


(البقرة: الآية 185).



اإهداء
ي�سر دائرة العالقات الإعالمية 

اأن تبارك مل�ظفي امل�ؤ�ش�شة و�شركاتها 

التابع��ة بحل���ل �شهر رم�ش��ان الف�شي��ل، وكما 

ع�دتك��م يف مثل هذه املنا�شبة العزيزة على قل�بنا 

ي�شرها اأن تهديكم هذا الكتيب الذي اخرتنا فيه جمم�عة 

م��ن اأ�شه��ى الأكالت الت��ي تتنا�شب مع خمتل��ف الأذواق. 

ت�شم��ن الكتيب ثالثة اأج��زاء، �شمل اجل��زء الأول حت�شري 

ال�ش�ربة وال�شلطات، واأ�شتمل اجلزء الثاين على املقبالت 

والأطب��اق الرئي�شية، اأما اجلزء الثالث فاخت�ض ببع�ض 

حل�ي��ات رم�ش��ان. اآمل��ن اأن يح���ز عل��ى اإعجابكم 

ويحقق الفائدة املرج�ة منه، �شائلن امل�ىل 

عز وجل اأن يعيد عليكم ال�شهر الف�شيل 

باخلري واليمن والربكات.



تمـهـيــد:
متر املعدة يف �سهر رم�سان بحالة من ال�سفافية والنع�مة لدرجة اأن اأي طعام حار ميكن اأن ي�ؤثر فيها، وذلك لأنها تظل ل�ساعات 

ط�يلة خالية من اأي ن�ع من اأن�اع الغذاء وال�سراب. ولهذا فاإن ال�سيام فر�سة ذهبية لإعادة ترتيب »بيت الداء«، وانتقاء الأغذية 

املفيدة وا�ستبعاد كل ما ي�سبب ال�سرر لأج�سامنا، فالغالبية العظمي من النا�س تاأكل كل ما يقدم اإليها ول تختار ما تاأكله، لأننا 

ناأكل ما يقدم وكل همنا اأن ن�سبع دون النظر اإىل ن�عية الطعام ال�سحي املفيد، لذا كان ال�سيام فر�سة لإعطاء املعدة اأجازة من 

امتالئها دون وعي.

األطعمة الصحية
هي تلك التي حتت�ي علي الألياف كاخل�سراوات الطازجة، والفاكهة والع�سائر واملياه التي تعترب عامال مهما جدا لراحة املعدة 

يف ال�سيام، فالكثريون ين�س�ن تناول املياه ويركزون على الع�سائر وال�ساي والقه�ة، لكن ل غنى عن مياه ال�سرب التي تخفف 

اأوجاع املعدة وت�سفي �سداع ال�سيام، وتزيد من الطاقة واحلي�ية للج�سم نتيجة فقدانه لها ط�ال فرتة ال�سيام.

عادات غذائية صحية
فرتة ال�سيام ميكن اأن ت�ساعد يف اإنقا�س ال�زن الزائد اإذا راعى ال�سخ�س ال�سائم خاللها اتباع عادات غذائية �سحيحة والبتعاد 

عن العادات ال�سيئة التي تك�ن ال�سبب الرئي�سي يف �سمنة 99% من الأ�سخا�س، خا�سة يف رم�سان، وللحفاظ على ر�ساقة اجل�سم 

ولياقته، اأو على الأقل �سبطه دون زيادة اأو نق�سان، يجب اتباع الق�اعد التالية:

جتنب ال�سرعة يف تناول الطعام. 	•
متهل يف م�سغ وبلع الطعام، وتفرغ متاما ل�جبتك لأن الرتكيز الذهني وال�سفاء النف�سي اأمر هام جدا لال�ستمتاع ب�جبة  	•

الإفطار.

ُكالٌت 
ُ
 اآدِميٌّ ِوَعاًء �َسّراً ِمْن بَطِنه، ِبح�ْسِب ابن اآدَم اأ

َ
جتنب ال�سراهة يف الطعام واتبع ق�ل الر�س�ل �سلى اهلل عليه و�سلم “َما مالأ 	•

يُِقْمَن �ُسلْبُُه، فاإِْن َكاَن ل َمالََة، َفثلٌُث لَطَعاِمِه، وثُلٌُث ِل�سراِبِه، َوثُلٌُث ِلنََف�ِسِه”.

ل تزاول عماًل مرهقاً بعد الإفطار مبا�سرة حتى ل ت�ساب بالإجهاد وع�سر اله�سم. 	•
ابتعد عن الأطعمة املاحلة يف الإفطار وال�سح�ر لتجنب ال�سع�ر ال�سديد بالعط�س اأثناء ال�سيام. 	•

ابتعد عن الإفراط يف القه�ة وال�ساي، وامل�سروبات الغازية، كي ل ت�سبب لك ال�سداع. 	•

السعرات الحرارية
ال�سعره احلرارية اأو الكال�ري هي وحدة لقيا�س الطاقة التي يحتاجها ويك�نها اجل�سم لكي يق�م بعمله الي�مي، وذلك عن طريق 

اأن  املعروف  الأ�سا�سية يف احلياة، ومن  ب�ظائفه  القيام  تعينه على  التي  الطاقة  اإىل  فالإن�سان يحتاج  الغذائية،  امل�اد  اإحراق 

م�سدر الطاقة الأول ه� الغذاء، وتختلف الأغذية يف مقدار الطاقة التي تنتجها بناء على ما حتت�يه من العنا�سر الأ�سا�سية يف 

الغذاء وهي الكرب�هيدرات، والربوتينات، والده�ن، وتنتج هذه امل�سادر الطاقة احلرارية بن�سب متفاوتة، وحتى يتمتع الإن�سان 

ب�سحة جيدة ين�سح اأخ�سائي� التغذية باأن يحت�ي الطعام على الن�سب الآتية من هذه امل�اد: الكرب�هيدرات 50%، الده�ن %35، 

الربوتينات %15.



طرق الطهي الصحي
اإن تغري طرق طهيك للطعام ه� اأحد اأب�سط الطرق التي ت�ؤدي اإىل نظام غذائي �سحي، فيمكنك الآن ا�ستخدام اإحدى الطرق 

التالية عندما تق�مني باإعداد اأطباقك ال�سهية.

الطهي بالبخار

يعد الطهي بالبخار طريقة مثالية لطهي معظم اخل�سروات. 

�سعي اخل�سار طبقة واحدة يف اإناء خ�سبي اأو معدين خا�س 

بالبخار. ثم �سعيه يف اإناء اآخر ي�فر لِك احل�س�ل على حمام 

بخار وماء �ساخن. تذكري اأن ال�سلق يفقد كثري من اخل�سار 

الفيتامينات والعنا�سر الغذائية الهامة التي ت�سيع هباًء يف ماء 

ال�سلق، اأما عملية الطهي بالبخار، فتحافظ على تلك العنا�سر 

يف اخل�سر مما يجعلها مفيدة لك و�سهية يف نف�س ال�قت.

ال�شواء

اإن طهي الطعام على ال�س�اية ال�ساخنة اأو �سيها على الفحم 

و�سرائح  والأ�سماك  الدواجن  لطهي  الطرق اجليدة  اأحد  ه� 

الأطعمة  فبع�س  اخل�سروات.  من  والكثري  الرفيعة  اللحم 

حتتاج لدهنها بالزيت قبل ال�س�اء ل�سمان عدم جفافها، لكن 

لأن  لذلك  داع��ي  فال  ده���ن  على  التي حتت�ي  الأطعمة  مع 

الدهن ين�سهر اأثناء عملية الطهي.

القلي

واخل�����س��روات،  والأ���س��م��اك  وال��دواج��ن  اللح�م  قلي  ميكنك 

فباأتباعك هذه الطريقة ميكنك طهي الطعام يف وقت قليل، 

اأ�سهى  لإع���داد  تكفي  ال��ده���ن  من  قليلة  كمية  ف��اإن  وكذلك 

الأطباق، ول �سيما ا�ستخدام الده�ن اخلفيفة مثل زيت عباد 

ال�سم�س. وعليك باأ�ستعمال قالية خا�سة للقلي، اأو اإناء ليل�سق 

به الطعام لأنه يحتاج القليل من الده�ن.



