
الطريقة:

٭ ينقى البرغل وينقع بنصف كمية عصير الليمون ملدة نصف ساعة.
٭ ينقــى البقدونس وورق النعناع ويفــرم كل منهما على حدة فرما 

ناعما ثم يغسل ويصفى.
٭ تقشر الطماطم، يزال منها البذر متاما وتفرم ناعما.

٭ يقشر البصل ويفرم ناعما، تضاف اخلضراوات املقطعة الى البرغل، 
ويخلــط الكل جيدا ثم يصب زيت الزيتــون وعصير الليمون ويعاد 

تقليبها.
٭ نفــرش اإلنــاء املعــد لها ببعــض اوراق اخلــس او الكرنب األحمر 

للحصول على شكل جميل.

شراب اللوز «البيذان»
املقادير:

٭ نصف كأس شراب اللوز املركز، كأس حليب بارد جدا
٭ كأس ماء بارد جدا، ثلج مبروش كوب صغير

الطريقة:

٭ تخلط جميع املقادير ويقدم باردا.

الطريقة:

٭ يحمر البصل بالزيت مع الزبدة ثم 
نوضع حبة الثوم دون تقطيعها حتى 

يحمر البصل.
٭ نضع اجلزر ويشوح حتى يستوي 
قليال. نضع منقوع الشوفان مع كمية 
مناسبة من املاء ويحرك قليال ثم نفرغ 
كيس شوربة املاجي ويحرك بسرعة 

حتى ال يتكتل.
٭ يطبخ مع التحريك حتى تســتوي 

حبيبات شوربة املاجي وتقدم.

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

الزهدي
ميتاز  متر الزهدي  بقدرته على البقاء لفترة 
طويلة دون ان يفسد، لونه ذهبي باهت ويحتوي 
على نســبة منخفضة من السكر وملمسه ناعم 

وجاف.
يعتبر غنيــا بالطاقة اليومية ويحتوي على 
فيتامني B٩ و هـ باالضافة إلى احلديد والفسفور 
وتعد مشــهية قبل الطعــام ومفيدة لصحة الفم 

والشفاه.
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رمضـانية
إعداد: أحمد الشمري

شوربة الشوفان باخلضار
املقادير:

٭ ٢ ملعقة زيت زيتون، ١ زبدة
٭ حبة جزر

٭ ٥ مالعق شــوفان منقوع باملاء مع 
ملعقة حليب بودرة

٭ كيس شوربة ماجي جاهز باخلضار

التبولة

املقادير:

٭ كوب برغل ناعم، ٥ حزمات بقدونس
٭ نصف كيلو طماطم

٭ حزمة نعناع اخضر، ٢ بصل
٭ ٤ عصير ليمون حامض، مقدار ملح وبهارات
٭ نصف كوب زيت زيتون، مقدار أوراق خس 

كابوتشه

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.

يســتخدم املوز حملاربة اضطرابات األمعاء مبا فيها القرح، وهي الفاكهة الوحيدة 
اآلمنــة التي تصف ملرضى القرحة. املوز يعادل حمضية العصارة املعدية ولذا يقل 
تهيج القرح من خالل تغليف بطانة املعدة، وال تقف فاعلية فاكهة املوز على تخفيف 
آالم قرحة املعدة أو االضطرابات املعوية بل أنها تساعد على عالجها فثمرة املوز 
ال حتتوى على دهون أو صوديوم أو كوليسترول. من الفوائد األخرى للموز 
أنه يســاعد في عالج احلروق واجلروح، وذلــك بهرس ثمرة موز ناضجة 
وفردها على مكان احلرق أو اجلرح تخفف من اآلالم على الفور، كما أن 
أوراق املوز تستخدم كنوع من الكمادات الباردة للحروق واجلروح، 
كما انه يساعد في حاالت اإلمساك واإلسهال، وفي عالج التهاب 

املفاصل وعالج األنيميا.

فوائد املوز
الزيتون يفتح الشــهية للطعام ويقوي املعدة ويفتح االنسدادات، ويساعد 
على الهضم ويقوي اجلسم. وباإلضافة إلى ثمار الزيتون فإن األوراق مفيدة إذا 
مضغت، إذ ميكن أن تعالج التهابات اللثة والقالع وأورام احللق، وغير ذلك من 
األمراض. أما نوى الزيتون فتستخدم لعالج الربو والسعال كتبخيره. دراسات 
حديثة وصفت الزيتون وزيته في الطب احلديث بأنه مغذ ملني، مدر للصفراء 
مفتــت للحصى، مفيد ملرضى الســكري، واإلمســاك. وينصح خبــراء التغذية 
والصحــة العامــة بتناول ملعقة أو ملعقتني مــن الزيت مرة في الصباح ومرة 
قبــل النوم ويفيد الزيتون في حاالت اإلصابة باخلراجات والدمامل وفقر الدم 
واألكزميا وتشــقق األيدي والقوباء والكساح والروماتيزم والتهاب األعصاب، 
إضافة إلى ذلك يستعمل كعالج لتساقط الشعر بفرك فروة الرأس بزيت الزيتون.

فوائد الزيتون

املقادير:

٭ كيلو حلم (يفضل 
حلم الضلوع)

كيلــو  ربـــــع  ٭ 
طماطم

٭ ربع كيلو قرع
٭ ٣ حبــات بصــل 

صغير
٭ ٣ حبــات لومــي 

أسود صحيح
٭ ٢ رأس ثوم

٭ حبــة بطاطــس 
كبيرة وبصلة كبيرة

٭ ٢ معجون طماطم 
صغير

٭ ملعقة وسط كركم
٭ نصــف ملعقــة 
متوسطة بهار مشكل 

وخبز رقاق

الطريقة:

٭ يوضــع اللحم بقدر على نار هادئة وتغطي القدر قليال ثم تكشــف، فإذا كان 
اللحم قد تشــرب ماءه تضاف إليه البصلة مقطعة قطعا متوســطة حتى متيل 
البصلــة إلى االصفــرار ثم يضاف الكركم والبهار ويقلــب قليال ثم تضاف إليه 
قطع الطماطم وملعقة ملح حســب الرغبة تقلب وتغطي القدر بضع دقائق ثم 

تكشف وتهرس الطماطم بامللعقة.
٭ يضــاف املعجون ثم يغمــر مباء حار (٤/٣ القدر)، ثم يغطى ويترك على نار 

متوسطة ملدة ٢٠ دقيقة.
٭ تفتــح القــدر وتضاف إليها قطع البطاطس وتتــرك ٥ دقائق ثم تضاف إليها 
رؤوس الثوم بعد تنظيفها ويضاف القرع مقطعا قطعا متوسطة وحبات البصل 
متوسطة بعد قطع الرأس والذيل، ويضاف اللومي مثقوبا ويترك على نار هادئة 

حتى ينضج.
٭ يقطــع اخلبز ويوضع في صحن عميق ثم تصب فوقه املرقة حتى يتشــرب 

ثم يضاف اللحم على التشريب ويقدم.

تشريب اللحم


