
 

 

 

 شیرینی جات

 بادامی -1

 مواد الزم:

گرم، شیر  250عسل به مقدار کافی، آرد سبوس دار یک کیلو، مغز بادام و مغز پسته به صورت خالل و پوست کنده 

درجه  25گرم، پودر نارگیل، هل و میخک به میزان کمتر با عطریات دیگر، عسل را به مقدار کافی در  200خرما 

ه مقدار کافی آرد ریخته و با عسل و مقداری مواد معطر به صورت خمیر درآورید. حرارت آب کرده و سپس ب

خمیر به دست آمده نباید زیاد ترد یا آبکی باشد. بعد خمیر را نصف کرده یک قسمت را روی سینی یا تخته پهن می 

که خالل شده است، کنید. سپس روی خمیر مذکور مقداری عسل یا شیره خرما ریخته و سپس مغز بادام و پسته را 



بعد مقداری عسل یا شیره روی خالل ها اضافه می کنید و نصف دیگر خمیر را که روی آن به مقدار کافی بپاشد. 

قبال روی تخته جداگانه پهن کرده اید، روی خالل ها می کشید و با وردنه سعی می کنید خمیر دو قسمت به هم 

سل قرمز یا شیره خرما را با دستکش و انگشت روی خمیر به صورت چسبندگی پیدا کند. تا از هم جدا نشود. بعد ع

پوشش نازکی می کشید و اکنون پودر نارگیل را که با زعفران یا رنگ های گیاهی دیگر قبال رنگ شده اند روی 

 آن را تزئین می کنید و بعد بسته به سلیقه و میل خود به شکل های گوناگون می برید و در دیس چیده و مصرف می

 نمائید. 

 نان خامه ای

 مواد الزم:

گرم،  500گرم، خامه گیاهی سه لیوان، مغز بادام پودر کرده  400کیلو، عسل یا شیره خرما  1آرد سبوس دار، تازه 

 آب به مقدار کافی، هل و میخک به مقدار خیلی کم، مقدار کمی نمک

ت خمیر سفت درآورده و هل و میخک و نمک آرد سبوس دار را با مقداری عسل یا شیره خرما و آب زیاد به صور 

گرم تقسیم کرده و با دست  100به مقدار کم اضافه می نمائید و بهم می زنید، سپس خمیر مذکور را به وزن های 

خوب مالش دهید. تا برای پهن شدن آماده گردد. روی تخته صاف با مقداری آرد که از چسبندگی آن به تخته 

امال پهن نمائید و در ضمن باید سعی شود خمیر پاره نشود و به صورت مربع مستطیل با جلوگیری نماید بریزید و ک

ضخامت خیلی کم درآید، و قسمت اصلی کار همین است، بعد از اینکه خمیر آماده شد می توانید خامه گیاهی را)با 

خامه را می پوشانید و درصد شیرینی بیشتر( روی آن به صورت زیگزاگ بریزید سپس با مقداری پودر بادام روی 

بعد شروع می کنید و نان را)یا خمیر را( لوله می کنید. شیرینی آماده است. روی آن را با پوشش نازکی از عسل 

 قرمز یا شیره خرما می پوشانید و بعد با مقداری نارگیل رنگ شده و مغز پسته تزئین می کنید. 

 باقلوا

 مواد الزم



استکان، مغز بادام  1و عسل هر کدام نیم کیلو، روغن آفتابگردان یا روغن زیتون کیلو، شیره خرما 1آرد سبوس دار 

 گرم، مقدار جزئی هل یا عطریات دیگر 200و پسته خالل کرده 

 طرز تهیه:

آرد را با مقداری آب و شیره خرما یا عسل یا خرمای چرخ کرده خمیر می کنید و به آن یک استکان روغن اضافه 

خمیر را جدا کرده و در سینی یا دیس مناسب با وردنه پهن می کنیم بطوریکه ضخامت خمیر  6/5می نمائید. سپس 

گرم( به صورت پراکنده روی آن می  100سانتیمتر باشد. پس از صاف کردن خمیر مقداری عسل) 75/0حدود 

