
الطريقة:

٭ في قدر يســلق اللحم فــي مقدار املاء مع 
البهــارات والفقع بعد نقعــه وتنظيفه ملدة 
ساعة ونصف، واثناء السلق يرفع منه الزبد 
ويغطى حتى النضج. يضاف امللح بعد ساعة 

من السلق.
٭ أثناء سلق اللحم يغسل االرز وينقع مباء 

فاتر ملدة نصف ساعة.
٭ بعــد نضج اللحم والفقع يصفى من املاء 
مع االحتفاظ بكمية املاء لعمل االرز ونقوم 

بعزل اللحم عن الفقع.

٭ فــي مقالة كبيرة نضــع الزيت والبصل 
والفقع والبهارات ويقلب. يوضع اللحم في 

صينية ويدخل الفرن حتى يتحمر.
٭ في قدر مناســبة نضــع الزيت والبصل 

ونقلب حتى يشقر.
نضيف االرز ثم نضيف ماء السلق ونغطي 

القدر حتى ينضج.
٭ يقدم االرز في االناء ويوضع فوقه اللحم 
وحوله الفقــع مع التزيني بالــكازو واللوز 

احملمص حسب الرغبة.

املقادير:

٭ ٨ حبات من الفطر البني الرأس شيتاكي 
املجفف

٭ ١ ملعقة صغيرة من الزيت النباتي
٭ ٣ فصوص من الثوم مسحوقة

٭ ١ ملعقة طعــام من الزجنبيل الطازج٬ 

املقطع إلى شرائح رفيعة
٭ ١ مغلف من شوربة خضار الربيع ماجي

٭ ٥ أكواب من املاء
٭ ١ ملعقة طعام من صلصة الصويا قليلة 
امللح، كوب من براعم فول الصويا ثالث أرباع

٭ رشة من الكزبرة٬ للتزيني

املقادير:

٭ ٢ كيلو حلم غنم، ٣ كوب 
أرز، ٢ كيلــو فقــع زبيــدي 
(مقشر ومنقوع)، ٣ ليترات 

ماء، ٢ م ط زيت
٭ بهارات سلق اللحم احلب 
هيــل/  (دارسني/مســمار/ 
زجنبيل مجفف/ عرق الهيل/ 

ورق غار/ حبة حلوة)
٭ ١ م ط بهار حلم مخلوط

٭ بهــار الفقــع (١ م ط بهار 
حلم/ ١ م ش كركم / ٣ بصل 
شرائح/ ٣ م ط زيت)، ٢ بصل 

مقطع شرائح، ملح
٭ لوز وكازو محمص للزينة

الطريقة:

٭ نخلط اخلضار أوال ثم نضيف إليه الصلصة.

الطريقة:

٭ حمصي الفســتق احللبي حتت شــواية الفرن من ٣ الى ٥ دقائق، اطحنيه في 
محضرة الطعام ليصبح معجونا.

٭ أضيفي احلليب املكثف وثالثة أضعاف الكمية ماء.
٭ أضيفي النشا الى املزيج واخلطيه جيدا.

٭ ضعي املزيج على النار وحركيه باستمرار الى ان يصبح كثيفا.
٭ اسكبي البوظة في ٤ اكواب.

٭ زينيها بالفســتق احللبي املطحون وحب الصنوبر واللوز املطحون وقدميها 
ساخنة.

شوربة الفطر والزجنيبل
الطريقة:

٭ ينقــع الفطر املجفف في املاء الســاخن ملدة ٣٠ دقيقة 
ثم يصفى ويقطع إلى شرائح.

٭ يحمى الزيت في قدر كبيرة ويقلى الثوم والزجنبيل 
ملدة دقيقة أو حتى ينضجا.

٭ يضاف مغلف شــوربة خضار الربيــع ماجي، واملاء، 
وصلصة الصويا، والفطر. يغلى املزيج ويترك على نار 

خفيفة غير مغطى ملدة ١٠ دقائق.
٭ تضاف براعم فول الصويا وحترك الشوربة ثم تزين 

بأوراق الكزبرة 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
اخلستاويمائدة رمضان

اخلستاوي: من أصناف التمور العراقية املهمة 
والتي اعتاد الناس على استهالكها بصور متعددة 
خصوصا في فصل الشتاء، وذلك لنوعيتها ونكهتها 
اجليدة وتعتبر من التمور الطرية والتي تخزن 

ملدد طويلة.
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إعداد: أحمد الشمري

 املقادير:

٭ علبتان ذرة
٭ حبتا طماطم مقطعتان قطعا 
صغيرة
٭ حبة فليفلة ملونة أصفر أو أحمر
٭ رشة بقدونس ورشة ريحان
٭ بصلة صغيرة مقطعة

الصلصة:

٭ عصير ليمون
٭ ٣ مالعق خل نوع جيد

٭ ملعقة صغيرة سكر
٭ رشة كمون

٭ ملعقة صغيرة ملح وفلفل أسود
٭ ربع كوب زيت زيتون

املقادير:

٭ كوب وربع الكوب من الفستق احللبي املقشر
٭ علبة حليب مكثف، ٣ مالعق كبيرة نشا ذرة

للزينة

٭ حب صنوبر
٭ لوز مطحون، بندق

مجبوس الفقع 
مع قطع اللحم

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.

الثــوم نبات لــه نكهــة قوية ومــرة حيث 
يستخدم في الطب الشعبي منذ قرون, ويعرف 
بأنه مضــاد حيوي طبيعــي والذي أثبتت 
األبحاث احلديثــة أن هذا يعود إلى مادة 
األليسني املضادة للبكتريا والفطريات 
والفيروسات ومضادة لألكسدة كذلك. 
وال تقتصر فوائد الثوم للجسم 
فقط, ولكن أيضـاً هو طارد 

جيد للهوام.

فوائد الثوم
البقدونس أحد أفراد العائلة اخليمية التي تضم الكرفس 
أيضــا , واملوطن األصلي للبقدونس كان في جنوب أوروبا , 
وكان ينتشر كأحد أشهر أنواع التوابل في العصور الوسطى 
, وفــي الوقــت احلاضر تنتشــر زراعة البقدونــس في كندا 
والواليات املتحدة األمريكية وأيضا أوروبا , ويعتبر أحد أهم 
األعشــاب املضادة لألمراض حيث أنــه يحمي الكبد واألمعاء 
ضد الســرطان وكذلك يقي من حصوات الكلى , وتعمل على 
الوقاية من أورام املخ وتزيد من اخلصوبة. ويســتخدم على 
نطاق واسع كمغلي أو بإضافته إلى السلطة أو تناول بذوره.

فوائد البقدونس

سلطة الطماطم والذرة

بوظة بالفستق احللبي


