
الطريقة:

٭ فــي وعاء عميق تخلــط مقادير التتبيلة 
مع بعضها حتى متتزج جيدا.

٭ تتبل قطع افخاذ الدجاج بالتتبيلة بحيث 
تفرك حتى تتشــرب التتبيلة جيدا، وتترك 

ملدة ساعتني.
٭ فــي قالــب اخلبز تصف شــرائح البصل 
والفطر ثم تصف فوقها قطع أفخاذ الدجاج 
ويغطى بورق األملنيوم ثم يدخل القالب الفرن 
على درجة ٢٠٠ مئوية ملدة ٤٠ دقيقة بحيث 

يرفع الغطاء بعد مرور 
٢٠ دقيقة.

املقادير:

٭ ٢٠ حبة فخذ دجاج، ٢ بصلة كبيرة مقطعة شــرائح 
دائرية، ٥٠٠غ فطر أبيض

مقادير التتبيلة

٭ كــوب صلصة طماطم جاهزة, نصــف كوب صلصة 
البافلو، نصف كوب صلصة الباربيكيو
٭ ربع كوب دبس رمان، ١ معلقة طعام

بهار الدجاج املخلوط

سلطة حريفة

الطريقة:

٭ فككــي الزهــرة الى زهيرات صغيــرة، أزيلي البذور من 
الفلفل وقطعيه شرائح رفيعة، قطعي اخليار شرائح رقيقة 

واجلزر شرائح رقيقة بالطول.
٭ أذيبي الزبدة في قدر كبير سميك القعر وأضيفي الزهرة 
والفلفــل واخليــار واجلزر واقلي على نار متوســطة ٥ـ  ٧ 
دقائق، رشــي عليهــا امللح والفلفل وغطــي القدر واطبخي 

ببطء ٣ دقائق.
٭ إلعداد الصلصة اخفقي كل العناصر جيدا. وضعي اخلضار 
في طبق تقدمي واسكبي فوقها الصلصة وقلبيها وقدميها فورا.

املقادير:

٭ نصــف حبــة زهــرة قرنبيط 
متوسطة

٭ حبة فلفل أحمر وأخضر
٭ نصف حبة خيار

٭ ٤ حبات جزر
٭ ملعقتان كبيرتان زبدة

٭ ملح وفلفل
٭ خبــز محمــص أو خبــز ثوم 

للتقدمي

للصلصة

٭ ٣ مالعق كبيرة زيت 
زيتون

٭ ملعقــة كبيــرة خل 
عنب

٭ ملعقة كبيرة صلصة 
صويا خفيفة

٭ ملعقة صغيرة سكر 
خشن

٭ ملح وفلفل

كاسرول أفخاذ الدجاج

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.

التمر  رفيق
البرحيمائدة رمضان

يتميز هذا النوع بلونه األصفر 
ومذاقه الرائع، كما أنه مفيد جدا في 

عملية الهضم لذلك ينصح بتناوله في 
آخر الوجبة للمســـاعدة في هضــم 

ما قبله من طعام.
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رمضـانية
إعداد: أحمد الشمري

شوربة الفاصوليا بالبروكلي
الطريقة:

٭ فــي قــدر نضع الزيــت والبصــل والبهارات ونقّلــب ثم نضيف 
البروكلي والفاصوليا ونصف مقدار الثوم املعمر املفروم ونقلبه 

حتى ميتزج اخلليط.
٭ نضيـف مرق الدجاج ويسخن على نار متوسطة ملدة ١٠ دقائق.
٭ يؤخـذ ربع مقدار الشوربـة ويضرب فـي اخلـالط الكهربائـي 

ثم يرد الى باقـــي خليط الشوربة في القدر ويترك ملدة ١٠ 
دقائق أخـرى على نار متوسطة.

٭ يضاف بقية الثوم املعمر وقشر الليمون قبل التقدمي 
مباشرة.

