




1نكهات طيبة على المائدة

نحن نعلم كم هو متعٌب ا�ضتقبال ال�ضيوف فـي منازلكم، ولهذا نقدم لكم كتيب "نكهات طيبة
ا. مع الو�ضفات ال�ضحية الع�ضوية، على املائدة"، الدليل الأمثل لنيل ر�ضا �ضيوفكم ور�ضاكم اأي�ضً

والو�ضفات ذات اخلم�س جنوم، واخلدمات املخ�ض�ضة املوجودة ل�ضمان راحتكم، �ضن�ضمن لكم اأّن
جمعتكم القادمة �ضتكون مكّللة بالنجاح.

لقد األهمنا م�ضروع الزراعة الع�ضوية ل�ضوق ال�ضم�س البلدي واخليارات العديدة للمطاعم الفاخرة املتوفرة فـي الأردن 
لن�ضع هذا الكتيب بني اأيديكم. فقد تعاونت فنادق ومنتجعات موفنبيك الأردن لتقدمي اأبرز و�ضفاتهم لكم، كما يقدم لكم 
انرتكونتيننتال منتجع العقبة و�ضفات �ضرية �ضتنال اإعجابكم. �ضت�ضعد عائلتكم و�ضيوفكم مبائدتكم ذات اخلم�ضة جنوم!

ل�ضتم من هواة الطبخ، ومع ذلك حتبون ا�ضتقبال ال�ضيوف فـي منزلكم؟ ل داعي للقلق! الآن مع جراند حياة عّمان اأ�ضبح 
ل�ضتقبال �ضيوفكم طعم اآخر مع خدمة "حياة فـي منزلكم". األ حتبون وجود �ضيف حمرتف فـي منزلكم مع نادلنينْ متواجدين 

خلدمتكم؟ اطلعوا على �ضفحة 30 ملزيد من التفا�ضيل.

مع كتيب "نكهات طيبة على املائدة"، �ضتح�ضلون على وجبات فاخرة وخدمات راقية،
كل ما عليكم فعله هو تلقي املديح والثناء من �ضيوفكم!

بالهناء والشفاء!

شكر خاص
ن�ضكر �ضوق ال�ضم�س البلدي الراعي الرئي�س لهذا الكتيب، واملدعوم من قبل INVESTBANK، بالإ�ضافة اإلى اجلهات

الراعية الأخرى؛ فندق جراند حياة عمان، انرتكونتيننتال منتجع العقبة،
 وفنادق ومنتجعات موفنبيك الأردن.

كتابة وت�ضميم واإ�ضراف
املرجع للمطبوعات© 2015

+962-6-5537576  
+962-6-5537675 

�س ب 850764 الأردن 11185    
www.nakahat-ailiyeh.com

فرصة رعاية!
اإذا كنتم ترغبون برعاية دليلنا القادم، توا�ضلوا معنا على :

marketing@almarjipublications.com
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نكهات الطبيعة
�ضواء وقع اختياركم على البيتزا بالنعناع، اأو التني املخبوز، فاإن الو�ضفات الع�ضوية 

املقدمة من �ضوق ال�ضم�س البلدي تعد خياًرا مثالًيا، فهي لي�ضت مغذية فح�ضب، بل �ضهية 
ا! هل ترغبون ب�ضراء مكونات �ضحية وع�ضوية؟ من الفاكهة واخل�ضروات اإلى زيت  اأي�ضً

الزيتون والأع�ضاب، �ضوق ال�ضم�س البلدي طريقكم حلياة �ضحية تزخر بالنكهات.

حساء الجزر والبرتقال 
الكمية تكفي 4 اأ�ضخا�س

مدة التح�ضري: 10 دقائق
مدة الطهي: 30 دقيقة

مقادير ع�ضوية من �ضوق ال�ضم�س البلدي*: 7

المقادير 
زيت زيتون من �ضوق ال�ضم�س

1 ب�ضل من �ضوق ال�ضم�س مفروم ناعًما
1 كغم جزر من �ضوق ال�ضم�س مق�ّضر ومفروم خ�ضن

4 اأكواب مرق الدجاج اأو اخل�ضروات
1 برتقال من �ضوق ال�ضم�س

1 ملعقة كبرية بقدون�س طازج من �ضوق ال�ضم�س 
1 بطاطا )115 غم( من �ضوق ال�ضم�س مفرومة ناعًما

3 �ضن ثوم من �ضوق ال�ضم�س مهرو�س
ملح وفلفل

طريقة التحضير 
1.  ن�ضخن مقالة كبرية على نار متو�ضطة احلرارة ونر�س على �ضطحها زيت زيتون، 

ونطهو الب�ضل مع التحريك من حني اإلى اآخر ملدة ثالث دقائق اأو حتى ي�ضبح الب�ضل 
طرًيا، ثم ن�ضيف اجلزر والثوم والبطاطا ونرتكها على النار مع التحريك من حني اإلى 

اآخر ملدة خم�س دقائق اأو حتى ت�ضبح طرية
2.  ن�ضيف املرق، ونرتكه حتى يغلي، ثم ناأخذ �ضريحتني من ق�ضر الربتقال ون�ضيفها اإلى 

القدر ونخف�س احلرارة اإلى متو�ضطة-منخف�ضة. نرتكها على نار هادئة ملدة 20 دقيقة 
اأو حتى ين�ضج اجلزر. نزيل ق�ضور الربتقال ونتخل�س منها 

3.  ن�صعها جانًبا ملدة خم�س دقائق لتربد، ون�صتخدم اخلالط الكهربائي لطحنها حتى ي�صبح 
قوامها ناعًما. نع�ضر الربتقال، ون�ضيف الع�ضري اإلى املرق، ون�ضعه على نار متو�ضطة 

