
 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 اپرتیف ها)شربت ها(

اپرتیف های خام گیاهخواران که البته بدون الکل تهیه می شوند هم محرک اشتها هم گلو تازه کن و حال آور و 

مطبوع هستند. اگر  آن ها را زیبا و تمیز تهیه کنند و تازه باشند گواراتر هستند. برای خوشبو کردن آن ها از گیاهان 

 ور شدیم می توان استفاده کرد.خوشبو که در فصل چاشنی ها یادآ

ا مخلوط کرده خنک : نیم فنجان آب گوجه فرنگی و نیم فنجان آب پرتقال رشربت گوجه فرنگی و پرتقال

 آب پرتقال می توان آب گریپ فروت بکار برد.جای میل نمایند. ب

جان آب انگور و یک فن 4/1: نیم فنجان آب گوجه فرنگی با نیم فنجان آب آناناس تازه، شربت گوجه و آناناس

قاشق سوپخوری شیر بادام را مخلوط کرده خنک می کنند سپس تکه ایی آناناس تازه در ظرف قرار داده آن 

 مخلوط خنک را روی آن می ریزند.

: یک فنجان آب چغندر با یک موز را که قبال در مخلوط کن زده ایم با یک قاشق مرباخوری شربت چغندر

 شیر بادام مخلوط کرده خنک میل می نمائیم. آبلیمو و یک قاشق آش خوری

فنجان آب آناناس، یک قاشق مرباخوری آب لیمو با قدری  4/1فنجان آب کرفس،  4/3: شربت آب کرفس

 عسل مخلوط کرده خنک می کنیم. 

: نیم فنجان آب هویج، نیم فنجان آب سیب، دو قاشق سوپخوری شیر بادام، یک قاشق قهوه شربت هویج و سیب

 آب لیمو را بهم می آمیزیم.خوری 

فنجان آب آلبالو را خوب در هم  4/1فنجان آب پرتقال،  4/1: نیم فنجان آب طالبی یا خربزه، شربت طالبی

 آمیخته در لیوانی که قبال یک دانه آلبالو در آن قرار داده ایم می ریزیم و آن را خنک می کنیم.

 آن آب پرتقال را در هم آمیخته خنک می کنیم. فنجان آب لیمو و برابر 2/1: شربت لیمو و پرتقال



 کوکتیل ها

: دو دانه گوجه فرنگی با قدری آب لیمو و کمی عسل نمک و فلفل سبز، یک قاشق کوکتیل گوجه فرنگی

 مرباخوری قرمه جعفری را به ترتیب زیر بهم می آمیزیم:

و یک  ن می آمیزیم و در گیالس ریختهگوجه فرنگی را در مخلوط کن به صورت پوره درآورده بقیه اجزا را به آ

 تکه یخ در آن می اندازیم.

: نیم گیالس آب پرتقال، نیم گیالس آب نارنگی یک قاشق آب لیمو را با پرتقال، لیمو و نارنگی کوکتیل

 قدری عسل مخلوط کرده با یک تکه یخ در گیالس می ریزیم.

یک قاشق هویج رنده کرده با قدری عسل را به این یک دانه موز، آب پرتقال، یک قاشق آبلیمو، : کوکتیل موز

ترتیب درست می کنند: نخست موز را با پشت چنگال له کرده با اجزا دیگر مخلوط می کنند و با یک خالل بزرگ 

 پرتقال تزئین می کنند.

لیوان  4/3: نیم فنجان سیب خرد کرده با نیم قاشق قهوه خوری آب لیمو، یک قاشق شیر بادام را با کوکتیل سیب

آب سیب آمیخته قدری عسل به آن اضافه می کنند تا شیرین شود بعد همه را در گیالس ریخته روی آن قدری مغز 

 گردوی خرد کرده می پاشند. باید مراقب بود که سیب را بالفاصله بعد از خرد کردن با آب لیمو آمیخت.

جان آب پرتقال فورا بهم می آمیزیم در صورت : نیم فنجان خرد کرده سیب را با نیم فنکوکتیل پرتقال و سیب

 لزوم قدری عسل به آن اضافه کرده یک پر پرتقال را به لب گیالس برای تزئین سوار می کنیم.

: نصف یک گریپ فروت را گرفته گوشت های آن را خارج می کنیم و ریز ریز کرده و کوکتیل گریپ فروت

سل و دو قاشق شیره بادام در هم می آمیزیم و چند برگ یک قاشق قرمه کرفس، یک قاشق آب لیمو، قدری ع

 کوچک کاهو برای تزئین در آن قرار می دهیم. 

: نیم فنجان طالبی خرد کرده، نیم فنجان آب پرتقال را روی آن می ریزیم و یک آلبالو روی آن کوکتیل طالبی

 قرار می دهیم.



بهم می  تندرا شیر نارگیل  ری آب لیمو، یک فنجانقاشق مربا خو : نیم فنجان آب هویج تازه، یککوکتیل هویج

زنیم و روی آن خرده بادام می پاشیم. توضیح مقصود از شیر نارگیل مایع درون نارگیل نیست بلکه خالل آن است 

که با آب در مخلوط کن به صورت شیر درآمده است. گرچه قبال گفته شده باز تاکید می کنیم که تمام این مواد 

وه و سبزی بالفاصله پیش از مصرف باید تهیه شود و به هیچ وجه نباید آب میوه یا سبزی را نگاه داشت بویژه آب می

 حتی در یخچال چون ارزش آن از دست می رود.

 آب میوه و سبزی

تقریبا تمام میوه ها و کلیه سبزی ها برای آب گرفتن بکار می آیند و گذشته از این که آن ها را بعنوان جزئی از 

روزانه خود بکار می بریم برای بعضی از بیماری ها و بعضی رژیم های غذائی نیز آن ها را مورد استفاده قرار  غذای

می دهیم. برای تهیه آب میوه باید میزانی از مواد اولیه که برای مقدار آب مورد نظر الزم است در دست باشد تا کم 

انجام دهیم. مثال برای تهیه آب سیب و گالبی و انگور و امثال  و زیاد نشود و مجبور نباشیم چند بار همان یک کار را

آن باید دو برابر مقدار آب مورد نظر میوه آماده کرد. البته نوع و فصل میوه را نیز باید در نظر داشت. برای توت 

تا  180ال متوسط فرنگی و امثال آن کمتر و برای زردآلو، هلو، گیالس و ... بیشتر میوه باید اماده کرد. از یک پرتق

 گرم آب می توان به دست آورد. 100گرم کاهو  200گرم، از  140تا  120گرم از یک لیمو ترش  200

 مخلوط های آب میوه و سبزی

قاشق شیره بادام با کمی  2قاشق آب پرتقال،  3گرم آب سیب،  100گرم آب اسفناج،  100: آب اسفناج و سیب

 آبلیمو

قاشق شیره بادام  2دانه موز، 1گرم آب گریپ فروت،  100گرم آب اسفناج،  100: آب اسفناج و گریپ فروت

 را در مخلوط کن خوب بهم می آمیزند و روی آن قدری جعفری می پاشند.

