
املقادير:

٭ ٤ أكواب لنب زبادي
٭ ٤ خيارات مقطعة الى مكعبات صغيرة

٭ ملعقة كبيرة نعناع جاف
٭ فصان ثوم مهروسان، رشة ملح

الطريقة:

٭ في وعــاء عميق، ضعي الزبادي والثوم 
وامللح ومكعبات الثلج واخفقيها جيدا حتى 

يذوب الثلج.
٭ أضيفــــي مكعبات اخليار والنعناع املجفف 
الى اللنب الزبادي وحركي باستخدام ملعقة.
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رمضـانية
إعداد: أحمد الشمري

٭ ملعقة طعام من الثوم، مدقوق، ملعقتان صغيرتان من بودرة 
الشطة احلمراء، كوب من الكزبرة اخلضراء، مقطعة

٭ ملعقة طعام من الشطة اخلضراء أو احلمراء، مقطعة إلى شرائح
٭ ملعقتان صغيرتان من بهارات جارام مســاال، ملعقة صغيرة 

من الكركم، ملح ـ حسب الرغبة، عصير ليمون ـ حسب الرغبة

شوربة عدس بالبهارات الهندية
املقادير:

٭ كوب من العدس البني، كوب من العدس األصفر، مجروش
٭ ملعقة طعام من السمن، ملعقة طعام من الزيت النباتي

٭ ملعقتــان صغيرتان مــن بذور الكمــون، ملعقتان صغيرتان 
من بذور الكزبرة، ملعقة طعام من الزجنبيل الطازج، مبشور

٭ نصف كوب من البصل، مقطع ناعما

مچبوس اللحم
املقادير:

٭ ٣ كيلو من حلم اخلروف مقطع 
قطعــا كبيــرة، ٤ أكواب مــن األرز 
(العيش) البسمتي، زعفران منقوع 
بقليل من املاء أو ماء الورد لســلق 

اللحم
٭ حبــة بصــل ـ لومــي اســود، ٤ 
فصوص ثوم، أعواد قرفة (دارسني) 
فلفل أسود صحيح، قرنفل (مسمار) 
صحيحـ  هيل صحيح، ملح بهارات 
مطحونــة، (كركم ـ كمون ـ بهارات 

كويتية مشكلة)

مقادير احلشو:

٭ بصلة كبيرة
٭ نصف كوب زبيب (كشمش)

٭ نصف كوب حمص صغير مفلوق 
(نخي)، ملح هيــل مطحون. قرفة 
ناعمة، ليمون أسود مجفف ومطحون 

(لومي)، بهارات كويتية مشكلة

مترية بالسميد
الطريقة:

٭ تخلط جميع املقادير السابقة 
ماعــدا التمــر واخلطيهم جيدا 

ويقسم اخلليط إلى قسمني.
٭ في صينية فرن مناسبة نضع القسم األول 
مــن اخلليط ثم تغطى تلك الطبقة بطبقة من 
التمر، ثم نضع القسم الثاني من اخلليط ويرش 
الوجه بالسمسم. تخبز في الفرن إلى أن تتحمر، 

ثم تقدم مع القهوة العربية.

املقادير:

٭ ١ ونص كوب متر معجون
٭ نص دقيق - ١ سكر

٭ ٥ مالعــق كبيرة حليب 
بــودرة، ١ ملعقــة كبيــرة 
بيكنــج بــودر، نص كوب 

زيت سمسم للزينة

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.

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
اخلنيزيمائدة رمضان

اخلنيزي من األصناف املرغوبة في ســلطنة 
ُعمان، ويعتبر مــن العناصر الغذائية املتكاملة 
والصحية ألنه يحتوي على نسبة عالية جدا من 
السعرات احلرارية والڤيتامينات املغذية واأللياف 
الطبيعية واملعادن التي تسهم في تقوية صحة 

وجسم اإلنسان.

عرفت أسرار السمسم منذ القدم واستخدم كغذاء ودهن، ألنه يحتوي 
علــى كمية ال بــأس بها من املعادن كالفســفور املهــم لصحة األعصاب، 
والكالسيوم للعظام واألسنان، واملغنسيوم لعالج السكر، والزنك واملنجنيز 
والبوتاسيوم والفسفور واحلديد والنحاس. ويحتوي على ڤيتامينات 
(ب) و(ب٢) و(ب٦) وڤيتامني حمض الفوليك والنياسني. والزيت الناجت 
عنــه يحتوي على نســبة عالية مــن البروتينات واألحمــاض الدهنية 
واملركبات املضادة لألكسدة مما يساهم في احتفاظه بخواصه الطبيعية. 
والسمسم نافع للكبد والكلى وللدوخة أو الدوار. وتعتبر بذور السمسم 

من املسمنات اجليدة حيث تؤكل منه يوميا ما مقداره ملء كوب.