فوائد الشوربه عند بدء اإلفطار
ين�سح الأطباء بدء الإفطار ب�س�ربة بعد تناول حبات من التمر 

و�س���رب اللنب اأو امل���اء، وذلك لإحت�اء اأن�اع ال�س����ربة املختلفة 

على ف�ائد �سحية جمة فهي:

غنية بامل�اد الغذائية. 	•
حتت�ي على �سعرات حرارية منخف�سة. 	•

مفي���دة جلميع الأعمار وللمر�س���ى كذل���ك، وتعترب خفيفة  	•
على املعدة.

لذا كان اإ�سافتها اإىل قائمة الطعام يف �سهر رم�سان �سرورياً، 

وخ�س��ساً اأنها تهيئ املعدة للطبق الرئي�سي.

واإليكم ف�ائد بع�س اأن�اع ال�س�ربة التي نتناولها يف رم�سان.

�س����ربة اخل�س���ار طبق مهم جداً، ملا يحت�ية من فيتامينات يف 

مقدمتها املاغني�س���ي�م، فعندما يطهي اخل�سار يف املاء تنت�سر 

معظ���م املعادن يف ماء الطهي، لذا يجب جتّنب ال�س���تغناء عن 

هذا املاء الغني بالأمالح املعدنية وبالغذاء.

وهناك عدة اأن�اع من ال�س�ربة، ميكن اأن ت�سّكل وجبة بنف�سها، 

ك�س����ربة الب�سل على �س���بيل املثال، اإذا اأ�سفت اإليها اخل�سار 

واجل���نب واخلب���ز، ويج���ب احلذر من ال�س����ربة الت���ي تاأتي يف 

مغلفات، لأنها كثرياً ما تك�ن ماحلة وغنية بالده�ن.

وقد نرتكب اأخطاء يف املنزل اأي�ساً، عندما ن�سيف م�اد دهنية 

وجنب اإىل ال�س�ربة بكميات كبرية، من دون اأن ندري.

يذك���ر اأنه باإمكانك اأن تعّد ال�س����ربة ل�جبات عدة، لأنه ميكن 

حفظها يف الثالجة لب�سعة اأيام.

السلطة الطازجة.. من أسرار الصحة
اخل�س���روات م���ن الأطعم���ة ال�س���حية واملفي���دة جدا ل�س���حة 

الإن�سان، اإذ حتت�ي على قيمة غذائية كبرية اإىل جانب �سه�لة 

امت�سا�سها، وهذا ما تُ�ؤكده كل الدرا�سات العلمية التي اأجريت 

عليها.

فوائدها:

اخل���س: ين�سط الكبد، ويذهب احلم��سة، ويق�ي جدران  	•
ال�سعريات الدم�ية، ويدر احلليب للمر�سعة. 

الكرف�س: يق�ي الكبد، ويفيد الرب� ويدر الب�ل والطمث،  	•
ومينع ال�س���منة ويط���رد الغازات ويذه���ب النقر�س، وفاحت 

لل�سهية، ويخف�س احلرارة، ويدر حليب للمر�سعة.

الكزب��رة: تق�ي الكبد والدم والأع�س���اب واملعدة، وتنظم  	•
�سغط الدم املرتفع وال�سكر ومتنع القيء والعط�س وت�سمن 

النحف���اء و�س���عاف البنية، وت�س���كن اآلم الك�س����ر واملغ�س 

والدوار (الدوخة).

ال�ش��بت: يق�ي الكبد ويخف�س �سغط الدم املرتفع، وجيد  	•
للرب� وال�س���عال، ويفيد يف �س���يق التنف�س والرب� وال�سعال 

لتحليلة البلغم من املعدة، ويطرد الغازات.

الفجل: ع�س���رية يفتت ح�س���ى الكلى وامل���رارة، ويذهب  	•
الدوار، وين�سط الكبد.

اجلرج��ر: يق�ي الدم، ويخف�س �س���كر الدم، ويدر الب�ل  	•
والطمث، ويق�ي الكبد، ويفتت ح�س���ى الكلى ويلني ومينع 

نزف اللثة، وجيد للروماتيزم.

الزعرت: يق�ي الكبد واملعدة والبدن وي�س���كن التقل�س���ات  	•
والت�س���نجات والرب�، وي�سكن قرحة املعدة وال�سعال ويق�ى 

اله�سم والبدن.

اجلزر: يق�ي الب�س���ر ويزيل الع�س���ى الليل���ي، ويدر الب�ل  	•
ويقطع البلغم ويفتت احل�سى، وينظم عمل الغدة الدرقية، 

ويقي من ال�سرطان.

الثوم: خاف�س للحرارة و�س���غط الدم وي�س���في قرح الفم  	•
وينقي الدم، ونافع لل�س���عال والبلغم والرب�، وين�سط القلب 

ويزيل الكل�سرتول، وينظم ال�سكر ويطهر الأمعاء.

الزجنبي��ل: يط���رد امل���اء من اجل�س���م خا�س���ة بال�س���اق  	•
اأو الركب���ة، ويق�ي املعدة وي�س���في من الذبحة ال�س���درية، 

وي��سع الأوعية ويخف�س الك�ل�سرتول، طارد للبلغم، م�ساد 

للحمى وال�سداع الن�سفي.



ال�شوربة

وال�شلطات





القيمة الغذائية

حبة ذرة مت��سطة = 77 �سعره حرارية  -

100غ �سل�سة �س�يا = 64 �سعره حرارية  -

ن�سف ك�ب ب�سل اأخ�سر = 16 �سعره حرارية  -

فوائد الذرة  
يقلل من نزف الدم.  .1

ملطف وملني للجلد والب�سرة.  .2

عالج لآلم الروماتيزم والتهاب   .3

املفا�سل.

منع ان�سداد ال�سرايني والن�بات   .4

القلبية.

خف�س م�ست�ى ال�سكر يف الدم.  .5

خف�س معدل الك�ل�سرتول يف الدم.  .6

تق�ية جهاز املناعة يف اجل�سم.  .7

مفتت للح�سى والرمل.  .8

مانع للتهابات املثانة الب�لية.  .9

طريقة التحضير  
يخف���ق بيا�س البي�س حتى ي�س���كل رغ�ة 

وي�س���اف الدج���اج اململ���ح، تغل���ى مرقة 

الدجاج ي�س���اف اإليها الذرة، ميزج دقيق 

ال���ذرة بالقلي���ل من املاء ثم ي�س���اف اإىل 

ال�س����ربة ويغلى حتى ت�س���بح ال�س����ربة 

كثيفة.

يت���م تخفيف الن���ار ثم ي�س���اف الدجاج 

وي���رتك عل���ى ن���ار هادئ���ة دون غلي���ان، 

ت�ساف اأخرياً �سل�س���ة ال�س�يا والب�سل 

الأخ�سر وتقدم �ساخنة.

المقادير  
400غ دجاج 	•

4 بيا�س البي�س 	•
2 لرت مرقة دجاج 	•
1 ك�ب حبات ذرة 	•

2 ملعقة طعام دقيق الذرة 	•
2 ملعقة طعام �سل�سة ال�س�يا 	•

4 حبات ب�سل اأخ�سر مقطع بالط�ل 	•

�شوربة الدجاج والذرة

�





المقادير  
1/2 2 ك�ب �سبانخ مفرومة 	•

ك�ب كرمية �سائله 	•
ك�ب بطاطا مهرو�سه 	•
2 رزمة كرف�س مفروم 	•

2 ملعقة طعام زبده 	•
2 حبة ب�سل مفروم 	•

3 مالعق طعام ع�سري الليم�ن 	•
1 لرت مرقة اخل�سروات 	•

1 ملعقة كبرية كراث مفروم 	•
1 ملعقة �سغرية ج�زة الطيب 	•

طريقة التحضير  
يت���م اإذابة الزبده وي�س���اف اإليها الب�سل 

ويطه���ى عل���ى ن���ار هادئ���ة مل���دة ع�س���ر 

دقائق.

ت�س���اف البطاط���ا والكرف�س، وت�س���اف 

املرقة �س���يئاً ف�سيئاً وع�س���ري احلام�س 

وال�سبانخ وج�زة الطيب، يغلى املزيج ملدة 

5 دقائ���ق، يخلط يف اخلالط الكهربائي 

مع الكرميا وامللح والبهار، ومن ثم يطهى 

على نار هادئة ملدة 5 دقائق.

