
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
مائدة رمضان

روثانة
نوع من أنواع التمور والرطب الذي اشتهرت 
به املدينة املنورة يساعد في احلصول على وزن 
صحي، وتعتبر غنية باأللياف الغذائية التي تساعد 
علــى التخلص من الكولســترول، باالضافة الى 
احتوائها على نسب منخفضة جدا من الدهون، 
االمر الذي يساعد على فقدان الوزن، واحلفاظ عليه 
ضمن احلدود الطبيعية، يساعد على التخفيف 
من مشاكل اجلهاز الهضمي وذلك لطراوة التمور 

الطازجة وسهولة هضمها.

املكونات

٭ غ بقدونس
٭ ٥٠غ طماطم

٭ ٣٠غ بصل
٭ ٥٠غ دبس

٭ ٣٠غ بذور الرمان
٭ ٢٠غ برغل

٭ ٢٠ مل زيت الزيتون
عصيــر  مــل   ٢٠ ٭ 

الليمون
٭ ٥غ ملح

٭ ٣٠غ ليمون طازج
٭ ١٠غ نعناع

الطريقة

٭ في اناء عميق نخفق البيض والسكر حتى ان يصبح قوامه مقارب للكرمية.
٭ نخلط املكونات اجلافة في اناء آخر قبل اضافتها خلليط البيض والسكر.

٭ نضيف املكونات اجلافة بالتدريج ثم نضيف املكونات السائلة ونخلطها حتى يتجانس 
اخلليط ثم نضعها في قالب اخلبز ونرش على وجه الكيكة الفســتق املجروش ورشة 

من امللح اخلشن. نضعها بالفرن الساخن بدرجة ١٨٠ ملدة ٤٠ دقيقة او حتى تنضج.
٭ تزين بصلصة التوفي او الكرمية اجلنب والفستق املجروش.

مالحظة

٭ بامكانة استخدام اي قالب للخبز من حيث الشكل.
٭ الكمية تكفي قالبني متوسطني احلجم أو ٢ كيلو من الكيك.

املقادير

٭ ٤٠٠غ فلفل أخضر طويل

مقادير الصلصة

٭ ٢ كوب ماء ســلق اللحم، ربع كوب زيت 
زيتون، ربع كوب ليمون، ٥ فصوص ثوم، 

ملح

مقادير احلشوة

٭ ١ كوب أرز، نصف كوب شبنت
٭ ١ بصلة كبيرة مفرومة، ٣ شرائح 
حلــم الغنــم مقطعة إلــى مكعبات 
ومســلوق باملاء وبهــارات اللحم، 
ماء لســلق اللحــم، ربع كوب زيت 

زيتون، ملح

اإلعداد والتقدمي

٭ يفرم البقدونس ناعما ويوضع جانبا. يقطع كل من البصل والطماطم إلى مكعبات صغيرة. يغسل البقدونس ويصفى من 
املياه ويوضع في وعاء. يضاف إليه البصل، والنعناع املفروم، والطماطم، والبرغل، والدبس، وزيت الزيتون وعصير الليمون. 

تخلط املكونات جيدا وتوضع في طبق التقدمي. يزين الطبق بالطماطم املفرومة، والبصل، وحبوب الرمان وأوراق النعنع.

الطريقة

٭ في قدر يســلق اللحم في املاء املغلي والبهارات مع احلرص على 
إزالة الزبد من حني آلخر. يغطى ويترك على نار متوســطة مدة ٤٥ 
دقيقــه الى ساعـــــة، عند النضــج يصفى اللحم مــع االحتفاظ مباء 

السلق جانبا.
٭ في اناء عميق تخلط جميع مقادير احلشوة وتتبل بامللح.

٭ في اناء آخر تخلط مقادير الصلصة جيدا حتى متتزج.
٭ نقوم بتفريغ قرون الفلفل بحيث يقطع الرأس وتنظف من الداخل 
بعد ذلك حتشى ثم تصف في قدر مناسبة وتغمر بالصلصة وتوضع 

على نار هادئة ملدة ٤٥ دقيقة.

