افتتاحية
شهر رمضان على األبواب ،وككل
سنة هذا الشهر الكريم يأتي
ليذكرنا بأهمية بعض األشياء
البسيطة كالقرب من الله ،التركيز
على األساسيات ومنح الوقت
لكل من نحب .وإديال تسهر
دائما على مرافقة كل العائالت
المغربيات وخصوصا األمهات من
خالل تزويدهن بأفكار ،معلومات
ووصفات تجعل من هذا الشهر،
فرصة لإلستمتاع بجو رمضاني
رائع مع األحباب ،دون قضاء الكثير
من الوقت في التفكير في عبء
المطبخ.
يعتبر شهر رمضان فرصة مثالية
لوضع عادات صحية وتغيير بعض
قواعد التغذية .في هذا العدد،
نزودك بكل ما يخص صحتك خالل
هذا الشهر الكريم التباع نظام غذائي
يجمع بين أطباق لذيذة وصحية
في نفس الوقت ،كما سنتعرف
على التغذية المناسبةللحوامل .
ستجدين أيضا في هذا العدد أفكار
لالهتمام بنفسك وجمالك.
وبما أن شهر رمضان ،ال يقتصر
على االعتناء بالجسد فحسب ،بل
يعتبر الشهر المناسب لتغذية الروح
وإعادة ترتيب أولوياتك ،فحرصنا
في هذا العدد على تزويدك بنصائح
فعالة لتنظيم وقتك لالستمتاع بهذا
الشهر الفضيل فيما يحلو لك من
روحانيات ،قراءة أو قضاء بعض
الوقت مع عائلتك الصغرى.
إديال تتمنى لك شهر رمضان مبارك
مع أطيب المتمنيات.

صحة وتغذية :نصائح متنوعة لرمضان صحي مع إديال
 رمضان ومشاكل الهضم :ما هي األعشاب المناسبة ؟ -الحليب النباتي :ما هي األنواع المتوفرة،
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صحة وتغذية

رمضان ومشاكل الهضم :ما هي األعشاب المناسبة ؟

خالل شهر رمضان تزداد مشاكل الجهاز الهضمي .فباإلضافة إلى اإلنتباه إلى النظام الغذائي واستهالك أطعمة غنية
باأللياف والفيتامينات ،تعتبر األعشاب مكمل صحي وفعال للتخفيف من اإلنتفاخ ،الغازات واإلمساك.

الطريقة الصحية إلستهالك األعشاب

مشروب صحي باألعشاب :

تستهلك األعشاب عامة على شكل شاي خصوصا بعد األكل .وفي حالة مواجهة مشاكل الجهاز الهضمي،فتحضير
الشاي باألعشاب هي عادة يستحسن اإللتزام بها طيلة شهر رمضان.
يمكن إستخدام مجموعة من األعشاب المعروفة بنجاعتها ضد اإلنتفاخ والغازات وكل مشاكل الجهاز الهضمي ،من
أبرزها  :الشمرة (البسباس) ،الزيزفون ،الكروية ،الكمون ،اليانسون ،النافع ،الزعيترة أو البابونج ،السالمية...

أطباق تجمع بين الصحة والنكهات اللذيذة :

لالستفادة من كل الفوائد الصحية التي تقدمها األعشاب ،فاستخدامها ال يقتصر فقط على تحضير مشروبات ساخنة
بل يمكن اإلستمتاع بكل منافعها من خالل الطبخ واستعمالها في الوصفات رفقة السلطة ،أطباق اللحوم المشوية
واألسماك .األعشاب التي تتماشى بامتياز مع الطبخ تتجسد في  :المعدنوس،أزير ،الزعيترة ،الزعتر ،الحبق ..ويمكن
كذلك استعمال الزنجبيل الطري والكركم لهم دور فعال في تحسين عمليات الهضم.

النافع  :فوائد عديدة
يشتهر النافع أو اليانسون األخضر بدوره كمضاد للتشنج ،ويوصى
به لعالج صعوبة الهضم واالنتفاخ .يشرب شاي النافع عدة مرات
خالل اليوم أو بعد وجبة الفطور أو العشاء فهو يعزز الهضم بشكل
كبير.
يساعد النافع أيضا على تقليل اإلضطرابات العصبية لعسر الهضم
مثل تقلصات أعضاء الجهاز الهضمي ،خفقان القلب والغيثان.
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صحة وتغذية

رمضان ومشاكل الهضم :ما هي األعشاب المناسبة ؟
الكروية  :منافع بالجملة
للكروية فوائد عديدة ،فهي تستخدم كمساعد للجهاز الهضمي بعد األكل لمنع االنتفاخ وتخفيف التقلبات المعدية
المعوية ،وهي مضادة للتشنجات وتساعد في طرد الغازات ،والتخفيف من آالم البطن ،كما تساعد بذور الكروية
في معالجة المغص المعوي خصوصا عند األطفال والرضع ،وإدرار اللبن عند المرضعات وتسكين آالم الرحم بعد
الوالدة.