فوائد السبانخ  
ين�سح الأطباء املراأة احلامل واملر�سع   .1

بتناول ال�سبانخ وال�رقيات اخل�سراء 

الأخرى لحت�ائها على مادة حام�س 

الف�ليك ال�سروري للجنني والطفل، 

فلحام����س الف�لي���ك دور كب���ري يف 

تك�ي���ن كري���ات الدم احلم���راء، كما 

اأن تن���اول الأغذية الغني���ة بحام�س 

الف�ليك مينع حدوث فقر الدم.

حتت����ي ال�س���بانخ عل���ى كميات من   .2

والكربيت  والب�تا�س���ي�م  الف��سف�ر، 

والكل����ر، والنحا����س، واملاغن�س���ي�م 

والكال�س���ي�م وفيتامينات »اأ« و»ب«، 

وهي م�اد مفيدة للج�سم.

(غ���ري  طازج���ة  ت����ؤكل  اأن  �س���ل  يُفَّ  .3

مطب�خ���ة) م���ع ال�س���لطة ولكن من 

اأكله���ا مطب�خ���ة، فعملي���ة  املمك���ن 

الطب���خ تعر����س ال�س���بانخ لدرجات 

ح���رارة عالية مما يفقده���ا العديد 

من العنا�سر الغذائية اجليدة.

�شوربة ال�شبانخ واحلام�ض

�

القيمة الغذائية

ن�سف ك�ب كرف�س = 10 �سعره حرارية  -

ن�سف ك�ب ب�سل طازج مقطع = 27 �سعره حرارية  -

ن�سف ك�ب بطاطا حل�ة مهرو�سة = 111 �سعره حرارية  -

ملعقة زبده �سغرية = 36 �سعره حرارية  -

1 ملعقة طعام كرمية خفيفة خمف�قة = 44 �سعره حرارية  -





المقادير  
ك�ب بطاطا حل�ة لل�س�ربة 	•

ك�ب بطاطا مقطعة �سرائح للقلي 	•
1 لرت مرقة خ�سار 	•

ك�ب جزر مقطع 	•
ك�ب كرف�س مقطع 	•
ك�ب ب�سل مفروم 	•
ك�ب كراث مقطع 	•
ملعقة طعام زبده 	•

طريقة التحضير  
ت�س���خن الزبده يف مقالة وي�س���اف اإليها 

الب�س���ل والك���راث وتقل���ب مل���دة خم�س 

دقائق، ت�س���اف البطاطا واجلزر ويرتك 

املزي���ج عل���ى الن���ار مل���دة خم����س دقائق 

اأخ���رى، ت�س���اف مرق���ة اخل�س���راوات، 

وبع���د اأن تغل���ى ت���رتك على ن���ار هادئة 

مل���دة 30 دقيق���ة ثم تنق���ل اإىل اخلالط 

الكهربائي حت���ى متتزج جميع املك�نات، 

ت�س���خن ال�س����ربة وتتبل ح�س���ب الذوق، 

تقلى �س���رائح البطاطا مل���دة دقيقتني اأو 

حتى ت�سبح ه�سة، وت��سع ف�ق ال�س�ربة 

للتزيني.

فوائد البطاطا  
البطاط���ا غذاء جيد ميكن العتماد   .1

عليه عند ح�س�ل القروح يف اجلهاز 

اله�س���مي �س�اء كان ذلك يف الأمعاء 

اأو املعدة، وميكن ا�ستعمال البطاطا 

املطب�خة �سلقاً، اأو ع�سري البطاطا 

الذي ميت�س حم��س���ة اأ�سيد املعدة 

(هيدروكل�ريك) وير�س���ب طبقة من 

ن�ساء البطاطا على القروح فتحميها 

م���ن الأ�س���يد واجلراثي���م امل�س���ماة 

.Helicobacter

مدرة للب�ل تفتت احل�سى والرمل.  .2

تعم���ل عل���ى تهدئة ث�ران امل�س���ران   .3

الغليظ.

ته���دئ الأع�س���اب مب���ا حتت�يه من   .4

.B	complex فيتامني

ت��س���ع عل���ى ال�ج���ه واجل�س���م يف   .5

معاجلة البث�ر امللتهبة.

اجلل���د  ح���روق  يعال���ج  ع�س���ريها   .6

و�س���ربة ال�سم�س، ولرتطيب اجل�سم 

ب��سعها عدة مرات ي�مياً.

تزيل املغ�س.   .7

�شوربة البطاطا احللوة والبطاطا العادية
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القيمه الغذائية

60غ ج���زر مقطع = 31 �س���عره   -

حرارية

ن�سف ك�ب ب�سل طازج مقطع   -

= 27 �سعرحرارية

حل����ه  بطاط���ا  ك����ب  ن�س���ف   -

مهرو�سة = 111 �سعره حرارية

ملعقة زبده �سغرية = 36 �سعره   -

حرارية





المقادير  
1/2 3 ك�ب من خال�سة الدجاج 	•

2 ك�ب من اجلنب الأ�سفر املب�س�ر 	•
1/2 1 ك�ب من احلليب ال�سائل قليل  	•

الد�سم

1/2 ك�ب من الكرف�س املفروم 	•
1 حبة فلفل اأخ�سر �سغرية مفرومه 	•

1 حبة ب�سل مت��سطة مفرومه 	•
2 جزر مفروم 	•

1/4 ك�ب دقيق 	•
1/4 ك�ب من الزبده 	•

ملح وفلفل ح�سب الرغبة 	•
بقدون�س مفروم للتزيني 	•

القيمة الغذائية

2 ملعقة اأكل جنب اأ�سفر (ت�سيدر مب�س�ر) = 57 �سعره حرارية  -

1 ك�ب حليب (قليل الد�سم) = 102 �سعره حرارية  -

ن�سف ك�ب كرف�س = 10 �سعره حرارية  -

بقدون�س ك�ب واحد مفروم = 34 �سعره حرارية، وحبة جزر   -

مت��سطة احلجم = 31 �سعره حرارية

ن�سف ك�ب ب�سل اأخ�سر مقطع = 16 �سعره حرارية  -

ن�سف ك�ب فلفل حل� مقطع = 12 �سعره حرارية  -

�سريحة ت��ست اأ�سمر = 61 �سعره حرارية  -

طريقة التحضير  
يخلط الب�س���ل والفلفل والكرف�س واجلزر 

يف اخلالط الكهربائي ويفرم ناعماً جدا.

تُذوب الزبده ف�ق نار مت��س���طة يف قدر 

كبرية ثم ت�ساف اخل�سر اإىل القدر ملدة 

10 دقائق وحترك بني احلني والآخر.

ي�ساف الدقيق ويحرك جيداً ثم ت�ساف 

خال�س���ة الدجاج، وحترك جي���داً حتى 

ت�سبح كثيفة بع�س ال�سيء.

ترف���ع القدر ع���ن النار وت�س���اف اجلنب 

وترتك حتى تذوب طبيعياً.

ي�س���اف احلليب والت�ابل وتخلط جيداً، 

ثم يزين احل�س���اء بالبقدون����س املفروم، 

ويقدم مع مكعبات اخلبز املحم�س.

�شوربة جنب الت�شيدر
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المقادير  
1500غ ف�ل م�سل�ق 	•

2 حبة طماطم 	•
3 حبات ب�سل اأخ�سر 	•

1/2 ك�ب بقدون�س مفروم 	•
3 ف�س��س ث�م مطح�ن 	•

1/2 ك�ب طحينة 	•
1/2 ك�ب ع�سري الليم�ن 	•

ملح ح�سب الذوق 	•

طريقة التحضير  
تقطع الطماطم والب�س���ل وي��سع ف�قها 

الف�ل وي�س���اف اإليه���ا البقدون�س والث�م 

واملل���ح والليم����ن والطحين���ة، وتخل���ط 

املك�نات جيداً لتح�سل على ال�سلطة.

فوائد الفول القيمة الغذائية 

100غ ف�ل = 102 �سعره حرارية  -

حبة طماطم حمراء = 20   -

�سعره حرارية

ن�سف ك�ب ب�سل اأخ�سر   -

مقطع = 16 �سعره حرارية

1 ك�ب بقدون�س مفروم = 34   -

�سعره حرارية

ملعقة اأكل طحينة = 104   -

�سعره حرارية

والفيتامين���ات  بالربوتين���ات  غّن���ي   .1

والأم���الح املعدني���ة مث���ل احلدي���د 

والف�سف�ر.

يقاوم الّت�تر والإجهاد الذي ي�سيب   .2

اجل�سم.

