
الطريقة:

٭ ضعـــي البصـــل مـــع الزيت 
في قـدر على النـار وقلبي حتـــى 
يذبــل ثــم أضيفـــــي اللحــــم 

وقلبـــي ملدة ٥ دقائــق.
٭ أضيفي الطماطم وقلبي حتى 

تذوب.
٭ أضيفي نصف كمية اجلزر ثم 
أضيفي املاء والبهارات ومعجون 

الطماطم واتركيها على النار.
٭ بعــد ســاعة أضيفــي امللح 
ومكعب مرقة الدجــاج واتركيها 
على النار حتى ينضج اللحم.

٭ اغســلي األرز وانقعيه ملدة 

نصف ســاعة ثم اغســليه مرة 
اخرى.

٭ عندما ينضج اللحم أضيفي 
اليــه احلمــص وباقــي اجلزر 
واتركيها على النار ملدة ٥ دقائق.

٭ أضيفــي األرز واتركيه على 
نار عالية الى ان يتشــرب ماءه 
ثم خففي النــار واتركيه حتى 

ينضج متاما.
٭ ضعيــه فــي طبــق التقدمي 

وقدميه.
مالحظة:

٭ ميكــن وضع الزبيب واللوز 
احملمص على الوجه.

الطريقة:

٭ سخني الزبدة في إناء متوسط احلجم، ثم اطهي األجزاء البيضاء 
من الكراث حتى تصبح طرية.

٭ ضعــي البطاطس ومرقــة الدجاج فوق نار هادئــة ملدة ١٥ ـ ٢٠ 
دقيقــة او حتى تصبح البطاطس ناضجــة. ضعي احلليب وامللح 

والفلفل األسود.
٭ اتركي اخلليط ليبرد قليال، ثم اضربيه في اخلالط على كميات 
حتى يصبح متجانســا. عادة ما تقدم شــوربة البطاطس والكراث 
وهي مثلجــــــة، ولكن إذا كنــــت تفضلينها ساخنة، فضعيها مرة 
اخــرى فــوق النار وسخنيهــــــا برفق على نار هادئــــــة ولكن ال 
تدعيها تصل الى درجة الغليان. ســواء كانت الشــوربة ساخنة ام 
مثلجة، ضعي فوق ســطحها القشــدة الرائبة ورشي عليها البصل 

األخضر قبل التقدمي.

املقادير:

٭ ٢ ملعقة مائدة زبدة
٭ ٢ حزمة كراث مقطع الى أجزاء

٭ ٢ ثمرة بطاطس كبيرة مقشرة ومقطعة الى أجزاء
٭ ٣ أكواب مرقة دجاج

١ كوب حليب
٭ ملح وفلفل أسود مطحون طازج

٭ قشدة رائبة او كرمية للتقدمي
٭ بصل أخضر مقطع الى أجزاء للتقدمي

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

اخلضري
يعتبر احد أكثر التمور تصديرا الى اخلارج بسبب 
انخفــاض ثمنه وكثــرة إنتاجه، وطعمــه القريب من 

الكراميل.
ويتــم االحتفاظ به لفتــرات طويلة من الزمن دون 

ان يفسد.
ويتميز بجودته وقيمته الغذائية، كما أنه مناسب 
ملرضى السكر الحتوائه على نسبة قليلة منه ويحتوي 
على نســبة من فيتامني أ و ســي باإلضافة إلى نسبة 

عالية من االلياف الغذائية وخال من الكوليسترول.
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رمضـانية
إعداد: أحمد الشمري

سلطة الدجاج واخلوخ واللوز

الطريقة:

٭ تقطع عيدان الكرفس تقطيعًا رفيعًا بالورب مع االحتفاظ 
باألوراق الداخلية الصفراء.

٭ يوضع الكرفس في إناء كبير للسلطة مع نصف مقدار 
األوراق.

٭ يفرم اللوز فرمًا خشــنًا ويضاف نصف املقدار إلى إناء 

السلطة، ثم يضاف الروزماري واملايونيز والزبادي وجنب 
الروكفور. تتبل السلطة بامللح والفلفل األسود.

٭ توضع الســلطة فــي طبق التقدمي. يقطــع الدجاج إلى 
شرائح، ثم تزال النواة من اخلوخ ويقطع أنصافًا.

٭ يضاف الدجاج واملشمش إلى السلطة وتقلب بخفة.
٭ تزين السلطة باملقدار املتبقـي مـن اللوز وأوراق الكرفس 

وتقدم.

املقادير:

٭ ٢٠٠ غ كرفس
٭ ٧٥غ لوز

طــــعام  معلـــــقة   ٣ ٭ 
روزماري

٭ ٣ قطــع صــدور دجــاج 
مسلوق

٭ أو محمــر بالفــرن، وزن 
القطعة نحو ١٥٠غ

٭ ١٢ ثمرة خوخ طازج
٭ ملح 

٭ فلفل أسود
٭ ٤ معلقة طعام مايونيز

٭ روب (زبادي)
٭ جنب ريكفورد (بلوتشيز)

كيكة الدايجيستف
املقادير:

٭ ٢٠٥ جم زبدة طرية
٭ واحد ونصف كوب/ ٣٦٥ 

جم سكر بني
٭ ملعقتان صغيرتان فانيليا

٭ بيضتان مخفوقتان خفقا 
خفيفا

٭ واحد ونصف كوب/ ١٨٥ 
جم دقيق

٭ ثالثة أرباع كوب مسحوق 
كاكاو

٭ ثالثة أرباع ملعقة صغيرة 
بيكنج بودر، واحد ونصف 
كـــــوب/ ٣٧٥ مــل مخيض 

حليب (لنب رايب)
٭ نصف فنجــان/ ١٥٥ جم 

مربى مشمش
٭ التزجيــج املصنــوع من 

الشوكوالتة السمراء
٭ ١٨٥ غــرام شــوكوالتة 

سمراء، مفتتة إلى قطع
٭ ١٨٥ جم زبدة مفرية.

