
الطريقة:

٭ انخلــي معــا الدقيــق والبيكنــج بودر 
وبيكربونــات الصودا فــي صحن عميق، 
اضيفي السكر، والزبد، واحلليب، واخفقي 
الى ان يصير القوام ناعما، قسمي اخلليط 

الى قسمني متساويني.
٭ اخلطي الشيكوالتة البيضاء مع ملء ٢ 
ملعقة صغيرة من الزيت مع قســم واحد 
مــن اخلليط، صبي املقــدار في صاج كيك 
مربع مبطن بالورق والزبد مقاس ١٨ سم.
٭ ضعي الشــيكوالتة الســمراء والكمية 
املتبقية من الزيت معا في وعاء ثم اضيفيهما 
الى الكميــة املتبقية مــن اخلليط، صبيه 
في صاج كيــك مربع آخر مقاس ١٨ مبطن 
بالورق والزبد. اخبزي الكيكتني عند ١٨٠ 
درجة مئوية ملدة ٣٠ دقيقة او حتى تنضجا 
وعالمــة ذلك اختبارهما بالســيخ، اتركي 
الكيكتني ساكنتني في الصاجني ملدة ٥ دقائق 

قبل قلبهما فوق رفني من السلك ليبردا.

٭ لعمل احلشــو، ضعي كل املكونات في 
صحــن عميق يتحمــل احلــرارة مرفوعا 
فوق كســرولة بها ماء يغلي ثم ســخني، 
مع التقليب، الى ان يصير اخلليط ناعما، 
ضعي فــي الثالجة ملــدة ٣٠ دقيقة او الى 
ان يغلظ قوام احلشو ويصبح من السهل 

توزيعه.
٭ لتجميع التورتة، قطعي كل واحدة من 
الكيكتني الى ســت قطع طويلة متساوية، 
ضعي كل قطعة طويلة من الكيكة البيضاء 
فوق رف، ووزعي فوق احد اجلانبني القليل 
من احلشــو واضغطي بقطعة طويلة من 
كيكة الشيكوالتة فوقها، كرري ما صنعت 
لتكوني قاعدة من اللونني االبيض واالسمر 
بالتبادل، وزعي احلشو فوق السطح، ثم 
استعملي اربع قطع طويلة اخرى من الكيك 
لعمــل طبقة ثانية وثالثــة بحيث تصبح 
التورتــة اشــبه برقعة الشــطرجن، وزعي 
ما تبقى من احلشــو فوق الســطح وفوق 

جوانب التورتة.

املقادير:

٭ ٢ كوب ونصــف/ ٣١٥ غرام 
دقيق،ملعقــة صغيــرة بيكنج 
بودر، ثالثة ارباع ملعقة صغيرة 

بيكربونات صودا
٭ ٢ كوب ٤٤٠ غم سكر مائدة

٭ ٢٥٠ غم زبدة طري
٭ كــوب ونصــف/ ٣٧٥ مــل 
لنب رايــب أو عــادي، ٦٠ غرام 

شيكوالتة بيضاء سائحة
٭ ٤ مالعق صغيرة زيت نباتي
٭ ٦٠ غرام شيكوالتة سمراء، 

سائحة.

حشو الشيكوالتة

٭ ٣٧٥ غرام شيكوالته باحلليب، 
مفتتة،٢٨٠ غرام زبدة مفري

٭ ملعقة ونصف كبيرة شراب 
ذهبي خفيف.

شوربة دقيق الذرة التونسية

الطريقة:

٭ اخلطي مقادير الصوص مع بعض جيدا وضعيه جانبا.
٭ نظفي املشــروم وذلك مبســحه باملنديل وجتنبي غســله باملاء حتى ال 
يســود لونه، ثم قطعيه الى شــرائح وضعيه في زبدية ثم تبليه بنصف 

كمية الصوص واتركيه ملدة ربع ساعة.
٭ قطعي الطماطم الى شرائح رفيعة وأزيلي البذور.

٭ اخلطي اخلس والبصل والبربير والطماطم مع بعض وتبليها بالصوص 
الباقي ثم ضعيها في طبق التقدمي واضيفي اليها املشروم والصنوبر احملمر.

املقادير:

٭ ٣ حبات مشروم، حبة طماطم
٭ ٣ اعواد بصل اخضر
٭ بربير، خس مقطع
٭ ٢ ملعقة كبيرة صنوبر محمر

الصلصة:

٭ عصير ليمونتني
٭ ٢ ملعقة كبيرة بقدونس مفروم

٭ ملعقة كبيرة صويا صوص
٭ نصف ملعقة بزار، ملح وفلفل اسود.

الطريقة:

٭ ضعــــي العناصـــر الـ ١٠ األولـــى فــي وعاء كبيـر، 
ابشــــري البطـــاطس فوقها، واضيفـي امللح واعجنيها 

جيدا.

٭ اعملي من العجينة كرات بحجم كرة الغولف واتركيهـــا 
على صحن ٢٥ دقيقة.

٭ سخنـــي الزيت فــــي مقالة واقلــي الكفتــــة علــــى 
دفعــــــات الى ان يصبح لونها بنيـــا فاحتــــا، صفيها 

جيدا وقدميها.

