
Kopiowanie, przedruk tekstów zamieszczonych na łamach bloga oraz ich udostępnianie w mediach 
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.Msemmen 

wegetariański smażony 

 

 

 

 

 

Składniki jakich będziesz potrzebować (około 10 sztuk): 
 

 3 łyżki oleju 

 3/4 szkl. wody 

 400 gramów semoliny/kaszy manny 

 200 gramów mąki pszennej 

 roztopione masło z oliwą (do posmarowania) 

 olej do smażenia  

 
Farsz: 
 

 1 czerwona słodka papryka pokrojona w paseczki długości 3 cm 

 4 cebule dymki 

 2 zmiażdżone ząbki czosnku 

 2 cm startego korzenia imbiru 

 2 marchewki starte na dużych oczkach tarki 

 3-4 różyczki kalafiora bardzo drobno porozrywane  

 7 pokrojonych pieczarek 

 1/2 łodygi pora  pokrojony w 1 cm talarki 

 trzon brokułu starty na dużych oczkach tarki 

 1 łyżka sosu sojowego 
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 1 łyżka ketchupu 

 1 łyżeczka sambal oelek lub harrisy 

 3 łyżki cukru trzcinowego  

 2 łyżki posiekanej naci kolendry   

 2-3 łyżek oleju 

 
 
Sposób przygotowania:   
 
 

Farsz: 

 

Na rozgrzanej patelni smaż cały czas mieszając imbir i czosnek, gdy wydzielą aromat 

dodaj posiekane dymki, kalafior i por. Smaż mieszając na dużym ogniu, po około 3-4 

min. dodaj marchew, brokuł i pieczarki, smaż kolejne 5 min. mieszając. W oddzielnej 

miseczce połącz pozostałe składniki i połącz je z warzywami. Odstaw do ostygnięcia.   

 

Ciasto:  

 

Wlej do suchych składników około 3/4 szklanki wody. Ugniataj ciasto. Ciasto powinno 

mieć konsystencję stosunkowo miękkiej plasteliny, jeśli zajdzie taka potrzeba należy 

dodać jeszcze trochę wody. Radzę stopniowo, żeby nie było za dużo płynu. Podziel ciasto 

na około 9-10 kulek. Posmaruj z wierzchu oliwą połączoną z roztopionym masłem. 

Całość odstaw na około 20 minut w ciepłe miejsce. W natłuszczonym blacie oliwą i 

masłem rozpłaszcz jedną porcję ciasta, rozwałkuj na kształt naleśnika. Musisz jednak 

pamiętać, że czynność rozwałkowywania należy kilkukrotnie powtórzyć, gdyż ciasto ma 

być bardzo cienkie. Na środku wyłóż około 2 łyżek farszu. Zwiń na kształt koperty i za 

każdym razem przekładając posmaruj ciasto masłem z oliwą i lekko spłaszcz. Smaż na 

dobrze nagrzanej patelni z obu stron aż placuszki nabiorą złotawo-brązowego koloru. 

Przed podaniem należy owinąć na chwilę w papierowy ręcznik.  

 

Smacznego! Saha ftourkoum! 
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Chamia 

 

 

 

Składniki jakich będziesz potrzebować (porcja na 4 os.): 

 125g masła 

 1 łyżeczka esencji waniliowej 

 3/4 szkl. cukru trzcinowego mocno ubitego (ok. 150g)  

 2 jajka 

 2 szkl. kaszy manny (320g) 

 1 łyżeczka proszku do pieczenia 

 1/2 łyżeczki sody oczyszczonej 

 3/4 szkl. śmietany o małej zawartości tłuszczu (180 ml) 

 1/3 szkl. migdałów uprażonych  (50g) 

 2 szklanki cukru  

 2 szkl. wody 

 4 łyżki soku z cytryny 

 2 łyżka wody z kwiatów pomarańczy 

 1/2 łyżeczki esencji z kwiatów pomarańczy 
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Sposób przygotowania:  

 

Masło, esencję waniliową i cukier trzcinowy ubij mikserem na puszystą masę. Kolejno 

dodawaj jajka pamiętając, aby każde z osobna rozprowadzić w masie. Kaszę manną 

wymieszaj z proszkiem do pieczenia i sodą następnie połącz kaszę manną i śmietanę na 

przemian z gotową masą. Natłuść blaszkę o wymiarach 20cm x 30 cm masłem i 

rozprowadź na niej równomiernie ciasto. Postaraj się pokroić nożem ciasto przed 

pieczeniem w kształt rombów i rozmieść na środku każdej sztuki migdał. Piecz około 30 

min. w temp 180 -200 stopni. Postaraj się, aby ciasto zarumieniło się z wierzchu. W tym 

samym czasie przygotuj syrop. Wlej szklankę wody do rondla, dodaj do niej esencję z 

kwiatu pomarańczy oraz łyżkę wody z kwiatu pomarańczy i cukier, gotuj na wolny ogni 

cały czas mieszając aż cukier się rozpuści. Pamiętaj, aby nie doprowadzić do wrzenia 

cieczy. Dodaj sok z cytryny i gotuj na wolnym ogniu nie mieszając przez kolejne 7 min. 

