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سلطات منعشة  
يدعم INVESTBANK بالتعاون مع الجمعية الملكية لحماية الطبيعة سوق الشمس البلدي، وذلك من 

باب حرصهم على دعم الزراعة العضوية في األردن. 

�شث �شيال  كتبت: 

نكهات صحية برعاية

قام INVESTBANK بتدريب المزارعين في عجلون على كيفية خف�ض كمية 

المنتجات المهدورة وتغليف المنتج ب�ضكل �ضليم. ومّول البذور الع�ضوية 

والمبيدات الح�ضرية والأ�ضمدة الطبيعية ومياه الري. يقوم المزارعون ببيع 

منتجاتهم كل يوم جمعة في �ضوق ال�ضم�ض البلدي والكائن في برية الأردن.

تطلعون  في هذا العدد على و�ضفات ل�ضلطات �ضهية ممزوجة مع نكهة خفيفة 

من الفواكه الع�ضوية والبقوليات ذات النكهة المميزة. �ضتحافظون على لياقتكم 

مع هذه الو�ضفات.  
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المقادير
1 علبة )250 غم( فا�ضوليا بي�ضاء

2 حبات �ضمندر متو�ضطة الحجم 
1 �ضمة كزبرة 

1 خيار 
6 بندورة كرزية 

½ كوب مك�ضرات ح�ضب رغبتكم 

للصلصة 
50 غم لبنة 

ر�ضة فلفل اأ�ضود وزعتر 

ملح و�ضكر ح�ضب الرغبة  

طريقة التحضير 
نغ�ضل ال�ضمندر ون�ضلقه. 

نقطع ال�ضمندر اإلى قطع ب�ضماكة �ضنتمترين 

ون�ضف، ونتركه جانًبا. 

ن�ضب ماًء بارًدا فوق الفا�ضوليا البي�ضاء 

للتخل�ض من المواد الحافظة. 

نخلط جميع المقادير ونزينها ب�ضل�ضة اللبنة. 

نقدمها باردة. 

المقادير 
2 خوخ 

1 مانجو 
1 اإجا�ض 

1 تفاح اأخ�ضر 
1 طماطم 

10 حبات عنب 
1 موز

½ كوب جوز وزبيب 
2 ملعقة كبيرة توت بري

1 كوب ع�ضير برتقال 
ر�ضة ملح وفلفل

ب�ضع اأوراق النعنع

طريقة التحضير 
نق�ّضر ونقطع جميع الفواكة اإلى مكعبات ب�ضماكة 

�ضنتيمتر واحد. 

ن�ضب ع�ضير البرتقال فوقها ونحرك. 

نر�ض فوقها ما تبقى من المكونات الجافة 

ونزينها باأوراق النعناع. 

نبردها في الثالجة لمدة �ضاعة ونقدمها باردة. 

شمندر بالفاصوليا

حفلة فواكه 
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المقادير 
2 كوب حبات ذرة م�ضلوقة اأو محم�ضة 

½ كوب رقائق الذرة 
1 خوخ مفروم ناعًما

2 ملعقة �ضغيرة زيت زيتون 
½ �ضمة كزبرة مفرومة ناعًما

ب�ضع اأوراق نعناع مفرومة ناعًما

2 ملعقة كبيرة ع�ضير ليمون
1 ملعقة �ضغيرة �ضكر

2 ملعقة كبيرة جوز هند مجفف
1 ب�ضلة مفرومة ناعًما

1 فلفل اأخ�ضر )اختياري( 
بذور الرمان للتزيين 

ملح وفلفل ح�ضب الرغبة  

طريقة التحضير 
نقلي الب�ضل في قليل من الزيت حتى ي�ضبح 

�ضفاًفا، ون�ضيف جميع المقادير ما عدا رقائق 

الذرة ونخلط جيًدا. 

ن�ضيف رقائق الذرة المطحونة فقط قبل 

التقديم مبا�ضرة.

نبردها في الثالجة لمدة �ضاعة ونقدمها باردة. 

سلطة الذرة 
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قائمة المنتجات الطازجة 
المتوفرة في سوق الشمس 

البلدي في شهر آب

خضروات
 بندورة

خيار
بصل أخضر

بصل ناشف
ملفوف
باذنجان

كوسا
زهرة

بطاطا
زيتون
فجل

جرجير
كزبرة

بقدونس

فواكه وحمضيات
 عنب

برتقال
كلمنتينا

تفاح
تين

رمان
ليمون

* اح�ضلوا على مطبخكم الخا�ض عن طريق بطاقات INVESTBANK الئتمانية وا�ضتردوا 2% عائد نقدي، 

 وتطبق ال�ضروط والأحكام الخا�ضة بالمنتج.

*يمكنكم الح�ضول على مطبخكم من جوايكو اأو اأية �ضركات اأخرى مع بطاقات 

INVESTBANK  الئتمانية وتق�ضيطها على 6 اأ�ضهر بفائدة %0




