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شكر وتقدير

مريــم  قيــادة  تحــت  الداعمــة  المــواد  وسلســلة  المطبوعــة  هــذه  مشــروع  جــاء 

الغمــراوي، الخبيــرة االستشــارية لــدى منظمــة األغذيــة والزراعــة لألمــم المتحــدة، 

فــي إطــار مشــروع ]خفــض الفاقــد والمهــدر مــن الغــذاء وتطويــر سلســلة اإلمــداد 

لألمــن الغذائــي فــي مصــر وتونــس[ الــذي تــم تنفيــذه بموجــب دعــم كريــم مــن الوكالــة 

اإليطاليــة للتعــاون اإلنمائــي، وتــم تنفيــذه فــي مصــر بالتعــاون مــع وزارة الزراعــة 

األراضــي. واســتصالح 

ولقــد انتفعــت هــذه المطبوعــة بدرجــة كبيــرة مــن إســهامات الكثيريــن. وفــي المقــام 

األول، نتوجــه بشــكر خــاص ألعضــاء فريــق منظمــة األغذيــة والزراعــة لألمــم المتحــدة 

الذيــن دعمــوا هــذه المطبوعــة طــوال فتــرة إعدادهــا، وهــم جينيفــر ســموالك، الموظفــة 

المختصة بالتغذية واألمن الغذائي في مكتب منظمة األغذية والزراعة لألمم المتحدة 

في مصر، وجوزيمو ســانتوس روتشــا، من قســم الصناعة الزراعية، المكتب اإلقليمي 

لمنظمــة األغذيــة والزراعــة فــي الشــرق األدنــى وشــمال أفريقيــا. وقــام محمــود بنــداري، 

الخبيــر االستشــاري لــدى منظمــة األغذيــة والزراعــة لألمــم المتحــدة ورئيــس وحــدة خبــز 

الذرة بمعهد بحوث تكنولوجيا الغذاء، بتقديم المعلومات األساســية واإلرشــاد الفني 

وباألخــص علــى المســتوى الميدانــي، وقــدم المبــادئ التوجيهيــة خــالل حلقــات العمــل 

ممــا ســاعد علــى صقــل المحتــوى والتصميمــات المرئيــة. كمــا نتوجــه بالشــكر الخــاص 

كذلــك إلــى ســهير محمــد، الخبيــرة االستشــارية فــي مجــال إدارة المخاطــر لــدى منظمــة 

األغذيــة والزراعــة لألمــم المتحــدة، مركــز الطــوارئ ألمــراض الحيــوان العابــرة للحــدود، 

لمســاهمتها فــي البــاب الســابع حــول االعتنــاء بالحيوانــات والدواجــن.
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الهدر الغذائي

الهــدر الغذائــي هــو كل الغــذاء الــذي يتــم التخلــص 
منــه والــذي كان مــن الممكــن أن يكــون صالحــًا لــألكل.

ابدأ بتقليل الطعام؛   1
افحص المخزن على الدوام؛   2

االلتزام بالتخزين السليم!    3
ال ترم أي شيء؛   4

افهم تاريخ صالحية الطعام؛  5
تسوق بذكاء؛  6

إفحص ثالجتك؛   7
عدم التخلص من الفواكهة والخضروات الغير متجانسة؛   8

الجأ لألفكار المبتكرة لتصنيع الغذاء بالمنزل؛  9
التقاسم من التراحم.  10

يحدث الهدر الغذائي في هذه الحاالت:

2- عندما نتخلص من بقايا الطعام1- عندما نشتري أكثر مما نحتاج

4- عندما نطهو كميات أكثر من الالزم3- عندما نحفظ الغذاء بطريقة غير سليمة

كيفية خفض الهدر الغذائي
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الكريمة

 البطاطس النيئة

عجين الكيكة قبل خبزه

األغذية المقلية

الجيالتين

المايونيز

التخزين السليم، ووصفات ببقايا 
الطعام، وتصنيع األغذية بالمنزل

للمجموعــات الغذائيــة الخمســة: الفاكهة, 
الخضــروات, البروتينــات, الحبــوب, واأللبان 

يجــب أن تتــراوح درجــة حــرارة الثالجــة مــا بيــن واحــد 
وخمــس درجــات مئويــة فــي جميــع األوقــات.

طعام جاهز لألكل

اللحوم والدجاج واألسماك النيئة

منتجات جاهزة لألكل مثل منتجات األلبان والبيض

السلطة والفاكهة والخضروات

البيض المسلوق

الحساء

مكونات السلطة الخضراء

بالمارينج الحلوى 

التبريد السليم

األغذية التي ال تتجمد جيدًا
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فطيرة بالكريمة/ حشو الكيك 

والكاسترد

الفلفل األسود والقرنفل

2
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• عــدم حفــظ األطعمــة أو المشــروبات بالقــرب مــن 
منتجــات النظافــة أو غيرهــا مــن المــواد الكيماويــة؛

تخزين المنتجات الجافة

• عــدم اســتخدام عبــوات الطعــام القديمــة لحفــظ المواد 
الكيماويــة المنزليــة، وعــدم حفــظ الطعــام فــي عبــوات 

اســُتعملت فــي أغــراض أخــرى؛

• عــدم حفــظ الطعــام علــى األرض حيــث أن ذلــك مــن 
شــأنه جــذب الفئــران والنمــل وغيرهــا مــن اآلفــات؛

• االحتفــاظ بمنطقــة الحفــظ جافــة وال تكــون دافئــة أكثــر 
مــن الــالزم.

• حفــظ الطعــام فــي أكيــاس أو عبــوات مغلقة؛ 

k isspng ©,  2019 1

shutterstock  ©,  2019 2

1

1

1

2

2

2



4

البروتين
اللحم والدواجن

التخزين السليم

ــر األجــل أو إعــادة تعبئتهــا فــي ورق ألومنيــوم  ــاق مــن االســفنج لحفــظ قصي يمكــن حفــظ اللحــم البقــري فــي أطب
للخدمــة الشــاقة محكــم الغلــق أو تغليفــه بالبالســتيك أو فــي ورق الفريــزر أو وضــع العبــوة داخــل كيــس فريــزر فــي 
حالــة الحفــظ مجمــدًا لمــدة طويلــة. يوصــى دائمــًا بتجميــد اللحــم البقــري فــي كميــات صغيــرة تكفــي لوجبــة واحــدة.

والتغليــف الســليم يحمــي مــن ]الحــرق الناتــج عــن التجميــد[ والــذي يظهــر فــي شــكل بقــع جلديــة باللــون الرمــادي/
البنــي وينتــج عــن نفــاذ الهــواء إلــى ســطح الطعــام. ُتقطــع وُتفصــل أجــزاء الطعــام المصابــة بالحــرق الناتــج عــن 
التجميــد ســواء قبــل أو بعــد طهــو اللحــم البقــري. وقــد يتعيــن التخلــص مــن المنتجــات المصابــة بحــرق شــديد 

نتيجــة التجميــد ألنهــا قــد تكــون جافــة أكثــر ممــا يجــب أو تفقــد مذاقهــا.

المنتج

مدة حفظ منتجات اللحم البقري

الفريزرالثالجة

k isspng ©,  2019 4

shutterstock  ©,  2019 5

الروست بيف الطازج أو الستيك 
أو   الكباب أو الريش 

من 6 إلى 12 شهرمن 3 إلى 5 أيام
4

الهوت دوج البقري في عبوة 
مفتوحة

من 1 إلى 2 شهر7 أيام 4

الكبد البقري الطازج أو لحوم 
متنوعة

من 3 إلى 4 أشهرمن 1 إلى 2 يوم
5

اللحم البقري المطهو في 
المنزل أو الشوربات أو اليخنى أو 

الطواجن

من 2 إلى 3 أشهرمن 3 إلى 4 أيام
4

5

الهوت دوج البقري أو الالنشون 
المغلف في عبوات

أسبوعان )أو أسبوع 
بعد انتهاء تاريخ 

]الصالحية[(
من 1 إلى 2 شهر

5

من 1 إلى 2 شهرمن 3 إلى 5 أيامالالنشون في عبوة مفتوحة
5

2.1
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مدة حفظ منتجات الدجاج

المنتج

k isspng ©,  2019 6

shutterstock  ©,  2019 7

عام واحدمن 1 إلى 2 يومالدجاج الطازج – كامل 6

9 أشهرمن 1 إلى 2 يومالدجاج الطازج – قطع
6

طواجــن أو أطبــاق أو شــوربة 
الدجــاج المطبــوخ

من 4 إلى 6 أشهرمن 3 إلى 4 يوم
6

4 أشهرمن 3 إلى 4 يومالدجاج المقلي 6

من 1 إلى 2 شهرمن 3 إلى 5 يومالنشون الدجاج 6

من 3 إلى 4 أشهرمن 1 إلى 2 يومالدجاج المفروم 7

4 أشهرمن 3 إلى 4 يومالدجاج المطبوخ – البقايا 7

هوت دوج الدجاج غير 
المفتوح

أسبوعان )ولكن أسبوع واحد 
فقط من تاريخ صالحية البيع(

من 1 إلى 2 شهر
7

من 2 إلى 5 أعوام في المخزنمنتجات الدجاج المعلبة
ال يتم تجميدها في 

عبوات
7

الفريزرالثالجة

منتجات اللحم البقري المعلبة
من عامين إلى 5 أعوام 
بالمخزن، ومن 3 إلى 4 

أيام بعد فتحها

من 2 إلى 3 شهر بعد 
فتحها

7
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الماء البارد الثالجة

يتم التفكير في األمر في وقت 

مسبق إلذابة بطيئة في الثالجة. 

وعندما يذوب اللحم البقري 

النيئ، يكون في مأمن داخل 

الثالجة لمدة تتراوح بين 3 و5 

أيام قبل الطهو. 

إلذابة اللحم البقري في الماء 

البارد، البد من أن يكون مغلفًا. 

والبد من التأكد من أن العبوة 

محكمة أو يوضع في كيس 

محكم ومانع للتسرب. ُيغطس 

اللحم البقري في الماء البارد 

ويتم تغيير الماء كل 30 دقيقة 

حتى ُتستكمل اإلذابة. ويمكن 

أن ُتذاب العبوات الصغيرة من 

اللحم البقري خالل ساعة أو 

أقل، وقد يستغرق الروست 

بيف وزن 2كجم ساعتين أو ثالث 

ساعات.

عند استخدام المايكروويف 

إلذابة اللحم البقري، يجب طهوه 

مباشرًة بعد اإلذابة ألن بعض 

أجزاء الطعام قد تصبح دافئة 

وتبدأ في النضج أثناء وجودها 

في المايكروويف. وال ُينصح 

بحفظ طعام مطهو جزئيًا ألنه 

لم يتم القضاء على البكتريا.

المايكروويف

اإلذابة اآلمنة للحم والدواجن 

البيض
وفيما يلي بعض النصائح الهامة لحفظ البيض:

• عــدم غســل البيــض قبــل حفظــه. وإذا كانــت هنــاك 
حاجــة لتنظيفــه، يســتخدم ورق الصنفــرة أو الفرشــاة 

فــي تنظيــف البيــض؛

• ُيستبعد البيض المكسورة قشرته أو المشققة؛

لتجنــب  اســتعماله  قبــل  إنــاء  فــي  البيــض  ُيكســر   •
اســتخدام البيــض الفاســد فــي طريقــة الطبــخ. ويتــم 

التخلــص منــه إذا لوحــظ أي عيــب فيــه؛ 

الــذي يحتــوي علــى بقــع دمــاء يكــون آمنــًا  • البيــض 
لتناولــه. فبقعــة الدمــاء التــي نراهــا علــى صفــار البيــض 
غالبــًا مــا تكــون وعــاء دمــوي قــد تمــزق وهــو مــا يحــدث 

عنــد تكــون الصفــار؛

shutterstock  ©,  2019 8

8

8

8

8
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4-2 أيام5-3 أسابيع

خالل أسبوع

عام واحدال يجب تجميده داخل القشرة 

خالل 4 أشهر

البيــاض: ُيكســر البيــض وُيفصــل كل علــى حــدة مــع 
التأكــد مــن عــدم مــزج الصفــار مــع البيــاض. وُيصــب 
فــي عبــوات أو أكيــاس الفريــزر وُيحكــم غلقهــا وتوضــع 
عليهــا بطاقــات توضــح عــدد بيــاض البيــض والتاريــخ، 
ثــم توضــع فــي الفريــزر. وإلذابتهــا بســرعة ولســهولة 
قياســها، يتــم تجميــد كل بيــاض بيضــة فــي مكعــب 

ثلــج وبعــد ذلــك ُينقــل فــي علبــة مخصصــة للفريــزر.

مــن  إنــاء طهــي  فــي  بعنايــة  البيــض  يوضــع صفــار 
طبقــة واحــدة وُتضــاف كميــة كافيــة مــن المــاء، علــى 
األقــل 2,5ســم فــوق ســطح الصفــار. ُيغطــى ويتــم 
غليــه بســرعة. ُيرفــع مــن النــار وُيتــرك حتــى يهــدأ وهــو 
مغطــى فــي المــاء الســاخن لمــدة حوالــي 15 دقيقــة. 
ُيرفــع باســتخدام ملعقــة مثقوبــة وُيصفــى جيــدًا وُيعبأ 
وبيــاض  الكامــل  البيــض  ألن  نظــرًا  تجميــده.  ليتــم 
البيــض يصبحــان قاســيين ومائييــن عنــد تجميدهمــا، 

فــال ُينصــح بتجميدهمــا.

الصفــار: يتطلــب صفــار البيــض معاملــة خاصــة. حيــث 
أن خاصيــة التجلــط لصفــار البيــض تتســبب فــي تخثــره 
أو تجمــده عنــد تجميــده. وعنــد تجميــده علــى حالــه، 
يصبــح صفــار البيــض جيالتينــي ويســتحيل اســتعماله 
فــي وصفــات الطبــخ. وإلبطــاء هــذه العمليــة، ُيخفــق 
فــي ثمــن ملعقــة صغيــرة ملــح )0.5مللــي( أو ملعقــة 
ونصــف صغيــرة )7مللــي( ســكر أو شــراب الــذرة لــكل 
ربــع كــوب )50مللــي( صفــار بيــض )عــدد 4 صفــار(. 
الصفــار  عــدد  توضــج  العبــوة  علــى  بطاقــة  توضــع 
)لألطبــاق  عدمــه  مــن  الملــح  وإضافــة  والتاريــخ 

الرئيســية( أو التحليــة )للمخبــوزات أو الحلــوى(.

لطريقــة المثاليــة تقضــي بحفــظ البيــض فــي عبوتــه 
المصنوعــة مــن الــورق المقــوى )الكرتــون(. وفــي حالــة 
شــرائه بالقطعــة، ال يجــب حفظــه فــي بــاب الثالجــة 
الثالجــة نفســه لضمــان حصولــه  ولكــن فــي جســم 

علــى درجــة حــرارة متســاوية وبــاردة. 

