


This recipe booklet is offered to you by Saf-instant.
Specially dedicated to you and your family, you will discover delicious 

recipes to cook with your Saf-instant yeast.

Ramadan Mubarak!

Saf-instant

Saf-instant

Mrs.Safa's Cooking Tips
نصائح السيدة صفا للطهي
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You may add a pinch of salt to the oil before frying to reduce the 
amount of oil absorbed by the food when fried. 

You may wrap the fruits and vegetables in newspaper before 
placing them in refrigerator to keep them fresh longer.

ميكنكم لف الفواكه والخرضوات يف أوراق الصحف والجرائد قبل حفظها بالثالجة للحفاظ 
عليها بشكل طازج ملدة أطول من الوقت.

.ميكنكم إضافة رشة من امللح للزيت قبل القيل لتقليل كمية الزيت املمتص يف الطعام عند القيل

4

You may soak the onions in water for about 10 minutes before 
chopping to avoid tears.

.ميكنكم نقع البصل يف املاء ملدة 10 دقائق قبل تقطيعه لتجنب نزول الدموع
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You may add a pinch of salt to the water while boiling potatoes or 
eggs, it will help peel the skin easily later.

ميكنكم إضافة رشة من امللح للامء أثناء سلق البطاطس أو البيض مام يساعد يف تسهيل إزالة القشور عنها.
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ميكنكم لف الخبز يف ورق البالستيك أو األلومنيوم لحاميته من التيبس والجفاف.

You may wrap the bread in plastic or aluminium foil to keep it from 
drying out and getting hard.1
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Meat Soup with Dough
شوربة لحم بالعجني

خبز بيتا
Ramadan Pita

Meat Pies
فطائر اللحم

Chicken Puff Pie
فطرية الدجاج بعجينة البف

Tahini Bread
خبز الطحينة

Moon Cookie Filled with Cake
كوكيز محشوة بالكيك عىل شكل هالل

Puffy Coconut Dessert
 حلوى جوز الهند الهشة

Sfenj with Sugar and Honey
سفنج )خفاف( بالسكر والعسل

رمضان مبارك

معلومات
ملعقة كبرية

ملعقة صغرية

Information:
tbsp: tablespoon 
tsp: teaspoon

tbsp:
tsp:



2 tbsp of Saf-instant yeast (11g)

2 and a half glass of flour (250g)

1 cup of water (59g)

3 tbsp of oil (20g)

1 egg

1 tsp of salt (5g)

For the filling:

3 meat with bone

1 tbsp of pepper sauce

1 onion

1 cup of oil (50g)

1 tbsp of salt (10g)

A pinch of pepper

A pinch of dry mint

Preparing
Prepare the dough:
1) In a bowl, mix the dough ingredients and 
knead until the dough is homogenous. Roll the 
dough and let rest for 5 minutes.

2) Roll the dough into a rectangular shape with 
the rolling press and divide the dough into 1 cm 
pieces with a knife.

3) Cut the each 1 cm dough into horizontal 
small pieces. Cover the pieces with the flour and 
put on a tray. Then bake the dough pieces in a 
preheated 200°C oven for 10 minutes.

Prepare the filling:
4) In a pan, boil the meat for 1 and a half hour. 
Then, separate the meat from the bones and 
drain the water with a strainer. Put meat and 
boiled water aside

5) Put olive oil, boiled meat and chopped onion 
into another pan and fry together. Then, add 
pepper sauce, salt, pepper, dry mint and boiled 
meat water into the pan and boil for 10 minutes 
on a low heat.

6) Add the baked dough to the boiling mixture 
and bake all the ingredients for 10 to 15 minutes. 
Serve hot.

Meat Soup with Dough

التجهيز :
تحضري العجني:

1( يف وعاء، تُخلط مقادير العجينة وتُعجن حتى تصبح متجانسة. 
تلف العجينة وترُتك لرتتاح ملدة 5 دقائق.

2( تلف العجينة وتفرد عىل شكل مستطيل باستخدام النشابة 
وتُقطع إىل قطع متساوية بحجم 1 سم باستخدام السكني.

3( تُقطع قطع العجني إىل أشكال صغرية أفقية. تُغطى القطع 
بالطحني وتوضع يف صينية. ثم تُخبز يف فرن محمي مسبًقا يف درجة 

حرارة 200 درجة مئوية ملدة 10 دقائق. 

