
سلطة املوسمشوربة الكزبرة بالكرمية
الصحية

املقادير

٭ نصف باقة بقدونس مفروم فرما خشنا
٭ حبة بصل اخضر مقطع الى مكعبات

٭ ٢ حبة بصل مفروم فرما ناعما
٭ ٤ حبة خيار مقطعة مكعبات

لتحضير الصلصة

٭ ٤ مالعق من زيت الزيتون، ٢ ملعقة كبيرة خل
٭ ملعقة كبيرة ليمون، رشة ملح وفلفل

الطريقة

٭ فــي طبــق التقــدمي، ضعــي 
الطماطــم والبقدونس والبصل 
االخضــر واخليــار  والبصــل 
واخلطــي جيــدا حتــى تتداخل 

املكونات.
٭ في وعاء صغير، اخلطى زيت 
الزيتون واخلل واخلردل وامللح 
والفلفل االبيــض وحركي حتى 

تتجانس املكونات.
٭ اســكبي الصلصة فوق طبق 
الســلطة، حركي قليــال ثم يقدم 

الطبق مباشرة.

املقادير

٭ كوب وربع الكوب من الشوفان 
املطحون، ثلث كوب من الزبدة

٭ ربع كوب من العسل
٭ ملعقتان كبيرتان من السكر الناعم
٭ ملعقتــان كبيرتــان مــن الكرز 

بالسكر
٭ ملعقتــان كبيرتان مــن الفاكهة 

املجففة املفرومة
٭ ربع كوب من البندق املدقوق

٭ ثلثا كوب من الشوكوال املقطع

طريقة التحضير

٭ توضــع الزبــدة مع العســل في وعــاء خاص 
بامليكروويف وتطهى على درجة عالية ملدة دقيقة، 
ومن ثم يضاف اليها الشــوفان والسكر والفاكهة 
والكــرز والبندق، وتخلط املكونــات جيدا حتى 
تتماسك وتتجانس، بعدها يسكب املزيج بالتساوي 
في وعاء مربع أو مســتطيل خاص بامليكروويف 
مدهون بالزبدة ومغطى بورق غير الصق ويطهى 
في امليكروويف على درجة متوسطة ملدة ٦ دقائق، 
بعدها يخــرج من الفرن ويبرد قليال ويقطع الى 

١٦ قطعة.
٭ توضع الشوكوال في وعاء خاص بامليكروويف 
ويطهى على درجة عالية ملدة ٣ دقائق مع التحريك 
من وقت آلخر حتى يصبح ناعما، ثم تدهن قطع 

الشوفان بالشوكوال وتبرد قبل تقدميها.

املقادير

٭ ٤ صدور دجاج كاملة
٭ كوب مرق الدجاج

٭ نصف كوب زيت زيتون
٭ رشــة كل من ملح/ فلفل 
أسود/ جوزة الطيب/ بابريكا

مقادير احلشوة

٭ ٤ أعواد روزماري مفروم 
(اكليل اجلبل)

٭ ٢٠٠غ جنب الفيتا
٭ ١٠٠غ جوز مفروم
٭ رشة فلفل أسود

الطريقة

٭ فــي وعاء عميــق تخلط 
مقادير احلشوة مع بعضها.
٭ تغســل صــدور الدجاج 
جيـــــــدا وتتبــــل بامللــح 
والفلفل االســود والبابريكا 
وجوزة الطيب وتدهن بزيت 

الزيتون.
٭ حتشــى صــدور الدجاج 
باحلشــوة بحيــث توضــع 
احلشوة بني اجللد واللحم.

٭ تصف في قالب مناســب 
للخبــز وتدخــل الفرن على 
درجــة حــرارة ٢٥٠ مئوية 
ملدة نصف ســاعة ثم يصب 
عليه مرق الدجاج ويترك ملدة 
نصف ساعة اخرى على ٢٠٠ 

درجة.

بسكويت الشوفان بالشوكوالتة

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
مائدة رمضان

باألمــالح  غنــي 
وميكــن  واملعــادن 
كمــواد  اســتخدامه 
عطريــة مــع األغذية 
في حــاالت فقر الدم، 
يحافــظ  أنــه  كمــا 
علــى حيوية اخلاليا 

اجلسمية وشبابها.

فوائد الزعفران

سكري مجروش
غنــي باأللياف الغذائية، حيــث يحتوي هذا 
النــوع من التمر على كميــات جيدة من األلياف 
التي تســاهم في عملية الهضم، ومتنع االصابة 
باالمســاك، وذلك من خالل تعزيز حركة االمعاء 

بشكل صحي.

تشبه الفاصولياء من حيث تركيبها 
العـــــام وهـــــي تعتبر غــذاء ممتازاً 
للشيوخ واملصابني بضعـــف املعدة 

ألنهــا ســهلة الهضــم لــذا ينصح 
بإعطائها لألطفـــــال بعد سلقها 

جيدا مع عصير البرتقال واللنب 
فهي تزودهم مبا يحتاجون 

احلديــد  مــن  إليــه 
وڤيتامني ج.

فوائد البازالء

الدجاج املشوي بالروزماري

املقادير

٭ ٤ حبــات كزبــرة 
خضراء

٭ ٣ كــوب شــوربة 
دجاج

٭ بصلة
٭ ٣ فص ثوم مقطع 

شرائح
٭ كوب كرميا

٭ سمن
٭ ملح

٭ فلفل حسب الرغبة
هيـــل  رشـــــة  ٭ 

مطحون
بارميــزان  جــنب  ٭ 

(اختياري)

الطريقة

٭ يشوح البصل والثوم في السمن حتى يصبح شفافا.
٭ توضع معهم الكزبرة وتشوح قليال.

٭ توضع الشوربة وامللح والفلفل والهيل وعندما تغلي تهدأ النار وتترك حوالي ١٠ دقائق فقط حتى ال تفقد 
الكزبرة الڤيتامينات املوجودة بها.

٭ تخلط في اخلالط ثم ترجع على النار ويضاف لها الكرميا وجبنة بارميزان.
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