
املقادير:

٭ ٢ كوب طحني أبيض
٭ كوب طحني نخي (حمص)

٭ كوب سكر ناعم
٭ نصف كوب زيت ذرة

٭ نصف كوب زبدة ذائبة

الطريقة:

٭  نضع طحني النخي في مقالة ونحمصه على نار هادئة.
٭  نخلط الســكر مــع الزيت والزبدة ثــم نضيف نوعي 

الطحني وتعجن باملاء لتصبح عجينة.
٭  وترتاح قليال الى الثالجة ثم ُتكّور كورا صغيرة وُتخبز 
بفرن متوسط احلرارة إلى أن حتمر قليال، ثم تترك حتى 

تبرد ثم تقدم.

طريقة عمل التوفي:

٭ ضعي السكر على النار وقلبيه جيدا 
حتى يذوب ويتحول لونه الى اللون البني 
الفاحت، ثم أضيفي إليه الزبدة والقشطة، 
وحركي املزيج ليصبــــح مزيج التوفي 

جاهزا، ثم ارفعي عن النار.

٭  اغمسي كرات البسكـــــويت التــــي 
تـــم إعدادها سابقــــا فــــي التوفي ثـــم 
ارفعيهــــــا برفـــق، عنـــــد االنتهاء من 
غمــس الكــــــور صفيهــــــا في صحن 

التقدمي.
٭  ميكنك تزيني كرات التوفي بالشيكوالته 

املذوبة. وبالهنا والشفاء.

طريقة العمل:

٭ في وعاء، انخلي الســميد والدقيق والبيكنج 
باودر واخلطي جيدا حتى تتجانس املكونات.

٭ أضيفــي الزبــدة ومــاء الزهــر واخلطي جيدا 
حتى تتجـــانس املكونات وحتصلي على عجينة 

متماسكة.

٭ غطي الوعاء واتركي العجينة ترتاح لليلة كاملة.
٭ لتحضير احلشــوة: اخلطي فــي وعاء اجلوز 
والسكر وماء الزهر واخلطي جيدا حتى تتجانس 

املكونات.
٭ خذي ما يقارب ملعقة كبيرة من العجني وكوريها 
ثم احدثي فجوة بداخلها واحشيها بحسب رغبتك 

واغلقيها جيدا.

٭ ضعــي العجينة في قالــب املعمول لتحصلي 
على الشكل املطلوب ثم صفيها في صينية فرن.
٭ أعيــدي الكرة حتى انتهــاء الكمية ثم اخبزي 
املعمول في فرن محمي مسبقا على حرارة متوسطة 

ملدة ١٢ دقيقة تقريبا.
٭ أخرجــي الصينية من الفرن وانثري الســكر 

البودرة مباشرة على األقراص.
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رمضـانية
إعداد: أحمد الشمري

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
العسيلةمائدة رمضان

تعتبر من األنواع املميزة في منطقة القصيم 
الحتوائهــا على كميــة من العناصــر الغذائية، 
حيث حتوي نســبة ٣٢٪ مــن اجللوكوز و٣٥٪ 
مــن الفراكتوز وال حتتوي على ســكر أبيض أو 

سكر السكروز.

الزعتــر البري: لو لديــك ضيق في 
التنفس جرب وضع كمية صغيرة من 
الزعتر البري على طرف فمك كعالج، فهذا 
العشب يعتبر مضادا اللتهابات احللق 
والسعال واألرق والصداع، وليس ذلك 
فقط فهو يحتوي على مضادات لألكسدة 
أكثــر بـ ٤٢ مرة من التفاح وأكثر بـ ٣٠ 
مرة من البطاطا احللوة وأكثر بـ ١٢ مرة 

من البرتقال.

