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تعد الم�شاوي الغنية بالنكهات المدخَّ نة من الأكالت
المف�ضلة لغالبية النا�س في �أغلب الأوقات� .ستبدو
الخ�ضروات المقرم�شة كالقرنبيط والباذنجان والب�صل
والفطر والبطاطا والكو�سا ب�شكل �أف�ضل عند
تغليفها بخليط ع�صاري مك َّون من التفاح والمانجا
والخوخ والأنانا�س ،وحتى اللبنة �أو اللبن.

تتبيلة المانجا
المقادير
للخ�ضروات
 10حبات كو�سا
 5حبات بطاطا �صغيرة مق�شرة وم�سلوقة جزئ ًيا
 10حبات فطر
 2كوز ذرة
 4قرون فلفل حار �أخ�ضر طويل م�شقوق طول ًيا لل�شوي

أزكى مشاوي
اكتشفوا النكهات الهندية
بقلم :فريق نكهات عائلية
الغنية مباشرة من الشواية
يدعم  INVESTBANKبالتعاون مع الجمعية الملكية لحماية الطبيعة �سوق ال�شم�س البلدي،
وذلك من باب حر�صهم على دعم الزراعة الع�ضوية في الأردن .فقد قام INVESTBANK
بتدريب المزارعين في عجلون على كيفية خف�ض كمية المنتجات المهدورة وتغليف المنتج
ب�شكل �سليم .وم ّول البذور الع�ضوية والمبيدات الح�شرية والأ�سمدة الطبيعية ومياه الري.
يقوم المزارعون ببيع منتجاتهم كل يوم جمعة في �سوق ال�شم�س البلدي والكائن في برية الأردن .وفيما يلي
و�صفات لم�شاوي �شهية من الخ�ضروات الع�ضوية بتوابل هندية.
نكهات صحية برعاية
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للتتبيلة
 1حبة مانجا �صلبة ( 300غم)
½ ملعقة �صغيرة من ق�شر الليمون المب�شور
 1ملعقة �صغيرة م�سحوق فلفل حار
 2ملعقة �صغيرة توابل م�شكلة
½ كوب كزبرة طازجة و�أوراق النعنع
� 2سن ثوم
 1ملعقة �صغيرة ع�سل
 2ملعقة كبيرة زيت زيتون
ملح ح�سب الرغبة
طريقة التح�ضير
 .1نغ�سل الخ�ضروات ونقطعها �إلى مكعبات كبيرة.
 .2نثقب حبات البطاطا والفطر ونتركها جان ًبا.
 .3نجهز التتبيلة عن طريق تق�شير المانجا
وتقطيعها �إلى قطع �صغيرة.
 .4ن�ضيف جميع المقادير الأخرى لن�صنع
منها عجينة.
 .5نم�سح الخ�ضروات بتتبيلة المانجا ونتركها جان ًبا
لمدة ال تقل عن �ساعتين �أو �أكثر.
ح�ص�صا منفردة في باكيتات �سوليفان
 .6ن�ضع
ً
ونغلقها جيدً ا.
 .7ن�شوي الخ�ضروات حتى ت�صبح ه�شة لالحتفاظ
بنكهتها وع�صائرها.

نكهات عائلية
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م�شاوي باللبن
المقادير
ت�شكيلة من الخ�ضروات التي تف�ضلونها
 250غم لبنة �أو لبن
 1ملعقة �صغيرة معجون الزنجبيل والثوم
½ كوب كزبرة طازجة مفرومة ناع ًما �أو �شبت
 1ملعقة �صغيرة مربى خوخ �أو ع�سل
 1ملعقة �صغيرة غارام ما�ساال (توابل
هندية حارة) �أو توابل م�شكلة
½ ملعقة �صغيرة فلفل
½ ملعقة �صغيرة معجون الخردل
½ ملعقة �صغيرة مب�شور ق�شر الليمون
 2ملعقة كبيرة زيت زيتون
طريقة التح�ضير
 .1نغ�سل الخ�ضروات ونقطعها.
 .2نخلط جميع مقادير التتبيلة م ًعا
ونخلطها مع الخ�ضروات.
 .3نغطيها بغالف بال�ستيكي ونتركها جان ًبا
في الثالجة لمدة �أربع �ساعات تقري ًبا.
 .4نرتب القطع في �أ�سياخ �شواء ون�شويها على
نار متو�سطة الحرارة حتى ت�صبح ه�شة.
 .5لإ�ضفاء نكهة �إ�ضافية ،نر�ش بع�ض التوابل
الم�شكلة الجافة على الخ�ضروات قبل عملية ال�شواء.
 .6نقدمها مع �سلطة خ�ضراء طازجة وخبز.
قائمة المنتجات الطازجة المتوفرة في
سوق الشمس البلدي في شهر حزيران

فليفلة حارة وحلوة
خيار
بندورة
كو�سا
فا�صوليا
ليمون
جزر
ورق دوالي
بطاطا
ثوم
حم�ص
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كزبرة
جرجير
بقدون�س
فجل
فراولة
�أ�سكادنيا
برتقال
كرز
زعتر
ميرميه
ح�صلبان

بي�ض
تفاح �سكري
ريحان
بقلة
خبيزة

نكهات عائلية
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