
الطريقة:

٭ اغلي املاء على النار واضيفي اليه نبات الليمون 
املقطع والزجنبيل والبصلة واتركيه يغلي قليال 
ثــم اضيفي اليه الســمك وبعــد ٣ دقائق أضيفي 
اليــه احلبار وبعدها اجلمبــري ثم امللح والفلفل 
والنشــاء الذائب وعصير الليمون واتركيه على 

النار ١٠ دقائق حتى يتكثف ثم يرفع عن النار.
٭ عند التقدمي اضيفي الثوم والكزبرة اخلضراء على 

الشوربة واغرفيها مباشرة وزينيها بالبقدونس.

مالحظة:

٭ ميكنك استبدال نبات الليمون بالعطرة.
٭ ميكنك تقطيع نبــات الليمون كبيرا وارفعيه 

من القدر قبل الغرف.
٭ ميكنك اضافة اي نوع من ثمار البحر حســب 

الرغبة ويراعى وقت النضج.

الطريقة:

٭ يغسل االرز وينقع ملدة ساعة. تسلق الدجاجة 
في البهارات والبصل والثوم وامللح وتغمر باملاء.

٭ بعد نضوج الدجاجة ترفع من املرق ويصفى.
٭ يصفى االرز ويوضع في قدر واسع مع قليل 
من الزيت ثم يضاف مرق الدجاج حتى يصبح 
بارتفاع انش ونصف فوق مستوى الرز ويترك 

حتى يغلي ثم يخفــف على النار ويترك حتى 
يتشرب األرز في املرق.

٭ يضـاف الزعفران املنقوع مباء الورد الى األرز.

٭ تغلق الدجاجة وتوضع فوق األرز املسكوب.
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رمضـانية
إعداد: أحمد الشمري

املقادير:

٭ ٤ أكــواب أرز بســمتي، ١حبة دجاج 
كاملة، ٢ عود قرفــة، ١ ملعقة صغيره 

بهارات مشكلة
٭ ١ حبة بصل كبيرة مقطعة ارباع

٭ ٣ فصوص ثوم شرائح، ٥ حبة هال، 
٢ ورقة غار، ٦ حبة فلفل اسود

٭ ٢ ملعقــة كبيرة ملح، ربع كوب ماء 
ورد، ربع ملعقة صغيرة زعفران، زعفران 
ملون وعصير ليمون (لدهن الدجاج)

مجبوس دجاج بسكويت بالقرفة
الطريقة:

٭ بطني ٢ صاج كبير بورق زبدة. ســخني الفرن 
مسبقا مع ضبطه على ١٨٠ درجة.

٭ انخلي الدقيق والنشــا والقرفــة ونصف مقدار 
السكر في وعاء كبير واضيفي بشر الليمون واللوز 

املطحون وقّلبي تلك املكونات حتى متتزج.
٭ ضعي بياض البيض في وعاء صغير واستخدمي 
مضربا كهربائيا خلفقه. أضيفي إليه مقدار السكر 
املتبقي تدريجيا مع الضرب باستمرار حتى يغلظ 
القــوام ويذوب الســكر بأكمله. اســتخدمي ملعقة 
معدنيــة إلضافة خلط بياض البيض الى املكونات 
اجلافة وتقليبه معها. قّلبي املكونات حتى متتزج 

ويتكون لديك عجني لني.
٭ شكلي العجني الى كرات بيديك بعد دهانها بالزيت 
أو املــاء على ان تســتخدمي مقدار ٢ ملعقة شــاي 
من اخلليــط لكل كرة. رصي الكــرات على الصاج 
مع ترك مســافة كافية بني كل كرة وأخرى. انخلي 
السكر البودرة على الكرات. وادخليها الفرن ملدة ١٥ 
دقيقة أو حتى يصبح لون الوجه بنيا فاحتا. انقلي 
وحدات البسكويت على رف سلك واتركيها لتبرد.

املقادير:

٭ ملعقــة مائدة دقيق 
عادي

٭ ملعقة مائدة نشا
٭ ملعقــة شــاي قرفة 

مطحونة
٭ ثالثــة أربــاع كوب 

سكر ناعم
٭ ملعقـــة شاي بشر 

ليمون
٭ كوب لوز مطحون

٭ ٢ بياض بيض
٭ ربــــــع كوب ســكر 

بودرة

نصائح مفيدة:

٭ زمــن التخزين: ميكن حفظ ذلك النوع من البســكويت في وعاء محكم 
اإلغالق ملدة يومني.

اقتراحات أخرى:

٭ استخدمي بشر البرتقال بدال من بشر الليمون إذا أردت.

سلطة الطماطم املشوية والهيليون
املقادير:

٭ ٢ ثمرة طماطم كبيرة، ٦ ملعقة طعام زيت 
زيتون، ٢ فص ثوم،٤ أعواد زعتر

٭ نص حزمة ريحان طازج مفروم فرما ناعما
٭ ٢٠ عود هيليون مزال األطراف

٭ ٣٠غ جرجير
٭ ٣٠غ جبنة بوفالو

٭ جنب بارميزان مبشور للتقدمي
٭ ملح، فلفل أسود

٭ حمـــــص معلـــــب للتزيني

الطريقة:

٭ تقطع الطماطم أنصافًا بالعرض، 
ثم ترص في صينية فرن بحيث 
يكون اجلزء املقطوع لألعلى.