فوائد الزعتر البري
البرتقال، فاكهة الشــتاء األولى غني بالفيتامني (ج) ويقي من مرض «االســقربوط» الذي يســبب 

ضعف البنية وإدماء اجللد وتبقعه، كما يسبب ارتباك الهضم وضعف الشهية للطعام وعدم قدرة 
اجلســم على مقاومة االلتهابات، إن برتقالة واحدة يتناولها اإلنسان في اليوم كفيلة بتزويده مبا 

يحتاج اليه من الفيتامني (ج) ولكن اإلكثار من تناول البرتقال وخاصة العصير يســبب تآكل 
األسنان، كما ينصح املصابون بالقرحة املعدية باإلقالل من تناول البرتقال ألنه يزيد من حدة 

املرض، هذا ويحتوي البرتقال على البروتينات والدهون والسكريات وبعض املواد املعدنية 
كالكالسيوم والبوتاسيوم. باالضافة الى هذا الفيتامني يحتوي البرتقال على فيتامني 

(أ - ب) كما أن قشــور البرتقال تفيد األمعاء وُتنشــط إفراز الكبد ولها خواص 
مقوية ومهدئة لألعصاب، كما أنها حترك الشهية وتنبه إفراز املعدة.

فوائد البرتقال

طريقة التحضير:

٭ لتشكيل كرات البسكويت: ذوبي الزبدة وضعي عليها البسكويت. أضيفي الدانيت وقلبي 
البسكويت جيدا. اعجني خليط البسكويت وشكليها على شكل كرات واتركيها جانبا.

املكونات:

٭ نصف كوب سميد ناعم
٭ كوب دقيق لكل االستخدامات

٭ نصف ملعقة صغيرة بيكنج باودر
٭ كوبان زبدة مذوبة على حرارة الغرفة

٭ نصف ملعقة صغيرة ماء زهر

لتحضير احلشوة:

٭ كوب جوز مجروش
٭ ربع كوب سكر

٭ ملعقة صغيرة ماء زهر
٭ سكر بودرة للزينة حسب الرغبة

املقادير:

٭ ٣٠٠ غــرام زبدة مذابة،  
٢ كوب طحني عادي، صفار 

البيض
٭ نصف كوب حليب دافئ

٭ ملعقة صغيرة سكر
٭ نصــف ملعقة صغيرة 

بيكنج بودر

للحشو:

٭ ٢٠٠ غرام متر ناعم
٭ ربع كوب زبدة

٭ ملعقة طعام ماء الورد، 
ملعقــة شــاي مســحوق 
شــاي  ملعقــة  القرفــة، 
الهيــل، ملعقة  مســحوق 

شاي مسحوق الكمون

للتزيني:

٭ صفار البيض
٭ ملعقة طعام حليب

٭ الطريقة:

٭ ُتخلط الزبدة والطحني، صفار البيض، 
احلليب والسكر في العجان الكهربائي 
حتى يتجانس اخلليط ويصبح عجينا 

أملس، يغطى ويترك ملدة ١٢ ساعة.
٭ يضاف البيكنج باودر ويفرد العجني 
بواسطة نشابة على سطح ناعم أملس 
مرشــوش بقليل مــن الطحني ويعجن 
ملــدة ٥ دقائــق، ثم ُيقســم العجني الى 
٢٤ قطعة متساوية وُيشكل على هيئة 

دائرة صغيرة احلجم.
٭ تخلــط كل املكونات للحشــو حتى 
تتجانس املكونات، ثم يحشى العجني 
مبلعقة صغيرة من احلشو ويقفل جيدا 
من كل اجلهات ويشكل على هيئة دائرة 
مسطحة بارتفاع ١ سم، ثم ُيدهن العجني 

بخليط من احلليب والبيض.
٭ يســخن الفــرن علــى حــرارة ٣٠٠ 
فهرنهايت، ثم ُيخبز في الفرن حلوالي 
١٥ - ٢٠ دقيقــة أو حتى يصبح ذهبي 

اللون.

كليجة التمر

الُغريبة

التوفي بالبسكويت

املقادير:

٭ نصف كوب سكر
٭ نصف باكيت زبدة

٭ ١ قيمر

مكونات البسكويت:

٭ ٢ بسكويت شاي كبير
٭ ١ زبدة، ٢ دانيت فانيال

٭ ٢ دانيت بسكويت

معمول العيد باجلوز


