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يدعم INVESTBANK بالتعاون مع الجمعية الملكية لحماية الطبيعة �صوق ال�صم�س البلدي، وذلك من باب حر�صهم على دعم الزراعة 
الع�صوية في الأردن. 

نكهات صحية برعاية

قام INVESTBANK بتدريب المزارعين في عجلون على كيفية خف�س كمية 
المنتجات المهدورة وتغليف المنتج ب�صكل �صليم. ومّول البذور الع�صوية 

والمبيدات الح�صرية والأ�صمدة الطبيعية ومياه الري. يقوم المزارعون ببيع 
منتجاتهم كل يوم جمعة في �صوق ال�صم�س البلدي والكائن في برية الأردن.

ُتعد الأطعمة الغنية بالعنا�صر الغذائية معروفة لنا ب�صكل كبير، اإل اأن كثيرين 
قد ُيغفلون اأهمية اأن يكون نظامنا الغذائي متنّوًعا. على �صبيل المثال؛ تتنوع 

الأطعمة التي تحتوي على البوتا�صيوم الذي يعد تناوله �صرورًيا ل�صحتنا. 
يمكن اأن تجدوه في الخ�صروات الورقية ذات اللون الأخ�صر، بالإ�صافة اإلى 

ال�صمندر والبقوليات، ف�صاًل عن ع�صير الكيوي والموز والبرتقال. هذه 
الباقة المميزة من الأطعمة ذات القيمة الغذائية العالية �صتمنحكم توازًنا 

�صحًيا اأنتم بحاجة اإليه. 

التوازن بين ال�صوديوم والبوتا�صيوم �صروري لأج�صامنا

كما تعلمون للملح اآثار �صارة على القلب، وي�صهم البوتا�صيوم في تحقيق 
التوازن لج�صمنا والتقليل من هذه الآثار. هذا ما اأثبتته الدرا�صات الحديثة. 
كما اأظهرت هذه الدرا�صات اأن الأ�صخا�س الذين يتناولون الكثير من الملح 

والقليل من البوتا�صيوم معر�صون اأكثر من نظرائهم، الذين يتناولون تقريًبا 
كميات مت�صاوية من الملح والبوتا�صيوم، للموت ب�صبب النوبات القلبية 

بن�صبة ال�صعف.

نظام غذائي متنوع
 لصحة جيدة!
صوديوم أقل بوتاسيوم أكثر
 لحياة أفضل
كتبت: �صيال �صث
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�صن�صاعدكم في تح�صير و�صفات غنية بالبوتا�صيوم 
و�صنحاول اأن تكون هذه الو�صفات منوعة كي تقدم 

لكم اأكبر قدر من الفائدة: 

 �صوفليه ال�صبانخ 

المقادير 
2 كوب �صبانخ مفروم ناعًما 
2 بطاطا م�صوية اأو م�صلوقة 

2 بي�س 
1 ب�صل 

½ كوب ع�صير برتقال 
2 ملعقة كبيرة زيت زيتون

1 جزر مبرو�س 
½ كوب حليب

3 �صن ثوم مهرو�س
   جبنة مب�صورة

1 كوب حم�س م�صلوق 
   ملح وفلفل اأ�صود ح�صب الرغبة

طريقة التح�صير 
1. نغ�صل ال�صبانخ ونطهوها لفترة ق�صيرة في 

   الماء المغلي.
2. نقلي الب�صل بزيت الزيتون حتى ي�صبح 

   بني  اللون، ثم ن�صيف الثوم المهرو�س. 
3. ن�صيف جميع الخ�صروات المطهوة وبي�صتين 

    اإلى الخليط. 
4. ن�صيف جميع التوابل والجبنة المب�صورة. 
5. نخبزها في الفرن لمدة 20- 25 دقيقة 

   على درجة حرارة 275 مئوية.
  

يوم صيوم صصيوم  صير و�صفات غنية بالبوتا�صصير و�صفات غنية بالبوتا�صير و�صفات غنية بالبوتا�ير و�صفات غنية بالبوتا�ير و�صفات غنية بالبوتا�ير و�صفات غنية بالبوتا�
أن تكون هذه الو�صفات منوعة كي تقدم أن تكون هذه الو�صفات منوعة كي تقدم أن تكون هذه الو�صفات منوعة كي تقدم 