يعتق���د اإّن���ه يحت����ي عل���ى مرّكبات   .3

كيميائي���ة معق���ّدة تق���اوم اأمرا����س 

ال�سرطان التي ت�سيب الّفم.

مفيد للقلب من جانب زيادته مل�ست�ى   .4

الك�ل�سرتول اجلّيد يف الّدم.

يعمل على خف�س �سغط الّدم.  .5

يحاف���ظ عل���ى م�س���ت�ى ال�س���ّكر يف   .6

الّدم.

يحت����ي عل���ى م����اد تق���ّ�ي مناعة   .7

اجل�سم �ّسد الأمرا�س املختلفة.

ق�س����ر الف�ل تكافح الإم�ساك الذي   .8

ي�سيب اجل�سم.

الف�ل مع الطماطم والب�سل والزيت   .9

واخلبز وجبة غذائية كاملة.

�شلطة الفول بالطحينة
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1�

فوائد زيت الزيتون  
ي�ؤمن زي���ت الزيت�ن وقاية جيدة من   .1

جتلط الدم وت�سلب ال�سرايني.

ين�س���ط الكبد والقناة ال�س���فراوية،   .2

ويخف�س حم��س���ة اإف���رازات املعدة 

ويحميها من الإ�سابة بالقرحة.

ي�س����اعد على ال�س����فاء م����ن اأمرا�س   .3

اللثة، ويحافظ على بيا�س الأ�سنان.

ي�ستخدم من قبل الريا�سيني لتليني   .4

الع�س���الت واملفا�س���ل، وكذل���ك من 

قبل الن�ساء للمحافظة على النع�مة 

الطبيعي���ة، ل����ن الب�س���رة ال����ردي، 

وكذلك لنم� ال�سعر ب�سكل اأف�سل.

ي�ساعد على من� الأطفال والر�سع.  .5

ي�ؤخر ظه�ر ع�ار�س ال�سيخ�خة.  .6

ي�س���اهم يف جعل الطع���ام األذ مذاقاً   .7

واأ�سهل يف اله�سم.

طريقة التحضير  
ت�س����ى الطماطم على نار هادئة، تق�سر 

وي�س���نع منها�سل�س���ة ثقيل���ة ت��س���ع يف 

ق���در، تف���رم الكزبرة والفلفل الأخ�س���ر 

ثم تطحن ب�ا�س���طة مدقة وت�س���اف اإىل 

الطماطم. ثم ي�س���اف ع�سري احلام�س 

مع ملح وبهار ح�سب الذوق.

ت�س���اف اأوراق ال���روكا وقط���ع اخلي���ار 

ومتزج جيدا.

المقادير  
1 حبة خيار 	•

3 حبة طماطم 	•
عدد 2 ع�سري حام�س 	•

2 حبة فلفل اأخ�سر 	•
1/2 �سدة كزبرة 	•

اأوراق اجلرجري (الروكا) 	•

�شلطة اجلرجري والكزبرة اخل�شراء

القيمه الغذائية

ن�سف ك�ب خيار مقطع = 7 �سعره حرارية  -

ن�سف ك�ب فلفل حل� مقطع = 12 �سعره حرارية  -

رزمة كزبرة = 97 �سعره حرارية  -

ن�سف ك�ب جرجري = 2 �سعره حرارية  -

حبة طماطم حمراء مت��سطة = 26 �سعره حرارية  -





المقادير  
320غ �سرائح جنب حل�م 	•

10 حبات �سرائح زيت�ن اأخ�سر واأ�س�د 	•
حبة طماطم مقطعة مكعبات 	•

حبة فلفل مقطع مكعبات 	•
	2حبة خيار مقطع مكعبات 	•

�سل�سة الب�ست� 	•
ملعقة طعام زيت زيت�ن 	•

3 ف�س��س ث�م 	•
75غ حبق طازج 	•

50غ جنب بارميزان 	•

طريقة التحضير  
اخل���الط  يف  والزي���ت  الث����م  ي��س���ع 

الكهربائي وميزجان جيدا.

ي�س���اف احلبق ثم اجلنب اإىل ال�س���لطة، 

ومي���زج الزيت����ن والطماط���م والفلف���ل 

واخلي���ار يف طب���ق التق���دمي، ثم ت��س���ع 

ال�سلطة يف ال��سط وف�قها �سرائح جنب 

احلل����م وبع����س وريقات اخل����س وتر�س 

�سل�سلة الب�ست� ف�قها.

�شلطة جنب احللوم مع الزيتون

1�

القيمة الغذائية

100غ جنب حل�م = 363 �سعره حرارية  -

28غ جنب بارميزان = 130 �سعره حرارية  -

ن�سف ك�ب خيار مقطع = 7 �سعره حرارية  -

ن�سف ك�ب فلفل حل� مقطع = 12 �سعره حرارية  -

10 حبات مت��سطة زيت�ن اأ�س�د = 95 �سعره حرارية  -

10 حبات مت��سطة زيت�ن اأخ�سر = 66 �سعره حرارية  -

5 قطع ث�م مق�سرة حجم مت��سط = 7 �سعره حرارية  -

حبة طماطم حمراء مت��سطة = 26 �سعره حرارية  -

ملعقة طعام زيت زيت�ن = 120 �سعره حرارية  -





المقادير  
2 حبة باذجنان �سغريه 	•

2 حبة ك��سا 	•
ك�ب فطر طازج 	•

ك�ب هيلي�ن طازج 	•
ك�ب قلب الأر�سي �س�كي 	•

ك�ب طماطم �سرائح ياب�سة 	•
خ�س م�سكل 	•

3غ زعرت بري ياب�س 	•
�سل�سلة ث�م وحام�س 	•
ملعقة �ساي ث�م ناعم 	•

ع�سري ليم�ن 	•
ملعقة طعام زيت زيت�ن 	•

ملح وبهار اأبي�س 	•

طريقة التحضير  
تقطع الك��سا والباذجنان اإىل �سرائح ثم 

ت�س�ى مع الفطر والهيلي�ن.

طريقة التقدمي:

يقط���ع اخل�س وي��س���ع يف وعاء التقدمي 

ثم ي��سع ف�قه باقي املقادير.

واأخ���رياً ي��س���ع ف�قه���ا �سل�س���ة الث����م 

واحلام�س.

�شلطة الكو�شا والباذجنان امل�شوية
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القيمة الغذائية

ن�سف ك�ب باذجنان مطب�خ = 13 �سعره حرارية  -

ن�سف ك�ب فطر طازج = 9 �سعره حرارية  -

ن�سف ك�ب خ�س = 4 �سعره حرارية  -

حبة ك��سا مت��سطة احلجم = 32 �سعره حرارية  -

حبة طماطم حمراء مت��سطة = 26 �سعره حرارية  -

5 قطع ث�م مق�سره حجم مت��سط = 7 �سعره حرارية  -

حبة ليم�ن = 17 �سعره حرارية  -

ملعقة طعام زيت زيت�ن = 120 �سعره حرارية  -



نصائح غذائية
حتى يك�ن الغذاء مفيدا يجب الهتمام بالآتي:

جتن���ب الده����ن احلي�اني���ة يف الأكل وا�س���تبدلها بالزي�ت  	•
النباتية وخا�سة زيت الزيت�ن.

الإكثار من اأكل ال�سمك وخا�سة الأ�سماك الدهنية. 	•

ا�ستبدال منتجات الألبان العادية بالألبان قليلة الد�سم. 	•

الرتكيز على اللح�م البي�س���اء »الدجاج، ال�سمك« بدلً من  	•
اللح�م احلمراء »الغنم والبقر والإبل«.

احلر�س على ت�س���مني الغذاء الي�م���ي الربوتينات النباتية  	•
املت�فرة يف الف�ل والعد�س مثال.

ماول���ة التقليل من الأطعم���ة املطب�خة بالده�ن والت�جه  	•
لالأكالت امل�س�ية وامل�سل�قة.

جتنب املعجنات وال�سكريات. 	•

الرتكيز على اأكل الف�اكه الطازجة. 	•

�سرب املياه الغازية قليلة ال�سعرات احلرارية. 	•

احلر����س عل���ى اأكل الأطعم���ة الغنية بالألي���اف مثل اخلبز  	•
الأ�سمر.

مزاولة التمارين الريا�سية ب�سكل متدرج يتنا�سب مع طبيعة  	•
اجل�سم وال�سن.