٭ ترش كل شريحة بنصف 
ملعقــة صغيــرة من زيت 
الزيتــون وتتبــل بامللح 
والفلفل والثوم املهروس 

وعود زعتر.
بالفــرن  توضــــع  ٭ 
وتشــوى علــى درجــة 
حرارة ١١٠C علـــى األقــــل 
ملدة ساعتني حتى تنشف 
قليــًال مـــــع االحتفــــاظ 

بقوامها اللني.
٭ يهرس الثــوم مع الريحان 
و٥ م ط زيت زيتون في محضرة 
الطعــام بحيــث يظــل قــوام الثوم 

مجروشًا.
٭ يوضــع اخلليــط في إنــاء ويضاف إليه 
اخلل وامللح والفلفل ويخلط حتى يتجانس.

٭ يوضع الهيليون في طبق ويرش مبقدار 
نصف ملعقة طعام زيت زيتون ويتبل بقليل 

من امللح والفلفل األسود.
٭ تســخن شــواية مضلعة على نار عالية 
ويشــوى الهيليون ملدة ٥ دقائق مع تقليبه 
علــى اجلانبني كل دقيقــة أو دقيقتني حتى 

يلني من الداخل.
٭ يوضــع الهيليــون فــي الطبــق ويغطى 
بالنايلون ويترك ليخرج البخار الســاخن 

قليًال ويلني.
٭ تزال الطماطم من الفرن وتوضع في طبق 

التقدمي.
٭ توضع ٥ أعواد هيليون على كل شريحة 

طماطم مع رشة من صلصة الثوم.
٭ تزين السلطة بأوراق اجلرجير واحلمص 

وجنب البارميزان املبشور وتقدم. 

املقادير:   

٭ نصف كوب كبير روبيان مقطع صغير
٭ نصف كوب كبير حبار مقطع مربعات صغيرة 

٭ (تشــّرط بالطول والعرض مــن دون تقطيع) - 
نصف كوب كبير سمك هامور مقطع صغير

٭ أعواد نبات lemon grass (رأسه مثل العطرة وأسفل 
العود مثل البصل األخضر) مقطع قطع متوسطة ٢ سم

٭ قطعة زجنبيل ٣ سم تقريبا مقطعة دوائر
٭ ٥ أكــواب كبيرة مــاء - ربع ملعقة صغيرة فلفل 
أبيــض، ملعقة صغيرة ملح - عصير كوب ونصف 
ليمونــة كبيرة صفراء، بصلة صحيحة - ٤ مالعق 
كبيرة نشــاء - ثالثة ارباع كوب ماء إلذابة النشــاء 
- فــص ثوم مقطع قطعا صغيــرة - كوب ونصف 

ملعقة كبيرة كزبرة خضراء مقطعة

شوربة ثمار البحر

يقوي الدماغ والقلب واملعدة، ويفيد في عالج آالم املفاصل واخلفقان، يسكن العطس، ويوقف 
القيء، ويذهب عســر التنفس ويصلح الكبد، وينقي الدم من الســموم، ويقوي عضلة القلب، 
وبــذوره تقتــل دود البطــن. التفاح غني بڤيتامينــات أ، ب، ج ويحتوي على مواد ســكرية 
وبروتني ومواد دهنية وأحماض عضوية وأمالح معدني مثل البوتاســيوم والكالســيوم، 
والصوديوم وغيرها مما ال غنى عنه في تغذية اخلاليا وإمنائها وتقوية العظام وجتديد 
اخلاليا العصبية، يعتبر مصدرا مهما لتخليص اجلســم من السموم كما أن عصيره 
يقتل الڤيروسات والبكتيريا وامليكروبات في اجلسد ومن فوائده أيضا انه مقو 
للثة واألسنان ويساعد األشخاص املصابني بالروماتيزم وأيضا يساعد على 

الهضم ومينع اإلمساك ويقلل الكوليسترول في اجلسم.

فوائد التفاح
يحتوي على كمية جيدة من الڤيتامني (A -c). إنه 
يكسب اجلسم مناعة ضد األمراض واألوبئة وهو يقي 
مــن اإلنفلونزا، كما يفيد في حاالت الســعال والتهاب 
الرئة والسل الدرني وله خاصية تنشيط الدورة الدموية 
وتخفيف الضغط الدموي ومكافحة تصلب الشرايني، 
لكن عيب الثــوم الوحيد رائحته املزعجــة والكريهة، 
وللتخلص مــن هذه الرائحة ميكــن أن نتناول بعض 
األوراق اخلضراء ألن الكلوروفيل الذي حتتويه كفيل 

بامتصاص تلك الرائحة.

فوائد الثوم

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
يعتبــر مــن االنــواع الشــهيرة، ومــا مييزه مائدة رمضان

هــو تداخل لونني في الثمرة نفســها، وله قيمة 
غذائية عالية لصحة جســم اإلنســان. ويعتبر 
غنيًا بالفيتامنات والعديد من املعادن وااللياف 

الغذائية باإلضافة إلى عالج فقر الدم.
كما حتتوي على نسبة صفر ساكروز وبالتالي 

فهي مناسبة ملرضى السكر.

الرشودي أو (الرشودية)

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.


