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شيماء دوسكی

فێرگەها زێرین

سوپاسی-:
سوپاس بو هەڤال و پشتەڤان و هاریکارێن من و هەرکەسەکێ

هاریکاریا من کری و ب تایبەتی ڤان هێژایان:




Alaa-cooking
shahwan-dasni

فێرگەها زێرین

شيماء دوسكی

ب ناڤێ خۆدایێ مەزن و دلۆڤان
سوپاسیەکا بێ سنوور بۆ داهێنەرێ دەشت و چیا و سەر سورهێنەری ژ بۆ دروستکەرێ ەئرد و
ائسمانان و مەزناتی و دەسهەالتداری بۆ ائفرێنەرێ هەمی بونەوەران.

دەسپێک-:
هەر چڤا ا ا اااکەب پێا ا ا اادێی ر هەما ا ا ااوو شا ا ا ااێوەنێ رەوشا ا ا ااەن یرنااێ نە چێکرنا ا ا ااا ا ا ا ااوارنێ و
ش ا ا ارنناهیا ژی ا ا ااێکە ژ ها ا ااۆنەرێ ر نا ا اااێودەن ێ یهانی ڤا ا اااکێ کا ا ااوردی کێماسا ا اایە
بەرام ا ا ەر ێ ا اای ه ا ااونەری هەنە وەک ا ااو هەم ا ااوو کێماس ا اایێ دنت ا اار لەوم ا ااا ما ا ا فەر دن ا اات د
پەرتووکەکێ ا ادا دەربا ااارەی رێکا ااێ چێکرنا ااا ا ااوارنێ و ش ا ارنناهیا چا ااێکە داکا ااو ەلکا ااێ مە
ژی پت ا ا ا اار برن ی ا ا ا ا ااێ ب ا ا ا اادەتە تەندروس ا ا ا ااتی و وارن ا ا ا ااا س ا ا ا ااا ە  .بەلەب ژ نەس ا ا ا ااا یا ژ
ەئبەرێ زێا ا ا اادەهیا هنا ا ا اادەب پێکها ا ا اااتێ ا ا ا ااوارنێ پەنا ا ا اادادب هەر ژبەر هنا ا ا اادێ بەلەب
ب ا ا ا ارن ە مە ژی چڤا ا ا اااکەکێ سا ا ا ااا ە هەبیا ا ا اات .ما ا ا ااروپ ژ ا ا ا ااانە پێکدهێت ش ا ا ا ارنناهی
ژێ ا اادەرێ س ا ااەرەکیااێ ا ااانێ مێێ ا ااکێ م ا اارەێینە بەل ا ااێ نەر ش ا ااێوەکێ زێ ا اادە چ ا ااونکە دێ
کارتێکرنەکا ا ا ا ااا نەرێنا ا ا ا اای سا ا ا ا ااەر انەنا ا ا ا ااان هەبیا ا ا ا اات  .ەئپ پەرتا ا ا ا ااووکە دێ بەلەب ژ
ائرنێا ا اەنێ ن ا اااپ م ا ااالێ نێ ا اات چێکرنا ا اا ا ااوارنێ و شا ا ارنناهیا چارەس ا ااەرکەت چ ژ الن ا ا ااێ
دەما اایڤە نا ااان ژی ائب ا اۆرنڤە چا ااونکی بەلەب ا ااوارن هەنە چێکرنا ااا وان دەمەکا ااێ درێ ا ا
پ ا ااێ دێێا اات و هەروەسا ااا کا ااۆژمەکێ زەر نا ا ااێ پا ااارەی لا ااێ دهێا ااتە مەزا ا اات .ەئپ پەرتا ااووکە
دێ دەم ا اای ک ا ااورترکە و مەزا ی ا ااێ پ ا ااارەی ژی کێمت ا اار بی ا اات.بەلەب ا ااوارنێ س ا ااڤ
هەنە دەمەک ا ااێ ک ا ااێا پێ ا اادێیە داک ا ااو بهێ ا اانە ائم ا ااادەکرن هەروەس ا ااا شا ا ارنناهیاای ژی دهێ ا اانە
دابەش ا ااکرن س ا ااەر دەم ا ااێ ائم ا ااادەکرنێ و پێکه ا اااتێ وان وارنێ ا اات ک ا ااوردی پترن ا ااا وان
دبا ا ا ا اران س ا ا ا ااەر بەدەن ا ا ا ا اای و دەمەک ا ا ا ااێ زێ ا ا ا اادە پا ا ا ا ااێ دێێ ا ا ا اات هەت ا ا ا ااا ک ا ا ا ااو بهێ ا ا ا اانە
ائما ااادەکرن بەلێ ا ااوارنێ رەژائێا اااناای سا ااڤکاترن دەمەکا ااێ کا ااێا پ ا ااێ دێێا اات داکا ااو بهێا اانە
بەرهەێکرن.ژبا ااۆ ائمادەکرنا ااا وارنەکا ااا ر چێ ا ا و تا ااا و وارنەکا ااا رێک ا ااتی و ا ااوان و
سا ە ەئێێ پەرتووکێ وەب ژێدەرێ لێنان ەها ۆ بکاربینە.

فێرگەها زێرین

شيماء دوسكی

بەشێ ئێکێ  /خوارن

شيماء دوسكی

فێرگەها زێرین

فێرگەها زێرین

شيماء دوسكی

ئیـــــــــــــــــــپراخ

پێکهاتێن وێ-:
پرزولە – برنجا کوردی – بۆشتێ هیرکری – کەلەمی ا ا ا ا ا با ان هەرشاندی – پیڤازا هیرکری – تەماته
– ف فال رەش – سیر – بی ەر – ێ – زەنت .

