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خضروات غير شكل
تتعرفون على الكرنب السلقي )لفت ألماني(

كتبت: �شيال �شث

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. 

عن الكرنب ال�صلقي نكهات صحية برعاية
اإن الكرنب ال�شلقي، وال�شائع في البلدان الناطقة باللغة الألمانية وكذلك في 

جنوب الهند، متاح على مدار العام هنا في الأردن. والكرنب المقرم�ش اله�ش 
هو جزء من عائلة الملفوف. هذا النوع من الخ�شروات الحلوة باعتدال والتي 

ت�شبه القمر ال�شناعي تاأتي باللون الأخ�شر اأو البنف�شجي وهي غنية جًدا 
بالفيتامينات والألياف.      

هل تعلمون؟
تعد ب�شيالت الكرنب ال�شلقي قليلة ال�شعرات الحرارية وهي م�شدر جيد 

لفيتامين C والبوتا�شيوم. يمكنكم تقطيعها على �شكل دوائر اأو اأهلة اأو ع�شي 
اأو ِودجز اأو مكعبات اأو �شرائح جوليان )�شرائح طولية رفيعة(. تعد قطاعة 

الخ�شروات Mandolin هي الأف�شل لتقطيعها.

قام INVESTBANK بتدريب المزارعين في عجلون على كيفية خف�ش كمية 
المنتجات المهدورة وتغليف المنتج ب�شكل �شليم. ومّول البذور الع�شوية 

والمبيدات الح�شرية والأ�شمدة الطبيعية ومياه الري. يقوم المزارعون ببيع 
منتجاتهم كل يوم جمعة في �شوق ال�شم�ش البلدي والكائن في برية الأردن.

هل ت�شعرون بالحيرة حول ما يجب فعله مع هذه الخ�شروات الغريبة 
كالكرنب ال�شلقي؟ تتطلعون على الو�شفات التالية للح�شول على الأفكار.

أية نكهة؟ )مادة إعالنية(



105 نكهات عائلية

.1

.2

.3

.4

�صلطة الكرنب ال�صلقي مع التفاح 

المقادير 
1 كرنب �شلقي اأخ�شر 

1 تفاحة 
1 ملعقة كبيرة توت بري

½ كوب جزر مقطع اإلى �شرائح رفيعة 
1 ليمون 

1 ملعقة �شغيرة ع�شل 
2 ملعقة �شغيرة زيت زيتون 

ملح ورقائق فلفل حار ح�شب الرغبة 

طريقة التح�شير 
نغ�شل ونق�شر الكرنب ون�شتخدم قطاعة تقطيع 

الخ�شار Mandolin ال�شغيرة ل�شنع
�شرائح جوليان. 

نخلط بقية المقادير ل�شنع �شل�شة مكونة من 
الع�شل وع�شير الليمون وزيت الزيتون والملح 

ورقائق الفلفل الحار.
نخلط جيًدا ونتركها جانًبا لمدة �شاعة قبل 

تقديمها باردة.   

لقم مقرم�صة 

المقادير 
1 كرنب �شلقي

1 خيار 
1 فلفل حلو اأخ�شر 
1 فلفل حلو اأحمر 

1 جزر 
1 عود كرف�ش

للغمو�ش
1 اأفوكادو 

¼ كوب كريمة حام�شة منزلية
1 �شن ثوم مهرو�ش

¼ كوب خليط من بذور عباد ال�شم�ش واللوز 
المقّطع وبذور ال�شم�شم 

½ ملعقة �شغيرة �شكر 
½ ملعقة �شغيرة م�شحوق الكمون 

ملح ح�شب الرغبة 

طريقة التح�شير 
نغ�شل جميع الخ�شروات ونقطعها اإلى �شرائح 

طويلة ورفيعة وننقعها في ماء مثلج
لمدة �شاعة. 

نق�ّشر ونهر�ش الأفوكادو ل�شنع معجون.
ن�شيف جميع المقادير ونحرك جيًدا. 

نرتب الخ�شروات في طبق ونقدمها باردة 
كمقبالت مع غمو�ش.   
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خلطة الكرنب 

المقادير 
1 كرنب �شلقي 
1 �شمة �شبانخ 

1 فلفل اأخ�شر حار 
1 ملعقة �شغيرة زيت 

خردل للتتبيل 
½ ملعقة �شغيرة م�شحوق الكركم

½ كوب لبن 
1 ملعقة �شغيرة طحين البطاطا اأو الأرز 

)للتكثيف( 
ملح ح�شب الرغبة 

طريقة التح�شير
نق�شر ونقطع الخ�شروات اإلى مكعبات بحجم 

�شنتيمترين ون�شعها جانًبا.
ن�شخنها الزيت في مقالة ون�شيف الخردل.
ن�شيف مكعبات الخ�شروات عندما ي�شدر 

�شوت فرقعة من الخردل، ثم نخلط.
نطهوها على نار هادئة حتى تن�شج لمدة ثماِن 

اإلى ع�شر دقائق تقريًبا.
نخلط اللبن والطحين والملح في هذه الأثناء.

نرفع القدر عن النار عندما ت�شبح
الخ�شروات لينة.

ن�شيف خليط اللبن ونخلط حتى تت�شكل
�شل�شلة الكاري.

ن�شعها على نار هادئة ونتركها لتن�شج
لبع�ش الوقت.

نقدمها ككاري اأو يخنة مع الأرز.
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قائمة المنتجات الطازجة المتوفرة في 
سوق الشمس البلدي في شهر أيلول

خضروات
بندورة

خيار
ب�صل اأخ�صر
ب�صل نا�صف

ملفوف
باذنجان

كو�صا
زهرة

بطاطا
زيتون
فجل

جرجير
كزبرة

بقدون�س

فواكه وحمضيات
عنب

برتقال
كلمنتينا

تفاح
تين

رمان
ليمون

*يمكنكم الح�شول على مطبخكم من ايكيا مع بطاقات
INVESTBANK  الئتمانية وتق�شيطها على 12�شهًرا بفائدة %0

* اح�شلوا على مطبخكم الخا�ش عن طريق بطاقات INVESTBANK الئتمانية وا�شتردوا 2% عائد نقدي، 
 وتطبق ال�صروط والأحكام الخا�صة بالمنتج.
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