تحضري الحشو: 
4( يف وعاء، تُسلق قطع اللحم ملدة ساعة ونصف. ثم تُفصل قطع 
اللحم عن العظم وتُجفف قطع اللحم من املاء من خالل مصفاة. 

تُوضع قطع اللحم واملياه املغلية جانبًا.
5( يف وعاء آخر، يوضع زيت الزيتون وقطع اللحم املسلوقة، والبصل 

املقطع وتُشوح مًعا. ثم تُضاف صلصة الفلفل وامللح والفلفل والنعناع 
املجفف ويُصب املاء املغيل الخاص باللحم يف املقالة وترُتك عىل نار 

هادئة ملدة 10 دقائق.
6( تُضاف قطع العجني املخبوزة إىل الخليط السابق وترُتك جميع 

املكونات لتنضج ملدة 10 إىل 15 دقيقة. تُقدم ساخنة. 

شوربة لحم بالعجني

مساعدك الخاص من Saf لهذه الوصفة:

125g11g

Your Saf helper for this recipe:

Ingredients:
For the dough:

:املكونات
للعجني:

2 ملعقة كبرية من خمرية Saf-instant )11غ(
2 أكواب ونصف من الطحني )250جم(

كوب ماء )59جم(
3 مالعق كبرية زيت )20جم(

1 بيضة
ملعقة صغرية ملح )5جم(

للحشو:
3 قطع لحم بالعظم

ملعقة كبرية صلصة فلفل 
بصلة

كوب زيت )50جم(
ملعقة كبرية ملح )10جم(

رشة فلفل
رشة نعناع مجفف

Salty مالح
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Ramadan Pita
خبز بيتا

Ingredients:

1 tbsp of Saf-instant yeast (5,5g)  
3 and a half cups of plain flour (340g)
30g onion soup powder
20 cl water
1 tablespoon oil
1,5 tsp salt (5g)
1 cube sugar (5g)

Instructions:
 
1) Dissolve the yeast in a little warm, 
sweetened water. Set aside for a few minutes 
until a froth has formed.

2) Mix together the flour, powdered soup, oil 
and salt in a bowl. Add the yeast liquid a little 
at a time. Gradually add the remaining water.

3) Bring together into a ball and knead for 10 
minutes. Leave the dough to rise in a warm 
place for at least an hour, covering the bowl 
with a tea cloth.

4) Bake in a cake tin in a preheated oven 
at 180°C. Place a small basin of hot water 
beside the tin. Bake until golden (35 to 45 
minutes).

Take out the bread and allow to cool on a 
cooling rack.

املكونات:

ملعقة كبرية من خمرية Saf-instant )5,5غ(

3 ونصف كوب طحني عادي )340 جرام(

30 جرام مسحوق بصل

20 سنتيلرت ماء

1 ملعقة كبرية زيت

1,5 ملعقة صغرية ملح )5 جرام(

1 مكعب سكر )5 جرام(

التعليامت :

تُذاب الخمرية يف ماء دافئ ُمحىل. وترُتك جانبًا لبضع دقائق حتى 

تتكون رغوة فقاعات.

يُخلط الطحني ومسحوق البصل والزيت وامللح يف وعاء. يُضاف سائل 

الخمرية بالتدريج، ثم يُضاف باقي املاء تدريجيًا.

تُشكل عىل شكل كرة وتُعجن ملدة 10 دقائق. ترُتك العجينة لرتتفع يف 

مكان دافئ ملدة ساعة عىل األقل مع تغطية الوعاء بقطعة قامش.

تُخبز العجينة يف قالب الكيك يف فرن محمي مسبًقا عىل درجة حرارة 

180 درجة مئوية. وتُوضع صينية مليئة باملاء الساخن بجوار القالب. 

تُخبز حتى تصبح ذهبية اللون )35 إىل 45 دقيقة(.

يُطفأ الفرن ويرُتك الخبز ليربد عىل سلك التربيد خارج الفرن.