فوائد زيت السمسم
من فوائد احللبة انها تقلل من نسبة الكوليسترول في الدمـ  احللبة حتتوي 
على الصابونني الذي يســاعد على تقليل امتصاص اجلسم للكوليسترول 
من األطعمة الدهنية. من فوائد احللبة الصحية انها متنع مرض الســكر. 
من فوائد احللبة املخفية انها تســاعد في الوقاية من مرض السرطان ألن 
األليــاف املوجودة في احللبة متنع تشــكل انواع كثيرة من الســرطان. 

احللبة تساعد على اخراج السموم الضارة من اجلسم . كما أنها تخفف 
من عســر الهضم وتساعد في عالج اإلمســاك. تستخدم احللبة في 

عالج األكزميا واحلروق واخلراجات، والنقرس.
احللبة تقلل من مخاطر القلب واألوعية الدموية.

فوائد احللبة

سلطة الزبادي
باخليار

الطريقة:

٭ يغســل اللحم جيدا ـ ثم نضع قليال 
مــن الزيت بالقدر ـ ويقلــب فيه اللحم 

حتى يصفر لونه.
٭ يضاف املاء املغلي الى اللحم، ويترك 
ليغلي مره أخرى، وتزال الرغوة التي 
تظهر على الســطح ثــم نضع مقادير 
سلق اللحم املذكورة أعاله ما عدا امللح 
وتغطــى القدر وتترك على النار حتى 

يستوي اللحم.
٭ أثناء ذلك نقوم بإعداد احلشو.

٭ يغسل النخي جيدا ويسلق باملاء حتى 
ينضج متـــــاما ثم يصفى.

٭ يغســل الكشمش وينقــــع مباء ساخن 
حتى يلني ثم يصفى.

٭ نضــع البصلـــــة املقطعة صغيــرا بالقدر 
على النـــــــــار وتقلـــب مع رشهـــا بقليل من 

املاء حتى تذبل.
٭ يضــاف قليل من الزيت ويحمر البصل، ثم 
نضع النخي والكشــمش ويقلب اجلميع على 
النار، ثم تضاف بهارات احلشــو وتقلب قليال 

ثم ترفع عن النار.
٭ بعد أن يستوي اللحم يضاف له امللح ويترك 
قليال ليغلي، ثم يرفع اللحم من املاء ويتــــرك 

باملصفـــــاة (املشخـال) لينشف من املاء.
٭ يغسل األرز ( العيش ) مسبقا وينقع باملاء 
ملدة ساعة ثم يصفى. نأتي بقدر الطبخ ويقلب 

قليل من البصل مع ملعقتني من الزيت.

٭ ثــــــــــم 
يوضـــــــــــع 

العيــش (األرز) في 
ماء اللحم ويقلب مرة واحدة 

بامللعقة الكبيرة  (املــالس) ويترك على النار 
حتى يستوي، ثم يتم تقليل النار.

٭ يصب الزعفران املنقوع على الوجه ويترك 
حتى يكتمل النضج.

٭ يوضع اللحم في 
صينية فــرن مدهونة، 
ويرش بالهيل الناعم والدارسني 
الناعم وقليل من الزيت، ويدخل بالفرن 

حتى يحمر وجهه.
٭ يسخن احلشو قليال.

٭ عند غرف االرز في الصحن يزين باحلشــو 
ونضع قطع اللحم على الوجه.

للتزيني: حبة كبيرة 
من البصل مقطعة 
إلى شرائح رفيعة، 
زيت  من  (خليط 
نباتي وسمــن) 

كمية وافرة

طريقة التحضير:

٭ يغســل العــدس بنوعيه ويوضع في قدر عميقة، ويغمر مباء بــارد ويترك على نار عالية احلرارة حتى تطفو 
الشوائب فتزال مبلعقة، بعدها يرفع العدس عن النار. يسخن السمن ويحمص بذور الكزبرة والكمون ملدة ثوان.

٭ يضاف البصل والثوم والزجنبيل والبهارات والكزبرة، ويقلب اخلليط ويطهى حتى يستوي ثم يضاف العدس 
مع املاء املغلي. يطهى على نار هادئة حتى ينضج، مع التحريك من وقت آلخر.

٭ يضاف املاء الساخن كلما دعت احلاجة، وعندما ينضج يتبل بامللح ويضاف عصير الليمون.
٭ حتمر شرائح البصل في مزيج الزيت والسمن حتى يصبح ذهبيا ومقرمشا، يصفى على مناشف ورقية.

٭ تقدم الشوربة مع تزيينها بالبصل املقرمش والكزبرة اخلضراء اإلضافية.