الحليب النباتي :ما هي األنواع المتوفرة ،طريقة االستعمال،
وما هي مميزاته؟
أصبح الحليب النباتي يعرف انتشارا كبيرا لكل ما له
من فوائد صحية من ضمنها الفيتامينات واألمالح
المعدنية .وال تقتصر مميزاته هنا ،فهو يعتبر حاال
لألشخاص النباتيين وكذلك الذين يعانون من عدم تحمل
الالكتوز .فتجنب الالكتوز يساعد على تسهيل عملية

الهضم،خصوصا أن الالكتوز بمجرد دخوله إلى القولون
يختمر ويتسبب في إنتاج غاز مصحوب عامة باالنتفاخ.
فما هي أنواع الحليب النباتي المتوفرة ،ما هي مميزاته
وماهي طريقة استخدامه؟

حليب الجوز:

ال يحتوي على الالكتوز أو الغلوتين أو الكوليسترول ،فهو غني بالفيتامينات وخاصة فيتامين  Eوالمعادن (الزنك
جدا ،يمكن إذا استخدامه بسهولة كحليب
والكالسيوم والحديد والمغنيسيوم والبوتاسيوم) .يتميز بقوام وطعم خفيف ً
األبقار.

وصفة عصير صحية :عصير الكيوي والسبانخ

 5أوراق كبيرة من السبانخ الطازجة 3 ،كيوي 30 ،سنتيلتر من حليب اللوز 1 ،ملعقة كبيرة من بذور الشيا.
القيمة الغذائية :الكيوي (مضاد لألكسدة ،فيتامين  - )Cالسبانخ (فيتامينات  ، A، B ، C ، Kمغنيسيوم  ،حديد )  -بذورجدا باأللياف والكالسيوم).
الشيا (غنية ً
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صحة وتغذية

الحليب النباتي :ما هي األنواع المتوفرة ،طريقة االستعمال،
وما هي مميزاته؟

 -حليب الشوفان:

يتميز حليب الشوفان بكونه مصدر غني للفيتامينات خاصة -Bو .E-كما أنه خالي من الالكتوز والكولسترول مثل غيره
جدا من الدهون .ولكن عكس ما قد نعتقده ،فإن حليب الشوفان
من المشروبات النباتية ويحتوي على نسبة منخفضة ً
غير خالي من الغلوتين.

وصفة عصير بسعرات حرارية منخفصة
المقادير

القيمة الغذائية

•  8فراولة،
جدا،
•  1موز ناضج ً
•  30جم من دقيق الشوفان،
•  30سنتيلتر من حليب الشوفان.

 الفراولة (منخفض السعرات الحرارية،غني باأللياف)
 -الموز (المغنيسيوم ،البوتاسيوم).

 -حليب األرز:

جدا من الدهون ،فإن حليب األرز سهل الهضم بشكل خاص .ال يحتوي على
باإلضافة إلى محتواه المنخفض ً
الكوليسترول ويتميز بغناه بالكربوهيدرات.

وصفة عصير غني باأللياف يسهل عملية الهضم
المقادير

القيمة الغذائية

•  25سنتيلتر من حليب األرز
•  1خوخ منزوع النواة
•  75جرام مانجو
• القليل من الزنجبيل حسب الرغبة.

 عصير الخوخ والمانجو (غني باألليافوفيتامين ج)
 -الزنجبيل (يسهل الهضم).

وصفة سهلة لتحضير حليب اللوز في البيت
الطريقة
انقع  100جرام من اللوز المقشر طوال الليل .بعد شطفها ،ضعيها في
خالط مع  500مل من الماء .اخلطيها بكامل قوتها لمدة دقيقتين .قم
بالتصفية من خالل منخل ناعم إلزالة بقايا اللوز.

6

نســاء

صحة وتغذية

أهم فوائد تناول الموز خالل أيام الصيام

الموز من أنواع الفواكه التي تجمع بين المذاق
الشهي والفوائد الصحية العديدة ،لذا يجب إدراجه
ضمن الفواكه األساسية التي ينبغي تناولها خالل
أيام الصيام  ،فهو يوفر مجموعة من الفيتامينات
والمعادن التي يحتاجها الجسم ،ومضادات
األكسدة ،التي تعزز صحة األوعية الدموية ،وإنتاج
الكوالجين ،وتحسين وظائف الجهاز المناعي.
أبرز فوائد الموز زيادة الطاقة في الجسم بفضل
احتوائه على السعرات الحرارية ،فإنه يرفع مستوى
النشاط اليومي ،ومن فوائده يحتوي على
مستويات عالية من البوتاسيوم ،الذي يساعد
في تقليل التقلصات العضلية ،والحفاظ على
مستويات ضغط الدم في الجسم .ويعتبر الموز
مثاليا للتخفيف من حرقة المعدة ،حيث يساعد
على إزالة الحمض الموجود في المعدة .ويحتوي
الموز على نسبة كبيرة من الحديد الذي يساعد على
تحفيز إنتاج خاليا الدم الحمراء ،التي تقلل من نسبة
اإلصابة بفقر الدم ،كما أنه غني بفيتامين ب 6الذي
ينظم مستويات السكر في الدم.
يساعد الموز في تحسين الحالة المزاجية بفضل
احتوائه على المغنيسيوم  ،وعلى الحمض األميني
تربتوفان ،الذي يعمل على إفراز هرمون يسمى
السيروتونين ،المعروف باسم هرمون السعادة.