يجــب وضــع بقايــا صفــار وبيــاض البيــض النيــئ فــي 
مباشــرًة.  الثالجــة  فــي  وحفظهــا  ُمحكمــة  عبــوات 
مــن  قليــل  بقــدر  ُيغطــى  الصفــار،  جفــاف  ولتفــادي 

االســتخدام. قبــل  المــاء  وُيصفــى  البــارد.  المــاء 

رائحــة  تالحــظ  ربمــا  المســلوق،  البيــض  عنــد حفــظ 
كبريتيــد  عــن  الرائحــة  وتنتــج  الثالجــة.  فــي  ]غــاز[ 
الهيدروجيــن الذيــن يتكــون عنــد ســلق البيــض. وهــو 
غيــر ضــار وغالبــًا مــا يتالشــى بعــد بضعــة ســاعات.

الثالجةالثالجة

الثالجة

الفريزرالفريزر

الفريزر

بيــاض وصفــار البيــض )منفصليــن(البيض الطازج )داخل قشرته(

البيض المسلوق

طريقة الحفظ ومدته بالنسبة للبيض

shutterstock  ©,  2019

kisspng ©,  2019

kisspng ©,  2019
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شوربة بقايا عظم الدجاج

بالنســبة للعظــم الناتــج عــن دجاجــة واحــدة، ُيضــاف 
مــا يلــي:

إلــى  ومقطعــة  مقشــرة   – متوســطة  بصلــة   1  -
نصفيــن

- 1 ساق كرفس مقطع نصفين
- 1 ثمرة جزر متوسطة مقسرة ومقطعة نصفين

- 1 ورق غار )ورق الورا(
- 4 حبات فلفل أسود 
- 1 عود زعتر )اختياري(

بــداًل مــن الخضــار واألعشــاب أعــاله، يمكــن اســتخدام األطــراف مــن بقايــا مــا تــم 
طبخــه. فــكل هــذه الفضــالت تصلــح إلضافتهــا إلــى مــرق الدجــاج.

ملحوظــة: عنــد تحضيــر مــرق مــن العظــم، ُيضــاف بعــض الخــل إلــى المــاء. لــن يظهــر 
مــذاق الخــل فــي المنتــج النهائــي، ولكنــه يســاعد علــى إفــراز الكالســيوم مــن العظــن 

ممــا يعــزز فائــدة الشــوربة.

الطريقة:
كبيــر، . 1 وعــاء  فــي  الدجــاج  وعظــم  االختياريــة  واألعشــاب  الخضــروات  توضــع 

بالمــاء؛ وُتغطــى 

ــار . 2 -2 وُتتــرك لتنضــج، وال يتــم غلــي الشــوربة وإال أصبــح لونــه مغيمــًا. ُتقلــل الن
حتــى ال تظهــر إال بعــض الفقاعــات علــى الســطح بينمــا ينضــج الشــوربة؛

يتــم الطبــخ بــدون غطــاء وُيمــأل بالمــاء الســاخن المغلــي لمــدة تتــراوح بيــن 6 و8 . 3
ســاعات إذا لــزم األمــر؛

ُتصفــى مــن خــالل مصفــاة دقيقــة. ُيجفــف الجــزء العلــوي مــن عظــم الدجــاج . 4
بورقــة نظيفــة أو منشــفة قمــاش إلزالــة الدهــون الزائــدة أو ُيبــرد ويتــم إزالــة 

طبقــة الدهــون التــي تتخثــر علــى الجــزء العلــوي مــن الشــوربة المبــرد.

shutterstock  ©,  2019

وصفات ببقايا الطعام

أو  الطواجــن  مثــل  أخــري  فــي وصفــات  المطبوخــة  الفــراخ  بقايــا  اســتخدام  يجــب 
أطبــاق المكرونــة أو طبــق الشــاورما اللذيــذة. يمكــن ايضــًا اســتعمال بقايــا العظــم 

لعمــل مرقــة دجــاج مــرة أخــري!
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األمــر الرائــع بالنســبة لعمــل لحــم الالنشــون بالمنــزل فهــو إمكانيــة التحكــم فــي 
المكونــات. وهــذا يعنــي عــدم اســتخدام شــراب الــذرة المرتفــع الفركتــوز والنتــرات/ 
النتريــت والحشــوات/ المثبتــات/ الصمــغ والنكهــات أو األلــوان الصناعيــة والكائنــات 
هايدروكســي  وبوتيــل  والمحاليــل  الصوديــوم  أحاديــة  وغلوتامــات  جينيــًا  المحــورة 

تولويــن وصمــغ كاراجينــان.

تصنيع األغذية بالمنزل

لحم الالنشون المصنوع بالمنزل

المكونات:
• رطل لحم بقري أو دجاج أو ديك رومي

• 2 ملعقة صغيرة ملح
• ملعقة صغيرة سكر

• نصف ملعقة صغيرة بودرة ثوم
• نصف كوب ماء

• كبد )اختياري(

ملحوظــة: يمكــن إضافــة الكبــد قــدر المســتطاع حســب الرغبــة. كمــا يمكــن إضافــة 
ــة. ويمكــن  ــد. وهــذا لحــم بنكهــة خفيفــة للغاي ــة إضافــة الكب ــة فــي حال تتبيلــة إضافي

إضافــة التتبيلــة أو األعشــاب الالزمــة إلضافــة نكهــة حســب الرغبــة.

الطريقة:

ُتمــزج جميــع المكونــات فــي محضــر الطعــام ويتــم تحضيرهــا حتــى تمتــزج جيــدًا . 1
وتنعــم؛

ُيقســم مزيج اللحم جزءين متساويين؛. 2

يوضع كل جزء في علبة زجاج سعة 2 كوب )طبق بايركس مثاًل(؛. 3

يوزع المزيج في الطبق مع تسوية السطح؛. 4

يوضــع كل طبــق زجــاج فــي وعــاء كبيــر. ُيمــاًل بالمــاء حتــى نصــف إرتفــاع الزجــاج. . 5
ويوضــع فوقــه الغطــاء؛

يوضع الماء على النار الهادئة لينضج لمدة 45 دقيقة؛. 6

ُيرفع الوعاء الزجاج من المقالة وُيصفى السائل الفائض؛. 7

ُيترك الزجاج ليبرد في درجة حرارة الغرفة لمدة 15 دقيقة؛. 8

ُتبرد األطباق الزجاج في الثالجة لمدة حوالي ساعتين؛. 9

ُيرفع اللحم من األطباق الزجاج وُيقطع شرائح حسب الُسمك المطلوب؛. 10

ُيحفظ في وعاء مغلق بإحكام في الثالجة أو الفريزر.. 11

shutterstock  ©,  2019
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الخضروات التي يصلح حفظها معاً

البصل

الخيار

الجزر

القرنبيط

الذرة الحلوة

البطاطس

أفضل ما يصلح معهاإلسم

الثوم

الفلفل

البنجر

البروكولي

البسلة

البطاطا الحلوة

البصل

البطاطس
x

الخضروات التي ال يصلح حفظها معاً

k isspng ©,  2019 9

pngf ly  ©,  2019 10

9

10

10

10

10

10

9

9 9

9

9

9

9

9

التخزين السليم

الخضروات
2.2
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كيفية حفظهامكان حفظها الخضروات

أماكن وطرق حفظ الخضروات

الخرشوف الطازج

الريحان

الفاصوليا

الفجل \ الجزر

االفوكادو

الجرجير \ الورقيات 
الخضراء \ الخس 

\ السبانخ \ 
الملوخية

يحفظ في ماء بارد.

ُتنزع األربطة. ُتهذب الجذوع وُيحفظ مستقيمًا 
في كوب ماء مع وضع كيس بالستيك أعاله.

ُتحفظ في كيس بالستيك أو علبة مغلقة.

ُيحفظ في علبة مغلقة مبطنة بمنشفة جافة. 
ُتحفظ الرؤوس الخضراء منفصلة )راجع 

]الورقيات الخضراء[(.

ُيخزن سائبًا.
نصيحة: إلطالة عمر قطع االفوكادو، ُتترك 

النواة داخله وُيمسح السطح بالليمون أو عصير 
الليمون. ُيبرد في علبة مغلقة.

ُتنزع األربطة ويتم حفظه في علبة مغلقة مبطنة 
بمنشفة رطبة.

الثالجة

على الرف

الثالجة

الثالجة

ُيترك لينضج على 
الرف ثم يوضع في 

الثالجة

الثالجة

الفلفل الرومي

الكرنب \ الليمون 
الحامض \ 

الباذنجان \ 
الليمون \ الفلفل 

الحار

القرنبيط

بروكولي

ُيحفظ سائبًا.

ُتحفظ نصف ثمرة فلفل رومي بالساق والبذر – 
وسوف تعيش أطول.

ُيحفظ سائبًا.

ُيحفظ في كيس بالستيك أو علبة مغلقة.

يتم لفه في منشفة رطبة.

الثالجة – في الدرج

الثالجة – في الدرج

الثالجة – في الدرج

الثالجة – في الدرج
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كيفية حفظهامكان حفظها الخضروات

الكرفس \ البسلة

الذرة 

الخيار

الشبت

الثوم

 \ األخضــر  البصــل 
ســكاليون \ الكرات

األعشاب – الخشبية 
)روزماري – مريمية(

األعشاب – 
المورقة )الكسبرة 

– البقدونس( \ 
نبات الهليون

ُيحفظ في علبة مغلقة.

ُتحفظ سائبة.

ُيحفظ سائبًا أو يمكن مراجعة الجزء التالي 
للتعرف على كيفية إطالة عمر الخيار.

ُتنزع األربطة وُتقطع الجذوع وُيحفظ مستقيمًا 
في كوب ماء مع كيس بالستيك أعاله.

ُيحفظ سائبًا.

ُيلف في منشفة رطبة.

ُتنزع األربطة وُتلف في منشفة رطبة وُتحفظ في 
علبة مغلقة.

ُتنزع األربطة وُتقطع الجذوع وُتحفظ مستقيمة 
في كوب ماء مع كيس بالستيك أعاله. باستثناء: 

الريحان.

الثالجة

الثالجة

الثالجة – في الدرج

الثالجة

المخزن

الثالجة

الثالجة

الثالجة

عيش الغراب 
)المشروم( \ 

البامية

الكوسة

البصل \ 
البطاطس

ُيحفظ في كيس ورق.

ُتلف كاملة أو مقطعة األطراف في منشفة 
رطبة.

ُيحفظ سائبًا أو في شبكة منفصاًل عن 
البطاطس.

ال يجب حفظ البطاطس والبصل أسفل 
الحوض، حيث أن تسرب الماء من المواسير 

يمكنه إتالف الطعام. وُيعتبر حفظ ثمرة تفاح مع 
البطاطس وسيلة رائعة لمنع نمو البراعم.

الثالجة

الثالجة

الثالجة – في الدرج

k isspng ©,  2019 13

pngf ly  ©,  2019 14

13

13

13

13

13

13

13

13

13

14

14

14



13

الحفــظ فــي غــالف بالســتيك: ُيلف الخيــار )مجموعة 

مــن أربــع إلــي ســت ثمــرات خيــار( فــي ورق بالســتيك. 

إن االحتفــاظ بالخيــار مغلفــًا يقلــل مــن كميــة البلــل 

علــى الخيــار ممــا يبطــئ عمليــه تلفــه. وبعــد تغليــف 

الخيــار، يوضــع فــي الثالجــة وهــذا مــن شــأنه الحفــاظ 

عليــه مبــردًا بمــا يحفظــه طازجــًا لمــدة تتــراوح بيــن 

ــام. أســبوع وعشــرة أي

التغليــف فــي فوطــة جافــة: ُيلــف الخيــار فــي فوطــة 

ثــالث  إلــى  اثنتيــن  عــدد  مــن  مجموعــة  )كل  جافــة 

درج  فــي  الملفــوف  الخيــار  يوضــع  خيــار(.  ثمــرات 

الخضــروات. لــف الخيــار فــي فوطــة جافــة يحافــظ علــى 

الخيــار بســبب امتصــاص المــاء والرطوبــة مــن خــالل 

الفوطــة.  اســتعمال 

الخيار

وصفات ببقايا الطعام

بقايا الخضروات

بــل  الخضــروات!  فضــالت  مــن  التخلــص  يجــب  ال 
تســتخدم فــي عمــل مــرق الخضــار الشــهي4 . وهــو 
أمــر ســهل ويمكنــك االســتفادة مــن كل شــئ بــداًل 
مــن التخلــص منهــا! إذن مــا يجــب عملــه هــو جمــع 
كل هــذه الفضــالت فــي أكيــاس تجميــد فــي الفريــزر 
وعندمــا تتكــون كميــة تعــادل بضعــة فناجيــن، يمكــن 

صحــي. خضــروات  كمــرق  اســتخدامها 

تكفي لحوالي 6 كوب مرق
المكونات:

- ملعقة كبيرة زيت
- 5 فصوص ثوم – مفروم
- 2 بصلة كبيرة – مقطعة
- 3 فروع كرفس – مقطع

- 3 ثمرات جزر – مقطع
- 8 كوب ماء

- مــن 2 إلــى 3 كــوب فضــالت خضــروات مجمــدة )مــع 
التأكــد مــن نظافتهــا(
- 2 ورق اللورا )الورا(

- بضعة أغصان صغيرة من البقدونس و/أو الزعتر
الرغبــة )ال ُتضــاف فــي حالــة  - ملــح وفلفــل حســب 

الحفــظ( بغــرض  مــرق  عمــل 

الطريقة:
نــار . 1 علــى  كبيــر  وعــاء  فــي  الزيــت  تســخين  يتــم 

؛ ســطة متو
ُيضــاف الثــوم والبصــل والكرفــس والجــزر. ويبــدأ . 2

الطهــو حتــى تليــن المكونــات لمــدة 15 دقيقــة 
ــًا مــع التحريــك باســتمرار؛ تقريب

ُيضــاف المــاء وفضــالت الخضــروات المجمــدة . 3
وورق اللــورا والبقدونــس والزعتــر؛

جزئيــًا . 4 تغطيتهــا  مــع  الغلــي  ويتــم  النــار  تقلــل 
دقيقــة؛  45 لمــدة 

شــبكية . 5 مصفــاة  خــالل  مــن  الشــوربة  ُيمــرر 
دقيقــة ويوضــع فــي وعــاء أو إنــاء عــازل للحــرارة 

الصلبــة؛ األجــزاء  مــن  التخلــص  ويتــم 
عبــوات . 6 إلــى  ُينقــل  الشــوربة،  يبــرد  بعدمــا   

الغلــق  محكمــة  فريــزر  أكيــاس  أو  بالســتيك 
وُيحفــظ فــي الفريــزر. )غالبــًا يتــم التجميــد فــي 
كميــة  لــكل  كــوب   2 قدرهــا  منفصلــة  كميــات 
حتــى ال ُيــذاب الشــوربة كلــه فــي كل مــرة يلــزم 

اســتخدامه(.

shutterstock  ©,  2019

shutterstock  ©,  2019



14

باستخدام فضالت الخضار المجمدة
تكفي حوالي عدد 6 كوب

قبــل تقشــير البطاطــس، يجــب التأكــد مــن غســلها 
جيــدًا لتجنــب وجــود أي قــذارة علــى قشــرة البطاطس.