احلرارة ونرتكه على النار ملدة دقيقتني اأو حتى ي�ضخن متاًما، ونزين احل�ضاء بالبقدون�س

* يوفر �ضوق ال�ضم�س البلدي منتجات ع�ضوية من مزارع فـي عجلون، تباع هذه املنتجات كل يوم 
جمعة فـي برية الأردن )11:00 – 14:00(

للتوا�ضي واملواعيد فـي رم�ضان
 +962-772073446 

للمزيد من املعلومات
 Alshams Farmers Market
 alshamsfarmersmarket.com
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حساء البروكلي
الكمية تكفي 4 اأ�ضخا�س

مدة التح�ضري: 15 دقيقة
مدة الطهي: 15 دقيقة

مقادير ع�ضوية من �ضوق ال�ضم�س البلدي*: 7

المقادير
زيت زيتون من �ضوق ال�ضم�س

1 ب�ضل من �ضوق ال�ضم�س مفروم ناعًما
2 �ضن ثوم من �ضوق ال�ضم�س مهرو�س 

1 لرت )4 اأكواب( مرق اخل�ضروات
450 غم بروكلي من �ضوق ال�ضم�س مقطعة اإلى زهرات

75 غم اأوراق �ضبانخ �ضغرية من �ضوق ال�ضم�س
½ كوب اأوراق ريحان طازجة من �ضوق ال�ضم�س

 كوب كرمية حام�ضة
1ملعقة كبرية �ضل�ضة بي�ضتو الريحان 

جبنة بارميزان ح�ضب الرغبة
عروق ريحان طازجة من �ضوق ال�ضم�س للتقدمي  

�ضرائح خبز حمم�س للتقدمي 

طريقة التحضير 
1.  ن�ضخن مقالة على نار متو�ضطة احلرارة، ونر�ضها بزيت الزيتون، ثم ن�ضيف الب�ضل 

مع التحريك ملدة خم�س دقائق اأو حتى ي�ضبح الب�ضل طرًيا. ن�ضيف الثوم مع 
التحريك ملدة دقيقة واحدة اأو حتى يبداأ بالن�ضج

2.  ن�ضيف مرق اخل�ضروات ونرتكه ليغلي، ثم نغطي املقالة، ونخفف احلرارة اإلى درجة 
منخف�ضة، ونرتكه على نار هادئة ملدة خم�س دقائق. ن�ضيف الربوكلي ونرتكه على 
النار ملدة �ضت اإلى �ضبع دقائق اأو حتى ت�ضبح اخل�ضروات طرية. ن�ضيف ال�ضبانخ 

ونرتكهاعلى نار هادئة ملدة دقيقة واحدة اأو حتى تذبل، ثم نرتكها جانًبا لتربد 
3.  ن�صيف اأوراق الريحان، ونخلط ثلث اخلليط فـي اخلالط الكهربائي حتى ي�صبح 

ناعًما ون�ضعه فـي وعاء اآخر، ونكرر هذه اخلطوة مرتني مع الكمية املتبقية، ثم نطهو 
احل�ضاء على نار متو�ضطة احلرارة ملدة دقيقتني اأو حتى ي�ضخن متاًما

4.  منزج الكرمية احلام�ضة مع �ضل�ضة البي�ضتو فـي وعاء، ثم نق�ضم كمية احل�ضاء بني 
الأوعية، ونزينها مبزيج الكرميا والبي�ضتو وعروق الريحان وجبنة البارميزان ح�ضب 

الرغبة. يقّدم هذا الطبق مع اخلبز املحم�س

* يوفر �ضوق ال�ضم�س البلدي منتجات ع�ضوية من مزارع فـي عجلون، تباع هذه املنتجات كل يوم 
جمعة فـي برية الأردن )11:00 – 14:00(

للتوا�ضي واملواعيد فـي رم�ضان
 +962-772073446 

للمزيد من املعلومات
 Alshams Farmers Market
 alshamsfarmersmarket.com
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السلطة
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سلطة األفوكادو والكينوا مع خل البلسميك 
الكمية تكفي 4 اأ�ضخا�س

مدة التح�ضري: 15 دقيقة
مدة الطهي: 12 دقيقة

مقادير ع�ضوية من �ضوق ال�ضم�س البلدي*: 7

المقادير 
1  كوب حبوب كينوا بي�ضاء مغ�ضولة جيًدا

2 برتقال اأبو �ضرة من �ضوق ال�ضم�س مق�ضرة ومقطعة
½ كوب اأوراق ريحان طازجة من �ضوق ال�ضم�س مقطعة

1حبة اأفوكادو كبرية من �ضوق ال�ضم�س مقطعة اإلى �ضرائح رقيقة
2  ملعقة كبرية زيت زيتون من �ضوق ال�ضم�س

1 فلفل حلو اأحمر كبري من �ضوق ال�ضم�س مقطعة اإلى �ضرائح رقيقة 
3 ملعقة �ضغرية زيت زيتون من �ضوق ال�ضم�س

 كوب ع�ضري ليمون من �ضوق ال�ضم�س
¼ كوب خل البل�ضميك

5 حبات فراولة )اختياري(

طريقة التحضير 
1.  ن�ضلق حبوب الكينوا فـي قدر كبري من املاء املغلي ملدة 12 دقيقة اأو حتى ت�ضبح طرية، 

ن�ضفيها ونغ�ضلها مباء بارد، ثم ن�ضفيها من املاء ون�ضعها فـي وعاء كبري 
2.  ن�ضيف الفلفل احللو الأحمر والربتقال والأفوكادو والريحان وزيت الزيتون اإلى حبوب 

