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سلطة التونة واملعكرونة

طريقة التحضير عمل املرق

٭ يسخن الزيت ثم تضاف البصلة وتقلب حتى 
تنضج، ثم نضــع الطماطم مخلوطــة والكزبرة 
والشــبت والفلفل األخضر واحلار، ويقلب جيدا 
حتى يذبل اخلضار. نغسل السمك هامور أو زبيدي 
الطازج بعد دعكه بالطحني والكركم وامللح اخلشن.

تصفيته ونضعه باملرقة. نضع ملعقة كبيرة من 
بهارات السمك، واللومي األسود.

٭ يترك حتى يسخن املرق وتظهر رائحة السمك 
واخلضار. ويقدم ساخنا.

٭ يفضل أن يكون بجانب الرز احملمر.

٭ نضع قطعة من السمك (ممكن الرأس) ونقلبه 
مع اخلليط بالقدر.

٭ نضع علبة معجون طماطم والثوم، واملاء (ممكن 
زيادة كمية املاء في حال احلاجة).

٭ نضع ملعقة كبيرة صبار منقوع مباء حار بعد 

الطريقة

٭ يوضع البصل املفروم مع قليل من الزيت 
على النار حتى يحمر.

٭ تتم اضافة الفلفــل االخضر والزيتون 
االســود مــع التقليــب يضــاف الصلصة 

والتونة.
٭ تتم اضافة امللح والفلفل االسود وقليل 
من اخلل الى صلصة التونة الى ان تندمج 
املكونــات مع بعضها فــي صحن التقدمي، 
توضع طبقة املعكرونة ثم طبقة صلصة 

التونة.

الطريقة

٭ يسخن الســكر مع املاء الى ان يذوب السكر، 
ثم تضاف القرفة وكبش القرنفل وقشر الليمون 
والهيل ويطهى اخلليط على نار هادئة ملدة ٥ دقائق.

٭ تخلط الكنافة مع كوب من الزبدة املطرية وتقطع 
خيوط الكنافة كذلك بحيث تصبح اقصر طوال.

٭ توضــع الكنافة في صوان خاصة بالكب كيك 
وتخبز فــي الفرن على درجة حرارة ١٨٠ مئوية 

الى ان تكتسب اللون البني الذهبي.
٭ ترش الكنافة بقطر السكر بعد ان يبرد، يوضع 
مقدار مغرفة من آيس كرمي الفانيليا بني كل قطعتني 

من الكنافة، ثم تدحرج في الفستق املطحون.

املقادير

٭ نصف كيلو مكرونة صغيرة مطبوخة
٭ علبة تونة

٭ ٣ بصالت متوسطة احلجم مفرومة
٭ زيت ذرة

٭ زيتون اسود مقطع
٭ فلفل اخضر مقطع قطعا صغيرة

٭ صلصة، ملعقة خل

املقادير

٭ ٣٠٠غ من السكر، ١٥٠ مل من املاء
٭ عود قرفة

٭ ٣ حبات من كبش القرنفل قشر
٭ نصف برتقالة، ٢ قرن هيل

٭ نصف كغم من الكنافة
٭ كوب من الزبدة (حرارة الغرفة)

٭ آيس كرمي فانيليا
٭ فستق مطحون

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.

 A، C، البامية منخفضة الســعرات احلرارية، فهي حتتوي على الڤيتامينات
B ،B٦ والفوليك أسيد، والثيامني، والكالسيوم والزنك، لذا ينصح االطباء املرأة 
احلامل بتناول البامية، كونها غنية بحمض الفوليك أسيد الضروري في تشكيل 
األنبوب العصبي للجنني من االسبوع الرابع الى االسبوع الثاني عشر من فترة 
احلمل، كما مت الكشف عن طريق بحث أجراه خبراء التغذية الدولية أن الصمغ 
واأللياف املوجودة في البامية تساعد في ضبط نسبة السكر في الدم عن طريق 
تنظيــم امتصاصه في األمعــاء الدقيقة، وااللياف املوجودة في البامية تســاعد 
في تنظيم عمليــة الهضم واحلفاظ على صحة اجلهاز الهضمي، وبالتالي متنع 

االصابة باإلمساك واالنتفاخ والغازات في البطن.

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.

التمر  رفيق
مائدة رمضان

فوائد البامية

كاملي
هذه التمور جافة، ومصدرها ســلطنة ُعمان، 
وشكلها اسطواني، ولونها اسود، ونظرا لكونها 
حتتــوي علــى نســبة عالية مــن املعــادن مثل 
البوتاســيوم فإن هذا النوع ميكن ان يساعد في 

الوقاية من االمراض مثل االسهال.

يعتبــر الزجنبيل من أهم التوابل التي تســاعد على التخلص 
من آالم القولون، ووضعه كمعطر مع املواد الغذائية يســاعد على 
الهضــم ويزيد من معامل هضم املــواد الغذائية، ويزيد من القوة 
اجلنسية، ويعتبر مضادا للمغص. وإذا مت تناوله مع الزبد يعمل 

كملني لألمعاء، باإلضافة للمواد الفعالة املوجودة في الزجنبيل 
تفيــد في عملية األكســدة اخللوية محافظة بذلك على صحة 

اخلاليا اجلسمية، وبذلك فهو من املواد الغذائية الطبيعية 
التي تعمل كمضاد لألكسدة، محافظا على صحة اخلاليا 

اجلسم وشبابها حيث انه يقي من الشيخوخة.

فوائد الزجنبيل 

مرق سمك
املقادير

٭ ١ ســمك زبيدي أو 
هامور، ١ بصل كبيرة 
ومفرومة، ٣ أكواب ماء
٭ ٣ طماطم مفرومة
٭ ١ معجون طماطم

كزبــرة  شــدة   ٢ ٭ 
مفرومة

٭ ١ شدة شبت مفرومة
٭ ١ فلفل أخضر مقطع

٭ ٢ فلفل حار عدل
٭ ٣ فص ثوم مهروس
٭ ملعقة كبيرة صبار
٭ ملح حسب الرغبة

٭ بهارات السمك
٭ ٢ لومي أسود
٭ ٤ مالعق زيت

املقادير

٭ ٢ كأس رز، ٣ كأس سكر
٭ ٦ كأس ماء

متوســطة  ملعقــة  ٭ 
زعفران

٭ ملعقة متوسطة هيل 
ناعم

طريقة التحضير

الــرز ويتــم  ٭ نغســل 
تنقيعه ملدة ساعة باملاء.
٭ نضــع بالقدر الســكر 
نــار  علــى  ونحمــره 

متوسطة.
٭ يضــاف املــاء وندعه 

يغلي.
٭ يضاف الرز والزعفران، 

والهيل ناعم.
٭ ندعــه يطبخ على نار 
عالية الى أن يجف ماؤه.
٭ يتــرك على نار هادئة 

ملده ساعة.
٭ يقدم ســاخنا، بجانب 

مرق السمك.

كنافة باآليس كرمياحملمر الكويتي بالزعفران
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