
نكهات عائلية 108

يدعم INVESTBANK بالتعاون مع الجمعية الملكية لحماية الطبيعة �صوق ال�صم�س البلدي، وذلك من باب حر�صهم على دعم الزراعة 
الع�صوية في الأردن. 

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.

ل توجد و�ضيلة اأخرى للترفيه عن �ضيوفكم اأف�ضل من �ضنع مربيات البندورة 
ال�ضهية. ما عليكم �ضوى اإ�ضافتها اإلى اأي طبق! 

البندورة المنعشة 
البندورة شهية ولذيذة ومتوفرة 

                                                                                  كتبت: �ضيال �ضث

أية نكهة؟ )مادة إعالنية(

 بندورة معلبة ومهرو�صة

المقادير 
1 كغم بندورة حمراء قا�ضية 

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

ملح ح�ضب الرغبة 

طريقة التح�ضير 
نغلي الماء في قدر �ضتانل�ض �ضتيل. ن�ضنع خطين متقاطعين على حبة 
البندورة بال�ضكين، ثم ن�ضع البندورة في الماء المغلي مع ترك الجزء 

المقطوع اإلى الأعلى لمدة دقيقتين. 
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1 ليمون، ع�ضير وبر�ض الق�ضر 
البل�ضمك  خل  ¼  كوب 

1 عود نعنع 
ع�ضل ½  كوب 

طريقة التح�ضير 
نغ�ضل البندورة ونقطعها.

نق�ضر الخوخ والكمثرى، ونزيل البذور واللب ونقطعهما، مع تعبئة كوبين 
من كل نوع. 

نخلط البندورة والخوخ والكمثرى والفلفل الأحمر والب�ضل والفلفل 
المك�ضيكي في قدر كبير من ال�ضتينل�ض �ضتيل. نتركها على النار حتى 

تغلي ون�ضيف الكزبرة وع�ضير الليمون والليمون المب�ضور وخل البل�ضمك 
والنعنع والع�ضل. 

نتركه على النار ليغلي لمدة ع�ضر دقائق، مع التحريك الم�ضتمر.
ن�ضع الخليط في مرطبانات ونحتفظ بها في الثالجة.  

يمكنكم تخزين البندورة مع و�ضع الجذوع اإلى الأ�ضفل و�ضتبقى طازجة
 لفترة اأطول!

نزيل البندورة من الماء المغلي ونتركها حتى تبرد. نق�ضر البندورة 
ون�ضعها في اآلة التقطيع حتى ت�ضبح مهرو�ضة.

ن�ضيف ع�ضير الليمون والملح وال�ضكر ونترك الخليط يغلي على النار 
لمدة خم�ض دقائق. 

نقوم بملء ربع مرطبانات التعليب بالبندورة المهرو�ضة، مع ترك م�ضافة 
�ضنتيمتر واحد في الأعلى.

نغلق الأغطية باإحكام ون�ضعها في قدر من الماء المغلي لمدة
 50 دقيقة.  

نزيلها من الماء المغلي دون اإمالتها ونتركها لتبرد. يتم اإحكام الأغطية 
اأكثر بعد اأن تبرد.                

ا اإ�ضافة الثوم المهرو�ض والريحان والفلفل الأحمر   يمكنكم اأي�ضً

 �صل�صة البندورة مع الفواكه 

المقادير 
4 كوب بندورة 

2 كوب خوخ
2 كوب كمثرى

1 فلفل اأحمر مفروم ناعم 
1 كوب ب�ضل اأحمر 

4-3 فلفل مك�ضيكي حار )الهالبينو(
½  كوب كزبرة 
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أية نكهة؟ )مادة إعالنية(

 كات�صب البندورة 

المقادير 
5 غم بندورة

2 كوب ب�ضل مفروم )اختياري(
1 ملعقة �ضغيرة فلفل حريف مطحون 

6 حبات قرنفل كاملة 
1 عود قرفة

1 ملعقة �ضغيرة بهارات م�ضكلة 
2 ملعقة كبيرة بذور الكرف�ض

1 كوب خل التفاح
1 كوب �ضكر

ملح ح�ضب الرغبة 
كي�ض توابل من القما�ض 

طريقة التح�ضير 
نغلي البندورة لفترة ق�ضيرة، ثم نزيل اللب ونقطع البندورة ون�ضيف 

الب�ضل والفلفل الحريف في قدر من ال�ضتينل�ض �ضتيل. نترك القدر على 
نار خفيفة لمدة 20  دقيقة.

ن�ضيف الخل وكي�ض التوابل مع القرنفل والقرفة والبهارات الم�ضكلة وبذور 
الكرف�ض اإلى قدر منف�ضل ونتركه ليغلي. ثم نتركه جانًبا لمدة 30  دقيقة.

نزيل كي�ض التوابل من الخل، ون�ضيفه اإلى خليط البندورة ونتركه ليغلي 
لمدة 15  دقيقة اأخرى. 

عندما يبرد، نمزج الخليط ون�ضفيه، ثم ن�ضيف ال�ضكر والملح.
نتركه ليغلي حتى يقل حجم ال�ضائل اإلى الن�ضف.

عندما يبرد، ن�ضعه في زجاجة ونخزنه في الثالجة.

مع وجود الأطفال في المنزل، ثمة احتمالت باأن الكات�ضب هو اأحد المكونات 
الأكثر ا�ضتخداًما في المنزل. فالكات�ضب الحلو والالذع، يتنا�ضب مع كل

 اأنواع الماأكولت.

هل تعلمون؟ 

في حين تصنف

 البندورة من الفاكهة 

نباتيًا، إال أنه يتم اعتبارها 

من الخضروات ألغراض 

الطهي
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قائمة المنتجات الطازجة المتوفرة في سوق 
الشمس البلدي في شهر تشرين الثاني

برتقال
رمان

تفاح اأخ�صر واأحمر
عنب

بوملي
كلمنتينا

فليفلة حارة وحلوة
خيار

بندورة
بطاطا

كو�صا
يقطين

قرع
ليمون

ثوم
ب�صل

كزبرة
جرجير

يمكنكم الح�ضول على مطبخكم من ايكيا مع بطاقات
INVESTBANK  الئتمانية وتق�ضيطها على 9 أشهر بفائدة %0

* اح�ضلوا على مطبخكم الخا�ض عن طريق بطاقات INVESTBANK الئتمانية وا�ضتردوا 2% عائد نقدي، 
 وتطبق ال�صروط والأحكام الخا�صة بالمنتج.
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بقدون�س 
زعتر

ميرميه
ح�صلبان

بي�س بلدي
بي�س فري
جوز نا�صف
لوز نا�صف
�صماق حب
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