ته نماند موقع تهیه خمیر از ریزید و بعد روی عسل مغز بادام یا پسته را که قبال آماده کرده اید می پاشید. البته ناگف

عطریات به مقدار جزئی استفاده می شود. حال بقیه خمیر را جداگانه روی تخته مخصوص با وردنه پهن می کنید 

بطوریکه به صورت لواش درآید بعد روی خمیر آماده شده می کشید، خمیر را از اطراف می برید و سپس وردنه 

د. روی آن را با قلم موشیر خرما می کشید سپس بندگی عسل بهم بچسبنروی آن می کشید تا دو قسمت در اثر چس

روی آن را با خامه گیاهی یا مغز بادام یا پسته پودر شده یا پودر نارگیل تزئین می کنید. بعد در یخچال می گذارید تا 

در محل بریدگی ها خود را بگیرد بعد از آن به قطعات دلخواه در سینی یا دیس با کادر می برید و بقیه عسل را 

 ریخته و جلوی آفتاب می گذارید تا باقلوا در عسل به صورت شناور درآید.

 شیرینی نارگیلی

 مواد الزم:

 پودر نارگیل، عسل، هل یا عطریات دیگر

 طرز تهیه:

می توان پودر نارگیل را با رنگ های گیاهی رنگین کرد و این شیرینی را در انواع یا رنگ های مختلف درست 

درجه حرارت آب کرده و بعد در یک ظرف  30تا  20. طرز درست کردن خیلی ساده است. عسل را قبال در کرد

مناسب ریخته و مقدار الزم پودر نارگیل مقدار جزئی عطریات می ریزید و سپس خوب مخلوط می کنید تا به 

بهم بچسبد و حدود نیم  صورت خمیر سفت درآید، بعد در سینی پهن می کنید و با وردنه خوب می فشارید تا



ساعت در یخچال می گذارید تا ببندد. بعد در شکل های گوناگون می برید، خوشمزه خواهد بود. ناگفته نماند می 

 توانید به جای عسل از شیره خرما استفاده کنید. 

 رنگی نک

 مواد الزم:

ه اندازه الزم، پودر نارگیل به مقدار گرم و مغز بادام یا گردو و عسل ب 150کیلو، کنجد آسیاب شده  1خرمای سیاه 

 کافی

 طرز تهیه:

خرمای سیاه)خرمائی که لهیده نباشد( را با کادر از یک طرف می برید، و هسته آن را در می اورید و باید مواظب 

، بعد مغز گردو و بادام در داخل آن جای داده و دهان آن را می بندید. باشید که خرما شکل خود را از دست ندهد

س از تمام شدن، همه خرماها را در الک قرار می دهید و مقداری عسل آب کرده روی آن می گردانید بطوریکه پ

همه اش آغشته به عسل شود، منتظر می شوید که زیادی عسل از الک به ظرفی که در زیر آن قرار داده شده بریزد، 

و به مقدار کافی در کنجد آغشته شود اکنون می  بعد خرما را دانه دانه در کنجد آسیاب شده می غلطانید تا تماما

توانید در پودر نارگیلی که قبال با زعفران یا رنگ های گیاهی دیگر رنگ شده بغلطانید و سپس در دیس می 

 گذارید و شیرینی آماده می شود..

 نان کنجدی

 مواد الزم

 گرم، مقدار جزئی هل. 200دو یا بادام گرم، مغز گر 150-200کیلو، کنجد  5/0شیره خرما کیلو،  1آرد سبوس دار 

 طرز تهیه:



آرد سبوس دار را با شیره خرما و کنجد)زیادی کنجد در خوشمزگی اثر دارد( و هل خمیر کنید. به طوریکه خمیر 

آن سفت شود. بعد روی سینی پهن می کنید رویش را با شیره خرما یا عسل قرمز با قلم مو به صورت قشر نازک می 

 ا پودر نارگیل رنگ شده یا مغز گردو یا پسته تزئین می کنید و می برید.پوشانید و ب

 کنجدی

 مواد الزم:

گرم، عسل به  100گرم، کنجد  200گرم، مغز گردو چرخ کرده  150کیلو، کنجد آسیاب شده  1خرمای معمولی 

 مقدار کافی، عطریات)هل و میخک(.