املقادير:

الكــوب  ٭ كــوب ونصــف 
فاصوليا بيضاء معلبة

بروكلــي، بصلــة  رأس  ٭ 
مفرومة، ١ معلقة طعام عيدان 
ثــوم معمر مفــروم، ١ معلقة 
طعام مبشور الليمون األخضر

٭ فلفل أسود/ ملح
٭ رشة جوزة الطيب

٭ ٢ كوب مرق الدجاج
٭ كوب كرمية سائلة

معلقــة   ١ ٭ 
طعام زيت

البرتقال، فاكهة الشتاء االولى غني بالفيتامني ج ويقي من مرض «االسقربوط» 
الذي يســبب ضعــف البنية وإدماء اجللــد وتبقعه، كما يســبب ارتباك  الهضم 
وضعف الشــهية للطعام وعدم قدرة اجلســم على مقاومة االلتهابات. ان برتقالة 

واحدة يتناولها اإلنسان في اليوم كفيلة بتزويده مبا يحتاج اليه من الفيتامني «ج» 
ولكن اإلكثار من تناول البرتقال وخاصة العصير يســبب تآكل األســنان. كما ينصح 

املصابــون بالقرحة املعوية باإلقــالل من تناول البرتقال ألنه يزيــد من حدة املرض، هذا 
ويحتوي البرتقال على البروتينات والدهون والسكريات وبعض املواد املعدنية كالكالسيوم والبوتاسيوم. 
باإلضافــة الــى هذا الفيتامني يحتوي البرتقال على فيتامني (أـ  ب) كما أن قشــور البرتقال تفيد األمعاء 

وتنشط إفراز الكبد ولها خواص مقوية ومهدئة لألعصاب، كما أنها حترك الشهية وتنبه إفراز املعدة.

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.

فوائد البرتقال
الزعتــر البــري: لو لديك ضيــق في التنفس 
جــرب وضع كمية صغيرة مــن الزعتر البري 
على طرف فمك كعالج هذا العشب الذي يعتبر 
مضاد اللتهابات احللق والســعال واألرق 
والصداع وليس ذلك فقط فهو يحتوي 
على مضادات لألكسدة اكثر بـ ٤٢ مرة 
مــن التفاح واكثر بـ ٣٠ مرة من 
البطاطا احللوة واكثر بـ ١٢ 
مرة من البرتقال.

فوائد الزعتر البري

املقادير:

٭ فاكهــة مختلفــة كالتفاح 
والــدراق واالجــاص واملوز 
والليمون واألفندي والعنب 
والكــرز واملاجنــو والبابايا 

والتني واخلوخ والفريز
٭ عصير ليمون حامض

للشوكوالتة:

٭ ٢٢٥غ مــن الشــوكوالتة 
املقطعــة، ملعقتان كبيرتان 
من الفطــر، نصف كوب من 
القشــدة املخفوقة، ٣ مالعق 
كبيرة من مشروب البرتقال

الطريقة:

٭ يقطــع التفاح والــدراق واالجاص 
واملوز الى شرائح. تقشر حبات األفندي 
وتفصل الفصوص عن بعضها. تقشر 
املاجنو وتقطع الــى مكعبات ويقطع 
التني واخلــوخ والبابايا بالطول، أما 
حبات الفريز فتترك على حالها. توزع 
الفاكهة في طبق التقدمي بشكل متناسق 
وتدهن الفاكهة كالتفاح واالجاص واملوز 
بعصير الليمون كي ال يتغير لونها.

٭ يغطى الطبــق بورقة من النيلون 
ويوضع في البراد حتى موعد التقدمي.

٭ متزج الشوكوالتة مع القطر والقشدة 
فــي طنجرة فــوق حــرارة منخفضة 
وحترك املقادير حتى تذوب الشوكوالتة 

وتصبح ناعمة.
٭ ترفــع الطنجرة عن النار ويضاف 
مشروب الليمون الى املقادير، تسكب 
الشوكوالتة في طبق وتقدم مع الفاكهة.

تشيزكيك باملاجنو