الكينوا، ونتبل الطبق بامللح والفلفل الأ�ضود، ثم ن�ضيف ع�ضري الليمون وخل البل�ضميك 
ونقلب ال�ضلطة برفق حتى تتجان�س املكونات، ونزينها بالفراولة ونقدمها

* يوفر �ضوق ال�ضم�س البلدي منتجات ع�ضوية من مزارع فـي عجلون، تباع هذه املنتجات كل يوم 
جمعة فـي برية الأردن )11:00 – 14:00(

للتوا�ضي واملواعيد فـي رم�ضان
 +962-772073446 

للمزيد من املعلومات
 Alshams Farmers Market
 alshamsfarmersmarket.com
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الطبق 
الرئيسي
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بيتزا الطماطم بالنعناع 
الكمية تكفي 4 اأ�ضخا�س

مدة التح�ضري: 15 دقيقة
مدة الطهي: 35 دقيقة

مقادير ع�ضوية من �ضوق ال�ضم�س البلدي*: 6

المقادير
2 ملعقة كبرية زيت زيتون من �ضوق ال�ضم�س

1 ب�ضل من �ضوق ال�ضم�س مفروم خ�ضن
2 �ضن ثوم من �ضوق ال�ضم�س مهرو�س

500 غم حلم عجل مفروم
½ ملعقة �ضغرية بهارات م�ضّكلة

½ ملعقة �ضغرية فلفل اأ�ضود
½ ملعقة �ضغرية ملح

½  ملعقة �ضغرية بابريكا
½  كوب مرقة حلم عجل

1 ملعقة كبرية اأوراق بقدون�س طازجة من �ضوق ال�ضم�س مفرومة ناعًما
2 ملعقة كبرية �ضنوبر حمم�س

200 غم عجينة بيتزا م�ضتديرة جاهزة 
2 ملعقة كبرية معجون الطماطم

½ كوب اأوراق نعناع طازجة من �ضوق ال�ضم�س
 كوب طماطم كرزية من �ضوق ال�ضم�س مقّطعة اإلى اأن�ضاف

 كوب لنب زبادي

طريقة التحضير 
1.  ن�ضخن الفرن على درجة 180 مئوية، ثم ن�ضخن الزيت فـي مقالة على نار 

متو�ضطة احلرارة
2.  ن�ضيف الب�ضل والثوم ونرتكه على النار مع التحريك ملدة خم�س دقائق اأو حتى يلني الب�ضل

3.  ن�ضيف حلم العجل املفروم، ونرتكه حتى ين�ضج مع التحريك مبلعقة خ�ضبية لتفتيت 
اأية كتل ملدة خم�س دقائق اأو حتى يتحّمر اللحم

4.  ن�ضيف التوابل واملرق ونرتكه على النار ملدة خم�س دقائق اأو حتى يتم امت�ضا�س 
ال�ضائل تقريًبا

5.  ن�صيف البقدون�س وال�صنوبر ونحرك املزيج حتى يختلط، ثم نتبله بالبهارات امل�صّكلة 
والفلفل 

6.  نفرد دوائر عجينة البيتزا فـي �ضينية اخَلبز املبطنة بورق اخلبز، وندهنها مبعجون 
الطماطم ون�صع فوقها خليط اللحم املفروم

7.  نخبزها فـي الفرن ملدة 15-20 دقيقة اأو حتى ت�ضبح العجينة ذهبية ومقرم�ضة
8. للتقدمي، نزين البيتزا بالطماطم الكرزية واأوراق النعناع والقليل من اللنب 

* يوفر �ضوق ال�ضم�س البلدي منتجات ع�ضوية من مزارع فـي عجلون، تباع هذه املنتجات كل يوم 
جمعة فـي برية الأردن )11:00 – 14:00(

للتوا�ضي واملواعيد فـي رم�ضان
 +962-772073446 

للمزيد من املعلومات
 Alshams Farmers Market
 alshamsfarmersmarket.com
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فطيرة لحم الضأن 
الكمية تكفي 4 اأ�ضخا�س

مدة التح�ضري: 30 دقيقة
مدة الطهي: �ضاعتان

مقادير ع�ضوية من �ضوق ال�ضم�س البلدي*: 11

المقادير 
1 ملعقة كبرية زيت زيتون من �ضوق ال�ضم�س 

4  قطع حلم �ضاأن )�ضاق(
1 ب�ضل من �ضوق ال�ضم�س مقطعة اإلى �ضرائح

2 جزر من �ضوق ال�ضم�س مفرومة ناعًما
200 غم فطر من �ضوق ال�ضم�س مقّطع من الن�ضف
2 ملعقة كبرية اأوراق اإكليل اجلبل من �ضوق ال�ضم�س

¼ كوب )35 غم( مرق اللحم امل�ضوي جاهزة اأو حم�ضرة فـي املنزل
2 مكعب مرق حلم البقر مفتت

100 غم فا�ضولياء خ�ضراء من �ضوق ال�ضم�س مقطعة اإلى قطع بطول 2 �ضم
)puff pastry( 2 �ضريحة عجينة الرقائق

1بي�ضة من �ضوق ال�ضم�س خمفوقة بخفة 
30  غم زيت ذرة

 ½ ملعقة �ضغرية بهارات م�ضكلة
½ ملعقة �ضغرية فلفل اأ�ضود

½  ملعقة �ضغرية ملح
500 غم بازيالء من �ضوق ال�ضم�س

بروكلي مطهو على البخار: 
300 غم بروكلي من �ضوق ال�ضم�س

ع�ضري 1 ليمونة 
½ ملعقة �ضغرية ثوم مهرو�س من �ضوق ال�ضم�س

½ ملعقة �ضغرية ملح وفلفل اأ�ضود
4 ملعقة �ضغرية زيت زيتون من �ضوق ال�ضم�س

طريقة التحضير  
1.  ن�ضخن الزيت فـي مقالة كبرية عميقة على درجة حرارة متو�ضطة-مرتفعة، ون�ضيف قطع حلم 
ال�ضاأن ونرتكها على النار مع التقليب ملدة �ضت دقائق، اأو حتى حتمّر القطع من جميع اجلهات، 

