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:  המתכון 
,  קילו קמח -לבצק 

,כף מלח 1.5
,  ביצים 3

.  ל מים ״מ350-400
,קילו בשר כתף -לבשר 

,קילו בצל 
.מלח פלפל

.מנטו: מתכון לכבוד חג הסוכות 

מאכל בוכרי בשילוב בצק ובשר



.



.בצל שיהיה לו מרקם מתוק קצת5מטגנים : צלי
לאחר מכן מכניסים את הצלי לטיגון . אחרי הבצל מוסיפים  פטריות

לסגירה מכל הכיוונים ואז  מוציאים אותו להתקררות מוסיפים  
מלח פלפל חייב פלפל  (לא שם שהצליכמובן ) לבצל והפטריות 

מוסיפים מים לסיר חותכים . מעט מרק עוף ופפריקה מתוקה . צומה
את הבשר לפרוסות ומכניסים את זה בצורה מסודרת לתוך הסיר 

(.להוסיף תבלינים לפי הצורך.)ונותנים לו להתבשל בערך שעתיים
להכין אורז ולהגיש יחד

!!!לבריאות

צלי בקר עם ברוטב ואורז
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עוף שלם מחולק
תפוחי אדמה לפי הכמות הנצרכת

פלפל , מלח
ילי חריף ומתוק'צ

קצת סויה

.עוף בתנור : מתכון לכבוד חג הסוכות 
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(מאכל בוכרי. )וזגיזדה'ג: מתכון לכבוד חג הסוכות 

ג קמח"ק1

ביצים2

מעט סוכר ומלח

כוס שמן1

כוסות סודה2

שמן קצת , כמון, פלפל, לחתוך בשר לקוביות להוסיף בצל מלח
.ואז למלא בתוך הבצק את הבשר

בתיאבון
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:אנחנו עושים אותו בכל חג
.שוטפת במים ושמה אחר כך מלח* 
.*  כאשר אני מסיימת לשטוף אני סופגת אותו עם נייר סופג* 

כשאני מסיימת לטגן , שופכת שמן קנולה לסיר ומתחילה לטגן אותו
.אני סופגת את הדגים מהשמן עם נייר סופג

אני חותכת דק ( אפשר גם תוך כדי טיגון)כשאני מסיימת לטגן * 
מספרת על הדג את הכוסברה והשום מוסיפה  , דק  כוסברה ושום

.מלח ושמה טיפה מים

מתכון לדג בוכרי
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(מאכל בוכרי. )אושפלו: מתכון לכבוד חג הסוכות 

:מצרכים

אורז  

בשר

גזר

:איך מכינים

מוסיפים בשר מבשלים אותו בערך  . שמים שמן ואז בצל מטגנים אותו
הכלשעה ואז מוסיפים גזר חתוך דק דק להוסיף את האורז לבשל את 

.חצי שעה 

.לבריאות
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זיתים מבושלים: מתכון 

:מצרכים

קופסאות זיתים ללא חרצנים  4-5

.להרתיח מספר פעמים כדי להוריד את המרירות

,  כמון,כורכום , מלח, לקחת סיר ולשפוך לתוכו מעט שמן ופלפל שחור
.כף סוכר ושום, מתוקה וחריפהפפריקה 

כוסות מים חמים לבשל על אש נמוכה  2לשפוך לסיר את הזיתים להוסיף 
..עד שמתרכך

.לבריאות
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לאושפלומתכון 
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