 ع�صير الخ�صروات بالفواكه

المقادير
½ 1 كوب ع�صير برتقال

1 عود كرف�س
1 خيار �صغير 

�صمندر مقطع اإلى مربعات ب�صماكة �صنتيمترين 
½ كوب ماء

1 موزة متو�صطة الحجم 
1 حبة كيوي �صغيرة 

3 حبات فراولة 
3 اأوراق نعنع 

1 قطعة �صغيرة زنجبيل 
1 ملعقة �صغيرة ع�صل

طريقة التح�صير
نقطع الفواكه والخ�صروات ونخلطها مًعا في 

الخالط. �صتكون النتيجة ع�صيًرا لذيًذا 
ا.  ومفيًدا اأي�صً

إلى الخليط. اإلى الخليط. إلى الخليط.  إلى الخليط.      إلى الخليط.     
ورة. صورة. صورة.  صيف جميع التوابل والجبنة المب�صيف جميع التوابل والجبنة المب� يف جميع التوابل والجبنة المب�صيف جميع التوابل والجبنة المب�ص ص ن�ص ن� 4

25 دقيقة  5 نخبزها في الفرن لمدة 20-

   على درجة حرارة 275 مئوية.
  

5 نخبزها في الفرن لمدة 

   على درجة حرارة 
5. نخبزها في الفرن لمدة 

   على درجة حرارة 
 نخبزها في الفرن لمدة 

   على درجة حرارة 

يف جميع التوابل والجبنة المب�صيف جميع التوابل والجبنة المب�صيف جميع التوابل والجبنة المب� ن� يف جميع التوابل والجبنة المب�ص ن�ص ن�

  

يف جميع التوابل والجبنة المب�
 نخبزها في الفرن لمدة  نخبزها في الفرن لمدة  نخبزها في الفرن لمدة 

   على درجة حرارة    على درجة حرارة 

4.4
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�صلطة الأفوكادو بالبقوليات 

المقادير 
1 راأ�س خ�س اآي�صبيرغ 

1 كوب بقوليات م�صلوقة من اختياركم 
1 فلفل حلو اأحمر مقطع ناعًما

1 عود كرف�س مقطع ناعًما
½ كوب �صبانخ

1 اأفوكادو 
1 ب�صل )اختياري(

2 ملعقة �صغيرة ع�صير ليمون 
¼ كوب ع�صير برتقال 

1 ملعقة �صغيرة �صل�صة حارة
2 ملعقة �صغيرة زيت زيتون 

ملح وفلفل ح�صب الرغبة

.1

.2

.3

.4
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طريقة التح�صير
نح�صر �صل�صة ال�صلطة من الأفوكادو والطماطم المهرو�صة وع�صير 

الليمون وال�صل�صة الحارة والملح والفلفل الأ�صود. 
نخلط جميع المقادير ون�صكب فوقها ال�صل�صة قبل التقديم مبا�صرة. 

ن�صفي اأوراق الخ�س في طبق ثم ن�صع ال�صلطة فوقها. 
نقدمها باردة.  

هذه الو�صفات الب�صيطة تمنحكم قدًرا كبيًرا من البوتا�صيوم المفيد 
لأج�صامكم. حيث تحتوي البطاطا الم�صوية و 100 غرام من ال�صبانخ 

النية على ما يقرب من 1000 مليغرام من البوتا�صيوم. كما تحتوي الموزة 
ال�صغيرة على نحو 600 مليغرام من البوتا�صيوم. اإًذا يمكن لهذه الو�صفات 

الب�صيطة اأن تزودكم بكمية كبيرة من البوتا�صيوم.

ين�صح بتنويع على تنويع نظامكم الغذائي كي ت�صمنوا قدًرا كبيًرا من 
الفائدة ل�صحتكم!
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الفائدة ل�صحتكم!الفائدة ل�صحتكم!الفائدة ل�صحتكم!الفائدة ل�صحتكم!الفائدة ل�صحتكم!الفائدة ل�صحتكم!الفائدة ل�صحتكم!



قائمة المنتجات الطازجة المتوفرة في سوق 
الشمس البلدي في شهر تشرين األول

بندورة
خيار

ب�صل 
كو�صا

بطاطا
فجل

جرجير
كزبرة

بقدون�س
فليفلة حارة

 فليفلة حلوة
يقطين

قرع
فا�صوليا

باميا 
ثوم

زعتر
ميرمية

ح�صلبان

عنب
برتقال

تفاح �أخ�صر
تفاح �أحمر

تين
رمان

ليمون
بي�س بلدي
بي�س فري 
جوز نا�صف
لوز نا�صف 
�صماق حب

يمكنكم الح�صول على مطبخكم من ايكيا مع بطاقات
INVESTBANK  الئتمانية وتق�صيطها على 9 أشهر بفائدة %0

* اح�صلوا على مطبخكم الخا�س عن طريق بطاقات INVESTBANK الئتمانية وا�صتردوا 2% عائد نقدي، 
 وتطبق ال�صروط والأحكام الخا�صة بالمنتج.
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