مصادر طبيعية غنية بمعدن المغنيسيوم
المغنيسيوم ،هو أحد األمالح المعدنية الضرورية لعمل الجسم بشكل سليم ويعتبر عنصر فعال ضد التوتر كما
يساعد الجسم على امتصاص الكالسيوم .ينصح خبراء التغذية بإدخال العناصر الغذائية الغنية بالمغنيسيوم في
النظام التغذية اليومي للحصول على الكميات الالزمة من المغنيسيوم لتوازن الجسم ،وهي:
• الموز.
• الشوكوالتة الداكنة.
• الخضر الورقية مثل السبانخ والسلق …
• الكينوا.
ً
وخصوصا اللوز والكاجو.
• المكسرات النيئة
• الحبوب الكاملة والبقوليات مثل العدس ،الفاصولياء،
فول الصويا…
• األفوكا.
• جبنة الصويا (التوفو)
• سمك السلمون.
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صحة وتغذية

تعزيز المناعة:
الحليب الذهبي ..مشروب سحري لتعزيز المناعة

الحليب الذهبي أو ما يسمى بالمشروب السحري هو عبارة عن مزيج لمجموعة من التوابل التي تتكون من الفلفل
األسود ،الكركم ،الزنجبيل والقرفة .تضاف هذه المكونات للحليب رفقة العسل ونحصل بذلك على وصفة ذات قيمة
غذائية غنية بالفوائد لتعزيز مناعة الجسم وحمايته ضد األمراض والفيروسات.

أهم فوائد الحليب الذهبي :

• يقوي جهاز المناعة (مضاد للجراثيم ومطهر)
• يعمل كمنظم للكوليسترول
• مضاد التهاب
• مضاد األكسدة

• مسكن (فعال في تخفيف الصداع النصفي)
• تحسين عمليات الهضم
• مضاد لالكتئاب (فعال في حالة االكتئاب والكآبة)

وصفة المشروب السحري
المقادير

طريقة التحضير :

فوق نار هادئة ،نضع الحليب ثم نضيف
• كوب من الحليب
• ملعقة صغيرة من الكركم.
كل التوابل ما عدا الفلفل األسود .نقوم
• ربع ملعقة صغيرة من الفلفل
بتحريك جميع المكونات حتى يصل
األسود.
• نصف ملعقة صغيرة من القرفة .المشروب إلى الغليان.
خارج النار نضيف الفلفل األسود والعسل
• ربع ملعقة صغيرة من الزنجبيل.
• ملعقة صغيرة من العسل.
ثم نحرك جيدا .ويقدم ساخنا قبل النوم  .
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نصيحة الحلويات

بدائل قوية لتعويض السكر

• سكر جوز الهند أو شراب الصبار (الذي يبلغ
مؤشر نسبة السكر في الدم به بين  35و 19
على التوالي)
• الشوكوالتة ( 99٪كاكاو ،أو على األقل بين
 80و ،)85٪
• الفواكه الجافة
• الفانيليا
• القرفة

أسرار نجاح الكيك
هبوط الكيك ،تشقق الكيك ،تعجين الكيك ،من األمور التي توضح أنه ثمة أخطاء في إعداد الكيك ،لتحضير الكيك
المنزلي بنجاح ،هناك طرق بسيطة يجب معرفتها إلعداد الكيك وأشهر أنواع الحلويات.

أسرار نجاح الكيك
يجب إخراج البيض من الثالجة قبل بدء تحضير الكيك
ليكون بدرجة حرارة الغرفة ،ألن ذلك يؤدي إلى عدم نضوج
الكيك من األطراف بشكل متساو.
أول عملية نحو نجاح الكيك هو التأكد من درجة حرارة
الفرن ،لهذا يجب تسخين الفرن أوال على األقل 10
دقائق ،وعلى درجة  180درجة مئوية ،قبل إدخال الكيك
للحصول على حلوى خفيفة وطرية.
تعد خميرة الحلويات إديال من المواد الرافعة ،لهذا يجب
الحرص على استعمالها.

لتجنب وجود أي تكتالت داخل خليط الكيك ،من المهم نخل
الدقيق بشكل جيد.
من أهم أسباب هبوط الكيك في المنتصف ،فتح باب
الفرن قبل المدة الالزمة له وهي  30دقيقة األولى
من خبز الكيك ،فذلك يؤدي إلى انخفاض درجة الحرارة
وبالتالي هبوطه.
ينبغي الحرص على استعمال نفس الكوب أي نفس
الحجم في كيل جميع المواد المستعملة ،وبدون أي
نقصان أو زيادة فيها
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أوقات الصالة

أوقات الصالة في رمضان حسب مدينة الرباط و ما جاورها
اليوم

 2أبريل
 3أبريل
 4أبريل
 5أبريل
 6أبريل
 7أبريل
 8أبريل
 9أبريل
 10أبريل
 11أبريل
 12أبريل
 13أبريل
 14أبريل
 16أبريل
 17أبريل
 18أبريل
 19أبريل
 20أبريل
 21أبريل
 22أبريل
 23أبريل
 24أبريل
 25أبريل
 26أبريل
 27أبريل
 28أبريل
 29أبريل
 30أبريل
 1ماي
 2ماي
 3ماي

