
تارت الشوكوالتة مع اآليس كرمي بالقهوةسمك الشعوم املقلي مع صلصة الفطر

الطريقة:

٭ يوضع الزيت في قدر على النار ثم يضاف الدقيق حتى يصبح ذهبي اللون.
٭ يخفق صفار البيضة مع كوب احلليب ويضاف على الدقيق، يقلب حتى احلصول على 

قوام غليظ. تضاف الكرمية ثم املرقة، بعد ذلك تضاف قطع الدجاج الى الشوربة، تترك على 
نار هادئة ملدة ١٠ دقائق.

الطريقة:

٭ رتبــي اوراق الفجل االحمر واشــرطة الكرات وشــرائح 
الكمثرى وشــرائح اجلنب بطريقة جذابة في صحن ســلطة 

كبير او فوق صينية.
٭ لعمــــل صلصلة الســلطة، ضعي الزيت واخلل والفلفل 
االســود حسب املــــــذاق املستحــــب في برطمان له غطاء 
ورجيه جيـــــدا ملزج املكونات، رشي الصلصة فوق السلطة 

ثم قدميها.

املقادير:

٭ ٣ صدور دجاج مخلي 
مقطعة مكعبات وناضجة 

من قبل
٭ كوبان مرقة دجاج

٭ كوب حليب كامل الدسم
٭ كوب كرمية

٭ صفار بيضة
٭ ملعقتان عصير ليمون

٭ ٤ مالعق دقيق
٭ ملعقتان زيت

٭ ملح وفلفل

شوربة بيضاء بالكرمية

املقادير:

٭ سمكة الشعم متوسطـة احلجـم مفتوحة 
من املنتصف تنظـف وتزال القشور اخلارجية

مقادير التتبيلة:

٭ فلفل أسود/ ملح، نصف كوب طحني
٭ ١ معلقة شاي بابريكا مدخنة

٭ ١ معلقة شاي ليمون أسود

مقادير احلشوة:

٭ ٤ فصوص ثوم مقطعة الى شرائح
٭ ٤٠٠غ فطر شيتاكي

٭ ٢ معلقة طعام صلصة صويا، كوب كرمية
٭ رشة كل من فلفل أسود وفلفل أبيض

٭ ١ معلقة طعام زيت الفلفل

الطريقة:

٭ بعد تنظيف السمكة من الداخل واخلارج 
وغســلها جيدا، تخلط مقادير التتبيلة جيدا 
مع بعضها ثم تتبل فيها السمكة وتترك حلني 

االنتهاء من عمل احلشوة.
٭ لعمل احلشــوة في مقالة يحمر الثوم في 
زيت الفلفل ثم يضاف الفطر ويقلب لثوان.

٭ تضــاف صلصة الصويا والكرمية ويتبل 
بالفلفــل ويترك على نار هادئة لدقائق حتى 

تتكثف الصلصة.
٭ تقلى السمكة في زيت عميق، حتى تتحمر 

من اخلارج وتنضج من الداخل.
٭ بعد نضج السمكة تفتح من الداخل وتصب 

عليها الصلصة وتقدم.

املقادير:

٭ حبة فجل احمر اوراقها 
منزوعة

٭ حبـــة كرات مقطعــة 
الى أشرطة رفيعة

٭ ثمرتان كمثرى مقشرة 
ومفرغ لبها ومقطعة الى 

شرائح
٭ ١٥٥غ جنب بيكورينو 

مقطع الى شرائح.

صلصة السلطة من اخلل األحمر

٭ ثلــث كوب/ ٩٠ مل زيت زيتــون، ملعقتان كبيرتان خل 
أحمر، فلفل أسود مطحون حديثا

الطريقة

٭ لعمل أقماع اآليس كرمي: لفي ٨ قطع من ورق الزبدة على 
هيئة أشكال مخروطية الشــكل والصقيها بشريط الصق. 
ضعــي أقماع داخــل قوالب ورق الزبدة مخروطية الشــكل 
التــي مت إعدادها. ضعي تلك القوالب في ٢ كوب كبير على 

أن يكون الطرف املدبب منها ألسفل.
٭ اســتخدمي ملعقة معدنية لتقليب القهوة املذابة في املاء 
مع اآليس كرمي في سلطانية حتى يتجانس اخلليط. صبي 
اخلليط في القوالب وضعيها في الفريزر طول فترة الليل.