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.

اســتعمل قدمــاء املصريني الهيل كمنظف لألســنان عبر مضغه، كما 
اســتخدمه الرومان ملكافحة أوجاع املعدة بعد والئمهم، باإلضافة إلى 
اســتخدامهم له في األطعمة والعطور. وفى ثقافتنا العربية يحتل 
الهيل مكانة كبيرة، حيث يسحق مع حبوب النب كما يستعمل في 
سلق اللحوم بأنواعها، حيث يعطي رائحة ومذاقا رائعا ملرقها 
وعموما يقول املتخصصون ان الهيل له فوائد رائعة، 
كطارد للغازات وفاحت للشهية ومنشط هضمي 
ومضاد لإلحســاس بالقــيء والغثيان 

والتجشؤ.

فوائد احلبهان «الهيل» 
األرز غني جدا باملواد النشوية ويحتوي 
علــى نســبة قليلــة مــن املــواد الدهنيــة 
والبروتينية وفيه كمية من األمالح العضوية 
كالبوتاسيوم والصوديوم واملغنسيوم واليود 
والفوسفور تعود فوائد األرز وقشره الذي 
يحوي الڤيتامني (ب) ومينح األرز اجلسم 
طاقــة حرارية كبيرة تســاعد املصابني 
بالضغط وهو ذو خاصة قابضة لذا يوصف 

للمصابني باإلسهال وخاصة األطفال.

فوائد األرز

املقادير

٭ ١٠٠ غرام حلم الضأن، ٢ معلقة طعام زيت زيتون، عدد ٢ بصل 
كبير مقطع، ٤ فصوص ثوم مقطع ناعم

٭ ملعقتا شاي كركم، ملعقتا شاي كمون
٭ نصــف ملعقة شــاي قرفة، عدد ١ فلفــل أحمر حار مقطع، ١٠٠ 
غــرام معجون طماطم. ١٫٧ ليتر بوليون خضار، ١٧٥ غرام عدس 
اخضــر، عدد ٢ جزر مقطع، عدد ١ بطاطا حلوة مقطعة، ٥ عيدان 
كراث مقطع، ٢/٣ شدة كزبرة مقطعة، عدد ١ ليمون مقطع للتزيني

شوربة حريرة
 معلقة طعام زيت زيتون، عدد  معلقة طعام زيت زيتون، عدد  بصل 

 ليمون مقطع للتزيني

محشي فلفل

الطريقة

٭ يطهى حلم الضأن على حدة 
ويوضع جانبا. يقطع اخلضار 
إلــى مكعبات صغيــرة وتغلى 
بزيــت الزيتون تباعا ـ البصل 
والثوم والفلفل احلار والكرفس 
والبطاطا واجلزرـ  وتترك على 
النار ملدة ١٥ دقيقة حلني نضوج 
اخلضــراوات ومــن ثم تضاف 
التوابل والعدس األخضر واللحم 

املسلوق.

تبولة مع الرمان
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أعداد: أحمد الشمري

املقادير

٭ كوب طحني ابيض 
٭ كوب بقسماط، ٥ بيضات 

٭ ٢ كوب فستق مطحون 
٭ ١ كوب سكر، نصف كوب 

زيت نباتي، علبة قشطة 
٭ ١ م.ط هيل بودر 

٭ ١ م.ط بيكنج باودر، ١ م.ط 
بيكربونــات الصوديوم ، ١ 

م.ش صبغة خضراء

للتزيني

٭ كرميــة التزيــني، ١ علبة 
قشطة، ١ كيس بودرة الكرمي 

كراميل، نصف كوب سكر
٭ ٥٠غ جبنة كرميي

٭ ثــالث ارباع كــوب مربى 
املشمش،فستق مجروش

كيكة
الفستق