 طرز تهیه:

ا کنجد آسیاب و خود کنجد و مغز گردو مخلوط می کنید و مقداری خرما را هسته گرفته و چرخ می کنید سپس ب

هل اضافه می کنید و خوب بهم می زنید تا کامال مخلوط شود بعد روی سینی پهن می کنید. بعد از چند ساعت می 

توانید به شکل های دلخواه ببرید، سپس قسمت های بریده را از یک رو در عسلی که قبال آب کرده اید فرو می 

رید و بعد با پودر نارگیل رنگ شده یا پودر گردو از همان رو در پودر قرار داده و تزئین می کنید و در دیس می ب

 چینید. البته در انواع دیگر به جای مغز گردو می توان از مغز بادام یا فندق استفاده کرد. 

 شکالت

 مواد الزم:

گرم، مقداری کاکائو خام در صورت  150ب شده گرم، کنجد آسیا 100کیلو، خامه گیاهی  1خرمای معمولی 

 موجود، عطریات مقداری جزئی

 طرز تهیه:

خرما را هسته گرفته چرخ می کنید سپس با کنجد آسیاب شده و خامه گیاهی و مقدار کمی هل و کاکائو خوب 

ائید. در مخلوط می کنید و در کاغذهای رنگی مخصوص شکالت می پیچید و مدت زیادی می توانید نگهداری نم



نوع دیگرش به جای کاکائوی خام می توان از قهوه خام استفاده کرد. در ضمن اضافه می شود که بدون قهوه و 

 گرم می گیرید.  200مقدار کنجد را کاکائو می توان تهیه کرد. منتهی

 باسلوق

 مواد الزم

 فی.گرم، آرد سبوس دار به مقدار کا 250کیلو، مغز گردو یا پودر نارگیل  1خرما 

 طرز تهیه:

خرمای معمولی را چرخ کرده، با مغز گردو یا پودر نارگیل مخلوط می کنید، خوب بهم می زنید، سپس روی تخته 

سانتیمتر می برید، در مقداری آرد می غلطانید و سپس در دیس یا بشقاب قرار  10به شکل لوله درآورده و به طول 

 می دهید.

 گز

 مواد الزم:

گرم، هل و میخک به  200کیلو، مغز بادام و پسته به صورت خالل  1گرم، عسل  200گیاهی کیلو، خامه  5/1آرد 

 مقدار جزئی

 طرز تهیه:

مقداری آرد را با خامه گیاهی و عسل به صورت خمیر درآورده و سپس با خالل بادام و پسته مخلوط می کنید، 

دراورده و در مقدار زیادی از آرد غلطانیده و  مراقب باشید خمیر زیاد شل نباشد، بعد به صورت گرد یا شکل دیگر

در داخل آرد در دیس مناسب قرار می دهید، اماده برای مصرف می باشد. در صورت لزوم می توانید پس از 

 غلطانیدن در آرد در زرورق های رنگی پیچیده مورد استفاده قرار دهید. 

 پیراشکی

 مواد الزم:



گرم خامه گیاهی، زعفران به مقدار  150گرم کنجد آسیاب شده،  100 کیلو، مقداری شیره خرما،1خرمای زرد 

 کیلو 1گرم، شیره گیاهی  200کافی، آرد 

 طرز تهیه:

خرما را از هسته جدا می کنید، بعد چرخ می کنید و با آرد و کنجد و شیر گیاهی خوب مخلوط می کنید. سپس به 

سانتیمتر قطر( پهن می  3ن ها را به شکل بیضی یا دایره)قسمت هایی دلخواه قسمت می کنید، بعد مقدار کمی از آ

مقداری خامه زعفرانی قرار می دهید و سپس روی کنید و دو قسمت را بهم می چسبانید و در وسط خالی آن 

پیراشکی را با قلم مو با شیره خرما می پوشانید، در یخچال گذاشته و بعد از چند دقیقه می توانید آن را مورد استفاده 

 رار دهید. ق

 کیک نارگیلی

 مواد الزم:

گرم،  200گرم، مغز گردو چرخ کرده  600فنجان، آرد سنجد یا گندم حدود  1گرم، آب نارگیل  500عسل 

 گرم 200کشمش بی دانه 

 طرز تهیه:

عسل و آب نارگیل را با هم رقیق کرده با ارد و مغز گردو و کشمش مخلوط می کنید بطوریکه خمیر سفتی اماده 

د بعد آنرا در قالب های مخصوص کیک قرار داده تا شکل بگیرد سپس از قالب درآورده روی کیک را با پودر گرد

 نارگیل و خامه گیاهی و زعفران تزئین می کنید. 