العمل على جتنب الأطعم���ة املعلبة والرتكيز على الأطعمة  	•
الطازجة.

المضغ الجيد ... يقي من األمراض 
ويقوي جهاز المناعة

و�س���ف العلماء امل�س���غ باأنه ق�ة �س���فاء �س���حرية وذلك لتعدد 

وظائفه والتي ميكن تلخي�سها يف النقاط التالية:

ين�س����ط امل�س����غ اجلهاز اله�س����مي ما ينعك�س اإيجابا على   .1

�س����ائر مراحل اله�سم، فالن�ساط يف الفم والفكني ين�سط 

املع����دة والأمع����اء وخمتلف اأع�س����اء اله�س����م، كم����ا يفرز 

البنكريا�س مزيدا من الع�س����ارة اله�س����مية لري�سل الكبد 

مزيد من ال�سفراء اإىل الأمعاء الثنى ع�سر.

ي�ساعد امل�سغ اجل�سم على ال�سرتخاء لذا يجب اأن ناأكل   .2

ببطء فال�سرتخاء ي�ساعد على اله�سم.

يزيد امل�س����غ من اإفراز اللعاب الذي ي�ؤدي دوراً هاماً يف   .3

عملية اله�س����م، فهناك �ستة اأزواج من الغدد اللعابية يف 

الفم ت�ستجر الأطعمة واملذاقات املختلفة.

يزي����د امل�س����غ مذاق الطعام لذة، ف����كل لقمه حتت�ي على   .4

ث����الث مذاقات خمتلفة م����ذاق البداية، ومذاق ال��س����ط 

ومذاق النهاية.

يحم����ي امل�س����غ من اأمرا�����س املعدة، فالإف����راط يف الأكل   .5

وابتالع قطع طعام كبرية ي�سر باملعدة.

ي�س����اهم امل�س����غ يف تق�ية الأ�س����نان واللثة، يف����رز اللعاب   .6

هرم�ناً خم�س�سا حلماية الأ�سنان.

امل�س����غ اجليد يجعل اجل�سم اأكرث �س����باباً، اإذ تفرز الغدة   .7

النكافي����ة هرم�����ن الباروت����ني ال����ذي متت�س����ه الأوعي����ة 

اللمفاوية اأثناء امل�سغ. ومن املعروف اأن الباروتني عملية 

التح�����ل الغذائ����ي مما ي�����ؤدي اإىل جتدد خاليا اجل�س����م 

واإطالة العمر.

اأخ����ريا ل ب����د من ت��س����يه باأمر قد يك�ن م�س����تغرباً وه�   .8

اأن الن�س����ائح املذك�����رة يج����ب اأن تطب����ق ي�مي����اً لكن من 

امل�ستح�س����ن اأن يتخللها مره يف الأ�س����ب�ع بع�س ال�جبات 

قليلة امل�س����غ وذلك بهدف مترين املعدة والأمعاء حتى ل 

يعرتيه����ا الكيل، ويف �س����تى الأح�ال يبقى امل�س����غ اجليد 

طريق����ه مثل����ى للحفاظ على ال�س����حة واكت�س����اب مناعة 

طبيعية.



املقبالت والأطباق الرئي�شية





المقادير  
4 اأك�اب برغل اأ�سمر ناعم 	•

ر�سة ملح، فلفل اأ�س�د، بهار حلم 	•
1/2 كيل� حلم عجل مفروم ناعم 	•

1 حبة ب�سل مفروم 	•
زيت للقلي 	•

مقادير الحشوه  
1 �سحن �سدر دجاج م�سحب وزن  	•

(450غ) مقطع مكعبات �سغرية

1/2 ك�ب م�سروم مفروم 	•
1 ف�س ث�م مهرو�س 	•

2 ملعقة طعام دب�س الرمان 	•
2 ملعقة طعام ع�سري ليم�ن 	•

ر�سة ملح، بهار دجاج، فلفل اأحمر  	•
حار، هيل ناعم، دار�سني ناعم

2 حبة ب�سل مفروم 	•
1 ك�ب بازيالء م�سل�ق 	•

1/2 ك�ب اإ�سبنت مفروم 	•
2 ملعقة اأكل زيت 	•

2 ملعقة اأكل كرميا حام�سة 	•
1 ملعقة اأكل ممل�ءة جنب كرميي 	•

2 ملعقة اأكل �سل�سة ال�س�يا 	•

طريقة التحضير  
ينقع الربغل يف املاء مدة 	•

(10-15 دقيقة) ثم ي�سفى.  

جميع مقادير الكبة ت��سع يف ماكينة  	•
اللحم ماعدا الزيت وتفرم.

يحم���ر الب�س���ل والث����م يف الزيت، ثم  	•
ي�س���اف اإليه مكعب���ات الدجاج، امللح، 

البه���ار، الفلفل، الدار�س���ني، الهيل مع 

التقليب امل�س���تمر، ت�س���اف البازيالء، 

امل�سروم مع ا�ستمرار التقليب.

ي�ساف دب�س الرمان، ع�سري الليم�ن،  	•
ال�س�يا، اجلنب، الكرميا.

ي�ساف الإ�سبنت ويخلط. 	•
ت�س����كل العجين����ة عل����ى �س����كل ك�����ر  	•
ثم جت�����ف وي��س����ع لها مق����دار من 

احل�س�ة ثم تربم من الطرفني.

حتفظ ملدة ن�سف �ساعة يف الثالجة  	•
ث����م حتم����ر بزي����ت غزير، ث����م جتهز 

للتقدمي.
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كبة الربغل بقطع الدجاج والإ�شبنت

القيمة الغذائية

ملعقة طعام زيت نباتي = 126 �سعره حرارية  -

100غ كبة = 331 �سعره حرارية  -

ن�سف ك�ب بازيالء خ�سراء مطب�خة = 67 �سعره حرارية  -

ن�سف �سدر دجاج م�س�ي مع اجللد = 193 �سعره حرارية  -

3 مالعق �سغرية بهارات فلفل اأحمر حار = 13�سعر حرارية  -

ملعقة هيل مطح�ن �سغرية = 7 �سعره حرارية  -





المقادير  
500غ باذجنان 	•

150غ حلمة مفرومة 	•
ملعقة طعام �سن�بر 	•

1 كيل� طماطم حمراء 	•
ك�ب ب�سل مفروم ناعم 	•
ملح وبهار ح�سب الذوق 	•

طريقة التحضير  
يقل���ى الباذجنان يف القلي���ل من الزيت، 

ب��س���عه يف وعاء للفرن، ت��س���ع اللحمة 

املفروم���ة يف مق���الة على الن���ار، وتقلى 

مع ال�س���ن�بر والب�سل املفروم وقليل من 

املل���ح والبهار ملدة 15 دقيقة. تق�س���م كل 

حبة باذجنان اإىل ن�سفني وت��سع عليها 

اللحمة املفرومة مع ال�س���ن�بر والب�سل. 

ت��سع الطماطم يف الزيت وتغلي ملدة 15 

دقيقة، ثم تق�س���ر وي�ساف عليها القليل 

م���ن املل���ح والبهار الأبي�س وت��س���ع بعد 

ذلك ف����ق الباذجنان املح�س���ي، ومن ثم 

ت��س���ع يف الفرن ملدة 15 دقيقة لت�سبح 

جاهزة للتقدمي.

القيمة الغذائية

ن�سف ك�ب من الباذجنان املقلي = 100 �سعره حرارية  -

85غ حلم بقر مفروم مطب�خ = 245 �سعره حرارية  -

28غ �سن�بر = 172.7 �سعره حرارية  -

حبة طماطم حمراء مت��سطة احلجم = 26 �سعره حرارية  -

ن�سف ك�ب ب�سل مفروم ناعم = 16 �سعره حرارية  -

2�

حم�شي الباذجنان





المقادير  
4 قطع اأجنحة دجاج 	•

3 مالعق طعام كات�ساب 	•
50غ �سل�سة �س�ي (باربكي�) جاهزة 	•

ملعقة �ساي ث�م مفروم 	•
5غ خردل 	•

ملح وبهار ح�سب الذوق 	•

طريقة التحضير  
تنق���ع اأجنحة الدجاج باملك�نات املذك�رة 

مل���دة �س���ت �س���اعات يف الثالج���ة، ث���م 

ت��س���ع يف �سينية وتطهى يف الفرن على 

درجة ح���رارة 160 درجة مئ�ية ملدة 15 

دقيقة.