الفجر
04:44
04:42
04:41
04:39
04:38
04:36
04:35
04:33
04:32
04:30
04:29
04:27
04:26
04:24
04:23
04:21
04:20
04:18
04:17
04:15
04:14
04:13
04:11
04:10
04:08
04:07
04:06
04:04
04:03
04:02
04:00

الشروق
06:11
06:10
06:08
06:07
06:06
06:04
06:03
06:02
06:00
05:59
05:58
05:57
05:56
05:54
05:53
05:52
05:51
05:50
05:48
05:47
05:46
05:45
05:44
05:43
05:42
05:41
05:40
05:39
05:38
05:37
05:36

الظهر

العصر

12:39
12:38
12:38
12:38
12:37
12:37
12:37
12:37
12:36
12:36
12:36
12:36
12:35
12:35
12:35
12:35
12:35
12:34
12:34
12:34
12:34
12:34
12:33
12:33
12:33
12:33
12:33
12:33
12:33
12:33
12:32

16:08
16:08
16:08
16:08
16:09
16:09
16:09
16:09
16:09
16:09
16:09
16:09
16:09
16:09
16:09
16:09
16:09
16:09
16:10
16:10
16:10
16:10
16:10
16:10
16:10
16:10
16:10
16:10
16:10
16:10
16:10

المغرب
18:58
18:59
18:59
19:00
19:01
19:02
19:02
19:03
19:04
19:05
19:05
19:06
19:07
19:08
19:08
19:09
19:10
19:11
19:11
19:12
19:13
19:14
19:14
19:15
19:16
19:17
19:17
19:18
19:19
19:20
19:21

العشاء
20:14
20:14
20:15
20:16
20:17
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عائلتي حياتي

ما هي التغذية المناسبة للحوامل خالل شهر رمضان؟

تتساءل النساء الحوامل دائما ،إن كان صيام شهر رمضان يشكل خطر ا على صحتهن أم ال .نجيب على هذا التساؤل
من خالل هذا المقال :

ضرورة استشارة الطبيب :

عامة ال يشكل الصيام خطر ا على صحة المرأة الحامل ،إال أنه
يستحسن دائما استشارة الطبيب المختص قبل شهر رمضان.
تعد زيارة الطبيب جد مهمة التخاذ قرار الصيام ،لتتأكد من عدم
وجود أي خطر على صحة الطفل واألم أو نقص في الحديد أو
الفيتامينات.

متى يجب توقيف الصيام ؟  

  إن قررت المرأة الحامل الصيام ،فالبد من االنتباه إلى بعض
المؤشرات إليقاف الصيام في حالة ظهور أيا منها  :التعب،
العطش المفرط ،الغثيان ،رؤية غير واضحة ،التقيؤ ،الدوار...

ما هي التغذية المناسبة للحوامل؟

 ينبغي على المرأة الحامل أن تلتزم بتناول ثالث وجبات رئيسية:الفطور ،العشاء ،السحور ووجبة خفيفة.
 يجب أن تعتمد وجبة الفطور على النشويات وعلى القليل منالسكريات لتحسين مستويات السكر في الدم كالتمر.
تناول الفواكه والخضروات فهي مصدر للفيتامينات والمعادنواأللياف ومضادات األكسدة ويمكن تناولها بطرق مختلفة ،إما
طازجة أو مطبوخة.
ضرورة ترطيب الجسم عن طريق شرب الماء ،الشايوالمشروبات الساخنة مع تجنب بعض األعشاب التي قد تشكل
خطر ا على الجنين.
 الحرص على استهالك السمك والدجاج خالل وجبة العشاء. -وجبة السحور جد مهمة ،يجب أن تحتوي على :السكرياتالبطيئة كخبز القمح الكامل أو خبز الذرة وكوب من الحليب ،كوب
من الماء.
يمكن أيضا تحضير الشوفان بالحليب وتزيينه بالفواكه الطازجةوالجافة .تعتبر هذه الوجبة األخيرة جد متكاملة.
تفادي أن تكون وجبتي الفطور والعشاء ثقيلتين.

نصيحة عامة  :حذار من السكر
يتميز نمط حياتنا الحالي بالخمول والتغذية غير الصحية ،الشيء الذي يسبب تزايد السمنة،
ومرض السكري ،وخالل فترات معينة من الحياة نكون أكثر عرضة للخطر ،مثل الحمل الذي
يشكل فترة حرجة لألم والطفل ،إذ يعد سكري الحمل من أهم المضاعفات التي يمكن أن
تصاب بها الحامل .لذا يجب الحرص على مراقبة مستوى السكر في الدم بانتظام ،كي ال
يزداد احتمال خطر إصابة الجنين بمشاكل صحية.
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أناقة وتاويل

الفيتامينات  :مركز حقيقي للجمال

تحتوي الفيتامينات على عدد كبير من المزايا الي تلعب دور فعال في تعزيز جمال البشرة والشعر .إليك فوائد
الفيتامين : C،E،A

فيتامين س ،صديق البشرة

لفيتامين س قدرة كبيرة على تعزيز إنتاج اإليالستين وألياف الكوالجين ،حيث يساعد في تقليص الخطوط الدقيقة
بشكل واضح ،وله تأثير مضاد للشيخوخة إذا تم استخدامه على المدى الطويل ،وهو يحافظ بالتأكيد على شباب
البشرة .االستعمال اليومي لفيتامين س له تأثير إيجابي ألنه يمنح البشرة مظهرا مشرقا وصحيا ،فهو يساهم في
تقليل إنتاج الميالنين ،الشيء الذي يقلل من البقع الداكنة ،ويمنح البشرة تفتيحا وتجانسا أفضل.