ثّم ن�ضعها يف طبق عازل للحرارة
2.  ن�ضيف الب�ضل واجلزر والفطر واإكليل اجلبل اإلى املقالة ونرتكه حتى ين�ضج مع التحريك من 

حني اإلى اآخر ملدة خم�س دقائق اأو حتى يلني الب�ضل
3.  ن�ضع مرق اللحم على املزيج مع التحريك حتى يتجان�س، ثم ن�ضيف ثالثة اأكواب من املاء )750 
مل( مع التحريك املتوا�صل حتى ميتزج اخلليط جيًدا، ون�صيف بعدها مكعبات مرق حلم البقر 

ونرتكه على نار هادئة
4.  نعيد حلم ال�ضاأن اإلى املقالة، نخفف احلرارة اإلى درجة متو�ضطة-منخف�ضة، ونرتكه على النار 

مع تغطيته ملدة �ضاعة ون�ضف اأو حتى ين�ضج اللحم. ثّم ن�ضيف الفا�ضولياء ون�ضعه جانًبا ملدة 
ع�ضر دقائق ليربد

5.  ن�ضخن الفرن على درجة 220 مئوية. نق�صم خليط حلم ال�صاأن على اأربعة اأطباق عازلة للحرارة 
عمقها خم�ضة �ضنتمرتات )�ضعة كل واحد منها كوب ون�ضف(، ونقطع العجني اإلى اأربع قطع 

دائرية تكفي لتغطية �صطح كل طبق، ون�صغط على احلواف لإغالقها. نقطع العجينة الزائدة على 
�ضكل اأوراق ون�ضتخدمها لتزيني الفطرية. ندهن الفطرية بالبي�س، ونخبزها ملدة 15 دقيقة اأو 

حتى ت�ضبح العجينة ذهبية 
6.  وفـي الوقت ذاته، ن�ضخن الزيت فـي مقالة كبرية، ون�ضيف البازيالء والثوم ونرتكها على النار مع 

التحريك ملدة ثالث دقائق اأو حتى ت�ضبح البازيالء �ضبه طرية ون�ضيف ربع كوب )60 مل( ماء 
ونرتكها على نار هادئة، وبا�ضتخدام اأداة هر�س البطاطا، نهر�س البازيالء ب�ضكل جزئي ونتبلها 

بامللح والفلفل الأ�ضود والبهارات امل�ضكلة.
7. نقدم الفطرية مع الربوكلي املطهو على البخار والبازيالء املهرو�ضة. 

* يوفر �ضوق ال�ضم�س البلدي منتجات ع�ضوية من 
مزارع فـي عجلون، تباع هذه املنتجات كل يوم جمعة 

فـي برية الأردن )11:00 – 14:00(

للتوا�ضي واملواعيد فـي رم�ضان
 +962-772073446 

للمزيد من املعلومات
 Alshams Farmers Market
 alshamsfarmersmarket.com
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سمك القد مع صلصة الطماطم 
الكمية تكفي 4 اأ�ضخا�س

مدة التح�ضري: 10 دقائق
مدة الطهي: 30 دقيقة

مقادير ع�ضوية من �ضوق ال�ضم�س البلدي*: 5

المقادير 
2 ملعقة �ضغرية زيت زيتون من �ضوق ال�ضم�س

1 كغم �ضمك القد فيليه بدون جلد مقّطع اإلى اأربع قطع 
1  ب�ضلة كبرية من �ضوق ال�ضم�س مقطعة اإلى �ضرائح رفيعة

1  �ضن ثوم من �ضوق ال�ضم�س مفروم ناعًما
5 حبات زيتون اأ�ضود منزوعة النوى مقطعة اإلى �ضرائح

4 طماطم كبرية من �ضوق ال�ضم�س مق�ضرة ومنزوعة البذور ومفرومة
 كوب بقدون�س من �ضوق ال�ضم�س مفروم ناعًما

2 ملعقة �ضغرية معجون الطماطم
1 ملعقة �ضغرية �ضكر

300 مل مرق ال�ضمك 
2 ملعقة �ضغرية بقدون�س من �ضوق ال�ضم�س مفروم

ملح وفلفل اأ�ضود ح�ضب الرغبة

طريقة التحضير 
1.  ن�ضخن الفرن اإلى درجة 200 مئوية، ثم ن�ضخن الزيت فـي قدر كبرية ت�ضلح لو�ضعها 

داخل الفرن، حجمها يت�ضع ل�ضمك القد كاملة. نقلي ال�ضمكة فـي القدر، مع قلب 
اجلانب الذي يحتوي على اجللد اإلى الأ�ضفل على نار متو�ضطة-عالية ملدة دقيقة 

واحدة اأو حتى ي�ضبح اجللد مقرم�ًضا، نقلبها ونرتكها على النار ملدة دقيقة اإ�ضافية، 
ثم نرفعها عن النار با�ضتخدام مغرفة ذات ثقوب ونرتكها جانًبا 

2.  ن�ضيف الب�ضل والثوم اإلى الطنجرة ونقلبهما على درجة حرارة متو�ضطة ملدة اأربع اإلى 
خم�س دقائق اأو حتى ي�ضبح الب�ضل طرًيا مع التحريك املتوا�ضل، ن�ضيف الطماطم 
ومعجون الطماطم وال�ضكر واملرق، ونرتكها على نار هادئة لتن�ضج، ثم نر�س فوقها 

