اﻟﻌــﺪد اﻟﺜﻼﺛــﻮن  -ﻳﻮﻧﻴــﻮ 2016
أول ﻣﺠﻠـﺔ ﻛﻮﻳﺘﻴـﺔ ﺗﺼﺪر ﻣﻦ ﻣﺴﺘﺸﻔﻰ ﺧﺎص

ﺻﻴﺎم اﻟﻤﺮﻳﺾ . . . .
واﻟــﻌــﻤـﻠﻴـﺎت اﻟﺠﺮاﺣﻴـﺔ

إﺳﺘﻔﺴﺮ
ﻋﻦ ﻋﺮوﺿﻨﺎ
اﻟﻤﻤﻴﺰة ﺑﻤﻨﺎﺳﺒﺔ
اﻟﺸﻬﺮ
اﻟﻔﻀﻴﻞ

اﻟﺮﻳﺎﺿﺔ ﻓﻲ رﻣﻀﺎن ﻗﺒﻞ
ام ﺑﻌﺪ اﻹﻓﻄﺎر؟
ﺣﻢ ﻧﻔﺴﻚ ﻣﻦ ﻋﺴﺮ
ِ
اﻟﻬﻀﻢ ﻓﻲ رﻣﻀﺎن!
ﻣﺸﺎﻛﻞ اﻻﻣﺴﺎك ،اﻻﻧﺘﻔﺎﺧﺎت واﻟﻐﺎزات ،ﺣﺮﻗﺔ اﻟﻤﻌﺪة ،اﻟﺘﺨﻤﺔ

ﻓﻮاﺋﺪ اﻟﺼﻴﺎم ﻟﺒﺸﺮة ﻧﻀﺮة
ﺗﻨﻘﻴﺔ اﻟﺒﺸﺮة ﻣﻦ اﻟﺴﻤﻮم ،اﻟﺘﺨﻠﺺ ﻣﻦ ﺑﺜﻮر اﻟﺒﺸﺮة ،ﺗﻬﺪﺋﺔ اﻟﺘﻬﺎﺑﺎت اﻟﺒﺸﺮة

ﻣﺎ ﻫﻲ اﻻدوﻳﺔ اﻟﺘﻲ ﺑﺎﻹﻣﻜﺎن
ﺗﻨﺎوﻟﻬﺎ دون ﻛﺴﺮ اﻟﺼﻴﺎم؟

Tel.: 1 802 555 | Website: daralshifa.com

|

daralshifa

2

المـحـتـويـات

١٤

تناول األدوية
في رمضان

المحاذير والضوابط المرتبطة
بممارسة الرياضة في شهر رمضان

٦

الرياضة في رمضان
قبل أم بعد اإلفطار
المحاذير والضوابط المرتبطة
بممارسة الرياضة في شهر رمضان

فوائد الصيام

٨

ومتآلقة
لبشرة نضرة ُ
تنقية البشرة من السموم
التخلص من بثور البشرة
تهدئة التهابات البشرة

١٦

رمضان والصحة
بالنسبة لـمرضي

القلب

يستفيد مرضى القلب من الصيام
المرضى المصابون بالذبحة
الصدرية يستطيعون الصيام
المرضى الذين يعانون من قصور
القلب الحاد
يعالج الصيام الكثير من مشاكل
الجهاز الهضمي مثل زيادة
الحموضة والقولون العصبي
وعسر الهضم وانتفاخات البطن

١٨

العيون
أمراض
في رمضان
إحم نفسك من
ِ

١٠

الهضم
عسر
في رمضان

العين البشرية جوهرة
الجلوكوما (الماء األزرق) المزمنة البسيطة
الجلوكوما (الماء األزرق) الحادة االحتقانية
أمراض الشبكية
صيام المريض والعمليات الجراحية

مشاكل االمساك اإلنتفاخات
الغازات والـتـخـمـة
حـرقـة الـمـعـدة

١٢

الصداع

النصفي

والصيام في رمضان
المحاذير والضوابط المرتبطة
بممارسة الرياضة في شهر رمضان
صفحة
٢٢

3

كلمة العدد
4

هيئةالتحرير
أحمد نصر اهلل
الرئيس التنفيذي
حممد جراق
رئيس التحرير
منال عمر
مدير التسويق

أعزائي القراء
بداية أود أن أتقدم لكم بخالص التربيكات والتهاين مبناسبة حلول شهر رمضان املبارك أعاده اهلل
عليكم كل عام باخلري واليمن والربكات وأعانكم اهلل على طاعته وغفر لكم ذنوبكم.
يتزامن حلول شهر رمضان هذا العام مع إرتفاع درجات احلرارة مما قد ميثل مشقه إضافيه على
الصائمني خاصة هؤالء الذين يعانون من بعض املشاكل الصحية اخملتلفة ،لذا فإن قسم الطوارئ
مبستشفى دار الشفاء بكامل فروعه انتهى من وضع خطة العمل الرمضانية لتقدمي الرعاية الطبية
للمرضى على مدار الساعة وعلى يد طاقم خمتص من اإلستشاريني واألطباء مدعمني بطاقم
متريضي على قدر عال من اخلربة والتدريب ،حيث يشمل قسم الطوارئ يف مستشفى دار الشفاء
عدة فروع كالطوارئ العامة والتي تشمل بدورها وحدة طوارئ األمراض الباطنية ،ووحدة الطوارئ
العصبية حلاالت السكتات الدماغية ،النوبات ،الصرع الشديد ،وحدة طوارئ األنف واألذن واحلنجرة،
وحدة طوارئ النساء والوالدة التي تعمل على مدار الساعه لتوفري العناية الطبية الطارئة ووحدة
طوارئ اجلهاز التنفسي التى تقدم رعايتها حلاالت الربو احلاد ،اإللتهاب الرئوي ،اإلنسدادات الرئوية،
ضيق التنفس.
باإلضافه إىل ذلك تتوفر وحدة طوارئ العظام التي تقدم خدماتها على مدار الساعه على يد جمموعه
من اإلستشاريني واألطباء على درجة عالية من اخلربة لعالج إصابات اجلهاز العضلي واآلالم الشديدة
يف الظهر وجميع جراحات الكسور واختالطاتها عند الكبار والصغار واإلصابات الرياضية.
كما يضم القسم أيضًا وحدة طوارئ األطفال والتي تقدم أحدث اخلدمات الطبية ألطفالكم واألكرث
جودة وكفاءة على يد فريق متخصص من أطباء طوارئ وكادر متريضي مساعد متخصص بتقدمي
الرعاية الطارئة لألطفال.
كما أن مستشفى دار الشفاء يعد املستشفى اخلاص األول من نوعه يف الكويت الذي يوفر ملرضاه
وحدة طوارئ لألمراض القلبية وذلك إلسعاف حاالت آالم الصدر ،توقف القلب ،احتشاء عضلة القلب
وغريها من احلاالت القلبية الطارئه .كما أن الوحدة مدعمه مبركز قسطرة القلب والشرايني الذي
يعمل على مدار  24ساعة يوميًا للتدخل األويل لدى املرضى الذين يصابون بالنوبات واجللطات القلبية.
جتدر اإلشارة أيضًا إىل أن قسم خدمة العمالء عرب الهاتف يعمل بكامل طاقته على مدار الساعة خالل
الشهر الفضيل لتلقي جميع استفسارتكم والرد عليها فورا.
تقبل اهلل صيامكم وأدام اهلل عليكم وافر الصحة وغفر ذنوبكم وكل عام وأنتم بخري.

فريق التسويق

هنا زكي

رشيدة جاد

مدير العالقات العامة

أنتم أهل الدار وأحنا عندكم زوار

أحمد نصر اهلل
الرئيس التنفيذي
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الرياضة

يف رمضان

قبل أم بعد اإلفطار:

المحاذيـر والضوابـط المرتبطـة بممارسـة الرياضـة فـي
شـهر رمضـان:
6

قــســم التغذية العالجية
ُ
يــــقـــدمـــه

تعتبـر ممارسـة الرياضة في شـهر رمضان المبـارك من العادات
الصحيـة التـي ُينصـح بمزاولتهـا لمـا لهـا مـن فوائـد عديـدة
تنعكس بشـكل ايجابي على صحة اإلنسـان  .فالنشـاط البدني
المنتظـم يدعـم ويحسـن عمـل األعضـاء الداخليـة والعمليـات
الحيوية في جسـم اإلنسـان و يخفف من التوترات والضغوطات
الحياتيـة التـي قـد يعانـي منها اإلنسـان وقـد يقـي الكثير من
األمـراض التـي قـد يتعرض لهـا والننسـى دور النشـاط البدني
المنتظـم وتأثيـره اإليجابـي فـي عمليـة إنقـاص الـوزن فهـو
داعـم مهـم ورئيسـي لعمليـة حـرق الدهـون والتخلـص مـن
السـوائل والسـموم المحتبسـه في الجسـم ويسـتلزم تطبيق
هـذا النشـاط البدنـي ضرورة إتبـاع نظام غذائـي صحي متوازن
ويسـرع مـن عمليـة خسـارة
يسـهل
قليـل السـعرات الحراريـة
ٌ
ٌ
الـوزن بصـورة طبيعيـة ولتوخي الحذر فإن ممارسـة النشـاطات
البدنيـة والرياضـة بشـكل عام في شـهر رمضان المبـارك تتبع
محاذيـر وضوابـط مهمـة جـدًا يجـب أن توضـح خاصة مـع قدوم
أجـواء صيفيـة حـارة تمتـاز بطـول
شـهر رمضـان الحالـي فـي
ٍ
فتـرة سـاعات الصيـام .

 - 1تــمتـــاز النشـاطات البدينـة الــمحــبـــذ مــمارستها فـي شـهر
رمضان بأنها ذات نوعية خفيفة أو متوسـطة الشـدة والكثافة
وال تتطلـب جهـدًا كبيـرًا والمقاومـة عاليـة قـد تصـل بالجسـد
احيانـا إلـى مرحلـة اإلنهـاك ومـن األمثلـة علـى ذلـك  :رياضـة
المشـي ورياضـة األيروبيـك والقفـز بالحبـل والتمارين السـويدية
البدنيـة الخفيفـة واألجهـزة التدريبيـة المعروفـة كالتردميـل
والدراجـة وغيرهـا

 - 2أمـام الرياضـي وقتـان مفضلان لممارسـة النشـاط البدنـي األول
قبل وجبة اإلفطار بما يقارب السـاعة والربع يسـتطيع الرياضي
مـن خاللهـا ان ينهـي تدريبـه بالكامـل قبـل موعـد اإلفطـار
بمـدة زمنيـة قصيـرة التتجـاوز ال  15دقيقـة وسـبب تقصيـر
المـدة الزمنيـة الفاصلـة بيـن لحظـة إنهـاء التدريـب واإلفطـار
هـو محاولـة تعويـض الجسـم بالسـوائل واألملاح المعدنيـة
المفقـوده بأسـرع وقـت ممكـن لتجنيبـه العـوارض الصحيـة
التـي مـن الممكـن أن ٌ
تلـم بـه نتيجـة التدريـب فـي جـو رمضانـي
صيفـي حـار يمتـاز بطـول سـاعات الصيـام و يضيـف بعـض
المختصييـن أن ممارسـة الرياضـة قبـل اإلفطـار بمـدة بسـيطة
تعمـل علـى زيـادة كفـاءة الجسـم فـي التخلـص مـن السـموم
الناتجـة عـن عمليـات التمثيـل الغذائـي إلـى جانـب تنشـيط
الـدورة الدمويـة وزيـادة الشـعور بالراحـة واإلسـترخاء والثانـي
بعـد وجبـة اإلفطـار بمـا يقـارب  2ونصـف الـى  3سـاعات حيـث
يتـم خلال هـذه الفتـرة هضـم الطعـام بكفـاءة وأريحيـة ليتـم
إسـتخالص الطاقـة وإعـادة شـحنها الـى أعضاء الجسـم الحيوية
واليجـوز بتاتاً ممارسـة أي مجهـود بدنـي قبـل الوقـت المحـدد
ألن طاقـة وجهـد وتركيـز الجسـم بالكامـل يكـون منصـب علـى
إتمـام عمليـة الهضـم ويضيـف بعـض المختصييـن أن الفائـدة
المرجـوه مـن ممارسـة التماريـن بعـد اإلفطـار تتمثـل فـي إنهـا
تحفـز وتسـرع مـن عمليـات األيـض وحرق الطاقة المسـتمدة من
الطعـام الممـول للجسـم

EXERCISE

 - 3المـدة الزمنيـة المخصصـة للحصـة التدريبيـة فـي شـهر رمضان
المبـارك التزيـد عـن  60دقيقـة تمـارس بمـا اليزيـد عـن  5أيـام
اسـبوعيا تقسـم علـى النحـو األتـي  :اإلحمـاء الجيـد قبـل مزاولـة
النشـاط لمـدة  5دقائـق يليـه أداء تمارين إطالة لمعظم عضالت
الجسـم لمـدة  5دقائـق ثـم ممارسـة النشـاط البدنـي الرئيسـي
لمـدة التقـل عـن  30إلـى  45دقيقـة يليـه بعـد ذلـك تماريـن
إستشـفاء وتبريـد لمـدة  5دقائـق.

