
املقادير:

٭ كيس توست أبيض.

٭ ١٠٠ غرام من الزبدة.
٭ فستق حلبي مفروم.

٭ كوبان من القطر.
٭ كوبان من املاء.

٭ ٤ أكواب من السكر.
٭ نصف ملعقة صغيرة من 

عصير الليمون.
٭ نصــف ملعقة كبيرة من 

ماء الورد.

القشدة االصطناعية:

٭ نصــف ليتر من احلليب 
السائل.

٭ ٣ مالعـق كبيرة من نشا 
الذرة.

٭ ملعقة كبيرة من ماء الورد.
٭ ١٧٠ غراما من القشدة. 

الطريقة:

٭ ضعــي ٨ أكــواب ماء في قدر مــع قليل من زيت 
الزيتون وأضيفي البرغل والفول واحلمص والعدس 

والبصل واطبخي ٣٠ دقيقة.
٭ أضيفي معجون الطماطم والهريســة والبابريكا 
وامللح والفلفل والكراوية والثوم، اطبخي ١٠ دقائق 

على نار خفيفة.
٭ قشري اللفت واجلزر وقطعيهما مكعبات صغيرة 

وأضيفيهما الى املزيج.
٭ أضيفي البازالء واطبخي ٥ دقائق.

٭ افـــــرمي البقــــــدونس والكزبــرة والســبانخ 
والكرفس.

٭ أضيفيهـــــا الــــى الشـــوربة واطبخــي ٧ - ١٠ 
دقائق.

٭ قدميها ساخنة مع أرباع الليمون.

شوربة القمح مع اخلضار
املقادير:

٭ ٤ مالعق كبيرة زيت زيتون
٭ نصف كوب برغل

٭ ١٠٠ غرام فول أخضر مقّشر
٭ ٥٠ غرام حمص منقوع طوال الليل
٭٣٠ غرام عدس، ٢ بصلة مفرومة
٭ ٤ مالعق كبيرة معجون طماطم

٭ ٥ مالعق صغيرة هريسة حارة 
«معلبــة»، ٥ مالعــق صغيرة 

هريسة حارة «معلبة»
٭ ٥ مالعق صغيرة بابريكا 

معتدلة، ٥ مالعق صغيرة كراوية حب
٭ ٤ فصوص ثوم مسحوقة

٭ حبة جزر
٭ حبة لفت «شلغم»

٭ ٦ مالعق صغيرة بازالء
٭ نصف باقة بقدونس

٭ نصف باقة كزبرة
٭ ١٠ أوراق سبانخ، ٢ عود كرفس

٭ ١ - ٢ حبة ليمون
٭ ملح وفلفل.

صلصة الكزبرة والنعناع  وزبادي باخليار
الطريقة:

٭ لعمل القشــدة االصطناعية 
نضع في القدر حليبا ونشا على 
نار متوسطة احلرارة ثم نضيف 
القشدة وماء الورد ويحرك الى 

أن تصبح كثيفة.
التوســت  ٭ تؤخــذ شــرائح 
وتقطع أطرافهــا وتترك جانبا 
والباقي يفتت الى قطع صغيرة 
باستخدام مطحنة وتترك جانبا 
وكذلك أطراف التوســت تفتت 

باستخدام مطحنة.
تقطــع نصــف الزبــدة وتفرك 
مع أطراف التوست باستخدام 
أطراف األصابع ثم يبطن صحن 
زجاجي ثم توضع بفرن ساخن 
على درجة ١٨٠ درجة مئوية ملدة 

٢٠ دقيقة ثم تخرج.
٭ يسكب عليها نصف كوب من 
قطــر ثم يوضع فوقه القشــدة 

االصطناعية.
األبيــض  التوســت  ٭ يؤخــذ 
املطحون ويوضع عليه نصف 
الزبدة األخرى وتفرك باستخدام 
أطــراف األصابــع حتى تصبح 
كالفتات اخلبز اخلشن ثم ترش 
فوق القشدة وتوضع بالفرن على 
درجة ١٨٠ درجة مئوية ملدة ١٥ 
دقيقــة أو الى أن تصبح ذهبية 
اللون. وُيرش فوقها الفســتق 

احللبي ويقدم باردا.