�ضرائح الزيتون، ونرتكها على النار مع التحريك ملدة 10-12 دقيقة 
3.  ن�ضع ال�ضمكة فوق ال�ضل�ضة ون�ضويها ملدة خم�س دقائق، ثم نرفعها عن النار، ونرتكها 

حتى ت�ضبح دافئة
4.  ن�صع القدر على درجة حرارة متو�صطة-عالية،  ونرتك ال�صل�صة لتغلي ملدة ثالث اإلى 

اأربع دقائق، حتى تقل كميتها وت�ضبح كثيفة. ن�ضيف ن�ضف كمية البقدون�س ونتبلها 
ح�ضب الرغبة بامللح والفلفل الأ�ضود. نق�ضم ال�ضل�ضة بني اأربعة اأطباق دافئة مع و�ضع 

قطعة من ال�ضمك على �ضطح كل طبق. ويقدم الطبق مبا�ضرًة، مع تزيينه با�ضتخدام 
كمية البقدون�س املتبقية

* يوفر �ضوق ال�ضم�س البلدي منتجات ع�ضوية من مزارع فـي عجلون، تباع هذه املنتجات كل يوم 
جمعة فـي برية الأردن )11:00 – 14:00(

للتوا�ضي واملواعيد فـي رم�ضان
 +962-772073446 

للمزيد من املعلومات
 Alshams Farmers Market
 alshamsfarmersmarket.com
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سري للغاية!
لي�ضقل  املنطقة  فـي  لبنان،  فـي  املولود  العربي،  غ�ضان  ال�ضيف  تنّقل  لقد 
مهاراته فـي املطبخ العربي. وهو يعمل الآن فـي اإنرتكونتننتال منتجع العقبة 
وي�ضاركنا و�ضفاته التي تلقى رواًجا كبرًيا فـي مطعم برج احلمام ال�ضهري.

كفتة

المقادير
100 غم حلم عجل

100 غم حلم خروف
1 ب�ضلة �ضغرية

½ كوب بقدون�س مفروم دون ال�ضيقان

طريقة التحضير
 نتبل اللحم ب�ضكل خفيف بامللح والفلفل الأبي�س والفلفل الأ�ضود ونطحنه 

مرتني، ثم جنعله متما�ضًكا با�ضتخدام القليل من الثلج، ون�ضّكله على اأربعة 
اأ�ضياخ، ونرتكه لريتاح فـي الثالجة ملدة �ضاعة على الأقل.

الشواء
 نبداأ ب�ضّي حلم العجل والدجاج، والذي �ضي�ضتغرق ثماِن دقائق على 

الفحم. وبعد مرور اأربع دقائق، نبداأ ب�ضّي الكفتة التي �ضت�ضتغرق اأربع 
دقائق اإلى اأن يكتمل �ضواء باقي قطع اللحم والدجاج.

طبق المشاوي المشّكلة من برج الحمام
الكمية تكفي 4 اأ�ضخا�س

شيش طاووق

المقادير
400 غم �ضدر دجاج مقطع اإلى مكعبات كبرية

1 ملعقة �ضغرية ثوم مفروم ناعًما
2 ملعقة كبرية معجون الطماطم

1 ملعقة كبرية زيت زيتون
1 ملعقة كبرية ع�ضري ليمون

ر�ضة ملح

طريقة التحضير
نخلط جميع مكونات ال�صل�صة، وننقع قطع الدجاج فيها ملدة 30 دقيقة 

على الأقل، ثم ن�ضع قطع الدجاج على الأ�ضياخ

لحم العجل

المقادير
400 غم حلم عجل ر�ضيع )من اخلا�ضرة( مقطعة اإلى مكعبات كبرية مثل 

قطع الدجاج
½ ملعقة �ضغرية فلفل اأ�ضود

ر�ضة فلفل اأبي�س
½ ملعقة �ضغرية كمون مطحون

½ ملعقة �ضغرية كزبرة مطحونة
1 ملعقة كبرية ع�ضري ليمون

2 ملعقة كبرية زيت زيتون
100 غم دهن خروف مقطع اإلى مكعبات بحجم متو�صط

طريقة التحضير
ننقع حلم العجل الر�ضيع فـي املكونات املذكورة ملدة ل تقل عن 30 

دقيقة ون�ضع اللحم على الأ�ضياخ، مع و�ضع قطعة من الدهن بني كل 
قطعتي حلم

 +962 (0) 3 2092222
 +962 (0) 3 2032223

 intercontinental.com
 info.aqjha@ihg.com
  like us /InterContinentalAqabaResort
 follow us @ICAQABA
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طبق برج الحمام للمأكوالت البحرية
الكمية تكفي �ضخ�س واحد

المقادير
1 �ضمكة دني�س فيليه كاملة مع الراأ�س

½ ملعقة �ضغرية كمون بودرة
1 ملعقة كبرية ع�ضري ليمون
2 جمربي جامبو )منّظف(

80 غم كلماري مقطع اإلى قطع طولية

2 ملعقة كبرية طحني متعدد ال�ضتعمالت
قطعة �ضاملون بوزن 80 غم

100 غم بطاطا مقلية

خ�ضروات م�ضّكلة لل�ضواء
ر�ضة اأوريجانو طازج

ليمون طازج للع�ضر على الطبق اأثناء الطهي

طريقة التحضير
1.  ن�ضع �ضمكة الدني�س على م�ضواة الفحم، ونقوم ب�ضوائها ملدة 15 دقيقة

2.  ندهن ال�ضاملون واجلمربي بالزيت، ون�ضويها على الفحم، ونتبلها بامللح والفلفل، 
ونع�ضر الليمون الطازج عليها اأثناء عملية الطهي. �ضتحتاج من �ضت اإلى ثمان دقائق 

