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 خضراوات مشویة على النار

 

 ال شيء یفوق الرائحة المدخنة للخضروات المشویة على نار خشبیة،
 ولكني أبتعد عن الشواء بهذه الطریقة اذا كانت الكمیة قلیلة، ناهیك عن أن
 العدید من الناس تسكن شقق سكنیة یستحیل فیها الشوي. مائدة دول البحر

 األبیض المتوسط غنیة بالخضراوات ونحبها مطبوخة بأي شكل من
 األشكال، والباذنجان یجلس على قمة هرم الخضراوات بالنسبة لمعظم

 العرب وال یمكننا الحصول على ما یكفي منه، والدي یسمیه ملك
 الخضراوات وهو بالفعل كذلك.

 كل مرة أرغب في عمل  متبل سوري  أو  فلیفلة مشویة على الطریقة
 اإلیطالیة ، كل ما أحتاج إلیه هو قرص معدني ناشر للحرارة و نار. إذا لم

 یكن لدیكم واحد، یمكنكم وضع الباذنجان مباشرة فوق النار، ولكنها
 ستكون عملیة تزید من عبئ التنظیف. كلتا الطریقتان سهلة جدا وتعطي

 الخضروات نكهة مدخنة ال تقاوم.

 یعتبر الباذنجان منخفض جدا في السعرات الحراریة حیث انه یوجد في
 كل ١٠٠ غ باذنجان ٢٠ سعرة حراریة، وكذلك الفلیفلة حیث ان كل

 ١٠٠ غ فلیفلة بها ٢٢ سعرة حراریة. تأكدوا بان لدیكم نظام غذائي غني
 باأللیاف، وفي حال كنتم من محبي الباذنجان فسوف تكونوا مهتًمین

 بطهي إحدى هذه الوصفات:

 وصفة الطباخ روحو الدمشقیة ، و وصفة الباذنجان المشویة مع اللحم
 المبهر ، و فتة كفتة مع الباذنجان ، و وصفة الخضار المطبقة مع لحم البقر .

 تعتبر جمیعها منخفضة في السعرات الحراریة وغنیة باأللیاف ولذیذة
 ومثالیة لحمیة صحیة وفقدان الوزن.

 طریقة التحضیر:
 الباذنحان المدخن :

  یغسل الباذنجان ویجفف ثم تثقب القشرة الخارجیة●
 بواسطة شوكة عدة مرات مع المحافظة على القمع

 األخضر سلیم وان نسیان تثقیب الباذنجان یؤدي الى
 انفجار الباذنجان ویسبب فوضى كبیرة للتنظیف.

  یوضع القرص المعدني فوق نار عالیة لموقد الغاز●
 ومن ثم نقوم بتدویر الباذنجان 90 درجة كل خمس

 دقائق (یعتمد وقت الشوي على الحجم,هذا الوقت
 للباذنجان الكبیر) حتى یصبح الباذنجان طریا جًدا على

 اللمس وتكون جمیع األطراف متفحمة و رائحة
 التدخین قویة.

  ترفع من النار وتوضع في وعاء ثم تغطى بمنشفة●
 نظیفة حتى تبرد. هذا سیجعل عملیة التقشیر سهلة

 للغایة.
  مجرد ان یبرد الباذنجان یقشر ویقطع القمع األخضر●

 من ثم یستخدم على النحو المطلوب. حاولوا أن تعملوا
 وصفة المتبل السوریة  وابقوا عیونكم مفتوحة لوصفتي

 المقبلة لمغمس الباذنحان الهندي الحار.

 الخضار المدخنة:

  تغسل الخضار وتجفف ویقطع البصل على شكل●
 اجنحة في حال استخدامه.

  یوضع القرص المعدني فوق نار عالیة على موقد●
 الغاز و تدار الفلیفلة كل خمس دقائق، ویقلب البصل

 حسب الحاجة وتقلب البندورة كل 3 إلى 4 دقائق حتى
 یتم تفحم جمیع األطراف.

  یوضع البصل جانبًا على طبق بجانب البندورة.●
  تبعد الفلیفلة من النار وتوضع في وعاء وتغطى●

 بمنشفة نظیفة حتى تبرد وذلك لیسهل التعامل معها. هذا
 سیجعل عملیة التقشیر سهلة للغایة.

  مجرد ان تبرد الفلیفلة تقشر وتنزع بذورها وتقشر●
 البندورة وتستخدم على النحو المطلوب. ترقبو وصفة

 السلطة الخضار المشویة التونسیة والسلطة السوبر
 الصحیة الخضراء اللذیذة.
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