 - 4ال ينصـح بممارسـة الرياضـة قبـل اإلفطـار مـن قبـل االشـخاص
الذين يعملون لساعات طويلة بدون إنقطاع وباألخص األعمال
التـي تسـتلزم التنقـل مـن مـكان آلخـر فـي هـذا الجـو الصيفـي
الحـار ،ومـن قبـل األشـخاص الذيـن اليتمتعـون بمقـدار جيـد مـن
اللياقـة البدنيـة وقـدرة تحمـل التعـب والعطـش ونقـص األملاح
المعدنيـة ،ومـن قبـل األشـخاص الراغبييـن فـي زيـادة كتلتهـم
العضليـة والينصـح أيضـا بممارسـة الرياضـة قبـل اإلفطـار فـي
حالـة اإلرتفـاع الشـديد لدرجـة الحـرارة و الرطوبـة والظهـور
العمـودي للشـمس خاصـة فـي األماكـن المكشـوفة.
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فوائد الصيام

لبشرة نضرة ومتألقة

تعرفي إلى أهم الفوائد الجماليه للصيام
تنقية البشرة من السموم

مـع إعتيـاد الجسـم علـى الصـوم ،قـد تالحظيـن بنفسـك تحسـن
حالـة البشـرة .لكـن مـن الضـروري الحفـاظ علـى ترطيـب الجسـم
الداخلـي للحصـول علـى بشـرة نضـرة ونقيـة .إحرصـي علـى شـرب
كميـات وفيـرة مـن المـاء بعـد اإلفطـار للتخلـص مـن السـموم
المتراكمـة داخـل المسـام .كمـا تحتـاج البشـرة أيضاً لمعـدالت زائـدة
مـن الفيتامينـات والمعـادن يومياً للحفـاظ علـى بشـرة خاليـة مـن
الشـوائب والعيـوب.

ُ
يــــقـــدمـــه

قــســم

8

األمــراض الــجــلــديــة

الصيـام هـو عبادة ربانية يقوم بها العديد من األشـخاص خالل
شـهر رمضـان الكريـم .وهـي فرصـة مثالية لتنقية الجسـم من
السـموم المتراكمـة وتحسـين الصحـة العامـة .لكن قـد يعتقد
الكثيـرون أن الصيـام يؤثـر علـى صحـة البشـرة ويتسـبب فـي
العديـد مـن المشـكالت .لكـن على العكـس ،أكـدت العديد من
الدراسـات أن الصيـام يسـاهم فـي علاج الكثيـر مـن مشـكالت
البشـرة الشـائعة ،خاصة البشـرة الدهنية والمعرضـة لحـب
الشباب.

التخلص من بثور البشرة

من أهم األسـباب األساسـية وراء معظم مشـكالت البشـرة هو إتباع
العـادات الغذائيـة الخاطئـة وتنـاول بعـض األطعمـة غيـر الصحيـة
والتـي تؤثـر علـى مسـتويات بعـض الهرمونـات فـي الجسـم .لذلـك،
يعـد شـهر رمضـان فرصـة مناسـبة لتحسـين بعـض تلـك العـادات
الغذائيـة التـي تؤثـر علـى صحـة الجسـم والبشـرة أيضاً .لكـن مـع
ذلـك ،يجـب مراعـاة تعويـض فقـد بعـض العناصـر الغذائيـة والمـاء
لتجنـب الجفـاف الـذي قـد يتسـبب فـي تسـاقط الشـعر أو شـحوب
البشـرة.

تهدئة التهابات البشرة

فـي حالـة البشـرة المعرضـة لحب الشـباب ،فإن للصيـام تأثير إيجابي
جيـدا أنك قـد تعانين من
لعلاج مثـل تلـك المشـكالت .لكـن تذكـري
ً
ظهـور بعـض البثـور خلال األيـام األولـى مـن الصيـام نظـ ًرا للتخلـص
مـن السـموم المتراكمـة داخـل الجسـم خلال العـرق وإفـرازات الجلـد،
والتـي قـد تتسـبب فـي انسـداد المسـام .لكـن مـع مـرور الوقـت،
سـتالحظين بنفسـك تحسـن واضـح فـي مظهـر البشـرة مـع اختفاء
تمامـا.
البثـور وحـب الشـباب
ً
هنـاك بعـض الحـاالت الشـائعة مـن األمـراض الجلديـة كإلتهابـات
الجلـد ،الصدفيـة واإلكزيمـا .وقـد أكـد العديـد مـن األطبـاء خلال
الفعالـة
بعـض األبحـاث العلميـة أن الصيـام مـن أهـم العالجـات
ّ
للتخلـص مـن تلـك الحـاالت المسـتعصية .حيـث يسـاعد الصيـام
علـى تحسـين العـادات الغذائيـة التـي تعمـل علـى تهدئـة التهابـات
الجلـد وخفـض مسـتويات بعـض الهرمونـات التـي تعمل علـى زيادة
التهابـات الجسـم بشـكل عـام.
كمـا أن هنـاك بعـض األطعمـة المرتبطـة بحساسـية الجلـد ،والتـي
يقل تأثيرها على الجسـم والبشـرة خالل الصيام .من أهم األطعمة
التـي تتسـبب فـي حساسـية البشـرة هـي السـمك ،الحليـب ،المـوز،
البيـض وغيرهـا .كمـا يسـاعد الصيـام علـى زيـادة مناعـة الجلـد
ومقاومـة العـدوى الفطريـة والبكتيريـة التـي تتسـبب فـي العديـد
مـن مشـكالت البشـرة وإلتهاباتهـا.
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إحم نفسك من
ِ

!

عسر الهضم

في رمـــــضـــــان

بسبب التغيير الجذري في مواعيد
الوجبات والتنوع الكبير لألطباق
في سفرة رمضان ،يصاب الكثيرون
بعسر الهضم ويتمثل باإلمساك،
اإلنتفاخات ،الغازات ،حرقة المعدة
والتخمة.

ان إتباع عادات غذائية صحية تحميك
من عسر الهضم وتوفر لك راحة نفسية
وجسدية خالل فترة الصيام .فيما يلي
نصائح هامة لتجنب ،ومعالجة ،اإلضطرابات
الهضمية خالل فترة الصيام:

• تنــاول الخــوخ ،ألنــه يحتــوي علــى كميــة كبيــرة مــن األليــاف
الغذائيــة وســكر ســوربيتول ( )Sorbitolالمســهل والمليــن
لألمعــاء.
• اإلكثــار مــن إســتهالك الخضــار علــى شــكل شــوربات
وســلطات وخضــار مطبوخــة أو نيئــة.
• اإلكثــار مــن المجهــود الحركــي ،وخاصــة بعــد وجبــة
اإلفطــار ،إذ أن قلــة الحركــة تســبب الخمــول فــي نشــاط
الجهــاز الهضمــي.

اإلنتفاخات والغازات:
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الباطنية والجهاز الهضمي

مشاكل االمساك:
• الحــرص علــى تنــاول اللبــن الــذي يحتــوي علــى جراثيــم
مفيــدة .
• أن نقــص البكتيريــا نتيجــة تنــاول أغذيــة غيــر صحيــة أو أدويــة
المضــادات الحيويــة يعتبــر مــن األســباب الرئيســية لإلمســاك.
• اإلهتمــام بشــرب  10-8أكــواب مــن المــاء بيــن فتــرة اإلفطــار
والســحور ،إذ أن نقــص الســوائل هــو مــن األســباب الرئيســية
لإلصابــة باإلمســاك خــال فتــرة الصيــام.
• اإلمتنــاع عــن تنــاول الخبــز واألرز األبيــض وإســتبدالهما بحبــوب
كاملــة ،متوفــرة فــي خبــز مــن طحيــن قمــح كامــل ،معكرونــة
مصنوعــة مــن طحيــن قمــح كامــل ،برغــل ،فريكــة ،شــعير ،أرز
بنــي ،كســكس مصنوع مــن طحيــن قمــح كامــل وشــوفان.

• تنــاول الطعــام ببــطء ومضــغ الطعــام جيــدًا ،إلن هــذا
يســهل عمليــة الهضــم.
• اإلمتنــاع عــن الــكالم خــال تنــاول الطعــام ،لتالفــي إبتــاع
الهــواء الــذي يتجمــع كغــازات فــي األمعــاء.
• تنــاول اللبــن الــذي يحتــوي علــى جراثيــم مفيــدة حيــة ،ألن
النقــص فيهــا يــؤدي الــى هضــم الطعــام بشــكل جزئــي غيــر
كامــل وإلــى تكــون اإلنتفاخات والغــازات.
• التقليــل مــن إســتهالك الخضــار النيئــة وإســتبدالها بالخضــار
المطبوخــة ،أو فــي الشــوربات.
• إرتــداء مالبــس فضفاضــة خــال تنــاول الوجبــة ،ألن المالبــس
الـضـيـقـــة تـسـاهـــم فــي
تجمــع الغــازات.
• شـــرب الـســـوائل بـبـــطء
لـتـجـنـــب إبـتـــاع الـهـــواء
معهــا .
• تنــاول مغلــي األعشــاب،
مــثــــل الــبـقــدونــــس أو
البابونــج ألنهــا تســاعد فــي
التخلــص مــن عســر الهضــم
واإلنتفاخــات.

حـرقـة الـمـعـدة:
• التقليل من إستخدام الفلفل األسود.
• تجنــب اإلســتلقاء بعــد تنــاول الوجبــة ،مباشــرة،
لتالفــي إرتجــاع الطعــام إلــى المــريء.
• تجنــب تنــاول الحلويــات واألغذيــة الدســمة ،مثــل
المقالــي والوجبــات الســريعة ألن الدهــون تبقــى
فــي الجهــاز الهضمــي لفتــرة طويلــة وتســبب ســوء
الهضــم.
• تقســيم الوجبــات إلــى وجبــات صغيــرة متعــددة
وتجنــب الوجبــات الكبيــرة.
• تجنــب المشــروبات التــي تحتــوي علــى الكافييــن،
مثــل القهــوة ،الشــاي ،المشــروبات الغازيــة
ومشــروبات الطاقــة.
• شرب مغلي الزنجبيل ،ألنه يسهل الهضم ويساعد في التخلص من الحرقة.
• تنــاول الحبــوب الكاملــة ،مثــل الخبــز المصنــوع مــن طحيــن قمــح كامــل ،معكرونــة مصنوعــة
مــن طحيــن قمــح كامــل ،برغــل ،فريكــة ،شــعير ،ارز بنــي ،كسكســون مصنــوع مــن طحيــن قمــح
كامــل وشــوفان.

الـتـخـمـة:
• التوقــف عــن تنــاول الطعــام عنــد الشــعور بدرجــة شــبع مريــح ،حتــى ولــو لــم يتــم
تــذوق جميــع األطبــاق المختلفــة ،إذ باإلمــكان تناولهــا فــي وجبــة الحقــه بعــد أن
يتــم هضــم الوجبــة الحاليــة بصــورة ســليمة.
• تنــاول الطعــام ببــطء ،بذلــك يتــم إســتهالك كميــة أقــل مــن الطعــام ،حتــى
الشــعور بالشــبع المريــح.
• اإلمتنــاع عــن تنــاول األطعمــة الدســمة والحلويــات ألن إســتهالكها
يســبب الشــعور بالثقــل واإلمتــاء.
• تقســيم وجبــة اإلفطــار إلــى وجبتيــن صغيرتيــن ،بحيــث تكــون الوجبــة
األولــى بمثابــة منبــه بســيط للجهــاز الهضمــي ،وينصــح بــأن تشــمل
حصــة مــن الفواكــه مثــل حبــة تمــر ،طبــق مــن الحســاء ،ســلطة
خضــار ،كــوب لبــن ،ونــوع مــن األطعمــة النشــوية كالخبــز ،الفريكة،
البرغــل أو البطاطــا .ومــن ثــم تنــاول الطبــق الرئيســي ،مثــل
المحشــي ،اليخنــة أو الســمك ،بعــد ســاعتين مــن إســتهالك
الوجبــة األولــى حيــث تكــون إنزيمــات الجهــاز الهضمــي
جاهــزة لهضــم وجبــة أكثــر تعقي ـدًا وتركيبــً.
كمــا يمكــن إضافــة وجبــة ثالثــة قبــل النــوم تتكــون مــن
أطعمــة ســهلة الهضــم ،مثــل حصــة مــن الفواكــه،
كــوب لبــن ،القليــل مــن المكســرات ،حبــة قطايــف
مشــوية ،الــذرة الصفــراء أو ثالثــة أكــواب مــن
البوشــار (الــذرة المفرقعــة).
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الصداع النصفي

والصيام يف رمضان

متى يسمح للمصاب بالصداع النصفي في الصيام؟ وماهي النصائح التي عليه
إتباعها؟
إليكم ملخص شامل لصيام المصاب بالصداع النصفي في شهر رمضان:
هل تعانون من الصداع النصفي؟ إذًا هناك بعض اآلمور التي عليكم توخيها عند
الصيام في شهر رمضان .ما هو المسموح وما هو الممنوع وما هي عالمات
الخطر خالل الصيام.