Salty مالح

مساعدك الخاص من Saf لهذه الوصفة:

125g11g

Your Saf helper for this recipe:
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For the dough:

2 tbsp of Saf-instant yeast (11g)
5 glass of flour (500g) 
2 tea glass of water (220g) 
Yoghurt (100g)
1 tsp of salt 

For the filling:

300g of minced lamb 
1 piece of medium onion
1 tbsp of paprika paste (35g)
1 tsp of salt 
1 tsp of pepper
3-5 bunches of parsley

Frying oil:

500g/ml vegetable oil

Preparing

Prepare the dough:

1) In a bowl, mix all the dough ingredients, 
knead until the dough is homogenous. Cover 
with a towel and let rest for 10 minutes.
2) In another bowl, whisk the minced
lamb, chopped onions, pepper paste sauce,
salt, pepper and parsley together. 
3) Divide the dough into 12 equal pieces and 
roll, let rest for 10 minutes. 
4) Using a rolling pin, roll out the dough into 
a circle shape and pour the meat filling on 
top and spread  and close the dough. 
5) Heat oil in a pan. Fry the dough one by 
one until both sides of the dough are golden 
and puffy. 

Meat Pies

التحضري
تحضري العجني:

1( يف وعاء، تُخلط مقادير العجينة وتُعجن حتى تصبح متجانسة. 
تُغطى مبنشفة نظيفة وترُتك لرتتاح ملدة 10 دقائق.

2( يف وعاء آخر، يُخلط اللحم املفروم والبصل املقطع ومعجون 
البابريكا وامللح والفلفل واملقدونس. 

3( تُقسم العجينة إىل 12 قطعة، وتُلف وتُفرد وترُتك لرتتاح ملدة 10 
دقائق. 

4( باستخدام النشابة أو اليد، تُكور قطع العجني وتُفرد بشكل دائري 
ويُصب فوقها حشو اللحم وتُغلق. 

5( يُسخن الزيت يف املقالة. وتُقىل قطع العجني واحدة تلو األخرى 
حتى تصبح الجهتان ذهبيتا اللون وناضجة.

فطائر اللحم
Ingredients:

املكونات:
للعجني:

للحشو

زيت للقيل

2 ملعقة كبرية من خمرية Saf-instant )11غ(
5 أكواب طحني )500جم( 

2 فنجان ماء )220جم( 
زبادي )100جم(

ملعقة صغرية ملح 

300جم لحم مفروم 
بصلة متوسطة

ملعقة كبرية معجون بابريكا )35جم(
ملعقة صغرية ملح 
ملعقة صغرية فلفل

3 - 5 عناقيد مقدونس

500جم/مل زيت نبايت

:

:

:

Salty مالح

مساعدك الخاص من Saf لهذه الوصفة:

125g11g

Your Saf helper for this recipe:
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For the dough:

2 tbsp of Saf-instant yeast (11g)
2 glass of flour (220g) 
120g yoghurt
2 medium eggs
2 tbsp of butter
50g almond 

For the garniture:
1 chicken breast
2 onions
1 tsp of pimento
1 tsp of currants 
1 tsp of pine nut
1 tsp of pepper
1 tsp of salt

Preparing

Prepare the dough:

1) In a bowl, mix the dough ingredients and 
knead until the dough is homogenous. Cover 
with a wet towel and let rest for 15 minutes.
2) In another bowl, keep almonds in hot 
water, peel and break into two pieces.
3) Grease the ovenware plate with butter 
and put the almonds.
4) Roll the dough and place into the buttered 
ovenware. 
5) Boil the chicken breast in a pan then chop 
into small pieces.
6)Mix the garniture ingredients with the 
chopped chicken pieces and let them cool.
7) Whisk the garniture mixture into the 
dough and close the dough.
8) Bake the dough in a preheated 220°C 
oven for 30 minutes.
9) Serve cool.

Chicken Puff Pie

التحضري
تحضري العجني:

1( يف وعاء، تُخلط مكونات العجينة وتُعجن حتى تصبح العجينة 
متجانسة. تُغطى مبنشفة مبللة وترُتك لرتتاح ملدة 15 دقيقة.
2( يف وعاء آخر، يوضع الجوز يف ماء ساخن ويُقسم نصفني.

3( تُدهن صينية الفرن بالزبدة ويُوضع اللوز.

