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أطباق رمضانية 
خفيفة

أطباق منزلية مخصصة لرمضان 
كتبت: وفاء �أبو زينة ستحبها أسرتكم

نكهات صحية برعاية

يدعم INVESTBANK بالتعاون مع الجمعية الملكية لحماية الطبيعة �شوق ال�شم�س البلدي، 

 INVESTBANK وذلك من باب حر�شهم على دعم الزراعة الع�شوية في الأردن. فقد قام

بتدريب المزارعين في عجلون على كيفية خف�س كمية المنتجات المهدورة وتغليف المنتج 

ب�شكل �شليم. ومّول البذور الع�شوية والمبيدات الح�شرية والأ�شمدة الطبيعية ومياه الري. يقوم المزارعون 

ببيع منتجاتهم كل يوم جمعة في �شوق ال�شم�س البلدي والكائن في برية الأردن. وفي هذا ال�شهر، نقدم لكم 

و�شفات �شهية ل�شناء مدانات بنكهة عالمية، م�شنوعة من بع�س المنتجات الع�شوية.
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حم�ص مع كبدة �لدجاج

�لمقادير 
1 كغم حم�س حب

1 ملعقة كبيرة بيكربونات ال�شوديوم 

1 كوب طحينة 

ملح ح�شب الرغبة 

¼ كوب ع�شير ليمون 

4 �شن ثوم  

طريقة �لتح�ضير 
ننقع الحم�س في الماء. ن�شيف بيكربونات 

ال�شوديوم ونتركه جانًبا لمدة 24 �شاعة. 

نغ�شل الحم�س ونفركه جيًدا حتى نتخل�س 

من الق�شرة. 

ن�شع الحم�س في قدر ماء كبير ونطهوه على 

نار متو�شطة الحرارة لمدة �شاعتين اأو حتى 

ين�شج تماًما. 

نطحن الحم�س با�شتخدام الخالط الكهربائي 

حتى ي�شبح ناعًما. 

ن�شع الحم�س في وعاء زجاجي ون�شيف 

ع�شير الليمون والطحينة والثوم المهرو�س 

والملح ح�شب الرغبة. 

نقدمه في طبق مع كبدة الدجاج.

كبدة �لدجاج

�لمقادير 
1 كغم كبدة دجاج 

1 ملعقة �شغيرة فلفل اأ�شود مطحون 

1 ملعقة �شغيرة ملح 

1 ملعقة كبيرة دب�س الرّمان 

¼ كوب زيت الكانول 

2 ملعقة كبيرة بقدون�س مفروم 

¼ كوب �شنوبر 

طريقة �لتح�ضير 
نقلي ال�شنوبر في الزيت حتى ي�شبح 

ذهبي اللون، ثم ن�شفيه من الزيت. 

ننظف ونغ�شل كبدة الدجاج جيًدا ونقطعها 

اإلى �شرائح متو�شطة ال�شماكة. 

ن�شب الزيت الم�شفى في مقالة ون�شخنه. 

نقلي كبدة الدجاج على حرارة عالية. ن�شتمر 

بالتقليب حتى ت�شبح مقرم�شة. 

ن�شيف الملح والفلفل الأ�شود ودب�س الرّمان. 

نحرك لفترة ق�شيرة، ثم نزيلها عن النار. 

ن�شع كبدة الدجاج فوق الحم�س، ثم نزين 

الطبق بالبقدون�س وال�شنوبر. 

ن�شيف الثوم المهرو�س مبا�شرة قبل التقديم.  
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فتة �لحم�ص

�لمقادير 
1 كوب حم�س م�شلوق 

2 كوب حم�س معّلب جاهز لالأكل 

5 اأرغفة من اخلبز الطري مقطع اإىل 

مربعات 

¼ كوب زيت الكانول 

1 كغم لنب 

¼ كوب طحينة 

2 ف�س ثوم مهرو�س

1 ملعقة �شغرية ملح 

¼ كوب بقدون�س مفروم 

½ كوب �شنوبر 

2 كوب ماء �شلق احلم�س   

طريقة �لتح�ضير 
ن�شع مكعبات الخبز في الفرن على 

حرارة عالية حتى تتحّم�س. 

نتركها جانًبا حتى تبرد. 

نخلط اللبن والطحينة والملح والثوم 

في وعاء. 

ن�شع الخبز المحّم�س في طبق التقديم 

ون�شيف الحم�س الحب مع ماء �شلق 

الحم�س ويحرك. ن�شع اللبن فوقه حتى 

تتم تغطية الخبز بالكامل. 

ن�شع الحم�س الجاهز فوق اللبن حتى 

ُيغّطى بالكامل. 

نقلي ال�شنوبر في الزيت حتى ي�شبح 

ذهبي اللون. 

ن�شيف ال�شنوبر اإلى الخليط 

ونقّدمه �شاخًنا. 

نزين الطبق بالبقدون�س ونقّدمه. 
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قائمة المنتجات الطازجة المتوفرة في 
سوق الشمس البلدي في شهر تموز

فليفلة حارة وحلوة
خيار

بندورة
كو�ضا

ليمون
ب�ضل

ورق دو�لي
بطاطا

ثوم
حم�ص
كزبرة 

جرجير 
بقدون�ص 

فجل

فر�ولة
برتقال

كرز
زعتر

ميرميه
ح�ضلبان

بي�ص
تفاح �ضكري

ريحان
م�ضم�ص

عنب

* اح�شلوا على مطبخكم الخا�س عن طريق بطاقات INVESTBANK الئتمانية وا�شتردوا 2% عائد نقدي، 

 وتطبق ال�شروط والأحكام الخا�شة بالمنتج.

*يمكنكم الح�شول على مطبخكم من جوايكو اأو اأية �شركات اأخرى مع بطاقات 

INVESTBANK  الئتمانية وتق�شيطها على 6 اأ�شهر بفائدة %0

قمر �لدين )ع�ضير �لم�ضم�ص(

�لمقادير 
1 باكيت �شرائح امل�شم�س املجففة 

3 كوب ماء 

¼ كوب �شكر 

م�شم�س للتزيني

طريقة �لتح�ضير 
بعد تقطيع �شرائح قمر الدين اإلى

قطع �شغيرة، ننقعها في كوب من الماء 

الدافئ طوال الليل. 

ن�شيف ثالثة اأكواب من الماء وال�شكر. نخلط 

المزيج حتى تذوب جميع قطع قمر الدين. 

ن�شفي المزيج. 

نتركه ليبرد وبعد ذلك نمالأ ثالثة اأكواب 

للتقديم بالع�شير الناتج عن الخطوة الثانية. 

نزين ال�شراب بالم�شم�س الطازج.   