2�

اأجنحة دجاج م�شوية

نصائح خاصة لشوي اللحوم )دجاج – لحم(  
مراع���اة ن���زع الده���ن عن���د �س����ي   .1

اللح�م.

عن���د التاأكد م���ن ا�س���ت�اء اللحم ل   .2

حتاويل قطع���ه بال�س���كني بل يكفي 

ال�س���غط عليه ب�ا�س���طة طرف �سن 

رفيع فاإذا �سدرت مقاومة ق�ية من 

اللحم فه���ذا معناه اأنه ن�س���ج جيدا 

اأم���ا اإذا كان���ت املقاومة لين���ة فهذا 

معن���اه اأن اللح���م م���ازال بدم���ه اأي 

ن�سف ا�ست�اء.

قبل �س����اء اللحم املنق�ع واملحف�ظ   .3

يف الثالج���ة يج���ب اإخراج���ه وتركه 

ملدة ربع �ساعة قبل ال�س�اء. وممكن 

ا�س���تخدام النقيع يف دهن الدجاجة 

كل فرتة واأخرى.

ل تقلب���ي اللحم اأكرث من مرة واحدة   .4

لكل جهة.

عن���د ت�س����يح اللح���م اأو الدجاج يف   .5

مقالة ا�س���تخدمي امل���رق الناجت يف 

عمل ال�س��س اخلا�س به.

عدم ا�ستخدام �س�كة لتقليب اللحم   .6

حت���ى ل يثقب ويخرج ال�س���ائل منه 

وي�ؤدي اإىل جفافها.

القيمة الغذائية

1 جناح من اأجنحة الدجاج مع   -

اجللد 35.5غ = 99 �سعره 

حرارية





المقادير  
500غ طحني 	•

20غ خمرية مذابة يف املاء 	•
1/2 ملعقة �سغرية ملح 	•

مقادير الكالسوين  
1/2 ك�ب جنب م�زاريال مربو�سة 	•

1/2 ك�ب فطر 	•
1/2 ك�ب زيت�ن اأ�س�د منزوع الن�ى 	•
1/4 ك�ب اأر�سي �س�كي بزيت الزيت�ن 	•

3 حبة طماطم جمففة 	•
ر�سة ملح 	•

زعرت للتزيني 	•
2 حبة جزر 	•

1 علبة بازلء خ�سراء 	•

القيمة الغذائية

28غ جنب امل�زاريال = 80 �سعره حرارية  -

ن�سف ك�ب من الفطر الطازج = 9 �سعره حرارية  -

15 حبة زيت�ن اأ�س�د مت��سطة احلجم = 95 �سعره حرارية  -

ن�سف ك�ب فطر معلب = 19 �سعره حرارية  -

ملعقة طعام زيت زيت�ن = 126 �سعره حرارية  -

طريقة التحضير  
ميزج الطحني واخلمرية، ثم ي�ساف زيت 

الزيت����ن واملل���ح اإىل اأن ي�س���بح العجني 

ناعم���اً ومطاط���اً، ثم ي��س���ع العجني يف 

وعاء مغطى ملدة �ساعة تقريباً.

ميدد العجني ب�سكل دائرة وبقاعدة ذات 

�سماكة �س���نتيمرت واحد، وت�زع املقادير 

الأخ���رى يف و�س���طها، ثم نل���ف العجني 

ف�قها وتقفل عن طريق ال�س���غط عليها 

باإحكام ب��س���اطة �س����كة، وندخلها بعد 

ذل���ك يف فرن حار جدا، ونقدمها مزينة 

بالزيت�ن والزعرت.
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كال�شوين نباتيه





المقادير  
3 حبات روبيان كبرية 	•

ك�ب اأف�كادو 	•
ن�سف ل�ب�سرت �سغري 	•
10غ طماطم �سغرية 	•

ملعقة طعام كرمية خمف�قة 	•
ملعقة طعام ليم�ن حام�س 	•

ت�ابل للنكهة 	•
10 ملل زيت زيت�ن 	•

10غ خ�س اإفرجني للتزيني 	•

طريقة التحضير  
ي�س���خن الزيت يف مقالة، وي�س���اف اإليه 

الروبي���ان ويت���م تقليبه حتى ين�س���ج من 

اجلبهتني، وكذلك يقلى الل�ب�سرت. تق�سر 

وتقط���ع الأف�كادو وتخلط م���ع الكرمية 

والليم�ن وت�س���اف اإليها الت�ابل، ح�سب 

ال���ذوق كاملل���ح والفلف���ل، ثم ت��س���ع يف 

قال���ب دائري وتنق���ل اإىل طبق التقدمي. 

ي��س���ع على الف����كادو الروبيان املقلي 

والل�ب�س���رت، ويزي���ن ب�س���رائح الطماطم 

واخل�س.

فوائد األفوكادو  
مع اأن الأف�كادو يحت�ي على ن�س����بة   .1

كبرية من الدهن فاإن الدهن امل�ج�د 

فيه ه� من ن�ع الدهن الأحادي غري 

امل�سبع (مثل الدهن امل�ج�د يف زيت 

الزيت�ن) الذي ي�ساعد على تخفي�س 

ن�سبة الك�ل�س����رتول ويخفف تاأك�سد 

الده�����ن داخ����ل الأوعي����ة الدم�ي����ة 

وي�ساعد على ت��سيع هذه الأوعية.

م����ادة  عل����ى  الأف�����كادو  يحت�����ي   .2

لالأك�س����دة  امل�س����ادة  »الغل�غاتي�����ن« 

والت����ي ت�س����اعد عل����ى جتن����ب اإعتام 

عد�سة العني.

يحت�����ي الأف�كادو على م����ادة الألفا   .3

كاروت����ني الت����ي حتم����ي م����ن الذبحة 

الزهامي����ر  مر�����س  وم����ن  القلبي����ة 

.(Alzheimer)

الأف�����كادو غني ج����داً بالف�لت وه�   .4

امل����راأة احلام����ل  فيتام����ني حتتاج����ه 

حلماية �سحتها و�سحة اجلنني.
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روبيان مع الأفوكادو

القيمة الغذائية

ن�سف حبة اأف�كادو مت��سطة احلجم = 162 �سعره حرارية  -

ليم�نة = 17 �سعره حرارية  -

ملعقة طعام زيت زيت�ن = 120 �سعره حرارية  -

100غ روبيان م�سل�ق = 113 �سعره حرارية  -

1 ملعقة طعام كرمية خفيفة خمف�قة = 44 �سعره حرارية  -





المقادير  
800غ فيليه هام�ر 	•

200غ عد�س بني 	•
1 حبة جزر 	•

150غ بطاطا 	•
1/2 حبة ب�سل �سغري اأحمر 	•

ملعقة �سغرية زبده 	•
1 ملعقة طعام خل 	•

ملعقة �سغرية خردل 	•
ملح وبهار ح�سب الذوق 	•

ملعقة حليب قليل الد�سم 	•
ملعقة طعام زيت الزيت�ن 	•

طريقة التحضير  
ت�س���لق البطاطا يف املاء املغلي املالح ملدة 

10 اإىل 12دقيق���ة، تقط���ع اإىل مكعبات 

وي��سع ف�قها ملعقة من الزيت.

يتبل فيليه الهام�ر بامللح والبهار. ي��سع 

العد����س يف الق���در مع الب�س���ل واجلزر 

وي�سكب املاء البارد عليها حتى يغمرها، 

ت��سع على النار حتى تن�سج، ثم ت�سفى 

م���ن امل���اء جي���دا وي�س���اف القلي���ل من 

احلليب اإىل الزبده وزيت الزيت�ن.

ت�س���خن ملعق���ة واح���دة م���ن الزبده يف 

مقالة ويقلب الب�سل ملدة خم�س دقائق. 

ينق���ل الب�س���ل اإىل وعاء اآخر، وت�س���اف 

ملعقة زيت اإىل املقالة وت�ساف البطاطا 

عل���ى ن���ار ق�ية، حتى يتح����ل ل�نها اإىل 

ذهبي، ثم ت�س���اف اإىل الب�س���ل. مت�سح 

املق���الة امل�س���تخدمة وت�س���اف اإليه���ا 2 

ملعقة من الزيت، ي�س���اف فيليه الهام�ر 

ملدة خم�س دقائق. ي�سخن العد�س قلياًل 

م���ع اخلل، وي��س���ع فيلي���ه الهام�ر على 

طبق التقدمي وف�ق���ه العد�س والبطاطا 

.. يقدم �ساخناً.