4( تُفرد العجينة وتوضع فوق الصينية باللوز.
5( يف وعاء آخر، يُسلق صدر الدجاج ويُقطع إىل قطع صغرية 

بعدها.
6( تُخلط مكونات الحشو مع الدجاج املقطع وترُتك لتربد.

7( تُفرد الحشوة فوق العجني وتُغلق العجينة.
8( تُخبز العجينة يف فرن عىل درجة حرارة 220 درجة مئوية ملدة 

30 دقيقة.
9( تُقدم باردة.

فطرية الدجاج 
بعجينة البف

Ingredients:

املكونات:
للعجني:

للحشو

2 ملعقة كبرية من خمرية Saf-instant )11غ(
2 كوب طحني )220غ(

120جم زبادي
2 بيضة متوسطة

2 ملعقة كبرية زبدة
50جم لوز

صدر دجاج
بصلتني

ملعقة صغرية من الفلفل الحلو
ملعقة صغرية من الزبيب

ملعقة صغرية من صنوبر الجوز
ملعقة صغرية من الفلفل

ملعقة صغرية من امللح

:

:

Salty مالح

مساعدك الخاص من Saf لهذه الوصفة:

125g11g

Your Saf helper for this recipe:
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For the dough:

4 tbsp of Saf-instant Yeast (22g)
3 cups of water (650g)
9 glass of flour (1000g)
100g margarine
1/2 cup of sugar (100g)

For the filling:

500g tahini
2 cups of sugar (375g)
2 teacup of oil (200g)

Preparing:

1) Knead your ingredients in a bowl until you 
get a soft dough. 
2) Mix all ingredients until obtaining a 
smooth dough.
3) Mix the tahini and sugar in a bowl, in order 
for it to be more liquid you may add some oil.
4) Cover the dough with a clean towel to rest 
about 20 minutes.
5) Cut the dough into approximately 170g 
pieces and roll.
6) Mix the tahini ingredient with the dough 
mixture. 
7) Give the dough shape then put the dough 
on the tray.
8) Bake the dough in a preheated oven at 
190° C for 20-25 minutes.

Tahini Bread

التحضري:
تُعجن املكونات يف وعاء حتى تصبح العجينة ناعمة.

تُخلط جميع مكونات العجني مع بعضها وتُعجن حتى نحصل 
عىل عجينة ناعمة امللمس.

تُخلط الطحينة والسكر يف وعاء حتى تصبح سائلة وميكن إضافة 
بعض الزيت لتكون سائلة أكرث.

تُغطى العجينة مبنشفة نظيفة وترُتك لرتتاح ملدة 20 دقيقة.
تُقطع العجينة إىل قطع حجمها حوايل 170جم وتُكور.

يُخلط مزيج الطحينة مع العجينة.
تُشكل قطع العجني وتُفرد وتوضع يف صينية.

تُخبز يف فرن محمي مسبًقا عىل درجة حرارة 190 درجة مئوية 
ملدة 20-25 دقيقة.

خبز الطحينة
Ingredients:

املكونات:
للعجني:

للحشو

2 ملعقة كبرية من خمرية Saf-instant )11غ(
3 كوب ماء )650جم(

9 كوب طحني )1000جم(
100جم زبدة

2/1 كوب سكر  )100جم(

500جم طحينة
2 كوب سكر )375جم(

2 فنجان زيت )200جم(

:

Sweet حلو

مساعدك الخاص من Saf لهذه الوصفة:

125g11g

Your Saf helper for this recipe:
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Moon Cookie
Filled with Cake

كوكيز محشوة بالكيك 
عىل شكل هالل

Sweet حلو

Ingredients:

For the dough: 
2 tbsp of Saf-instant Yeast (11g) 
5 glass of flour (500g)
2 glasses of milk (250g)
1 pinch of salt (10g)
2 tbsp of sugar (40g)
4 tbsp of butter (80g)
1 egg  

For the filling:
125g grinded hazelnuts
125g grinded almonds
60g grinded walnuts
60g dried grapes
1 tsp of cacao
2 egg yolks
2 cups of sugar (200g)

For the topping:
2 egg yolks

Instructions:

1) Mix the dough ingredients in a bowl and 
knead 
2) Cut the butter into 4 pieces and add to 
the dough mixture and knead until you get 
a homogeneous dough.
3) Cover the dough with a clean towel and 
rest for 20 minutes in room temperature. 