 کیک مخصوص

 مواد الزم:



رم، گ 250گرم، مغز بادام پودر کرده  150کیلو، کنجد آسیاب شده  5/1کیلو، آرد  3عسل نیم کیلو، خرمای زرد 

گرم، عطریات)هل و  250گرم، خامه گیاهی دو فنجان، پودر نارگیل  250شیره خرما مقداری، کشمش بی دانه 

 میخک مقدار جزئی(

 طرز تهیه:

گرم عسل و آب و کنجد و عطریات به صورت خمیر سفتی درآورده و سپس خرما را هم از هسته  200آرد را با 

با روغن زیتون اماده می نمائید)چرب کنید( زیر قالب کیک هم قبال از  جدا کرده چرخ می کنید، بعد قالب کیک را

سانتیمتر پر  1کاغذهای مات مومی قرار می دهید، همین که اماده شد، خرما و خمیر را به طور متناوب به ضخامت 

ال خوب مخلوط می کنید، منتهی مابین دوالیه مقداری عسل و خامه گیاهی می گردانید و پودر نارگیل و بادام که قب

در یخچال قرار داده تا ببندد. بعد از قالب درآورده روی آن شده اند روی آن می پاشید تا قالب پر شود، بعد قالب را 

را با خامه گیاهی و شیره خرما و پودر نارگیل رنگ شده تزئین می کنید و گل روی کیک می شود از خرمای چرخ 

ه و سپس با پودر یا خامه یا شیره خرما می پوشانید یا روی آن با خرمای کرده اماده کرده و در روی کیک قرار داد

 چرخ کرده مبارک باد می نویسید. 

 شیرینی

 مواد الزم

 گرم، زنجبیل و هل و زعفران 500کیلو، عسل نیم کیلو، کنجد  1کیلو، شیره خرما  3خرما 

 طرز تهیه

 2م مخلوط می کنیم و به صورت خمیر درآورده مدت مواد مذکور را پس از گرفتن هسته خرما و شستن کنجد با ه

 ماه به حال خود می گذارید، جا بیافتد و فوق العاده خوشمزه است.  3تا 

 حلوا برنجی

 مواد الزم



گرم عسل یا شیره خرما، زعفران به مقدار الزم، مقدار کمی پوست پرتقال رنده)فقط  150-100گرم آرد برنج،  200

 لخ می شود(، مقدار الزم نمک.برای معطر کردن و الی ت

 طرز تهیه

مواد را قبال آماده کرده و با هم به صورت خمیر خشک و سفت درآورده و در دیس پهن می کنیم در یخچال 

 گذارده تا ببندد بعد می توان آن را مصرف کرد. 

 حلوای پسته برنجی

 مواد الزم

 پسته کوبیده شده، مقداری وانیل. گرم مغز 50گرم عسل یا شیره خرما،  100گرم آرد برنج،  100

 طرز تهیه:

آرد برنج را با عسل یا شیره خرما به صورت خمیر دراورید و خوب مخلوط کنید و در دیس مناسبی پهن کرده و 

 رویش مغز پسته را بپاشید، سپس در یخچال قرار داده و بعد ببرید و مصرف کنید.

 حلوای جوانه گندم

 مواد الزم

 قاشق، گرد پوست لیمو یا نارنج. 2کیلو، شیره خرما یا عسل به مقدار الزم، روغن زیتون  1آرد جوانه گندم 

 طرز تهیه

آرد جوانه گندم را با شیره خرما یا عسل مخلوط نمائید که به صورت خمیر درآید و سپس دو قاشق روغن زیتون 

 استفاده می شود. اضافه کنید. برای معطر کردن آن از گرد پوست لیمو و یا پرتقال یا نارنج 

 طرز تهیه آرد جوانه گندم

 سانت باشد( بعد آسیاب می کنید. 1یا  5/0گندم جوانه زده را خشک کرده)البته جوانه ها به طول 



 خامه گیاهی

 مواد الزم:

 گرم، آب به مقدار الزم 100بادام هندی یا کاجو 

 طرز تهیه:

ر الزم آب مخلوط می کنیم بطوریکه به صورت خمیر بادام هندی را در مخلوط کن پودر کرده و سپس با مقدا 

درجه سانتیگراد قرار می دهیم و بعد مدتی به حال  25سفت درآید، سپس به مدت یک ساعت در حرارت آفتاب یا 

 خود می گذارید تا ببندد. 

 کره گیاهی

 مواد الزم

 نارگیل تازه یا خشک شده، آب به مقدار الزم.

 طرز تهیه:

ه یا خشک شده را رنده می کنیم و در مخلوط کن قرار داده و مقداری آب می ریزید و آنقدر مقداری نارگیل تاز

می چرخانید تا کره آن در زیر مایع قرار گیرد. کره را گرفته و آب اضافی آن را از پارچه ایی رد می کنید، برای 

 ت می کنیم.مصرف آماده است در ضمن از آب آن هم با استفاده از لیمو ترش و نمک دوغ درس

 شیر گیاهی

 مواد الزم

 بادام هندی یا مغز بادام یا مغز تخم کدو یا پودر نارگیل تازه یا نارگیل رنده شده

 طرز تهیه:



مواد مذکور را  جداگانه یا مخلوطی از آن ها را اول در مخلوط کن پودر کرده و به مقدار الزم آب اضافه می کنیم 

سیون درآید، ناگفته نماند شیر تهیه شده از بادام هندی بهتر از شیر تهیه شده از و خوب بهم می زنیم تا به صورت امول

 تخم کدو یا مغز پسته یا مغز بادام پوست کنده است.

 شیر موز

 طرز تهیه:

 با مخلوط کردن شیر گیاهی و موز و عسل یا شیره خرمای الزم می توان تهیه کرد.

 شیر هویج

 طرز تهیه:

 ی و آب هویج و عسل یا شیره خرمای الزم می توان تهیه کرد.با مخلوط کردن شیر گیاه

 دوغ

 طرز تهیه:

مقداری نارگیل، کاجو یا مغز بادام پوست گرفته را با آب در مخلوط کن بریزید تا به صورت مایع شیری درآید بعد 

. در ضمن می توانید اگر الزم شد صاف کنید، در آخر لیمو ترش و نمک به اندازه ایی اضافه کنید که مزه دوغ بدهد

 از سبزی های معطر استفاده کنید)نعناع، آویشن و ...(

 دستور کلی مرباجات

میوه دلخواه را می توانید خالل یا رنده کنید با مقدار الزم عسل مخلوط کنید بطوریکه آبکی نباشد. چون هر چه 

انیل و هل برای معطر کردن آن غلیظ تر باشد مدت نگهداری آن بیشتر است. در ضمن مقداری عطریات مانند و

اضافه کنید. همچنین دقت کنید میوه خالل شده یا خرد شده را هر چه زودتر با عسل مخلوط کنید تا تغییر رنگ در 

اثر اکسیده شدن آن ها بوجود نیاید و مربا را بد رنگ نکند. ضمنا اضافه می شود اگر دوست داشتید به جای عسل از 

 د استفاده کنید. شیره خرما نیز می توانی



 مربای سیب

 طرز تهیه:

بقیه را با  4/3تعداد الزم سیب را از دانه جا کرده و یک چهارم آن را بصورت پوره)در مخلوط کن( درآورید و 

ماشین رنده کن به صورت رشته رشته درآورید و سپس آن ها را با مقداری عسل الزم و عطریات مخلوط کنید و 

 ل بگذارید و استفاده کنید. مربای به، گالبی و آناناس همانند سیب تهیه می شود.خوب بهم بزنید و در یخچا

 مربای آلبالو

 طرز تهیه

مقدار الزم آلبالو را بشوئید و یک چهارم آنرا از هسته جدا کرده و به صورت پوره درآورید، سپس همین پوره را با 

بهم بزنید و برای معطر کردن آن از پوست نارنج یا هل بقیه آلبالو مخلوط کرده و در مقدار الزم عسل ریخته، خوب 

 به مقداری جزئی می توان استفاده کرد، مربای گیالس هم همانند آلبالو تهیه می شود. 