تكفي لعمل من 2 إلى 4 كوب

مربي الخضار المالحة

مقرمشات قشر البطاطس

المكونات:

- 1 ثمرة باذنجان صغيرة
- 5 فصوص ثوم

- بصلة كبيرة
- 3 فروع كرفس – مقطعة

- 2 ثمرة جزر – مقطعة
- 2 ثمرة كوسة متوسطة
- من 1 إلى 2 فلفل أخضر

- 500جم طماطم
- مــن 2 إلــى 3 كــوب فضــالت الخضــار المجمــدة )بــدون 

قشــر – يمكــن إضافــة قشــر الباذنجــان وغيــر ذلك(
- 1 عود ريحان
- 4 كوب ماء

الرغبــة )ال ُتضــاف فــي حالــة  - ملــح وفلفــل حســب 
الحفــظ( بغــرض  مــرق  عمــل 

المكونات:

- قشر البطاطس
- من 1 إلى 2 ملعقة صغيرة زيت

- ملح وفلفل – للتتبيل
- كمون وبابريكا أو بودرة فلفل حار )اختياري(

الطريقة:

ُتضاف جميع المكونات معًا في وعاء؛. 1
ُتترك لتنضج لمدة 30 دقيقة؛. 2
ُتتبل بالملح والفلفل؛. 3
ُتترك لتبرد وُتمزج في الخالط؛. 4
ُتســتخدم كصلصــة مــع المكرونــة المطبوخــة . 5

وأصنــاف اللحــوم أو الدجــاج.

الطريقة:

فــي البدايــة، البــد مــن تقشــير البطاطــس باســتخدام مقشــرة البطاطــس. . 1
وربمــا يصبــح القشــر ســميكًا لــو اســتخدم الســكين فــي التقشــير؛

وال يمكــن حفــظ قشــر البطاطــس جيــدًا، لذلــك يجــب وضــع قشــر البطاطــس . 2
فــي صينيــة الخبــز مباشــرًة؛

ُيضاف رذاذ الزيت على القشر وُترش التتبيلة/ التوابل عليها؛. 3
ُتســتخدم اليــد فــي مــزج كل شــئ معــًا حتــى ُيغطــى القشــر كلــه بالزيــت والتتبيلــة . 4

بشــكل متساو؛
يجــب التأكــد أن القشــر مرصــوص فــي طبقــة مســتوية ويوضــع بعــد ذلــك فــي . 5

فــرن تــم تســخينه مســبقًا حتــى يتحــول لونــه إلــى البنــي قليــاًل ومقرمــش، لمــدة 
حوالــي مــن 8 إلــى 10 دقائــق.
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مدة التحضير: 45 دقيقة
تكفي لعمل 6 برطمانات

فــي غضــون  البيــع  أو  لــألكل  جاهــز  المخلــل  يصبــح 
الشــهر! ونصــف  شــهرين  أو  شــهرين 

مخلالت مشكلة
المكونات:

- 2 قطعة جزر – مقشرة
- 3 قطع خيار من صغيرة إلى متوسطة – مقشرة

- 6 فصوص ثوم
- ربع كوب ثوم صغير

- 6 ورق غار
- نصف كوب فلفل أحمر حار )اختياري(

- نصف كوب فلفل أخضر حار )اختياري(
- 2 قطعة لفت

- نصف كوب قرنبيط
إلــى 4 قطــع  ليمــون – مقطعــة شــرائح  - 4 قطــع 

آخرهــا ليــس حتــى  ولكــن 
- 2 كوب ماء

- كوب خل أبيض
- نصف كوب ملح

- ملعقة كبيرة بذور حبة البركة )اختياري(
- ملعقة كبيرة فلفل أسود – كامل

- 3 مالعــق كبيــرة زيــت زيتــون )يمكــن اســتبداله بــأي 
زيــت نباتــي(

الطريقة:

ــار إلــى شــرائح. يمكــن اســتخدام ســكين مســنن  حتــى تبــدو الخضــروات بشــكل . 1 ُيقطــع الجــزر واللفــت والخي
ــز؛ لطيــف وممي

يتم تقشير الثوم والبصل؛. 2
ُيعقم البرطمان المقرر استعماله للمخلل من خالل تغميسه في الماء المغلي إلزالة البكتريا؛. 3
أثنــاء ملئــه لســهولة . 4 بميــل  البرطمــان  – ُيســتعمل  أخــرى  فــي وعــاء/ صينيــة  المعقــم  البرطمــان  يوضــع 

)اختيــاري(؛ الرغبــة  حســب  الخضــروات  تشــكيل  ويتــم  اســتعماله، 
ُيغلى الماء والخل وورق اللورا والملح. وبذور حبة البركة والفلفل األسود معًا؛. 5
ُيضــاف الخيــار فــي أول طبقــة مــن البرطمــان، ثــم ُيضــاف 2 فــص ثــوم و2 ورقــة غــار وطبقــة مــن الفلفــل األحمــر . 6

الحــار )اختياري(؛
يتم سكب بعض من مزيج الخل المغلي على السطح؛. 7
توضع طبقة اللفت ثم الجزر، ثم ُيضاف المزيد من مزيج الخل؛. 8
يتم إضافة 2 فص ثوم وليمونة شرائح و2 ورقة غار ثم الفلفل األخضر الحار؛. 9

ُيضــاف القرنبيــط ثــم البصــل فــي الطبقــة األخيــرة مــن الخضــروات. ثــم ُيضــاف الليــون الشــرائح والثــوم وورق . 10
اللــورا؛

ُيسكب المتبقي من مزيج الخل، ثم ُيضاف زيت الزيتون على السطح؛. 11
ُيحكم إغالق البرطمانات وتحريكه؛. 12
ُيحفظ في مكان جاف للتخمير.. 13
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مدة التحضير: 100 دقيقة
يكفي لعدد 6 برطمانات

مدة التحضير: 90 دقيقة
يكفي لعدد من 6 إلى 8 برطمانات

مخلل الزيتون األخضر  مخلل البصل

المكونات:

- 1 كجم بصل صغير
- كوب ملح )ُيستخدم للخطوة األولى(

- 2 كوب خل أبيض
- ملعقة صغيرة ملح

- نصف ملعقة صغيرة سكر أبيض
- نصــف ملعقــة صغيــرة توابــل مخلــل )أو أي توابــل 

ترغــب فيهــا(
- ملعقة صغيرة فلفل أسود

المكونات:
 

- 2 كجم زيتون أخضر
- 2 قطعة ليمون

- 100جم فلفل أخضر حار )اختياري(
- ثالثة أرباع كوب زيت زيتون

- 4 كوب ماء
- ثلث كوب ملح خشن

الطريقة:

ــح فــي . 1 ــدون تقشــيره( مــع المل ُيمــزج البصــل )ب
وعــاء، وُيضــاف بعــض المــاء المغلــي حتــى يتــم 

تغطيــة البصــل؛
ُيغطــى وُيتــرك لمــدة يوميــن، مــع التحريــك مــن . 2

وقــت آلخــى؛
يتــم رفــع المــاء مــن خــالل مصفــاة، ثــم نبــدأ فــي . 3

تقشــير البصــل بعنايــة، مــع األخــذ فــي االعتبــار 
عــدم إتــالف طــرف البرعــم؛

يوضــع البصــل المقشــر فــي وعــاء وُيضــاف إليــه . 4
بعــض المــاء المغلــي. ُيتــرك لمــدة 3 دقائــق ثــم 

ُيرفــع المــاء؛
البصــل . 5 ُيرفــع  ثــم  مرتيــن،   4 الخطــوة  ُتكــرر 

وجــاف؛ ســاخن  معقــم  برطمــان  فــي  الســاخن 
نــار . 6 علــى  وُيتــرك  معــًا،  المكونــات  بقيــة  ُتغلــى 

دقيقــة؛  15 لمــدة  شــديدة 
ُيغطــى . 7 حتــى  البرطمــان  فــي  المزيــج  ُيســكب 

بالكامــل؛ كلــه  البصــل 
ُيغطى وُيحفظ في مكان جاف ومظلم.. 8

الطريقة:

الحجــم . 1 الكبيــرة  الزيتــون  حبــات  اختيــار  يتــم 
الفاســد؛ أو  التالــف  الزيتــون  مــن  والتخلــص 

ُيغســل الزيتــون جيــدًا، ثــم ُيقطــع شــرائح مرتيــن . 2
حتــى يلمــس الســكين إلــى بــذرة الزيتــون؛

يوضــع الزيتــون فــي وعــاء كبيــر وُينقــع فــي مــاء . 3
ــًا لمــدة أربــع ســاعات؛ ــارد وُيتــرك جانب ب

يتــم رفــع المــاء وتكــرار األمــر لمــدة أربــع ســاعات . 4
ى؛ أخر

ُيغلــى 2 كــوب مــاء، ثــم ُيضــاف الملــح وُيحــرك. . 5
ثــم ُيضــاف المــاء المتبقــي وُيحــرك مجــددًا؛

ُيترك المزيج ليبرد جانبًا؛. 6
ُيقطــع الليمــون شــرائح والفلفــل األخضــر الحــار . 7

قطــع متوســطة؛
يوضــع الزيتــون فــي وعــاء كبيــر، وُتضــاف شــرائح . 8

األخضــر  والفلفــل  الزيتــون  وزيــت  الليمــون 
الحــار وعصيــر الليمــون الناتــج عــن عــدد 2 أو 3 

جيــدًا؛ وُيحــرك  ليمونــات، 
ــة، ويتــم . 9 ــات منفصل ــى برطمان ــج إل ُيقســم المزي

كبــس الزيتــون فــي البرطمــان بإحــكام بواســطة 
كعــب الكــوب ويتــم الضغــط علــى الزيتــون، ثــم 
ُيغطــى الزيتــون بقشــر/ شــرائح الليمــون. يتــم 

غلــق البرطمانــات بإحــكام.
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يكفي لعمل من 6 إلى 8 برطمانات

المكونات:

- 1كجم جزر

- كميــات مناســبة مــن المكونــات التاليــة بالحصــص 

لــكل  خــل  كبيــرة  3 مالعــق  لــكل  مــاء  كــوب  التاليــة: 

ملعقــة كبيــرة كاملــة ملــح – ُيضــاف حوالــي 2 كــوب 

مــاء

- 10 فصوص ثوم

- ســيقان ورق عنــب أو كرفــس لتغطيــة الجــزر فــي 

البرطمــان

- ملعقة صغيرة مسطردة/ للبرطمان )اختياري( 

- برطمنات زجاجية )معقمة(

مخلل الجزر المحلى  مخلل الجزر بالثوم

الطريقة:

أي . 1 مــن  شــرائح  وُيقطــع  جيــدًا  الجــزر  ُيغســل 
شــكل أو حجــم حســب الرغبــة – أســهل طريقــة 

تكــون بتقطيعــه إلــى أربــع شــرائح طويلــة؛
يوضع الجزر في البرطمان؛. 2
ُتقشــر فصــوص الثــوم وُيضــاف إلــى البرطمــان . 3

مــع الجــزر؛
ُيمــزج المــاء والخــل والملــح حســب الحصــص . 4

الموصــى بهــا، حتــى يــذوب الملــح؛
ُيسكب مزيج الماء في البرطمانات؛. 5
ُيغطــى الجــزر بطبقــة أخيــرة مــن ســيقان ورق . 6

العنــب أو الكرفــس لمنــع الهــواء مــن الخــروج؛
يمكــن إضافــة ملعقــة صغيــرة مســطردة فــي . 7

كل برطمــان إلضافــة النكهــة، إال أن ذلــك ســوف 
يطيــل المــدة الالزمــة للتخميــر؛

حتــى . 8 جــاف  مــكان  فــي  وُيحفــظ  جيــدًا  ُيغلــق 
 . يتخمــر

يكفي لعدد من 6 إلى 8 برطمانات

المكونات:

- 1كجم جزر

- 8 مالعق كبيرة سكر أبيض

- ثلثا كوب خل أبيض

- 4 مالعق كبيرة ملح

- 8 كوب ماء دافئ

- برطمنات زجاجية )معقمة(

الطريقة:

شــرائح . 1 إلــى  ُيقطــع  ثــم  جيــدًا،  الجــزر  ُيغســل 

للغايــة؛ رقيقــة  رأســية 

ُيقسم الجزر ويوضع في البرطمانات؛. 2

ُيــذاب الملــح والســكر فــي المــاء الدافــئ وُيمزجــا . 3

جيــدًا؛

ُيســكب مزيــج المــاء فــي البرطمانــات المليئــة . 4

بالجــزر؛

ُتغلــق البرطمانــات بإحــكام وُتبــرد لمــدة 3 أيــام . 5

علــى األقــل قبــل تناولهــا أو بيعهــا.
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المكونات:
- طماطم صغيرة للتجفيف

- ملح
- فلفل أسود – مهروس قلياًل )اختياري(

- بردقوش )اختياري(
- ثوم )اختياري(

الطماطم المجففة بأشعة الشمس 

الطريقة:

موحــد . 1 مقــاس  مــن  الطماطــم  ُتســتخدم 
ســليمة؛ نتائــج  علــى  للحصــول 

ُتغسل الطماطم وُتجفف جيدًا؛ . 2

ُتنــزع القشــرة )اختيــاري(. وباســتخدام ســكين، . 3
يتــم قطــع قاعــدة الطماطــم علــى شــكل عالمــة 
× وتكــون عميقــة بمــا يســمح باختــراق القشــرة. 
توضــع الطماطــم فــي المــاء المغلــي لمــدة مــن 
20 إلــى 30 ثانيــة. ُتســتخدم ملعقــة مثقوبــة فــي 
رفــع الطماطــم مــن المــاء المغلــي. وُتغطــس 
ــج وســوف تنفصــل  الطماطــم فــي المــاء المثل

عنهــا القشــرة؛

ُتقطع الطماطم نصفين أو أربعة أربع؛. 4

باســتخدام . 5 )اختيــاري(.  الطماطــم  بــذور  ُتنــزع 
الملعقــة أو األصابــع، ُتنــزع البــذور من الطماطم 
وُيتــرك اللــب. يتــم إســقاط المزيــد مــن العصيــر 

علــى الطماطــم باســتخدام منشــفة ورقيــة؛

الجانــب . 6 يكــون  بحيــث  الطماطــم  توضــع 
المقطــوع منهــا إلــى أعلــى علــى طبــق/ صينيــة 
تقريبــًا.  1ســم  بمســافة  بينهــا  ويباعــد  الخبيــز 
وال يجــب أن تتالمــس ثمــرات الطماطــم فيمــا 
وبــودرة  بالملــح  الطماطــم  رش  ويتــم  بينهــا. 
الثــوم أو األعشــاب الطازجــة )حســب الرغبــة(. 
ويمكــن أن تكــون الصوانــي خشــبية أو بالســتيك 
أو معدنيــة ومطليــة بمــادة تمنــع االلتصــاق. وال 
يجــب اســتخدام معــادن مجلفنــة ألنهــا ســوف 

تتفاعــل مــع الحامــض فــي الطماطــم؛

الطماطــم  تجفيــف  يســتغرق  قــد  المــدة:  إجمالــي 

تحــت أشــعة الشــمس مــدة تصــل مــن أربعــة إلــى 

ودرجــة  الطماطــم  نــوع  حســب  يومــًا،  عشــر  أربعــة 

التجفيــف. أثنــاء  والرطوبــة  الحــرارة 

تتعــرض . 7 حتــى  الخــارج  فــي  الصوانــي  توضــع 
ســطح  علــى  المباشــرة  الشــمس  ألشــعة 

أفضــل؛ الهــواء  حركــة  لتكــون  مرتفــع 

علــى . 8 شــاش  قطعــة  أو  شــبكة  نشــر  يتــم 
الحشــرات؛ ومنــع  بالتهويــة  للســماح  الطماطــم 

وُتقلب الطماطم مرة كل يوم؛. 9

المســاء . 10 فــي  الداخــل  فــي  الطماطــم  ُتنقــل 
عــدم  حالــة  فــي  مــكان محمــي  فــي  توضــع  )أو 
انخفــاض درجــات الحــرارة أكثــر مــن الــالزم خــالل 

عليهــا؛ النــدى  حبــات  ســقوط  لمنــع  الليــل( 

مــن . 11 للتأكــد  يــوم  كل  الطماطــم  فحــص  ويتــم 
جفافهــا. ويمكــن أن يســتغرق صنــع الطماطــم 
أيــام  أربعــة  بيــن  مــا  تتــراوح  مــدة  المجففــة 
وأســبوعين، حســب الرطوبــة داخــل الطماطــم 
وُســمك الشــرائح ودرجــة الحــرارة فــي الخــارج 

الهــواء؛ فــي  والرطوبــة 

يتــم فحــص الطماطــم حتــى تصــل إلــى الجفــاف . 12
المطلــوب، وتغلــف بإحــكام فــي أكيــاس الفريــزر 

أو علــب بالســتيك أو برطمانــات؛

ُتحفــظ الطماطــم المجففــة بأشــعة الشــمس . 13
فــي مــكان جــاف حتــى موعــد اســتعمالها. وعنــد 
دافــئ  مــاء  فــي  وضعهــا  يجــب  اســتعمالها، 
التالــي.  اليــوم  فــي  وتصفيتهــا  الليــل  طــوال 
توضــع الطماطــم فــي وعــاء مــع زيــت وأي شــئ 

آخــر ترغــب فــي إضافتــه مثــل الثــوم والملــح.

المعدات الالزمة:
طبق/ صينية خبيز

قطعة شاش أو شبكة ضيقة
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الطريقة:
ُتغسل األوراق، ثم ُتفصل األوراق عن  البراعم؛. 1
توضع طبقة األوراق على طبق \ صينية الخبيز مع التأكد من عدم تشابكها مع  بعضها؛. 2
ُتغطــى الصينيــة بالشــبكة أو الشــاش وُتتــرك لتجــف تمامــًا فــي الســطح/ الشــرفة. يجــب أن يمنــع الغطــاء . 3

وصــول الحشــرات إلــى األوراق.  وفــي الليالــي الرطبــة، ُيعــاد العنــب إلــى الداخــل فــي المســاء ويوضــع فــي 
الخــارج فــي اليــوم التالــي؛

عنــد تمــام التجفيــف، ُتســحق األوراق باليديــن وُتحفــظ فــي علــب ُمحكمــة الغلــق. ويمكــن أيضــًا طحنهــا حتــى . 4
تصبــح بــودرة ناعمــة )بألخــص البصــل(.

ملوخية مصرية مجففة تحت أشعة الشمس

البطيخالعنب

الكريز

جميع أنواع 
الفاكهة

البرقوق

ُيحفــظ كل مــن التفــاح والبطيــخ فــي الثالجــة، إال ُتبرد على الفور لمنع تلفها.
أن التفــاح ينتــج كميــات كبيــرة مــن االثيليــن الــذي 

يجعــل البطيــخ طريــًا.

التــي  المرتفعــة  االثيليــن  بنســبة  الكريــز  يتأثــر  ال 
الثالجــة. فــي  ُيحفــظ  التفــاح.  ينتجهــا 

ابعده عن غيره من الفاكهة!
فالمــوز يتســبب فــي ســرعة نضــج وفســاد معظــم 

أنــواع الفاكهــة أو الخضــروات.

حــرارة  درجــة  فــي  وتوضــع  الثالجــة  فــي  ُتحفــظ 
مــذاق. أفضــل  لضمــان  تناولهــا  قبــل  الغرفــة 

التفاحالفراولة

التفاح

الموز

الطماطم

السبب وراء عدم توافقهاالقيم المشتركة

القيم المشتركة

السبب وراء عدم توافقها

القيم المشتركة

+x

+

x

+

أنواع الفاكهة التي ال يصلح 
حفظها معاً

أعشــاب  أي  مــع  الطريقــة  هــذه  تصلــح  ملحوظــة: 
بصــل أو  أو ســبانخ  ورقيــة 

المكونات: الملوخية أو السبانخ

األدوات المطلوبة:
- صينية خبيز \ طبق

- شبكة ضيقة أو شاش
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كيفية حفظهامكان حفظها الفاكهة

التفاح

الموز

الكريز

الموالح

 الجريب فروت

النكتارين

البرتقال

العنب

المشمش \ 
الكنتالوب \ الكيوي 
\ المانجو \ الشمام 
\ الخوخ \ الكمثرى \ 
األناناس \ البرقوق

يعزل عن بقية أنواع الفاكهة.

ُيحفظ بعيدًا عن بقية الفواكه والخضروات. 
والموز يسود لونه داخل الثالجة! لذلك، يمكن 

االكتفاء بحفظه في مكان لطيف وبارد.

ُيحفظ في كيس بالستيك أو علبة مغلقة. 
وُيغسل فقط عندما يكون جاهزًا لألكل.

ملحوظة: ثمرة واحدة فاسدة من الكريز يمكنها 
إعطاب الباقي. ُتنزع الثمرة المعطوبة قبل 

الحفظ.

ُتحفظ سائبة.

ُيحفظ سائبًا.

ُيحفظ سائبًا.

ُيحفظ سائبًا.

ُيحفظ في علبة مغلقة وُيغسل فقط قبل 
تناوله. ملحوظة: ثمرة عنب واحدة معطوبة من 

شأنها إفساد الباقي. ُترفع الثمرة المعطوبة 
قبل الحفظ.

ُيحفظ سائبًا.

الثالجة

على الرف

الثالجة

الثالجة – في الدرج

الثالجة – في الدرج

ُيترك  لينضج على 
الرف ثم ُيحفظ في 

الثالجة.

الثالجة – في الدرج

الثالجة

ُيترك لينضج على 
الرف ثم ُيحفظ في 

الثالجة

أماكن وطرق حفظ الفاكهة

ُيحفظ سائبًا.الرمان الثالجة
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القرع

الفراولة

الطماطم

البطيخ

ُيحفظ سائبًا.

ُتحفظ في علبة مسطحة مبطنة بمنشفة جافة، 
وُيترك الغطاء مفتوحًا قلياًل. وُتغسل قبل 

تناولها مباشرًة.

ُتحفظ بعيدًا عن ضوء الشمس المباشر.

ُيحفظ سائبًا.

المخزن

المخزن

ُيترك  لينضج على 
الرف ثم ُيحفظ في 

الثالجة.

ُيترك  لينضج على 
الرف ثم ُيحفظ في 

الثالجة.

كيفية حفظهامكان حفظها الفاكهة

وصفات ببقايا الطعام

خبز الموز باستخدام أصابع الموز شديدة النضج

المكونات:

- 7 مالعق كبيرة زبد/ زيت

- 7 مالعق كبيرة سكر أبيض/ بني

- بيضة

- 4 أصابع موز ناضجة أكثر من الالزم – مهروسة

- 3 كــوب صغيــر زبــادي أو 2 كبيــر )يمكــن اســتخدام 

نكهــات أخــرى مثــل زبــادي جــوز الهنــد أو الشــوكوالتة 

لنكهــات أخــرى(

- كيس فانيليا

- 1.5 كوب دقيق

- ملعقة صغيرة بيكربونات الصودا

- ملعقة صغيرة قرفة مطحونة

- ربع ملعقة صغيرة ملح

- نصف كوب مكسرات – ُيفضل الجوز )اختياري(

الطريقة:
ُيسخن الفرن مسبقًا؛. 1
ُتدهن صفيحة الخبز/ أو قالب الكيك بالزيت؛. 2
للحصــول . 3 معــًا  والســكر  الزيــت  الزبــد/  ُيخفــق 

علــى قــوام كريمــي، ثــم ُيضــاف البيــض ويســتمر 
الخفــق حتــى يليــن؛

ُيضاف الموز المهروس والزبادي والفانيليا؛. 4
والقرفــة . 5 والبيكربونــات  الدقيــق  ســويًا  ُينخــل 

المــوز؛ مزيــج  فــي  تدريجيــًا  وُيخفــق  والملــح 
وأخيرًا يوضع الجوز المقطع )اختياري(؛. 6
يتــم الطهــو لمــدة ســاعة تقريبــًا حتــى يمكــن غــرز . 7

ســكين وخروجــه نظيفــًا.

يوجــد كثيــر مــن األصنــاف اللذيــذة التــي يمكــن طهوهــا 

باســتخدام المــوز شــديد النضــج، وأقصــد بــه أصابــع 

أحــد  أكلهــا.  فــي  أحــد  يرغــب  ال  التــي  اللينــة  المــوز 

الوصفــات الســهلة واألكثــر انتشــارًا هــي اســتخدام 

المــوز الناضــج أكثــر مــن الــالزم فــي عمــل خبــز المــوز 

)أو كعكــة المــوز(.

مدة التحضير: 20 دقيقة/ مدة الطهو: 60 دقيقة

هــذه الطريقــة تنتــج 8 شــرائح مطهــوة فــي صفيــح 

الخبــز أو 12 شــريحة مطهــوة فــي قالــب الكيــك كمــا 

يتضــح مــن الصــور.
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تصنيع األغذية بالمنزل

مربى قليلة السكر

هــذه وصفــة أساســية قليلــة الدســم لــكل مــن يحبــون 

يمكــن  بصحتهــم.  كذلــك  يهتمــون  ولكــن  المربــى 

 – التــوت   – )الفراولــة  المفضلــة  الفواكــه  اســتخدام 

المشــمش – الخــوخ – التيــن وغيــر ذلــك(.

المكونات:

- 4 كوب فاكهة – مقطوعة بشكل غير منتظم

- 1 ليمونة كاملة – عصير

- نصف كوب سكر

- برطمانات زجاجية )معقمة(

الطريقة:
1توضــع جميــع المكونــات فــي وعــاء متوســط . 1

فــي  المزيــج  يبــدأ  حتــى  متوســطة  نــار  علــى 
الغليــان. ثــم ُتخفــض النــار حتــى ينضــج المزيــج 

تحريكــه؛ ويتــم 
التــوت . 2 والفاكهــة/  لينضــج  المزيــج  ُيتــرك 

لتتكســر. يجــب التأكــد مــن التحريــك كل عشــرين 
دقيقــة تقريبــًا أو أقــل عندمــا تتخــذ المربــى قوامــًا 

غليظــًا؛
عندمــا تصــل المربــى للقــوام المطلــوب، ُتســكب . 3

المربــى الســاخنة بعنايــة فــي برطمانــات زجــاج 
نظيفــة ومعقمــة؛

بعــد التأكــد مــن نظافــة حــواف البرطمــان وأنهــا . 4
خاليــة مــن آثــار المربــى، ُيمســح الغطــاء بقطعــة 

قمــاش مبللــة وُيحكــم إغالقــه جيــدًا؛
يوضــع البرطمــان بعنايــة علــى منشــفة المطبــخ . 5

حيــث أن البرطمــان ســيظل فــي مكانــه بــال حركــة 
لمــدة اثنتــي عشــر ســاعة؛

تبــرد المربــى، ســُيصدر الغطــاء صــوت . 6 عندمــا 
فرقعــة ممــا يؤكــد إحــكام غلــق البرطمــان؛

أو . 7 الفــوري  لالســتخدام  المربــى  تبريــد  يتــم 
حفظهــا فــي مــكان بــارد وجــاف لمــدة تصــل إلــى 

أشــهر. ســتة 

مدة التحضير: 25 دقيقة/ مدة الطهو: 75 دقيقة

تكفي لعدد 4 برطمانات )175مل(

مربى التين

المكونات:

- 7 كوب تين طازج )1.5كجم(

- 2 كوب سكر

رفيعــة  مقشــرة  وقشــرتها  عصيــر   – ليمونــة   1  -

ي( )اختيــار

- برطمانات زجاجية )معقمة(

الطريقة:

التيــن . 1 وغســل  فــرز  يتــم  الفاكهــة.  لتحضيــر 

الجــذوع؛ وإزالــة 

وعصيــر . 2 والســكر  التيــن  ُيمــزج  كبيــر،  إنــاء  فــي 

الليمــون؛ وقشــر  الليمــون 

يوضــع لينضــج علــى نــار متوســطة-هادئة مــع . 3

التحريــك باســتمرار. ُيغطــى اإلنــاء لينضــج علــى 

نــار هادئــة لمــدة ســاعة مــع التحريــك مــن وقــت 

آلخــر؛

التحريــك . 4 يبــدأ  كثيفــًا،  المزيــج  يصبــح  عندمــا 

يحتــرق؛ ال  حتــى  باســتمرار 

ــارد جــدًا . 5 ــق ب ــة بســيطة فــي  طب ــة كمي ــم تجرب يت

وذلــك بوضــع الطبــق فــي الفريــزر لعــدة دقائــق 

يوضــع قليــل مــن مزيــج التيــن عليــه ثــم ُيعــاد إلــى 

الفريــزر لمــدة دقيقــة. عنــد وصــول المربــى إلــى 

مرحلــة القــوام الهالمــي الجيــد

الرغــاوي . 6 إزالــة  ويتــم  النــار  علــى  مــن  ُترفــع 

دقائــق؛ خمــس  لمــدة  بالتنــاوب  والتحريــك 

إغالقهــا . 7 وُيحكــم  برطمنــات  فــي  المربــى  ُتفــرغ 

الفــور؛ علــى 

منشــفة . 8 علــى  بعنايــة  البرطمانــات  توضــع 

ــًا بــال حــراك  المطبــخ حيــث يظــل البرطمــان ثابت

ســاعة؛ عشــر  اثنتــي  لمــدة 

عندمــا تبــرد المربــى، ســُيصدر غطــاء البرطمــان . 9

صــوت فرقعــة تأكيــدًا علــى إحــكام إغالقــه.
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الطريقة:

جميــع . 1 مــزج  يتــم  المعلبــة.  الفاكهــة   لعمــل 
المكســرات؛ باســتثناء  المكونــات 

يبــدأ الطهــو حتــى يثخــن المزيــج ثــم يتــم تحريكــه . 2
باســتمرار؛

ُتضاف المكسرات ويتم تحريكه جيدًا؛. 3
التحريــك . 4 مــع  الدســم  وُينــزع  النــاء  مــن  ُترفــع 

دقائــق؛  5 لمــدة  بالتنــاوب 
يوضــع البرطمــان بعنايــة علــى منشــفة المطبــخ . 5

لمــدة  حــراك  بــال  ثابتــًا  البرطمــان  يظــل  حيــث 
اثنتــي عشــر ســاعة؛

ســيصدر . 6 تبــرد،  المعلبــة  الفاكهــة  تبــدأ  عندمــا 
غلقــه. إحــكام  لتأكيــد  الغطــاء  عــن  فرقعــة  صــوت 

الكمية تكفي لحوالي 5 برطمانات )175مل(

المكونات:

- 4 كوب عصير عنب

- 3 كوب سكر

- برطمانات زجاجية )معقمة(

المكونات:

- 3 ونصــف كــوب مشــمش طــازج مقطــع )حوالــي 

المجفــف  المشــمش  اســتخدام  يمكــن   – 500جــم( 

)راجــع كيفيــة تحضيــره(

- 1 ونصــف كــوب عصيــر برتقــال )حوالــي مــن 3 إلــى 4 

ثمــرات برتقــال مــن حجــم وســط(

- قشر عدد 2 برتقالة مقطع رفيع للغاية

- 2 ملعقة صغيرة عصير ليمون

- 3 كوب سكر

- نصف كوب مكسرات مفرومة )اختياري(

- برطمانات زجاجية )معقمة(

جيلي العنب

المشمش- البرتقال المعلب

تكفي لعدد حوالي 7 برطمانات )175مل(

لتحضيــر المشــمش المجفــف. ُيطهــى المشــمش 

ــي 20  ــن )حوال ــى يلي ــدون غطــاء فــي 3 كــوب مــاء حت ب

دقيقــة( ثــم ُيصفــى وُيقطــع.

الطريقة:
وغســل . 1 فــرز  يتــم  العنــب.  عصيــر  لتحضيــر 

منــه؛ الجــذوع  وإزالــة  العنــب 
ثــم . 2 وُيغطــى  المــاء  وُيضــاف  العنــب  ُيهــرس 

ليغلــي؛ الشــديدة  النــار  علــى  يوضــع 
نهدئ النار ونتركه لينضج لمدة 10 دقائق؛. 3
نســتخرج العصيــر باســتخدام ترشــيح العصيــر . 4

ــوه مــن خــالل مصفــاة؛ المطب
الجيلــي، . 5 فــي  الطرطــرات  بلــورات  تكــون  لمنــع 

طــوال  بــارد  مــكان  فــي  ليهــدأ  العصيــر  نتــرك 
الليــل، ثــم نصفيــه مــن خــالل قطعتــي قمــاش 
المتكونــة؛ البلــورات  إلزالــة  مرطبتيــن  قطنيتيــن 

لعمــل الجيلــي. ُيضــاف عصيــر العنــب فــي وعــاء . 6
ومعــه الســكر ونحركــه جيــدًا؛

ينزلــق . 7 حتــى  ليغلــي  النارالشــديدة  علــى  يوضــع 
المعلقــة؛ مــن  الجيلــي  خليــط 

ُيرفع من النار وُينزع عنه الدسم بسرعة؛. 8
ســاخنة . 9 علــب  فــي  مباشــرًة  الجيلــي  ُيســكب 

إغالقــه؛ وُيحكــم 
يوضــع البرطمــان بعنايــة علــى منشــفة المطبــخ . 10

حيــث يظــل ثابتــًا بــال حــراك لمــدة اثنتــي عشــر 
ســاعة؛

عندمــا يبــرد الجيلــي، ســُيصدر غطــاء البرطمــان . 11
صــوت فرقعــة تأكيــدًا علــى إحــكام إغالقــه.
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المكونات:
- كــوب عصيــر جريــب فــروت )1 ثمــرة جريــب فــروت( – 

يمكــن اســتبدالها بعــدد 3 ثمــرات برتقــال
ثمــرات   4 )عــدد  برتقــال  عصيــر  كــوب  ونصــف   1  -

متوســطة( برتقــال 
- كوب عصير ليمون

- قشر 1 ثمرة جريب فروت )اختياري(

مربى الموالح

تكفي لعدد من 4 إلى 5 برطمانات )175مل(

الطريقة:
لتحضيــر الفاكهــة – ُتغســل الفاكهــة وُيســتخرج . 1

العصيــر؛
ُيقطــع . 2 القشــر.  داخــل  مــن  الغشــاء  نــزع  يتــم 

القشــر  شــرائط رقيقــة للغايــة طولهــا حوالــي 
2ســم؛

لتحضيــر المرمــالد )المربــى(. ُيضــاف المــاء البــارد . 3
إنــاء  فــي  ببــطء  لينضــج  ويوضــع  القشــر  إلــى 

بغطــاء )30 دقيقــة(؛
ُيصفــى ويتــم التخلــص مــن الســائل، وُيضــاف . 4

المــاء المغلــي إلــى القشــر؛
5 . 20 )حوالــي  بســرعة  ويغلــي  الســكر  ُيضــاف 

؛ دقيقــة(

إجمالي المدة: ثالثة أيام على األقل

المكونات:
- عنب 

الزبيب )العنب المجفف(
الطريقة:

ُيغسل العنب وُيجفف برفق؛. 1
ــز. يجــب . 2 ــة الخبي ــوزع العنــب علــى طبــق \ صيني ي

لبعضــه  العنــب  مالمســة  عــدم  مــن  التأكــد 
البعــض؛

يجــب . 3  .tالشــاش أو  بالشــبكة  العنــب  ُيغطــى 
التأكــد مــن ثبــات مــا ُيســتعمل لتغطيــة العنــب. 

ــي يثبــت؛ ــه بثقــل حت ــن تثبيت ربمــا يتعي
يوضــع العنــب فــي الخــارج وُيتــرك لمــدة ثالثــة . 4

منــع  علــى  الغطــاء  يعمــل  األقــل.  علــى  أيــام 
الليالــي  وفــي  العنــب.  إلــى  الحشــرات  دخــول 
ــى الداخــل فــي المســاء  ــة، ُيعــاد العنــب إل الرطب

aالتالــي؛ اليــوم  فــي  الخــارج  فــي  ويوضــع 
الجفــاف . 5 حالــة  إلــى  العنــب  يصــل  عندمــا 

المطلــوب، يتــم تغليفــه بإحــكام داخــل أكيــاس 
برطمانــات. أو  بالســتيك  علــب  أو  تجميــد 

الزبيــب هــو العنــب الســكري أو الطــري أو المجفــف 
أو بالبــذر أو منــزوع البــذر. كمــا تشــير كلمــة ]زبيــب[
إلــى والعنــب )الســلطاني( وكذلــك أي شــكل آخــر مــن 
حيــث  مــن  الزبيــب  يتفــاوت  وقــد  المجفــف.  العنــب 
الحجــم ويكــون أخضــر أو ذهبــي أو بنــي أو داكــن اللــون 
حســب صنــف العنــب المســتخدم وطريقــة التجفيف.

ُتضــاف عصائــر الفاكهــة ويتــم طهوهــا مجــددًا . 6
 25 حوالــي  )لمــدة  الحــرارة  درجــة  نفــس  علــى 

كثيــرًا؛ التحريــك  مــع  دقيقــة(، 
التحريــك . 7 مــع  الدســم  وُينــزع  النــار،  مــن  ُيرفــع 

دقائــق؛  5 لمــدة  بالتنــاوب 
وُيحكــم . 8 ســاخنة  علــب  فــي  المرمــالد  توضــع 

الحــال؛ فــي  إغالقهــا 
يوضــع البرطمــان بعنايــة علــى منشــفة المطبــخ . 9

لمــدة  حــراك  بــال  ثابتــًا  البرطمــان  يظــل  حيــث 
اثنتــي عشــر ســاعة؛

ســيصدر . 10 تبــرد،  المعلبــة  الفاكهــة  تبــدأ  عندمــا 
غلقــه. إحــكام  لتأكيــد  الغطــاء  عــن  فرقعــة  صــوت 

- قشر 1 ثمرة برتقال
- قشر 1 ثمرة ليمون

- 1 لتر ماء بارد
- 2 كوب ماء مغلي

- 3 كوب سكر
- برطمانات زجاجية )معقمة(

األدوات الالزمة:
- صينية خبيز \ طبق

- شاش أو شبكة ضيقة
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التخزين السليم

الحبوب

وصفات ببقايا الحبوب

مدة حفظ الحبوب الكاملة السليمة والدقيق/ 
الوجبات الكاملة الحبوب

الشعير \ الذرة \ 
الفيشار \ القمح

الشوفان \  األرز

المخزن: 6 أشهر
الفريزر: عام واحد

المخزن: 4 أشهر
الفريزر: 8 أشهر

المخزن: 3 أشهر
الفريزر: 6 أشهر

المخزن: 2 شهر
الفريزر: 4 أشهر

الحبوب الكاملة السليمة
)حب أو مجروش(

الدقيق/ الوجبات 
الكاملة الحبوب

نوع الحبوب

األرز

كيف يمكن االستفادة من بقايا األرز؟

1. ُيحفــظ فــي الثالجــة لمــدة يــوم واحــد وُيعاد تســخينه 

مــرة واحــدة فقط!

2. ُيجمد وُيذاب طوال الليل ويؤكل ساخنًا؛

3. يتم تحويل األرز المطبوخ إلى وصفة طعام آخر؛

4. ُيستخدم إلضافة القوام للشوربة واليخني.

k isspng ©,  2019 21
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المكونات:
- 2 كوب أرز أبيض مطبوخ
- 2 ملعقة كبيرة زيت نباتي

- بصلة صغيرة – ُمقطعة قطع رقيقة
مكعبــات  وُمقطعــة  ُمقشــرة   – متوســطة  جــزرة   -

ة صغيــر
- 2 بصل أخضر – مقطع شرائح رفيعة

- 2 ثوم وسط – مفروم
مــرق/  مكعــب  الصويــا/  ملعقــة صغيــرة صــوص   -

كــوب مــرق
- ملعقة صغيرة سمسم

- بيضة  كبيرة
- 120جم/ كوب بسلى

األرز المقلي بالخضروات

مدة التحضير: عشر دقائق

تكفي المكونات من شخصين إلى ثالثة أشخاص

الطريقة:
فــي حالــة اســتخدام أرز مطبــوخ مــن اليــوم الســابق، ُينقــل إلــى إنــاء متوســط وُيكســر األرز باليــد إلــى حبــوب . 1

منفــردة قبــل اســتكمال العمــل. يتــم تســخين نصــف ملعقــة كبيــرة مــن زيــت نباتــي فــي وعــاء علــى نــار مرتفعــة 
حتــى يرتفــع منــه الدخــان؛

ــه ملمــس . 2 ــون األرز بنــي فاتــح وُمحمــص ول ــدأ الطهــو والتحريــك حتــى يصبــح ل ــة األرز ويب ُتضــاف نصــف كمي
ــي ثــالث دقائــق؛ مطاطــي بعــض الشــئ، حوال

ُينقل إلى إناء متوسط وتكرر نفس العملية مع الكمية المتبقية من األرز ونصف ملعقة كبيرة زيت؛. 3

ُيعــاد األرز كلــه إلــى الوعــاء وُيضغــط عليــه فــي الجوانــب مــع تــرك مســاحة فــي الوســط. ُتضــاف نصــف ملعقــة . 4
كبيــرة زيــت فــي هــذه المســاحة. ُيضــاف البصــل والجــزر والبصــل األخضــر والثــوم ويبــدأ الطهــو مــع التحريــك 

بلطــف حتــى يليــن وتظهــر رائحتــه، لمــدة دقيقــة تقريبــًا؛

ــب . 5 ــه والسمســم وُيقل ــل ل ــا أو أي بدي ــم خلطهــم ســويًا. وُيضــاف صــوص الصوي ــع مــع األرز ليت ُيقلــب الجمي
ــح والفلفــل األبيــض؛ ــة مــع المل ــل حســب الرغب ــه. وُتضــاف التواب لتغطيت

ــاألرز إلــى جانــب المقــالة وُتضــاف نصــف الملعقــة الكبيــرة زيــت المتبقيــة. ُتكســر البيضــة فــي الزيــت . 6 ُيدفــع ب
وُتتبــل ببعــض الملــح. ُتســتخدم ملعقــة فــي خفــق البيضــة وكســرها إلــى قطــع صغيــرة. ويوضــع البيــض 

واألرز ســويًا؛

 ُتضاف البسلة مع استمرار التحريك والتقليب حتى تذوب البسلة وتنفصل كل حبة أرز. وُيقدم في الحال.. 7
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المكونات:
- نصف كوب كرفس مقطع

- نصف كوب بصل مقطع
- 2 ملعقة كبيرة زبد/ سمن

- 300جــم بروكولــي مطبــوخ )يمكــن أيضــًا اســتخدام 
القرنبيــط(

- 2 كوب أرز مطبوخ
- كوب شوربة دجاج

- 2 كــوب دجــاج مطبــوخ – مقطــع )اختيــاري( - يمكــن 
اســتخدام بواقــي الدجــاج.

الطريقة:

1. ُقلى الكرفس والبصل في الزبد في الطاسة؛
2.ُيخلط مع بقية المكونات في وعاء؛

3.يوضع في صينية مقاس 9*13؛
حتــى   أو  إلــى 60 دقيقــة  مــن 45  لمــدة  الخبــز  4.يتــم 

يغلــي.

مدة التحضير: 65 دقيقة
تكفي 12 شخصًا

طاجن األرز بالبروكولي والدجاج

المكونات:

- 750جم لحم بقري مفروم
- من كوب إلى نصف كوب من األرز

 المطبوخ )ُتستخدم بقايا األرز(
- كوب بصل – مقطع

- 3 فصوص ثوم – مفروم
- ربع كوب بقدونس – مقطع قطع صغيرة

- ربع كوب جبن مبشور )اختياري(
-  3 مالعق كبيرة كاتشب

- 4 بيضات
- نصف ملعقة صغيرة

 فلفل أبيض
- ربع ملعقة صغيرة

 فلفل أسود
- ملعقة صغيرة ملح

- ربع ملعقة صغيرة بودرة 
بصل

- ربع ملعقة صغيرة بودرة ثوم
- من 2 إلى 3 كوب شوربة دجاج

 )يمكن استخدام أي شوربة(
- زيت

الطريقة:

فــي وعــاء كبيــر، ُيضــاف اللحــم واألرز والبصــل . 1
المبشــور  والجبــن  والبقدونــس  والثــوم 
والكاتشــب والبيــض والفلفــل األبيــض والفلفــل 
الثــوم؛ وبــودرة  البصــل  وبــودرة  والملــح  األســود 

ُتخلــط كل هــذه المكونــات ســويًا حتــى تندمــج ثــم . 2
ُيصنــع منهــا كــور فــي حجــم ثمــرة اليوســفي؛

ُتمســح صينيــة مقــاس 13*9*2 بالزيــت وتوضــع . 3
كــور اللحــم فــي صــف متســاوي؛

ُتطهى في الفرن لمدة عشرين دقيقة؛. 4

جوانبهــا، . 5 أحــد  علــى  اللحــم  كــور  تحمــر  بينمــا 

ُتضــاف صلصــة الطماطــم ومــرق الدجــاج إلــى 
ســويًا؛ ليختلطــا  وُتحــرك  وُتســخن  الطاســة 

اللحــم . 6 كــور  علــى  مــرور عشــرين دقيقــة  وبعــد 
فــي الفــرن، ُترفــع مــن الفــرن وُتقلــب وتوضــع 

كلهــا؛ عليهــا  الصلصــة 

وُتعــاد إلــى الفــرن مــرة أخــرى وُتتــرك كــور اللحــم . 7
ســاعة  ربــع  بيــن  تتــراوح  لمــدة  الصلصــة  فــي 

وثلــث ســاعة أخــرى.

كفتة األرز
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المكونات:
- 6 قطــع خبــز مســطح قديــم – مــن اليــوم الســابق – 
ــًا أكثــر مــن الــالزم  حيــث أن الخبــز الطــازج يكــون مرطب

بعــد الطهــو
- ثالث مالعق صغيرة ونصف زبد – مذاب

- 6 بيضات
- 1,25 كوب لبن أو كريمة سميكة لمذاق الذ

- ربع كوب سكر بودرة
- ظرف فانيليا

- كوب زبيب )اختياري(
- نصف كوب شوكوالتة بيضاء )اختياري(

إذا كان هنــاك خبــز قديــم بالمنــزل وال توجــد أفــكار لالســتفادة منــه، فيمــا يلــي طريقــة 
رائعــة لتســتمتع بــه األســرة!

الزبيــب. كمــا يمكــن إضافــة  ُيقــدم مــع اآليــس كريــم وإضافــة  يــؤكل كمــا هــو أو 
رائــع. لمــذاق  البيضــاء  الشــوكوالتة  صلصــة 

الطريقة:

ُيــذاب الزبــد وُتســتخدم فرشــاة الحلــوى أو اســتخدام اليــد لمســح كل جانــب مــن . 1
الخبــز المســطح والطبــق المســتخدم فــي الَخبــز؛

ُيقطع الخبز المسطح إلى مثلثات. ويوضع الجانبان المتعاقبان في الطبق؛. 2

ُيخفق البيض في وعاء كبير ومعه الكريمة/ اللبن والسكر والفانيليا؛. 3

ُيسكب فوق الخبز المسطح في الطبق؛. 4

يوضع الزبيب على السطح و/أو الشوكوالتة البيضاء المذابة )اختياري(؛. 5

ُيترك ليهدأ لمدة ساعة واحدة حتى يمتص الخبز المسطح خليط الكاسترد؛. 6

يوضــع الطبــق فــي الفــرن الــذي تــم تســخينه مســبقًا لمــدة مــن 45 دقيقــة إلــى . 7
ســاعة. ُيتــرك حتــى يكتســب لونــًا ذهبيــًا ويهــدأ الكاســترد.

بودينج الخبز والزبد باستخدام الخبز القديم

مدة التحضير: 30 دقيقة
مدة الطبخ: من 45 إلى 60 دقيقة

shutterstock  ©,  2019
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مدة حفظ منتجات األلبان في الثالجة

مدة الحفظمنتجات األلبان

من 12 إلى 14 يوم.اللبن المبستر الكامل
ملحوظة: اللبن خالي الدسم والمضاف له نكهات له 

مدة صالحية أقصر.

من 4 إلى 6 أسابيعالزبادي

من 3 إلى 6 أسابيع )حسب النوع(الجبن الصلب والصلب جزئيًا

4 أسابيعالزبدة

األبيــض  والجبــن  القريــش  الجبــن 
الكريمــي والجبــن 

من 1 إلى 2 أسبوع

الفريزر: من 2 إلى 6 أشهر.اآليس كريم

ما هي مزايا تصنيع اللبن؟

البســترة هــي الخطــوة األولــى فــي تصنيــع األلبــان. والمقصــود مــن البســترة تســخين كل جــزئ مــن جزيئــات اللبــن 
أو منتجــات األلبــان حتــى درجــة حــرارة محــددة لمــدة زمنيــة محــددة )63 درجــة مئويــة لمــدة ثالثيــن دقيقــة(. ممــا يدمــر 
البكتريــا وغيرهــا مــن الكائنــات الدقيقــة التــي قــد تؤثــر علــى صحــة المســتهلك. والبســترة تجعــل اللبــن آمنــًا وصحيــًا 

وتعــزز الجــودة حتــى يمكــن حفــظ اللبــن ومنتجــات األلبــان لفتــرات أطــول دون أن تفســد.

منتظمًا دخاًل  يوفر  التغذية•  مستوى  يرفع   •

أكثر  ربحًا  يحقق  المصنعة  األلبان  منتجات  بيع   •
الطازج اللبن  بيع  من 
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األلبان

التخزين السليم

تصنيع األغذية في المنزل

2.5
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تتكون القشدة من خالل فصل الدهون في اللبن.

الطريقة:

يتم تحضير لبن القشدة – الترشيح والمعايرة؛. 1
ُيسخن اللبن عند درجة حرارة 50 مئوية؛. 2
تُفصل القشدة عن اللبن الطازج بإحدى الطريقتين:. 3

الفصــل بقــوة الجاذبيــة: ُيتــرك اللبــن ليهــدأ. ونظــرًا ألن القشــدة أخــف مــن بقيــة . 1
مكونــات اللبــن، فهــي تعلــو علــى الســطح ويمكــن فصلهــا؛

الفصــل بقــوة الطــرد المركزيــة: ويتطلــب آلــة بســيطة ُتعــرف بإســم الطــارد . 2
بواســطة  أو  يدويــًا  لفــه(  )أي  المركــزي  الطــارد  تشــغيل  ويمكــن  المركــزي. 

كهربائــي؛ محــرك 

القشدة

124 3

طرق 
البسترة

لبســترة  أفضــل  طريقــة  المباشــر:  غيــر  التســخين 
اللبــن. توضــع عبــوة اللبــن داخــل وعــاء معدنــي أكبــر 
يحتــوي علــى المــاء حتــى يكــّون المــاء غالفــًا حــول عبــوة 
اللبــن. يتــم تســخين الوعــاء الخارجــي األكبــر باســتخدام 
أو ســخان كهربائــي.  غــاز  أو موقــد  لهــب مكشــوف 
بشــكل  ســواء  اللبــن  ُيســخن  الســريعة:  البســترة 
أو غيــر مباشــر علــى درجــة حــرارة 72 مئويــة  مباشــر 
جيــدة  طريقــة  وهــي  األقــل،  علــى  دقيقــة   15 لمــدة 
ُتســتخدم عنــد بســترة كميــات كبيــرة مــن اللبــن )أكثــر 

مــن 25 لتــر(. 

طريقــة بســيطة للبســترة: يقــوم كثيــر مــن المزارعيــن 
ببســترة اللبن بالغلي المباشــر. إال أن الغلي المباشــر 
ال يتوافــق مــع النظافــة ألنــه قــد يــؤدي إلــى التلــوث من 
جــراء الجزيئــات أو البكتريــا الخارجيــة. كمــا أن الغلــي 
المباشــر غيــر فعــال، بمعنــى أنــه يتطلــب طاقــة أكبــر 

)مزيــد مــن الوقــود أو الخشــب لعمــل النــار(.

ُتعقم القشدة عند درجة حرارة 90 مئوية ثم ُتبرد.. 4
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نحصــل علــى الزبــد عندمــا يصــل تركيــز الدســم فــي 
اللبــن إلــى 80 بالمائــة ومســتوى الرطوبــة فــي الزبــد 16 
بالمائــة والمــواد الصلبــة الدســمة 2 بالمائــة ومكــون 
الملــح 2 بالمائــة. وفــي حالــة تخطــي مســتوى الرطوبــة 

نســبة 16 بالمائــة، تقــل غالبــًا جــودة الزبــد.

الطريقة:

ُتتبــع خطــوات القشــدة حتــى تصــل درجــة حــرارة . 1
اللبــن المفصــول مــا بيــن 90 و95 مئويــة؛

ُيبــرد فــي حمــام مــاء بــارد حتــى تصــل درجــة حــرارة . 2
التلقيــح 45- مئويــة؛

ُتلقح القشدة باستخدام أداة تقليب وترمومتر؛. 3

ُتتــرك القشــدة جانبــًا لمــدة تتــراوح مــن ســاعتين . 4
إلــى ثــالث ســاعات )45 درجــة مئويــة( مغطــاة 
بشــاش، ثــم ُتبــرد حتــى تصــل درجــة حرارتهــا 8 

مئويــة؛

أو . 5 برطمــان  فــي  ســواء  الزبــد  محلــول  ُيمــزج 
ــة( لمــدة  ــة أو آلي ــد )يدوي خــالط أو ممخضــة الزب
تتــراوح مــا بيــن 5 و10 دقائــق حتــى تصــل حبيبــات 
الزبــد إلــى حجــم حبــوب القمــح )البــد أن يكــون 
صلبــًا(.  ليــس  ولكــن  متماســكًا  ملمســها 
ويجــب التأكــد مــن الحفــاظ علــى درجــة الحــرارة 
الزبــد؛ خــض  أثنــاء  المســتطاع  قــدر  منخفضــة 

يتــم تشــكيل الزبــد فــي أي شــكل حســب الرغبــة . 6
)فــي برطمــان أو ملفــوف فــي قمــاش أو صينية( 

ويوضــع فــي الثالجــة. 

الزبد

3

12

4

56

الســمن هــو دســم اللبــن منــزوع منــه جميــع جزيئــات 
الزبــد  مــن  االنتهــاء  بعــد  ُيصنــع  مــا  وغالبــًا  الميــاه. 
الســمن  تبخــر. ويحتــوي  قــد  المــاء  يكــون كل  حيــث 
علــى دســم بنســبة %99.9 وغالبــًا مــا ُيســتخدم فــي 
الزبــد  مــن  الســمن  إنتــاج  يكــون  مــا  الطبــخ. وغالبــًا 
أســهل )بخطــوات أقــل( مــن إنتاجــه مــن القشــدة.

الطريقة:

 يتم االنتهاء من جميع خطوات إنتاج الزبد؛. 1
ــى يتبخــر المــاء . 2 ــة حت ــار هادئ ــى ن ــد عل ُيســخن الزب

وتصــل درجــة حــرارة المزيــج إلــى حوالــي 120 أو 
125 درجــة مئويــة؛

ُيعبأ في برطمانات.. 3

السمن

78

shutterstock  ©,  2019
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ويجــب  صلــب.  شــبه  ُمخمــر  ألبــان  منتــج  الزبــادي 
عاليــة  بكتريولوجيــة  بجــودة  طــازج  لبــن  اســتخدام 
وخالــي مــن المضــادات الحيويــة ومطهــرات األلبــان، 

الزبــادي.  إنتــاج  أجــل  مــن 

الطريقة:

يتم تحضير لبن الزبادي – الترشيح والمعايرة؛. 1

ــى 95 . 2 ــد درجــة حــرارة مــن 90 إل ُيســخن اللبــن عن
مئويــة لمــدة تتــراوح بيــن 30 و45 دقيقــة؛

ُيصب اللبن في أكواب نظيفة؛. 3

ُيبــرد حتــى تصــل درجــة حــرارة التلقيــح إلــى 45- . 4
درجــة مئويــة؛

الزبادي

4 1234

4567

ُيلقح اللبن بوضع الزبادي المخفف في اللبن؛. 5

ُيتــرك الخليــط جانبــًا مغطــى بشــاش عنــد درجــة . 6
 4 إلــى   3 مــن  تتــراوح  لمــدة  مئويــة   45 حــرارة 

ســاعات؛

ُيبرد في الثالجة )من 4 إلى 8 درجة مئوية(؛. 7

يصبح جاهزًا لتناوله أو بيعه.. 8

ينتــج الزبــادي الجــاف/ اللبنــة عــن تكثيــف نكهــة وقــوام 
الزبادي.

الطريقة:

يتم إجراء جميع خطوات إنتاج الزبادي؛. 1
ُيغلــف الزبــادي فــي شــاش وُيعلــق طــوال الليــل . 2

فــي درجــة حــرارة الغرفــة مــن أجــل التخلــص مــن 
المــاء فــي لبــن الزبــادي؛

وتكثيــف . 3 اللبنــة،  مــن  كلــه  المــاء  إزالــة  وبعــد 
المناســبة؛ العلــب  فــي  ُتغلــف  اللبنــة، 

وتصبح جاهزة لتناولها أو بيعها.. 4

الزبادي الجاف – اللبنة

89
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الجبــن األبيــض المالــح المصنــوع مــن لبــن الماعــز أو األغنــام، حيــث ينتــج كل 4لتــرات 
مــن اللبــن 1 كيلوجــرام مــن الجبــن. يجــب حفــظ جبــن فيتــا فــي محلــول ملحــي لمــدة 

تصــل إلــى 5 أو 6 أشــهر.

الطريقة:

يتم تحضير لبن الجبن – الترشيح والمعايرة؛. 1

ُيبستر اللبن على درجة حرارة مناسبة )من 63 إلى 65 مئوية( لمدة 30 دقيقة؛. 2

ُيبرد في حمام مائي حتى تصل درجة الحرارة إلى 38 درجة مئوية؛. 3

ُتضاف المنفحة إلى لبن الجبن وُيترك حتى تجهز الخثارة، وتستغرق هذه العملية من 50 إلى 60 دقيقة؛. 4

ــم ُتحــرك ببــطء . 5 ــارة إلــى مكعبــات بينهــا مســافة مــا بيــن 2 إلــى 3ســم، وُتتــرك لمــدة 15 دقيقــة. ث ُتقطــغ الخث
لفصــل المكعبــات؛

ُينقــل الجبــن إلــى علبــة خشــبية مســتطيلة مبطنــة بالشــاش. ُيغطــى الجبــن بالشــاش ويتــم الضغــط عليــه . 6
)بــاألوزان أو طبــق ثقيــل أو غيــر ذلــك( وُيتــرك فــي العلبــة لمــدة يــوم واحــد؛

ُيقطع الجبن إلى مكعبات وُيرش بالملح؛. 7

توضع مكعبات الجبن في محلول ملحي )16 بالمائة( ويصبح الجبن جاهزًا لتناوله أو بيعه.. 8

الجبن الفيتا

12345

6789
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الجبــن األبيــض واحــد مــن أكثــر األجبــان انتشــارًا فــي 
االنتــاج بواســطة صغــار الفالحيــن. وكل كميــة مــن 3 
إلــى 4 لتــر مــن لبــن الماعــز تنتــج حوالــي كيلوجــرام جبــن، 
ونفــس األمــر بالنســبة للبــن األبقــار. وحيــث أن الجبــن 
األبيــض واحــد مــن األجبــان الطازجــة، يجــب تقديمــه 

بــاردًا وحفظــه فــي الثالجــة.

الطريقة:

يتم تحضير لبن الجبن – الترشيح والمعايرة؛. 1

ُيبســتر اللبــن عنــد درجــة حــرارة مناســبة )مــن 63 . 2
إلــى 65 مئويــة( لمــدة 30 دقيقــة؛

درجــة . 3 إلــى  يصــل  حتــى  مائــي  حمــام  فــي  ُيبــرد 
ارة؛ الحــر

مــن . 4 )1مللــي  المنفحــة  خليــط  تحضيــر  يتــم 
لبــن(؛ لكل4لتــر  المنفحــة 

ُتضــاف المنفحــة إلــى لبــن الجبــن. وســوف يتخثــر . 5
اللبــن فــي خــالل مــدة مــن 20 إلــى 30 دقيقــة؛

الجبن األبيض

بعــد . 6 شــرائح  إلــى  برفــق  الجبــن  خثــارة  ُتقطــع 
مــرور 60 دقيقــة، ثــم ُيتــرك ليهــدأ لمــدة 10 دقائق 

وأخيــرًا ُيحــرك لمــدة 10 دقائــق أخــرى؛

ُتنقل خثارة الجبن إلى صينية مبطنة بالشاش؛. 7

علــى . 8 الضغــط  ويتــم  بالشــاش  الجبــن  ُيغطــى 
الجبــن )بــاألوزان أو بطبــق ثقيــل أو غيــر ذلــك( 

لمــدة تتــراوح مــن ســاعة إلــى 6 ســاعات؛

بالملــح . 9 وُيــرش  مكعبــات  إلــى  الجبــن  ُيقطــع 
أخــرى. ســاعة  لمــدة  وُيتــرك 

1235

7 689

4
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النظافة

البد من غسل معدات وأسطح 
المطبخ، بما في ذلك األواني 
والمقالة واألدوات وأسطح 

األرفف وألواح التقطيع بالماء 
وصابون تنظيف األطباق. وبعد 
إزالة األجزاء القابلة لالنفصال، 

ُتنظف بالماء والصابون 
وُتستخدم في ذلك فرشاة أو 

اسفنجة للتأكد من إزالة جميع 
بقايا الطعام والمخلفات 

من األجزاء العضوية. وُتترك 
في الهواء لتجف أو ُتجفف 
باستخدام فوطة نظيفة.

المرافق الصحية
التعقييم عملية تقليل البكتريا 
لمستوى آمن. ويمكن تحقيق 
ذلك من خالل وضع محلول 

مكون من ملعقة صغيرة من 
المسحوق المبّيض إلى 3,5لتر 

من الماء الدافئ لتقليل البكتريا 
الضارة. ُتنقع معدات المطبخ 
في المحلول لمدة دقيقتين ثم 
ُتشطف بالماء الساخن وُتترك 

في الهواء لتجف. ولحماية 
بشرة اليد، يمكن ارتداء قفازات 

البالستيك عند استخدام 
المبّيض.

وتوجد طريقة أخرى تعتمد 
على تسخين الخل األبيض 

)وهي طريقة أرخص( في إناء 
حتى يسخن، بشرط أال يصل 
للغليان. وُينقل المحلول على 

الفور في زجاجة برشاش وُيرش 
على معدات المطبخ لتطهيرها، 

وبعد ذلك ُتشطف.

قبل حفظ معدات المطبخ، 
ُتطهر أدراج التخزين والخزانات 

واألرفف بمطهر جاهز أو 
باستخدام نفس المحلول 
المستعمل في التطهير 

)الوصفة في النقطة الثانية(. 
يتم التأكد من أن جميع المعدات 

واألدوات واألطباق قد تم 
تنظيفها وتجفيفها تمامًا قبل 

حفظها مجددًا.

الحفظ

سالمة ونظافة الغذاء
3

النظافة الشخصية3.1
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عدم التدخين في 
مناطق تقوم بتقديم 

أو تصنيع األغذية

عدم وضع العطور 
القوية عند التعامل 

مع األغذية

يجب أن يكون الشعر 
مرتبًا أو مربوطًا 

لمنع الشعيرات من 
السقوط في الطعام  

ممنوع العطس أو السعال أو 
النفافة بجوار الطعام

عدم إرتداء المجوهرات العديدة 
- خاتم زواج عادي وحلق وقالدة 

صغيرة

المكافحة الفعالة لآلفات

تنظيــف الخزانــات واألرفــف جيــدًا، وباألخــص فــي الشــقوق واألركان )ُتســتخدم المكنســة الكهربائيــة إن وجدت، . 1
ــة(.  مــع التأكــد مــن التخلــص مــن محتــوى كيــس المكنســة الكهربائيــة بعــد اســتخدامها لمنــع تكــرار اإلصاب

وهــذه الطريقــة تلتقــط الحشــرات الزاحفــة والمــواد المنســكبة أو المصابــة.

فــي حالــة التطهيــر، ُيرجــى التأكــد مــن التنظيــف بشــكل ســليم وعــدم تــرك بقايــا كيماويــة لمنــع مالمســتها . 2
للغــذاء. إن غســل األماكــن بالمطهــر أو األمونيــا أو المبّيــض لــن يمنــع اإلصابــة بالحشــرات. وال يوجــد دليــل 
علــى أن وضــع أوراق الغــار )الــالورا( أو عيــدان علكــة النعنــاع فــي الدواليــب يمنــع أو يــؤدي إلــى التخلــص مــن 
آفــات وحشــرات األغذيــة المحفوظــة. واألفضــل مســح الســطح باســتخدام الخــل )راجــع قســم 2-2 التطهيــر( 

أو الميــاه الســاخنة بالصابــون.

ولمنــع تكــرار اإلصابــة، ُتحفــظ األغذيــة فــي عبــوات مغلقــة مــن الزجــاج أو المعــدن أو البالســتيك الســميك أو . 3
داخــل الفريــزر أو الثالجــة حتــى التأكــد مــن زوال اإلصابــة.

ومــن الممكــن رؤيــة عثــة الدقيــق الهنديــة طائــرة لمــدة تصــل إلــى ثالثــة أســابيع بعــد التخلــص مــن الغــذاء المصــاب. 
إال أنــه إذا اســتمر رؤيتهــا بعــد مــرور ثالثــة أســابيع، فهــذا يعنــي وجــود مصــدر غذائــي مصــاب لــم يتــم التوصــل إليــه.

وإن كانــت هنــاك منتجــات غذائيــة أقــدم مــع عــدم التأكــد مــن إصابتهــا، يمكــن وضعهــا داخــل الفريــزر لمــدة أربعــة 
أيــام علــى األقــل أو فــي صوانــي الخبــز أو فــي مقــالة فــي الفــرن علــى درجــة حــرارة منخفضــة لمــدة ثالثيــن دقيقــة علــى 
ــة  ــى البيــض أو الحشــرات.  كمــا يمكــن ســواء التخلــص مــن األغذي األقــل. درجــات الحــرارة ســوف تقضــي عل
المصابــة بالفعــل أو اســتخدام نفــس الطريقــة معهــا، ولكــن يجــب التأكــد أن أجســاد العثــث والخنافــس ســوف 

تظــل فــي الغــذاء، لذلــك يجــب نخلــه وتصفيتــه أواًل. 

وفــي حالــة إصابــة الحشــرات للزينــات والزخــارف المصنوعــة مــن منتجــات النباتــات أو البــذور، توضــع فــي الفريــزر 
ــام علــى األقــل. لمــدة أربعــة أي

ال تضع طالء األظافر 
بجانب الطعام 

مباشرًة

كيفية التخلص من آفات المخزن:

3.2
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قبضة يد أو يد مضمومة = كوب

طرف اإلبهام = ملعقة صغيرة
ملعقة كبيرة = 3 مالعق صغيرة

راحة اليد = ُتستخدم للحوم واألسماك والدجاج

كرة تنس = نصف كوب فاكهة وخضروات

المصدر: إدارة الصحة العامة في والية أيوا

فيما يلي بعض االشتراطات التي يتعين على مصنعي األغذية بالمنزل التعرف عليها وااللتزام بها:

• ال يجوز استخدام أي جزء في مطبخ المنزل لتحضير الطعام الشخصي.

• يجــب حفــظ المكونــات المســتخدمة فــي األغذيــة التجاريــة فــي مــكان منفصــل عــن المكونــات الخاصــة باالســتخدام 
الشــخصي والبــد مــن حفظهــا بطريقــة ســليمة وتوفيــر الحمايــة لهــا

• ال ُيسمح للحيوانات بدخول المنزل في أي وقت من األوقات

 ضبط الكميات

تصنيع األغذية في المنزل لإلستعمال 

الشخصي أو للبيع

3.3

3.4
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كميات الطعام المطبوخة التي يوصى بها لجميع األعمار

كميــة الطعــام المطبــوخ – 
للبالغيــن

األرز )األبيض – 
البني – البســمتي(

مــن 2 إىل 3 ملعقة
 كبيرة

مــن 1 إىل 2 ملعقة
 كبيرة

مــن 2 إىل 3 ملعقة 
كبيرة

3 مالعق كبيرة

مــن 2 إىل 3 ملعقة 
كبيرة

مــن 2 إىل 3 ملعقة 
كبيرة

3 مالعق كبيرة

حجم علبة كبريت 
صغيرة

2 وسط

البالغين مثل 

البالغين مثل 

البالغين مثل 

قطعة واحدة بحجم 
راحة يد الطفل

البالغين مثل 

البالغين مثل 

البالغين مثل 

البالغين مثل 

مــن 1 إىل 2 ملعقة
 كبيرة

مــن 1 إىل 2 ملعقة كبيرة

مــن 1 إىل 2 ملعقة كبيرة

حجم نصف علبة
كبريت صغيرة

1 وسط

كوب من صغير إىل
 وسط

2 ملعقة كبيرة

من 1 إىل 2 شــريحة 
رقيقة

من 1 إىل 2 شــريحة
رقيقة

قطعة واحدة بحجم
راحة يد الطفل

مــن 1 إىل 2 ملعقة كبيرة

1 من صغيرة إىل وســط

مــن 1 إىل 2 ملعقة كبيرة

من 1 إىل 2 شــريحة

اللوبيا/ العدس

المكرونة

الكينوا

الجبن

الزبادي

اللحــم البقري – 
النيئ

الدجاج

التونــة )معلبة(

الجزر

الطماطم

السبانخ

الخبز

البيض

اللبن )كامل 
الدسم(

3 مالعق 
كبيرة

4 مالعق 
كبيرة

من 2 إىل 3 
ملعقة كبيرة

من 2 إىل 3 
ملعقة كبيرة

حجــم علبة كبريت صغيرة

1 وسط

كوب وسط

من 2 إىل 3 شــرائح 
رقيقــة/ حجم راحة اليد

من 2 إىل 3 شــرائح 
رقيقة/ حجم

قطعــة واحدة بحجم راحة 
اليد

2 مالعق كبيرة 
مضغوطة

1 وسط

3 مالعق كبيرة 
مضغوطة

2 شريحة )وسط(

المنتج
 4 مــن  الطفــل 
ســنوات  10 إلــى 

إلــى   11 مــن  الطفــل 
ســنة  18

k isspng ©,  2019 24

pngf ly  ©,  2019 25

shutterstock  ©,  2019 26

24

24

24

24

24

24

24

24

26

24

24

24

24

25

25
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كميــة الطعــام المطبــوخ – 
للبالغيــن

مــن 2 إىل 3 ملعقة مــن 1 إىل 2 ملعقة كبيرة3 مالعــق كبيرة مضغوطةالفلفل الرومي
كبيرة

1 ثمرة تفاح وسط 1 ثمرة تفاح وسط

الموز

1 ثمرة تفاحالتفاح

المنتج
 4 مــن  الطفــل 
ســنوات  10 إلــى 

إلــى   11 مــن  الطفــل 
ســنة  18

2.5 قطعة بحجم 
البيضة 1.5 قطعــة بحجم البيضة البطاطس 

)مسلوقة(
3 قطــع بحجم البيضة

يجــب أن يــأكل معظــم البالغيــن 5 وجبــات علــى األقــل 
يلــي  وفيمــا  يــوم.  كل  الخضــروات  مجموعــات  مــن 

بعــض األمثلــة التــي توضــح مــا تعادلــه كل وجبــة:

معدل وجبة الخضروات اليومية للبالغين

تتكون من حوالي 75جم من الخضروات أو:

نصف كوب
نصف ثمرة متوسطة

نصف كوبثمرة متوسطة

كوب

خضــروات خضراء أو برتقالية 
مطبوخة )عىل ســبيل المثال 

بروكولي أو ســبانخ أو جزر أو قرع 
العسل

بطاطــس أو غيرها من 
الخضروات النشــوية )بطاطا أو 

القلقاس(

فاصوليا أو بســله أو عدس أو طماطم
حبــوب جافة أو معلبه و مطبوخه

ســلطة خضراء من الخضروات 
الورقية

k isspng ©,  2019 27

pngf ly  ©,  2019 28

shutterstock  ©,  2019 29

27

27

27

الخضروات
 والبقوليات

البروتين
)حيواني أو نباتي(

منتجات األلبان

الفاكهة

الحبوب

27

27
27

29

27

27

28

التغذية

الغذائية الخمس

كيفية التخلص من آفات المخزن:

4

 المجموعات4.1
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أو مجرد:

معدل وجبة الفاكهة اليومية للبالغين:

ثمرة متوسطةتتكون من حوالي150 جم من الفاكهة أو:

ثمرتين صغيرة

125 مللي )نصف كوب(

كوب

30جم

تفــاح أو موز أو برتقال أو كمثرى

مشــمش أو كيوي أو برقوق

عصيــر فاكهة )بدون إضافة 
سكر(

فاكهــة مقطعة مكعبات أو 
معلبة )بدون إضافة ســكر(

*فاكهة مجففة )عىل ســبيل المثال 
أربع قطع مشــمش مجفف أو ملعقة 

ونصــف كبيرة من الزبيب( 

الفاكهة
اختيــار فاكهــة ملونــة مختلفــة يرفــع مســتوى تنــوع العناصــر المغذيــة ممــا يــؤدي إلــى 

تحســن الصحــة. 

والمؤكــد أنــه عنــد ســن التاســعة، يوصــى بتنــاول وجبتيــن فاكهــة فــي اليــوم. وفيمــا 
يلــي اســتعراض لوجبــات الفاكهــة العاديــة:

الحبوب
يوصــى بتنــاول مــن 4 إلــى 6 وجبــات علــى األقــل مــن الحبــوب فــي اليــوم للبالغيــن، 

بينمــا تعتمــد الكميــة الموصــى بهــا لألطفــال والمراهقيــن علــى العمــر والنــوع. 