عيش السرايا

املقادير:

٭ ربع كيلو غرام من الروبيان الكبير 
احلجم.

٭ ثلث حبة من اخليار
٭ ملعقة كبيرة من الزيت النباتي
٭ ملعقة كبيرة من زيت السمسم.

٭ ٢٠٠ جرام من قرون البازالء.
٭ نصــف باقة مــن البصل األخضر 
املقطع، ملعقتان كبيرتان من الكزبرة 

املفرومة

املقادير:

٭ حبة خيار مقشرة ومفرومة 
٭ كوبان لنب زبادي مخفوق 

٭ ٥ مالعق كبيرة نعناع مفروم 
٭ ١ - ٢ ملعقة صغيرة حبوب كمون 

محمصة قليال 
٭ ملح وفلفل أسود مطحون 

٭ مسحوق تشيلي قليل احلرارة للرش 
«اختياري»

 الطريقة:

٭ ضعــي اخليــار املفــروم مبصفــاة 
واضغطي عليه الستخراج أكبر كمية 

من املاء منه.
٭  ضعيه في صحن عميق مع الزبادي 
والنعناع، أضيفي امللح والفلفل وضعيه 
في الثالجة. رشي عليه حبوب الكمون 

التشيلي قبل التقدمي.

املقادير:

٭ ٢٠٠ غرام كزبرة خضراء مفرومة
٭ ٢٠٠ غرام نعناع أخضر مفروم

٭ عصير حبتي المي
٭ حبتا فلفل أخضر حريف مفرومتان

٭ ملعقة كبيرة زجنبيل طازج مبشور
٭ ١٠٠ غرام لنب زبادي كثيف

٭ ملعقة صغيرة كمون مطحون
٭ ملعقة صغيرة مســحوق تشــيلي 

معتدل
٭ ملعقة صغيرة سكر

٭ ملح بحري

٭ الطريقة:

٭ ضعي الكزبــرة والنعناع والفلفل 
احلريف والزجنبيل والزبادي والكمون 
والتشيلي والسكر في ُمحّضرة طعام 
وامزجيهــا الى أن تصبــح ناعمة وقد 
حتتاجني الى إضافة ملعقتني كبيرتني 
من املاء. أضيفي امللح وانقلي الصلصة 
الى صحن عميــق. غطيه وبرديه في 

الثالجة الى وقت التقدمي.
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رمضـانية
أعداد: أحمد الشمري

اخلالص
اخلالص يتميز باحلفاظ على نكهته الطيبة 

بعد فترة طويلة من تخزينه.
ويعتبر غني بااللياف واملعادن التي تقاوم 
االمراض ويعمل على تقوية جهاز املناعة وميد 

اجلسم بالطاقة.

قال ژ: «بيت ليس فيه متر جياع أهله»... حديث 

نبوي اختصر فوائد التمر، ملا له من قيمة غذائية عظيمة 

جتعله رفيق املائدة الرمضانية مبختلف انواعها.

املرمريــة من التوابل املعروفة في املنطقة 
العربية، وقد عرفها املصريون القدماء.

ويستخدم حصى اللبان كمنشط للجهاز الهضمي 
ومانع للتقلصات وهاضم للمواد الدهنية، فيما تغلى 

املرمرية لتهدئة تقلصات املعدة.