Filling Preparation
4) Mix all the filling ingredients in another 
bowl and knead.
5) Cover the dough with a towel and put in 
the fridge for 15 minutes to harden the filling.
6) Laminate the dough into 150g pieces and 
give the moon shape with your hands.
7) Put the filling which rested in the fridge to 
each moon shaped dough.
8) Put the moon shaped dough on the greased 
tray and before baking, spread egg-yolks to 
each dough.
9) Bake the dough in a preheated 200°C oven 
for 20 minutes.

املكونات:
للعجينة:

2 ملعقة كبرية من خمرية Saf-instant )11غ(

5 أكواب طحني )500غ(

2 كوب حليب )250غ(

رشة ملح

2 ملعقة كبرية سكر )40غ(

4 ملعقة كبرية زبدة )80غ(

بيضة

للحشو:

125غ بندق مجروش

125غ لوز مجروش

60غ جوز مجروش

60غ عنب مجفف

ملعقة صغرية كاكاو

صفار بيضتني

2 كوب سكر )200غ(

للزينة:

صفار بيضتني

التعليامت :
تُخلط مكونات العجينة يف وعاء كبري وتُعجن جيًدا وترُتك 

لرتتاح ملدة ساعة يف درجة حرارة الغرفة.

ويف تلك األثناء، تُخلط جميع مكونات الحشوة يف وعاء 

كبري مع 650 جرام من الحليب.

تُخلط جميع املقادير يف وعاء واحد وتُعجن.

تُقسم العجينة وتُرقق وتُلف بطول 5 سم تقريبًا وتُشكل 

عىل هيئة هالل باستخدام اليد.

تُخبز يف فرن محمي مسبًقا عىل درجة حرارة 170 درجة 

مئوية ملدة 45 دقيقة.

نصائح:
قبل الخبز، تُدهن العجينة بصفار البيض ويُرش فوقها 

بعض البندق املجروش.
مساعدك الخاص من Saf لهذه الوصفة:

125g11g

Your Saf helper for this recipe:
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For the dough:

2 tbsp of Saf-instant yeast (11g)
5 glass of flour (500g)
1 glass of milk (200g)
4 tbsp of butter (80g)
1 egg
2 tsp of salt (7,5g)
(130g butter for the dough)

For the filling:
1 cup of chocolate chips (50g)
1 cup of hazelnut (100g)
3 tbsp of coconut (15g)

For the topping:
1 egg yolk

For syrup:
3 glass of sugar (500g)
3 glass of water (500g)
2-3 drop of lemon

Preparing:

1) In a bowl, mix all the filling ingredients.
2) Boil the syrup ingredient in a pot and let it cool aside. 
3) In another bowl, mix the dough ingredients 
except the butter for the dough and knead until the 
dough is homogenous. Cover with a clean towel and 
let rest for 10 minutes. 
4) Open the dough in a rectangular shape and place 
the oil in the middle. Close the dough and let rest in 
a fridge for 15 minutes. 
5) Double the dough in a rectangular shape and let 
rest in a fridge for 15 minutes again.
6) Open the dough in a long shape on the floured 
surface. Divide the dough into pieces of 5*5 mm 
with a knife. 
7) Pour the filling ingredients on top and roll the dough. 
8) Put onto the oiled tray and cover with a damp 
towel and allow to rise in room temperature for 
about 40 minutes.  
9) Beat the egg and spread onto the dough and 
bake the dough in a preheated 180°C-190°C oven 
for 15 minutes.
10) Pour the cold syrup onto the dough and serve cool.

Puffy Coconut
Dessert

التحضري:
1( تخلط جميع مكونات الحشو يف وعاء. 

