تختمر العجینة تقسم إلى قطع صغیرة وتفرد على سطح مرشوش بالدقیق وتحشى باللحم وتدخل إلى

فرن متوسط الحرارة لمدة 10 دقائق إلى أن تصبح ذھبیة اللون.

- تقدم ساخنة مع السلطة الخضراء أو التبولة.

موضوعات متعلقة :

- طریقة عمل كفتة الدجاج البانیھ تقدمھا الشیف "سلوى الغرباوى"

- طریقة عمل الكشك المصرى تقدمھ الشیف سلوى الغرباوى

بطل الحرب

نادر السید یصل رواندا لشراء حقوق بث مباراتى
األھلى والزمالك

بالفیدیو.. محلب یستقبل نظیره اإلثیوبى بمطار شرم
الشیخ للمشاركة بالمؤتمر االقتصادى

األكثر تعليقًا

ضاحى خلفان: اإلخوان صنعوا فتنة بالعالم العربى.. ال
بارك اهللا فیھم

الرئیس السیسى یفتتح الیوم فعالیات المؤتمر
االقتصادى بشرم الشیخ

محلب لـ"ممكن": ال نملك رفاھیة الوقت مع محاوالت
ھدم الدولة.. وتعلیمات واضحة من الرئیس بالقضاء

على الواسطة والمحسوبیة.. "سواق التاكسى المحترم
یساوى أستاذ الجامعة".. وسنصل للحقیقة فى مقتل

شیماء الصباغ

بالصور والفیدیو.. كیرى ینضم إلى مائدة وزراء
الحكومة بحفل إفطار المؤتمر االقتصادى

مخترع یبتكر جھازا لتولید الكھرباء بدون "وقود"..
ویؤكد لـ"الیوم السابع" سجلت االختراع بعد عامین
بسبب اإلجراءات.. و"الموظفة" وضعت البحث فى

الدرج وقالت النظام كده.. وأطالب محلب بتطبیقھ لحل
أزمة الطاقة

األبنودى لـ"الیوم السابع":صحتى تتحسن و"زعالن
من اللى بیروج شائعة وفاتى"

بالصور..جون كیرى ینظم حفل إفطار لكبار الشخصیات
على ھامش المؤتمر االقتصادى

خطأ جون كیرى الكارثى فى كلمتھ: البد أن نسعى
جمیعا ألجل مستقبل إسرائیل

السیسى یلتقى محمد بن راشد آل مكتوم قبل انطالق
مؤتمر شرم الشیخ الیوم

كمال حبیب: اإلخوان یھاجمون المؤتمر االقتصادى ألن
نجاحھ یؤكد شرعیة النظام
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