املقادير:

٭ ٤٥٠ غــرام حلــم خــروف أو بقر 
مفروم

٭ ملعقتــان كبيرتــان من زجنبيل 
مدقوق

٭ ملعقتان صغيرتان من ثوم مدقوق
٭ ٤ حبــات فلفــل أخضــر حريف 

مفرومة
٭ بصلة صغيرة مفرومة، بيضة

٭ نصف ملعقة صغيرة كركم
٭ ملعقة صغيرة غارام ماساال
٭ كوبا كزبرة خضراء مفرومة

٭ ٤ـ  ٦ أوراق نعناع أخضر مفرومة 
أو نصــف ملعقة صغيــرة صلصة 

نعناع، ١٧٥ غرام بطاطس، ملح
٭ زيـــت نباتـي للقلي العميق

الكفتة الهندية
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نوافـذ االربعاء ٢٩ ابريل ٢٠٢٠

رمضـانية
إعداد: أحمد الشمري

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
مائدة رمضان

يحتوي على نســبة عالية من السكريات والنشويات 
ونسبة منخفضة من البروتينات والدهون مع مقادير من 
القلويات التي تعتبر مضادا جيدا للسموم ويحتوي أيضا 
على احلديد والكالسيوم بكميات كبيرة والبلح املجفف - 
التمر - غني جدا بقيمته الغذائية، حيث إن الطاقة الغذائية 
التي يختزنها الكيلو غرام منه تكفي اإلنسان لتأدية عمله 
يوما كامال، كمــا أن منقوع التمر يفيد ملعاجلة األنفلونزا 
والتهابات القصبة الهوائية واحلنجرة والنزالت الصدرية 
.(b-c-d) اخلفيفة ومربى البلح غني جدا بالڤيتامينات

فوائد التمر
الفلفل األسود املطحون ال يقل أهمية عن اخلل والشطة في 
تنظيمه حلركة األمعاء، وذلك بسبب املواد الفعالة املوجودة 
بالفلفل والتي تساعد على زيادة حركة األمعاء وحتسني 
عملية هضم املواد الغذائية، باإلضافة الحتوائه على بعض 
األنواع من األمالح واملعادن املفيدة جلسم اإلنسان.

ويعد الفلفل األبيض نوعا آخر من أنواع الفلفل، 
والذى يســاعد تناوله مع املــواد الغذائية في 
الوقايــة مــن آالم الظهــر بجانب عالجه 

للرشح والنزالت الصدرية.

فوائد الفلفل

متر عنبرة املدينة
يعتبــر ثاني اشــهر انواع التمر فــي املدينة 
املنورة بعد متر العجوة، ويتميز بلونه االحمر 
العنبري، وشكله املستطيل، وكذلك القوام اللني، 
كما يحتوي علــى الكثير من املكونات الصحية 

املفيدة جلسم اإلنسان.

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:

٭ حضري دقيق الذرة في اليوم الســابق بوضع ٢٠٠ غرام من الدقيق 
في وعاء عميق وأضيفي اخلميرة مع املاء الفاتر والسكر، حركي املزيج 

واتركيه لينتفخ مدة ١٢ ساعة.
٭ قشــري اجلزر والبصــل واغســلي اللفت وأزيلي الــرأس، قطعي 
اخلضار قطعا كبيرة، قطعي السبانخ وامللفوف شرائح رفيعة، صفي 

الفول املنقوع.
٭ اسكبي ماء يغلي في مصفاة (مشخال) الى مستوى ثالثة ارباع وأضيفي 

كل اخلضار ما عدا امللفوف، اطبخي ١٥ دقيقة ثم أضيفي امللفوف، اضيفي 
امللح والبابريكا ومعجون الطماطم والفلفل املجفف واطبخي ٤٠ دقيقة.

٭ ضعي بقية دقيق الذرة في وعاء عميق وأضيفي اليه مزيج دقيق الذرة 
مع اخلميرة.

٭ اعجني املزيج جيدا، اضيفي عصير الليمونة وقليل من املاء اذا دعت احلاجة.
٭ اضيفي مزيج الذرة الى اخلضار املطبوخة واغلي ١٠ دقائق مع التحريك مبلعقة 

خشبية
٭ اسكبــــي املزيــــج فـــي صحــــون عميقة ورشي فوقه زيت الزيتون.

املقادير:

٭ ٢٠٠ غـــــرام جـــزر، بصلــة، ٢٠٠ غرام لفت، 
٦ ورقات سبانخ، نصف ملفوفة بيضاء
٭ ٢٠٠ غرام فول مجفف منقوع في املاء

٭ ملعقــة كبيرة بابريــكا خفيفة، ملعقة كبيرة 
معجون طماطم، ٤ حبات فلفل احمر مجفف

٭ ٣ مالعق كبيرة ونصف امللعقة زيت زيتون، ملح

للصلصة:

٭ ١٫٢ كغ ذرة بيضاء مطحونة
٭ ٦ مالعق كبيرة خميرة، كوب ماء فاتر

٭ رشة سكر، حبة ليمون.

كيكة الشطرجن

سلطة الفطر الطازج