2( تُغىل مكونات القطر يف إناء وترُتك جانبًا لتربد.
3( يف وعاء آخر، تُخلط جميع مكونات العجني ما عدا الزبدة 
املخصصة للفرد، وتُعجن جيًدا حتى تصبح متجانسة. تُغطى 

مبنشفة نظيفة وترُتك لرتتاح ملدة 10 دقائق.
4( تُفرد العجينة عىل شكل مستطيل وتُوضع الزبدة يف املنتصف 

وتغلق العجينة وترُتك لرتتاح يف الثالجة ملدة 15 دقيقة. 
5( تُفرد العجينة عىل شكل مستطيل مرة أخرى وترتك لرتتاح يف 

الثالجة ملدة 15 دقيقة مجدًدا.
6( تُفرد العجينة بشكل طويل عىل سطح العمل. وتُقطع إىل قطع 

حجمها 5*5 ملم باستخدام السكني. 
7( يُصب الحشو فوقها وتُلف بعد ذلك. 

8( توضع يف صينية مدهونة بالزيت وتُغطى مبنشفة مبللة وترُتك 
ليتضاعف حجمها يف درجة حرارة الغرفة ملدة 40 دقيقة.  

9( تُخفق البيضة وتُوزع عىل العجينة وتُخبز يف فرن محمي مسبًقا 
عىل درجة حرارة 180 - 190 درجة مئوية ملدة 15 دقيقة.

10( يُصب القطر البارد عىل العجينة وتُقدم باردة.

حلوى جوز الهند الهشة 

Ingredients:

املكونات:
للعجني:

للحشو

للتزيني

للقطر

2 ملعقة كبرية من خمرية Saf-instant )11غ(
5 أكواب طحني )500جم(

كوب حليب )200جم(
4 مالعق كبرية زبدة )80جم(

بيضة
2 ملعقة صغرية ملح )7.5جم(

)130جم زبدة لفرد العجني(

كوب شيكوالتة سائلة )50جم(
كوب بندق )100جم(

3 مالعق كبرية جوز هند )15جم(

صفار بيضة

3 أكواب سكر )500جم(
3 أكواب ماء )500جم(

2-3 قطرات ليمون

:

:

:

Sweet حلو

مساعدك الخاص من Saf لهذه الوصفة:
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2 tbsp of Saf-instant yeast (11g)
2 and a half glass of flour (250g) 
1 tbsp of sugar
1 pinch of salt
Warm water (150ml)
Oil for deep frying

Preparing:

1) Mix the yeast, sugar and warm water in a bowl. 
Leave to rest for 10 minutes.
2) In a large mixing bowl, combine the flour, salt, 
water and yeast mixture. Mix well, cover with 
a clean cloth and leave the dough to double in 
volume for 3 to 4 hours.
3) Heat the oil. With slightly oiled hands, take a 
piece of dough the size of an egg, make holes 
with your thumbs, make a ring and put it in the 
boiling oil.
4) Repeat with the other sfenjs, turn them in the 
oil to make sure they are golden brown on both 
sides.
5) Remove and place on paper towels. Serve 
sprinkled with sugar or dripped with honey.

 Sfenj with
Sugar and Honey

التحضري:

 سفنج )خفاف( بالسكر والعسل

Ingredients:

املكونات:

ملعقة كبرية سكر

رشة ملح

زيت للقيل

ونصف كوب طحني )250غ( 

مل من املاء الدافئ  150

 2 ملعقة كبرية من خمرية

Saf-instant 

1

1

.

نخلط الخمرية والسكر واملاء الدافئ يف وعاء 

يُخلط الدقيق وامللح ومزيج املاء والخمرية يف وعاء خلط كبري

 ثم تُخلط جيًدا، وتُغطى بقطعة قامش نظيفة ويرُتك العجني

 ليخمر حتى يتضاعف حجمه ملدة

 يُسخن الزيت. ثم تُبلل اليدان بالزيت قلياًل نأخذ قطعة من العجني، يف حجم

البيضة، ويتم عمل حفرة باإلبهام تُصنع حلقة من العجني وتوضع يف الزيت املغيل

 تُكرر هذه الخطوة مع قطع السفنج األخرى، وتقلب يف الزيت للتأكد

من أنها اكتسبت اللون البني الذهبي يف كال الجانبني

 ثم تُرفع وتُوضع عىل ورق تنشيف تُقدم بعد رشها بالسكر أو تغمر

يف العسل

دقائق  نرتكها ملدة

ساعاتإىل

10

34

.

.

.

.

.

Sweet حلو

)11غ(

مساعدك الخاص من Saf لهذه الوصفة:
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Your Saf helper for this recipe:
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