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 البامیةالبامیة بالنكهاتبالنكهات الهندیةالهندیة

 

 الوصفةالوصفة تكفيتكفي ألربعألربع أشخاصأشخاص

 وقتوقت التحضیرالتحضیر ١٠١٠ دقائقدقائق

 الوقتالوقت منمن البدایةالبدایة للنهایةللنهایة ٣٠٣٠ دقیقةدقیقة

 

 

 

  الوحداتالوحدات الحراریةالحراریة لكللكل حصةحصة:

 ٣٢٠ وحدة حراریة؛ ١٥ غ دهون (٣٩،٧ بالمائة من الدهون)؛ ٩ غ
 بروتین؛ ٤٢ غ كربوهیدرات؛ ١٠ غ ألیاف؛ ١١ ملغ ألیاف؛ ١١ ملغ

 كولیسترول؛ ٤٠٦ ملغ صودیوم

 

 

 اإلرشاداتاإلرشادات:

  اختاري قرون البامیا الصغیرة والطریة●

  یمكن حفظها في الثالجة لغایة أربعة ایام بعد تغطیتها بمنشفة●

 ورقیة

  عندما تطهى البامیا یمكن أن تصبح لزجة. لتجنب ذلك تقلى البامیا●

 قلیال على نار قویة قبل وضعها فوف الصوص او تطهى وذلك

 بإضافة حامض كالبندورة الن الوصفة في كال األحوال یجب أن

 تكون البامیا صحیحة الن تقطیعها یحرر المادة اللزجة منها

 

 

 المقادیرالمقادیر:
 ٥٠٠ غ بامیا طازجة طریة●
 ٦ فصوص ثوم●
 بصلتین صغیرتین●
 قطعة زنجبیل بطول أنشین●
 ثالث حبات بندورة●
 قرن فلفل حار●
 ملعقة ونصف كبیرة معجون البندورة●
 ملعقتین صغیرتین بذور الكزبرة●
 ملعقتین صغیرتین بذور الكمون●
 ملعقتین صغیرتین عقدة صفراء●
 ملعقتین كبیرتین صوص تمرهندي●
 ملح●
 فلفل اسود●
 أوراق كزبرة خضراء●
 ماء كافي لغمر البامیا●

 

 

 طریقةطریقة التحضیرالتحضیر:
  تقطع رؤوس البامیا دون قطع القرون1.

  یقشر ویقطع البصل والثوم الزنجبیل ویوضعوا في الخالط2.

 لیصبحوا كالمعجون او یبشر الجمیع یدویًا مثل وصفتي
 (الحمص بالتمر الهندي ). یتبع نفس الطریقة بالبندورة او تقطع

 قطع صغیرة

  تحمص بذور الكزبرة والكمون ثم تهرس في الهاون كما هو3.

 مبین في فیدیو  وصفة الحمص بالتمر الهندي .

  یحمى الزیت في طنجرة ویوضع فوقه الكزبرة والكمون4.

 المهروس ومعجون البصل الزنجبیل والثوم ویقلى سریعا

  تضاف العقدة الصفراء والشطة والبندورة المقطعة ومعجون5.

 البندورة

 تضاف البامیا والملح والفلفل وماء كافي بحیث یغطي البامیا.6.

 یغطى القدر وتطهى على نار متوسطة حتى تصبح البامیا لینة

  عند نهایة طهي البامیا یعدل الملح ویضاف صوص التمر7.

 الهندي والكزبرة الخضراء. یجب ان تكون صلصة البامیا عند
 سكبها في صحن سمیكة حتى یسهل أكلها بالید باستخدام  خبز

 الشاباتي  الطازج.
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