
الطريقة:

٭ اقلــي البصل بزيــت الزيتون ٤ دقائق من 
دون حتمير.

٭ أضيفي معجون الطماطم ونصف البقدونس 
املفروم الــى البصل وأضيفــي امللح والفلفل 

وسخني مدة دقيقتني.
٭ أضيفي ماء باردا الى القدر.

٭ نظفي السمك وقطعيه قطعا كبيرة وأضيفيه 

الــى املزيج في القدر واطبخي من دون غطاء 
١٥ دقيقة.

٭ أخرجي السمك املطبوخ وضعيه جانبا.
٭ أضيفــي القليل من املاء الى القدر مع امللح 
والفلفل ثم أضيفي الباستا واطبخي ١٥ دقيقة.
٭ أزيلي اجللد واحلســك من السمك، أضيفي 
بقية البقدونس املفروم والكرفس الى الشوربة 
وسخني ملدة دقيقتني ثم أضيفي السمك، قدمي 
الشــوربة مزينــة بفــروع البقدونس وقدمي 

الليمون في صحن منفصل.

شوربة السمك

املقادير:

٭ بصلة مفرومة
٭ ٤ مالعــق كبيــرة زيت 

زيتون
٭ ٥ مالعق كبيرة معجون 

طماطم

٭ عود كرفس مفروم
٭ فرع بقدونس مفروم

٭ نصف كيلو سمك
٭ كوب وربع باستا لسان 

العصفور
٭ بقدونس وأرباع ليمون 

للزينة.

الطريقة:

٭ يغسل األرز وينقع في املاء البارد ملدة ساعتني 
ثم يصفى.

٭ توضع ٦ أكواب من املاء وملعقة طعام من امللح 
فــي قدر على حرارة عالية ويترك حتى يبدأ املاء 
في الغليان، يضاف األرز حتى يقارب النضوج، 
ثم يصفى بواســطة مصفاة كبيرة ويغسل مباء 

بارد ويصفى من املاء ويترك جانبا.
٭ ينقل بشــر البرتقال فــي ماء بارد ويغير املاء 
من مرتــني الى ثالث مرات، ثــم يصفى من املاء. 
يحمــر البصل مع اللحم فــي ٨ مالعق طعام من 
الزيت وتضاف البهارات ومعجون الطماطم ورشه 

من الزعفران، ثم يوضع مقدار من املاء يســاوي 
الضعفني ويغطى بدرجة حرارة منخفضة حتى 

ينضج متاما وبقاء القليل من املاء.
٭ يدهــن قاع القدر غير القابــل لاللتصاق بربع 
كوب من الزيت ويوضع قسم من األرز، ثم طبقة 
مــن اللحم املتبل، ثــم األرز وتكرر العملية حتى 
تنتهي كمية األرز واللحم، بعد ذلك تعمل فتحات 
في األرز باســتخدام ملعقة خشبية، وما ان يبدأ 
ظهور البخار من األرز حتى يتم تخفيض درجة 
احلــرارة الى الوضعيــة املنخفضة ومن ثم يلف 
الغطاء بقطعة قماش نظيفة ويغطى القدر ويترك 
ملــدة ســاعة حتى يتســكر (وان أمكن يتم وضع 
القدر على قرص التسخني فوق املصدر احلراري).

٭ ينقع اللوز في ماء الورد ملدة ١٠ دقائق ويصفى، 
ثــم يحمر اللوز، الفســتق وبشــر البرتقال بـ ٦ 
مالعــق طعام مــن الزيت بشــكل منفصل بنفس 

الزيت ويصفى.
٭ ينظف التوت البري ويغسل ويصفى، ثم يحمر 

مع ملعقتي طعام من الزيت والسكر.
٭ توضع ربع ملعقة شاي من الزعفران في وعاء 
وميــزج مع ملعقتي طعام من املاء الســاخن و٤ 
مالعق طعام من الزبدة، ميأل الوعاء بنصف كوب 

من األرز.
٭ يســكب األرز في طبق التقدمي ويزين بخلطة 
الزعفران، بشر البرتقال، اللوز، الفستق والتوت 

البري.