•
•
•
•
•
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جراحة المخ واألعصاب

متى يسمح بصيام المصاب بالصداع النصفي
• في حال كان باإلمكان التحكم بنوبات الصداع بشكل جيد.
• نوبات الصداع النصفي التي تظهر في بعض الحاالت النادرة فقط،
يسمح بالصيام ولكن تحت اإلشراف الطبي.

متــى يمنــع المصــاب بالصــداع النصفــي مــن
الصيــام

• األشخاص الذين كثيرا ما يعانون من نوبات الصداع النصفي ،تلك
التي تحدث بشكل غير منضبط.
• أولئك الذين يعانون من الصداع العنقودي.

نصائــح للمصــاب بالصــداع النصفــي فــي وجبــة
اإلفطــار
•
•
•
•

الحرص على شرب بين  12-8كوب من الماء على األقل.
اإلبتعاد عن بعض أنواع األغذية التي قد تحفز حدوث الشقيقة،
مثل :البوظة والمثلجات،واألجبان ..الخ.
تنظيم أوقات الوجبات  ،وتنظيم ساعات النوم في رمضان مهم.
محاولة الحد من إستخدام البهارات والتوابل ،والملح.

الحد من إستهالك الحلويات واألغذية العالية بالدهون.
ينصح بتجنب تناول المشروبات واألغذية التي تحتوي على
الكافيين.
تجنّب التع ّرض للشمس أو ممارسة النشاط الرياضي خالل ساعات
النهار.
األقالع عن التدخين وتجنب الشيشة في ساعات اإلفطار.
ممارسة نشاط رياضي منتظم بعد اإلفطار.

نصائــح للمصــاب بالصــداع النصفــي فــي وجبــة
الســحور
•
•
•
•
•
•
•
•
•

ركز على شرب الماء بكميات مناسبة.
تأخير وجبة السحور قدر اإلمكان إلى ما قبل اإلمساك.
تناول األدوية الموصوفة ما قبل البدء بالصيام.
تجنب المشروبات المحاله والمشروبات التي تحوي الكافيين.
تجنب الموالح والسكريات البسيطة.
تجنب أي نوع طعام قد يحفز حدوث صداع الرأس مثل بعض أنواع
األجبان ،الشوكالته ،البوظة.
تجنب المقالي األغذية الدسمة والعالية بالدهون.
تناول البروتينات والكربوهيدرات المعقدة التي تساعد على زيادة
اإلحساس بالشبع.
التركيز على األغذية الغنية بالبوتاسيوم كالتمر ،وبفيتامينات ،B
والمغنيسيوم.

متى يجب التوقف عن الصيام
• عند زيادة نوبات الصداع وعدم القدرة
على السيطرة عليها.
• إذا ما رافق الصداع أي أعراض صحية
أخرى كاإلسهال والقيء فيجب
التوجه للطبيب ويفضل اإلفطار.

ﻗﺴــﻢ اﻣــﺮاض اﻟﺠﻠﺪﻳـــﺔ
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ﺗﻐﻠﺐ ﻋﻠﻰ اﻟﺴﻤﻨﺔ ﺑﺰﻳﺎرة ﻗﺴﻢ اﻟﺠﺮاﺣﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ واﻟﻤﻨﺎﻇﻴﺮ ،ﺣﻴﺚ أﺣﺪث اﻟﺘﻘﻨﻴﺎت واﻟﻜﻔﺎءات ﻟﻠﺤﺪ ﻣﻦ
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الــــطــــــــوارئ

يعاني البعض من مشاكل في موضوع الصيام بسبب
األمراض المصابين بها وإعتمادهم على الدواء لتحسن
حالتهم الصحية ،فكيف يتم التعامل مع هذه األدوية أثناء
ساعات الصيام؟
يعتبر صيام شهر رمضان الفضيل فرضًا على كل مسلم
قادر على ذلك ،حيث يمتنع الشخص في ساعات الصيام
عن تناول الطعام والشراب من شروق الشمس وحتى
غروبها ،وتختلف ساعات الصيام من عام إلى آخر تبعًا
للموسم الذي يأتي فيه شهر رمضان إلى أنها تكون ما
بين  11ساعة إلى  18ساعة صيام .مما يشكل معضلة أمام
المرضى الذين يتناولون أدويتهم بجرعات متعددة وأوقات
متقاربة .ويعتمد صيام المرضى على إستشارة الطبيب
المشرف على حالتهم الصحية بشكل أساسي ،نظرًا لشح
األبحاث والدراسات العملية بهذا الصدد.
لنتعرف معًا على األدوية التي باإلمكان تعاطيها دون أن
تفسد صيامنا ،وعلى الجرعات المختلفة وإعادة جدولة
فترتها الزمنية واألمور المترتبة على المرضى المصابين
ببعض األمراض المزمنة.

هناك بعض أنواع األدوية التي من المعروف أنها ال تفطر الصائم
وتكسر صيامه ،والتي تم اإلتفاق عليها باإلجماع من قبل وجهة
نظر إسالمية معنية بالقضايا الصحية ،والتي نشرت عام  1997في
دولة المغرب .ووافقوا خاللها على أن األدوية التالية ال تكسر صيام
المسلم:
• قطرات العينين واألذنين
• كل األدوية والمواد التي يتم إمتصاصها من خالل الجلد مثل
المراهم.
• التحاميل المهبلية والغسول المهبلي.
• الحقن من خالل الجلد والعضالت والمفاصل واألوردة ،بإستثناء
اإلطعام الوريدي intravenous feeding-
• األكسجين والغاز المخدر.
• غسول الفم  ،شريطة ضمان عدم إبتالعه.
كما تمت الموافقة باألغلبية على البعض اآلخر من األدوية على
إنها ال تكسر الصيام أيضًا:
• قطرات األنف ورذاذ األنف باإلضافة إلى المناشق.
• الحقن الشرجية.
• العمليات الجراحية التي تتطلب تخدير عام ،وذلك في حال رغب
المريض بالصيام.
بكلمات أخرى ،أي دواء يتم تناوله عن طريق الفم ويصل
إلى المعدة يكسر الصيام ،إال أن األطباء بإمكانهم مساعدة
األشخاص الذين يتناولون هذا النوع من األدوية على الصيام
من خالل تغيير مواعيد األدوية والجرعات المناسبة ،إعتمادًا
على الحالة الصحية للشخص ،وقدرته الصحية على تحمل
ساعات الصيام.

األدوية

للمصابين باالمراض

المزمنة خالل الصيام
قامت هيئة الغذاء والدواء السعودية إلى جانب وزارة الصحة
السعودية بتعديل التوصيات بخصوص تناول األدوية والجرعات
المسموحة ومواعيدها خالل شهر رمضان.حيث إعادة ترتيب
الجدول الزمني لألدوية خالل شهر رمضان تتم على النحو
التالي:
•من يتناول جرعة واحدة يوميًا من الدواء:
هذه تعتبر من أسهل الحاالت ،حيث تبقى هذه الجرعة ثابتة
وال يطرأ تغيير عليها ،أال أنه يجدر إستشارة الطبيب بتغيير
توقيت هذه الجرعة من ساعات النهار إلى ما بعد اإلفطار
والتأكد من عدم وجود خطر على صحة المريض ،حيث من
الممكن أن تختلف فعالية هذه األدوية وكفاءتها بحال تغيير
مواعيدها.
• من يتناول جرعتين أو أكثر يوميًا:
بإمكان األشخاص الذين يتناولون جرعتين من األدوية يوميًا أن
يتناولوا األولى على موعد وجبة اإلفطار والثانية عند موعد
وجبة السحور ،وذلك بعد إستشارة الطبيب .إال أن الصعوبة
تكمن لدى المرضى الذين يتناولون ثالث جرعات من األدوية
يوميًا ،وعليهم اللجوء إلى الطبيب لطلب اإلستشارة!
إليكم بعض أهم الحاالت الصحية وكيف يتم التعامل
معها أثناء الصيام وفقًا لهذه التوصيات:
 -1مرضى ضغط الدم المرتفع:
عليهم قبل إتخاذ قرار الصيام إستشارة الطبيب ،علمًا أنه ال
ينصح لمن يعاني من ضغط الدم المرتفع الخارج عن السيطرة
بالصيام ،وفي حال إصابتهم بأمراض ومشاكل صحية أخرى
مثل السكري وأمراض القلب.
بإمكان المصابين بضغط الدم الصيام في حال السيطرة على
ضغط الدم لديهم ،وبالطبع يتم تعديل مواعيد األدوية خالل
ساعات الصيام وبشهر رمضان الفضيل ،مع مراعاتهم الجدية
لبعض النصائح التغذوية الخاصة بحالتهم.
 -2المرضى الذين يتناولون المضادات الحيوية:
يختلف موضوع إعادة الترتيب الزمني لهذا النوع من األدوية
تبعًا إلى عدد الجرعات المتناولة أثناء النهار:
• جرعة واحدة :باإلمكان تناولها عند اإلفطار أو السحور.
• جرعتين :بعد إستشارة الطبيب من الممكن أن تكون
الجرعة األولى عند اإلفطار والثانية عند وجبة السحور.

• ثالث جرعات أو أكثر :في هذه الحالة ،قد يقوم الطبيب
بإيجاد دواء بديل ليتم تناوله على جرعة أو جرعتين.
 -3المصابين بمرض الصرع:
• قد يكون باإلمكان بعد إستشارة الطبيب أن يتم تناول
األدوية الخاصة بمرض الصرع على جرعة واحدة نظرًا ألن
مفعولها طويل.
• لمن يتناول جرعتين من الدواء قد يتم تغيير موعدهما
إلى ما بعد وجبة اإلفطار والسحور.
• في حال اإلصابة بنوبة صرع أثناء ساعات الصيام يجب كسر
الصيام واإلفطار فورًا باإلضافة إلى ضرورة إستشارة الطبيب.
 -4مرضى السكري:
يعتمد صيام مرضى السكري على حالتهم الصحية وعلى
مستوى السكر في الدم لديهم،
وتنقسم الحاالت نحو التالي:
• من يتعاطى جرعة واحدة من األنسولين بإمكانه تعديل
موعدها إلى ما بعد اإلفطار.
• من يتعاطى جرعتين من األنسولين من المحتمل أن يسمح
الطبيب بتعديل موعد هذه الجرعات على أن تكون األولى
قبل اإلفطار والثانية قبل وجبة السحور.
• من يتناول دواء الميتفورمين بإمكانه الصيام بعد
إستشارة الطبيب وتحديد موعد الجرعات الجديد.
 -5مرضى القلب:
بإمكان المصابين بالذبحة الصدرية والذين إستقرت حالتهم
الصحية بالصيام ،مع مراعاة تناول األدوية بإنتظام .في حين
ال يسمح للمصابين بالجلطة القلبية حديثًا أو بفشل القلب
الحاد الصيام للحفاظ على سالمتهم وصحتهم.
ويجدر إستشارة الطبيب في موضوع األدوية والجرعات
المتناولة في شهر رمضان لمرضى القلب ،والتأكد من
تناولها في موعدها الجديد وعدم تخطيها.
وأخيرًا نذكركم أنه من الصعب الصيام في حال كان المريض
يتعاطى أدويته من خالل جرعات زمنية متقاربة ،مثل األدوية
المنظمة لدقات القلب والمضادات الحيوية ،إال في حال وجود
بديل لهذه األدوية ذات مفعول طويل يصل الى  24ساعة تقريبًا.
وذلك بعد إستشارة الطبيب إلرشادكم على موعد الجرعات
الجديد خالل الشهر الفضيل.
وتذكروا قول اهلل تعالى:
« َلا َي ْك َل َ
ها »
سا ا َلا ُو ْس ِع َ
ف ال َّل ُه ن َْف ً
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بالنـسبـة

لمرضى
الـقـلـب:
أما المرضى الذين يعانون من قصور القلب الحاد فهؤالء يحتاجون
إلى تناول المد ّرات البولية وشرب كمية كبيرة من السوائل لذلك
يجب عليهم عدم الصيام .أما إذا إستقرت حالتهم فيمكنهم
الصيام بعد الرجوع إلى الطبيب المختص.