٭ لعمل التارت: ادهني صينية مستديرة ومتعرجة احلواف 
(أو قالــب تارت) مقاس ٢٣ بالزيت. امزجي جميع مكونات 
التــارت في اخللط بصورة متقطعة ملــدة ٣٠ ثانية. ضعي 
اخلليط الناجت في الصينية واضغطي عليه في القاع وعند 

اجلوانب. وضعيها في الثالجة من الليل.
٭ لعمل احلشو: قّلبي الشوكوالتة والزبد والكرمية في إناء 
على نار هادئة حتى تذوب الشوكوالتة، ثم ارفعي اخلليط 
مــن على النار وامزجي معــه صفار البيض. انقلي اخلليط 
الى سلطانية واســتخدمي ملعقة معدنية إلضافة الكرمية 
املخفوقة وتقليبها معه حتى يتجانس اخلليط. صبي اخلليط 

على العجني ثم ضعيه في الثالجة.
٭ للتقدمي، ضعي قطعة مثلثة الشــكل من التارت على كل 
طبق من قمع آيس كرمي وبجانبهما مقدار من الدوبل كرمي.

املقادير:

٭ أقماع اآليس كرمي:
٭ ٥ أكــواب آيــس كرمي 
فانيليا ذي نوعية جيدة

٭ ربع كوب قهوة سريعة 
الذوبان

٭ ملعقة مائدة ماء ساخن

التارت:

٭ كوب جوز، ثمن كيلو 
بســكويت بالشوكوالتة 

الغامقة
٭ ملعقــة مائــدة بودرة 
كاكاو، ٣ مالعــق شــاي 

سكر بني
٭ ملعقــة مائدة عصير 

تفاح
٭ ملعقة ونصف ملعقة 
مائدة شــوكوالتة مطبخ 

غامقة مذابة

احلشو

٭ كوب شوكوالتة مطبخ 
غامقة

٭ ٢ ملعقة مائدة زبد
٭ نصف كوب كرمية

٭ ٣ صفار بيض مخفوق، 
كوب كرمية مخفوقة

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

نبوي اختصر فوائد التمر، ملا له من قيمة غذائية عظيمة 

جتعله رفيق املائدة الرمضانية مبختلف أنواعها.

التمر  رفيق
مائدة رمضان

املكتومي
هذا النوع فاخر جدا، 
ولديــه قشــرة كثيفة، 
وحالوته معتدلة اكثر 

من بقيــة التمور، وهو 
مثالي ملن يحبون أكل التمر 

كثيرا ولكن أســنانهم ليست 
قوية كفاية. حيث يعتبر من أنسب 
أنواع التمر ملرضى الســكري ألنه 

خال من  السكروز
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رمضـانية
إعداد: أحمد الشمري

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.

من املواد العطرية التي تستخدم كتوابل للحوم 
ويستخدم كمنفث للبلغم في حالة اإلصابة باألمراض 
التنفسية، عند وضعه مع املواد الغذائية، خصوصا 
مع املدخنني فهو قاطع للبلغم واخلردل هو البذور 
الناضجة لنبات اخلردل من الفصيلة الصليبية، 

وهو إما أن يكون أبيض أو أصفر أو أسود.
ودقيق اخلردل األسود أو األسمر هو املسحوق 
الناجت من طحن بذور اخلردل األســود أو األسمر 

بعد نزع قشره.

فوائد اخلردل
غنية بالڤيتامني (A) املقاوم حلالة ضعف الرؤية ليًال، 

وهي حتتوي على طاقة حرارية عالية. 
كمــا أنها غنيــة بالڤيتامني (c) واملعــادن، خاصة 

الكالسيوم واحلديد وأمالح البوتاسيوم والصوديوم 
والفوســفور والكلور واملغنيســيوم وامللوخية 

مفيدة للطحال وذات خواص مسهلة، كما أنها 
مغذية وواقية لألغشية وملينة. 

لكن بذورها سامة وذات خاصة 
مسهلة قوية.

فوائد امللوخية

سلطة اجلنب والكمثرى


