
بسبوسة بالقشطة

املقادير:

٭ كأس سميد
٭ نصف كأس جوز 

الهند
٭ ٣ بيضات

٭ علبة قشطة
٭ نصف كأس سكر
٭ نصف كأس زيت
٭ ملعقــة بيكنــج 

بودر
٭ حليب مركز 

طريقة التحضير:

١ـ تخلط املقاديــر كلها ماعدا 
القشــطة واحلليب املركز، ثم 

تدخل الفرن.
٢ـ بعد استواء البسبوسة من 
األسفل، توضع القشطة فوق 
البسبوســة، ثم تدخل الفرن 

ثانية.
٣ـ عندما تستوي نخرجها من 
الفرن، ثم تســقى في النهاية 

باحلليب املركز. 
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رمضـانية
إعداد: أحمد الشمري

عجينة الكبة: كوبان من اجلريش الناعم - ملعقة طعام من البهارات 
املشكلة - ملعقتان صغيرتان من الكركم - حبة بصل مقطعة الى 
قطع متوســطة احلجم - ٤٥٤ غرامــا من اللحم املفروم - نصف 

كوب من البرغل الناعم - فلفل أسود وملح حسب الرغبة.
احلشــو: ٤٥٤ غراما من اللحم املفــروم - حبة بصل 
متوســطة مقطعة الى قطع متوســطة احلجم - ملعقة 
طعام من البهارات املشكلة - فصان ثوم مفروم وناعم - 
نصف ملعقة صغيرة من الكركم - نصف ملعقة صغيرة 
من الكزبرة الناعمة - نصف ملعقة صغيرة من الدارسني 
(القرفة) - نصــف ملعقة صغيرة من الكمون - فلفل 

أسود وملح حسب الرغبة
املرق: ٣ حبات كبيــرة من الطماطــم مقطعة الى 
قطع صغيــرة - حبة كبيرة بصل مقطعة الى قطع 
صغيرة - ملعقة صغيرة من البهارات املشــكلة - 
مكعــب ماجي مرق حلم - نصف كوب من الصبار 
(ينقع في ثلث كوب من املاء الدافئ) - نصف ملعقة 
صغيــرة من الكركم - نصــف ملعقة صغيرة من 
الكمون - نصف كوب من معجون الطماطم - ليتر 
مــن املاء. - زيت الزيتــون أو زيت الذرة - ملح 

وفلفل أسود حسب الرغبة.
لعمل املرق:  نضع الزيت ومن ثم البصل والطماطم 
والبهار والكركم والكمون وامللح والفلفل األسود 
الى أن يســتوي البصل والطماطم ثم نضيف اليه 
معجون الطماطم وماء الصبار ومكعب املاجي ومن 

ثم نضيف املاء ونتركه الى أن يغلي.
ثم نضع أقراص الكبة داخل املرق وتترك لتنضج 
على نار هادئة ملدة ال تزيد على ساعة ونصف الساعة.

الطريقة:

٭ يغسل اجلريش وينقع في املاء ملدة ال تزيد على ٨ 
ساعات ويصفى.

٭ يغســل البرغل ثم ينقع في املــاء ملدة ال تزيد على ٣ 
ساعات ثم يصفى.

٭ يخلــط اللحم املفروم واجلريش والبرغل في وعاء كبير 
ثم يضاف اليه الكركم والبهار والبصل وامللح والفلفل األسود 
ويخلط جيدا، ثم نفرم املقادير باســتخدام فرامة اللحم الى أن 

تصبح كالعجني املتماسك، وتترك جانبا.
٭ لعمل احلشو يخلط اللحم املفروم والبصل والثوم ويضاف اليه 
الكركم والبهار والكمون والدارســني والكزبرة وامللح والفلفل األسود 
ولعمل أقراص الكبة تقطع العجني الى كور صغيرة ثم حتشــى وحتفظ 

بالثالجة الى ان تتماسك جيدا.

املقادير:

٭ حبة خس طويل
٭ حبة خس مدور

٭ حبتا جزر متوسطتان 
مبشورتان

٭ ٣ حبات خيار
٭ نصف علبة فاصوليا 

حمراء
٭ كوب كبير ذرة مسلوقة 

(علب)
٭ كوب ونصف كوب 

كبير معكرونة مسلوقة 
(مبرومة)

٭ علبة صغيرة جنب 
شيدر

٭ ٥ مالعق مايونيز
٭ كيس بودرة السلطة.

الطريقة:

٭ اغسلي اخلس جيدا ثم قطعيه بالعرض الى شرائح رفيعة.
٭ قشــري اخليار ثم قطعيــه بالنصف وأخرجي البذر، ثم 

قطعيه مثل عيدان الكبريت أو أنصاف دوائر.
٭ قطعي اجلنب الى مكعبات صغيرة.

٭ ضعــي جميع املقاديــر في صحن عميــق واخلطيها مع 
بعضها جيدا.

٭ ضعــــي السلطة في وعاء التقدمي وقدميها.

سلطة اخلضار باملايونيز

مــن أغنـــى الفـــواكه احملتــويــة 
علــى احلديــد واليود والكالســيوم 
واملنغنيز ويحتوي على الڤيتامني 

.(A - B - C)
ورغم هذه اخلواص  املفيدة 
ينصــح بعــدم اإلكثــار منه، 
بحيث ال يتجاوز ما نتناوله 
بضع  ثمرات في اليوم 

الواحد.