التمر  رفيق
مائدة رمضان

فوائد املرمرية
حتتوي البطاطا على نسبة كبيرة من النشويات وهي غنية بقدرتها احلرارية 

كما حتوي نسبة معتدلة من الڤيتامني (ج) والڤيتامني (أ).
البطاطا غنية باملعادن فهي حتتوي على الكالسيوم واحلديد واملغنيسيوم 

والبوتاسيوم والفسفور والصوديوم والزنك والنحاس واملنجنيز والسلينيوم، 
وكذلك حتتوي على مجموعة من الڤيتامينات مثل مجموعة ڤيتامينات 

.Eو Aو C بـ ٦ وبـ ١٢ اضافة إلى مجموعة من احلوامض وڤيتامني
وللبطاطا فوائد عالجية فهي منشطة للبشرة، وفعالة في عالج 

مشكلة الهاالت السوداء عبر وضع الشرائح مباشرة على 
الهاالت وكما هي مفيدة للبشرة الدهنية واملختلطة.

فوائد البطاطا

أثبتت الدراســات احلديثة أهمية بعض أنواع األطعمة في مكافحة الڤيروسات وتقوية جهاز املناعة لدينا، خصوصا مع املواجهة الشاملة ضد ڤيروس كورونا (كوفيد -١٩)، لذلك يتهافت الكثيرون من أجل معرفة 

أبســط طرق الوقاية منه، السيما فيما يتعلق بالعادات املرتبطة بتناول الطعام، حيث يحتاج جسم اإلنسان أكثر من أي وقت مضى إلى تغذية صحية وغنية بالڤيتامينات واملعادن من أجل إبعاد شبح األمراض واحلفاظ 

على جهاز املناعة في اجلسم وزيادته إن أمكن. وفي ســبيل حتقيق ذلك نقدم لكم خالل شهر رمضان املبارك من خالل صفحة مطبخ «األنباء» مجموعة من الوجبات والنصائح الغذائية الصحية من ڤيتامينات وألياف 

غذائية ومعادن وبروتني ومضادات أكسدة، مع مراعاة تزيني موائدنا بالعديد من أصناف اخلضار والفاكهة املفيدة، إضافة الى تناول ما ال يقل عن ٨ أكواب ماء خالل الفترة من بعد املغرب إلى ما قبل الفجر إن أمكن.

الطريقة:

٭ متزج مقادير صلصة النقع جميعها ويخلط 
معها الروبيان املقشر واملغسول ويحفظ جانبا ملدة 

ساعتني على األقل.
٭ خــالل هذا الوقــت ُتقطع حبة اخليار بالطــول وتنزع منها 
البثور وتقطع الى مكعبات صغيرة. يسكب نوعا الزيت في وعاء خاص 
باالســتعمال فــي امليكروويف ويحمى على درجة عاليــة ملدة ٣٠ ثانية. 
يصفى الروبيان ويضاف الى الزيت احلامي ويغطى الطبق، ويعاد طهو 
املكونــات على درجة عالية ملدة دقيقتني مــع التحريك مرة واحدة أثناء 

الطهي حتى تكتسب حبات الروبيان لونا زهريا.
٭ بعدها ُتضاف قرون البازالء الكاملة واخليار وتعاد تغطية القدر ويطهى 
ملــدة دقيقتني إضافيتني مع التحريك مرة واحدة خالل عملية الطهي، ثم 
متزج صلصة نقع الروبيــان مع املكونات املطبوخة وتعاد جميعها الى 

امليكروويف على درجة عالية ملدة أقصاها دقيقة واحدة.
٭ قبل تقدمي طبق الروبيان بالليمون والزجنبيل يضاف البصل األخضر 

ويزين بالكزبرة املفرومة.

مقادير صلصة النقع:

٭ ملعقة كبيرة من العسل
٭ ملعقة كبيرة من صلصة الصويا
٭ ملعقة كبيرة من اخلل األحمر
٭ ملعقة صغيرة من الثوم املدقوق

٭ ملعقة صغيرة من الزجنبيل
الليمــون  ٭ عصيــر حبــة مــن 

احلامض.

روبيان بصلصة الليمون والزجنبيل