أمراض الجهاز الهضمي:
16
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مركز أمراض القلب

يستفيد مرضى القلب من الصيام ألن إمتناع الصائم عن الطعام
ما يقارب  14ساعة يوميًا يعمل على خفض المجهود الذي يقوم به
القلب في ضخ الدم إلى المعدة كما تقل نسبة الدهون في الدم
فيتحسن عمل القلب .ولكن يجب الحرص على عدم تناول كميات
كبيرة من الطعام عند اإلفطار حتى ال يتم إجهاد القلب.
بشكل عام فإن مرضى الشرايين التاجية والصمامات وإرتفاع
ضغط الدم الذين ال يعانون من آية مضاعفات يمكنهم الصيام
بعد إستشارة الطبيب المختص وينصح أن تكون وجباتهم بعد
اإلفطار خفيفة وموزعة على أكثر من وجبتين متفرقة حتى ال تمتلئ
المعدة ويجهد القلب .كما يجب اإلبتعاد عن األغذية المالحة والغنية
بالدهون المشبعة والكوليسترول.
المرضى المصابون بالذبحة الصدرية يستطيعون الصيام إذا كانت
حالتهم مستقرة بتناول العالج حيث توجد أدوية يمكن تناولها
مرة واحدة أو مرتين في اليوم .وال ينصح بصيام المرضى المصابون
بالذبحة الصدرية غير المستقرة .كما ال ينصح بصيام مرضى الجلطة
الحديثة حيث أن الصيام عن الشرب يؤدي الى زيادة تركيز الدم ورفع
نسبة اللزوجة فيه .وأيضًا ال ينصح بصيام األشخاص الذين يعانون
من أمراض القلب بعد العمليات الجراحية خالل الستة أسابيع األولى
بعد العملية.

يعالج الصيام الكثير من مشاكل الجهاز الهضمي مثل زيادة
الحموضة والقولون العصبي وعسر الهضم وإنتفاخات البطن ألن

إمتناع الصائم عن األكل والشرب فترة الصيام يعطي فرصة لعضالت
وأغشية الجهاز الهضمي بأن تتقوى ويزيد عملها وحيويتها .ويجب
على المرضى اإلبتعاد عن األطعمة الدسمة والحلويات والبهارات
والمخلالت عند تناول الطعام.
كما يفيد الصيام في عالج اإلضطرابات المزمنة لألمعاء والمصحوبة
بتخمر المواد النشوية والبروتينية حيث يحصل الجهاز الهضمي
على الراحة خالل فترة الصيام وهذا يعطي األمعاء فرصة للتخلص
من الفضالت المتراكمة فيها.
أما مرضى القرحة الحادة فإن الصيام غير مناسب بالنسبة لهم
ألنهم يجب أال يتركوا المعدة فارغة لفترة طويلة فالقرحة تزداد شدة
بزيادة حموضة المعدة لذلك ينصح بتناول من  6 – 4وجبات صغيرة
يوميًا من أجل تعديل حموضة المعدة .أما المرضى الذين لديهم
قرحة غير حادة فيمكنهم الصيام بحرص على أن يتم تناول األدوية
كل  12ساعة ومن الممكن تحديد المواعيد دون حدوث تضارب مع
الصيام.
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أمراض

العيون
في رمضان

الجلوكوما ( الماء األزرق ) المزمنة
البسيطة :
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الـــــعــــــيـــــون

العين البشرية جوهرة

يحدث هذا المرض في العقد السادس من العمر ،ويصيب الرجال
والنساء بنفس النسبة .ويتميز بالعالقات المرضية اآلتية:
إرتفاع في ضغط العين ،إنكماش في المجال البصري ( ميدان النظر )،
تكوب حليمة العصب البصري؛ وهو ما يؤدي في النهاية إلى حدوث
ضمور بالعصب البصري األمر الذي ينتج عنه كف البصر ( العمى ).
وقد وجد أن هذا المرض يتحسن تحسنًا ملحوظًا بالصوم ،وال سيما
إذا حافظ المريض على صيام شهر رمضان باإلضافة إلى صوم النافلة
ويمكن تفسير ذلك ،بأنه أثناء الصيام يزيد تركيز الدم ،أي تقل نسبة
الماء الموجودة فيه ،وبالتالي يحدث إنخفاض في معدل إفرازات الغدد
المختلفة بالجسم
ولهذا نجد أن زوائد الجسم الهدبي بالعين المسئولة عن إفراز
السائل المائي تتأثر بنفس اآلليه ،ما يؤدي إلى إنخفاض معدل إفراز
السائل المائي المسئول عن تنظيم حفظ العين فسيولوجيًا.
والصوم بدوره يؤدي إلى إنخفاض في معدل إفراز السائل المائي،
وهذا بدوره يؤدي إلى إنخفاض ضغط العين الداخلي ،وهذا هو نفس
المفعول الذي يحدث نتيجة إستعمال العقاقير المخفضة لضغط
العين التي تعمل على تثبيط نشاط زوائد الجسم الهدبي.

وهي أداة النظر التي تمكننا من رؤية األشياء حولنا،
إنها هبة من الخالق العظيم ال يمكن تقديرها بثمن.
وتعتبر حاسة البصر من أهم الحواس الخمس؛ ألنها
المسؤولة عن تلقي  %50من اإلشارات التي تدخل
إلى الدماغ مما يحيط باإلنسان من أحداث،
تحذير !
			
والحقيقة أن هناك بعض أمراض العين تتحسن
تحسنًا ملموسًا بالصوم ..وهذا من حكمة اهلل جل
من الضروري عدم اإلفراط في تناول كميات كبيرة من السوائل
وعال أن جعل الصوم مفيدًا لصحة اإلنسان لقوله
أو المشروبات والماء بعد سماع أذان المغرب مباشرة ،بينما تكون
المعدة في هذه الحالة خالية تمامًا .وإذا حدث ذلك فإننا نجد أن هذه
تعالى
السوائل يتم إمتصاصها من األمعاء بمعدل سريع ،فتذهب مباشرة
ون }
ُص ِّو ُموا خُ ِّي َر َل ُك ْم ِإ ْن كُ نْ تُ م ت َْع َل ُم َ
{ َو َأ ْن ت َ
إلى الدم ،مما يؤدي إلى إنخفاض تركيز الدم ،وبالتالي تحدث زيادة
( البقرة) 184 :
				
ملحوظة في إفراز السائل المائي بواسطة الجسم الهدبي مما
ويمكن أن نعطي فكرة مبسطة عن أهم أمراض
العيون التي تتحسن بالصوم وهي كاآلتي:

ينتج عنه زيادة ضغط العين وبخاصة لدى مرضى الجلوكوما المزمنة
البسيطة ،األمر الذي يؤدي إلى تفاقم الحالة وزيادة حدتها.

الجلوكوما ( الماء األزرق )
الحادة اإلحتقانية :

هذا النوع من الجلوكوما يحدث في
العقد الخامس من العمر ،ويصيب
النساء أكثر من الرجال بنسبة 1 : 3
و خاصه األشخاص ذوى العصبيه الزائده
باإلضافة إلى أن هذا النوع يحدث بنسبة
كبيرة لدى األشخاص الذين يعانون من
طول النظر ،حيث تتميز عيونهم
بصغر حجمها ،والخزانة األمامية تكون
ضحلة أو قل إن زاويتها تكون ضيقة
وال شك أن الحالة النفسية المطمئنة
والصفاء الروحي والنفحات اإليمانية
التي يعيش فيها الصائم ..كل ذلك
يؤدي إلى إستقرار حالته النفسية
والعصبية،
ومن ثم يكون الصائم أقل عرضة من
غيره لإلصابة باإلضطرابات العصبية
والنفسية التي تؤدي إلى حدوث
الجلوكوما الحادة اإلحتقانية  ...وسط
هذا المنطلق نستطيع أن نقول :إن دور
الصيام في مثل هذه الحاالت يعتبر
دورا وقائيًا في المقام األول.
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أمراض الشبكية :

هناك بعض أمراض الجسم العامة التي تؤدي إلى حدوث إعتالالت بالشبكية ومن أهمها:
 حاالت ارتفاع ضغط الدم حاالت تصلب الشرايين مرض السكريوالدور الذي يؤديه الصوم في مثل هذه الحاالت يعتبر أساسًا دورا وقائيًا ،إذ إن الصيام له تأثير ملحوظ في تحسين حاالت إرتفاع ضغط الدم
وتصلب الشرايين والسكري ،ما ينتج عنه كسر سلسلة التغيرات المرضية ومنع تفاقمها في هذه الحاالت ،األمر الذي يؤدي إلى تقليل حدوث
المضاعفات إلى حد كبير.
ومن أهم هذه المضاعفات حدوث إعتالالت الشبكية التي تؤدي إلى تدهور حدة
اإلبصار إلى حد العمى.
أما في حاالت إعتالالت الشبكية الموجودة بالفعل فإن الصيام يساعد على
إستقرار الحالة ،وعدم تفاقم حدتها ،وهذا يعتبر في حد ذاته عام ً
ال مهمًا.
والجدير بالذكر أنه ال يوجد أي مرض من أمراض العين يزيد حدوثه أو يتأخر
شفاؤه أو تتفاقم حدته بسبب الصيام طالما أن المريض يستعمل العالجات
الموضعية للعين الخاصة بهذه الحاالت بصفة منتظمة لي ً
ال ونهارًا ،حيث إن
جميع العالجات الموضعية للعين ال تفطر ،وبالتالي ال تتأثر الحالة المرضية
للعين بسبب الصيام.

صيام المريض والعمليات الجراحية :

في الواقع يختلف الوضع حسب نوع العملية الجراحية التي أجريت للمريض في عينه ،وإذا نظرنا إلى العمليات الجراحية للعين نجد
أنها تنقسم إلى قسمين أساسيين:
أ -العمليات الصغرى
مثل عمليات الشعرة والكيس الدهني وإزالة حبيبات التراكوما وعمليات الظفر واللحمية وتسليك مجرى الدموع وإزالة جسم غريب
من على سطح القرنية
وبالنسبة للمريض الذي أجريت له عملية صغرى فعليه أن يصوم،
وليس هناك أي ضرر يقع عليه بسبب الصيام ،ألن مثل هذه العمليات
ال تؤثر مطلقًا على الصيام بأي شكل.
عالج بالفم مثل المضادات الحيوية ،فيمكن أن
وإذا احتاج المريض إلى
ً
يصف له الطبيب المعالج أدوية طويلة المفعول يتعاطاها في الفترة
بين المغرب والفجر ،أو يمكن أن يتناول المريض مثل هذه األدوية
عن طريق الحقن أثناء الصيام ،حيث إن الحقن ال تفطر من الناحية
الشرعية ،كما أفتى بذلك أهل العلم.
ب -العمليات الكبرى
مثل عمليات الماء األبيض ( الكتاركت ) والماء األزرق ( الجلوكولما )
وترقيع القرنية واإلنفصال الشبكي وعمليات إزالة أورام العين  ,إلخ....
وبالنسبة للمريض الذي أجريت له عملية كبرى في عينه ،له أن يفطر ،وال حرج عليه .وكذا يدل داللة واضحة على تيسير وسماحة
الشريعة اإلسالمية.

العيوب االنكسارية:

مثل قصر البصر أو بعد البصر ،نتيجة لقلة السوائل في الجسم قد تجف العدسة والقرنية ويحدث غباش في النظر وعاده يكون
مؤقتًا وال يتعارض مع الصيام.
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هنالك بعض أمراض العيون األخرى مثل إلتهاب الملتحمة األنتاني أو الفيروسي ،هنا المريض يمكن أن يصوم بشرط
إستعمال المراهم أو القطرات الالزمة ،قد يصف الطبيب المضادات الحيوية عن طريق الفم فإذا كان من الممكن أن يتناولها
الصائم مابين اإلفطار والسحور وذلك بعد إستشارة الطبيب فيستمر بالصيام أما اذا كان هنالك ضرورة إلستعمال هذه
األدوية عن طريق الفم أثناء النهار ففي هذه الحالة يجب عليه اإلفطار والقضاء بعد أن تتحسن حالته الصحية.

ﻗﺴﻢ ﻃﺐ وﺟﺮاﺣﺔ اﻟﻌﻴﻮن
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...á≤K πµH ájDhQ
Mel 80 Suite

ﻗﺴﻢ ﻃﺐ وﺟﺮاﺣﺔ اﻟﻌﻴﻮن اﻟﺘﺨﺼﺼﻲ
ﻳﻔﺘﺨﺮ ﻣﺴﺘﺸﻔﻰ دار اﻟﺸﻔﺎء ﺑﺈﺳﺘﺨﺪام اﻟﺠﻬﺎز اﻻﺗﻘﻨﻲ اﻛﺜﺮ
ﺗﻄﻮراً ﻓﻲ اﻟﻌﺎﻟﻢ ،واﻟﻔﺮﻳﺪ ﻣﻦ ﻧﻮﻋﻪ ﻓﻲ اﻟﻜﻮﻳﺖVisu Max - Mel» ،
 .«80 Suiteﻓﻲ ﻣﺠﺎل ﻃﺐ اﻟﻌﻴﻮن .ﻟﻴﻤﻨﺢ ﻣﺮﺿﺎه أﻓﻀﻞ رﻋﺎﻳﺔ
ﻃﺒﻴﺔ ﻓﻲ ﻣﺠﺎل اﻟﺠﺮاﺣﺎت ا¢ﻧﻜﺴﺎرﻳﺔ واﻋﻼﺟﺎت اﻟﻤﺮﺗﺒﻄﺔ ﺑﻬﺎ،
وﻳﺤﻘﻖ ﻣﺴﺘﻮى ﺟﺪﻳﺪاً ﻣﻦ اﻟﻜﻔﺎءة ﻟﻴﺠﻤﻊ ﺑﻴﻦ اﻟﺪﻗﺔ اﻟﻤﻤﺘﺎزة
واﻟﺴﺮﻋﺔ واداء اﻟﻤﺜﺎﻟﻴﻴﻦ.