چێکرنا وێ-:
کەلەمیااێ کەلینی ناپ ائێا بەر بۆ بنێ قازانێ م پەرزولە بکار ینا بەلێ هی دشێ دوونڤ حەزا
ۆ هەر تێتێ تە دێێت دروستە پرزولە(ف فل -ێ-پیچە زەنت لێ کەن و دانیە سەر ائبرێ
ناێنجی و دەربەهێ وێ بری هەتا ناف ائێا ۆدا بکەلیت و پاش پیچە سور کە و سەر ائبری راکە)
دانێ یپرا ا( برنج – تەماته-ف فال رەش -بی ەر -ێ -زەنت -سیر پاش تێکە کەن وپاش بۆشت و
با ان و پیڤازا بکە سەر و پاش تێکە کە.
بۆ زانی شووننا لیمۆن دزێ؛م ائێا سماقێ ر کار ینانە(.دێ سماقێ ائێا کەالندی نمینی) پاش کەنە
سەر یپارا ا هەکە تەبڤێت یپرا ێ تە نەر ب دێ بەلە ائێێ کەنە سەر هەکە نە هەما بەس
سەر یپرا ا کەێیت دروستە
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فێرگەها زێرین

شيماء دوسكی

(2باستا (مەعکەرۆنا) ب گۆشتێ قیمەکری

پێکهاتێن وێ-:
باستا(مەعکەرەنا) – بۆشتێ قیمەکری – طماطه – ف فال رەش – ێ – زەنت -ائپ.

چێکرنا وێ-:
زەنتێ بکە قازانێ پاش بۆشتی بکە ناف ف فل و ێ لێ زێدەکە و دەربەهێ وێ ب رە هەتا بۆشت
ناف ائێا ۆ دا بکەلیت باستا و تەماتێ لێ زندە کە و باش تێکە کە ائێا کەالندی بکە سەر دێێت
سەر باستا نا بکەێیت بهی ە هەتا کەلیت و ائێا وێ تیر بیت و پاش د شێی دوونڤ حەزا ۆ
ب ەم ینی.
*تی ینی -:چ ورێ باستا کاربینی دروستە دوونڤ حەزا تە نە.
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فێرگەها زێرین

شيماء دوسكی

(3الزانیاLasagne -

پێکهاتێن وێ-:
الزانیا حازر هەمی مارکێتا دێ هەبیت ا پەنیرا بۆشتێ قیمە کری – با انێت هەرشاندی ا پیڤازا
طماطه ا زەنت – ێ -ف فال رەش.
رێکا دروستکرنا وێ-:
ائێا کەالندی پیچە ێ و زەنتێ بکێ پاش الزانیا نااێ بکە تێدا بال بو ماوێ  8هەتا  10ۆلەکا ر
کەل پاش ائێا وێ ر رێ ە و ائێا تەزی بکە سەر دا نە مینە پێکاڤە دەسپێکێ پیڤازێ دناف زەنتێ دا
سۆرکە بۆشتی لێ زێدەکە پێتی بۆشت دناف ائێا ۆ دا کەلی با ان و تەماتێ وف فل و ێ لێ
زێدەکە و  2بالسێ ائێا کەالندی بکە سەر و بهێ ە بال ر کەلیت هەتا ائێا وێ تیر بیت الزانیا
پێتی ائێا تەزی کەنە سەر پاش بینە دەر ی یکە ر کە سێنیکەکێ دا دا نە مینە پێکاڤە پاش دێ
ص صا بێامیل دروست کەی پێتڤیێ وێ( 4كەچکێن مەزن نیڤێ ا  4کەچکێ مەزن ائر ا  3بالس
شیرێ رون ا ف فل ا ێ).
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فێرگەها زێرین

شيماء دوسكی

دروستکرنا وێ؛ دەسپێکێ دێ نیڤێکی حەلینی پاش ائری کەنە ناف و پاش تێکە کە پاش شیری
پیچ پیچە لێ زێدەکە و بەردەوا تێکە کە هەتا ائر باش حەلیت هەکە باش نە حەلییا تو دشێی
ەالتێ بکاربینی .پاش ف فل و ێ دوونڤ حەزا ۆ لێ زێدەکە تێکە کە بو ماوێ  3ۆلەکا بهێ ە
سەر ائبری ائبر نااێ ناێنجی بیت  .پاش سێنیکا بانرکس ینی دێ رێزەکا الزانیا نااێ دانی پاش بۆشتێ
ۆ پاش پەنیری هوسا دێ بەردەوا بی دوونڤ حەزا ۆ کا تە چەند رێز دێێ و پاش دێ ص صا
بێامێل و پەنیری کە نە سەر و کەنە فرنێ دا دەسپێکێ بنی بۆ ماوێ چارنکەکێ و پاش سەری هەتا
سور دب .
هندەب پێزان سەر ێێ وارنێ:
الزانیا خوارنەکا ئیتالیە بەلێ ناڤێ وێ یونانی یە ائنکو"شیانێت ائمادەکرنێ"،خوارنەکا ب ناڤودەنگە
ل جیهانێ ،گەلەک جۆرێن خۆ هەنە ژ پێکهاتێن جودا جودا وەکی(پەنیر،گۆشت،رووەک،دەریای ی)
پێکدهێت ب نێزیکی ٩٠٠کالۆریان،رێژەکا باش ژ پرۆتین و چەوری تێدا هەیە.
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فێرگەها زێرین

شيماء دوسكی

 (4سمبوسە دوریتۆس Doritos sambosa

پێکهاتێن وێ-:
بۆشتێ قیمەکری  -نانێ تورتیال -

ێ دورنتوس  -نە کرنمی بو برتنا وان  -ائر  -ائپ.