قاشق عسل. بدین ترتیب که  1قاشق آبلیمو و  2گرم آب طالبی،  100گرم آب چغندر،  100: آب چغندر و طالبی

 ه با بقیه خوب بهم می زنند و قدری زیره بدان می افزایند.آبلیمو و عسل را قبال مخلوط کرد



قاشق شیره  2نوک قاشق عسل و  1قاشق آبلیمو،  1آب پرتقال،  100گرم آب هویج،  200: آب هویج و پرتقال

 بادام را خوب بهم می آمیزند.

 یمو.گرم آب سیب با یک قاشق آبل 50گرم آب هویج و  50گرم آب چغندر،  100: آب چغندر و سیب

 قاشق شیره بادام و کمی آبلیمو. 2گرم آب هویج و برابر آن آب سیب،  100: آب هویج و سیب

 گرم آب آناناس با دو قاشق شیره بادام. 150گرم آب هویج،  100: آب هویج و آناناس

قاشق آبلیمو با قدری شیره خرما. در  2گرم آب هویج و برابر آن آب زردآلو،  100: آب هویج و زردآلو

ورتی که زردآلوی تازه نبود می توان از برگه خیس کرده آن سود جست در غیر اینصورت آن را در مخلوط کن ص

 به صورت پوره درمی آوریم و با بقیه مخلوط می کنیم.

: برابر هم آب گوجه و پرتقال با قدری عسل خوب مخلوط کنید و کمی گرد آب گوجه فرنگی و پرتقال

 ژانژامبر روی آن بپاشید.

دانه موز را در مخلوط  1گرم آب گوجه و برابر آن شیره بادام با قدری آبلیمو و  100: ب گوجه فرنگی و موزآ

 کن بهم می آمیزند.

قاشق آبلیمو با  1گرم آب ریواس، نیم گیالس شیره بادام،  50گرم آب گل کلم و  100: آب گل کلم و ریواس

 یان به مرض قند بسیار مناسب است. کمی عسل خوب مخلوط کنند. این نوشابه برای مبتال

 سوپ های خام

سوپ هائی که از میوه و سبزی ها یا آب آن ها آماده می شوند بسیار مفرح و مغذی و سبک هضم می باشند. ولی 

آب های سبزیجات یا میوه هائی که برای آن ها بکار می بریم باید خیلی تازه باشند و بالفاصله پیش از خوردن آن 

 ه باشیم.ها را گرفت



گرم شیره بادام را برداشته، نخست کشمش  250قاشق عسل،  2قاشق کشمش،  4گرم کواکر،  200: سوپ کواکر

ظرف می ریزیم آنگاه شیره را روی آن  4ها را با کواکر مخلوط می کنیم سپس عسل را به آن اضافه کرده و در 

 ریخته، روی هر بشقاب یک قاشق خرد کرده گردو می پاشیم. 

قاشق مرباخوری عسل را خوب  1فنجان شیره بادام و  1فنجان بلغور نم زده و له کرده،  1: بلغور گندمسوپ 

 مخلوط کرده پس از نیم ساعت پوست لیموترش و پوست پرتقال را روی آن رنده می کنیم.

با خوری قاشق مر 1نوک قاشق پیاز رنده کرده،  1لیتر شیره بادام،  8/1گرم آب سبزی،  250: سوپ آب سبزی

قرمه جعفری یا تره را بدین ترتیب با هم می آمیزند: نخست آب سبزی را با شیر و پیاز خوب مخلوط کرده، جعفری 

 یا تره را روی آن بپاشند.

گرم خود گوجه فرنگی را مانند سوپ آب سبزی و با  200لیتر آب گوجه فرنگی با  8/1: سوپ گوجه فرنگی

 اده می کنیم.همان اجزا که در باال ذکر شده آم

استکان آب انار می آمیزیم)در  2گرم مغز پسته را کوبیده با  50گرم بنه)پسته کوهی( یا  100: سوپ آب انار

صورتی که بنه استفاده کنیم باید پس از کوبیدن یک یا دو بار آن را در آب ریخته و از الک در کنیم تا پوست های 

قاشق مربا خوری پیاز رنده کرده با مقدار دلخواه بلغور به  1ده و قاشق مغز گردو خرد کر 2سخت آن گرفته شوند( 

آن می افزائیم و روی آن جعفری یا نعناع یا سبزی دیگر به سلیقه خود می پاشیم. بنه در کرمان و بلوچستان به طور 

 . وحشی می روید و شبیه پسته است. سوپ آن به طریق باال نیز در کرمان معمول و با نان خرده می شود

 ها یا سوپ های خنک برای تابستان پالوده

پالوده یا سوپ های خنک از میوه خام مخصوصا در تابستان لذت خاصی دارد. این سوپ های مغذی، سبک و 

تسکین دهنده تشنگی بویژه برای بچه ها که در تابستان بی اعتنا به غذا می شوند، بهترین وسیله جهت آوردن آن ها 

  به سر سفره می باشند.



گرم توت فرنگی یا  200: دو عدد سیب، دو قاشق لیمو، نیم لیتر آب سیب و مقدار کافی عسل با پالوده سیب

گیالس را برداشته ابتدا سیب ها را با پوست رنده می کنیم سپس بالفاصله با آب لیمو می آمیزیم آنگاه آب سیب و 

 و فورا به مصرف می رسانیم. یا گیالس را به آن افزائیم عسل را روی آن ریخته توت فرنگی 

: سه تا موز را به حلقه های نازک می بریم و در ظرفی بلوری می ریزیم سپس پنج موز دیگر را با پشت پالوده موز

لیتر آب انگور بهم می زنیم و قدری آب پرتقال یا آب لیمو برای خوشمزه کردن به آن می  4/1چنگال له کرده با 

 می ریزیم و خنک به مصرف می رسانیم.  افزائیم و روی حلقه های موز

گرم  750گرم توت فرنگی شسته و پاک کرده را با چنگال یا در مخلوط کن له کرده،  400: پالوده توت فرنگی

 شیر با قدری عسل روی آن ریخته خوب هم بزنید و خنک کرده نوش جان بکنید.

که برای پالوده توت فرنگی گفتیم  آماده می گرم تمشک را با نیم لیتر شیر طبق دستوری  300: پالوده تمشک

 سازیم.

گرم شیر  250گرم آب انگور و  250گرم گیالس را از هسته جدا کرده و له می کنیم و با  500: پالوده گیالس

بشقاب می ریزیم. در هر بشقاب چند گیالس با هسته قرار داده روی هر یک نیم  4خوب مخلوط می کنیم و در 

 می پاشیم. قاشق خرده بادام 

گرم زرد آلو را از هسته جدا و در مخلوط کن له می کنیم یا از الک در می  300: سوپ سرد یا پالوده زردآلو

 قاشق خرده بادام روی آن می پاشیم. 2گرم شیر خوب در هم امیخته  750کنیم و با 

گرم دیگر هلو را در  300گرم هلوی پوست کنده را حلقه حلقه می بریم و  300: سوپ سرد یا پالوده هلو

قاشق  2لیتر آب انگور خوب آمیخته روی حلقه های هلو می ریزیم و در آخر  3/2مخلوط کن پودر می کنیم و با 

 خرده بادام یا خرده بادام زمینی روی آن می پاشیم.

کرده  : مقدار دلخواه طالبی را خرد کرده با قدری عسل شیرین مخلوط می کنیم و در یخچال خنکپالوده طالبی

 هنگام خوردن با قدری آب معدنی می آمیزیم. 



کیلو گوجه بی پوست را در مخلوط کن پوره می کنیم یا از الک رد می کنیم،  1: سوپ سرد گوجه فرنگی

سپس آب نیم گریپ فروت را با یک قاشق پیاز رنده کرده، یک نوک کارد بی بر)فلفل سبز( و یک نوک کارد 

 کنیم و خوب بهم زده قدری قرمه جعفری یا تره را روی آن می پاشیم. نمک و گل پر به آن اضافه می

 سس ها

همه می دانند، احتیاجی به گفتن نیست که کیفیت و خوشمزگی هر ساالد بسته به سس آن است و در ساختن و 

ت ندیده باشد پرداختن آن باید از بهترین روغن ها مانند روغن تخم آفتابگردان، روغن زیتون و مانند ان ها که حرار

بکار برد. فقط در مواردی که رژیم بی چربی در کار است از سس هایی مانند شیر و آب، لیمو یا عسل و آبلیمو و ... 

 استفاده کرد. 

قاشق مرباخوری پیاز رنده کرده با هم مخلوط  1قاشق آبلیمو، کمی عسل و  1قاشق روغن،  2: سس ساده ساالد

 می شوند.

قاشق قرمه های سبزی  2یا  1قاشق آبلیمو، قدری عسل و قدری پیاز رنده کرده،  2یا  1ن، قاشق روغ 2: سس سبزی

بادرنجبویه، ترخون، شیوید، کرفس و .... اول سس را خوب مخلوط کرده مختلف به دلخواه از قبیل جعفری، تره، 

 سپس سبزی ها را در آن ریخت.

 شد به اضافه قدری شیوید خرد کرده.: همان سس ساده ساالد است که در باال گفته سس شیوید

قاشق آبلیمو عسل، قدری نمک و پودر فلفل سبز را در ظرفی  1قاشق آبلیمو،  2: سه قاشق روغن، سس لیموترش

 در بسته خوب تکان می دهیم تا همه اجزا با هم درآمیزند. این سس بویژه برای ساالد سبز مناسب است.

قاشق شیر بادام و یک قاشق  3را پوست کنده خرد می کنیم و با  تا گوجه بزرگ رسیده 3: سس گوجه فرنگی

 آبلیمو، کمی عسل و قدری پیاز رنده شده در مخلوط کن می ریزیم.

قاشق خرده بادام  1قاشق مرباخوری آبلیمو، کمی نمک و ادویه،  1قاشق شیر بادام،  2قاشق روغن،  3: سس نارنگی

برداشته و به این ترتیب آماده می سازیم. نخست آبلیمو و شیر بادام را با هم نارنگی خرد کرده و بی هسته را  2یا  1و 



مخلوط کرده روغن را قطره قطره به آن اضافه می کنیم و بهم می زنیم. نمک و ادویه و ... را نیز به همین ترتیب کم 

 افزائیمکم در آن می ریزیم و می چشیم تا خوشمزه شود و در آخر بادام و نارنگی را به آن می 

قاشق  1قاشق روغن اعلی و  2: آب یک پرتقال با نصف لیموترش با دو و سه قاشق آب آناناس و سس ساالد میوه

 مرباخوری عسل را در ظرفی در بسته ریخته خوب تکان می دهیم تا خوب مخلوط شوند. 

قدری رنده : آب یک پرتقال با دو و سه قاشق آب گریپ فروت، قدری عسل، سس ساالد میوه کم چربی

 پوست پرتقال و لیمو با دو قاشق مرباخوری شیر بادام را خوب بهم می زنیم تا مخلوط شوند. 

قاشق آبلیمو را با یکدیگر  1گرم روغن،  100قاشق آب، قدری نمک،  6قاشق آرد سویا،  2مایونز بدون تخم مرغ: 

 مخلوط کرده روی آن ترخون یا مرزن گوش می پاشیم. 

قاشق خاک گردو یا بادام روغن و آبلیمو در حد لزوم قدری پیاز و برای خوشمزه کردن قدری  یک :مایونز گردو

 آب گوجه فرنگی به آن می افزائیم. 

 ساالد خام گیاهخواری

ساالد خام رکن اصلی برنامه غذائی خام گیاهخواران است. چه هم خوشمزه اند هم مواد مهم غذائی و ضروری در 

یرکن هم کم کالری است. کوچکترین مزاحمتی برای بدن ندارد بلکه برعکس به عمل آن موجود است. هم شکم س

هضم و سوخت و ساز نیز کمک می کند، فقط با کدبانوی خانه است که ان را طوری خوشمزه و دل پسند و 

ند، بهانه گیرترین و مشکل پسند ترین مردان نیز نتوانند از آن روی برگردان حتی رنگارنگ درست کند که کسی

 بلکه با دیدن آن دهانشان آب بیفتد.

 ساالدهای سبزی

و با سس دلخواه پیش از مصرف به آن بیامیزیم خرد کرده به اندازه کافی : برگ های تازه کاهو را ساالد کاهو

 کاهو نباید پالسیده باشد.



ر کس ممکن است همین ترتیب ترتیزک چه صحرائی چه بوستانی و امثال آن مناسب است. منتهی برحسب ذائقه ه

 به آن پیاز یا چیز دیگر بیافزائیم.

: برگ های زیادی را دور ریخته بقیه را به قطعات کوچک ریز می کنیم و بیست دقیقه در آب نیم ساالد آندیو

 گرم قرار می دهیم تا تلخی آن برطرف شود سپس سپس آنها را شسته و با سس دلخواه می آمیزیم.

یگر مانند گوجه فرنگی، خیار، بی بر و مانند آن نیز می توان مخلوط و استفاده کرد که ساالد آندیو را با چیزهای د

 بسیار مفرح می شود.

: یکی از بهترین ساالد های زمستان است و باین شکل آماده می شود: سه چهارم برگ کاسنی را ساالد کاسنی

پائین قرار دارد با چاقوی نوک تیز  برداشته پس از پاک کردن و شستن قسمت تلخ آن را که در قسمت انتهای

 درآورده و به دور می ریزیم. سپس بر اساس بزرگی برگ ها آن ها را خرد کرده و با سس مایونز می آمیزیم. 

ساالد کاسنی را میتوان با گوجه فرنگی و. کاهو مخلوط کرد، همچنین با بعضی میوه ها همچون اناناس، پرتقال، 

 خوب می شود.نارنگی و مانند آن ها نیز 

گرم اسفناج جوان را خوب شسته و خشک می کنیم، سپس آن را خرد کرده و در سس ساالد  250: ساالد اسفناج

 که قبال آماده کرده ایم ریخته و بهم می زنیم و بالفاصله مصرف می کنیم.

اشق روغن دو سه گرم خیار را پوست کنده به حلقه های نازک می بریم و با سسی که از دو ق 500 :ساالد خیار

 قاشق آبلیمو کمی نمک و سیر کوبیده و دو قاشق قرمه سبزی خوردن آماده شده می آمیزیم.

: نیم کیلو گوجه فرنگی را شسته و ورق می کنیم و با دو قاشق آبلیمو و دو قاشق روغن ساالد گوجه فرنگی ساده

افزائیم. هر سس دیگر را نیز با ساالد گوجه قدری نمک و پیاز ریز کرده با فلفل و تره، جعفری، شوید و سیر می 

 فرنگی می توان بکار برد. 

نیم کیلو بی بر سبز سرخ یا زرد را با همان سس که برای ساالد گوجه فرنگی گفتیم  ساالد بی بر)فلفل فرنگی(:

را خارج کرده مخلوط می کنیم. برای آماده کردن آن باید نخست بی برها را شسته بازکنیم و تمام تخم های تند آن 



دوباره بشوئیم و بسیار نازک آنها را ببریم. برای اینکه سس به درون آن نفوذ کند باید مدتی آنرا در سس نگه داریم. 

 بی بر میوه ایست مخصوصا سرشار از ویتامین و باید زود به زود از آن خورد.

 خوراک های خام از سبزی های ریشه ساقه و غیره

ویج را پاک کرده، دو سه قاشق آبلیمو و قدری نمک و دو قاشق قرمه جعفری یا تره : نیم کیلو هخوراک هویج

  به آن می افزائیم و بالفاصله به مصرف می رسانیم.

 هویج را می توان با مقداری سیب و ترب یا چند تریچه رنده شده نیز می توان امیخت.

و با سس دلخواه و دو قاشق خرده فندق : یک ریشه متوسط کرفس را پاک کرده، رنده می کنیم خوراک کرفس

 می آمیزیم. اگر خواستیم یک دانه سیب ترش را نیز با پوست رنده کرده به آن می افزائیم.

: نیم کیلو چغندر را با دو دانه سیب خوب شسته رنده می کنیم و سس بی چربی را به آن افزوده خوراک چغندر

 خوب بهم می زنیم.

ز را با پشت چنگال له کرده با قدری آبلیمو و سه قاشق شیر بادام خوب مخلوط : یک موخوراک چغندر با موز

 می کنیم سپس دو تا سیب را با پوست و پس از آن نیم کیلو چغندر را در آن رنده می کنیم. 

: دو سه ترب را خوب شسته به ورق های نازک می بریم یا رنده می کنیم، سپس با سس بهم می خوراک ترب

 آمیزیم. 

گرم مغز گردو و پیاز و نمک می آمیزیم. و هر  250: نیم کیلو ترب را رنده کرده با راک ترب با مغز گردوخو

 قدر میل داریم بلغور خیس به آن می آمیزیم. 

: دو و سه تربچه را از ریشه و برگ های درشت جدا کرده تربچه ها را رنده و برگ های کوچک خوراک تربچه

 ولی می آمیزیم.را ساطوری کرده با سس معم

چند دانه سیب زمینی ترشی را خوب شسته در سس معمولی رنده   :خوراک یرالماسی)سیب زمینی ترشی(

 می کنیم و قدری شیره بادام و سبزی خوردن خرد کرده به آن می افزائیم. 



یره بادام، کمی : نیم کیلو مارچوبه را شسته پوست می کنیم، دو قاشق آبلیمو و مایونز با قدری شخوراک مارچوبه

 نمک و عسل و باالخره قدری جعفری یا شیوید یا بادرنجبویه روی آن می پاشیم.

: ته آرتیشوها را نازک بریده روی ساالد کاهو تقسیم می کنیم و با سلیقه می چینیم. سپس خوراک ساالد آرتیشو

 آن را می آرائیم.آبلیمو روی همه آن ها چکانده قدری مایونز روی آن می ریزیم و با قارچ خام 

سانتیمتری می بریم بعد  8تا  7ساقه کرفس را پوست کنده می شوئیم. سپس به قطعات  4 خوراک کرفس ساقه:

 قاشق مایونز خوشمزه روی آن می ریزیم و در آخر روی آن را با ترتیزک باغ یا ترتیزک نهر می آرائیم. 4

قدری نمک و عسل را در ظرف ریخته، گل کلم دو قاشق آبلیمو، دو قاشق شیره بادام، : خوراک گل کلم

 کوچکی را در آن رنده می کنیم و خوب بهم می آمیزیم و در آخر کار خرده فندق روی آن می پاشیم.

دانه کلم قمری را پوست کنده یا نازک می بریم و با سس و خرده پیاز آمیخته روی آن  4: خوراک کلم قمری

 بادرنجبویه می پاشیم. 

: نیم کیلو کلم را پاک کرده شسته و خیلی ریز خرد می کنیم و با سس و مایونز گردو می وکلیخوراک کلم بر

 آمیزیم.

 ساالد پیاز حبوبات و قارچ

: این ساالد را بیشتر برای زینت ساالدهای دیگر یا پهلوی آنها گذاشته و بکار می برند. و برای آن دو سه ساالد پیاز

ی نازک می بریم و با سس معمولی و قدری سبزی خوردن خرد کرده می کله پیاز را پوست کنده به برگ ها

 آمیزیم.

: دو سه تا تره را برداشته و انتهای سبز آن ها را بریده و کنار می گذاریم و بقیه را عرضا خیلی ساالد تره فرنگی

با سایر خوراک نازک می بریم و با سس معمولی و قدری آب پرتقال مخلوط می کنیم. تره فرنگی برای آمیختن 

 های سبزی نیز بسیار مناسب است. 



: نیم کیلو لوبیا را پاک کرده به قطعات کوچک می بریم و با قدری مرزه و سس ساده درآمیخته ساالد لوبیا سبز

 روی آن جعفری می پاشیم.

ته یک قاشق گرم نخود تازه را از غالف خارج ساخته و با سس و شیر بادام و سیر آمیخ 750 ساالد نخود فرنگی:

 جعفری خورد کرده روی آن می پاشیم.

گرم را با احتیاط تمام و خوب پاک کرده با آب سرکه آن را می شوئیم و برای خشک کردن  250: ساالد قارچ

روی پارچه ایی پهن می کنیم سپس آن ها را برداشته به برگ های نازک می بریم و آبلیمو روی آن می پاشیم. 

قاشق مایونز بهم می زنیم. برای زینت دادن آن کاهوی  4ه ورقه های قارچ خرد نشوند با سپس با احتیاط بطوریک

 آندیو ورق های نازک تربچه و قدری قرمه جعفری را روی آن قرار می دهیم.

 ساالدهای مخلوط از سبزی های تازه

خیار و گوجه فرنگی و  دانه کاهو را تمیز و خرد کرده با مقدار دلخواهی 1: ساالد کاهو، خیار، گوجه فرنگی

 مقداری سبزی خوردن خرد کرده با سس ساده یا مایونز سبزی بهم می آمیزیم.

فرنگی و دو دسته گوجه  4: یک دانه کاهو را طبق معمول آماده کرده، ساالد کاهو، گوجه فرنگی و تربچه

 ن خرد کرده می پاشیم.تربچه را به ورق های نازک بریده با سس ساده بهم می آمیزیم و روی آن سبزی خورد

دانه سیب و یک دانه  1گوجه فرنگی خرد کرده،  2خیار متوسط،  2: یک دانه کاهو، ساالد کاهو از همه رنگ

 دانه بی بر سرخ ریز کرده با سس و مایونز مخلوط می کنیم. 1گالبی خرد کرده و 

 م، آندیو را باریک بریده با سس و خرده پیاز با هم می آمیزیم.ساالد کاهو و آندیو: کاهو را شسته و خرد می کنی

گرم گوجه را به ورق های نازک بریده، با دو دانه بی بر سبز یا زرد یا سرخ که  250: ساالد گوجه فرنگی بی بر

دلخواه  خیلی نازک و ریز بریده ایم با سس مخلوط کرده، روی آن را با کاهو می آرائیم. به این ساالد می توان به

 خیار، کرفس، سیب و قارچ هم اضافه کرد. 



گرم کرفس پوست کنده و یکی دوتا سیب را با پوست رنده  200گرم هویج را با  300ساالد هویج، کرفس، سیب: 

 کرده فورا با آبلیمو مخلوط کنید و قدری نمک و عسل و شیره بادام یا مایونز به آن بیافزایند.

گرم کرفس را طبق معمول  100گرم تره فرنگی و  200گرم هویج،  300: کرفس ساالد اسفناج و تره فرنگی و

 قاشق تره یا جعفری خرد کرده روی آن می پاشیم. 1خرد کرده با سس می آمیزیم و 

گرم اسفناج را شسته ریز می کنیم، تره را نیز خیلی نازک می بریم و هر دو را با  300 :ساالد هویج تره فرنگی

 قاشق فندق کوبیده می پاشیم.  2رده روی آن شیوید و رب گوجه مخلوط ک

گرم کرفس را پوست کنده رنده می کنیم و بالفاصله با آبلیمو  150: ساالد کرفس گوجه فرنگی، آندیو، لوبیا

می آمیزیم. سپس گوجه ها را به قطعات کوچک و آندیو را به نوارهای ظریف و لوبیا را به قطعات کوچک می 

 ا سس دلخواه می آمیزیم و قدری صبر می کنیم تا سس به درون لوبیا نفوذ کند.بریم و همه را ب

قاشق آبلیمو، کمی نمک و  5گرم قارچ تازه با  250گرم نخود پوست کنده و تازه را با  200: ساالد نخود و قارچ

ا سس درون قاشق پیاز خرد کرده و دو قاشق جعفری ساتوری در هم می آمیزیم و قدری صبر می کنیم ت 1عسل 

 نخود و قارچ برود. 

گرم، چغندر و هویج زرد  500گرم، کاهو  200گرم، گل کلم  200: کرفس نیم بوته، کلم ساالد مخلوط سبزی

 گرم، آبلیمو و روغن کمی، نمک و فلفل و زرد چوبه. 200از هر یک 

دانه گوجه فرنگی  4: یک گل کلم کوچک و یکی دو دسته تربچه با ساالد گل کلم، گوجه فرنگی و تربچه

قاشق پیاز رنده کرده و دو قاشق قرمه  1قاشق آبلیمو و  1قاشق مایونز را بهم می زنیم و  4قاشق شیر بادام و  4درشت، 

 سبزیجات به آن می افزائیم.

 دلمه های سبزی

کردن  دانه گوجه فرنگی درشت و سفت را شسته، قدری از ته آن را می بریم تا پس از پر 4 دلمه گوجه فرنگی:

در پوشی برای آن باشد. سپس با دقت و احتیاط درون آن را با قاشق خالی کرده و جای آن را با مخلوط زیر پر می 

دانه، روغن زیتون  1گرم، آب یک لیموی تازه  50گرم، مغز گردوی ریز کرده  250کنیم. سبزی دلمه ساتوری شده 



وط را با دست مدتی خوب مالیده و بهم زده تا جا بیافتد و گرم، نمک، فلفل به دلخواه. این مخل 25گرم، پیاز  50

 پس از نیم ساعت که در جای خنک ماند می توانیم مصرف کنیم.

سانتیمتر می بریم  2خیار را اگر بزرگ است پوست می کنیم و اگر نه با پوست عرضا به قطعاتی به قطر : دلمه خیار

طی مرکب از گوجه فرنگی، پیاز، بی بر و شیر بادام و آب لیمو و و با قاشق مغز آن را در می آوریم. سپس با مخلو

 نمک که قبال خوب به هم آمیخته باشیم پر می کنیم.

بی بر شیرین را از تخم های آن خالی می کنیم با همان مخلوطی که برای دلمه قبلی گفتیم به اضافه  4: دلمه بی بر

 قدری خیار رنده کرده پر می کنیم.

کلم قمری جوان تر را پوست کنده قسمت های سخت آن را جدا می کنیم، بعد آن را دو نیم  دلمه کلم قمری:

کرده توی آن را هر چه ممکن است بیشتر در می آوریم و آنچه درآمده چرخ کرده با جعفری، تره، شیره بادام و 

 نمک به هم امیخته و پر می کنیم و در آخر روی آن را با تربچه می آرائیم.

 ی رنگارنگبشقاب ها

بشقاب های رنگارنگ در سر میز غذا به ویژه هنگام میهمانی ها زینت مخصوصی به سفره می بخشد. زیرا هم منظره، 

هم عطر و هم مزه آنها اشتها آور و هوس انگیزند. در زیر چند نمونه از آنها را می اوریم ولی هر دفعه می توان با 

 تازه ایی درست کرد.پس و پیش کردن آن ها به سلیقه خود بشقاب 

گرم ساالد سبزی را  250گرم خوراک تربچه یا ترب،  250گرم ساالد اسفناج،  250: بشقاب رنگارنگ بهاری

 پهلوی یکدیگر قرار داده روی آن را با قرمه جعفری می آرائیم. 

هویج را گرم خوراک  250گل کلم کوچک را طبق فرمول های پیش آماده کرده،  1: بشقاب رنگارنگ تابستانی

 گوجه فرنگی که ورقه ورقه بریده ایممی آرائیم. 4با 

نصف یک کلم سفید و نصف یک کلم قرمز را به طور ساالد آماده می کنیم و ساالد : بشقاب رنگارنگ پائیزی

 قارچ را طبق فرمول سابق آماده کرده با جعفری آن را می آرائیم.



گرم در بشقاب قرار  200ی، چغندر و کرفس هر کدام : از خوراک های کلم بروکلبشقاب رنگارنگ زمستانی

 داده با ساالد اندیو می آرائیم. خوراک ها را با سلیقه چیده توسط آندیو از یکدیگر جدا می کنیم.

فلفل دلمه ایی را پاک  3تا  2گوجه فرنگی درشت را ورق ورق می بریم،  5: بشقاب کوچک از خوراک خام

خیار را با پوست به باریکی های نازک و یک دانه پیاز را به حلقه های  3م، دو تا کرده به نوارهای باریک می بری

نازک بریده با سلیقه خود روی یکدیگر در بشقابی که با برگ کاهو پوشیده شده قرار می دهیم و روی آن سس 

 دلخواه یا مایونز می ریزیم. 

نوع ساالد خام که روی هم رفته یک کیلوگرم و پنج  4: در دیس بزرگی نفر 10تا  8بشقاب بزرگ ساالد برای 

شود می کشیم. ممکن است آن ها را نواری شکل یا دایره ایی یا ستاره ایی شکل چیده و آنها را با ساالد سبز یا 

 برگ های کاهو یا قارچ یا تربچه یا دلمه های سبزی یا سیب از هم جدا می کنیم.

 پوره سبزیجات

قاشق مربا خوری  1قاشق مربا خوری جعفری و برابر آن تره،  1مری خرد کرده، فنجان کلم ق 1: پوره کلم قمری

پس از بیرون دراوردن از مخلوط کن قدری بلغور ذرت به روغن و قدری شیره بادام را در مخلوط کن می ریزیم و 

 آن می افزائیم. 

یا بجای آبلیمو شیرآب، : مقداری هویج و نصف آن سیب، یک قاشق آبلیمو و شیره بادام پوره هویج و سیب

 یک پرتقال را در مخلوط کن ریخته پس از مخلوطط شدن به مقدار دلخواه کواکر به آن می افزائیم.

 1قاشق چایخوری پیاز ریز کرده  1فنجان چغندر خرد کرده و برابر آن سیب خرد کرده  1: پوره چغندر و سیب

 را در مخلوط کن پوره کرده بلغور به آن می افزائیم. قاشق مرباخوری آبلیمو و قدری شیر 1نوک قاشق زیره با 

فنجان لوبیای سبز خرد کرده را با مرزه و نیم قاشق مربا خوری پیاز و جعفری خرد کرده را با قدری  1: پوره لوبیا

 آب در مخلوط کن پوره می کنیم و کمی مارگارین به آن می افزائیم.



 ،اهو با مایونز و چند بادام رنده کرده یا گوجه فرنگی، کرفس: کرفس، اسفناج، کپوره چند سبزی با مایونز

کاهو و قدری مایونز با جعفری یا بادرنجبویه ساتوری یا گوجه فرنگی، گل کلم، کلم بروکلی و قدری مایونز با 

 چاشنی های گیاهی مخلوط یا کلم قمری، کرفس، کلم بروکلی و کمی مایونز با چاشنی های گیاهی و قدری مرزه.

 راکی های میوه و ساالدهای میوهخو

همانطوری که بارها گفته ایم بهترین طرز خوردن میوه انست که آنرا همانطوری که طبیعت به ما ارزانی داشته 

بخوریم، بخصوص اگر آن را تازه از درخت بچینیم. ولی برای آن ها که مقید به تنوع هستند می توان با دخالت 

ارنگ ساخت. اینکه چند خوراک را در زیر معرفی می کنیم نخست با میوه بهشتی هایی از آن ها خوراکی های رنگ

 یعنی سیب شروع می کنیم.

سیب را به طور طبیعی می توان هر زمان، هر جا، با شکم خالی پیش یا پس از صبحانه بین غذاهای اصلی، پیش یا 

ند آن را رنده کرده و صرف نمایند. پس از ناهار و باالخره پیش از خواب نوش جان کرد. بعضی ترجیح می ده

حقیقتا سیب از بهترین میوه هاست، در ادبیات دنیا مدح آن بسیار رفته و از خواص آن زیاد نوشته شده، مثل عامیانه 

انگلیس می گوید روزی یک سیب بخور به پزشک احتیاجی نخواهی داشت. پوست سیب پر از ویتامین است و 

 ه بر همه کس معلوم.سلولز آن برای تنظیم عمل رود

نوک قاشق پوست لیمو رنده  1گرم گردو، قدری شیره بادام و  25قاشق عسل،  1دانه سیب درشت و  1: پوره سیب

 کرده را به ترتیب زیر آماده می کنیم:

 سیب را شسته خرد کرده با سایر اجزا در مخلوط کن پوره می کنیم.

تا سیب را با پوست در آن رنده می  3آبلیمو را مخلوط کرده قاشق  1گرم آب پرتقال و  125: سیب و آب پرتقال

یا فندق خرد کرده روی  قاشق مغز گردو و  1قاشق کشمش به آن می افزائیم و  1خرما را ریز بریده با  5کنیم، سپس 

 آن می پاشیم.



قاشق  1سپس  قاشق آبلیمو می آمیزیم. 2موز درشت را پوست کنده با چنگال له می کنیم و با  4: خوراک موز

سیب رنده کرده را با شیره بادام و کمی عسل خوب زده به آن می افزائیم. بعد تمام مخلوط را در یخچال نگاه داشته 

 هنگام کشیدن در ظرف آن را با توت فرنگی یا آلبالو یا انگور شانی می آرائیم.

می آمیزیم و با شیره بادام خوب می موز درشت را له کرده با یک فنجان کواکر یا بلغور خیس کرده  4: کف موز

 زنیم تا کف کند و روی آن گردو یا بادام می پاشیم و با توت فرنگی یا مانند آن دایره وار می آرائیم.

گرم برگ زرد آلو را تمام شب در آب پرتقال خیس کرده روز بعد در مخلوط کن پوره می  200: کف زردآلو

 مخلوط کرده در جای خنک نگاه می داریم. قاشق عسل 1کنیم، سپس با شیره بادام و 

دانه پرتقال آبدا را پوست کنده پره ها را از طول دو لبه می کنیم و مانند بادبزن کنار  4: پرتقال و توت فرنگی

، پیش از خوردن یکدیگر قرار داده قدری عسل روی آن می پاشیم. یک ربع ساعت در جای خنک قرار می دهیم

 با سلیقه روی آن چیده شیره بادام روی آن می ریزیم.گرم توت فرنگی را  200

گرم در مقداری آب گرم و عسل خیس کرده روز  50برگه زردآلو، آلو و کشمش از هر یک  خوراک خشکبار:

 بعد با پوست لیمو یا پرتقال رنده کرده آن را خوشبو و خوشمزه می کنیم.

 ساالدهای میوه

نازک بریده فورا روی آن آبلیمو یا آب پرتقال و سپس شیره بادام می دانه سیب را به ورق های  4: ساالد سیب

 ریزیم و مقداری عسل به دلخواه بدان می افزائیم.

سیب به ورق های نازک بریده فورا روی  4تا  3گرم خشکبار خیس کرده روز بعد  150: ساالد سیب با خشکبار

مخلوط می کنیم و مدتی در جای خنک می گذاریم و چند آن آبلیمو می ریزم. بعد با خشکبار خیسیده و قیمه کرده 

 دقیقه پیش از خوردن آن شیره بادام روی آن می ریزم.

تا سیب را پوست کنده به ورق های نازک می بریم و سپس پرتقال ها را پوست کنده به  3: ساالد سیب با پرتقال

م و روی آن خرده گردو و یا بادام می قطعات ریز می بریم و فورا با سیب و مقداری آب سیب مخلوط می کنی

 پاشیم.



استکان آب انگور روی آن می ریزیم و  1تا گالبی را پوست گرفته به قطعات کوچک می بریم و  4: ساالد گالبی

در جای خنکی می گذاریم و پیش از خوردن یک استکان شیره بادام با مقداری پوست لیمو یا پرتقال رنده کرده 

 روی آن می ریزم.

موز را عرضا حلقه حلقه می بریم و روی آن آبلیمو می ریزیم بعد شیر را به آن اضافه و خرده گردو  4: الد موزسا

 می ریزیم.

پرتقال را پوست کنده پره های آن را عرضا می بریم و هسته های آن را می گیریم و  6و  5: ساالد پرتقال ساده

استکان آب انگور  1ه شیره خرما می پاشیم و چند دقیقه بعد طبقه طبقه روی هم در ظرفی بلوری چیده در هر طبق

 روی آن می ریزیم و می گذاریم خنک شود.

: نیم کیلو توت فرنگی رسیده بی عیب را شسته در آبکش می گذاریم تا آب ساالد توت فرنگی در آب پرتقال

و طبقه های دیگر را روی آن می بلورین چیده روی آن عسل می ریزیم آن بچکد، سپس آنها را دانه دانه در ظرف 

چینیم و روی هر طبقه باز عسل می ریزیم و در آخر آب یک پرتقال را روی آن می ریزیم و می گذاریم مدتی 

 بماند تا عسل و آب پرتقال در توت فرنگی نفوذ کند. 

آنها را شسته  کیلو میوه های مختلف بر حسب فصل برداشت به مقتضای نوع و شکل، 1: ساالد میوه از همه رنگ

قاشق آبلیمو و چند قاشق آب سیب روی  2پوست می کنیم و خرد کرده در ظرفی بلوری می ریزیم و قدری عسل و 

ساعت نگاه می داریم، سپس به دلخواه خود با میوه های رنگارنگ و شیره بادام آن را  2آن ریخته در ظرف در بسته 

 می آرائیم.

گرم، قدری عسل و آب،  50گرم، بادام  125کشمش و گوجه سبز از هر یک  خرما، انجیر، ساالد خرما و انجیر:

لیمو را بدین ترتیب آماده می کنیم. انجیر را از شب قبل خیس کرده روز بعد آن را با خرمای هسته  1پرتقال و  1

آن افزوده، گرفته و گوجه و کشمش که خرد کرده باشیم مخلوط می کنیم سپس بادام و آبلیمو و آب پرتقال را به 

 می گذاریم بماند، تا جا بیاقتد

 بستنی های میوه



بستنی برای شکوه میز و بعنوان دسر مخصوصا در میهمانی ها جای محفوظی دارد. بستنی میوه بویژه اگر با مغز گردو 

ا نیازارد باید و شیر  و ... همراه باشد غذائی بسیار خوب و لذیذی است. البته برای اینکه برودت آن دندان ها و معده ر

 خیلی با تانی و آهسته صرف شود.

ساالد های یخ زده را آنطور که باید در ظرف های مناسبی بریزیم، چه برای یک نفر و چه برای چند نفر آنرا در 

قسمت یخ بند یخچال گذاشته هنگام خوردن بسته به فرم آن آنرا ورقه ورقه یا بشکل تکه های مکعبی بریده در 

 می دهیم.ظرف خود جای 

: چهار تا هلوی درشت رسیده را پوست کنده نصف می کنیم و هسته های آن ها را در می آوریم. سپس بستنی هلو

شیر بادام و خرده بادام را با یک نوک قاشق پوست پرتقال رنده کرده در مخلوط کن بهم آمیخته توی هلوها می 

بندد. پیش از خوردن توت فرنگی یا تمشک را ریز کرده ریزیم و در یخچال می گذاریم تا خیلی سرد شود ولی یخ ن

 با قدری عسل می آمیزیم و در هلوها می ریزیم.

گرم شیر بادام با دو قاشق عسل را خوب بهم زده یک فنجان آناناس و یک  200: بستنی عسل و خرما و کرم

می گذاریم تا یخ بزند. هنگام خوردن فنجان خرمای خرد کرده به آن می افزائیم و آن را بشکل استوانه ایی درآورده 

 آنرا به عرض بریده به دایره هائی تقسیم می کنیم.

: دو تا موز، یک فنجان گیالس سیاه هسته گرفته و نیم کرده، نیم فنجان آناناس ریز بستنی ساالد موز با گیالس

ق آبلیمو، قدری نمک را باین گرم شیر بادام، دو قاشق مایونز، یک قاش 125کرده و دو قاشق مغز گردوی کوبیده، 

 ترتیب آماده می کنیم: 

موزها را حلقه حلقه می بریم. شیر و مایونز و آبلیمو و نمک را بهم می زنیم، میوه ها و مغز گردو را بآن می افزائیم و 

سلیقه  در فرمی که قبال با آب یخ شسته ایم ریخته می گذاریم یخ بزند. هنگام کشیدن در ظرف ها، روی آنها را به

 خود می آرائیم.

فنجان، گیالس قرمز نیم  1: آناناس تازه و زردآلوی خرد کرده از هر یک بستنی آناناس، زردآلو و گیالس

، عسل دو قاشق را به این ترتیب می آمیزیم: شیر و مایونز و عسل را خوب قاشق 2گرم، مایونز  250فنجان، شیر بادام 



می گذاریم در یخچال تا یخ ببندد. پیش از خوردن آنرا روی بشقاب برمی مخلوط کرده با میوه ها می آمیزیم و 

 گردانیم.

قاشق کرفس  2قاشق مغز گردوی کوبیده،  2تا گوجه فرنگی را خالی کرده با مخلوطی از  4: ساالد تابستان

خ بستن در قاشق چای خوری پیاز رنده کرده و قدری آب لیمو و نمک در سینی پر می کنیم و پس از ی 1ساتوری، 

 هنگام خوردن روی برگ های کاهو در بشقاب می چینیم.

 شیرینی ها

یعنی مومن ها شیرینی خورند. اروپائی ها هم معتقدند بعد از غذا باید  "المومنون حلویون"در عربی مثلی است که 

رای هضم ندارند شیرینی خورد تا هضم آن آسانتر شود. گر چه غذاهای طبیعی یعنی خام نیازی به هیچ گونه کمک ب

و خود آنقدر مایه)آنزیم( نهفته دارند که خود بخود مواد مصرف شده را هضم می کنند و تازه چنانچه میلی هم به 

از همه بهتر و سالمتر شیرینی های طبیعی هستند مانند خرما، توت، انجیر و غیره است ولی برای آن  شیرینی پیدا شد

دسر های ساخته و پرداخته می باشند نمونه هائی چند از شیرینی را نام می بریم دسته از خام گیاهخواران که مقید به 

 تا از این رهگذر نیز مخصوصا در مهمانی ها کسری در سفره خود احساس نکنند:

گرم شیره خرما و کمی هل و میخک را خمیر  250کیلو با مقدار کافی عسل و  1: آرد نبیخته شیرینی بادامی

کنیم و هر قسمت را پهن کرده روی یکی را با خالل پسته و بادام می پوشانیم و روی آن  کرده به دو قسمت می

قدری عسل ریخته با قسمت دیگر روی آن را می پوشانیم سپس قدری فشار می دهیم تا این دو ورقه بهم بچسبند. 

 مختلف از آن می بریم. آنگاه روی آنرا با کمی عسل آغشته روی آن پودر نارگیل می پاشیم و یا قالب به اشکال

کیلو را با آب و هل و میخک خمیر کرده، پهن می کنیم تا  1کیلو، شیره خرما با عسل  1: آرد نبیخته رولت

سانتیمتر بشود، روی آنرا با عسل و روی عسل را با مغز بادام می پوشانیم و جملگی را لوله  20×30مستطیلی به ابعاد 

 کرده روی آن قدری عسل می مالیم.



: خرمای سالم را شکاف داده هسته آن را خارج میکنیم و بجای آن مغز بادام یا گردو گذاشته در آن را می رنگینک

بندیم، بعد کمی آغشته به عسل کرده در کنجد کوبیده می غلطانیم؛ ممکن است دوباره آنرا در پودر نارگیل نیز 

 بغلطانید.

گرم کنجد و هل خمیر می کنیم، سپس آنرا پهن  200ره خرما و کیلو آرد خالص را با نیم کیلو شی 1: نان کنجدی

 کرده، روی آنرا با مغز گردو و یا بادام می آرائیم.

مقدار مساوی برگ گل سرخ تازه یا خشک نم زده و کوبیده را با عسل و کمی وانیل خوب می آمیزیم و  گل قند:

بهم می زنیم تا بلورها شکسته شوند. گل قند را در  در یخچال می گذاریم تا شکرک بزند، سپس دوباره آن را گرفته

 یخچال نگاه می داریم و هر وقت خواستیم به مصرف می رسانیم. در طب قدیم برای تسکین دل درد بکار می بردند. 

یا خرمای نرم حلوائی و مقدار کافی آب خمیر کرده، یک کیلو آرد نبیخته را با کمی شیره خرما یا عسل  1 باقلوا:

گرم  100میلیمتر پهن می کنیم و روی آن  5/7خمیر را گرفته به کلفتی  6/5ان روغن به آن می افزائیم، سپس استک

خمیر را که قبال پهن  6/1عسل پخش می کنیم و با مغز بادام یا پسته کوبیده و ادویه معطر می پوشانیم. آنگاه آن 

وب بچسبد، سپس روی آن را با شیره خرما آغشته با کرده ایم روی آن کشیده با وردنه قدری فشار می آوریم تا خ

پودر نارگیل یا خرده بادام و پسته می آرائیم و می گذاریم در یخچال مدتی بماند تا خود را بگیرد. آنگاه آنرا به 

 دلخواه بریده روی آنرا آنقدر عسل می ریزیم که روی آن بایستد.

یا شیره خرما و مقدار کافی آب بصورت خمیر سفتی درآورده  کیلو آرد نبیخته را با قدری عسل 1 :نان خامه ای

گرمی تقسیم کرده با دست ورز می دهیم و آنها را خوب  100هل و میخک بدان می افزائیم، سپس به قسمت های 

ن را روی آنها پخش کرده، نیم کیلو مغز بادام کوبیده را روی آنها می پاشیم و نا پهن می کنیم، آنگاه سه لیوان خامه

 ها را لوله می کنیم. روی آنها را کمی عسل یا شیره می مالیم و با پودر نارگیل زعفرانی می آرائیم.

پودر نارگیل با عسل و ادویه الزم را در ظرفی به شکل خمیر سفت درآورده پهن می کنیم و نیم  شیرینی نارگیلی:

 ریم.ساعت در یخچال می گذاریم تا ببندد، بعد به فرم های دلخواه می ب



گرم پودر نارگیل یا مغز گردو خوب مخلوط  250کیلو خرما را از هسته پاک کرده چرخ می کنیم و با  1: باسلوق

 و سپس لوله می کنیم و در آرد می غلطانیم.

گرم خامه و هل و میخک را با مقدار کافی آرد خمیر سفتی می کنیم، سپس آنرا پهن کرده  200کیلو عسل با  1: گز

 و در آرد فراوان می غلطانیم و در کاغذ می پیچیم یا در آرد نگاه می داریم. د در می آوریمبا قالب، گر

 : نیم کیلو گندم نیش کشیده و کوبیده را با عسل خمیر کرده قدری رنده پوست لیمو یا پرتقال بدان می افزائیم. حلوا

ان و پوست پرتقال رنده کرده، خمیر گرم آرد برنج و مقداری عسل یا شیره خرما و زعفر 200از  :حلوا برنجی

 سفتی درست کرده در جای خنک نگاه می داریم.

ری ادویه دارچینی کیلو خرما را با یک قاشق مرباخو 1گرم آرد گندم، نیم کیلو مغز گردو و  250: حلوا گندم

 خوب بهم آمیخته، پهن می کنیم و بعد به اشکال دلخواه می بریم.

گرم  200گرم آرد سنجد یا گندم و  600را با یک فنجان آب نارگیل رقیق کرده،  : نیم کیلو عسلکیک نارگیلی

گرم کشمش بی دانه بهم آمیخته خمیر سفتی می سازیم، سپس آنرا در قالب مخصوص  200مغز گردوی کوبیده و 

 آرائیم.می ریزیم تا فرم به خود بگیرد، بعد آنرا در آورده روی آنرا با پودر نارگیل زعفرانی و خامه می 

گرم کنجد با قدری ادویه معطر  200گرم عسل و  200گرم شیره خرما و  300کیلو خرما را با  1: شیرینی خرمائی

 و زعفران با هم خوب می آمیزیم و می گذاریم بماند. بعد کم کم مصرف می نمائیم.

 بستنی

لوط کن بهم آمیخته در یخچال قاشق، کمی ثعلب و وانیل را در مخ 1گرم، عسل  500گرم، آب  100بادام هندی 

می گذاریم تا سفت شود، بعد آنرا در ظرف دیگری که در یخچال سرد شده است می ریزیم، سپس آنرا چند تکه 

کرده با مخلوط کن دستی بهم می زنیم و دوباره در یخچال می گذاریم، همین که بست درجه یخچال را پائین می 

واستیم بستنی از میوه باشد آب میوه دلخواه را بجای آب در مایع بستنی آوریم، این اساس بستنی است، حال اگر خ

 بکار می بریم. 



در غذاهائی که تا اینجا شمرده ایم گاه نام شیر یا خامه هم در آنها برده شده است که البته مقصود شیر و خامه یا دوغ 

 آوریم:گیاهی بوده است. اینکه برای مزید اطالع طرز تهیه آنها را در زیر می 

: بادام هندی یا بادام یا مغز تخم کدو یا پودر نارگیل را جداگانه یا مخلوطی از هر سه آنها را در شیر گیاهی

مخلوط کن با مقدار الزم آب بهم زده به صورت امولسیون در می آوریم همین مخلوط را چنانچه با آبلیمو بیامیزیم 

 دوغ بدست می آید.

ا آب در مخلوط کن می گردانیم. قسمت سفت آن را جدا می کنیم و بقیه را نیز از : پودر نارگیل را بکره گیاهی

 ک مخلوط می کنیم، دوغ بدست می آید.پارچه رد می کنیم، آبی که از آن جدا می شود با آبلیمو و نم

درجه یا در  25: بادام هندی را با آب در مخلوط کن به شکل خمیر درآورده مدت یکساعت در حرارت خامه

 فتاب می گذاریم تا ببندد.آ

 . : بادام هندی یا تخم کدو را در مخلوط کن به صورت خامه در می آوریم، سپس عسل بدان می افزائیمکرم

 