املقادير:

٭ ٣ أكـــــواب أرز بسمتـــي 
طويــل احلبــة، منقــوع ملدة 

ساعتني
٭ كيلو حلم ضأن مقطع الى 

قطع صغيرة احلجم
٭ بصلة كبيرة احلجم مفرومة 

جيدا
٭ زيت نباتي

٭ ملعقتــا طعــام معجــون 
الطماطم

٭ نصف ملعقة شاي مسحوق 
الزعفران

٭ ٤ مـــــالعق طعــــام زبدة 
مذابة

٭ ملعقة طعام بذور الكمون
٭ ملعقـــــة شــاي مسحوق 

الهيل
٭ ملعقــة شــاي مســحوق 

الكركم
٭ ملعقة شاي مسحوق القرفة
٭ ملح وفلفل حسب التذوق
٭ ٣ مالعق طعام توت بري

٭ ملعقة شاي سكر
٭ ٦ مالعــق طعــام فســتق 

مجروش
٭ ملعقة طعام لوز مجروش
٭ ملعقة طعام بشر برتقال

٭ ملعقة طعام ماء الورد

أرز بالبهارات

املقادير:

٭ ٣ أكواب من اجلرجير
٭ ملعقة كبيرة من دبس الرمان

٭ نصف كوب حب الرمان
٭ ملعقة صغيرة من زيت الزيتون

٭ ملعقة صغيرة من الليمون
٭ ملح وفلفل أسود حسب الرغبة

٭ نصف ملعقة كبيرة من اخلل األحمر
٭ رشة سمسم محمص

الطريقة:

٭ في وعاء صغير ُيخلط دبس الرمان مع اخلل والليمون وزيت الزيتون والسمسم 
وامللح والفلفل األسود.

٭ فــي طبق زجاجي يخلط اجلرجير مع حب الرمان ثم ُيســكب عليه الصوص 
ويقدم باردا.

املقادير

٭ ١ موز، ١ كيوي
٭ ملعقة صغيرة ونصف امللعقة عسل
٭ ٥ حبات فراولة طازجة أو مجمدة

٭ كـــــوب وربـع الكوب عصير تفاح 
بارد

الطريقة

٭ قطعي املوزة إلى دوائر.
٭ قّشري الكيوي وقّطعيه الى دوائر.

٭ في اخلــالط الكهربائي، ضعي املوز 
والكيوي والعســل والفراولة وعصير 

التفاح.
٭ اخلطي املكونات جيدا حلوالي دقيقتني.
٭ اسكبي العصير في كوب وقدميه باردا.

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
الصقعيمائدة رمضان

يتميز بأنه ال يوجد فيه أي نسبة من السكر 
األبيض، فقط يحتوي على سكر الفواكه وسكر 

العنب.
الدهــون املشــبعة وخالــي مــن  منخفــض 
الكوليســترول والصودمي ويحتوي على نسبة 

.(C) عالية من االلياف، باالضافة إلى فيتامني
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رمضـانية
إعداد: أحمد الشمري

عجوة املدينة من أجود أنواع التمور واألكثر انتشارا، 
حيث تتميز بحالوة مذاقها وبلمسها اجلاف من اخلارج 
والناعم من الداخل. يحوي نسبة من البروتني والدهن 
والكربوهيدرات، وهو غني بالڤيتامني (a) والڤيتامني 
(b) كما يحتوي على الكالسيوم والفوسفور واحلديد، 
كما أن سيقان اخلس حتتوي على مادة مهدئة لألعصاب 
تدعــى «تراليس» لكن يجب التحذير من أوراق اخلس 
التي تعتبر مســتودعا للجراثيم ولذلك البد من غسل 
اخلس بعناية شديدة واألفضل داخل محلول البرمنغنات.

فوائد اخلس
غنية بڤيتامني ج ويصنفها العلماء بني الفواكه وليس 

اخلضراوات.
حتتوي على بروتينات ودهون ونشويات كما أنها 

غنيــة باليود لهذا تســتخدم في عالج تضخم الغدة 
الدرقية.

ومن أهم ميزات البندورة أنها ال تفقد شيئا 
من ڤيتاميناتها سواء عند الطهي أو التسخني 

كمــا أنها حتتفظ بهــذه الڤيتامينات 
عند حفظها بالشكل املناسب.

فوائد الطماطم

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.

سلطة اجلرجير

عصير الفراولة 
والكيوي


