أفكار ملهمة رائعة!
إعداد صلصة البيستو

استخدمي املكونات التي تفضلينها  -أنوا ًعا مختلفة من الجنب
و/أو املكرسات و/أو الخرضاوات الخرضاء وقومي مبزجها يف
الخالط:
•  ٢\١كوب زيت زيتون
•  ٨-٢فصوص ثوم
•  ٢\١كوب جنب (بارميزان)
•	 ٢\١كوب مكرسات (الصنوبر ،أو الجوز)
•  ٣أكواب من الريحان (عبوة محكمة)  -أفكار أخرى:

 	الخرضاوات الخرضاء :السبانخ ،البقدونس ،األجزاءالعلوية من الجزر أو الشمندر
 	الجذور :الربوكيل ،أو الكرنب املجعد (الكيل) ،أو الشمندر(يتم سلقه لجعله لي ًنا)
قومي بخلطها جيدًا حتى تحصيل عىل خليط سميك ،ثم أضيفي
امللح والفلفل حسب املذاق الذي تحبينه.
خ ّزين الصلصة يف الثالجة ملدة تصل إىل أسبوعني.

قومي مبزجها مع املعكرونة أو ضعيها عىل الخبز ،أو السمك ،أو
الدجاج.

إعداد صلصة الطامطم الحارة

الوصفة األساسية:

•  ٢بصلة (مقطّعة قط ًعا صغرية)
•  ٦-٣فصوص ثوم (مفروم)
•	خرضاوات مقطّعة ( ١أو  ٢فلفل أخرض ،باإلضافة إىل أشياء أخرى ،مثل الجزر ،أو الكرفس ،أو الربوكيل)
•	توابل مجففة (ملعقتان كبريتان من الكمون املطحون ،وملعقتان كبريتان من بودرة الفلفل الحار)
•	 ٦أكواب من الفاصولياء ( ٣أكواب من الفاصولياء املجففة ،واملغمورة باملياه ليلة كاملة ،أو علبتان كبريتان من
الفاصولياء املصفاة واملغسولة)
املقشة واملهروسة (أو علبتان كبريتان مع العصري الخاص بها)
•  ٦أكواب من الطامطم ّ
•	اختياري :أي لحوم متبقية

ضعي إنا ًء كب ًريا عىل موقد غاز حرارته من متوسطة إىل عالية ،وضعي فيه معلق َتني كبريتَني من زيت الزيتون ،والبصل ،والثوم،
والتوابل ،والخرضاوات .قلّبي حتى تصبح املكونات لينة .أضيفي الطامطم ،والفاصولياء .أضيفي كوبًا ،أو اث َنني من املاء إذا لزم
األمر .اتريك املزيج حتى يغيل .اخفيض درجة الحرارة ،واتريك املزيج يغيل عىل نار هادئة ملدة ساعة إىل ساع َتني .أضيفي امللح
والفلفل حسب الذوق.
ميكنك تجربة الوصفة كام هي أو إعدادها حسب املكونات ِ
ِ
لديك وتحبينها.

توفري األموال وتخفيض اإلهدار:

#EndFoodWaste
التخطيط املسبق
راجعي محتوى مطبخك مرة واحدة أسبوع ًّيا ملعرفة املأكوالت املتوفرة لديك:

• إذا كانت املأكوالت موجودة لديك قدمية ،فخطِّطي الستخدامها
•	فكِّري يف كيفية استخدام املأكوالت املوجودة ِ
لديك
•	حدّ دي األصناف التي تحتاجني إىل رشائها

احريص دو ًما عىل إعداد قامئة باملشرتيات قبل التوجه إىل املتجر ،حيث يساعدك هذا عىل:

• رشاء األصناف املوجودة يف القامئة فقط
• اشرتي جميع األشياء التي تحتاجني إليها
بعد التسوق:
الرف خلف أو أسفل األصناف املوجودة لديك سابقًا
•	ضعي املنتجات الجديدة عىل ّ
•	بهذه الطريقة ستكون املنتجات األقدم ظاهرة أمامك ،وستستهلكينها أوالً

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