للن�ضج اعتماًدا على حرارة النار
3.  نغط�س الكلماري بالطحني، ونزيل الكمية الزائدة منه، ثم نقليه بالزيت الوفري حتى 

ي�ضبح مقرم�ًضا. نرفع الكلماري عن النار ونتبله بالقليل من امللح والفلفل
4.  نتّبل اخل�ضروات امل�ضّكلة بامللح والفلفل والزيت والأوريجانو، ون�ضعها على ال�ضواية 

ون�ضويها ملدة ثالث دقائق على كل جانب
5. نرّتب املكونات فـي الطبق ونقّدمه

 +962 (0) 3 2092222
 +962 (0) 3 2032223

 intercontinental.com
 info.aqjha@ihg.com
  like us /InterContinentalAqabaResort
 follow us @ICAQABA



25نكهات طيبة على المائدة

الحلو
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التين المخبوز مع القرفة والعسل 
الكمية تكفي 4 اأ�ضخا�س
مدة التح�ضري: 3 دقائق
مدة الطهي: 20 دقيقة

مقادير ع�ضوية من �ضوق ال�ضم�س البلدي*: 2

المقادير 
6 حبات تني قا�ضية من �ضوق ال�ضم�س 

2 ملعقة �ضغرية ع�ضل �ضافـي من �ضوق ال�ضم�س
قرفة مطحونة

بوظة الفانيال )اختياري(

طريقة التحضير 
1.  ن�ضخن الفرن اإلى درجة 180 مئوية. نقّطع حبات التني ون�ضعها فـي �ضينية َخبز 

م�ضطحة اأو مقالة حتمي�س بجانب بع�ضها
2.  ن�ضكب الع�ضل فوق حبات التني ونر�س فوق كل حبة ر�ضة �ضخية من القرفة

3.  نخبزها ملدة 20 دقيقة اأو حتى تلني حبات التني، مع التحقق من حبات التني بعد 
مرور ع�ضر دقائق، لأنها قد تختلف فـي درجة الن�ضج من حبة لأخرى، وقد تتطلب 

اأوقاًتا متفاوتة للطهي. ونقدمها دافئة اأو بدرجة حرارة الغرفة. ميكن تناولها مع اآي�س 
كرمي الفانيليا فـي طبق جانبي

* يوفر �ضوق ال�ضم�س البلدي منتجات ع�ضوية من مزارع فـي عجلون، تباع هذه املنتجات كل يوم 
جمعة فـي برية الأردن )11:00 – 14:00(

للتوا�ضي واملواعيد فـي رم�ضان
 +962-772073446 

للمزيد من املعلومات
 Alshams Farmers Market
 alshamsfarmersmarket.com
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 +962 5 356 1125
Toll Free: 080022202

 moevenpick-hotels.com
 Movenpickjo
 Movenpickjo

 +962 5 356 1125
Toll Free: 080022202

 moevenpick-hotels.com
 Movenpickjo
 Movenpickjo

حلويات رمضانية 
ل تكتمل ال�ضفرة دون احللويات الرم�ضانية ال�ضهية! ي�ضاركنا الطهاة فـي 

فنادق ومنتجعات موفنبيك الأردن جمموعة احللويات املف�ضلة لدى ال�ضيوف.

مهلبية قمر الدين

المقادير
500 غم ق�ضطة طازجة

200 غم �ضكر
500 غم حليب طازج

60 غم ن�ضا الذرة
5 غم ماء ورد

100 غم ف�ضتق حلبي مطحون

مقادير الطبقة العلوية
150 غم قمر الدين مطحون
50 غم ف�ضتق حلبي مطحون

50 غم كرميا خمفوقة
50 غم فراولة

طريقة التحضير
1. نغلي كاًل من احلليب، والق�ضطة، وال�ضكر

2. ن�ضيف ماء الورد
3. ن�صيف ن�صا الذرة، مع القليل من احلليب ونحرك ببطء

4. ن�ضيف الف�ضتق املطحون
5. ن�صكب اخلليط فـي طبق التقدمي

6. ن�ضعه فـي الثالجة ليربد
7.  نزينه مبزيج قمر الدين املطحون، والكرميا املخفوقة، 

والفراولة، والف�ضتق قبل التقدمي

أم علي

المقادير
)puff pastry( 500 غم عجينة الرقائق

75 غم ف�ضتق حلبي مطحون خ�ضن
100 غم جوز مطحون خ�ضن

1 لرت حليب
150 غم �ضكر اأبي�س

½ 1 ملعقة �ضغرية فانيال
100 غم جوز هند مربو�س

2 ملعقة كبرية قرفة مطحونة
زبدة لدهن ال�ضينية

لتزيني ال�ضطح
200 غم كرميا خمفوقة

½ ملعقة �ضغرية قرفة مطحونة
50 غم ف�ضتق مطحون

100 غم زبيب
4-5 اأعواد قرفة

طريقة التحضير
1.  نفّك رقائق العجينة ونقّطعها ل�ضتة قطع، ثّم ندهن ال�ضينية 

بالزبدة جيًدا ونخبز قطع العجينة على درجة حرارة 200 مئوية 
ملدة ع�ضر دقائق.

2.  ندهن �ضحًنا مقاوم للحرارة بالزبدة، ثم ناأخذ كل قطعة من 
قطع العجينة امل�ضوية ونق�ضمها من املنت�ضف لت�ضكل �ضريحتني، 

ثم نرتب ال�ضرائح لت�ضكل طبقة فـي قاع ال�ضحن، مع تك�ضري 
القطع لتت�ضع داخل ال�ضحن.

