
 أكالت شهية بأنامل عائلية )مادة إعالنية(

أكالت بلدي
بقلم: فريق نكهات عائلية

 تتعرفون على طريقة صنع بعض
األطباق األردنية العريقة

 INVESTBANK ضوق ال�ضم�س البلدي، وذلك من باب حر�ضهم على دعم الزراعة الع�ضوية في الأردن. فقد قام� INVESTBANK يدعم

بتدريب المزارعين في عجلون على كيفية خف�س كمية المنتجات المهدورة وتغليف المنتج ب�ضكل �ضليم. ومّول البذور الع�ضوية والمبيدات الح�ضرية 

والأ�ضمدة الطبيعية والمياه. ويقوم المزارعون ببيع منتجاتهم كل يوم جمعة في برية الأردن التابعة للجمعية الملكية لحماية الطبيعة. وقد التقينا بكل 

من زينة خ�ضا�ضنة )برية الأردن( ودعاء ون�ضيبة المومني )�ضوق ال�ضم�س( وان�ضمت اإليهم دينا جرار )INVESTBANK( لطهي و�ضفات �ضهية من منتجات �ضوق 

ال�ضم�س بمنا�ضبة عيد ا�ضتقالل الأردن.

تم الت�ضوير في معر�س جوايكو الجديد 

في �ضارع مكة.

*يمكنكم الح�ضول على مطبخكم من 

  INVESTBANK جوايكو مع بطاقات

الئتمانية وتق�ضيطها على 6 اأ�ضهر 

بفائدة %0
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�سلطة الحراثين )من اإعداد زينة(
تكفي من 2-3 اأ�ضخا�س

المقادير
3 حبات بندورة 

1 ب�ضل �ضغير 

1 ملعقة �ضغيرة نعنع نا�ضف

4 ملعقة كبيرة زيت زيتون

½ ملعقة �ضغيرة ملح 

3 ملعقة كبيرة ع�ضير ليمون 

�ضماق ح�ضب الرغبة

طريقة التح�سير
ُنقّطع البندروة 

والب�ضل اإلى مربعات �ضغيرة.

ن�ضيف باقي المكونات ونخلطها.

قالية البندورة  )من اإعداد دعاء(
تكفي من 2-3 اأ�ضخا�س

المقادير
4 حبات بندورة 

2 �ضن ثوم 

½ حبة فلفل اأخ�ضر حار اأو ح�ضب الرغبة

150 ملل زيت زيتون 

½ ملعقة �ضغيرة ملح

طريقة التح�سير
نفرم الثوم والفلفل ونقليهما 

بزيت الزيتون.

ُنقّطع البندورة اإلى دوائر اأو مكعبات.

ن�ضيف البندورة اإلى خلطة 

الثوم والفلفل ونقليها.

ن�ضيف الملح ونتركها على نار 

هادئة لمدة ع�ضر دقائق.
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* اح�ضلوا على مطبخكم الخا�س من جوايكو عن طريق INVESTBANK وا�ضتردوا 2% عائد نقدي، 

 وتطبق ال�ضروط والأحكام الخا�ضة بالمنتج.
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ر�سوف )من اإعداد ن�ضيبة( 
تكفي من 3-4 اأ�ضخا�س  

المقادير 
½ كغم عد�س

½ كغم برغل

½ كغم جميد 

1 ب�ضل 

200 ملل زيت زيتون 

1 ملعقة �ضغيرة ملح   

طريقة التح�سير 
نفرم الب�ضل ناعًما.

نقلي الب�ضل بزيت الزيتون حتى يذبل وي�ضبح لونه ذهبًيا.

نفّتت الجميد اإلى قطع وننقعه بماء فاترة لمدة �ضاعة واحدة.

ُن�ضفي الجميد ون�ضعه في الخالط الكهربائي.

نقوم بغليه لمدة ن�ضف �ضاعة.

ن�ضيف العد�س الم�ضلوق و�ضط.

ن�ضع ن�ضف كوب من ماء العد�س، ثم ن�ضيف البرغل ون�ضلقه 

مع تغطية القدر لمدة ن�ضف �ضاعة.

خبي�سة  )من اإعداد زينة( 
تكفي من 3-4 اأ�ضخا�س  

المقادير 
1 لتر ع�ضير عنب 

150 غم طحين قمح 

200 غم �ضم�ضم 

200 غم قري�س   

طريقة التح�سير 
نغلي ع�ضير العنب ونحركه با�ضتمرار.

ن�ضيف باقي المقادير ونحركها على نار 

هادئة حتى يثخن المزيج.

ن�ضعه في �ضينية في مكان م�ضم�س 

لمدة 24 �ضاعة.

ُنقّطعه كما نرغب.