 شیر برنج

 مواد الزم

گرم، عسل به مقدار الزم، کتیرای آب شده مقداری، خالل یا پودر بادام  300لیتر، برنج آسیاب شده  1شیره گیاهی 

 رم.گ 100

 طرز تهیه:

برنج آسیاب شده را با شیره گیاهی خوب مخلوط کرده و بعد عسل اضافه می کنید و سپس در مخلوط کن به مدت 

دقیقه قرار می دهید تا خوب بهم زده شود. به جای عسل می توان از شیره خرما استفاده کرد و در آخر کتیرا،  2

می زنید و در بشقابی ریخته و مدتی در یخچال می گذارید تا خود خالل بادام را اضافه می کنید و دوباره خوب بهم 

 را خوب بگیرد، سپس مصرف می کنید. باید سعی شود که بادام تلخی نداشته باشد. 

 شله زرد



 مواد الزم

قاشق  1گرم، مقداری عسل یا شیره خرما جهت شیرین کردن، زعفران مقداری،  250لیتر، برنج آسیاب شده  1آب 

 تیرای آب شده، دارچین به مقدار جزئیسوپخوری ک

آب و برنج آسیاب شده را با مقداری عسل و زعفران الزم و کتیرا در مخلوط کن می ریزیم، خوب بهم می زنیم، 

 در بشقاب ریخته رویش مقداری دارچین می ریزیم و در یخچال می گذاریم و سپس مصرف می کنیم. 

 پالوده سیب

 قاشق سوپخوری 1لیتر، لیمو ترش  1ا مقداری وانیل کیلو، شربت عسل ب 1سیب معطر 

سیب را بهتر است با پوست در ماشین رنده کن رنده کرده و همزمان با آبلیمو مخلوط نموده یا در شربت عسل و 

آبلیمو)که از تیره شدن آن جلوگیری نماید( می ریزیم و کمی با مخلوط کن دستی یا یک قاشق خوب بهم می زنیم 

 ر باشند. تا خوشمزه ت

 دستور موز و خامه

 مواد الزم

 قاشق 2قاشق خامه گیاهی، عسل  4گرم مغز گردو و یا بادام یا پسته پودر شده،  100عدد موز،  2

و سپس در پوست گردو یا بادام  بغلطانید ،موز را پوست کنده و در خامه گیاهی که تازه تهیه شده و سفت می باشد

ت دارید بغلطانید و در یخچال قرار داده تا ببندد و در موقع مصرف مقداری شربت یا پسته یا سایر مغزهایی که دوس

 غلیظ عسل روی آن بگردانید و مصرف نمائید.

 شربت آلو

 طرز تهیه



دقیقه بچرخانید و به  1فنجان آلوی خشک و هسته گرفته در مخلوط کن بریزید و مدت  1فنجان آب پرتقال،  1

 ه نمائید. آماده مصرف است.قاشق( اضاف 1مقدار الزم عسل )

 آلو خامه ایی

 طرز تهیه

 24آلوهای خشک و درشتی را انتخاب کنید و در مایعی که نصف آن آب و نصف دیگرش آب پرتقال است مدت 

لیوان خامه  1ساعت بخیسانید و بعد آنرا به صورت پوره درآورده و در مایع اولیه بریزید و با عسل شیرین کنید و 

لیوان پوره با ان اضافه نمائید و رویش را با خرده های گردو و یا بادام و یا فندق یا پسته تزئین نموده  گیاهی برای دو

 و مصرف کنید.