فيتامين  ،Eفيتامين الجمال من الرأس حتى أخمص القدمين

يعد فيتامين  Eمركزا آخر لجمال البشرة ،ألنه يساهم في حماية البشرة بفضل مقاومة العوامل البيئية الملوثة وأشعة
الشمس .كما أن تأثيره المضاد لألكسدة يؤخر الشيخوخة الناتجة عن الجذور الحرة الزائدة التي تتداخل مع إنتاج الكوالجين
وتجديد الخاليا .مع االستخدام المستمر للمواد التي تضم فيتامين  Eتصبح البشرة أكثر نضارة وشبابا ونعومة .إضافة
إلى جمال البشرة ،فإن لفيتامين  Eخصائص مرطبة ومرممة لنسيج الشعر.

فيتامين أ ،فيتامين التقشير بامتياز

يسمى أيضا الريتينول -ريتينالديهيد ،ينعم فيتامين  Aنسيج البشرة ويمنحها إشراقا ،مما يؤكد فعاليته في العالج
المضاد لحب الشباب .له أيضا ميزة التقليل من البقع البنية .لالستعمال اآلمن لفيتامين  Aإستخدامه بشكل تدريجي،
من حيث الكمية أو عدد االستعماالت ،من أجل التحقق من تحمله يستحسن استعماله مرتين في األسبوع ،ثم
الوصول لثالث مرات) .من المهم أيضا وضعه فقط في المساء والجمع بين استخدامه دائما مع واقي الشمس .وال
ينصح باستعماله في حال اإلصابة بحساسية البشرة.

زيت أركان  :حل فعال ضد األظافر الهشة
لتغذية وتقوية األظافر ،تنقع في مزيج بكميات
متساوية من زيت األركان وعصير الليمون الحامض،
تترك لمدة  20دقيقة ،ثم تغسل اليدان بصابون ناعم.
وخالل هذه الفترة ال يوضع طالء األظافر.
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اليفستايل

 6أفكار لالستمتاع بشهر رمضان بدون تعب

خالل شهر رمضان ،يصبح من الصعب الموافقة بين العمل ،المطبخ والروحانيات .لذا يجب اتباع مجموعة من
الخطوات لتسهيل حياتك اليومية وتنظيم الوقت .بحيث يصبح من الممكن لك االهتمام بعملك ،بيتك ،نفسك
وفرائضك الدينية دون إهمال أي جانب.

التخطيط :

أول شيء ،عليك تخطيط أيامك وأهدافك خالل هذا الشهر الكريم عن طريق جدول المهام الخاص بك ،والبدء كل
يوم بالمهم إلى األقل أهمية .هذه الطريقة ستساعدك على عدم تشتيت فكرك وعدم نسيان أي مهمة .بحيث هذا
الجدول سيمنح لك رؤية عامة على كل ما يجب القيام به وتقسيم اليوم بشكل يناسبك ويناسب أولوياتك.

احترام الجدول وتحديد وقت معين لكل مهمة :
لكي تكون عملية التخطيط ذات فائدة حقيقية ،يلزم تحديد مدة زمنية معينة لكل مهمة .دور هذا التحديد هو االلتزام
بالوقت وتعلم فن إدارته ،فهذه الطريقة ستساعدك على تحقيق أهدافك في وقت محدد واستغالل الوقت
المتبقي للراحة ،العبادات أو القيام بكل األشياء التي تبسطك.

اإلعتماد على التنظيف اليومي

كل يوم خصصي مدة معينة ال تتجاوز  15دقيقة إلعادة ترتيب البيت وغسل األواني حتى ال تتراكم األطباق فيالمطبخ وتسبب الفوضى .بهذه الطريقة ستصبح مهام المنزل أقل تعب والمنزل سيكون دائما مرتب ونظيف.
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اليفستايل

 6أفكار لالستمتاع بشهر رمضان بدون تعب

التجهيز المسبق لألطباق :

من الخطوات التي ستسهل عليك حياتك اليومية خالل رمضان ،هي التجهيز المسبق لبعض الوصفات وتخزينها في
المجمد  :كصلصة الطماطم ،عجينة البيتزا ،المقبالت وغيرها من األغدية كالخضر المقطعة مسبقا أيضا.

أهمية ترك وقت محدد لالعتناء بالنفس :

لإلحساس باالرتياح واالستمتاع بهذا الشهر الفضيل و كل ما يجلبه من سكينة وطمأنينة ،يمكن تخصيص ساعة في
اليوم لمنح النفس بعض المتعة وجعلها األهم ،إنها لحظة من السعادة والصفاء السترجاع األنفاس من أجل مواجهة
مشاكل الحياة اليومية ،يمكن خالل هذا الوقت القيام بأبسط األشياء التي تريحك .هذا األمر سيجعلك سعيدة أكثر
ومستعدة لتوفير وقت أكبر ألسرتك.