اﺳﺘﻔﺴﺮ
ﻋﻦ ﻋﺮوﺿﻨﺎ
اﳌﻤﻴﺰة ﲟﻨﺎﺳﺒﺔ
اﻟﺸﻬﺮ اﻟﻔﻀﻴﻞ

Tel.: 1 802 555 | www.daralshifa.com | daralshifa
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فوائد السلطات في رمضان

24

تناول طبق من السلطة قبل البدء بالوجبة األساسية يعطي اإلحساس بالشبع
واإلمتالء ويساعد على تقليل اإلفراط في تناول كميات كبيرة من الطعام  ،كما
أنه يمد الجسم بالفيتامينات والمعادن واأللياف.

سفرة دار الشـفـاء
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LAD

سلطــة الجر جيــر بجبنــــة الفيتـــــا
 4أشخاص

المقادير
 1قطعة خبز أسمر جاهز
 500غ ورق روكا

“مدة التحضير  15دقيقة
مدة اإلعداد  10دقائق”

 150غ طماطم حمراء
 150غ جبنة فيتا اليت

26

 10غ نعناع أخضر

الصلصة :
 50فلفل بارد مشكل ناعم
 5غ زعتر أخضر بري
 1غ ثوم مدقوق
 40مل ليمون طازج
 20مل خل أبيض
 20غ زيتون أخضر واسود ناعم
 20مل زيت زيتون

طريقة التحضير

فى المرحلة األولى إقطعي سطح الخبز األسمر ثم افرغيه من الداخل لوضع السلطة – ضعي داخل الخبز األسمر  .الروكا اوال ً ثم الجبنة
والطماطم والنعناع – حضري الصلصة يمزج جميع المواد مع بعضها البعض قدميها باردة إلى جانب السلطة المحضرة

الفوائد:

يحتوي الجرجير على الكلوروفيل (المادة الخضراء الملونة للنبات باللون األخضر) الذي يعمل على منع المواد المسببة للسرطان ،خاصة
عند شوي الطعام على درجة حرارة عالية.

SAL

ريد فلفت ساالد
 4أشخاص

“مدة التحضير  ١٥دقيقة
مدة اإلعداد  ١٠دقائق”

المقادير
 250ملفوف أحمر
 250غ ملفوف أبيض
 200غ خس لولو بياندو

الصلصة :
 50مل خل أحمر
 20مل زيت زيتون
 1غ ملح طعام

طريقة التحضير
فى المرحلة األولى قطعي الملفوف جوليان" رفيعة" ثم الخس قطعيه قطع متوسطة  .ضعيه في طبق التقديم على شكل
مروحة  ،أعدي الصلصة بخلط التوابل مع بعضها البعض  .قدميها إلى جانب السلطة المحضرة.

الفوائد:
بينت الدراسات أن الملفوف يحتوي على مضادات األكسدة التي تقلل من خطر اإلصابة بالسرطان .فقد تبين أن مادة األبيجنين " "Apigenin

تصغر حجم الورم في سرطان الثدي ،كما أن الملفوف األحمر يحتوي على مادة األنثوسينين " "Anthocyaninالتي تقلل من تكاثر الخاليا
السرطانية.
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LAD
كرسبـــي حلــــــوم ســـاالد
 4أشخاص

المقادير

“مدة التحضير  ٢٠دقيقة
مدة اإلعداد  ١٥دقائق”

 200غ خس فريزيه
 200غ خس لولو روسو
 200غ خس أمريكي
 200غ حلوم خالي الدسم
 50غ بقسماط طازج

28

 2غ أعشاب برية مجففة

الصلصة :
 20غ خردل ديجول
 50مل عصير برتقال
 20مل كريمة طازجة اليت
 1غ ملح طعام
 40مل زيت زيتون بالريحان
رشة بهار أبيض
 50غ باشن فروت

طريقة التحضير

فى المرحلة األولى قطعي الحلوم ضعيه في الماء البارد ثم إخلطي البقسماط مع األعشاب وغلفي الجبنة من الخارج ثم ضعيها في فرن حام
لمدة دقيقتين حتى تأخذ لون اإلحمرار الذهبي في هذا الوقت حضري الصلصة بوضع الخردل في وعاء بيضاوي ثم ضيفي الزيت رويدًا حتى
تتجانس الصلصة ثم ضيفي باقي التوابل في المرحلة الثالثة  .ضعي الخس في الطبق التقديم مع الحلوم المشوي والصلصة المرافقة

الفوائد:

تحتوي األجبان على عناصر غذائية مهمة مثل البروتين ،الكالسيوم ،الفسفور ،الزنك ،الفايتامين "أ" و الفيتامين "ب ،"12التي تمنح الجسم
العضالت والعظام القوية.

SAL
الفونســـــو ســــــاالد
 4أشخاص

المقادير

“مدة التحضير  ٢٠دقيقة
مدة اإلعداد  ١٥دقائق”

 150غ سبانخ طازجة
 150غ خس لولو روسو
 150خس لولو بياندو
 50غ جبنة روكفور اليت فرنسية
 200غ مانجو الفونسو هندية

الصلصة :
 50غ روب طازج
 10غ بودرة صلصة الرانش
 20غ مايونيز اليت
 20مل ماء بارد
 10مل ليمون طازج
 1غ ملح طعام

طريقة التحضير

فى المرحلة األولى حضري الصلصة بوضع جميع التوابل مع بعضها البعض وأخفقي جيدًا حتى تتجانس الصلصة  ،بعدها رتبي أوراق الخس
مع المانجو في طبق التقديم ،قدميها إلى جانب الصلصة المرافقة

الفوائد:
تحتوي السبانخ على الفيتامين "ك" الذي يلعب دورا مهما في سيولة الدم.
إذا كنت من األشخاص اللذين يتناولون عالج السيولة (الوارفرين) ،من الضروري التحكم بكمية الخضار الورقية ااتي تتناولها ،وتناول الكمية
المحددة بإنتظام من السبانخ ،أي عدم التقليل أو اإلكثار من تناولها فجأة.
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فوائد الحساء في رمضان

30

" بدء اإلفطار بطبق من الشوربة يلين المعدة ويدفئها بعد نهار طويل من
الصوم ،يعوض السوائل التي خسرها الجسم ويحضر الجهاز الهضمي إلستيعاب
الوجبة.
اجعل الشوربة غنية بكمية وافرة من الخضار التي تضيف الفيتامينات والمعادن
إليها وتغنيها باأللياف الضرورية لصحة الجهاز الهضمي "

سفرة دار الشـفـاء
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OUP

حســـاء الفاصوليــا اإليرانــــــي
 6أشخاص

المقادير

32

 300غ فاصوليا حمراء إيرانية
 50غ بصل أبيض
 5غ ثوم مدقوق
 20غ ورق سلق أخضر
 20غ كرات أخضر
 5غ شبت أخضر
 1غ لومي بودرة

“مدة التحضير  15دقيقة
مدة اإلعداد  40دقيقة
درجة الحرارة  195درجة مئوية”

 1حبة لومي كاملة صفراء
 40مل زيت زيتون بلدي
 5غ ملح طعام
 1بهار أبيض
 50غ بطاطا مكعبات صغيرة
 1غ زعفران ايراني
 10مل عصير ليمون طازج

طريقة التحضير

فــي المرحلــة األولــى انقعــي الفاصوليــا قبــل يــوم بالمــاء لكــي تتفتــح وتصبــح طريــة  ,فــي اليــوم الثانــي ضعــي وعــاء علــى النــار
ثــم أضيفــي الزيــت ثــم البصــل والثــوم وباقــي التوابــل  .حركــي مــن وقــت ألخــر  ,أضيفــي الفاصوليــا واغمريهــا بلتــر مــن مــاء الخضــار
واتركيهــا علــى النــار لمــدة  30دقيقــة أو حتــى تنضــج  .ضعيهــا فــي وعــاء عميــق وزينيهــا بقشــرة الكوســة الهولنديــة .قدميهــا
ســاخنة إلــى جانــب الخبــز اإليرانــي المقرمــش المعطــر بالزعفــران

الفوائد:

تحتوي الفاصوليا الحمراء على األلياف منها القابلة للذوبان التي تقلل من الكوليسترول الضار في الجسم " "LDLويرفع مستوى
الكوليسترول الجيد " ،"HDLواأللياف الغير قابلة للذوبان التي تقلل من مشاكل اإلمساك وتمنح اإلحساس بالشبع ،لذلك تساهم في
خسارة الوزن.
فقد بينت الدراسات أن األشخاص اللذين تناولوا ¾ كوب من البقوليات يوميا خسروا وزن مقارنة باللذين لم يتناولوها.

SO

حساء الخضروات الربيعية

المقادير
 100غ فلفل بارد مشكل مكعبات
 200غ كوسا هولندي مكعبات
 200غ شرائح باذنجان أبيض
 100غ بطاطا مكعبات
 100غ جزر مكعبات
 20غ معجون طماطم
 100غ طماطم طازجة
 20غ مل زيت زيتون
 1غ بهار أبيض
 5غ ورق ريحان طازج مفروم
 800مل مرق خضار

 6أشخاص

“مدة التحضير  20دقيقة
مدة اإلعداد  30دقيقة
درجة الحرارة  185درجة مئوية”

طريقة التحضير

فــي المرحلــة األولــى ملحــي وبهــري الباذنجــان الشــرائح  .ادهنيــه بقليــل مــن الزيــت وضعيــه فــي وعــاء خــاص بالفــرن لمــدة  10دقائــق
حتــى ينضــج  .فــي المرحلــة الثانيــة ضعــي وعــاء علــى النــار  .اضيفــي زيــت الزيتــون ثــم البصــل والتوابــل الجــزر فــي المرحلــة االولــى ثــم
باقــي الخضــروات بالتدريــج واتركيهــا تطهــى لمــدة  15دقيقــة علــى األقــل  .قدميهــا ســاخنه فــي وعــاء عميــق مــع الخبــز بالجبنــة أو
الخبــز المقرمــش بالثــوم

الفوائد:

الخضروات منخفضة السعرات الحرارية تساعدك في الحفاظ على وزن صحي ،باإلضافة إلى أنها مصدرعالي باأللياف التي تشعرك بالشبع وتفيد
جهازك الهضمي.
فالخضار يحتوي على العناصر الغذائية والمواد الكيميائية النباتية المهمة لمحاربة األمراض السرطانية مثل فيتامين ( B9 ,الفواليت) ،السيلينيوم،
معادن أساسية ،بتاكاروتين ،اليكوبين ،فالفونويد والكثيرغيرهم.
الخضار الصليبة :البروكولي ،الملفوف ،الزهرة غنية باأللياف ،الفيتامينات أ ،ج ،B9 ،كالسيوم ،حديد ،بوتاسيوم ،مغنيسيوم ،بيتاكاروتين
الخضار الباذنجانية :الفلفل البارد ،البطاطا والباذنجان هم مصدر جيد لفيتامين ج ،أ والبوتاسيوم
الطماطم مصدر عالي بالليكوبين المرتبط بإنخفاض خطر اإلصابة بسرطان البروستات.
الخضار الخيمية :الجزر ،الكرفس ،الثوم ،البقدونس ،الكزبرة غنية بالبتاكاروتين و الفيتامين أ
الخضار القرعية :القرع ،الكوسا ،الخيار غني بفيتامين أ ،ج ،بتاكاروتين ،الفوسفور واأللياف
الخضار الزنبقية :الثوم ،البصل الكرات تحتوي على مواد كيمائية مقاومة للسرطان ،باإلضافة إلى مضادات حيوية طبيعية فهي تحتوي على مادة
األليوم التي تعطيها نكهتها القوية وتزيد من فعالية األنزيمات المقاومة للسرطان ،تساعد على ضبط معدل الكوليسترول وضغط الدم
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OUP

حساء القرع العسلي بالكريمة
 6أشخاص

“مدة التحضير  15دقيقة
مدة اإلعداد  ٤٥دقيقة
درجة الحرارة  ١٩٠درجة مئوية”

المقادير

34

 300غ قرع عسلي طازج مكعبات
 50غ بطاطا مكعبات
 50غ جزر
 20غ كرات
 20غ كرفس
 150مل حليب خالي الدسم
 150غ عسل
 1غ دارسين ناعم
 50مل كريمة طبخ اليت
 1غ بهار ابيض
 30مل زيت زيتون
 20مل عصير ليمون طازج
 20غ بصل ابيض
 10غ ثوم مدقوق
 500مل مرق خضار

طريقة التحضير

فــي المرحلــة األولــى ضعــي وعــاء علــى النــار ثــم أضيفــي الزيــت  ،البصــل والثــوم ثــم باقــي الخضــروات بالتدريــج إغمريهــا بمــرق الخضــار
 .ركــزي الملــح .أتركيهــا تطهــى لمــدة  35دقيقــة علــى األقــل فــي هــذا الوقــت أطفــأ النــار ثــم إســحقيها جي ـدًا  .اضيفــي عليهــا
الكريمــة والليمــون  ,قدميهــا ســاخنة فــي وعــاء الخــاص بالحســاء مــع الخبــز بالكزبــرة والجبنــة اإليطاليــة

الفوائد:

أكد الخبراء أهمية تناول القرع العسلي في نظامنا الغذائي نظرا ألنه غني بالعديد من الفيتامينات والمعادن ،فالكوب الواحد يحتوي
على  %100من احتياجاتك اليومية من الفيتامين "أ"  %20 ،من الفيتامين "ج"  %10 ،من الفيتامين "هـ" باإلضافة إلى عناصر البوتاسيوم،
الماغنيسيوم ،وحمض الفوليك والفيتامين "ب "6والحديد والمنغنيز والبيتاكاروتين.
فالقرع العسلي ضروري لصحة العين ،يزيد الخصوبة ويقوي المناعة.

SO

حساء الدجاج بالطريقة األسبانية

المقادير

 200غ صدور دجاج مشوية
 100غ فلفل بارد مشكل مقطع مكعبات
 50غ حمص حب مسلوق
 50غ بازيال خضراء طازجة
 50كريمة طازجة اليت
 1غ بهار ابيض
 5غ ملح طعام
 20غ بقدونس ورق
 50غ كرفس طازج
 5غ قلب أرض شوكي مقطع
 20مل ليمون طازج
 5غ زعتر بري أخضر
 30مل زيت زيتون
 800مل مرق دجاج
 30مل زيت ذرة
 40غ ذرة حلوة
 40غ طحين
 40غ زبدة

طريقة التحضير

 6أشخاص

“مدة التحضير  ١٥دقيقة
مدة اإلعداد  25دقيقة
درجة الحرارة  195درجة مئوية”

فــي المرحلــة األولــى ضعــي وعــاء علــى النــار  ،ضيفــي زيــت الــذرة ثــم البصــل والكرفــس وباقــي التوابــل  ،ضيفــي الدجــاج المحمــر ثــم
المــرق والملــح واتركــي الحســاء يطهــى لمــدة  15دقيقــة علــى االقــل  ،فــي هــذا الوقــت ذوبــي الزبــدة وأضيفــي عليهــا الطحيــن
ثــم ضعيهــا فــوق الحســاء  .حركــي رويـدًا رويـدًا ثــم اطفــئ النــار  ،ضيفــي الكريمــة الطازجــة  .ضعيهــا فــي وعــاء التقديــم وقدميهــا
ســاخنة الــى جانــب الخبــز المكســيكي المقرمــش

35

36

 ˮتناول اللحوم الحمراء قليلة الدهون مرة أو مرتين باألسبوع تمد الجسم
بالعناصر الغذائية ،واألحماض األمينية األساسية لبناء العضالت والخاليا ،وإنتاج
اإلنزيمات والهرمونات.
كما بينت الدراسات أن البروتين مرتبط بخسارة الوزن ألنه يعطي اإلحساس
بالشبع لمدة طويلة .باإلضافة إلى احتوائه على معدن الزنك الذي يساعد في
بناء الكتلة العضلية ،ويقوي المناعة والدماغ "

سفرة دار الشـفـاء
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EAT
ستيك مشوي بصلصة الفطر
 4أشخاص

المقادير
 800لحمة عجل صغير

“مدة التحضير  ٢٠دقيقة
مدة اإلعداد  ٢٥دقيقة
درجة الحرارة  ١٨٥درجة مئوية”

 5غ ملح طعام

38

 2غ بهار ابيض
الصلصة :
 30مل خل بلسميك
 10غ عسل اسود
 10خردل ديجون
 150مرق لحم
 1غ اعشاب برية
 20غ زبدة خالية الدسم
 50غ بورتابلو فطر طازج
 50غ فطر هولندي
 20غ بصل ابيض
 10غ جزر
 20غ كرفس طازج
 20مل كريمة طبخ اليت

طريقة التحضير

فــي المرحلــة األولــى ملحــي وبهــري قطــع الســتيك وضعــي لهــا قليــل مــن زيــت الــذرة ثــم ضعيهــا علــى المصبــع الخــاص بالشــوي
لمــدة  5الــى  7دقائــق فقــط ,فــي هــذا الوقــت قطعــي الفطــر مــع باقــي التوابــل ضعيــه فــي وعــاء علــى النــار  .أضيفــي قليــل مــن
الزبــدة  .حركــي لمــدة  5دقائــق حتــى يميــل الــى اللــون الذهبــي  .اتركــي الخليــط يطهــى لمــدة  10دقائــق علــى األقــل  .أضيفــي
الزبــدة مــع الطحيــن لكــي تتماســك الصلصــة مــع قليــل مــن الكريمــة  .ضعــي قطــع الســتيك فــي طبــق التقديــم مــع الصلصــة المحضــرة
 ،زينيــه بالزعتــر البــري و قدميــه ســاخنًا.

ME

مرق الخضار بالطريقة الفرنسية
 6أشخاص

“مدة التحضير  25دقيقة
مدة اإلعداد  ٤٠دقيقة
درجة الحرارة  ١٩٠درجة مئوية”

المقادير
 600غ موزات خروف بدون عظم
 50غ معجون الطماطم
 10غ ملح طعام
 2غ بهار ابيض
 100غ قلب ارضي شوكي
 100غ جزر
 50غ بازيال خضراء
 100غ بصل صغير هندي
 20مل زيت ذرة
 20غ ثوم
 20غ بصل أبيض

طريقة التحضير

في المرحلة األولى ضعي وعاء على النار  .ضيفي قليل من زيت الذرة ثم قطع اللحم لكي تتحمر قليال ً لمدة خمس دقائق
فــي هــذا الوقــت انزعــي اللحــم وضعــي فــي نفــس الوعــاء البصــل والثــوم حركــي مــن وقــت ألخــر ثــم ضيفــي معجــون الطماطــم
ليطفــي لــون بنــي وأحمــر
اضيفي الماء لترين على الوجه التقريبي ثم غطي الطبق واتركيه يطهى لمدة  30دقيقة على األقل
فــي المرحلةالثانيــة ابــدأي بوضــع الخضــار لكــي تطهــي كالجــزر أوال ً ثــم بعــده األرض شــوكي والبازيــا واخرهــا البصــل الهنــدي ملحــي
وبهــري وضعــي الخليــط فــي طبــق التقديــم  .قدميــه ســاخنًا إلــى جانــب المعكرونــة بالزبــدة خاليــة الدســم
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EAT
لحم هندي كورما
 4أشخاص

المقادير
 1ك لحم ضأن منزوع منه العظم

40

 250غ بصل هندي
 10غ زنجبيل طازج
 10غ كزبرة خضراء
 2غ كزبرة يابسة
 5غ ثوم
 10غ بهارات هندية
 250غ طماطم طازجة
 10غ نعنع أخضر
 20غ كاجو
 2غ كركم بودر
 50مل حليب جوز الهند
 10غ ملح طعام
 20غ خردل حب كامل
 20مل كريمة طازجة اليت

“مدة التحضير  25دقيقة
مدة اإلعداد  35دقيقة
درجة الحرارة  ١7٥درجة مئوية”

ME
طريقة التحضير

فــي المرحلــة األولــى ضعــي اللحــم فــي مــاء ســاخن علــى النــار لمــدة خمــس دقائــق ثــم ارمــي
المــاء واغســليه جيـدًا  .فــي هــذا الوقــت حضــري الصلصــة بوضــع وعــاء علــى النــار  .أضيفــي قليــل
مــن الزيــت ثــم البصــل ،الثــوم والزنجبيــل  .بعدهــا جميــع التوابــل بــدون الكاجــو  ،حركــي لمــدة 10
دقائــق  ،ثــم اضيفــي مــرق اللحــم اذا توفــر أو المــاء  ،اتركــي الخليــط لكــي يغلــي ثــم اســحقيه
بخــاط كهربائــي يــدوي  .أضيفــي عليــه اللحــم واتركــي الخليــط يطهــى جي ـدًا بعدهــا ضعــي
الكاجــو مــع حليــب جــوز الهنــد واســحقيهم فــي خــاط كهربائــي ثــم أضيفيهــم فــوق اللحــم
ليطفــوا نكهــة طيبــة والذعــة .رشــي عليــه الكزبــرة الخضــراء وقليــل مــن الكريمــة  .قدميــة ســاخنًا
إلــى جانــب األرز األبيــض او األرز الكشــميري.

41
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 ˮالدجاج من أهم وأفضل مصادر التغذية األساسية للجسم والصحة ،ألنه
يحتوي على البروتينات ذات النوعية الجيدة ،الدهون الصحية ،الفيتامينات واألمالح
الغذائية .فهو من أهم اللحوم ،فاللحوم البيضاء هي ذات قيمة غذائية أكبر من
ً
اللحوم الحمراء ،والدجاج من أهم مصادر البروتين ألنه أيضا سهل الهضم.
تناول الدجاج يوفر الحديد لذلك يجب على المصابين بفقر الدم تناول كمية
جيدة من الدجاج .كما أنة يحتوي على الفسفور المهم في عملية آيض (الحرق)
النشويات والدهون.
يحتوي الدجاج على عنصرين يساعد في تقليل التوتر التريبتوفان والفيتامين ب،5
فأحرص على تناوله "

سفرة دار الشـفـاء
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صدور دجاج مشوية باألعشاب
 6أشخاص

المقادير

“مدة التحضير  35دقيقة
مدة اإلعداد  45دقيقة
درجة الحرارة  170درجة مئوية”

 600غ صدور دجاج طازجة
 50مل عصير برتقال
 20مل عصير ليمون

44

 5غ اعشاب طازجة ( زعتر – أوريغانو – بقدونس)
 40مل زيت ذرة
 20غ خردل ديجون
 10غ ملح طعام
 1غ بهار أبيض
الصلصة :
 200مل مرق دجاج
 2غ ملح طعام
 20غ طحين
 50مل كريمة طازجة اليت
 20مل حليب سائل خالي الدسم
 1غ بهار أبيض
 50غ طماطم كرزية للزينة
 5غ نعناع أخضر للزينة

طريقة التحضير

في المرحلة األولى أغسلي الدجاج ثم ضعي له جميع المواد كنقيع وأتركية لمدة  6ساعات على األقل  ,بعدها  ,ضعيه على مصبع الشوي حتى
ينضج ويصبح لونه ذهبيًا
في المرحلة الثانية  .حضري الصلصة بوضع المرق حتى يغلي .ذوبي الزبدة على حده أضيفي عليها الطحين ثم ضعيهم فوق المرق حركي
بالمخفقة الخاصة بالصلصة  .ضيفي باقي التوابل حتى تحصلي على صلصة ناعمة ومتماسكة  ,غلفي فيها الدجاج المشوي  .قدميها إلى جانب
األرز األبيض  .زينيه بالطماطم الكرزية والنعناع األخضر

Chic

روستد الدجاج المحمر بالفرن

المقادير
 1دجاجة تزن  1000غ مقطعة إلى  8قطع

 4أشخاص

“مدة التحضير  25دقيقة
مدة اإلعداد  40دقيقة
درجة الحرارة  175درجة مئوية”

 150غ هليون
 100غ كوسة هولندي طازجة
 100غ جزر طازج
 100كرات أبيض طازج
 50مل عصير ليمون
 200مل مرق دجاج
 20غ ثوم مدقوق
 10مل زيت ذرة
 20غ كزبرة خضراء
نقيع الدجاج
 20مل ليمون طازج
 20مل عصير برتقال
 10غ زعتر أخضر بري
 2غ اعشاب برية مجففة
 20مل زيت ذرة
 20غ خردل ديجول
 1غ بهار أبيض
 5غ ثوم طازج مدقوق

طريقة التحضير

في المرحلة األولى إغسلي الدجاج ثم ضعية في النقيع لمدة  6ساعات على األقل بعدها أدخليه الفرن لمدة  35دقيقة حتى ينضج  .في هذه
المرحلة حضري الخضروات بعد طهيها خذيها سوتيه بقليل من الزبدة والملح
حضري صلصة الليمون بوضع وعاء على النار  .أضيفي قليل من الزيت ثم الثوم و الكزبرة  .حركي لمدة دقيقة  .أضيفي مرق الدجاج والتوابل واتركي
الخليط يغلي لمدة دقيقة  .رتبي الدجاج المشوي في الطبق مع الخضروات السوتيه  .قدميه ساخنًا
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cken
دجاج مشوي بالسبانخ
 4أشخاص

المقادير
 500غ سبانخ طازجة
 50غ بصل ابيض

46

 10غ ثوم مدقوق
 30غ ليمون طازج
 1غ بهار أبيض

“مدة التحضير  25دقيقة
مدة اإلعداد  30دقيقة
درجة الحرارة  185درجة مئوية”

 30غ زيت زيتون

الصلصة البيضاء :
 250مل حليب سائل خالي الدسم
 20غ زبدة اليت
 20غ طحين أبيض
رشة بهار أبيض
رشة جوزة الطيب
 20مل كريمة طبخ خالي الدسم
 1غ ملح طعام
 800غ دجاج صدور طازجة

