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هل أنت مستعد الن لقراءة ،لتذوق ،للستماع و لرؤية
المزيد عن الطعام؟ ندعوك لرحلة لذيذة و شهية عبر
التغذية الطبيعية و كذا الصناعية .فكر في محتوى
صحنك ،فيما تشتريه و فيما تأكل .ل تنسى أنك مسئول
.شخصيا عن اختياراتك اليومية

مشهيات

مشهيات

مشهيات
صفحة 6 -حياة و ولع ذو\[اق صيني
لووانفو

صفحة  -7مقابلة مع باربارا كوفالسيك
صفحة 8-مشروع للدعم:
سادهانا فوراست ،الهند
صفحة  – 9رقيق و لذيذ البصل

حبوب و بقوليات طبيعية في نفس الوجبة  :اختيار صحة
جيدة

غضب الباذنجان
بلبل شارما

:

العنوان الصلي The Anger of Aubergines
بعض الكتب تقرأ بالعين فقط إنما البعض الخر فيتلذذ
كطبق شهي .يعتبر "غضب الباذنجان" لكاتبته بلبل
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شرمة من بين هذه الكتب .في أثناء قراءته ،يحدث أن
تتوقف لسبب واحد ،ببساطة لنك غصت في تخيل و

.

تذوق الطبخ الهندي الرائع الذي تحدثنا عنه الكاتبة

مشهيات
الخبز

"طويل كيوم بدون خبز"
في الوقت الحاضر  :طويل و ممل
في الوقت الماضي  :طويل كيوم بدون طعام ،ولو قليل

بعد قراءتك له ،ستتعرف أكثر على المجتمع الهندي،
بقواعده القديمة و الحالية ،ستتعرف على كيفية الطبخ و

)

من الخبز )الخبز كان يعد غذاء أساسيا

.

الماكن التي تؤكل فيها الطباق الهندية

من خلل  13أقصوصة قصيرة ،تبين الكاتبة أهمية
الكل و كيفية استغلله في العلقات العائلية و التركيبة
الجتماعية .أين ،متى و أي أغذية تؤكل في حفلة زواج
مثل...وسنين بعد هذه الزيجة ،ما الذي يعد أهم بالنسبة
للزوجة  :زوجها أم المأكولت التي تجرعها الضيوف؟
الكتاب جد ممتع للقراءة ،ليس فقط بفضل أسلوب كاتبته،
وصفها الدقيق للشخصيات ،المناظر ،المنازل و بصفة
خاصة المطابخ ،ليس فقط بسبب أسماء الطباق من :
باكورا -ساموزا -بولي تاندوري – شولي – لدو –
خير – دال التي تعتبر دعوة للشهية ،إنما لنه يمثل
أيضا اعترافا و ثناء محسوسا لجدة الكاتبة و ربما لكل

الطبخ الرميني
نتالي مريم برافيان
دار النشر أكت سود ،فرنسا 160 ،2007 ،صفحة29 ،
يورو

:

.

جوائز
جائزة أوجيني برازيه  2007الجائزة الكبرى لتوصيل
التراث النaسaوي للطهي
كورموند كوك بوك أ وارد فرنسا  2007الجائزة الكبرى
للطبخ الجنبي
كورموند وارد بوبليك أوارد  2007فئة الطبخ الجنبي
هذا الكتاب هو أكثر بكثير من مجرد كتاب طبخ .انه
غوص fفي التقاليد العائلية و بحث fعن جذور الجداد و

النساء اللواتي طبخن في عائلتها
خصوصية هذا الكتاب تكمن أيضا في أن خاتمة كل أ
قصوصة وصفة طبخ ورثتها الكاتبة عن جدتها ،عن

.

أمها ،عن أصدقائها ،عن طباخين أو اخترعتها بنفسها
هذا الكتاب كله تقاسم ،يمنحك الرغبة في السفر إلى الهند
أو التوجه إلى مطعم هندي أو طهي هذه الطباق الهندية
المعطرة بالتوابل المتنوعة  :كزبرة ،زنجبيل ،كاري،

.

.

الذكريات
المؤلفة ،نتالي مريم برافيان ،تkعرjف نفسها كأرمينية من
الجيل الثالث .قضت طفولتها في ديسين قرب ليون
بفرنسا -مكان ملقب بأرمينيا الصغرى -و ترعرعت في
الثقافة الرمينية الموروثة عن عائلتها ،بالخصوص من

يانسون ،كركم ،كراويا ،كمون ،قرفة ،فلفل و غيرها
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يتماشيان كالملح و الفلفل

طرف جدjتها – والدة أبيها – المولودة بتركيا عام 1918

.
مثل أمريكي يستحضر زوجين متلئمين

التناوب بين ذكريات sعائلية و مقتطفات sأدبية ووصفاتs
مطبخيه و معلومات sتاريخية sو ثقافية يوفر مطالعة

.

متنوعة و جvد uمفيدة
رسومات ريمي سيروب تتناثر ما بين الصفحات بينما
نسخ fمن لوحات و رسومات الفنان الرميني مرتيروس
ساريان تفتح هذا الكتاب نحو آفاق أخرى للثقافة

.

الرمينية
الحديقة و كرمتها و أعشابها العطرية و إعداد أوراق
العنب ،البستان و فاكهته ،الخبز و الفرن ،القهوة و
أوانيها ،الضيافة ،خمرة العليق ،اللبنة ،الكونياك ،الدين،
الوجبات التقليدية" ،المزات"" ،البراك"" ،الطرشي"،
"الكفتة" ،الرز ،المحليات ،تقدjvم لنا جولة شهية في
أجواء الطبخ الرميني و عادات هذا الشعب سوء|ا كان

.

هذا في المنفaى أو في أرض الوطن

لقاء مع دليلة أطلسي غيران
 F & F Eأنت محترفة في مجال الطبخ ،أيمكنك
وصف نوع نشاطك؟
 أمارس مهنتي في مطاعم للكل الطبيعي أو في مطاعممختصة في التغذية النباتية إضافة إلى بعض الخواص.
مهمتي إعداد لوائح الطعام و تزويد المطاعم لدى باعة
منقاة )منتجون محليون أو محطة بيع(.

إنما ينبعث kمن كل هتvه vالوصفات ما يفوق مجر~د قائمة
مكو€نات و بضع مهارات .بين السطور ندرك العطور و
النكهات ,إيقاعات أصوات محبوبة ،حركات ،ديكورات
الطفولة ،كلمات و نبرات لغة ،إحساس فطري بالنسبية،
دفء المحبة العائلية ،هم~ة التراث و عظة الذكرى.

:

مشهيات
 F & F Eهل تكونين قد ورثت ذاكرة طهي عائلية عن
أمك ،جدتك ،أو أي شخص آخر؟

ملح و فلفل
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تغذيتنا علينا أن نعي بمدى تأثير اختياراتنا و ما
الممارسات التي نقبل أن نتواطأ معها .التظاهر بجهل
خفايا الصناعة الغذائية ليس إل جبنا ،لن المعلومة

المغرب ،بفضل النظر إلى أيدي
 تعلمت الطهي فيالنسوة ،الستماع إليهن ،سؤالهن و التذوق الوافر
لطهيهن.
تعلمت هذه المهنة بالتشرب و الحدس و بتطبيق مثل
مغربي يقول " :عينك هي ميزانك و النكهات الخمس عند
أناملك الخمس" كما اعتدت التردد الدائم على السواق،
المطالعة على كتب عديدة و إثراء مهنتي من خلل
لقاءات قمت بها أثناء أسفاري.

.

متوفرة و ها هي بعض المثلة
Food Inc, Robert Kenner, USA, 2008
http://www.foodincmovie.com/about
-the-film.php
لو تعرفون كيف ينتج ما تأكلون ،أتعودون لشراء هذا
الكل الصناعي؟
أبناvؤنا سيتهموننا ل جون كلود جو -فرنسا  )2007جزء
) ثاني مقرر في 2010
Nos enfants nous accuseront, JeanPierre Jaud, France, 2007
http://www.nosenfantsnousaccuser
ont-lefilm.com/
الجزء التالي يأتيكم قريب™ا في : 2010
http://www.jplusb.fr/tournages.html

F&FE

هل لديك أطفال و هل تطبخين معهم؟

العلقة بين الوفايات ،ارتفاع نسبة الصابات بالسرطان،
التلوث و التغذية أصبحت واضحة .ماذا لو انتقل مطعم
المدرسة في القرية إلى الكل الطبيعي؟

 ابنتي ل تهتم بالطبخ في الوقت الراهن ،لكني أطبخ وطبخت من قبل مع أطفال غيرها .لحظت أن الطفال
يهتمون بإعداد طبق ما لما يشاركون في شراء
مكوناته ،لما تكون مراحل الطهي مشروحة بوضوح و
خصوصا لما يكون الطبق مطهيا لشخص معين أو
لمناسبة محددة.

