الدجاج مع صلصة الربتقال ،والفاصولياء يف وعاء واحد
املقادير:

•  ٤أرباع من الدجاج
•  ١\٢كوب أرز
•	 ٢كوب من الفاصولياء (العدس ،أو البازالء ،أو
الفاصولياء البيضاء)
•  ١\٢كوب من الفواكه املجففة (الزبيب أو التوت)
•  ١بصلة (مقطعة قطع صغرية)
•  ٣مالعق كبرية من زيت الزيتون
•	توابل جافة (ملعقة صغرية من القرفة أو الكمون،
مع ملعقة صغرية من الكركم ،أو الكاري ،أو
الكزبرة املطحونة)
•	ملح وفلفل
	*اختياري ١\٤ :كوب من الكزبرة الطازجة املفرومة،
البقدونس ،النعناع ،الريحان ،الشومر

(تكفي  ٦-٤اشخاص)

سخِّني الزيت يف مقالة كبرية .أضيفي الدجاج وامللح والفلفل .قومي
بطهي املكونات من  ٥إىل  ١٠دقائق .قلّبي املكونات ،وأضيفي املزيد
من امللح والفلفل .اطهي املكونات ملدة  ٥دقائق .انقليها إىل طبق.
أضيفي البصل والتوابل الجافة إىل املقالة عىل نار متوسطة إىل مرتفعة .قلِّبي املكونات ملدة
دقيقة إىل دقيقتني .أضيفي األر ُز وقلِّبي ،ثم أضيفي كوب ونصف من املاء .اكشطي
املقالة الستخراج التوابل بالكامل .أضيفي الفاصولياء ،والفواكه ،وقلِّبي .أضيفي
الدجاج .اتريك الخليط حتى يغيل ،واخفيض النار إىل درجة منخفضة وضعي
الغطاء فوق الوعاء ملدة  ٣٠ - ٢٥دقيقة.
ارفعي الوعاء من فوق النار وقلِّبي حتى ينفرط األر ُز ميكن إضافة
بعض األعشاب الطازجة.
نصيحة
ِ
ميكنك تجربة الوصفة كام هي أو إعدادها حسب املكونات
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لديك وتحبينها.
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ليلة كاملة.

توفري األموال وتخفيض اإلهدار:

#EndFoodWaste

تناول بواقي الطعام

قومي بتخزين بقايا الطعام يف وعاء مغلق واالحتفاظ بها داخل الثالجة .واستخدمي وعا ًء من
الزجاج أو البالستيك الشفاف لتتمكني من رؤية محتويات الوعاء.
إذا مل تتمكني من إنهائها خالل مدة ترتاوح من يو َمني إىل ثالثة أيام ،فقومي بوضعها يف املجمد.
•	استخدمي وعا ًء محكم اإلغالق أو أكياس املج ِّمد املزدوجة
•	ضعي ملصقًا مكتوبًا عليه اسم الطعام والتاريخ
• تناويل الطعام خالل  ٦أشهر
استخدمي الفاصولياء املجففة بدالً من املعلبة.
	:١انقعي الفاصولياء يف املاء ملدة  ١٠ - ٨ساعات
 :٢صفِّي املاء
قسمي الكمية إىل جزأين مبقدار كوبَني ،وضعي كل جزء يف وعاء وبدالً من
	:٣التجميد ِّ -

• Gradients may be linear or radial. Direction and type of
gradient may vary depending on usage.

C: 59 M: 0 Y:
R: 108 G: 194
Hex: #6CC24A

C: 65 M: 3 Y: 0 K: 0
R: 65 G: 182 B: 230
Hex: #41B6E6

C: 100 M: 0 Y
R: 0 G: 135 B
Hex: #00873E

C: 94 M: 67 Y: 0 K: 0
R: 29 G: 87 B: 165
Hex: #1D57A5

C: 13 M: 42 Y
R: 221 G: 156
Hex: #DD9CD

C: 0 M: 1 Y: 88 K: 0
R: 251 G: 225 B: 34
Hex: #6FBE122

GRADIENTS

استخدام علبة  ١٥أونصة ،اسحبي أحد األكياس من املجمد!
قومي بإذابته ،ثم غسله وتصفيته كاملعتاد.
PRIMARY COLORS

PMS 362 C
C: 66 M: 0 Y: 100 K: 9
R: 80 G: 158 B: 47
Hex: #509E2F

OCRRA VISUAL IDENTITY SYSTEM

• Logo may be placed in any corner of the creative piece, so long as the clear space guidelines are followed. See collateral
section for examples.

PMS 300 C
C: 100 M: 56 Y: 0 K: 3
R: 0 G: 94 B: 184
Hex: #005EB8

ابحثي عن “ ”End Food Wasteعىل OCRRA.org
SECONDARY COLORS

PMS 7509 C

اس
تخدام بقا اي
الطعام

PMS 7687 C
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LOGO