فوائد املشمش
يعتبــر اخليار مــن النباتات املدرة ويحتوي على مــواد قلوية والتي 
متنــع مــن تكون احلصى وامللينــة املفيدة حلركة األمعــاء ملا حتويه من 
أليــاف كمــا ان اخليار يحوي على ڤيتامني  A وB  كما يحتوي أيضا على 
األمالح املعدنية الهامة الالزمة لبناء اجلسم مثل الصوديوم والكالسيوم 
والفوسفور واملاغنسيوم هناك أنواع عديدة من اخليار، فمنها خيار املاء 

والقثاء .
اخليار مفيد لعمل املاسكات للبشرة كما تساعد قشوره في تخفيض درجة 
احلرارة عند استعمالها ككمادات ويستخدم كمخلالت فاحتة للشهية، لكن 
ينصح لذوي املعدة الضعيفة عدم اإلكثار منه ومضغه جيدا قبل ابتالعه.

فوائد اخليار

٭ يوضــع املاء في قدر كبير مع الدجاج 
واجلزر والكرفس والبصل وحبوب الفلفل 
وورق الغار، ويترك املزيج ليغلي. تخفض 
احلرارة، ويطهى مغطى، على نار خفيفة، 

ملدة ساعة ونصف الساعة.
٭  يرفع الدجاج من القدر. يصفى املرق 
على قماش قطني في قاع منخل أو مصفاة، 
داخل وعاء كبير مقاوم للحرارة، وترمى 
الرواسب. عندما يبرد الدجاج بشكل كاف 
ملســكه، تــزال اجللدة والعظــام وترمى، 

ويفتت اللحم الى قطع كبيرة.
٭  تــذوب الزبــدة في قــدر كبير وتقلى 
كميــة البصــل اإلضافية والثــوم، حتى 
يذبل البصل. تضاف الفليفلة واألعشاب 

والتوابــل، ويطهى املزيج ويحرك، حتى 
تعبق رائحته.

يضــاف الدقيق واملعجــون ويطهى، مع 
التحريــك، ملدة دقيقة. يضــاف تدريجيا 
املرق والبندورة (الطماطم) املهروسة غير 
املصفاة، ويتــرك ليغلي. تضاف البامية 
واألرز ويحرك. تخفض احلرارة، ويطهى 
مكشــوفا، على نار خفيفة، ملدة ١٥ دقيقة 
تقريبا أو حتى يطرى األرز، ويحرك بني 

احلني واآلخر.
٭ في غضون ذلــك، حتمى مقالة كبيرة 
دهنت بالزيت، ويضاف الدجاج الى باقي 
املكونات، يحرك احلساء على نار متوسطة 

حتى يسخن.

شوربة الدجاج باألرز والبامية

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

السكري
ســمي بهذا االســم لشــدة حالوتــه وطعمه 
الشبيه بالسكر. ميكن تناول متور السكري في 
مرحلــة الرطب، حينما يكــون طري امللمس، أو 
عندما تنضــج متاما، حيث تصبح جافة امللمس 

ومقرمشة.
ويعتبر الســكري ذا قيمة غذائية عالية فهو 
مقّو للعضالت واألعصاب وميد اجلسم بالطاقة 

والنشاط، ويساعد الكبد في أداء دوره.

كبة اجلريش

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.

٭ ٣ ليترات (١٢ كوبا) من املاء
٭ دجاجة كاملة (١٫٥ كلغ)

٭ ٢ جزر متوسط احلجم (٢٤٠ غ)، مفروم 
فرما خشنا

٭ ٢ باقة كرفس مشذبة (٢٠٠ غ)، مفرومة 
فرما خشنا

٭ بصلة بنية متوسطة احلجم (١٥٠ غ)، 
مفرومة فرما خشنا

٭ ١٢ حبة فلفل أسود، ورقة غار
٭ ٦٠ غراما من الزبدة، بصلة بنية صغيرة 
احلجم (٨٠ غرامــا)، مفرومة فرما ناعما، 

كمية إضافية
٭ ٢ فص ثوم، مهروس

٭ فليفلة حمراء متوســطة احلجم (٢٠٠ 
غ)، مفرومة فرما ناعما

٭ ٢ ملعقة صغيرة من األوريغانو املجفف
٭ ملعقة صغيرة من البابريكا احللوة
٭ ربع ملعقة صغيرة من فلفل كايني

٭ ربــع ملعقة صغيرة من كبش القرنفل 
املطحون

٭ ربع كوب (٣٥ غراما) من الدقيق العادي
٭ ربــع كــوب (٧٠ غرامــا) مــن معجون 

البندورة (الطماطم)
٭ علبة (٤٠٠ غرام) من البندورة (الطماطم) 

املهروسة
٭ ١٠٠ غــــــرام مــن الباميـــــة الطازجة، 
مقطعة قطريا الى أنصاف، كوب (٢٠٠ غرام) 
من أرز كالروز باحلبة املتوســطة، ١٧٠ غ 
من البريزاوال، مقطعة الى شرائح رفيعة.

املقادير:

الطريقة:


