الدجاج مع صلصة الربتقال
املقادير:

•  ٤أرباع من الدجاج ( ُمذابة)

•  ٢ملعقة طعام زيت زيتون
•  ١بصلة (مقطعة قطع صغرية)
•  ١كوب عصري برتقال مجمد
•	توابل مجففة ١\٢ :ملعقة صغرية زعرت ،و ١\٢ملعقة
صغرية اكليل الجبل
•  ١ملعقة طعام صلصة الصويا
•  ٣مالعق طعام سكر بني
• 	ملح وفلفل

(يكفي  ٦ - ٤أشخاص)
سخِّني الفرن عىل درجة حرارة  ٣٧٥درجة فهرنهايت.

ضعي الدجاج بحيث يكون للجهة العليا يف صينية خبز
مدهونة مبادة دهنية .ادهني الدجاج بزيت الزيتون
ُر ِّش عليه امللح والفلفل ،ثم ضعيه يف الفرن ملدة
 ٢٠دقيقة.
سخِّني ملعقة كبرية من زيت الزيتون والبصل يف طاسة صغرية عىل درجة حرارة
متوسطة إىل مرتفعة؛ واستمري يف التقليب حتى يصبح البصل ل ّي ًنا .أضيفي
عصري الربتقال ،التوابل ،صلصة الصويا ،السكر البني .قلِّبي ملدة  ٥دقائق ،ثم است نصيحة
خدم
عصري ال ي كمية إ
ارفعي الطاسة من فوق النار.
ضا
ف
ي
ة
م
ربت
ن
أخرجي الدجاج من الفرن ،وادهنيه بثلث الصلصة ،ثم أعيديه إىل
الفرن ملدة  ٣٠ - ٢٥دقيقة أخرى .ضعي الصلصة املتبقية عىل املوقد
واتركيها حتى تغيل ،واستمري يف تقليبها حتى يشتدّ قوامها .ارفعي الطاسة
من فوق النار .اسكبي الصلصة عىل الدجاج ،وقدميه.
ميكنك تجربة الوصفة كام هي أو إعدادها حسب املكونات ِ
ِ
لديك وتحبينها.

قال إلع
م
ن الصلصلة .ضاعفداد املزيد
ي
و
ا
جمِّدي الكمية ال لكمية،
زائدة.

توفري األموال وتخفيض اإلهدار :االستفادة
#EndFoodWaste
من جميع أجزاء الطعام
احريص عىل تناول جميع أجزاء الخرضوات
تقشي الجزر والبطاطس والخرضاوات املامثلة
•	ال ِّ
•	قومي بإعداد صلصة الحمص ،أو صلصة البيستو باستخدام جذور النباتات (مثل الربوكيل أو الكرنب املجعد (كيل)
أو الرؤوس الخرضاء الورقية (من البنجر أو الجزر)
•	أ ِعدّ ي املرق لصنع الحساء ،أو األرزُ .اجمعي بواقي الخرضاوات (مثل أطراف الجزر والطبقات الخارجية من البصل).
اغسليها جيدً ا ،وضعيها داخل إناء وغطِّيها باملاء وضعيها عىل النار حتى تغيل؛ ثم اخفيض النار ودعيها تغيل عىل نار
وقسمي السائل إىل جزأين ،مقدار كل منهام كوبان ،وضعيهام يف املج ِّمد.
هادئة ملدة ساعة .اتركيها تربد ،وصفِّي الخليطِّ ،

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

C: 59 M: 0 Y: 90 K: 0
R: 108 G: 194 B: 74
Hex: #6CC24A

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

C: 100 M: 0 Y: 98 K: 9
R: 0 G: 135 B: 62
Hex: #00873E

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

C: 13 M: 42 Y: 0 K: 0
R: 221 G: 156 B: 223
Hex: #DD9CDF

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

GRADIENTS

التعامل مع الكميات الكبرية من األطعمة املجمدة
قسمي الكمية املتبقية إىل أجزاء،
الالزمة.
بالكمية
واحتفظي
اء،
ز
أج
قومي بإذابتها يف الثالجة ملدة يوم ،ثم فكِّكيها إىل
ِّ
وأعيديها إىل املجمد ،أو شاركيها مع األصدقاء.
استخدام العظام يف إعداد املرق
OCRRA VISUAL IDENTITY SYSTEM
اجمعي عظام الدجاج ،والجلد ،واألجزاء األخرى التي ال تؤكل من الدجاج ،وضعيها يف إناء كبري .قومي بتغطية املكونات باملاء،
واتركيها حتى تغيل .اخفيض النار ،واتركيها تغيل عىل نار هادئة ملدة ساعة .أطفئي النار واتركيها تربد ملدة ساعة .صفِّي للتخلص
قسمي السائل إىل جزأين ،مقدار كل منهام
بتربيدها
من األجزاء الصلبة .قومي
LOGO
PRIMARYيف الثالجة .بعد قشط الطبقة الدهنيةِّ .
COLORS
كوبان ،وضعيهام يف املج ِّمد.
• 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 362 C
C: 66 M: 0 Y: 100 K: 9
R: 80 G: 158 B: 47
Hex: #509E2F

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

SECONDARY COLORS

ابحثي عن “ ”End Food Wasteعىل OCRRA.org
PMS 7509 C

PMS 7687 C

NEWMOA.org

OCRRA.org