النقيع :
 20مل عصير ليمون طازج
 20مل عصير برتقال طازج
 5غ ملح طعام
 5غ اعشاب برية مجففة
 30مل زيت ذرة
 20مل خردل ديجون
 20غ كزبرة خضراء مفرومة
 20غ ثوم مدقوق
 5غ بقدوسن أخضر

Chic
طريقة التحضير
في المرحلة األولى إغسلي صدور الدجاج في الماء البارد ثم أعدي النقيع بوضع جميع التوابل في الخالط
إسحقيهم جيدًا  .ضعيهم فوق الدجاج واتركيهم في الثالجة لمدة  12ساعة على األقل
في المرحلة الثانية  ،ضعي وعاء على النار  .ضيفي زيت الزيتون والبصل ثم السبانخ  .حركي حتى تذبل
السبانخ جيدًا  .ضيفي الملح  ،التوابل وجففيها جيدًا من الماء
في المرحلة الثالثة  ،ضعي صدور الدجاج على مصبع الشوي لمدة 10دقائق حتى تنضج  .ثم ضعي وعاء
على النار لتحضير الصلصة البيضاء
أضيفي الحليب واتركيه حتى يغلي  ،أضيفي الزبدة المرنة مع الطحين فوق الحليب  .حركي حتى يتجانس
جيدًا  .ضعي التوابل  .أطفئي النار  .أضيفي الكريمة  .ضعي في طبق التقديم السبانخ السوتيه ثم الدجاج
المشوي  .والصلصة البيضاء  .زينيه بنقط الكاتشاب  .قدميه ساخنًا إلى جانب األرز بالعدس األخضر
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 ˮاألسماك قليلة الدهون وعالية الجودة في البروتين .فهي غنية باألوميغا3-
والفيتامينات كفيتامين "د" والفيتامين "ب( "2الريبوفالفين) ،الكالسيوم،
والفسفور والمعادن كالزنك ،الحديد ،اليود ،المغنيسيوم والبوتاسيوم.
توصي المؤسسة األمريكية للقلب تناول األسماك على األقل مرتين باألسبوع
ألنها تحتوي على العديد من العناصر الغذائية التي تقلل من ضغط الدم،
وجلطات القلب والمخ .كما أن تناول األسماك يقلل من اإلصابة بمرض الزهايمر
والتهاب المفاصل "

سفرة دار الشـفـاء
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sh

هامور بالفرن بصلصة الكاري
 4أشخاص

“مدة التحضير  35دقيقة
مدة اإلعداد  ٦٠دقيقة
درجة الحرارة  ٢٠٠درجة مئوية”

المقادير
 800غ هامور بالعظم طازج
 5غ كمون

50

 50مل عصير ليمون
 50مل زيت زيتون
 10غ ملج طعام

صلصة الكاري :
 150غ بصل
 10غ ثوم
 10غ زنجبيل
 10غ بهارات كاري
 200غ طماطم طازجة
 50مل كريمة طبخ اليت
 20مل زيت ذرة
 10غ ورق الكاري الطازج

طريقة التحضير

في المرحلة األولى إغسلي جيدًا السمك وتخلصي من الشوائب  .ملحي وبهري  .ضعي عصير الليمون ثم ضعي قطع السمك في وعاء يدخل
الفرن مع قليل من الخضروات (كالكرات والجزر والبصل والبقدونس ) لتطفي عليه رائحة ذكية  .في المرحلة الثانية حضري الصلصة بوضع وعاء على
النار وضيفي البصل ثم الثوم وكل التوابل ما عدا البهارات والكريمة  ،حركي من وقت ألخر  .ركزي الصلصة جيدًا ثم إسحقيها بالخالط ضيفي عليها
الكريمة  .سخني البهارات في مقالة  .ضعيهم فوق الصلصة ليطفوا نكهة آلزعة على الطبق .قدميه ساخنًا مع األرز األبيض

Fi

سلمون مشوي مع صلصة التارتار

المقادير
 800غ سلمون طازج بالعظم
 5غ أعشاب برية مجففة

 4أشخاص

“مدة التحضير  25دقيقة
مدة اإلعداد  35دقيقة
درجة الحرارة  195درجة مئوية”

 30مل زيت زيتون
 50مل عصير ليمون
 5غ ملح طعام
 20م خردل ديجون
مقادير الصلصة :
 100غ مايونيز اليت
 20غ مخلل خيار صغير
 5غ قبار( )Capres
 1غ ثوم مدقوق
 5غ بقدونس ناعم
 5مل عصير ليمون
الخضار :
 200غ بطاطا
 150غ كوسا هولندي
 100غ جزر طازج

طريقة التحضير

في المرحلة األولى إغسلي جيدًا السلمون بالماء البارد وجففيه جيدًا ثم ضعي الليمون والتوابل واتركيه في الثالجة لمدة  4ساعات على األقل
ثم ضعيه على مصبع الشوي لمدة عشرة دقائق حتى ينضج  ,في هذا الوقت ضعي ماء على النار مع قليل من الملح واسلقي فيها الخضار
ضعي الجزر ثم البطاطا ثم الكوسا حتى ينضجوا في المرحلة األخيرة أعدي صلصة التارتار (قطعي جميع الخضار الى قطع صغيرة ثم امزجيهم مع
المايونيز وباقي التوابل  .رتبي السلمون مع الخضار في طبق التقديم  .زينيه بالبقدونس الفرنسي .
قدميه إلى جانب صلصة التارتار.
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سلطان مشوي بصلصة الطحينة
 4أشخاص

المقادير
 1000غ سمك طازج

52

 10غ ملح طعام
 2غ بهار ابيض
 50غ كزبرة خضراء
 50مل عصير ليمون
 50غ مل زيت زيتون

صلصة الطحينة :
 100غ طحينة
 150غ ماء مثلج
 30مل عصير ليمون
 2غ ملح طعام
 10غ بقدونس مفروم ناعم

“مدة التحضير  ١٥دقيقة
مدة اإلعداد  ٢٥دقيقة
درجة الحرارة  ١٩٥درجة مئوية”

Fi
طريقة التحضير

في المرحلة األولى نظفي جيدًا سمك السلطان وافركيه بالليمون ثم بالتوابل وضعي في وسطه الثوم
والكزبرة ثم ضعية على مصبع الشوي لمدة  15دقيقة حتى ينضج
في هذا الوقت  .اسلقي البطاطا مع رشة خفيفة من الملح
ضعي الطحينة في وعاء بيضاوي مع جميع المواد وأخلطي بالمخفق حتى تتجانس الصلصة جيدًا  .رتبي
السمك المشوي في طبق التقديم مع البطاطا المسلوقة  .زينيه بالشبت الطازج
قدميه إلى جانب صلصة الطحينة والخبز المقرمش
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 ˮتعتبر المعكرونة من مجموعة الكربوهيدرات (النشويات) فهي تمنح الطاقة
للجسم .تناول المعكرونة السمراء ذو القمح الكامل ،إلحتوائها على األلياف التي
تبطئ إمتصاص السكر في الدم فتحافظ على مستوى السكر .
تحتوي المعكرونة على معدن السيلينيوم المضاد لألكسدة الذي يحمي الخاليا
من التلف ومعدن المغنسيوم الذي يساعد في عملية أيض الكربوهيدرات "

سفرة دار الشـفـاء
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STA

سباغيتي بثمار البحر وصلصة الطماطم
 4أشخاص

المقادير

“مدة التحضير  ١٥دقيقة
مدة اإلعداد  ١٥دقيقة
درجة الحرارة  ٦٠درجة مئوية”

 1حزمة سباغتي مسلوقة
 400غ طماطم طازجة ناعمة

56

250غ طماطم إيطالية معلبة ناعمة
 10غ ريحان طازج مفروم
 50غ بصل أبيض مفروم
 10غ ثوم مدقوق
 40مل زيت زيتون
 200غ ربيان طازج مقطع
 200غ سمك هامور طازج مقطع
 20م ليمون طازج
 2غ بهار أبيض
 20مل كريمة طبخ اليت

طريقة التحضير

في المرحلة األولى ضعي ثمار البحر في ماء ساخن مع قليل من الليمون لمدة دقيقتين ثم صفيه جيدًا  .في هذا الوقت حضري صلصة الطماطم
(بوضع وعاء على النار  .أضيفي البصل والثوم وزيت الزيتون قليال ً  .حركي لمدة دقيقة ثم الطماطم والملح وأتركي الخليط يطهى لمدة 10
دقائق على األقل ثم أضيفي في المرحلة األخيرة الريحان الطازج والكريمة لتطفي على الصلصة مذاق خفيف)
في المرحلةالثالثة ضعي ثمار البحر على مصبع الشوي لكي تطهي جيدًا ثم ضعيها مع صلصة الطماطم واتركيها تطهى لمدة دقيقة على
األقل لكي يتجانس الطعم  .ضعي السباغيتي في طبق التقديم ثم ضيفي فوقه صلصة ثمار البحر  .قدميها ساخنة

PAS

كانيلوني بالسبانخ وجبنة الفيتا
 4أشخاص

المقادير
1علبة كانيلوني جاهزة
 500غ سبانخ طازجة
 50غ بصل أبيض

“مدة التحضير  ٢٥دقيقة
مدة اإلعداد  ٢٥دقيقة
درجة الحرارة  ٢٠٠٠درجة مئوية”

 100غ جبنة فيتا اليت
 100غ فطر طازج
 30مل زيت زيتون
 1غ بهار أبيض
 50غ جبنة موزاريال اليت
الصلصة البيضاء :
 500مل حليب خالي الدسم
 40غ زبدة خالية الدسم
 40غ طحين ابيض
رشة جوزة الطيب
 1غ بهار أبيض
 20مل كريمة طبخ اليت

طريقة التحضير
في المرحلة األولى ضعي وعاء على النار  ،اضيفي زيت الزيتون ثم البصل .حركي لمدة دقيقة ثم اضيفي الفطر حتى يذبل ,بعدها السبانخ
ملحي وبهري واتركي الخليط يطهى لمدة عشرة دقائق  .ضعي السبانخ في مصفاة للتخلص من الماء الزائد فيه ,ثم ضيفي عليها جبنة الفيتا
وأخلطيهم جيدًا حتى يتجانسوا ،في المرحلة الثانية حضري الصلصة البيضاء بوضع الحليب في وعاء على النار حتى الغليان .ذوبي الزبدة  .اضيفي
عليها الطحين ثم ضيفيهم فوق الحليب  .حركي بالمخفقة حتى تتماسك الصلصة .ضيفي عليها التوابل وقليل من الكريمة
في المرحلة الثالثة ضعي الحشوة في وسط الكانيلوني ثم صبي نصف الصلصة في قعر طبق يدخل الفرن  .رتبي قطع الكانيلوني ثم غلفيها بما
تبقى من الصلصة  .رشي عليها جبنة المزاريال وقليل من الزعتر البري األوريغانو وقليل من زيت الزيتون وادخليها فرن معتدل الحرارة لمدة  25دقيقة
حتى تنضج .قدميها ساخنة.
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STA
الزنيا بالرومي المدخن
 4أشخاص

المقادير
 500غ الزانيا طازجة
150غ رومي مدخن

58

 150غ فطر طازج
 150غ بروكولي طازجة

“مدة التحضير  ١٥دقيقة
مدة اإلعداد  ١٥دقيقة
درجة الحرارة  ٦٠درجة مئوية”

 40مل زيت زيتون
 30غ بصل أبيض
 1غ بهار أبيض
صلصة الطماطم :

الصلصة البيضاء :

 150غ طماطم طازجة

 500مل حليب خالي الدسم

 100غ طماطم إيطالية معلبة

 40غ طحين أبيض

 20غ بصل أبيض

 40غ زبدة خالية الدسم

 5غ ثوم مدقوق

 2غ ملح طعام

 5غ ريحان طازج

 20مل كريمة طبخ اليت

 10مل زيت زيتون

رشة جوزة الطيب

 1غ ملح طعام

 1غ بهار أبيض

 1غ بهار أبيض

 50غ جبنة موزاريال اليت

PAS
طريقة التحضير

في المرحلة األولى ضعي وعاء على النار ثم قومي بتحضير الحشوة اوال ً وبعدها الصلصات  ،أضيفي زيت
الزيتون ثم البصل والفطر والبروكولي وبعدها الرومي وقليل من البهار األبيض  .حركي من وقت ألخر لمدة ثالث
دقائق
في المرحلة الثانية  ،أعدي صلصة الطماطم بوضع وعاء على النار  .اضيفي زيت الزيتون ثم البصل والثوم  ،حركي
لمدة دقيقة  .ثم أضيفي باقي التوابل واتركي الخليط يطهى لمدة  10دقائق على األقل
في المرحلة الثالثة حضري الصلصة البيضاء بوضع وعاء على النار  ،اضيفي الحليب حتى الغليان ثم ذوبي الزبدة مع
الطحين  .اضيفيها على الحليب  ،حركي بالمخفقة الخاصة بالصلصة حتى تتماسك  .ضيفي عليها التوابل والكريمة ،
ادهني قوالب الالزانيا بقليل من الزبدة ثم ضعي العجين ورتبي الصلصات على ثالث طبقات مع الحشوة إنثري عليها الجبنة .
أدخليها فرن متوسط الحرارة لمدة  30دقيقة حتى ينضج  .قدميها ساخنة
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ً
" ينصح بتناول العصائر الطازجة بدال من العصائر المحاله والمركزة كالفيمتو
وقمر الدين إلحتوائها على نسبة عالية من السكر "

سفرة دار الشـفـاء
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عصير التوت البري (الكرانبيري)
 4أكواب

“مدة التحضير  ١٥دقيقة
مدة اإلعداد  ١٠دقيقة ”

المقادير
 1ك  .توت بري طازج

62

 50غ سكر آليت (محلي)
 500غ ماء مثلج

طريقة التحضير
ضعي الفواكة مع السكر والماء في خالط العصائر واسحقي جيدًا ثم صفي الخليط في مصفاة ناعمة ضعية في أكواب التقديم  ،قدمية باردًا

الفوائد:

فاكهة غنية المذاق والقيمة الغذائية وبنفس الوقت قليلة السعرات فإذا كنت تتبع حمية غذائية هذا النوع من الفاكهة يمكن أن تتناوله
بكمية أكبر من غيره وفي نفس الوقت الحصول على قيمة غذائية عالية.
فهذه العائلة غنية جدًا بالفيتامين "ج" ،األلياف وفيتامين  9 ,والمواد المقاومة للسرطان فهذا النوع من الفاكهة يعد من الفاكهة
التي تحتل المرتبة األولى بمحاربة السرطان.