القيمة الغذائية

100غ هام�ر = 107 �سعره حرارية  -

100غ ما�سرتدا = 139 �سعره حرارية  -

ن�سف ك�ب عد�س = 192 �سعره حرارية  -

ملعقة زبده �سغرية = 36 �سعره حرارية  -

100غ خل = 4 �سعره حرارية  -

ملعقة طعام زيت زيت�ن = 120 �سعره حرارية  -

1 ك�ب حليب قليل الد�سم = 102 �سعره حرارية  -
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فيليه الهامور بالبطاطا





المقادير  
1 مغلف ح�ساء كرمي الدجاج 	•

ملعقة طعام زيت 	•
4 اأن�ساف �سدور دجاج منزوعة اجللد 	•

1/4 ملعقة فلفل حل� 	•
750 ملل ماء 	•

2 ك�ب اأرز اأبي�س 	•
2 ك�ب بروكلي اأو قرنبيط 	•
ك�ب جنب ت�سيدر مب�س�رة 	•

140غ جنب كرمي قليل الد�س���م قابل  	•
للدهن

�سرائح فلفل طازج ح�سب الرغبة 	•

طريقة التحضير  
ميزج مغلف ح�ساء الدجاج يف 750 ملل 

يف املاء ويح���رك ببطء على نار خفيفة، 

ي�س���خن قليل من الزي���ت يف مقالة على 

نار مت��سطة اإىل ق�ية، وي�ساف الدجاج 

وتغط���ي املقالة مل���دة 5 دقائ���ق اأو حتى 

حتمر �س���دور الدجاج قلياًل، يتم اإخراج 

الدجاج من املقالة، ي�س���كب احل�ساء يف 

املقالة، ت�ساف الت�ابل ويحرك اخلليط 

ثم يرتك ليغلي.

مي���زج الأرز م���ع الربوك����يل ثم ي��س���ع 

الدج���اج ف�قه وت�س���اف اجل���نب، تغطى 

املق���الة ويطبخ اخلليط عل���ى نار هادئة 

مل���دة 5 دقائ���ق، يزي���ن الطبق ب�س���رائح 

الفلفل.

القيمة الغذائية

ملعقتان جنب ت�سيدر مب�س�ر = 57 �سعره حرارية  -

ن�سف ك�ب فلفل حل� مقطع = 12 �سعره حرارية  -

ن�سف ك�ب زهرة (قرنبيط) غري مطب�خ = 12 �سعره حرارية  -

ملعقة طعام من زيت عباد ال�سم�س = 120 �سعره حرارية  -

280 غ من جنب كرافت قابلة للدهن = 80 �سعره حرارية  -

ن�سف ك�ب اأرز اأبي�س مطب�خ (حبة ط�يلة) = 131 �سعره حرارية  -

ن�سف �سدر دجاج (دون جلد) = 161 �سعره حرارية  -
3�

الأرز مع الدجاج واجلنب





المقادير  
2 اإىل 3 ب�سالت �سغرية 	•

1/2 كيل� فطر 	•
75غ زبده 	•

ملعقتان طعام زيت زيت�ن 	•
علبة معكرونه 	•

200غ دجاج 	•
3 علب ق�سطة 	•

1/2 ملعقة �سغرية فلفل ا�س�د 	•
اأوراق حبق للزينة 	•

40غ جنب بارميزان 	•

طريقة التحضير  
يت���م تقطيع الب�س���ل والفط���ر اإىل قطع 

�سغرية اأو �سرائح ح�سب الطلب.

ي��س���ع الب�س���ل ويتم تقليب���ه بالزيت مع 

الزبده على نار هادئ���ة، وعندما يتح�ل 

ل����ن اخللي���ط اىل ل����ن الكارامي���ل يتم 

اإ�سافة الفطر والدجاج والفلفل، ويقلب 

ملدة خم�س دقائق حتى ين�سج.

يت���م �س���لق املعكرون���ة ويت���م ت�س���فيتها 

وجتهيزها ل��سع اخلليط عليها.

يتم اإ�سافة الق�سطة على اخلليط وتقلب 

على النار حتى تغلي.

�سعي اخلليط على املعكرونة يف �سحن 

التقدمي ويتم تزينه بالبارميزان واحلبق 

اإ�سافة اإىل النعناع اإذا اأمكن.

3�

با�شتا الفطر بالكرميا

القيمة الغذائية

100غ من املعكرونة = 359 �سعره حرارية  -

ن�سف ك�ب فطر طازج = 9 �سعره حرارية  -

ن�سف ك�ب فطر معلب = 19 �سعره حرارية  -

ن�سف �سدر دجاج م�س�ي دون جلد = 142 �سعره حرارية  -

28غ جنب بارميزان = 130 �سعره حرارية  -

ملعقة طعام ق�سطة خفيفة = 29 �سعره حرارية  -
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المقادير  
300غ فيليه عجل 	•
1 حبة فلفل اأحمر 	•

1 حبة ب�سل 	•
1 حبة جزر 	•

100غ بروك�يل 	•
6 حبات فطر 	•

1/4 ك�ب �سل�سة ال�س�يا 	•
بهار اأ�س�د ح�سب الذوق 	•

2 ملعقة طعام ذرة �سغرية 	•
500غ معكرونة م�سل�قة 	•
(HP) 1/4 ك�ب �سل�سة 	•

طريقة التحضير  
يقطع الفلفل والب�سل واجلزر اإىل �سرائح 

ويقطع الفطر والذرة اإىل اأن�ساف، تقلى 

اللحمة بالزيت حتى تن�س���ج ثم ت�س���اف 

اإليها اخل�سروات وتخلط جيداً، ت�ساف 

 HP سل�س���ة ال�س����يا والبهار و�سل�سة�

وحترك ملدة ع�س���ر دقائق ثم تقدم ف�ق 

املعكرونة امل�سل�قة.

األطعمة  يف  المستخدمة  الصلصات  أنواع   
والتي تتميز بنكهات مختلفة حسب الذوق

�سعره حرارية  64 = �سل�سة ال�س�يا 100غ   -

�سعره حرارية  75 = �سل�سة الباربكي� 100غ    -

�سعره حرارية  99 = ملعقة كبرية ماي�نيز    -

�سعره حرارية  110 = ن�سف ك�ب معج�ن طماطم    -

�سعره حرارية  78 = �سل�سة الكاري 100غ   -

= 104 �سعره حرارية �سل�سة الطحينة ملعقة اأكل   -

فاهيتا اللحم مع اخل�شار واملعكرونة

القيمة الغذائية

85غ حلم عجل مطب�خ = 189   -

�سعره حرارية

جزرة مت��سطة احلجم = 31   -

�سعره حرارية

ن�سف ك�ب فطر طازج = 9   -

�سعره حرارية

ن�سف ك�ب ب�سل طازج مقطع   -

= 27 �سعره حرارية

حبة ذرة مت��سطة = 77 �سعره   -

حرارية



الحلويات تهدئ األعصاب
يحت���اج ج�س���م الإن�س���ان اإىل احلل�ي���ات لتمده بال�س���عرات 

احلرارية التي يحتاجها بعد اأي جمه�د �س���اق اأو ج�سدي اأو 

ع�سبي يك�ن قد تعر�س له، فتق�م احلل�يات مبذاقها احلل� 

ومك�ناته���ا الغذائية و�س���عراتها احلرارية بتهدئة اأع�س���اب 

ال�س���خ�س املت�تر، ولقد ف�س���ر العلماء هذه الظاهرة بق�لهم 

اأن احلل�ي���ات والطبيعي���ة منه���ا خا�س���ة مثل ع�س���ل النحل 

وال�س���كر الطبيعي وق�س���ب ال�س���كر وغريها تتمتع بخا�سية 

تهدئة الأع�س���اب لأنها تغذي اأطرافه���ا والنهايات املذبذبة 

ك�س���لك كهربائي خالل ف���رتات الت�تر الع�س���بي اأو الن�بات 

النف�سية، عالوة على اأن هناك بع�س من الأمرا�س النف�سية 

يدخل �س���من عالجها تن���اول ال�س���كريات واحلل�يات حتت 

الإ�سراف الطبي.

