
بطاطس 
مهروسة

كويتية

بعض الناس يلجأ إلى النوم بعد اإلفطار 
والحقيقة، فإن النوم بعد تناول وجبة طعام 
كبيرة ودسمة قد يزيد من خمول اإلنسان 
وكسله. وال بأس من االسترخاء 
قليال بعد تناول الطعام. 
وتظل النصيحة 
الذهبية لهؤالء 
الناس هي 
ضرورة 
االعتدال 
في تناول 
طعامهم، 
ثم النهوض 
لصالة العشاء 
والتراويح، فهي 
تساعد على هضم 
الطعام، وتعيد لهم نشاطهم 
وحيويتهم.

نصيحة اليوم 
تجنب النوم 
بعد اإلفطار

تقط���ع البطاط���س وتغلى حتى 
تنضج. ته���رس البطاط���س في آلة 
اله���رس وتوضع في وع���اء. يضاف 

الثوم، والبقدونس، والكزبرة،  إليها 
وزيت الزيت���ون، وامللح والفلفل مع 
القليل من الطحينة. توضع في طبق 

التقدمي وتزي���ن بالصلصة احلريفة 
والفجل األحمر. 

المكونات
100 غرام حلم ضأن مفروم

80 غرام باذجنان
40 غرام كزبرة

30 غرام طماطم طازجة
10 غرامات بقدونس

20 غرام معجون الطماطم
10 غرامات مكسرات

30 غرام بصل
20 مل زيت زيتون

10 غرامات ثوم
20 غرام معجون الطماطم

الطريقة
تقلى الكفتة مبقالة حتى تكتسب لونا 
بنيا ذهبيا، ثم توض����ع في الفرن ملدة 10 
دقائق. يقلى كل من البصل، والباذجنان، 
والثوم، والكزبرة م����ع زيت الزيتون، ثم 
يضاف البقدونس ومعجون الطماطم. عندما 
تنضج الصلصة توضع في طبق ويضاف 
إليه الباذجنان املقلي والطماطم ثم طبقة 

الكفتة تعلوها طبقة من البصل والطماطم. 
يزين الطبق باملكسرات والبقدونس.

لحم أورفلي
المكونات

100 غرام من حلم ساق الضأن
20 غرام طماطم
10 غرامات بصل

20 غرام دهن
5 غرامات ثوم

5 غرامات من التوابل السبعة
10 غرامات بقدونس

الطريقة
تقطع اللحمة منزوعة الدهن إلى مكعبات 
صغيرة وتوضع في وعاء، وتضاف إليها 
قطع الطماطم، والبصل، والثوم، والبقدونس 
والدهن. تفرم جميع املكونات في الفرامة 
ويض����اف إليها امللح، والفلف����ل والتوابل 

السبعة وحتفظ في البراد. 

صلصة 
الطماطم

60 غرام من الطماطم 
الطازجة

زي����ت  م����ل   20
زيتون

20 غرام بصل
5 غرامات ملح
10 غرامات ثوم

فلفل

الطريقة
إلى  الطماطم  تقط����ع 

مكعبات صغيرة ويفرم كل 
من البصل والثوم. يشوح الثوم 

والبصل بالزيت في قدر على النار ملدة 
دقيقتني، ثم تضاف مكعبات الطماطم مع 
التحريك املس����تمر. يضاف امللح والفلفل 
ويغط����ى القدر مل����دة 5 دقائق، ثم يضاف 

البقدونس املفروم.

250 غرام بطاطس
20 غرام طحينة

10 غرام صلصة الثوم
20 مل صلصة الهريسة

10 غرامات بقدونس
20 مل عصير ليمون
10 غرامات فجل أحمر

10 مل زيت زيتون
5 غرامات بقدونس

5 غرامات كزبرة

المكونات

طريقة التحضير والتقديم

طريقة التحضير والتقديم
يقطع الفطر إلى مكعبات. تسخن الزبدة في مقالة ويضاف إليها الثوم والبصل املفروم حتى يكتسبان 
قواما طريا. يضاف الفطر ويطهى ببطء حتى يكتس���ب لونا داكنا، ثم تضاف إليه مرق الدجاج وتطهى 

املكونات ملدة ساعة.
تضرب الشوربة في اخلالط حتى تكتسب قواما ناعما.

قبل التقدمي، تسخن شوربة الفطر ويضاف إليها الكرمي وترفع عن النار ويضاف إليها مكعبات صغيرة 
من الزبدة.

طريقة التحضير والتقديم
يقطع البقدونس باستخدام سكني حادة ويوضع 

جانبا. ويقطع البصل والطماطم أيضا.
يغس���ل البقدونس ويصف���ى. يضاف البصل 
والنعن���ع املفروم إلى البقدون���س مع الطماطم، 
والبرغل، والدبس، وامللح، والزيت وعصير الليمون 

وتخلط جميع املكونات جيدا. 
يوضع اخلليط في طبق التقدمي ويزين ببذور 
الرمان والقليل م���ن البصل املفروم والطماطم 

املقطعة.

70 غرام فطر بورتوبيلو
80 غرام فطر بوتون

أبي���ض )مفروم  15 غ���رام بص���ل 
ناعما(

10 غراما ت ثوم )مفروم(
120 مل مرق دجاج

80 غرام بقدونس
50 غرام طماطم

30 غرام بصل
50 غرام دبس 

30 غرام بذور الرمان
20 غرام برغل

20 مل زيت زيتون
20 مل عصير ليمون

5 غرام ملح
30 غرام ليمون طازج

10 غرامات نعناع

المكونات

المكونات

طريقة التحضير والتقديم
يخلط احلليب والقشدة والسكر في وعاء ويرفع على النار حتى يغلي. 
يضاف إليه ماء ال���ورد ويوضع جانبا. توضع العجينة في وعاء وتضاف 
إليها مزيج القش���دة واحلليب والفستق واللوز، ثم توضع في امليكروويف 
ملدة 50 ثانية وفي فرن السالماندر ملدة دقيقة واحدة لتكتسب لونا جميال. 

تقدم مع الفستق املبشور. 

عجين����ة  غ����رام   100
معجنات

100 مل حليب

60 غرام قشدة
20 غرام فستق حلبي

30 غرام سكر

15 غرام ماء الورد
15 غرام لوز مبشور

المكونات

أم علي

تبولة 

شوربة الفطر

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.
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