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أزكى مشاوي
اكتشفوا النكهات الهندية 

الغنية مباشرة من الشواية بقلم: فريق نكهات عائلية

تتبيلة المانجا

المقادير 
للخ�ضروات

10 حبات كو�سا 

5 حبات بطاطا �سغيرة مق�سرة وم�سلوقة جزئًيا

10 حبات فطر 

2 كوز ذرة 

4 قرون فلفل حار �أخ�سر طويل م�سقوق طولًيا لل�سوي 

للتتبيلة 
1 حبة مانجا �سلبة )300 غم( 

½ ملعقة �سغيرة من ق�سر �لليمون �لمب�سور 

1 ملعقة �سغيرة م�سحوق فلفل حار 

2 ملعقة �سغيرة تو�بل م�سكلة 

½ كوب كزبرة طازجة و�أور�ق �لنعنع 

2 �سن ثوم 

1 ملعقة �سغيرة ع�سل 

2 ملعقة كبيرة زيت زيتون 

ملح ح�سب �لرغبة  

طريقة التح�ضير 
نغ�سل �لخ�سرو�ت ونقطعها �إلى مكعبات كبيرة. 

نثقب حبات �لبطاطا و�لفطر ونتركها جانًبا. 

نجهز �لتتبيلة عن  طريق تق�سير �لمانجا 

وتقطيعها �إلى قطع �سغيرة. 

ن�سيف جميع �لمقادير �لأخرى لن�سنع 

منها عجينة. 

نم�سح �لخ�سرو�ت بتتبيلة �لمانجا ونتركها جانًبا 

لمدة ل تقل عن �ساعتين �أو �أكثر. 

ا منفردة في باكيتات �سوليفان  ن�سع ح�س�سً

ونغلقها جيًد�. 

ن�سوي �لخ�سرو�ت حتى ت�سبح ه�سة لالحتفاظ 

بنكهتها وع�سائرها.

.1

.2

.3

.4

.5

.6

.7

يدعم INVESTBANK بالتعاون مع �لجمعية �لملكية لحماية �لطبيعة �سوق �ل�سم�س �لبلدي، 

 INVESTBANK وذلك من باب حر�سهم على دعم �لزر�عة �لع�سوية في �لأردن. فقد قام

بتدريب �لمز�رعين في عجلون على كيفية خف�س كمية �لمنتجات �لمهدورة وتغليف �لمنتج 

ب�سكل �سليم. ومّول �لبذور �لع�سوية و�لمبيد�ت �لح�سرية و�لأ�سمدة �لطبيعية ومياه �لري. 

يقوم �لمز�رعون ببيع منتجاتهم كل يوم جمعة في �سوق �ل�سم�س �لبلدي و�لكائن في برية �لأردن. وفيما يلي 

و�سفات لم�ساوي �سهية من �لخ�سرو�ت  �لع�سوية بتو�بل هندية.
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نة من �لأكالت  تعد �لم�ساوي �لغنية بالنكهات �لمدخَّ

�لمف�سلة لغالبية �لنا�س في �أغلب �لأوقات. �ستبدو 

�لخ�سرو�ت �لمقرم�سة كالقرنبيط و�لباذنجان و�لب�سل 

و�لفطر و�لبطاطا و�لكو�سا ب�سكل �أف�سل عند 

ن من �لتفاح و�لمانجا  تغليفها بخليط ع�ساري مكوَّ

و�لخوخ و�لأنانا�س، وحتى �للبنة �أو �للبن.

نكهات صحية برعاية
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م�ضاوي باللبن

المقادير 
ت�سكيلة من �لخ�سرو�ت �لتي تف�سلونها 

250 غم لبنة �أو لبن

1 ملعقة �سغيرة معجون �لزنجبيل و�لثوم 

½ كوب كزبرة طازجة مفرومة ناعًما �أو �سبت 

1 ملعقة �سغيرة مربى خوخ �أو ع�سل 

1 ملعقة �سغيرة غار�م ما�سال )تو�بل 

هندية حارة( �أو تو�بل م�سكلة 

½ ملعقة �سغيرة فلفل 

½ ملعقة �سغيرة معجون �لخردل

½ ملعقة �سغيرة مب�سور ق�سر �لليمون 

2 ملعقة كبيرة زيت زيتون 

 

طريقة �لتح�سير

نغ�سل �لخ�سرو�ت ونقطعها. 

نخلط جميع مقادير �لتتبيلة مًعا 

ونخلطها مع �لخ�سرو�ت. 

نغطيها بغالف بال�ستيكي ونتركها جانًبا 

في �لثالجة لمدة �أربع �ساعات تقريًبا. 

نرتب �لقطع في �أ�سياخ �سو�ء ون�سويها على 

نار متو�سطة �لحر�رة حتى ت�سبح ه�سة. 

لإ�سفاء نكهة �إ�سافية، نر�س بع�س �لتو�بل 

�لم�سكلة �لجافة على �لخ�سرو�ت قبل عملية �ل�سو�ء. 

نقدمها مع �سلطة خ�سر�ء طازجة وخبز.  
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قائمة المنتجات الطازجة المتوفرة في 
سوق الشمس البلدي في شهر حزيران

فليفلة حارة وحلوة
خيار

بندورة
كو�ضا

فا�ضوليا
ليمون

جزر
ورق دوالي

بطاطا
ثوم

حم�ص

كزبرة 
جرجير 

بقدون�ص 
فجل

فراولة
اأ�ضكادنيا

برتقال
كرز

زعتر
ميرميه

ح�ضلبان

بي�ص
تفاح �ضكري

ريحان
بقلة

خبيزة
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