رێکا دروستکرنا وێ -:
دەسپێکێ دێ نانێ تورتێال کەنە  2پارچە رە ەکی بتنێ دێ نە کرنا(پەنیر) لێدەی ودێ کەنە
سێ بۆشە پاش دێ قیمەی کەنە ناف و هەر دێ پەنیری بری پاش بالسەکا ائێێ دبە  2کەچکێ
مەزن نێت ائری باش تێکە کە و ا دائمانەکێ دی دا باش هیرکەی دەسپێکێ بکە ناف ەلتا
ائری دا پاش ا دا پاش بکە فرنێ دا دەسپێکێ بنی پاش سەری دە نەنااێ دەستنیێانکرنە هەتا
سور ب .
*تێبینی -:تو دشێی ناڤ زەیتێ ژی دا سۆر کەی یان بێ جبس چێکەی.
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فێرگەها زێرین

شيماء دوسكی

(5شێخ مەحشی

پێکهاتێن وێ-:
با ان رەش – کولند – بۆشتێ قیمە کری – پیچە برنجا نماندی – طماطه – زەنت – ف فل –
ێ دوونڤ حەزاتە .
رێکا دروستکرنا وێ-:
دەسپێکێ با ان رەش و کولندا باش شۆی و نیڤەکا وان ینیەدەر ناف زەنتێ دا سور کەی قیمێ
ۆ دروستکەن ( دێ بۆشتی دانیە سەر ائبری بێ ائپ و زەنت بال ر کەلیت پێتی کەالندنێ دێ
پیچە زەنتێ کەنە ناف و ف فل و ێ دوونڤ حەزا ۆ کەنااێ ) پێتی قیمە حازر بوی دێ برنجا
نماندی کەنە ناف دێ با ان رەش و کولندا حەشینی ر قیمەی پاش سەل ێ چێکەی (ص صا
پێکدهێت ژ ائپ – طماطه– ێ – ف فل پاش تێکە کەی ) دێ وێ سەل ێ کەنە سەر وان با ان
رەش و کولندێ حەشاندی و دانیە سەر ائبری بال ر کەلیت پاش دێ پێێکێش کەی.
*تێ ینی -:تو شێی کەرەف ێ ژی ر کەنە ناپ*
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فێرگەها زێرین

شيماء دوسكی

)6ئاڤکا فاصۆلیێت سۆر

پێکهاتێن وێ-:
فاصولیێت مع ب نێت سور – پیڤاز – طماطه – بۆشت دوونڤ حەزا ۆ تو دشێی نە کەنااێ ژی –
ف فل – ێ – زەنت.
رێکا دروستکرنا وێ-:
دێ بۆشت و پیڤازێ دناف زەنتێ دا سورکەی پاش دێ فاصولیا و ائێێ و طماطهێ و ف فل و ێ لێ
زێدەکەن و بال ر کەلیت هەتا ائێا وێ تیر بیت.
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فێرگەها زێرین

شيماء دوسكی

 (7خوارنەکا تورکی Fellah koftesi

پێکهاتێن وێ-:
دانێ کوت کا – ف فل – ێ – بی ەر – بابرنکا – ف فال رەش – طماطه – با ان – پیڤاز -قیمە-
ماست.
رێکا دروستکرنا وێ-:
ف فال رەش ێ بابرنکا بی ەر طماطهە دێ کەننە ناف دانی دا و پاشی تێکە کەی دێ کەنە
بروێرکێت بچی پاشی دێ ائێێ کەلینی و وان بروێرکا کەنە تێدا بال ر کەل وەکی کوت کا پاش
دێ ص صا وێ چێکەی(رێکا چێکرنا ص صا وێ پیڤازێ ناف زەنتێ دا سورکەی پاش با ان و طماطهە
و ف فل و ێ کەنە ناف و باش تێکە کەی پاش ائێێ کەنە سەر بال بو ماوێ چەند ۆلەکا بکەلیت
وان بروێرکا ژ ائێێ ینیە دەر و کەنە ناپ ص صا وێ دا بو ماوێ چەند ۆلەکا دانیە سەر ائبری و
پاشی دێ ەم ینی ر قیمەی و ماستی دوونڤ حەزا ۆ.
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فێرگەها زێرین

شيماء دوسكی

(8پیتزا )(pizza

پێکهاتێن وێ-:
هەێیرێ پیتزانااێ پەنیر ص صا پیتزا سجوق کاڤار ف فل با ان زەنتون.
رێکا دروستکرنا وێ-:
دروستکرنا هەێیرێ پیتزانااێ(١کوپ ائپ ٢کوپ ائر نیف کەچکێ مەزن هەێیر ترش نیف کەچکێ
چانااێ شەکر کەچکەکێ مەزن زەنت چارێکەکا کەچکێ بچی ێ)
دەسپێکێ دێ ائپ شەکر زەنت هەێیر ترش تێکە کەن بو ماوێ  ٤ۆلەکا هێ ی پاش کەننە سەر
ائری بو ماوێ سەعەتەکێ هێ ی هەتا ترش بیت.پاش دێ هەێیرێ ۆ پەح کەن هەتا پیچە
تەن بیت پاش ص صا پیتزانااێ لێدەن پاش پەنیر و تێتێ دی دوونڤ حەزا ۆ لێ زێدەکەن
دێ کەننە فرنێ دا پال بەرماتیااێ  ٢٠٠بیت دەسپێکێ بنی پاش سەری ماوە نەنااێ دەستنیێان کرنە
دبە چاێدێری نە .
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فێرگەها زێرین

شيماء دوسكی

(9إدام دجاج پاكستان

پێکهاتێن وێ-:
س ی کا مرنێکێ پیڤاز با ان ماست طماطهە کەرەفس
دروستە) ما ی سیرا توز بابرنکا بی ەر کرکا(رها زەر).

