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120 غرام جبنة الشنكليش
30 غرام فليفلة خضراء

30 غرام بصل
30 غرام طماطم

20 مل زيت زيتون
20 مل عصير ليمون

طريقة التحضير والتقديم
يوضع كلٌّ من الفلفل األسود، والفلفل املجفف، والثوم واملرميية في وعاء. ُيسخن 
الزيت في مقالة ويشّوح البصل حتى يذبل. ُتضاف البطاطس مع التحريك املستمر 
ملدة 7-8 دقائق، ثم يضاف معجون الطماطم ويترك ليغلي ملدة 15-20 دقيقة مع 
امللح والفلفل. ترفع املقالة عن النار وتوضع مباش���رًة في وعاء من الثلج إليقاف 
عملية الطهو. يضاف مرق اخلضروات في حال أصبح قوام الشوربة سميكًا جداً 

وُتترك لتغلي مع إضافة التوابل إن لزم األمر.
للتقدمي، توضع الشوربة في أطباق التقدمي اخلاصة بها وتزين ببضع قطرات 

من زيت الزيتون.

30 غرام بصل مفروم
200 غرام بطاطس مفرومة

100 مل معجون الطماطم
ملح وفلفل حسب الطلب

فص ثوم مفروم
رشة من الفلفل املجفف

رشتان من الفلفل األسود
10 مل زيت زيتون

المكونات

طريقة التحضير والتقديم
يخلط احلليب والقشدة والسكر في وعاء ويرفع على 
النار حتى يغلي. يضاف إليه ماء الورد ودقيق الذرة وماء 
الزعف���ران املنقع وُيترك حت���ى يغلي ثم يوضع في طبق 
تقدمي صغير في البراد حتى يبرد ويكتسب قوامًا هالميًا. 

يزين بالفستق املبشور.

3 غرامات زعفران
60 غرام قشدة
50 غرام حليب

20 غرام فستق حلبي

30 غرام سكر
5 غرامات ماء الورد

20 غرام نشاء

المكونات

المكونات
تقط�������ع اجلبن�����ة وتوض��������ع في الطبق 

بشك����ل حلق��ة. 
يقط���ع كلٌّ م���ن الفليفلة اخلض���راء والبصل 
والطماطم إلى مكعبات صغي���رة أيضًا وتضاف 
إلى اجلبنة بنفس الطريقة. يضاف الزيت والليمون 

كطبق جانبي.

طريقة التحضير والتقديم

البطاطس
شوربة 

مهلبية 
بالزعفران

سلطة الشنكليش

ينبغي تدريب الطفل على الصيام 
بعد سن السابعة، وتعتبر السنة 
العاشرة السنة النموذجية 
لصيام الطفل، وال يجوز 
ضربهم أو إجبارهم على 
الصيام ألن ذلك قد 
يدفع الطفل إلى تناول 
المفطرات سرا، ويراعى 
التدرج في صيام الطفل 
عاما بعد عام . وعلى األم 
أن تراقب طفلها أثناء 
صيامه، فإذا شعرت بمرضه 
أو إرهاقه وجب عليها أن 
تسارع بإفطاره. وهناك عدد 
من األمراض التي تمنع الطفل من 
الصيام كمرض السكر وفقر الدم وأمراض 
الكلى وغيرها. وينصح اآلباء واألمهات بأن 
يحتوي طعام الطفل على كافة العناصر الغذائية، وأن 
يحرصوا على إعطائه وجبة السحور.

طريقة التحضير والتقديم
يقط����ع الدجاج من س����يخ الش����اورما 
وُيخلط م����ع الطماطم والبصل، ثم يوضع 
في رغيف اخلبز املرقوق. ُيضاف إليه القليل 
من الطحين����ة وصلصة الثوم مع احلمص 
والبطاطس. ُيلف الرغيف بشكل سندويشة 
وتوضع على الصاج لتكتسب لوناً ذهبياً على 
اجلانبني. توضع في طبق التقدمي وتقدم مع 
البطاطا املقلية، واملخلل والطحينة وصلصة 

الهريسة.

البطاطس المقلية
يسّخن الزيت جيداً وُتضاف البطاطس 
إلى الزيت حتى تكتس���ب لونًا ذهبيًا 
وقوامًا مقرمشًا. ترفع عن النار وتصفى 

من الزيت ويضاف 
إليها امللح والفلفل.

صلصة 
الطحينة

1000 غرام طحينة
400 مل ماء مثلج

200 مل عصير ليمون
5 غرام ملح

5 غرام فلفل أبيض
في وعاٍء عميق، تخلط كل من الطحينة 

مع عصير الليمون، واملاء املثلج، وامللح والفلفل 
مع التحريك املستمر وتوضع في البراد. 

المكونات
250 غرام شاورما دجاج

 رغيفان من اخلبز املرقوق
30 غرام حمص

50 غرام بطاطس مقلية
20 غرام خيار مخلل

30 غرام طماطم
20 غرام بصل
20 مل طحينة

10 غرام ثوم
20 مل صلصة الهريسة

10 غرام بقدونس
20 مل عصير ليمون

10 غرام فجل أحمر
80 غرام بطاطس مقلية

سندويش شاورما 
مع الحمص

نصيحة اليوم 
دربوا أطفالكم على 
الصيام برفق ولين 

طريقة التحضير والتقديم

ينّقع احلمص باملاء في الليلة السابقة إلعداده مع 
القليل من بودرة الصودا. في اليوم التالي، يغسل 
احلمص جيداً وُيغلى مع الصودا. وقبل أن ينضج 
متامًا، نحتفظ بكمية قليلة منه للتزيني ونترك الكمية 
املتبقية تغلي حت����ى تنضج متامًا. ترفع عن النار 
وتغس����ل جيداً إلزالة القشور. يوضع احلمص في 
مصفاة مع القليل من الثلج فوقه. ُيضرب احلمص 
في اخلالط مع الثوم، ثم تضاف الطحينة، وامللح، 
وملح الليم����ون مع القليل من مكعبات الثلج حتى 
يكتس����ب احلمص قوامًا ناعمًا ومتماسكًا ويضاف 
إليه القرفة والنعناع والزيتون األس����ود وُيضرب 
في اخلالط قلياًل ثم يوضع في طبق التقدمي. يزين 
بالفلفل األحمر والبقدونس املقطع وحبوب احلمص 

في املنتصف مع زيت الزيتون.

250 غرام حمص
ب���ودرة  غ���رام   30

الصودا
20 غرام طحينة

10 غرام ملح
10 غرام قرفة

30 غرام زيتون أسود
5 غرام ملح ليمون

20 كل زيت ذرة
40 مل زيت زيتون

5 غرام نعناع
10 غرام ثوم

المكونات

حمص 
مسيلة

أطباق رمضانية
»األنباء« معكم على مائدة اإلفطار في رمضان، لتقدم بأيدي أشهر الشيفات 

في أعرق الفنادق الكويتية أشهى األطباق والوجبات الرمضانية وتشمل 
األطباق الرئيسية والشوربات والحلويات والسلطات، إلى جانب 

قواعد وأسس الغذاء السليمة في هذا الشهر الكريم.


