
السمك املقلي
بحشوة املأكوالت البحرية

طريقة التحضير

٭ نخلط اخلس وكوب جبنة شــيدر والفلفل والفاصوليا 
واألفوكادو، والطماطم والذرة وصوص سلطة السيزر في 

وعاء واسع.

املقادير:

٭ ١ سمكة شــعوم متوسطة احلجم تفتح 
وتنظف من الداخل وتزال القشور من اخلارج

٭ ملح /فلفل أسود
٭ ١ م ش ليمون أسود

٭ ١ م ش كركم

مقادير احلشوة:

٭ ربع كيلو روبيان متوسط احلجم
٭ ربع كيلو خثاق مقطع شرائح

٭ ربع كيلو أخطبوط صغير احلجم
٭ ربع كيلو لب بلح البحر

مقادير الصلصة التايلندية:

٭ ٤ فصوص ثوم مقطع شرائح
٭ ١ م ط زيت الفلفل

٭ ربع كوب صلصة الفلفل احللوة
٭ ربع كوب صلصة احملار، ربع كوب ماء

التزيني:

٭ بصل أخضر

٭ نحضر رقائق التاكوس ونضعها على اخلليط ثم ترش 
عليها جبنــة الشيدر املبشورة ويقدم.

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
أصابع العروسمائدة رمضان

يعتبر من التمــور اجليدة جدا وتتواجد في 
بعض البالد العربية مبسميات مختلفة، إال أنها 
في اخلليج والعراق مســمى واحد وفي اجلزائر 

ُيسمى بتمر غرس.
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رمضـانية
إعداد: أحمد الشمري

املقادير:

٭ نصف كيلوغرام روبيان أو قريدس، مقشر ومقطع 
الى ثالث قطع ـ رؤوس الروبيان مع القشر.

٭ ٢ ليتر ماء، ٢ مكعب ماجي خضار
٭ نصف ملعقة كبيرة فلفل أحمر حار بودرة

٭ ٣ ملعقة صغيرة صلصة الطماطم، ٣ بصلة وسط، 
مقطع قطع وسط، ١ كوب كرمية اخلفق، ٢٥ غرام زبدة
٭ ٣ مالعق كبيرة زيت نباتي، عصير ليمون حامض 

حسب الرغبة

الطريقة:

٭ فــي قدر على النار، نضع الزيت النباتي، نضيف اليه الزبدة 
والبصل ثم نقلب البصل حتى يحمر.

٭ نضيـــــف علــى القدر رؤوس الروبيان والقشـــــرة ونتركه 
علــى النار حتى حتمـــــر الرؤوس ثم نضيــــــف مكعبـــــــات 

ماجي مع املاء.
٭ نضيــف صلصة الطماطم والفلفل االحمــر ونتركه على نار 

هادئة ملدة ١٥ دقيقة.
٭ تصفى الشــوربة مبصفاة من كل املكونات ثم تعاد الشوربة 
إلــى النار ونضيف اليها الروبيان املقطع ونتركه كي يســتوي 

على نار هادئة ملدة ١٥ دقيقة.
٭ اخيــرا يضاف اليه عصير الليمون مع كرمية اخلفق ويترك 

خمس دقائق ثم يقدم.

شوربة الروبيان

تاكوس السيزر سالد
املقادير:

٭ خس مدور مقطع
٭ ٢ كوب جبنة شيدر 

مبشورة
٭ ملعقة طعام فلفل 

أخضر مقطع
كــوب  نصــف  ٭ 

فاصوليا مجففة
٭ ربع كوب ذرة

طماطــم  كــوب  ٭ 
مقطعة

٭ ثلث كوب صوص 
سيزر سالد

أفــوكادو  ثمــرة  ٭ 
مقطعة

٭ رقائق التاكوس

كيكة إسفنجية بالشوكوالتة والكرز
الطريقة:

٭ خليط كيكة الشوكوالتة االسفنجية: يشعل 
الفرن علــى درجة حــرارة ١٨٠. يدهن قالب 
كيك مستدير مقاس ١٠ بوصات أو ٩ بوصات 

بالزبدة ويبطن بورق غير الصق. 
يخلط طحني الذرة والطحني 

العادي والكاكاو البودرة 
التارتــار  وكرميــة 

والبيكنــج صودا 
في إناء متوسط 

احلجم.
إنــاء  ٭ فــي 
آخــر، يخفق 
بيـــــــــاض 
لبيـــــــض  ا
باملضــــرب 
ئــي  با لكهر ا

علــى ســرعة 
حتــى  عاليــة 

ينتفش. يضاف 
اخلليط إلى خليط 

صفار البيض ويقلب 
بخفــة بواســطة ملعقة 

برأس مطاطي.
٭ تضاف املقادير اجلافة وتقلب حتى 

يتجانس اخلليط. يسكب اخلليط في قالب 
الكيك املُعد مسبقًا.