ێ ف فل سپای(نا رەش ژی

رێکا دروستکرنا وێ-:
دەسپێکێ دێ پیڤازێ سور کەی ناف زەنتێ دا پاش بهاراتا کەنە ناپ باش تێکەلکەن بۆشتی کەنە
سەر پیچە بۆشتی دناپ پیڤاز و بهاراتا قەلینی پاش دێ ص صا وێ چێکەی(چێکرنا ص صا وێ
ماست با ان کەرەفس طماطهە ١کوپ ائپ دێ کەننە التێ دا)پاش دێ وێ سەل ێ کەننە سەر
مرنێکێ بو ماوێ  ٢٠تا  ٣٠ۆلەکا بال ر کەلیت پاش دێ دوونڤ حەزا ۆ ەم ینی .
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فێرگەها زێرین

شيماء دوسكی

(10بورەكیێت مریشکێ

قیمێ مرنێ ا ا ااکێ(س ا ا ااین ێ مرنێ ا ا ااکێ پیڤ اااز ف فال سا ا ا اپای ن ااانێ بورەب ف فال رەش ێ بی ەرا
س ااور کەرەف ااا هێا ا ) هەێیرێ بورەکا نااێ حازر نااێ هەی دێ قیمێ ۆ کەنە ناف هەێیری دا و دێ
بادەی پاش دێ بنێ س ا ا ااێنیکێ زەنت کەی بورەکا کەننە تێدا ونیڤێ ا ا ااکی بورکا دەی و کەنە فرنێ دا
دەسپێکێ سەری پاشی بنی و پال بەرماتیااێ دێێت  ٢٠٠بیت و دە نە نااێ دەست نیێانکرنە.
*تێ ینی -:تو دشێی هەێیرێ بەقالوا ژی ر کار بینی*
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فێرگەها زێرین

شيماء دوسكی

(11حمص بتحینە

 ٢بالس نوکێ کەالندی
نیف بالس تەحی
 ٣کەچکێ ماستی
چارێکەب(ربعەب) بالس ائپ ائێا نیف میموکێ
پیچە ێ و کەمون دێ هەمی کەرەستا کەننە عصارێ و تی ێەدەن تا ح ی بیت.
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فێرگەها زێرین

شيماء دوسكی

(12ماسی

دێ ماسیااێ ر سماق و پیڤازێ نمینی(دێ پیڤازێ هیرکەی دبە سماقا قوتای دبە زەنتێ و بی ەرێ
و ێ ر کەنە ناف بال ماسی مینتە ناف ەلتێ دا نێزنکی دەم مێر و نیڤا هێ ی.پاش دێ داقوتی ژ
سماقێ دێ هێێتا سماقا قوتای پاێ وەر کەی و زەنت و ێ و پاشی کەنە فرنێ دا بەرماتیااێ فو
کەن و سەرو بنا ه کەن .
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فێرگەها زێرین

شيماء دوسكی

(13گەسە

دێ بۆشتێ ۆ تەن کەی وەکی نااێ شاورمێ قەدکەی و دێ نمینی ر ائێا لیمونێ و ٢کەچکێ
ماستی و ١کەچکێ تەحینێ پیچە دارچی و زەنجەبی ێ و ف ف کێت رەش و ێ و بهاراتێ شاورمێ
دێ پیڤازا قوتای ٥کەچکێت زەنتێ دێ نمینی بو ماوێ دوو دەم مێرا .پاشی دێ ر ەلتەێە قەلینی
هتا سور دبیت و حێ بیت.
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فێرگەها زێرین

شيماء دوسكی

بەشێ دووێ/شریناهی
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فێرگەها زێرین

شيماء دوسكی

Glass chess cake (1

پێکهاتێن وێ-:









رێزا ێکێ-:
 ٢٠٠غرا ب کوێت نێت چانااێ بییتە رێزە .
 ١٠٠غرا نیڤێ بیتە نیڤ نیڤێ .
رێزا دووێ-:
 ٢نە بالقێطە
پاکیتە کرنا شانتی د بیتە  ٢زەرف
قالکەکا قێطەی
کوبەکێ شیرێ رون نااێ تەزی
رێزا سێیااێ-:
 ٢٠٠غرا شوکوالتا نا قالب
نیف قال قێطە
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فێرگەها زێرین

شيماء دوسكی

دروستکرنا وێ-:
دەسپێکێ دێ ب کونتا باش هیرکەی و نیڤێکی حەلینی پاش کەنە سەر باش تێکە کەی و کەنە
بالسا و بکە ثال ێ دا هەتا تەزنت پاشی دەست ر رنزا دوونااێ کەی هەمی پێکهاتەنێ رێزا دووێ
بکە ەالتێ دا باش تێکە کەی و کەنە سەر رێزا ێکێ و کەنە ثال ێ دا بو ماوێ دەم مێرەکێ پاش
رێزا سیااێ قێطە و شوکەالتا پێکاڤە بکە مانکروێفێ دا بو ماوێ  ٣٠چرکا دا پاشی تێکە کە هەتا
باش حەلیت و بکە سەر رێزا دووێ دا و بکە ثال ێ دا هەتا باش تەزنت دوونڤ حەزا ۆ ب ەم ینە
.
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فێرگەها زێرین