اشراك عائلتك الصغرى في بعض المهام :

وكنصيحة أخيرة ،حاولي سيدتي إشراك زوجك وأطفالك في ترتيب البيت والحفاظ عليه وذلك عن طريق تقسيم
المهام .فمثال عند العودة من المدرسة والعمل يمكنكم تحضير طاولة األكل مع بعض .أو إن كنت ستطبخين األكل
يمكن لزوجك القيام بالتمارين المنزلية مع األطفال .هذه الطريقة ستخفف عليك عبء المنزل وفي نفس الوقت
ستمكنك من تقاسم لحظات جميلة مع عائلتك الصغرى.
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وصفات إديال
الكريب

المقادير
• علبة هوم ميد كريب
• شوكوالتة للذهن
• نصف لتر حليب
• 3حبات موز
•  3م ك زبدة
• 50غ جوز
• 100غ جبن مبشور.

الطريقة
 )1في خالط كهربائي نسكب الحليب ثم محتوى علبة هوم ميد كريب ثم نخلط
حتى نحصل على خليط متجانس.
 )2في مقالة خاصة بالكريب نطهو العجين ويستحب أن تكون مقالة 30سم
للحصول على الحجم المطلوب.
 )3نأخذ الكريب عندما يبرد بواسطة السكين من نقطة الوسط إلى األسفل
نحدث شرخ.
 )4نمأل ربع بالشوكوالتة ثم نرص في الربع الثاني قطع الموز ونلف الربع
الثالث بالجوز المحمص ثم نلفه والربع األخير بالجبن المبشور ونلفه حتى
يصبح عندنا كريب مثلث بداخله طبقات من الحشو.
 )5نأخذ مقالة نضع فيها الزبدة وفوق نار متوسطة نضع الكريب يتحمص من
الجانبين .ويقدم ساخنا

نصيحة الشاف:
ليبقى الكريب جيدا تعزل كل واحدة على حدة عند الطهي.

بالصحة و الراحة
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وصفات إديال
باناكوطا بالمونك

المقادير
• نصف لتر حليب
•  200مل كريم فريش
•  1م ك باتيسيير إديال
•  1علبة فالن فاني إديال
•  1علبة فالن موز إديال
•  1عصير حامضة
•  1حبة مونك
•  2م ك سكر

الطريقة
في إناء نصب الحليب والكريم فريش ،ثم نضيف ملعقة كبيرة كريم باتيسييرإديال
وفالن فاني إديال وملعقة كبيرة سكر ثم نضعهم فوق نار متوسطة مع
التحريك المستمر .بعد الحصول على كريمة متجانسة نصبها في كؤوس (نمأل
نصف الكأس) ونضعهم في الثالجة .نأخذ إناء نضع فيه المانكا مقطعة قطع
صغيرة ثم نضيف السكر وعصير الحامض ونضعهم فوق نار متوسطة حتى
تنضج المانكا ثم نرفعها على النار و نضيف فالن الموز و نحرك ثم نصب الخليط
في الكؤوس و نضعهم في الثالجة .نزين الكؤوس بفتات البسكويت ممزوج
بالفول السوداني محمص و مطحون.

بالصحة و الراحة
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وصفات إديال
بغرير محشو بكريمة الفستق

المقادير
•  12قرص بغرير
• نصف لتر قشدة طرية سائلة
•  3مالعق كبار كريم باتيسيير إديال
• 100غ الفستق مطحون
•  3مالعق كبار سكر
• ملعقة صغيرة نكهة الفستق
• العسل

الطريقة
تحضير الكريما:

 )1نأخذ الكريما السائلة نضيف السكر وكريم باتيسيير والفستق المطحون نكهة
الفستق ثم نضعها على النار مع التحريك حتى نحصل على كريمة نغطيها
ببالستيك غذائي ونضعها في الثالجة .بعدما تبرد نطرب من جديد.
 )2نأخذ أقراص البغرير ونحشوها بالكريمة ونغلقها بالضغط على الجوانب
 )3نقلي البغرير المحشو في زيت ساخن حتى تأخذ اللون الذهبي ثم نضعها
في العسل

بالصحة و الراحة
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وصفات إديال
شوصون بالتمر والتين المجفف

المقادير
• 750غ عجين مورق
• 200غ تمر
• 200غ تين مجفف
•  2أكياس بودرة الكاكاو إديال
• كأس حليب
•  2معالق كبيرة كريم باتيسيير إديال
• بيضة
•  2أكياس سكر زهرة البرتقال

الطريقة
 )1في إناء نصب الحليب ،نضيف عليه كريمة الباتيسيير حتى تتشكل كريمة
ونغطيها ببالستيك غذائية ونتركها في الثالجة.
 )2في خالط كهربائي نضع التمر والتين المجفف وبودرة الكاكاو إديال ونطحن
الكل حتى نحصل على عجين.
 )3نأخذ الكريمة من الثالجة ونضيف عليها عجينة التمر والتين ثم نخلطهم مع
بعض حتى يتجانسو.
 )4نأخذ العجين المورق ونلفها ثم نقطعها دوائر ونحشوها بكريمة التمر والتين
ثم ندهنها بالبيض وندخلها الفرن لمدة  30دقيقة على درجة  180درجة.