Ciepłe ciasto polej gorącym syropem i odstaw do ostygnięcia nie wyjmując z formy.  

 

 

Smacznego! Saha ftourkoum!  
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Harira 

 

 

 

 

Składniki jakich będziesz potrzebować (porcja na 4 os.): 

 

 ok. 2 litrów wody 

 1 duża marchew 

 1/2 cebuli 

 1 korzeń pietruszki 

 5 cm łodygi pora 

 1/4 główki małego selera 

 garść suszonej ciecierzycy lub 1/2 puszeczki z zalewą 

 250 g baraniny/cielęciny/piersi kurczaka (choć ta ostatnia będzie najmniej       

aromatyczna) halal 

 1 pomidor 

 2 łyżki koncentratu pomidorowego 

 3-4 czubatych łyżek mąki pszennej 

 garść makaronu domowego jajecznego "nitka" 

 1/2 łyżeczki słodkiej papryki 

 szczyptę imbiru suszonego 

 szczyptę mielonego cynamonu 
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 łyżkę przyprawy do hariry (w krajach maghrebu można zakupić gotową 

mieszankę, która zawiera mielony kmin rzymski, kolendrę mieloną z ziarna) 

 nać pietruszki 

 nać kolendry 

 sól i pieprz do smaku 

 

 

Sposób przygotowania: 

 

 

Jeśli planujesz wykorzystać suszoną ciecierzycę nie zapomnij o namoczeniu jej w wodzie 

z dodatkiem sody oczyszczonej 1 noc przed planowanym użyciem.  

Zanim rozpoczniesz gotować wywar opal nad ogniem połówkę cebuli. Możesz 

wykorzystać w tym celu palnik kuchenki gazowej lub pozostawić w sposób 

kontrolowany cebulę na patelni z niewielkim dodatkiem oleju aż ta się przypali. 

 

Wlej do garnka lub szybkowara wodę (wybierz taki, aby minimum 1/3 jego pojemności 

pozostała niezapełniona), dodaj obraną lecz w całości marchew, pietruszkę, seler, 

pomidor, przypaloną cebulę, por, ciecierzycę, koncentrat pomidorowy, pokrojoną w 

kosteczkę baraninę oraz przyprawy (paprykę, imbir, cynamon, mieszankę do hariry). 

Duś w szybkowarze około 45 min. w garnku 1,5 godziny by mięso zmiękło. Po 

zaprzestaniu gotowania przełóż do miksera/blendera warzywa, pozostaw w garnku 

wyłącznie mięso i ciecierzycę. Zmiksuj na jednolitą całość warzywa dodając po trochu 

wywaru z garnka. Całość stopniowo wlej z powrotem do zupy. Oddzielnie zmiksuj mąkę 

na jednolitą, pozbawioną grudek masę najpierw z odrobiną zimnej wody (ok.1/2 szkl.) 

wykorzystując do tego blender lub mikser. Po uzyskaniu masy dodawaj do niej 

stopniowo wywar aż temperatura mącznej masy i wywaru wyrówna się. Mieszanka ta 

musi być na tyle rozcieńczona, aby była dość płynna, w takiej postaci dodawaj ją 

stopniowo do ugotowanego wywaru z przetartymi warzywami. Ponownie całość zagotuj 

cały czas mieszając. W osobnym garnku ugotuj makaron jajeczny zgodnie z przepisem. 

Gdy harira uzyska kremową konsystencję wyłącz palnik. Całość posyp łyżką drobno 

pokrojonej naci pietruszki i kolendry. 
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‘Adas – zupa z soczewicy 
 
 
 
 

 

Składniki jakich będziesz potrzebować (porcja na 2-3 os.): 

 

 1 szkl. opłukanej czerwonej soczewicy 

 2,5-3 litrów wody 

 2 marchwie 

 1 pietruszka korzeń 

 1/4 selera 

 1/2 małej cebulki przypalonej nad ogniem 

 1 łyżka oliwy 

 sól i pieprz do smaku 

 pół szkl. świeżej naci pietruszki 

 1 łyżka mąki 

 sok z połowy cytryny 

 1 łyżeczka zmielonych nasion kminu rzymskiego 

 1/2 łyżeczki mielonych nasion kolendry 

 kurkuma na czubku łyżeczki 

 szczypta mielonej gałki muszkatołowej 

 
 