طريقة التحضير

٭ ضعي الزبد، الســكر والفانيليا في صحن واخفقي حتى يصبح املخفوق خفيف القوام. 
اخفقي معه البيض بإضافته تدريجيا إليه.

٭ قلبي الدقيق ومسحوق الكاكاو والبيكنج باودر معا ومع خليط الزبد (أ). أضيفي مخيض 
اللنب وامزجي جيدا.

٭ صبي اخلليط في صاجي كيك مطليني بالزبد ومبطنني مقاس كل منهما ٢٣ سم واخبزي 
عنــد ١٨٠ درجــة مئوية ملدة ٢٥ دقيقة أو إلى أن ينضج الكيــك وعالمة ذلك اختباره بغرس 
سيخ فيه. اتركــــي الكيكتني ساكنتـــــني داخـــــل الصاجني ملدة ٥ دقائق قبل قلبهما فـــــي 

حاملني سلكيني لتبريدهما.
٭ لعمل طبقة التزجيج، ضعي الشــوكوالتة والزبد في صحن عميق يتحمل حرارة الفرن 
مرفوع فوق كسرولة من املاء املغلي وسخني مع التقليب، إلى أن يصير اخلليط ناعم القوام.
٭ أنزلي الصحن من فوق الكسرولة واتركيه جانبا ليبرد إلى أن يغلظ القوام ويكون قابال 

للتوزيع فوق سطح الكيكة.
٭ لتجميع «التورتة»، ضعي إحدى الكيكتني فوق طبق التقدمي وافرشي فوقها املربى (ب).
٭ ضعي فوقها الكيكة األخرى ووزعي طبقة التزجيج بالتساوي فوق السطح واجلوانب.

أرز بخاري مع اللحم شوربة البطاطس 
بالكراث

املقادير: 

٭ ٢ كيلو حلم مقطع ٨ـ  ١٠ قطع ٭ ٢ بصلة مفرومة
٭ ٣ أكواب كبيرة أرز ٭ كوب صغير زيت

٭ ٤ جزرات كبيرة مقطعة عيدان مثل الكبريت
٭ ٣ حبات طماطم مقشرة ومفرومة ناعما، ٢ ملعقة 
كبيرة معجون طماطم، ملعقة كبيرة كمون مطحون

٭ ملعقة كبيرة بودرة مرقة الدجاج
٭ ملعقة كبيرة ممسوحة هيل مطحون،نصف ملعقة 
ملح، مكعب مرقة الدجاج، كوب ونصف كبير حمص 

مسلوق، ٧ أكواب ونصف كبيرة ماء

يحتوي على نســبة جيدة من املواد السكرية ونسبة 
ضئيلة من املواد الدهنية، لكنه غني جدا باألمالح األساسية 
الضرورية لتوازن األنسجة كما أنه يحتوي على الڤيتامينني  
B – C وينصــح بطهو أوراقه مدة طويلة بحيث يبدل ماء 
الطهــو ثالث مــرات وهو غني باألليــاف املفيدة واملنظفة 
للقناة الهضمية وتوصف ملرضى القرحة املعدية واألمعاء 
والتهابات القولون فهو مفيد للصحة ولاللتهابات اجللدية، 
كذلك هو مضاد جيد للكولســترول والضغط وااللتهابات 

عامة، والروماتيزم ومرض النقرس ولسرطان الثدي.

فوائد امللفوف
اخلوخ له فوائد كثيرة، منها تخفيف اإلمساك ألنه يتضمن كمية عالية من األلياف،  يحمي أيضا من 
أمراض القلب ويخفف كمية الكولســترول، يســاعد على تنشيط املعدة ويساعد على الهضم. كشفت 

دراسة أميركية أن تناول ١٠ إلى ١٢ حبة من اخلوخ كل يوم قد مينع عملية ترقق العظم املسبب من 
االنخفاض في كمية األستروجني.  ان اخلوخ يحتوي على مادة البورون التي تساعد اجلسم على 

امتصاص الكالســيوم للمحافظة على عظام قوية. تســتعمل زهوره وأوراقه كمسكن، اخلوخ 
ملني ممتاز يساعد على تليني القناة الهضمية وتنشيط إفراز املرارة. وقد استعمل في أوروبا 

كنبات طبي لعالج الديدان وااللتهابات اجللدية وضيق التنفس والصمم وداء النقرس. 
وقد أثبتت التجارب املختلفة فعالية اخلوخ في عالج السعال الديكي والربو وأزمات 

الكلى واحلصوة، والتهابات املثانة وإزالة حصى املثانة والبول الدموي.

فوائد اخلوخ أو الدراق

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.