شيماء دوسكی

Pancakes (2

پێکهاتێن وێ-:
هن اڤی ٢کوپ ائر زەرفە پیکنج پاودەر زەرفە ێانێال ٣هێ ٢کوپ شیرێ رون
چارێ کوپ نیڤێ ٢کەچکیت مەزن شەکر توزەکا ێ.
دروستکرنا وێ-:
دەسپێکێ ائر شەکر ێ پینج پاودەر ێانێال تێکە کە پاشی دائمانەکێ دی دا
شیر نیڤێ زەرکا هێکێ تنێ بکە ناف ێ و باش تێکە کە پاشی تێکەال ائری بکە سەر
تێکەال شیری باش تێکە کە سپی کا هێکێ بتنێ ر التێ بکە هەتا وەکی کرنمێ لێ
دهێت سپی کا هێکێ دبە تا هەێیری تێکە بکە و سەر ائبرەکێ ناێنجی سورکەی
پاشی ائمەنەکێ تێێت نەمینە پێڤە دێ کێکا ۆ کەنە تێدا و هەردوو رە ا سور کەی و پاش
هن اڤینی سەر وەر کەی و دوونڤ حەزا ۆ ەم ینی .
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فێرگەها زێرین

شيماء دوسكی

(3سوتالش شرینیەکا ترکییە

پێکهاتێن وێ-:
لێترە شیرێ رون کەچکەکێ بچی ائێا بوال ٢کوپ و نیف ائپ کوپە شەکر نیف
کوپ برنج کوردی ١ێانێال چارێ کوپ نێا بندق بو ەمالندنێ.
*تێ ینی-:کوپ = بالس*
دروستکرنا وێ-:
دەستپێکێ  ٢کوپ و نیف ائپ بکە سەر نیڤ کوپاێ برنجێ دانە سەر ائبری بو ماوێ چارێکەکێ
نان هەتا ائێا وێ تیر بیت دێێت هەر بهێ تێک ێەدەی دا برنج نە مینتە بنی ێە پێتی برنج
درست بوی لێترەکێ شیرێ رون دبە نێانااێ و ێانێال نااێ ر کە سەر برنجی پاشی تێکە کە
هەتا کەلە دهێتێ و تیر بیت پێتی تیر بوی شنی شەکرێ و کەچکەکێ بچی ائێا بوال لێ
زێدەکە ێێت بەردەوا تێکاڤەدەی دا برنج نەمینتە بنی ێە هەتا شەکر هەمی حەلیت و تیر
بیت پاشی سەر ائبری راکە پاشی بکە ائمانێت بچی و ر کە سێنیکا فرنێ دا پاش ائێێ
بکە بنێ سێنیکێ هەتا ر نیڤی بیت بکە فرنێ دا بەس سەری هە کە هەتا سەرێ وان سور
بیت ر ەم ینە ر بندەق و ف تەقا دوونڤ حەزا ۆ.
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فێرگەها زێرین

شيماء دوسكی

(4شوکەالتا پاونتی

پێکهاتێن وێ-:
 ٢کوپ و نیف بیزاهند کوپ و چارێ شیرێ تیر (ح یب مکاثف) شوکەالتا.
*تێ ینی -:ێێت بیزا هند بەلە نا هیر بیت*.
دروستکرنا وێ-:
شیرێ تیر بکە سەر بیزاهندێ و باش تێکە کە بەری تو بیزاهندێ بکەنە سێنیکێ دا وەرەق زبدە
بدانە دا ر ساناهی ژێ ینیە دەر ر دەستی باش پەح کە و ر کێرکێ دوونڤ حەزا ۆ قەد کە
پاش ر کە فرنزەی دا بو ماوێ دەم مێرەکێ شوکەالتا ر کە مانکرونفێ دا هەتا باش ر حەلیت تو
شێی سەر حما ب اری ژی ر حەلینی نان ائێێ بەر کەی و شوکەالتا بکە ائمانەکی دا و دانە سەر
وێ ائێا بەر دا پاش وان پرتێ بیزا هندێ بکە ناف شوکەالتا دا پاشی  ٥ۆلەکا بکە بەفر برێ دا.
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فێرگەها زێرین

شيماء دوسكی

(5کوکیز قولدن براون

پێکهاتێن وێ-:
کارتونەکا کیکا نا حازر  ٢هێ  ١٠٠غرا نیڤێ
*تێ ینی-:نیف قال نا نیڤێکی نە*.
دروستکرنا وێ-:
هەمیا بکە ائمانەکی دا و باش تێکە کە وەرەق زبدە بدانە سێنیکا فرنێ دا و بکە تەبکێت بچی و
پەح کە و بکە نیڤەکا فرنێ دا و پال بەرماتیااێ  ١٨٠بیت بو ماوێ  ٨تا  ١٠ۆلەکا بە چاێدێرنااێ
و پاشی پێش کێش کە.
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فێرگەها زێرین

شيماء دوسكی

(6تشیز کێك کونافە

کنافێ پیچە هیرکە و نیڤێکی ر سەر وەرکە پاش تێکە کە پاش بکە قال ێ کار
کێ دا و نیڤەکا وێ بهێ ە الی و بکە فرنێ دا پال بەرماتیااێ  ٢٥٠دەسپێکێ بنی
پاش سەری دەمێ ژ فرنێ ینیە دەر ێک ەر دێ شیری سەروەر کەی هێ ی هەتا
پیچە تەزنت  ٤پەنیر کیری  +نیف قال قێطە  ٢ +کەچکیت شەکرێ بکە ع ارێ
باش تێکە کە و بکە سەر کنافێ وبکە ثال ێ دا هەتا باش ر تەزنت دوونڤ حەزا
ۆ ر ەم ینە.
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فێرگەها زێرین