معدل وجبة الحبوب اليومية للبالغين:

وجبة عادية تتكون من )500كيلوجول( أو:

قطعه / شريحة )40جم(

نصف كوب )120-75جم(

ثلثا كوب )30جم(

ربع كوب )30جم(

3 )35جم(

قطعة )60جم(

قطعة صغيرة )35جم(

نصف قطعة متوسطة )40جم(

خبز

خبز أفرنجي 

أرز مطبوخ أو مكرونة أو شــعير أو أو ســميط أو برغل أو كينوا

كورن فليكس

حبوب الميوسلي

خبز مقرمش

فطيرة صغيرة

قطعة كيك
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البروتينات )نباتي أو حيواني(

األلبان

يوصــى بتنــاول مــن وجبــة إلــى ثــالث وجبــات مــن البروتيــن يوميــًا مــن المجموعــات 
الفرعيــة المختلفــة. وأثنــاء الحمــل، يوصــى بتنــاول مــن ثــالث إلــى أربــع وجبــات. إال أن 

الســر فــي التنــوع! 

ومعظــم األشــخاص يحتاجــون مــن وجبتيــن إلــى ثــالث وجبــات فــي اليــوم، حيــث تحتــاج 
المــرأة فــوق ســن 51 تحتــاج إلــى أربــع وجبــات فــي اليــوم حيــث أن احتياجاتهــن مــن 

الكالســيوم تكــون عاليــة.

معدل وجبة البروتينات اليومية للبالغين:

وجبة عادية تتكون من:

65جم

80جم

عدد 2

كوب )150جم(

170جم

30جم

لحــوم حمــراء لينة مطبوخة مثل اللحــم الكندوز أو الضاني أو البتلو
أو الماعــز )حوالي 100-90جم لحم نئ(

دواجــن مطبوخــة مثل الدجاج أو الديك الرومي )100جم نيئ(

بيض

بقوليــات /حبــوب مطبوخة أو معلبة مثل العدس أو الحمص أو البســله 

توفو

مكســرات أو بذور أو زبد الفول الســوداني أو اللوز أو الطحينة أو غيرها 
من معجون المكســرات أو البذور

معدل وجبة األلبان اليومية للبالغين:

وجبة عادية تتكون من )500 - 600كيلوجول(:

كوب )250مللي(

نصف كوب )120مللي(

2 شريحة )40جم(

كوب )150جم(

ثالثة أرباع كوب )200جم(

لبن طازج أو مبســتر طويل األجل أو لبن بودرة أو زبدة الحليب

لبن مكثف

أو مكعب 4*3*2ســم )40جم( من الجبن الصلب، مثل الجبن الشــيدر

جبــن بيضة ملح خفيف

زبادي
k isspng ©,  2019 33

pngf ly  ©,  2019 34

33

33

33

33

33

33

33

33

33

34



42

كمــا يتضــح ممــا ســبق، يجــب أن تتكــون الوجبــة المثاليــة مــن مكونــات مــن المجموعــات الغذائيــة الخمس. والقســم 
التالــي يقــدم إرشــادات فــي صــورة بســيطة للمســاعدة علــى اختيــار األفضــل عنــد تنــاول الطعام.

الخضــروات  مــن  مكونــة  وجبتــك  معظــم  اجعــل 
الطبــق: نصــف   – والفواكــه 

ال  البطاطــس  أن  وتذكــر  والتنــوع  األلــوان  اســتهدف 
ُتعتبــر ضمــن الخضــروات فــي طبــق الطعــام الصحــي 
بســبب األثــر الســلبي الــذي تســببه علــى نســبة الســكر 

فــي الــدم.

توجه نحو الحبوب الكاملة – ربع الطبق:
الحبوب الكاملة والســليمة – القمح الكامل و الشــعير 
والكينوا والشــوفان واألرز البني واألطعمة المصنوعة 
منهــا مثــل المكونــة المصنوعــة مــن القمــح الكامــل – 
لهــا أثــر أخــف علــى الســكر فــي الــدم واالنســولين مقارنــًة 
الحبــوب  األبيــض وغيرهــا مــن  األبيــض واألرز  بالخبــز 

المكــررة.

الماء

الزيوت الصحية

الحبوب الكاملة

القليل من
 منتجات األلبان

الفاكهة

البروتينات )النباتي 
أو الحيواني(

تنــاول المــاء أو القهــوة أو الشــاي 
الســكر  مــن  قليلــة  كميــة  )مــع 
الحــد  ويجــب  ســكر(.  بــدون  أو 
األلبــان  منتجــات  اللبــن/  مــن 
)2-1 كميــة فــي اليــوم( والعصيــر 
)كــوب صغيــر فــي اليــوم(، وتجنــب 

المحــالة. المشــروبات 
اســتخدم الزيــوت الصحيــة )مثــل 
زيــت الزيتــون وزيــت الكانــوال( فــي 
وعلــى  الســلطة  ومــع  الطهــي 
الزبــد،  مــن  الحــد  يجــب  المائــدة. 

المتحولــة. الدهــون  وتجنــب 

كلمــا زادت كمية الخضــروات وكلما 
تنوعــت كان أفضــل. والبطاطــس 
والبطاطــس المحمــرة ال تدخل في 

الحسبان.

اختــر األســماك والدواجــن والبقوليــات والمكســرات، ويجــب الحــد مــن تنــاول اللحــوم 
الحمــراء واألجبــان، واالبتعــاد عــن اللحــوم البــاردة وغيرهــا مــن اللحوم المصنعة.

مــن  متنوعــة  أصنافــًا  تنــاول 
الخبــز  )مثــل  الكاملــة  الحبــوب 
بحبــوب القمح الكاملــة والمكرونة 
البنــي(.  واألرز  الكاملــة  بالحبــوب 
األرز  تنــاول  مــن  الحــد  ويجــب 

األبيــض والخبــز  األبيــض 
مــن  الفاكهــة  مــن  كثيــر  تنــاول 

األلــوان. جميــع 

الخضروات

قوة البروتين – ربع الطبق:
الســمك والدجــاج والحبــوب والمكســرات كلهــا مصادر 
بروتين صحية و متنوعة – ويمكن مزجها في الســلطة 
ومناســبة مــع الخضــروات فــي الطبــق. يجــب التقليــل 
اللحــوم  عــن  واالبتعــاد  الحمــراء  اللحــوم  تنــاول  مــن 

المصنعــة مثــل اللحــم المقــدد والســجق.

الزيوت النباتية الصحية – باعتدال:
الزيتــون  النباتيــة الصحيــة مثــل  الزيــوت  يجــب اختيــار 
والكانــوال والــذرة وعبــاد الشــمس والفــول الســوداني 
وغيرهــا، واالبتعــاد جزئيــًا عــن الزيــوت المهدرجــة التــي 
تحتــوي علــى الدهــون المتحولــة الخطيــرة علــى الصحــة.

شرب الماء أو القهوة أو الشاي:
ابتعــد عــن المشــروبات الســكرية ويكفــي تنــاول اللبــن 
ومنتجــات األلبــان مــرة أو مرتيــن يوميــًا، ويجــب االكتفــاء 

بكــوب صغيــر مــن العصيــر يوميــًا. 
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السكرالملح

الدهون المشبعة

معظمنــا يتنــاول كميــة ملــح أكثــر مــن الــالزم، حتــى 
وإن كان ذلــك بــدون وعــي. فالملــح ليــس مجــرد مــا 
نضيفــه علــى الطعــام أثنــاء طهــو الوجبــات، ولكنــه 
الملــح الموجــود بالفعــل فــي الطعــام الــذي نشــتريه. 

أكثــر  ثــالث مــرات ســكر  يســتهلك األطفــال حوالــي 
كبيــر مــن  قــدر  يجــب. ويحصــل األطفــال علــى  ممــا 
والكيــك  الغازيــة  المشــروبات  خــالل:  مــن  الســكر 
والحلــوى  والزبــادي  والبســكوت  الحلــوى  وفطائــر 

كريــم واآليــس  والشــوكوالتة 

نحــن نحصــل علــى الكثيــر مــن الدهــون المشــبعة فــي 
أجســامنا مــن الزبــد والجبــن والكيــك وفطائــر الحلــوى 
والبيتــزا.  والســجف  والبســكوت  والشــوكوالتة 
المشــبعة  الدهــون  اســتبدال  يســاعد  أن  ويمكــن 
بالدهــون غيــر المشــبعة فــي خفــض الكوليســترول 
فــي الــدم لحمايــة القلــب. واألطعمــة مثــل الســمك 
والمكســرات والبــذور غنيــة بالدهــون غيــر المشــبعة.

الحد األقصى لالستهالك اليومي 
الموصى به للبالغين واألطفال

الحد األقصى 
لالستهالك اليومي

من 4 إلى 6 ســنوات

من 7 إلى 10 ســنوات

11 ســنة فما فوق

0.25 ملعقة 
صغيرة )3جم(

0.75 ملعقة صغيرة 
)5جم(

ملعقة صغيرة 
)6جم(

السن

الحد األقصى لالستهالك اليومي 
الموصى به من السكر للبالغين 

واألطفال

الحد األقصى 
لالستهالك اليومي

من 4 إلى 6 ســنوات

من 7 إلى 10 ســنوات

11 ســنة فما فوق

3.5 ملعقة صغيرة 
)18جم(

4.5 ملعقة صغيرة 
)22جم(

5.5 ملعقة صغيرة 
)28جم(

السن

الحد األقصى 
لالستهالك اليومي

من 4 إلى 6 ســنوات

من 7 إلى 10 ســنوات

11 ســنة فما فوق

3,75 ملعقة صغيرة 
)19جم(

4.5 ملعقة صغيرة 
)26جم(

5.25 ملعقة صغيرة 
)30جم(

السن

الحد األقصى لالستهالك اليومي 
من الدهون غير المشبعة للبالغين 

واألطفال
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االعتناء بالحيوانات 
والدواجن المنزلية

أهم تدابير األمن البيولوجي

- تقليــل قــدر اإلمــكان تنقــل األفــراد والمركبــات والمعــدات فــي المناطــق التــي يعيش 
جــراء  مــن  المحتملــة  العــدوى  تقليــل  مــن شــأنه  وهــذا  المزرعــة.  حيوانــات  فيهــا 
األســمدة الحيوانيــة والحمــأة وغيرهــا مــن المنتجــات التــي يمكــن أن تحمــل المــرض؛

- حيثمــا يتصــل األفــراد بشــكل مباشــر مــع حيوانــات المزرعــة، يتــم تنظيــف وتطهيــر 
مالبــس الوقايــة واألحذيــة والمعــدات والمركبــات قبــل وبعــد مالمســتها؛

- ولتفــادي األمــراض فــي قطيــع الدواجــن، يتــم توفيــر مــاء الشــرب والطعــام النظيــف، 
وُيفضــل داخــل المــكان أو فــي حظيــرة الدجــاج لمنــع العــدوى عــن طريــق الطيــور 

البريــة وبقيــة الحيوانــات؛

- يتم عزل الطيور الجديدة وتنظيف وتطهير المكان في نهاية الدورة.

ذبح الدواجن بطريقة آمنة
اإلجراء:

1. ذبح الطائر.
*المقصــود مــن الرســم توضيــح الذبــح. يمكــن اإلمســاك بالطائــر بــأي طريقــة إلجــراء 
الذبــح. وأهــم شــئ هــو اإلمســاك بالطائــر بحيــث يمكــن وضعــه فــي الحاويــة بســرعة. 

2.يوضع الطائر على الفور في الحاوية ووضع الغطاء عليها.
*قــد تكــون الحاويــة إنــاء )كمــا يتضــح مــن الرســم( أو دلــو أو غيرهمــا مــن الحاويــات 

ــر بحريــة أثنــاء مصاؤعتــه المــوت. الكبيــرة الحجــم بمــا يكفــي لحركــة الطائ
*وقــد يكــون الغطــاء أي شــئ مــن شــأنه تغطيــة الحاويــة – غطــاء اإلنــاء أو أي صينيــة 

أو مقــالة.
*يمنــع الغطــاء الفيــروس مــن االنتشــار فــي الهــواء. والخطــر يكمــن فــي الفيــروس 

المحمــول بالهــواء.
*والهدف حفظ الفيروس داخل الحاوية.
*من المهم إجراء هذه الخطوة بسرعة.

3.يجب أن يظل اإلناء مغلقًا حتى إنتهاء عملية مصارعة الموت.
*البد أن يظل الفيروس داخل حاوية مغلقة أثناء عملية مقاومة الموت.

*التأكــد مــن إحــكام الغطــاء فــي مكانــه وعــدم نقلــه مــن مكانــه مــن جــراء حركــة 
الطائــر. مقاومــة 

*يجب انتظار انتهاء مصارعة الموت.
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4.حرك الغطاء! ال ترفع الغطاء!! هذا األمر في غاية األهمية.
الفيــروس  الشــخص  بوجــه  المحيــط  الهــواء  يمتــص  الغطــاء،  رفــع  حالــة  *فــي 

الشــخص. يتنفســه  وقــد  الحاويــة،  داخــل  والموجــود  بالهــواء  المحمــول 
**ال ترفع الغطاء ألعلى.

*حــرك الغطــاء أفقيــًا  واســكب المــاء الســاخن داخــل الحاويــة لتيســير نــزع الريــش. 
ثــم حــرك الغطــاء ثانيــًة إلغالقــه علــى الفــور. ويفيــد المــاء الســاخن كذلــك فــي إبطــال 

مفعــول الفيــروس أو القضــاء عليــه.

5.اترك الفيروس ليهدأ داخل الماء الساخن.
*حافــظ علــى الغطــاء مغلقــًا لمــدة دقيقتيــن علــى األقــل حتــى ال يتمكــن الفيــروس 

مــن الخــروج.
*يرتفــع البخــار الناتــج عــن المــاء الســاخن إلــى الهــواء المحيــط بالفيــروس ثــم يدفــع 
الفيــروس مجــددًا إلــى أســفل داخــل المــاء الســاخن حيــث يتــم إتالفــه والقضــاء عليــه.

6.فك الريش وإتالف الفيروس.
*عند هذه المرحلة، يكون قد تم حفظ الفيروس وإتالفه أو القضاء عليه.

*يمكن إجراء اإلجراءات العادية للتنظيف والذبح.
*إمســاك الطائــر مــن قدميــه وتحريكــه فــي المــاء الســاخن حتــي يصــل إلــى ريشــه 
ويجعلــه يفــك. هــذه الطريقــة تمــزج الــدم الموجــود داخــل الحاويــة والمــاء الســاخن 

ممــا يدمــر الفيــروس.

7.يتم نزع الريش وأحشاء الطائر.
*يتم نزع الريش واالحشاء بالطريقة العادية.

*يوضع الريش واالحشاء في إناء الماء الساخن.

8.الحد من االنتقال – القضاء على الفيروس في الريش واالحشاء
*يتــم غلــي الريــش واالمعــاء لمــدة خمــس دقائــق إلبطــال الفيــروس قبــل التخلــص 

منــه.
المرحلــة  إلــى  الفيــروس  انتقــال  إمكانيــة  مــن  الحــد  اإلجــراء  هــذا  مــن  *المقصــود 

البيئــة. فــي  الفيــروس  تحميــل  مــن  الحــد  وكذلــك  النهائيــة 
*يسمح هذا األمر بعملية تخلص آمنة بشكل عام.

9.الطائر جاهز الستخدامه!

10.التنظيف – الحد من العدوى.
*تنظيف المعدات بالماء الساخن والمطهر.

*غسل اليدين بالماء الدافئ والصابون.
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