Ju

أوليفر جوس
 4أكواب

“مدة التحضير  ٢٠دقيقة
مدة اإلعداد  ٢٠دقيقة ”

المقادير
 150ك غ أفوكادو طازج
150غ آيس كريم فانيال
 250مل حليب خالي الدسم
150غ آيس كريم شوكوال
100غ موز شكيتا
50غ سكر اليت (محلي)
 50مل ماء مثلج
20غ عسل

طريقة التحضير

في المرحلة األولى حضري طبقة الشوكوال يوضع آيس كريم شوكوال في خالط الحلويات مع إضافة  60مل من الحليب والقليل من السكر المحلي.
اسحقي جيدًا ثم ضعي األفوكادو مع العسل  .وآيس كريم الفانيال وقليل من الحليب والسكر المحلي والماء وأسحقي جيدًا في المرحلة األخيرة
ضعي الموز مع باقي الحليب والسكر المحلي وإن احتجتي الماء  .رتبي ثالث طبقات في األكواب قدمية باردًا

الفوائد:
فاكهة األفوكادو هي من الفاكهة الوحيدة التي تحتوي على دهون غير مشبعة ولديها نفس فوائد زيت الزيتون ،فهي تساعد
في الحفاظ على مستوى الكوليسترول الطبيعي في الدم إلحتوائها على مادة البيتاسيتوستيرول النباتية“ ، ”Sitosterolوتحتوي
على مادة اللوتين "  " Luteinوالزياكسانثين "  " Zeaxanthinاللذين يحافظو على انسجة اللعين ويحميها من األشعة فوق
البنفسيجية التي تتلفها.
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عصير األناناس بالنعناع البري
 4أكواب

“مدة التحضير  ١٠دقيقة
مدة اإلعداد  ١٠دقيقة ”

المقادير
 400غ أناناس طازج

64

 20غ نعناع بري طازج
 250ماء مثلج
 50غ سكر آليت (محلي)

طريقة التحضير

ضعي في خالط العصائر النعناع مع  100مل من الماء واسحقي لمدة دقيقة  .صبي الخليط في أربع أكواب  .في المرحلة الثانية ضعي األناناس مع
السكر والماء وأسحقي جيدًا  .صبي العصير رويدا ًرويدًا في األكواب لكي ال يمتزج مع بعضه البعض  .زينية بالنعناع والليمون الطازج  .قدمية باردًا

الفوائد:
قد بينت الدراسات حسب المنظمة األمريكية للسرطان أن تناول األناناس قد يقلل من اآلثار الجانبية لعالج مرض السرطان باألشعة،
كإلتهاب الفم والحنجرة .فهو مضاد أكسدة قوي إلحتوائه على نسبة عالية من الفيتامين "ج".

Ju

عصير جوز الهند الوردي
 4أكواب

“مدة التحضير  10دقيقة
مدة اإلعداد  10دقيقة ”

المقادير
 400مل حليب جوز الهند
 2غ بودرة جوزة الهند
 60غ فراولة طازجة
 50مل كريمة طازجة اليت
 50غ سكر أبيض اليت
 50مل ماء مثلج

طريقة التحضير

ضعي جميع المواد في خالط العصائر ما عدا الفراولة  ,اخلطي جيدًا لمدة دقيقة بعدها ضيفي الفراولة  ,اخلطي لمدة دقيقة  ,ضعي الخليط
في أكواب  .قدميه باردًا

الفوائد:
حليب جوز الهند :يقوي الجهاز المناعي إلحتوائه على مضادات البكتيريا ،والفطريات والفيروسات ،فهو يحمي من اإلنفلونزا.
كما أنه يحتوي على الدهون األساسية التي تعمل كمطهر طبيعي ويحمي فروة الرأس من القشر ،الحكة ،الجفاف والتهاب الجلد.
باإلضافة إلى ذلك ،فهو مرطب طبيعي للبشرة ويساعد في تقليل التجاعيد والشيخوخة.
تعتبر فاكهة الفراولة من أغنى المضادات األكسدة ،فهي تحتوي على مادة الفالفانيد “ ،”Flavanoidما تشمى األنثوسيانين "
 " Anthocyaninفقد بينت الدراسات أن تناول هذه الفاكهة قد تقلل من خطر جلطات القلب بنسبة  %32عند النساء البالغين.
كما أن الفالفانيد كويرستين "  " Quercetinالموجود في الفراولة يعمل طبيعي كمضاد لإللتهاب ،الذي يقلل من تصلب الشرايين
وتراكم الكوليسترول الضار في األوردة الدموية “ ”LDL
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" يمكنك تحضير حلويات ذات سعرات حرارية منخفضة في المنزل من خالل
استعمال الحليب القليل الدسم والقشطة قليلة الدسم ،واستعمال كمية
معتدلة من الزيوت والسكر ،وباإلضافة إلى خبز الحلويات بدل قليها أو حتى
تناولها نيئة "

سفرة دار الشـفـاء
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E TS
قطايف بصلصة البرتقال
 8أشخاص

المقادير

68

“مدة التحضير  35دقيقة
مدة اإلعداد  25دقيقة
درجة الحرارة  140درجة مئوية”

 200غ طحين أبيض اكسترا
 20غ نشا (كورن فالور)
 5غ سكر اليت
 5غ خميرة فورية
 20مل حليب خالي الدسم
 250غ ماء على الوجه التقريبي.

صلصة الطماطم :
 200مل عصير برتقال
 20غ قشر برتقال جوليان
 50غ سكر ابيض اليت
 50غ زبدة خالية الدسم
 1صفار بيضة
 1غ فانيال
 250غ قشطة طازجة أو قشطة مطبوخة
 20غ فستق حلبي مطحون

طريقة التحضير

فــي المرحلــة األولــى حضــري العجينــة  .بمــزج جميــع المــواد مــع بعضهــا واتركيهــا لكــي تختمــر جيــدًا فــي مــكان دافــئ  .ضعــي
العجينــة فــي كيــس خــاص بالحلويــات ثــم صبيهــا علــى مصبــع خــاص أو فــي مقــاه تفــال  .حمريهــا فقــط مــن جهــة واحــدة  .ضعيهــا
علــى ورق نشــاف.
فــي المرحلــة الثانيــة  -حضــري صلصــة البرتقــال .بوضــع وعــاء علــى النــار  -أضيفــي الســكر المحلــي مــع صفــار البيــض ثــم البرتقــال والزبــدة
علــى نــار هادئــة  .حركــي علــى شــكل رقــم  8لمــدة  4دقائــق تقريبــً حتــى تحصلــي علــى صلصــة لزجــة ومتامســكة  .ضعــي الصلصــة
فــي قعــر الطبــق ثــم القطايــف المحشــية بالقشــطة  .زينيهــا بالفســتق الحلبــي والنعنــاع األخضــر .قدميهــا بــاردة

S WE
باي الكرز
 6أشخاص

“مدة التحضير  30دقيقة
مدة اإلعداد  35دقيقة
درجة الحرارة  180درجة مئوية”

المقادير
العجينة :
200غ زبدة خالية الدسم
 50غ سكر اليت
 1برش ليمونة
 1بيضة كاملة
 300غ طحين
 1غ فانيال
الحشوة:
 300غ حشوة كرز جاهزة

طريقة التحضير

فــي المرحلــة األولــى أعــدي العجينــة بوضــع الزبــدة مــع الســكر فــي الخــاط كهربائــي  .إخفقــي لمــدة  5دقائــق حتــى تنعــم الزبــدة
جيـدًا  .أضيفــي البيــض  -ثــم الطحيــن دفعــة واحــدة  .غلفــي العجينــة بــورق نايلــون وضعيهــا فــي الثالجــة لمــدة أربــع ســاعات بعدهــا
مــددي العجينــة علــى رخامــة مرشوشــة بالطحيــن ثــم ضعيهــا فــي قالــب بســماكة  1ســم  .ضعــي الحشــوة فــي الوســط وغلفيهــا
بطبقــة ثانيــة  .أدخليهــا فــرن معتــدل الحــرارة  180درجــة لمــدة  35دقيقــة حتــى تنضــج  .قدميهــا بــاردة إلــى جانــب اآليــس كريــم أو
صلصــة الفانيــا

69

مستشفى دار الشفاء  -رمضان 2016

E E TS
كريم بروليه بالفراولة البرية
 4أشخاص

المقادير

70

“مدة التحضير  15دقيقة
مدة اإلعداد  25دقيقة
درجة الحرارة  140درجة مئوية”

 500مل حليب خالي الدسم
 500مل كريمة خالية الدسم
 100غ سكر اليت كريستال
 1برش ليمونة
 1غ فانيال عود
 200غ فراولة
 6صفار بيض

طريقة التحضير

فــي المرحلــة األولــى ضعــي صفــار البيــض مــع الســكر المحلــي وأخفقــي لمــدة  3دقائــق بالمخفــق مــع الفانيــا وبــرش الليمــون .
أضيفــي الحليــب والكريمــة واخفقــي حتــى يتجانــس الخليــط  .ضعــي الخليــط فــي قطعــة قمــاش او مصفــاة ناعمــة ثــم ضعيــه فــي
قوالــب خاصــة بالفــرن علــى ان تكــون ســماكة القالــب  2ســم  .ضعــي األطبــاق فــي وعــاء  .أضيفــي المــاء بعلــو  1ســنتم وادخليــه فــرن
متوســط الحــرارة لمــدة  25دقيقــة حتــى ينضــج  .عنــد التقديــم اضيفــي الســكر األســمر علــى الوجــه  .ادخليــه فــرن حــام  .قدميــه فــي
نفــس الوقــت إلــى جانــب البســكويت اإليطالــي بنكهــة الشــوكوال

SW
سيغار بالفواكه
 6أشخاص

المقادير

“مدة التحضير  20دقيقة
مدة اإلعداد  25دقيقة
درجة الحرارة  180درجة مئوية”

العجينة :
50غ زبدة خالية الدسم
 50غ سكر اليت
 50غ بياض بيض
 30غ طحين
 20غ لوز بودرة
 1غ فانيال
الحشوة:
 500مل حليب خالي
الدسم
 2بياض بيض
 50غ سكر اليت
 1برش ليمونة
 60غ نشا ذرة
 1غ فانيال
فواكه :
 100غ كيوي
 100غ مانجو

طريقة التحضير

فــي المرحلــة األولــى جهــزي العجينــة بوضــع الزبــدة والســكر فــي خــاط الحلويــات .امزجــي حتــى ينعــم الخليــط  .ضيفــي بيــاض
البيــض واحــده تلــو األخــرى ثــم الطحيــن واللــوز  .مــددي العجيــن علــى نايلــون حــراري بشــكل دائــري وادخليهــا فــرن متوســط الحــرارة
 180درجــة عندمــا تأخــذ لــون اإلحمــرار علــى أطرافيهــا اخرجيهــا فــورًا ثــم لفيهــا علــى عــود خشــبي مبــروم .جهــزي الحشــوة بوضــع
الحليــب علــى النــار مــع بــرش الليمــون  ،اخفقــي بيــاض البيــض مــع الســكر المحلــي جي ـدًا والفانيــا والنشــا ،يوضــع قليــل مــن الحليــب .
صفــي المزيــج وضعيــه فــوق الحليــب  .حركــي حتــى يتماســك جي ـدًا ثــم احشــي بــه البســكويت وضعــي الفواكــه المقطعــة علــى
الجهتيــن  .زينيــه بالشــوكوال  .قدميــه بــاردًا
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