شيماء دوسكی

(7نەستەلە

پێکهاتێن وێ-:
ب کوێت سادە ٦بالس ائپ بالسە شیرێ تۆز شەکر دوونڤ حەزا تە کا تەدێێت چەند نا
شرن بیت  ٥کەچکێ مەزن کەکەو  ٦کەچکێ مەزن نەشا.
دروستکرنا وێ-:
شەکر و شیر و کەکەو و نێا و ائپ باش تێکە کە و دانە سەر ائبری هەتا تیر بیت بەس ێێت
بەردەوا ر هێتە تێکاڤەدان دا نە مینتە بنی ێە پاش دێ رێزەکا ب کونتا دانی ێكا شوکەالتا دوونڤ
حەزاتە کا تە چەند رێز دێێ پاش کەنە ثال ێ دا هەتا تەزنت پاش دوونڤ حەزا ۆ ر ەم ینە.
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فێرگەها زێرین

شيماء دوسكی

Cookies Nutella (8

پێکهاتێن وێ-:
کوپە ائر دبیتە  ١٥٠غرا کوپە نوتێال دبیتە ١٨٠غرا ١هێ
دروستکرنا وێ-:
دێ هەمیا کەننە ناف ێ و باش تێکە کەن پاش کەننە بروێر وە وێنەی دا دنار پاش دوونڤ
حەزا ۆ دشێی شوکەالتا بکەنە ناف نان هەر تێتێ تە ر ێێت پاش کەننە فرنێ دا دەرە ا بەرماتیااێ
 ١٨٠بیت ماوێ  ١٠ۆلەکا سەری وبنی پێکاڤە و بکە نیڤەکا فرنێ دا .
* تێ ینی -:وەرەق زبدە دێێت دانیە بنێ سێنیکێ*
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فێرگەها زێرین

شيماء دوسكی

(9بەقالوە

پێکهاتێن وێ-:
هەێیرێ بەقالوێ قالب و نیف نیڤێ ف تەق نان بیز دوونڤ حەزا تە.
دروستکرنا وێ-:
دێ سێنیکێ دانیە سەر هەێیری هندی قیاسا سێنیکێ هەێیری بری هەر چ سێنی بیت درستە تو
شێی ێکا چاربوشە ر کاربینی دێ سێنیکێ باش نیڤێ کەن پاتەکی دا نینە سەر هەێیری دا
هەێیر حێی نە بیت هەێیر پێ دهێت ژ  ٢٨ت قا  ١٤ت قا دانیە بنی  ١٤ت قا سەری ت قا ێکێ
دێ نیڤێ کەی پێتی  ١٤ت قێت دەسپێکێ دێ ف تەق نان بیز دوونڤ حەزا ۆ هیر کەن وکەنە
ناف پاش  ١٤ت قێ سەری ژی هەروەکی بنی دانی بەس دێ ت قا نیڤێ کەن پاش بالسەکی
دانیە نیڤێ و دوونڤ حەزا ۆ قەد کەن پیچەکا دی نا نیڤێکی دێ سەر وەرکە دا نیڤێ ب ەهیتە
هەمی رە ێت هەێیری دێ کەنە فرنێ دا پال بەرماتیااێ ٢٥٠دەسپێکێ بنی پاش سەری دبە
چاێدێرنااێ دێ ژفرنێ ینیە دەر ێک ەر دوبێ(شیرە) سەر وەرکەن .
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فێرگەها زێرین

شيماء دوسكی

*تێ ینی-:هەکە تە ێێت بەقالوا تەنا نەر بیت بال شیرەنا بەر بیت دەمێ سەر وەرکەی*.
*تێ ینی -:تو دشێی پێش نیڤێکی ێە دوهنی ر کاربینی هەکە حەش نیڤێکی نەکەی*
*تێ ینی-:توشێ شەکرێ ژی بکەنە ناف نان شیرێ تیر (ح یب مکاثف)*
چێکرنا دوبێ(شیرە)٢ -:بالس شەکر بالسە ائپ کەچکەکێ ائێا لیمونااێ و دانیە سەر ائبرەکێ
کێا و پیچە هێ ێ کەننێ و دێ تێکاڤەدەن نێزنکی  ١٠ۆلەکا هێ نە سەر ائبری و پاشی راکەن .
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فێرگەها زێرین

شيماء دوسكی

(10کێك شوکەالتا ب نوتێال

پێکهاتێن وێ-:
 ٤هێ ٢-کوپ ائر -کوپ و چارێ شەکر-نیف کوپ زەنت-نیف کوپ کەکەوا توز-کوپە و نیڤ
شیرێ رون نان شیرێ شوکالتە  ٢-پیکنج پاودر -کەچکەکا بچی فانێال
دروستکرنا وێ-:
دەستپێکێ دێ هێ و شەکر ب التێ باش تێکە کەی پاش زەنتێ لێ زێدەکە پاش شیری دێ ائر و
کەکەو و پێکنج پاودر و ێانێال دێ ائمانەکێ دی دا کەنه ناف ێ باش تێکە کە،پاش پیچ پیچە بکە
سەر ەلتا هی و شەکر بدەستی تێکە کە قال ێ کێکێ باش نیڤێ کە ائری لێ ر رەشینە دا کێ
نە مینتە ر قال ی ێە بکە فرنێ دا دەسپێکێ بنی پال بەرماتیااێ  ١٨٠بو ماوێ  ٤٠-٣٠ۆلەکا پاش
سەری بو ماوێ  ٥ۆلەکا پێتی کێ تەزنت ر نوتێال و فەرەوال ب ەم ینە.
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فێرگەها زێرین