الحلوى وجبة غذائية كاملة
تع���د احلل�يات وجب���ة قائم���ة بذاتها عالوة عل���ى اأنها متد 

الإن�س���ان بال�س���عرات احلرارية العالية، لذل���ك فمن اخلطاأ 

وال�س���ائع تناولها بعد وجبة غذائية كامل���ة، اإذ تفقد قيمتها 

الغذائية وتعترب غري �سحية.

الحلويات والطاقة
تعمل احلل�يات على تن�س���يط اجل�سم وخا�سة بعد ال�سيام، 

لأنها ترفع م�س���ت�ى ال�س���كر يف الدم فتجدد ن�ساط ال�سائم، 

واحلل�ى من الأ�س���ياء التي جتعل من ي�س���ك� من الأرق ينام 

بهدوء و�سكينة، هذا بالإ�سافة اإىل قيمتها الغذائية املرتفعة، 

لذا ي��سى باملاء املحلى بال�سكر لالأطفال حديثي ال�لدة.



احللويات





المقادير  
1 كيل� غرام قطايف مت��سطة 	•

1/2 كيل� غرام جنب عكاوي 	•
1/4 ملعقة �سغرية قرفة 	•

زيت للتحمري 	•
ف�ستق حلبي - للتزيني 	•

طريقة التحضير  
يقط���ع اجلنب �س���رائح رقيق���ة وينقع يف 

املاء ويراعى تغيري املاء كل ن�سف �ساعة 

حت���ى يت���م التخل�س م���ن اأي اأث���ر للملح 

امل�ج�د.

يخل���ط اجلنب حل� املذاق ثم يع�س���ر من 

املاء جيداً.

يخلط اجلنب مع القرفة جيداً.

حت�س���ى القطاي���ف الطازج���ة بح�س����ة 

اجل���نب وتط����ى بالطريق���ة املعروفة مع 

مراعاة ال�س���غط على الأطراف حتى ل 

تفتح اأثناء التحمري.

حتمر يف الزيت حتى ي�سري ل�نها ذهبياً 

ثم تغم�س يف القطر الدافئ.

تق���دم القطايف �س���اخنة بع���د اأن تزين 

وتر�س بقليل من الف�ستق احللبي ح�سب 

الرغبة.

ميكن ح�س���� القطايف باجل����ز املفروم 

واملخل����ط مع قليل من ال�س���كر والقرفة 

ح�سب الرغبة.
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قطايف باجلنب الأبي�ض )عكاوي(





المقادير  
علبة ب�سك�ت �ساي مطح�ن 	•

1/2 اأ�سبع زبده 	•
3 مالعق دقيق 	•
1/2 كاأ�س ماء 	•
2 علبة ق�سطة 	•

2 علبة جنب كريي �سغريه 	•
4 بي�سات 	•
كاأ�س �سكر 	•

فراولة مثلجة اأو اأي ن�ع من الف�اكه  	•
علبة جلي من نف�س ن�ع الف�اكه 	•

1/2 كاأ�س ماء 	•
ملعقة �سكر 	•

طريقة التحضير  
ير�س الب�سك�ت والزبده يف �سينية ذات 

الثالجة  يف  ت�س�ع  ثم  متحركة  قاعدة 

حلني اعداد اخللطة الثانية.

تخلط املجم�عة الثانية يف اخلالط ثم 

ملدة  الفرن  وتدخل  ال�سينية  يف  ت�سب 

درجة   350 مت��سطة  نار  على  �ساعة 

�سيليزية.

بعد ذلك تخلط ع�سر حبات فراولة اأو 

اأي ن�ع من الفاكهه املختارة يف اخلالط 

املاء  اإ�سافة  مع  النار  على  ت��سع  ثم 

ثم  تغلي  وترتك حتى  وال�سكر،  واجللي 

ت�سب على الكيك بعد ا�ست�ائها وتزين 

الثالجة  يف  ترتك  ثم  الفاكهه  بحبات 

حتى تربد ثم تقدم.

4�

ت�شيز كيك بالفواكه





المقادير  
1 كيل� غرام عجينة الكنافة 	•

400غ ج�ز 	•
150غ �سكر 	•

ب�درة القرفة ملعقة 	•
50غ �سمنة 	•

500 ملل قطر 	•
10 ملل نكهة الليم�ن 	•

طريقة التحضير  
تخل���ط ال�س���منة م���ع نكه���ة الليم�ن يف 

�س���ينية وينرث فيها ن�سف كمية الكنافة. 

يخلط ال�س���كر مع اجل�ز والقرفة وينرث 

ف����ق الكناف���ة ث���م تغطى ه���ذه الطبقة 

بطبقة من كمية الكنافة املتبقية، وت��سع 

يف الفرن ملدة 10 دقائق تقلب ثم ت��سع 

ع�سر دقائق اأخرى، ي�ساف اإليها القطر 

وتقدم �ساخنة.

4�

كنافة باجلوز

عالمات الكنافة اجليدة

بي�ساء الل�ن  -

خي�طها �سليمة  -

دقيقة كال�سعر  -

متجان�سة ال�سمك  -

غري متعجنة  -

جيدة الرائحة  -





المقادير  
1/2 كيل�غرام تني جمفف 	•

1/3 ك�ب ل�ز كامل 	•
3/4 ك�ب �سكر خ�سن 	•
3 مالعق كبرية ع�سل 	•

مك�سرات م�سكلة ومقطعة �سغرياً 	•
كرميا خمف�قة للتزيني 	•

4 اك�اب ماء بارد 	•
ق�س���ر  م���ن  ج���داً  رقيق���ة  �س���رائح  	•

الليم�ن

ع�سري ليم�نة واحدة 	•

طريقة التحضير  
يغ�س���ل الت���ني جي���دا وي��س���ع يف ق���در 

وي�ساف اإليه املاء البارد ويرتك منق�عا 

فيه ملدة ثماين �ساعات حتى ينتفخ.

ي�سفى التني من املاء ويح�سى كل واحدة 

منه بحبة ل�ز وترتك جانباً.

ي�س���اف ال�س���كر اإىل املاء الذي نقع فيه 

التني من قبل، وي��س���ع على نار هادئة، 

وتتم عملية التقليب من حني لآخر حتى 

يذوب ال�سكر.

ت�ساف �س���رائح ق�س���ر الليم�ن وع�سري 

الليم�ن والع�سل ويرتك اخلليط يغلى.

ي�س���اف الت���ني املح�س���� بالل����ز ويرتك 

اخللي���ط يقل���ي م���ن جديد، ث���م تخفف 

احل���رارة وي���رتك على الن���ار دون غطاء 

ملدة 30 دقيقة حتى يلني التني وي�س���بح 

ال�س���راب �س���ميكا، ثم تزال �سرائح ق�سر 

الليم�ن.

ير�س التني يف طبق عميق وي�سكب ف�قه 

ال�سراب ال�سكري ويربد بعد تغطيته.

ير�س عل���ى ال�س���طح خليط املك�س���رات 

وت��سع قليل من الكرميا اأو الق�سدة قبل 

التقدمي مبا�سرة.
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مربى التني املجفف





المقادير  
1/2 ملعقة كاكاو ب�درة 	•

1/2 ا�سبع زبده 	•
3 علب جنب فالديلفيا 	•
علبة ن�ستله حجم كبري 	•

3 بي�سات 	•
2 ملعقه �سغرية فانيليا 	•

تخلط هذه املقادير مع بع�سها  	•
البع�س، ون�ستخدم القالب كب كيك

مقادير البسكوت  
2 ك�ب ب�سك�ت مطح�ن 	•

6 مالعق كبرية كاكاو ب�درة 	•
6 مالعق �سكر ب�درة 	•

6 مالعق زبده 	•

مقاديرالطبقة   

األخيرة من الكاكاو
2 ملعقة كاكاو

ملعقة ن�سكافيه

ظرف كرمي كراميل

ك�ب كبري ماء

ي��س���ع اخلليط على النار ملدة 5 دقائق، 

ثم يتم �س���به على قال���ب الكيك بامللعقة 

حتى ل يتم اف�ساد ال�جه.

طريقة التحضير  
تخل���ط مقادير الب�س���ك�ت وتر�س جيداً 

ثم ي��س���ع عليها خلي���ط اجلنب والبي�س 

والزب���ده وال���كاكاو والل���نب ومي ادخالها 

الفرن.
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كيك بال�شيكولته



�سادر عن
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موؤ�ش�شة البرتول الكويتية

media@kpc.com.kw :فاك�س: 24994991، بريد اإلكرتوين