 کمپوت میوه های خشک

 طرز تهیه

میوه های مورد نظر را خوب با آب بشوئید و در ظرفی قرار داده روی آن آب گرم بریزید و برای شیرین کردن آن 

به نوع میوه اضافه نموده و بگذارید یک شب خیس بخورد، می توانید به کمپوت آماده شده  مقداری عسل، بسته

 آبلیموی تازه یا پرتقال هم اضافه کنید. 

 مارماالت سیب

 مواد الزم

قاشق مربا  2قاشق، وانیل یا لیموی رنده شده به مقدار الزم، آب نیم لیوان، عسل  1کیلو، خامه گیاهی  1سیب 

 قاشق 2 خوری، آب لیمو

 طرز تهیه

سیب را با پوست خرد کرده و سپس با آب لیمو در مخلوط کن می ریزیم تا خوب نرم شود سپس خامه یا کره 

ساعت قابل  1گیاهی و آب و عسل و وانیل را به آن اضافه نموده بهم می زنیم و سپس در یخچال می گذاریم بعد از 



از تیره شده سیب است. به همین طریق می توانید مارماالت مصرف است. ناگفته نماند آب لیمو برای جلوگیری 

 توت فرنگی، گالبی، به، آناناس، آواکارو و هلو و سایر میوه ها را بسته به میل افراد تهیه کرده و میل نمائید.

 کمپوت توت فرنگی

 مواد الزم

 قاشق سوپخوری( 3تا  2توت فرنگی نیم کیلو، عسل به مقدار الزم)

 طرز تهیه

رنگی را شسته و دم هایش را گرفته و با حوله خشک کنید، شربت عسل را تهیه کرده روی توت فرنگی توت ف

 بریزید و چند ساعتی به حال خود بگذارید تا خوشمزه تر شود.

 کمپوت سیب

 طرز تهیه

ک قاشق دقیقه کار کند بعد ی 1عدد سیب پوست نکنده را تکه تکه در مخلوط کن ریخته تا  2لیوان آب آناناس،  1

لیموی تازه و مقداری دارچین به آن اضافه نموده خوب بهم می زنید و در یخچال  سوپخوری عسل و یک قاشق آب

 می گذارید و از آن مصرف می نمائید.

 کمپوت زرد الو 

 طرز تهیه

ط یک لیوان آب آناناس با یک قاشق عسل و نیم لیوان زردآلوی تازه یا برگ زردآلوی خیس خورده را در مخلو

دقیقه به حرکت دراورید و انرا در لیوان های شربت خوری خالی کنید روی آن خامه گیاهی که با  1کن بریزید و 

 زعفران رنگ شده است اضافه نمائید، اگر زرد آلوی خشک مصرف کردید کمی هم عسل اضافه نمائید.

 کمپوت آناناس



 مواد الزم

لیوان  1قاشق آب،  2قاشق عسل آب کرده،  2شق خامه گیاهی، قا 5قطعه نصف هلو،  4ورق آناناس )حلقه شده(،  4

 گیالس.

 طرز تهیه

آناناس را پس از پوست گرفتن درآورده قسمت وسط آن که معموال سلولزی است حذف می کنند، حلقه ها را در 

و  بشقاب قرار داده در وسط آن نصف هلو را می گذاریم، در قسمت گودی هلو مقداری خامه گیاهی می ریزیم

رویش یک دانه گیالس قرار می دهیم، سپس شربت عسل را روی کمپوت اماده شده می گردانیم. مدت یک 

 ساعت در یخچال قرار داده و سپس مصرف می نمائیم.

 سس سیر

 مواد الزم

 1قاشق کوچک، روغن زیتون  1قاشق کوچک، گرد خردل  1قاشق سوپخوری، نمک  4سیر یک حبه، آب لیمو 

 لیوان.

 یوهسس آب م

 مواد الزم

 پیمانه، نمک به اندازه الزم 1پیمانه، آب لیموی تازه  2پیمانه، روغن زیتون  4آب انگور تازه 

 اقالم باال را روی هم در یک شیشه دهان گشاد ریخته، درش را ببندید خوب بهم بزنید.