شيماء دوسكی

Xshxsh cake (11

پێکهاتێن وێ:-
 ٢قال قێطە  ٢-قال پەنیر ٢ -پاکیت کرنا کرامیل ٢-زەرف کرنا شانتی -کوپە شیرێ رون -نیف
قال شیرێ تیر(ح یب مکاثف) -شعرنت باک تان-ب کوێت ێ کری.
دروستکرنا وێ-:
دەسپێکێ ێ ش سەر ائبرەکێ ناێنجی سورکەی پاش دێ قێطە پەنیر کرنا کرامێل کرنا
شانتی شیرێ رون شیرێ تیر کەنە التێ باش تێکە کەی.پاش رێزەکا صوصێ پاش ێ ش پاش
ب کوێت پاش صوص پاش ێ ش هوسا دێ بەردەوا بی دوونڤ حەزا ۆ کاتە ێێت چەند رێزا ر
دانی دوماهیااێ ێ ش ب ەروەر کەی و کەنە ثال ێ دا هەتا باش ر تەزنت دێ پێێکێش کەی.
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فێرگەها زێرین

شيماء دوسكی

بەشێ سیێ/زەلات
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فێرگەها زێرین

شيماء دوسكی

(1زەالتا جەرجیرێ

پێکهاتێن وێ-:
ەر یر با ان زەنتون بیز شاپرمان
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فێرگەها زێرین

شيماء دوسكی

 Taco pasta salad(2جۆرەکێ زەالتا معکرونیا یە

پێکهاتێن وێ-:
معکرونیا بۆشتێ قیمە کری ەس با ان پەنیر
ص صا وێ(کاتێار مانونیز زەنتا زەنتون ف فل ێ)

ێت دورنتوس

دروستکرنا وێ-:
معکرونیا دناپ ائپ و پیچە ێ و زەنتێ و کەرف ا حێ دا بکەلینە پاش ائێا وێ ر رێ ە
باش هیرکە هەمیا بکە ناف ێ پاش پێێکێش کە.
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ا

فێرگەها زێرین

شيماء دوسكی

(3زەالتا باجان رەشکا

پێکهاتێن وێ-:
با ان رەش یار پیڤاز ف فل م ون با ان شەبرمان کاتێار کاتێار تی زنت زنتون ێ
ف فل سپای (ف فل رەش ژی درستە) کەرفس حێ .
*تێ ینی -:تو دشێی لیمونێ نان سماقێ ر کەنااێ دوونڤ حەزا ۆ*.
دروستکرنا وێ-:
با ان رەشکا پیچە ێ و زەنتێ لێ کەن و قەلینی پیڤاز و ف فل ژی هەروەسا یار و با ان بێ
زەنت و بێ ێ بەس دێ بەر کەی و دێ سەر ائبری راکەی پاش هەمیا کەنە ائمانەکی دا ێ
ف فل شەبرمان کەرفس کاتێار کاتێار تی دوونڤ حەزا ۆکەنە ناف پاش تێکە کەی و
پێێکێش کەی.
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فێرگەها زێرین

شيماء دوسكی

(4زەالتا فاسۆلیێت سۆر

پێکهاتێن وێ-:
ەس یار با ان بێزەر فاسولیێت سور بەنا شامی
ص صا وێ(کاتێب مانونێز رد لیمون زنت زنتون ێ)
دروستکرنا وێ-:
ەس یار با ان بێزەر دێ هیر کەی دوونڤ حەزا ۆ پاش دێ ص صا وێ چێکەن (دروستکرنا
ص صا وێ لیمون زەنت زنتون ێ کاتێب مانونێز رد )دێ هەمیا تێکە کەی و ص صا وێ سەر
وەر کەی و دێ پێش کێش کەی.
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فێرگەها زێرین

شيماء دوسكی

(5زەالتا ب زوبدەیێ تورتێال

پێکهاتێن وێ-:
ەس با ان زەنتون بۆشتێ قیمە کری بیز دوونڤ حەزا تە ماست نانێ تورتیال
ص صا وێ پێ دهێت(زەنت زەنتون لیمون سماق ف فال تی ێ)
دروستکرنا وێ-:
دێ هەمیا تێکە کەی ژب ی ماست و بۆشتی ص صا وێ کەننە سەر نانێ تورتێال کەننە سێنیکەکا
بانرکس دا ودێ کەننا فرنێ دا پال بەرماتیااێ  ١٨٠بیت بو ماوێ  ١٥تا  ٢٠ۆلەکا پاش زەالتا ۆ
کەننە ناف نانێ تورتێال دا و بۆشتی دانیە سەر پاش ماست و دێ پێێکێێکەی.
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فێرگەها زێرین

شيماء دوسكی

بەشێ چارێ /سووپSoup -
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فێرگەها زێرین

شيماء دوسكی

(1سوپا گێزەرا

پێکهاتێن وێ-:
بێزەر پتا کەرەفس ف فل تی ف فل رەش ێ بی ەر ما ی وزە تیب ائپ کرکا(رها زەر).
*تێ ینی-:م سێ ورێ ف فال کرنێ تو دشێی ر تنێ ێکێ ر کار بینی وزە تیب بکار نە ینی بو وان
کەسێت ر یمێ دکەن*
دروستکرنا وێ-:
بێزەر پتا کەرەفس هیرکەی و ف فل بی ەر ێ ما ی کرکا کەننێ پاش ائێێ کەننە سەر و دانینە
سەر ائبری پێتی د کەلیت د ب التێ باش تێکە کەی پاش دێ هێ ی بو ماوێ چەند ۆلەکێ دی
ر کەلیت پاش دێ پێش کێش کەن .
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فێرگەها زێرین

شيماء دوسكی

(2سوپەك ب تاما گۆشتی

پێکهاتێ وێ-:
بۆشت پتا پیڤاز ێ ما ی  ٥بالس ائپ زەنت
دروستکرنا وێ-:
دێ بۆشتێ ۆناف زەنتێ دا باش قەلینی پاش پیڤازێ کەننە سەر تا نەر بیت پاش پتاتێ پاش
کەچکەکێ ما یااێ پاش کەچکەکێ نێانااێ پاش  ٥بالسێت ائێێ کەننێ و باش تێک ێەدەن دێ
هێ ی هەتا ر کەلیت پیچە تیر بیت کەرەف ا هێ سەر وەرکەن پاش دێ پێش کێش کەن .
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فێرگەها زێرین

شيماء دوسكی

(3سوپا برۆکلی

پێکهاتێن وێ-:
چارێ کی و بروک ی کوپ و نیف کرنمة الت خ پیڤازەکا بچی
رەش ائپ سەر بروکولی بکەێیت.