3.  ن�ضع الزبيب واملك�ضرات فوق كل طبقة، ون�ضتمر بهذه اخلطوة 
حتى ميتلئ ال�ضحن. مع احلر�س على توزيع املك�ضرات والزبيب 

بالت�ضاوي بني الطبقات.
4. نغلي احلليب، والق�ضطة، وال�ضكر، والفانيال، والقرفة.

5. نر�ّس املك�ضرات وجوز الهند على ال�ضطح.
6.  ن�صب خليط احلليب على طبقات العجينة، ونخبزها على 

درجة حرارة 180 مئوية ملدة 30 دقيقة حتى ي�ضبح ال�ضطح 
ذهبي اللون.

7. نقدمها �ضاخنة مع الكرميا املخفوقة. 

طريقة التحضير
1.  ننقع اجلبنة فـي وعاء مليء باملاء ملدة خم�س �ضاعات، مع تغيري املاء كل �ضاعة

2.  نغلي احلليب، وال�صكر، وماء الورد، ون�صيف ال�صميد. عندما ي�صبح اخلليط كثيًفا، 
ن�صيف اجلنب ونحرك بقوة حتى تذوب اجلبنة. �صي�صتغرق هذا حوايل دقيقتني

3.  ن�صكب خليط اجلنب على �صطح نظيف، ونفرده با�صتخدام ظهر ملعقة خ�صبية، 
ونرتكه ليربد ملدة 15 دقيقة، ثم نفرد العجينة بالت�ضاوي با�ضتخدام املرق

4. نح�ضو العجينة بالق�ضطة البلدية، ونلفها حتى تغلق
5. نقّطعها اإلى اأ�ضكال ح�ضب الرغبة

6. نزّينها بالف�ضتق احللبي

حالوة الجبن

المقادير
320 غم جبنة عكاوي

350 مل حليب
2 ملعقة �ضغرية ماء ورد

250 غم �ضميد ناعم
250 غم �ضكر

ف�ضتق حلبي للزينة

ليالي لبنان

المقادير
100 غم ق�ضطة طازجة

500 مل حليب طازج
70 غم �ضميد

15 غم ماء ورد

للطبقة العلوية
150 مل ع�ضل

50 غم ف�ضتق حلبي مطحون
100 غم كرميا خمفوقة

50 غم فراولة
50 غم لوز مطحون

طريقة التحضير
1. نغلي احلليب والق�ضطة فـي القدر.

2. ن�ضيف ال�ضميد اإلى املزيج، ثم ماء الورد.
3. نرفع القدر عن النار، ون�ضب املزيج فـي وعاء.

4. نرّبد الطبق حلوايل �ضاعتني.
5. نزين الطبق بالكرميا، والع�ضل، واملك�ضرات املطحونة.
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ل �ضك اأنكم �ضت�ضعرون بالتميز والفخامة عندما يطهو لكم فـي منزلكم طاٍه 
ة. ولتكتمل هذه الأم�ضية، األ ترغبون بوجود نادلنينْ  حمرتف ملنا�ضباتكم اخلا�ضّ

يقومان على اخلدمة؟

بف�ضل فندق جراند حياة عمان، اأ�ضبح ل�ضت�ضافة �ضيوفكم فـي منازلكم نكهة 
اأخرى مع خدمة حياة فـي منزلكم. فبدًل من ق�ضاء اأغلب وقتكم فـي املطبخ 

ا، متّكنكم هذه اخلدمة من ق�ضاء وقٍت  عندما ت�ضت�ضيفون ثمانية اإلى 15 �ضخ�ضً
ممتع مع �ضيوفكم.

جراند حياة عمان هو اأول فندق من �ضل�ضلة فنادق حياة العاملية الذي اأطلق 
هذه اخلدمة، فكيف بداأت هذه الفكرة؟ يقول علي عبد الرحمن، مدير املبيعات 

والت�ضويق فـي فندق جراند حياة عمان "لقد وجدنا اأّن هناك فجوة فـي ال�ضوق 
لعدم وجود هذه اخلدمة التي متّكن النا�س من احل�ضول على جتربة الفنادق دون 

ال�ضطرار اإلى الذهاب اإلى الفندق".

ماذا يرغب الناس؟
يخت�ضر لنا عبد الرحمن رغبة العمالء بعبارتني "خدمة حياة، وطعام حياة". 
ولكن كيف يتمّكن حياة عّمان من تقدمي هذه اخلدمة مبا يتنا�ضب مع �ضمعته؟ 

مع خربتهم العاملية الوا�ضعة )اأ�ضرتاليا، ماليزيا، جنوب اإفريقيا، تركيا، 
وفرن�ضا اإلى جانب غريها الكثري(، ميتلك فريق الفندق املتنوع فهًما عميًقا 

لحتياجات عمالئه. ويخربنا عبد الرحمن "هذا ما زودتنا به خربتنا العاملية".

وفـي الأردن بالتحديد، اأثبت الفريق براعته فـي املرونة فـي العمل. وي�ضري 
عبد الرحمن اإلى ميزة اإ�ضافية موجودة فـي فريق حياة الأردين قائاًل 

"اإذا اأعطيت طاٍه فـي بلد اآخر مهلة اأ�ضبوعني، �ضيقول لك مبا�ضرة اأنه لن 
يتمكن من تنفيذ هذا العمل،" م�ضرًيا اإلى مرونة هذا الفريق وقدرته على 

التكّيف مع التغريات ب�ضرعة وفـي اآخر دقيقة.