Unser tägliches Brot, Nikolaus
Geyrhalter, Autriche, 2006
http://www.unsertaeglichbrot.at/jart/
?projects/utb/website.jart
rel=de&content-id=1130864824947
نظرة حول المنتوج الغذائي للكتل و زراعة التكنولوجيا
)العالية )خبزنا اليومي
We feed the world, Erwin Wagenhofer,
Autriche, 2005
http://www.we-feed-theworld.at/en/team_interview.htm

 F & F Eماذا تحبين أكله أو طبخه؟
 أحب الكل البسيط ،الذواق المجردة و الطهو القصيرالذي ل يزيف الطعام

التغدية ،العولمة و مقابلت في أوروبا -النمسة ،إسبانيا،
فرنسا ،رومانيا ،سويسرا -و في البرازيل )سوق الجوع
)

مشهيات-أفلم
أفلم للمشاهدة ،ليس من السهل التمتع برؤيتها لقساوة ما
تحمله في طياتها .لكن أفلم شجاعة ل غنى عنها .أفلم
تذكرنا أننا كلنا ،انسانا و حيوانا ،نستحق الحترام ،أن
الربح بأي ثمن لن يؤدي بنا إل للجنون.
أفلم واجب علينا كلنا مشاهدتها لنه و مهما كان نمط
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بعد قراءتك لهذا الكتاب سوف تفكر مليا في العلقات
الموجودة بين التاريخ ،الكل ،الحرية والذكرى كما في
أهمية الذوق .يكفي أن أناسا بقوا على قيد الحياة في
معسكرات اعتقالية نازية بفضل ترديد ألحان بيتهوفن و
غيرها في قرارة أنفسهم .هذه الرواية للووانفو،بنفس
الطريقة ،تظهر لنا كيف يكون الفكرقابل للتغير أو
العكس ،كيف نحس بالحرية أو ل ،كيف التاريخ الكبر
يمتزج مع القصة الصغرى ،كيف يكون الشعب لعبة بين

حياة وولع ذواق صيني
لووانفو © ) 1982مايسيجا(
ترجمة إلى الفرنسية  :آني كوريان و فانج شان
دار النشر  :فليب بكييه 1996 ، 1988
بعض المؤلفين يمتلكون الموهبة الكافية لوصف تاريخ
بلد ما و في نفس الوقت ،وصف تاريخ شخصية أو عائلة

.

ما .يعتبر لووانفومن بين هؤلء المؤلفين
لدى قراءتك لكتابه " حياة وولع ذواق صيني" لن
تجهل شيئا عن السياسة والتاريخ الصينيين و ستتعرف
على أهم شيء أل و هو الطهي الصيني و بالخص طهي
سوزهو.أصل بطلي هذه القصة من هذه المدينة ،أحدهما
زهوزي ،الذواق الثري الذي ل يفكر إلفي التمتع
بالكل ،مهما كان النظام السياسي و الخر ،جاؤو ،أحد
أقربائه الفقراء .بالطبع ل يتبعان نفس تطور الحداث
السياسية ،فأحدهما يصبح ثائرا و الخر يبقى ذواقا
موقرا .لكن الحياة كثيرا ما تتلعب بنا و جاؤو الذي لم
يهتم قط بالطعام و لم يحب الكل يجد نفسه مجبرا على
العمل كمدير لحد المطاعم ،لوائح الطعام ،الزخرفة،
الموظفون ،كل الحياة في المطعم تتماشى مع السياسة و

.

أيدي السياسيين
اقرأ هذا الكتاب ،اقصد مطعما صينيا ،تخيل
نفسك زهوزي و تلذذ بالطهي الرائع الذي حضرته

.

بكونج بكسيا

مشهيات
انبهار أمام لوحات بيتر بروجال لنسيان

.

التاريخ
طوال سنوات عديدة ،و لو لم يستطع أكل ما يحبه،
زهوزي ل ينسى شيئا ،يتذكر المأكولت التي تلذذها ،أين
أكلها ،من طهاها ،ماذا كان طعمها...من اللقمة الولى
إلى الخيرة...الذكريات تبقيه على قيد الحياة.
يلتقي بكونج بكسيا ،إمرأة مشهورة و يتزوجها .وصف
الوليمة التي حضرتها لما استضيف جاؤو لتدعيم جمعية
للذواقين مذهلة ؛ بمجرد المطالعة ،ترى ،تتذوق و تشم

.

كل الطباق
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من’’ذ وف’’اة كيفي’’ن ،ع’’ائلتي تك’’رس وجوده’’ا لحماي’’ة الم’’ن
الغذائي .ف’ي الب’ادئ ،م’’ا حف’ز مس’اعينا ه’و الخس’ارة ال’تي
تكب’’دناها ونق’’ص الجوب’’ة م’’ن ط’’رف الس’’لطات الرس’’مية
للصحة.
اقتضى المر سنتين و محام لنعل’م أن م’رض كيفي’’ن س’ببه
على الرجح لحم ملوث ،اشتريناه حتما من الحي.
مهما يكن ،كل ما علمناه ،كل ما أدركناه ،هو أن ل بد م’ن
فعل أي شيء لملئ ثغرات نظام أمننا الغذائي.
برغبتن’’ا ف’’ي من’’ع حص’’ول المأس’’اة م’’ع غيرن’’ا م’’ن الن’’اس،
ظهرنا ف’’ي ع’’دة حص’’ص تلفزيوني’’ة وطني’’ة ،أخ’’ذنا الكلم’’ة
ف’’’ي ع’’’دة محاض’’’رات ،س’’’اعدنا ع’’’دة لجن’’’ات استش’’’ارية
وطني’’ة ،التقين’’ا بع’’دد ك’’بير م’’ن أعض’’اء مص’’الح النظاف’’ة’
مستش’’’اري الش’’’ؤون الص’’’حية ،عل’’’ى مختل’’’ف مس’’’تويات
القرار ،ببرلمانيين و نواب و خففنا عن الكثير من ضحايا
المراض الناجمة عن التغذية.
عم’’ل عائلتن’’ا و بخاص’’ة جهودن’’ا لتمري’’ر "ق’’انون كيفي’’ن"
وضعت تحت الضوء م’’ؤخرا ف’’ي الش’’ريط الوث’ائقي "ف’’ود
إنك"
في  ،2006أسست "مركز البحث في الوقاية من
المراض الناجمة عن التغذية" التغذية"» « CFI
مع والدتي بات باك ،للمساعدة في إيج’’اد حل’’ول للتح’’ديات

مقابلة مع باربارا كوفالسيك

ديسمبر" إنه عيد ميلد ابن’’ي كيفي’’ن .المف’’روض" 10
أن ننش’’غل تحض’ير حفل’ة تجم’ع الولد ف’ي الس’ن الح’ادي
عشر ،لكن ل عوض ذلك نحن نعمل عل’’ى الت’’برع التاس’’ع
للدم لحياء الذكرى السنوية لعي’’د ميلد كيفي’’ن.إنه’’ا قض’’ية
العائل’’’ة ،ح’’’تى ص’’’غيري ذو الخم’’’س س’’’نوات يس’’’اعدنا،
بإضفاء اللمسة الخيرة بالبالونات ،بالحلويات و ألع’’اب
خف’’ة للطف’’ال .إل’’ى يومن’’ا ه’’ذا ،جمعن’’ا أك’’ثر م’’ن 1000
وحدة من الدم .ه’’ذا م’’ا يمكنن’’ا القي’’ام ب’’ه  ،بالمقاب’’ل ،كيفي’’ن
تحص’’’€ل عل’’’ى  8وح’’’دات م’’’ن ال’’’دم خلل  12يوم’’’ا م’’’ن
مرضه ،و لم يك’’ن ليس’تفيد به’’ا م’ا ل’م يت’’برع أح’د .ف’ي ك’ل

.

الحوال ،من المستحيل أن ل ننظم حفلة عيد ميلد
ع’’’ام  ،2001حي’’’اة ع’’’ائلتي تح’’’ولت إل’’’ى ك’’’ابوس لم’’’ا
أص’’’يب ابن’’’ي ذو الع’’’امين و النص’’’ف ببكتيري’’’ا إشرش’’’يا
كولي
ف’’ي الي’’وم ال’’ذي ش’ kخ€ص الم’’رض ،ط’’ور كيفي’’ن أع’’راض
تب’’ولن ال’’دم وإنحلل’’ه ف’’ي ظ’’روف ل تس’’مح بالمعالج’’ة،
تتمثل في جروح على مستوى الكلى ،نوبات و عدة أشياء
مريعة .اليام التسع الموالية غرقت في ضباب المعاينات
الطبية ،الفحوصات المخبرية ،غسيل كلى ،أدوي’’ة جدي’’دة،
معاملت طبية و انتظار فح’وص مخبري’’ة أخ’رى .ل’م أك’د

.

الغذائية للقرن ال  21المرتكزة على إبداعية و مستحدثة
ن’’ؤمن ب’أنه ل يمك’’ن لي قط’اع أن يص’’بو لوح’’ده إل’ى ه’’ذا
اله’’’’’دف .الحكوم’’’’’ات الفدرالي’’’’’ة ،الوطني’’’’’ة و المحلي’’’’’ة’
المزارع’’ون’ الص’’ناعة الغذائي’’ة ،المحول’’ون ،الن’’اقلون و
البائعون ،الممولون ،الطبيون ،المعلمون ،أصحاب القرار
السياس’’’ي و المس’’’تهلكون يش’’’تركون ف’’’ي مس’’’ؤولية بن’’’اء
المحي’’’ط لترقي’’’ة الم’’’ن الغ’’’ذائي م’’’ن خلل السلس’’’لة م’’’ن
المزرعة إلى الشوكة.
كجمعي’’ة طبي’’ة به’’دف غي’’ر الرب’’ح ،موجه’’ة للوقاي’’ة م’’ن
الم’’راض الناجم’’ة ع’’ن التغذي’’ة ،ع’’ن طري’’ق البح’’اث،
ال’’’تربص و مص’’’لحة محام’’’اة ،يس’’’اهم المرك’’’ز بطريق’’’ة
واسعة في قطاع المن الغ’ذائي و ق’’د ق’ام م’ؤخرا بإص’دار
كت’’اب علم’’ي أبي’’ض ح’’ول آث’ار بع’’ض الم’’راض الناجم’’ة
عن التغذية.

.

أنم و فقدت أكثر من  4كغ من وزني
عائلتن’’’ا و أص’’’دقاؤنا أحاطون’’’ا و حمل’’’وا لن’’’ا الطع’’’ام لم’’’ا
أدرك’’’وا أنن’’’ا ل’’’ن نبتع’’’د ع’’’ن كيفي’’’ن ،ب’’’دؤوا سلس’’’لة م’’’ن
الص’’لوات امت’’دت ع’’بر الع’’الم .س’’نوات م’’ن بع’’د ذل’’ك ،لم’’ا
التقي’’’ت بأش’’’خاص عرفته’’’م بنفس’’’ي ،علم’’’ت أنه’’’م ص’’’لوا
لكيفين .لكن ،ل الصلة ،ل الطب كانا كافيان ،في  11من
أغس’’’طس  ،2001بع’’’د إنعاش’’’ه لمرتي’’’ن ،ابنن’’’ا المحب’’’وب
كيفي’’’ن ت’’’وفي اث’’’ر أك’’’ال )غنغ’’’رة( ف’’’ي المع’’’ي ال’’’دقيق و

.

الغليظ
ل يمكنني وصف مرضه و موته إل كشيء رهي’’ب ،لي’’س
على أحد ،و بصفة خاصة إن كان طفل ،أن يعانيه.

ف’’ي  ،2010س’’يقود المرك’’ز مش’’روعا متنوع’’ا بتحقيق’’ات
حول أفضل الليات لدراسة الثار ،عل’’ى الم’’دى الطوي’’ل،
للم’’’’راض الناجم’’’’ة ع’’’’ن التغذي’’’’ة ،عل’’’’ى الص’’’’حة ،ف’’’ي
الوليات المتحدة المريكية.
بفضل الفيلم فوود إنك ،اهتم الكثير من الن’’اس بمجهوداتن’’ا
لتمري’’ر ق’’انون كيفي’’ن .التش’’ريع المع’’روف باس’’م "ق’’انون
ح’’ول تط’’بيق تخفي’’ض العوام’’ل المرض’’ية ف’’ي اللح’’وم و
ال’’’دواجن" ت’’’م إدراجه’’’ا ع’’’ام  2002كاس’’’تجابة مباش’’’رة
لقضية "الث’ور العل’ى" ال’تي ف’ي خض’مها ح’اولت وزارة
الزراع’’ة المريكي’’ة[ ،م’’ن دون ج’’دوى ،الغل’’ق النه’’ائي
لوحدة تحويل اللح’وم ،بع’’د ح’وادث متك’ررة للتوص’ل إل’ى
HACCP
معايير
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في الوليات المتحدة المريكية ،التبرعات تقتطع من
الضرائب في حدود القانون المريكي

في  ،2003بع’’د جم’ع  6500إمض’اءا م’ن  36دول’’ة ،ت’وم
ه’’اركين ،عض’’و ف’’ي مجل’’س الش’’يوخ ،أول مناص’’ر له’’ذا
المشروع ،يغير اسمه إلى "قانون كيفين".
واص’’لت عائلتن’’ا العم’’’ل عل’’ى ه’’’ذا الق’’انون ،لك’’’ن بع’’’د 5
س’’’نوات م’’’ن جم’’’ود الك’’’ونغرس المريك’’’ي ،ل’’’م يع’’’رض
القانون مج’ددا .حالي’ا ،ض’مت المقوم’ات الرئيس’ة لق’انون
كيفي’’ن إل’’ى عناص’’ر أخ’’رى أك’’ثر عموم’’ا و ش’’مول ،ف’’ي
إطار التشريع حول المن الغذائي.
في يوليو  ،2009انتخب النواب المريكيون بالجملة ،من
أج’’’ل المش’’’روع  ،HR249ال’’’ذي ورغ’’’م الج’’’دل الق’’’ائم
ح’’وله ،يعت’’’بر خط’’وة رائع’’ة إل’’ى الم’’ام لحماي’’ة غذائي’’’ة
أفضل للمريكيين.
يبدو أن مجلس الش’يوخ يؤي’’د الي’وم ق’انون) ( S510ال’’ذي
سيصدر ،مع الكثير من المل ،في المستقبل القريب.
حتى و إن لم يح’’ل أي ق’انون المش’اكل ف’ي ال USDAإن
ال  CFIساند رغم ذلك هذين العنصرين القانونيين .عل’’ى
حكومتن’’ا امتلك الس’’لطة لوق’’ف ه’’ؤلء ال’’ذين يواص’’لون
إنتاج الطعمة الملوثة.
كثيرا ما يسألني الناس عن ما يمكنهم القيام به لمس’’اعدتنا،
خاصة فيما يتعلق بقانون كيفين.
يمكن القيام بعدة أشياء :
 ت’’’دعيم و مس’’’اندة انتخ’’’اب الق’’’رار  S510ف’’’ي مجل’’’سالشيوخ
إص’’’دار طل’’’ب للك’’’ونغرس المريك’’’ي لنتخ’’’اب الق’’’انونالمشدد للتنظيم حول اللحوم و الدواجن.
 التبرع بهبات ،مقتطعة من الضرائب لمركز ال CFI إتب’’اع الحك’’ام الس’’تة للم’’ن الغ’’ذائي  :اس’’تعمال م’’اء وأغذي’’ة س’’ليمة ،تنظي’’ف الك’ل و الدوات ،فص’ل الغذي’’ة،
طهيه’’ا ،وض’’عها ف’’ي الم’’برد و التن’’بيه عل’’ى م’’رض ن’’اجم
عن التغذية.

:مشروع للدعم
سدهانا فورست بالهند :إعادة تشجي بالهند ،برنامج
تربوي ،مشاريع مستدامة
http://www.sadhanaforest.com/

إذا أردتم المزيد من المعلومات حول CFIالق’’انون كيفي’’ن
أو الحك’’ام الس’’تة للم’’ن الغ’’ذائي ل  CFIش’’كرا لزي’’ارة
الموقع :
www.foodborneillness.org
باسم عائلتي ،أشكر لكم دعمك’’م و اهتم’’امكم ،كل’’وا بأم’’ان،
كلوا بvوعي.

:وصفة
The center of foodborne Illness
research and prevention
منظمة غير ربحية

رقيق و لذيذ البصل
قطع البصل إلى شرائح رقيقة ثم اقليها على نار متوسطة
مع رشها بالقرفة إلى أن يصبح ناعما يذوب .لما يصير
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أن¥¥دريآ كل¥¥ي ،إميس¥¥ي كس¥¥ابا ،حاي¥¥¥ديه حمي¥¥¥دزاديه{ ،ان¥¥¥ي
سبانس¥¥ر ،باتريس¥¥يا س¥¥انز ،ب¥¥اولو كويم¥¥برا ،زبي¥¥دة ت¥¥ويمر
آيت علي
موقع زبيدة
www.maternagealgerie.overblog.com

الكل على مذاق لسانك ،أضف ملعقة سخية من العسل

.

بعد أن يرفع من على النار ،و دعه يتخلل البصل
استعمل هذا الخليط مع الحبوب و البقوليات ،و تلذ~ذه

.

بفمك ،بأعينك و بأنفك
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إلى اللقاء !
الفريق الذي عمل على إصدار هذا العدد:
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