٣کەچکێ زەنتێ ٢ما ی ف فال

دروستکرناوێ-:
دەسپێکێ دێ زەنتێ کەنە قازانێ پاش پیڤازا کەنااێ تا سور دب پاش ما ی نا کەنااێ پاش بروکولی
کەنااێ پاش ائێێ کەنە سەر دێێت ائپ سەر بروکولی ر کەێیت و دێ دەربەهێ وێ بری تا بروک ی
نەر ب پاش دێ ەالتێ کەی پاش کرنمة الت خ کەنااێ پاش ف ف ێ رەش و پێێکێش کەی.
*تێ ینی-:تو د شێی پێکهاتا کێا و زێدە کەی دوونڤ حەزا ۆ*.
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فێرگەها زێرین

شيماء دوسكی

(4سوپا کڤارکا

پێکهاتێن وێ-:
بێزەر کاڤار پتا پیڤاز نیڤێ ائر  ٥بالس ائپ ما ی
دروستکرنا وێ-:
کەچکەکێ نیڤێکی پیڤازێ تا سور بیت پاش پتا کاڤار  ٢کەچکێ ائری بکێ پێتی تێتێ مە
هەمی قەلیان دێ  ٥بالسێت ائێێ کەننێ و پاش تێ ێەدەن و ما ی کەننێ هەتا پیچە تیر بیت
پاش دێ پێش کێش کەی.
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فێرگەها زێرین

شيماء دوسكی

(5شوربا نیسکێ بۆ رجیمێ (دایتێ)

بالس و نیڤ نی کێ دێ شون و زەر کەن حتا کو نەر بیت دێ هەرشینی  ٥ ,بالسێ
ائێێ کەننە قازانەکێ دا  ١کەچ زەنتێ ر کێ و پیڤازەکێ هیرکە سەر بقەلینە پاش بێزەر
و سیرێ ر کێ بال ناێ دا بکەل ف ف کا تی و پیچە ێ ر کێ نی کێ کەننە سەر بال
ر کەلیت بهاراتێ وێ چارێک کەچکێ دارچینێ با نی کاری کرکومێ(رها زەر)
بی ەرێ دێ کەننێ و تێ ێەدەی دبە نەعنەع و اتر دێ کەلیت هەتا پیچە تیر
بیت پاش دێ پێش کێش کەی.
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فێرگەها زێرین

شيماء دوسكی

(6سوپا نیسکێ

پێکهاتێن وێ-:
٦کوپ ائێا بەر نان پتر ٢کەچکێ زەنتێ پیڤازەکا بچی کەچکەکێ مەزن
 ٢کوپ نی
ێ کەچکەکێ بچی
شعرنە  ٢ما ی کەچکەکێ بچی کرکا(رها زەر) کەچکەکێ بچی
بی ەر کەچکەکێ بچی ف فال رەش.
دروستکرنا وێ-:
دەسپێکێ دێ نی کا باش شوی پاش دێ کەنە قازانێ ٤کوپێ ائێا بەر نان پتر هەکە پێتڤی بوی
دشێی ائێێ هێێتا زێدەکەی و کەلینی هەتا ائپ ل ەر کێا دبیت پاش دێ هەرشینی پیڤازێ دناپ
زەنتێ دا سورکەی پاش شعرنا دبە بهاراتا لێ زێدەکەی پاش نی کا هەرشاندی باش تێکە کە و ٢
کوپ ائێا بەر ر کە سەر هەکە تە بڤێت سوپا تە تیر بیت کێمتر ائێێ بکێ و هەکە نا رون بیت
زێدەتر بکێ و بکەلینە بو ماوێ  ١٠ۆلەکا و پێێکێش کە.
*تێ ینی -:تو دشێی دوونڤ حەزا ۆ بهاراتا لێ کێا نان زێدەکەی
پێتی م نی هەرشاندی بتنێ نیڤە ژێ نا بکار یناناای هەکە هەمی نااێ بکاربینی دێ ائێێ وبهاراتا
و زنتێ زێدەتر کەنااێ
ائپ دوونڤ ورێ نی کا دمینیت دبیت دەمێ کەالندنێ پێتڤی پتر نان کێمتر بیت دهەردوو قوناغا
دا.



51



فێرگەها زێرین

شيماء دوسكی

دووماهیك:
من هیڤیە ئەڤ جۆرە رەوشەنبیری بهێتە پێشئێخستن؛ژبەر
نەبوونا پەیڤێن بەرامبەر ب زمانێ کوردی من گەلەک بزاڤ
کریە باشترین پەیڤان بکاربینم داکو سەناهی بهێتە
تێگەهشتن،من هیڤیە مفایەک و زێدەهیەک بت دناڤ
رەوشەنبیریا کوردی دا.
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فێرگەها زێرین

شيماء دوسكی
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فێرگەها زێرین

شيماء دوسكی
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