Sposób przygotowania:  
 

 

Do wody włóż wszystkie składniki poza mąką i pietruszką. Gotuj pod przykryciem aż 
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soczewica zmięknie. Całość zmiksuj blenderem, mąkę rozkręć z odrobiną wody i 

odrobiną zupy, dodaj do całości i ponownie zmiksuj. Zupę ponownie zagotuj cały czas 

mieszając, skropl sokiem z cytryny. Pietruszką posyp podawaną zupę lub dodaj do 

gotowania po zmiksowaniu. 
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Falafel 
 
 
 
 
 
 

Składniki jakich będziesz potrzebować (porcja na około 20 szt.): 

 

 400g grochu włoskiego lub rodzimego łuskanego połówki odmoczonego przez 

noc i odcedzonego 

 1 jajko 

 2 ząbki czosnku 

 1 łyżeczka zmielonych ziaren kolendry 

 1 łyżeczka zmielonych ziaren kminu rzymskiego 

 1/4 łyżeczki gałki muszkatołowej 

 1-1,5 łyżeczka soli 

 pieprz 

 1/2 szkl. bułki tartej 

 1/2 szkl. natki pietruszki  

 1/2 łyżeczki sody oczyszczonej 

 
 
Sposób przygotowania:  
 
 

Ziarna grochu odcedzone zmiel mikserem na jednolitą masę. Dodaj wyciśnięty czosnek, 

przyprawy, sodę, jajko i pietruszkę, wyrabiaj następnie dodaj bułkę tartą i ponownie 

wyrabiaj do uzyskania zwartej, łatwej do ulepienia masy. Uformuj dowolne kształty: 
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kulki, spodki, wałki. Smaż na głębokim oleju na złoto-brązowy kolor. Podawaj 

z hommus. 
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Lahm lahlu/halwa lahm – 
mięso na słodko 

 
 
 

 
 Składniki jakich będziesz potrzebować (porcja na 4-6 os.): 

 

 1 kg mięsa (baraniny bądź kurczaka) 

 2 łyżki oliwy lub oleju 

 2 średnie cebule pokrojone w plastry 

 1 łyżeczka kminu rzymskiego 

 1 łyżeczka mielonych nasion kolendry 

 1 łyżeczka imbiru 

 1/2 łyżeczki kurkumy 

 1 łyżeczka cynamonu 

 1/4 łyżeczki gałki muszkatołowej 

 2 szkl. bulionu 

 1/2 szkl. daktyli podzielonych na pół 

 1 szkl. suszonych śliwek 

 1 szkl. suszonych moreli 

 1/2 szkl. rodzynek dobrej jakości 

 1/4 szkl. miodu wielokwiatowego lub akacjowego 

 1/2 szkl. migdałów bez skórki uprażonych 

 

Sposób przygotowania:  
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Mięso przesmaż w wysokiej temperaturze na patelni teflonowej z każdej strony (istotne, 

aby mięso zesmażyć z zewnątrz nie doprowadzając do ugotowania). Przełóż mięso do 

szybkowara, a na tej samej patelni rozgrzej oliwę i dodaj cebulę, czosnek, przyprawy. 

Smaż do uzyskania intensywnego aromatu. Mięso w szybkowarze zalej bulionem, dodaj 

podsmażoną cebulę z czosnkiem i przyprawami oraz suszone owoce, gotuj w 

zamknięciu około 35-40 min. (w przypadku baraniny) i około 20 min. (w przypadku 

kurczaka). Po upłynięciu czasu zdejmij szybkowar z gazu (lub przesuń na nieużywany 

palnik kuchenki elektrycznej), odczekaj aż ujdzie para i ciśnienie następnie otwórz. 

Gotuj kolejne około 20-30 min. bez przykrycia na wolnym ogniu do chwili kiedy sos 

lekko zgęstnieje, a mięso wyczuwalnie będzie miękkie. Dodaj miód i migdały.  