ويتذكر كل من م�ضاعد رئي�س الطهاة، ال�ضيف بالل اأبو حميدة، وم�ضاعده 
ال�ضيف اأن�س اأبو دولة جتربة مروا بها فـي منزل اأحد الدبلوما�ضيني. "لقد 
غرّي امل�ضيف راأيه ب�ضاأن الأطباق ونحن على و�ضك تقدمي الطعام،" ي�ضرح 

اأبو دولة، "وهذا يعني اأننا �ضنغري الطريقة التي تقّدم بها اللحم – بقطع 
�ضريحة ال�ضتيك اإلى ن�ضفني وترتيبها فوق بع�ضها،" يكمل اأبو حميدة.

المكّون السري
ثمة مكون واحد ل ميكن �ضراوؤه، وهو ال�ضغف. ويقول عبد الرحمن عندما 
يقدم �ضيف حياة طعامه، فاأنتم تعلمون اأنه مت طهيه بحب. وي�ضيف "عملنا 

 ،North °32 يتعلق بجعل �ضيوفنا �ضعداء". وعندما �ضاألنا مدير مطعم
فوؤاد فار�س، عما يحفزه على العمل كل يوم، اأجاب بال تردد "اإنه روؤية 

البت�ضامة على وجه اأحدهم، ومعرفتي باأننا ال�ضبب فـي تلك البت�ضامة".

ما الرابط بني اأخالقيات العمل وال�صغف بالعمل وحفالت الع�صاء 
امل�ضتقبلية لكم؟ اإن جمرد ا�ضتخدام املكونات الطازجة والأف�ضل لن ي�ضمن 
لنا تقدمي جتربة ل تن�ضى لل�ضيوف. ولكن العمل ب�ضغف �ضي�ضمن لنا ذلك. 

هذا ما ميكنكم توّقعه من حياة فـي منزلكم، وهذا ما �ضن�ضمنه لكم.

ماذا يعني "حياة في منزلكم" لكم؟
بعد جتربة حياة فـي منزلكم، �ضاألنا هذه الأ�ضئلة:

هل ي�ضلح "حياة فـي منزلكم" يل؟

َمن منا ل يرغب بت�ضليم كل العمل املرهق لأيدي اخلرباء؟ مهما كانت 
ظروفكم، اختياراتكم، اأو عاداتكم الغذائية، يعد "حياة فـي منزلكم" 

خياًرا عملًيا و�ضهاًل وجذاًبا. فاإذا كنتم تخططون لع�ضاء فاخر على 
املائدة، لكم ذلك. ولكن حتى اإذا كان اختياركم عملًيا وغري ر�ضمي 

كحفلة �ضواء، ف�ضيمنحونكم طهاة حياة جتربة ل تن�ضى. ما عليكم اإّل اأن 
ت�ضرتخوا وت�ضتمتعوا مع �ضيوفكم.

ماذا اأتوقع؟
 اأول خطوة هي ال�ضت�ضارة املبدئية، �ضيقومون فـي جراند حياة مِبا يلي:

  �ضيعملون معكم بالقدر الذي تريدونه من اأجل و�ضع قائمة طعام خم�ض�ضة

الحياة برفاهية
مع "حياة في منازلكم"

على قائمة الطعام
 �ضلطة الروكا مع ال�ضنوبر، والطماطم الكرزية، وجبنة 

البارميزان، و�ضل�ضة خل البل�ضميك

 طبق الريزوتو مع فطر البورت�ضيني، فطر عي�س الغراب، زيت 
الرتافل، جبنة البارميزان، الثوم، الب�ضل، امللح البحري الطازج، 

الفلفل الأ�ضود، �ضل�ضة اللحم، والبقدون�س

 �ضمك كامل م�ضوي )�ضمك الهامور الطازج( مع ع�ضبة الليمون، 
وامللح ال�ضخري، وبيا�س البي�س

 كعكة الغابة ال�ضوداء )Black Forest(، )كعكة ال�ضوكولتة 
ومو�س ال�ضوكولتة والكرميا والكرز(



  �ضياأخذون بعني العتبار الأذواق ال�ضخ�ضية ووجود ح�ضا�ضية 
من اأطعمة معينة؛ �ضيكون من دواعي �ضرور الطهاة التكّيف مع 

احتياجاتكم وتف�ضيالتكم الفردية
  تن�ضيق خدمات املنا�ضبة لكم )ر�ضمية، غري ر�ضمية، عائلية(

  حت�ضري كل ما يلزم لتح�ضري قائمة الطعام. ي�ضتخدم جراند حياة 
عّمان اخل�ضروات والفواكه الطازجة والأف�ضل، واأف�ضل اأنواع اللحوم 

وال�ضمك الطازجة
  القيام بجرد لأدوات املطبخ واملائدة املوجودة لديكم، لن�ضحكم 

حول امل�ضتلزمات التي �ضتحتاجون اإليها للح�ضول على اأف�ضل جتربة 
)ميكن اأن يزودكم الفندق باأدوات املائدة التي ترغبون بها، كما 

ميكنكم ا�ضتخدام اأدواتكم اخلا�ضة(
  التواجد فـي منزلكم قبل موعد املنا�ضبة بعدة �ضاعات

  املرونة؛ اإذ يدرك فريق حياة اأّن هناك اأموًرا غري متوقعة قد حتدث 
فـي الدقيقة الأخرية

  التنظيف بعد انتهاء املنا�ضبة، تاركني مطبخكم نظيًفا ولمًعا

هل �ضاأمتكن من حتّمل تكاليف هذه الرفاهية؟
ا فـي مطعم  اإذا كنتم تتمكنون من دعوة ثمانية اإلى 15 �ضخ�ضً
فاخر، فبالتاأكيد ميكنكم ال�ضتمتاع بتجربة حياة فـي منزلكم 

مع مزاياها الإ�ضافية. يعتمد ال�ضعر على ميزانيتكم وما تتطلبه 
املنا�ضبة من خربة وخدمة.

ابداأوا مغامرة الطهي مع "حياة فـي منزلكم"!
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