أكالت شهية بأنامل عائلية (مادة إعالنية)

أكالت بلدي
تتعرفون على طريقة صنع بعض
األطباق األردنية العريقة
بقلم :فريق نكهات عائلية

يدعم � INVESTBANKسوق 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 والمياه .ويقوم المزارعون ببيع منتجاتهم كل يوم جمعة في برية الأردن التابعة للجمعية الملكية لحماية الطبيعة .وقد التقينا بكل
من زينة خ�شا�شنة (برية الأردن) ودعاء ون�سيبة المومني (�سوق ال�شم�س) وان�ضمت �إليهم دينا جرار ( )INVESTBANKلطهي و�صفات �شهية من منتجات �سوق
ال�شم�س بمنا�سبة عيد ا�ستقالل الأردن.

تم الت�صوير في معر�ض جوايكو الجديد
في �شارع مكة.
*يمكنكم الح�صول على مطبخكم من
جوايكو مع بطاقات INVESTBANK
االئتمانية وتق�سيطها على � 6أ�شهر
بفائدة %0
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�سلطة الحراثين (من �إعداد زينة)
تكفي من � 3-2أ�شخا�ص

المقادير
 3حبات بندورة
 1ب�صل �صغير
 1ملعقة �صغيرة نعنع نا�شف
 4ملعقة كبيرة زيت زيتون
½ ملعقة �صغيرة ملح
 3ملعقة كبيرة ع�صير ليمون
�سماق ح�سب الرغبة
طريقة التح�ضير
ُ .1ن ّ
قطع البندروة
والب�صل �إلى مربعات �صغيرة.
 .2ن�ضيف باقي المكونات ونخلطها.

قالية البندورة (من �إعداد دعاء)
تكفي من � 3-2أ�شخا�ص

المقادير
 4حبات بندورة
� 2سن ثوم
½ حبة فلفل �أخ�ضر حار �أو ح�سب الرغبة
 150ملل زيت زيتون
½ ملعقة �صغيرة ملح
طريقة التح�ضير
 .1نفرم الثوم والفلفل ونقليهما
بزيت الزيتون.
ُ .2ن ّ
قطع البندورة �إلى دوائر �أو مكعبات.
 .3ن�ضيف البندورة �إلى خلطة
الثوم والفلفل ونقليها.
 .4ن�ضيف الملح ونتركها على نار
هادئة لمدة ع�شر دقائق.

نكهات عائلية
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ر�شوف (من �إعداد ن�سيبة)
تكفي من � 4-3أ�شخا�ص

المقادير
½ كغم عد�س
½ كغم برغل
½ كغم جميد
 1ب�صل
 200ملل زيت زيتون
 1ملعقة �صغيرة ملح
طريقة التح�ضير
 .1نفرم الب�صل ناع ًما.
 .2نقلي الب�صل بزيت الزيتون حتى يذبل وي�صبح لونه ذهب ًيا.
 .3نفتّت الجميد �إلى قطع وننقعه بماء فاترة لمدة �ساعة واحدة.
ُ .4ن�صفي الجميد ون�ضعه في الخالط الكهربائي.
 .5نقوم بغليه لمدة ن�صف �ساعة.
 .6ن�ضيف العد�س الم�سلوق و�سط.
 .7ن�ضع ن�صف كوب من ماء العد�س ،ثم ن�ضيف البرغل ون�سلقه
مع تغطية القدر لمدة ن�صف �ساعة.

خبي�صة (من �إعداد زينة)
تكفي من � 4-3أ�شخا�ص

المقادير
 1لتر ع�صير عنب
 150غم طحين قمح
 200غم �سم�سم
 200غم قري�ش
طريقة التح�ضير
 .1نغلي ع�صير العنب ونحركه با�ستمرار.
 .2ن�ضيف باقي المقادير ونحركها على نار
هادئة حتى يثخن المزيج.
 .3ن�ضعه في �صينية في مكان م�شم�س
لمدة � 24ساعة.
ُ .4ن ّ
قطعه كما نرغب.
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* اح�صلوا على مطبخكم الخا�ص من جوايكو عن طريق  INVESTBANKوا�ستردوا  %2عائد نقدي،
وتطبق ال�شروط والأحكام الخا�صة بالمنتج.