بالصحة و الراحة
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وصفات إديال
فطائر األناناس

المقادير
• بيضة  +أصفر بيضة
• 300غ دقيق
• نصف كأس زبدة
• 200غ قطع األناناس
•  1م ص خميرة الخبز
•  2كؤوس حليب  +فالن إديال موز
•  1م ك كريم باتيسيير حامض
•  1كيس خميرة الحلويات إديال
•  1م ك سكر
•  2م ك سكر بني
• ملح

الطريقة
نضع في إناء خميرة الخبز والسكر األبيض والحليب الدافئ في وعاء ونضع
البيض و الزيت ونضيف لهم خليط الحليب والخميرة ثم الدقيق المغربل مع
خميرة إديال ونعجن الخليط ثم نتركه يرتاح نصف ساعة ونقطعه قطع متساوية
ثم نتركها ترتاح لمدة ساعة ونصف.
بواسطة كأس نضغط على كويرات العجين في الوسط لنحصل على حفر
نأخذ قطع األناناس ،نضيف إليها القرفة والسكر البني ثم نمأل حفرة الكويرات
بخليط األناناس ثم ندهن جوانب الكويرات بصفار البيض ونزينها بالسمسم
وندخلها الفرن.

بالصحة و الراحة
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وصفات إديال
فالن بالشوفان و الفواكه الجافة

المقادير
• 30غ شوفان
•  2معالق كبار زبيب
• 80غ لوز و جوز (مكسرين)
• 40غ بندق
• ملح
• سكر فانيال
• علبة فالن إديال فاني
•  2مالعق كبيرة عسل  +ملعقة كبيرة
زيت
•  1/2لتر حليب
•  200مل قشدة طرية
•  1ملعقة كبيرة كريم باتيسيير فاني
• ملعقة صغيرة قرفة

الطريقة
 )1نأخذ الفواكه الجافة (حسب الرغبة) والشوفان في إناء ،نضيف الملح ،السكر
فانيال ،قرفة والعسل ثم نخلط الكل .نضع الخليط في صينية الفرنو ندخلها
على درجة حرارة  150°لمدة  40دقيقةمع التقليب كل  10دقائق .ثم نضعها
جانبا لتبرد
 )2في إناء نصب الحليب ثم القشدة الطرية وملعقة كبيرة كريم باتيسيير ،ثم
نضيف الفالن ونضعها فوق النار.
عند الغليان نرفعها على النار.
 )3نأخذ كؤوس التقديم ،نضع بداخلها الفواكه الجافة ثم نسكب الفالن ونضعها
في الثالجة.

بالصحة و الراحة
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وصفات إديال
كيكة الجزر

المقادير
الكيكة

• 310غ دقيق
• 110غ زبدة مذابة
•  3أكياس خميرة إديال
•  2أكياس سكر فاني إديال
•  6بيضات
• 220غ سكر
• قبصة ملح
•  2حبات جزر متوسطة مبشورة.
• 100غ جوز مقطع قطع متوسطة

كالصاج:

• نصف لتر حليب
• فالن إديال فاني
• م ك كريم باتيسيير
• عصير حامضة
• م ك سكر

الطريقة
طريقة تحضير الكيكة

نخفق البيض مع السكر وسكر فاني و الملح لمدة  5دقائق ثم نضيف الزبدة
المذابة و الجزر المبشور ثم الدقيق المغربل مع الخميرة ثم الجوز المقطع .نضع
الخليط في مول دائري ( 22سم) و ندخله للفرن درجة حرارة  180لمدة  40دقيقة.
الكريمة :نصف لتر حليب ،علبة فالن إديال فاني 2 ،م ك كريم باتيسيير50 ،
غ زبيب180 ،غ كريمة الخفق مسكرة ،في إناء نضع الحليب مع كريم باتيسيير
إديال وفالن فاني إديال ثم نضعهم فوق نار متوسطة مع التحريك المستمر
حتى نحصل على كريمة نرفعها عن النار نضيف الزبدة ثم الزبيب نحرك ونغطيها
ببالستيك غدائي ونضعها في الثالجة.
بعدما تبرد نأتخد وعاء نضع فيه كريمة الخفق المسكرة ونخفقها بطراب ثم
نضيفها للكريمة األولى
نأخد الكيكة نقطعها على  3ثم ندهنها بالكريمة

طريقة تحضير الكالصاج

نأخذ إناء نضع فيه الحليب ،كريم باتيسيير ،فالن فاني والسكر ثم نضعهم فوق
نار متوسطة مع التحريك حتى الحصول على كريمة خفيفة ثم نرفعها عن النار
ونضيف عصير الحامض ونصب الخليط ساخن فوق الكيك
بعدما تبرد نينها بخليط الكرانوال واللوز إيفيلي.

بالصحة و الراحة
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وصفات إديال
كيكة التفاح

المقادير
•  4تفاحات
• 400غ جبن الذهن
• 100غ نشا الذرة مايفين
•  1كيس خميرة إديال
• قشور حامضة مبشورة
• عصير حامضة

الطريقة
في خالط كهربائي نضع الجبن والحليب والسكر وفالن إديال ،نخلطهم ثم
نضيف البيض وقشور الحامضة المبشورة ونخلط ونصب الخليط في وعاء
ونضيف إليه مايفين والخميرة إديال ونخلط ببطء بواسطة ملعقة خشبية.
نأخذ التفاح ننظفه ونقطعه قطع صغيرة ورقيقة ثم نصب عليه عصير الحامض
ونضيفه إلى الخليط األول.
نصب الخليط في قالب مدهون بالزبدة والدقيق .وندخله الفرن.