٭ توضع في الفرن وتخبز ملدة ١٥- ٢٠ دقيقة.
٭ تترك الكيكة في القالب ملدة ١٥ دقيقة، ثم 
تقلب على رف شبك وتترك حتى تبرد متامًا.

٭ لعمل كرمية الشوكوالتة: توضع الشوكوالتة 
في إناء متوسط احلجم.

٭ توضع الكرمية في قدر صغيرة على نار 
متوسطة حتى تغلي.

٭ تســكب الكرمية على الشوكوالتة وتترك 
ملدة ٣ - ٤ دقائق ثم تقلب حتى تنعم 

وتتجانس. تترك لتبرد.
٭ يخفق خليط الشوكوالتة 
باملضرب الكهربائي على 
سرعة متوسطة حتى 
يلمع. تقطع الكيكة 
إلى ٣  بالعــرض 

طبقات.
٭ توضع طبقة 
الكيــك األولى 
طبــق  علــى 
التقدمي ويرش 
الوجه بعصير 
الكــرز، ثم يفرد 
١/٤ مقدار كرمية 
الشــوكوالتة، ثــم 
يوزع طبقة من حبات 

الكرز.
٭ توضــع طبقــة الكيــك 
الثانيــة فوقها، وترش بعصير 
الكرز، ثم تفرد كرمية الشوكوالتة ويوزع 
فوقها حبــات الكرز املتبقية. توضع الطبقة 
األخيرة من الكيك فوقها. يفرد املقدار املتبقي 
من كرمية الشوكوالتة على الكيكة ليغطيها، 
وأخيراً تزين بالشــوكوالتة املبشــورة على 

الوجه.

املقادير:

٭ كيكــة الشــوكوالتة 
اإلســفنجية، ٣/٤ كــوب 
طحني ذرة، ٢ م ط طحني 

متعدد االستعماالت
٭ ١/٤ كوب كاكاو بودرة 

غير محلى
٭ ١ م ش كرمية التارتار، 

١/٢ م ش بيكنج صودا
كبيــرة  بيضــات   ٤ ٭ 
مفصولــة الصفــار عــن 
البياض ، ٣/٤ كوب سكر

كرمية الشوكوالتة:

٭ ٤٠٠غ شوكوالتة غامقة 
مفرومة فرمًا خشنًا

٭ ١ كوب كرمية ثقيلة
كــرز  كــوب    ١/٤ ٭ 
محفوظ معلــب، مصفى 
مــع االحتفاظ بالعصير، 
مبشــورة  شــوكوالتة 

للزينة

الطريقة:

٭ تتبل الســمكة بالبهارات 
وتقلى في زيت عميق حتى 
تتحمر من اخلارج وتنضج 

من الداخل.
٭ لعمــل احلشــوة يحمــر 
الثوم مــع الزيت ويقلب ثم 
البحرية  املأكــوالت  تضاف 
والصلصات واملــاء ويترك 
على نار عالية ملدة ٧ دقائق. 
للتقدمي تفتح السمكة وتسكب 
احلشوة باملنتصف وتزين 

بالبصل االخضر.

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.

أوراقه تنشــط الدورة الدموية والســيما لدى األشخاص الذين 
ال ميارســون الرياضة. وتقلل الصــداع وتعالج العدوى البكتيرية 
والفطريات ومتنع الغازات باجلهاز الهضمي. وتســاعد في الهضم 
وامتصاص الطعام به وتزيل حرقان املعدة. وحتسن الكبد واجلهاز 
الهضمي واملرارة وتقلل تكوين حصواتها وحصوات الكلى واملثانة.
 كما أنها تستعمل كمضمضة لعالج التهاب احللق واللثة والقرح.

يستخدم زيته في تدليك األطراف املرهقة، وشرابه الساخن يزيل 
الصداع، وكثيرا ما يوصى باســتعماله للعناية بالبشرة وبالشعر، 

وتستخدم أغصانه في البخور.

فوائد اكليل اجلبل
يعتبر مصدرا جيدا لڤيتامني (A) و(C) ويحتوي على احلديد بنســبة عالية 
لــذا يوصف للمصابني بفقر الدم، كما يفيد الســلق في عالج اجلروح اخلفيفة 

كضماد ســطحي ألن له خاصية مســكنة وميكن اســتعماله مسحوقا كمرهم 
للجروح املتقيحة. كما اثبتت الدراســات السويسرية ان السلق له العديد 

من الفوائد وتشمل القدرة على تنظيم مستويات السكر في الدم، ومنع 
أنواع مختلفة من السرطان، وحتسني الهضم، وتعزيز اجلهاز املناعي، 

واحلــد من حمى والتهاب القتالية، وانخفاض ضغط الدم، ومنع 
أمــراض القلب، وأيضا زيادة قوة العظام والتنمية، وإزالة 

السموم من اجلسم، وتقوية عمل الدماغ.

فوائد السلق