 

 

Smacznego! Saha ftourkoum! 
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Tadżin z baraniny w  
zielonym groszku 

 

 

 

Składniki jakich będziesz potrzebować (porcja na 2-3 os.): 

 500-750g baraniny 

 2 puszki zielonego groszku konserwowego odsączonego 

 1 średnia marchew pokrojona w skośne talarki 

 2 ziemniaki pokrojone na ćwiartki 

 1 pomidor bez skórki pokrojony w kostkę 

 2-3 szkl. wody  

 1 łyżka koncentratu pomidorowego 

 1 łyżka słodkiej papryki 

 1/2 łyżeczki cynamonu 

 1 płaska łyżeczka cukru trzcinowego 

 1/4 łyżeczki kurkumy 

 pieprz i sól do smaku 

 

Sposób przygotowania:  

 

Obmytą baraninę wraz z przyprawami, pomidorem i łyżką koncentratu włóż do 

szybkowaru i zalej wodą. Gotuj na mocnym ogniu pod przykryciem przez 20-30 min. Po 

wskazanym czasie wyłącz palnik i poczekaj aż ciśnienie się unormuje następnie otwórz 

szybkowar i dodaj pozostałe składniki. Gotuj w zamknięciu kolejne 20 min. następnie 

znowu wyłącz palnik i poczekaj zanim otworzysz szybkowar. Po otwarciu gotuj na 

wolnym ogniu bez przykrycia aż sos lekko zgęstnieje.  

 



Kopiowanie, przedruk tekstów zamieszczonych na łamach bloga oraz ich udostępnianie w mediach 

elektronicznych jak również w innej formie jest możliwe wyłącznie za pisemną zgodą właściciela. Użytkownik 

posiada prawo do korzystania z zamieszczonych treści bez prawa do powielania i rozpowszechniania w 

celach komercyjnych  w zakresie dozwolonym przepisami ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i 

prawach pokrewnych (Dz. U. Nr 24, poz. 83 z późn. zm.).  

 

Przepisy pochodzą z bloga:   Szlakiem daktyli  http://polskaarabka.blogspot.com 

 

 

Hommus 

 

 

 

Składniki jakich będziesz potrzebować: 

 

 około 250 gramów ciecierzycy z puszki lub około 3/4 szklanki suchej 

 1 łyżeczka pasty tahina sezamowej (także można samemu zmielić ziarna sezamu) 

 1-2 ząbków czosnku 

 niecały sok z połówki limonki 

 3 łyżki oliwy z oliwek z pierwszego tłoczenia 

 mielone ziarna kolendry i kmin rzymski 

 sól i pieprz do smaku lub zamiast tego drugiego chili 

 5-6 łyżek zalewy od ciecierzycy z puszki lub po gotowaniu 

 

Sposób przygotowania:  

 

Wyciśnij ząbki czosnku. Ciecierzycę i czosnek przetrzyj przez praskę lub blenderem na 

jednolitą masę. Masę sezamową połącz w osobnym naczyniu z odrobiną oliwy, całość 

dodaj do ciecierzycy. Gotową masę rozrzedź odrobiną zalewy pozostałej po 

ciecierzycy z puszki lub po gotowaniu. Dodaj pozostałe składniki nie zapominając o 

pozostawieniu części do dekoracji. Przełóż do miski, przykryj folią i wstaw do lodówki 

na kilka godzin. Udekoruj nacią pietruszki, kolendry, szczyptą słodkiej papryki, oliwą z 

oliwek. 

 

Smacznego! Saha ftourkoum!  



Kopiowanie, przedruk tekstów zamieszczonych na łamach bloga oraz ich udostępnianie w mediach 

elektronicznych jak również w innej formie jest możliwe wyłącznie za pisemną zgodą właściciela. Użytkownik 

posiada prawo do korzystania z zamieszczonych treści bez prawa do powielania i rozpowszechniania w 

celach komercyjnych  w zakresie dozwolonym przepisami ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i 

prawach pokrewnych (Dz. U. Nr 24, poz. 83 z późn. zm.).  

 

Przepisy pochodzą z bloga:   Szlakiem daktyli  http://polskaarabka.blogspot.com 

 

 

 

Ma’akuda – 
arabskie placki 
ziemniaczane 

 

 

 

 

Składniki jakich będziesz potrzebować (około 10 sztuk): 

 

 1 kg ugotowanych ziemniaków 

 4 rozgniecione ząbki czosnku 

 1/2 łyżeczki pieprzu 

 1 łyżeczka soli 

 garść siekanej naci kolendry 

 2-3 jajka 

 mąka do obtoczenia 

 olej do smażenia 

 

Sposób przygotowania:  

 

 

Rozgnieć tłuczkiem ugotowane ziemniaki, dodaj jajka, czosnek, sól, pieprz, kolendrę. 

Uformuj w rękach lekko spłaszczone spodki i wyłóż je na przykrytą pergaminem 

blaszkę, wstaw do lodówki na godzinę. Po wyjęciu obtocz w mące, uformuj ponownie 

spodki/kulki i lekko spłaszcz. Smaż na głęboki tłuszczu partiami aż uzyskają brązowawy 

kolor. Odsącz na papierze kuchennym dobrze wchłaniającym tłuszcz.  

 

Doskonale pasuje do hommusu, baba ghanoush czy sosu jogurtowego.  