بالصحة و الراحة
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وصفات إديال
كيكة البرتقال

المقادير
•  1كلغ البرتقال
• 310غ دقيق
•  5بيضات
• 110غ الزبدة
• 180غ سكر
•  2أكياس سكر فاني إديال
•  2أكياس خميرة الحلويات إديال

طبقة الفالن

•  1/2لتر حليب
• فالن إديال فريز بالسكر
•  2م ك مستحضر كريم باتيسيير
حامض
•  1م ك سكر
• كراميل السكر150 :غ سكر

الطريقة
 )1في إناء على النار نضع السكر بدون تحريك بعدما يبدأ السكر في الذوبان نحركه
بواسطة ملعقة خشبية حتى نحصل على كراميل السكر ثم نضيف نصف كأس من
الماء ونستمر في التحريك حتى يتجانس
 )2نقطع البرتقال بعدما نبشر قشرته ونتركها جانبا ونترك برتقالة ألخذ عصيرها
ونقطع الباقي دوائر.
 )3نأخذ قالب دائري نذهنه بالزبدة من الجوانب مع الدقيق ثم نصب فيه الكراميل
ساخنة ثم نرص دوائر البرتقال ونتركه جانبا.
 )4في إناء نخفق البيض والسكر وسكر فانيال إديال حتى نحصل على خليط أبيض
ورغوة كثيفة ثم نضيف الزبدة المذابة وقشور البرتقال المحكوكة ثم نضيف الدقيق
المغربل مع خميرة الحلويات إديال والملح.
 )5نصب الخليط في القالب الذي تركناه جانبا ثم ندخله الفرن.
 )6بعدما تخرج الكيكة من الفرن نسقيها بعصير البرتقالة وهي ساخنة ثم نتركها لتبرد
 )7بعدما تبرد ،نأخذ إناء نصب فيه الحليب وفالن إديال فريز ومستحضر كريم
باتيسيير حامض والسكر ثم نضعه فوق نار متوسطة مع التحريك المستمر حتى
نحصل على كريمة.
 )8نأخذ الكيكة نشكل وسطها ثقب بإزالة دائرة عميق من الكيكة ثم نملؤها بكريمة
الفالن فريز ونضعها في الثالجة.
عند التقديم نقلب الكيكة في صحن التقديم بحيث تكون شرائح البرتقال من فوق،
وتقدم.
الكلفة  37.00 :درهم  Iوقت التحضير  45 :دقيقة  Iوقت الطهي  40 :دقيقة

بالصحة و الراحة
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وصفات إديال
كالص غريبة وزهرة البرتقال

المقادير
• علبة فالن فاني إديال
•  4حبات غريبة
•  3أكياس سكر زهرة البرتقال
•  300مل قشدة طرية
• كأس حليب
•  2معالق كبار سكر
•  3صفار البيض

الطريقة
 )1نأخذ إناء ،نسكب فيه القشدة الطرية ،السكر ،سكر زهرة البرتقال ثم نضربهم
بالخالط الكهربائي للحصول على كريما
 )2نأخذ إناء نضع فيه الحليب و الفالن و نضعهم على النار حتى تصل درجة
حرارتها  ،60ثم نرفعه و نسكبه على البيض مع التحريك حتى تنزل حرارته ثم
يضاف إلى خليط الكريما
نضيف الغريبة مكسرة و نضع الخليط في علبة و ندخلها المجمد  6ساعات

بالصحة و الراحة
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نجوم إديال
كريمة الحلويات إديال

إكتشفي سيدتي مسحوق كريمة الحلويات إديال المكون
من الحليب و الدقيق والبيض مع رائحة الفانيليا الشهية
وهو مثالي لتحضير  mille feuilleوكذا الفطائر اللذيذة .
مسحوق كريمة الحلويات إديال ،يمكنك من تحضير األلذ مع
اإلبتكار في التقديم لفرحتك وفرحة كل العائلة.

سكر إديال بنكهة زهرة البرتقال
أضفي لمسة أصلية على تحضيراتك بإضافة سكر إديال بنكهة زهرة
البرتقال.
يضيف مذاق رائع وال مثيل له لمجموعة من التحضيرات،
يمكن إستعماله في تحضير كعب الغزال ،البريوش  ،ولتنسيم كريمة
البانا كوتا مثال.

فالن إديال  :يعاونك على صيامك ويحلي رمضانك

ديسير منعش في رمضان خصوصا في وقت
السحور.
يحضر اساسا بالحليب .سريع التحضير
ومتواجد في عدة نكهات لمتعة كل العائلة.
فالن إديال ،يعاونك على صيامك ويحلي
رمضانك.

نشا الذرة مايفين

نشا الذرة مايفين طبيعية ليس بها إضافات ،وغنية بالمعادن واألمالح
يمكن استعمال المايفين في :الصلصات ،العصائر ،الشوربات ،الحريرة،
الحلويات ،بريوش ،بسكويت.
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