 سس ترخون

 مواد الزم



نیم قاشق کوچک، ترخون تازه یا خشک چند قاشق بزرگ، نمک  4روغن زیتون یک چهارم لیتر، آب لیموی تازه 

 برگ

 طرز تهیه

تا خوب مخلوط شود و سپس در یخچال قرار داده تا خنک  مواد مذکور را در شیشه ایی ریخته و خوب تکان بدهید

 گردد. به خاطر آنکه خنک خوشمزه تر است و اگر دو روز در یخچال بماند خوشمزه تر می شود.

 سس بادام

 طرز تهیه

قاشق سوپخوری آب میوه یا  3ا در آسیاب کوبیده و نرم کنید، دو قاشق سوپخوری از گرد یا خمیر آن را با بادام ر

 شیر گیاهی، یا کرم گیاهی مخلوط کنید و مصرف نمائید.

 سس مخصوص

 مواد الزم

قاشق آب لیمو، عسل یک چهارم قاشق  3یا  2شیر گیاهی غلیظ دو لیوان، نمک یک هشتم قاشق سوپخوری، 

 وچک، پوست لیمو به مقدار کمک

 طرز تهیه

 خوب مخلوط کنید و سپس بهم بزنید و مصرف نمائید.

 سس خامه ایی

 مواد الزم

قاشق بزرگ، نمک نیم قاشق  2خامه گیاهی یک دوم فنجان، روغن زیتون یا آفتابگردان یک چهارم لیتر، آب لیمو 

 کوچک



 طرز تهیه

د در ظرفی قرار داده و روغن گیاهی را قطره قطره روی آن می ریزیم و خامه گیاهی تهیه شده را که نسبتا سفت باش

خوب بهم می زنیم، آب لیمو را به آن اضافه می نمائیم بطوریکه سفتی و ترشی آن اندازه باشد، بعد نمک را آهسته 

 شود.اضافه می کنیم و خوب بهم می زنیم تا قلمبه نشود. در سس ها سعی شود از سبزی های معطر استفاده 

 سس خرما 

 طرز تهیه

گرم خامه گیاهی، مقداری نمک در مخلوط کن قرار داده و خوب بهم می  200گرم خرما را هسته گرفته و با  100

 زنیم تا نرم و مخلوط شود و با انواع ساالد میوه می توان مصرف کرد.

 سس عسل

 مواد الزم

 ق بزرگ، نمک به مقدار الزمقاش 5قاشق بزرگ، آب لیمو  5قاشق بزرگ، خامه گیاهی  2عسل 

 طرز تهیه

 این مواد را خوب با هم مخلوط می کنید و بسیار مطبوع و خوشمزه است و در انواع ساالد میوه استفاده کنید.

 سس لیمو

 طرز تهیه

 قاشق بزرگ عسل مخلوط کنید، این سس در انواع ساالد میوه قابل استفاده است. 6پوست آب لیمو را با 

 سس جعفری

 تهیهطرز 



قاشق سوپخوری جعفری ریز ریز شده، به مقدار الزم نمک اضافه کنید و خوب بهم بزنید  2فنجان خامه گیاهی،  3/1

 آماده مصرف می باشد.

 سس شاهی

 قاشق سوپخوری شاهی ریز ریز شده و به مقدار الزم نمک بریزید و از آن استفاده نمائید. 2فنجان خامه گیاهی،  3/1

 سس ترب تند

قاشق سوپخوری ترب تند رنده شده و به مقدار الزم نمک به آن اضافه نمائید و بهم بزنید  2جان خامه گیاهی، فن 2/1

 و مصرف نمائید.

 سس با نعناع

 مواد الزم

 . برگ نعناع ریز شده دو قاشق سوپخوری3. نمک به مقدار الزم   2خامه گیاهی یک سوم فنجان    .1

 طرز تهیه:

 ف نمائید.مواد را مخلوط کرده و مصر

 سس جعفری

 مواد الزم:

 .آب لیموی تازه یک قاشق سوپخوری3. نمک مقداری    2.جعفری ریز شده یک قاشق سوپخوری    1

 فنجان 1.خامه گیاهی 4

 طرز تهیه:

 مواد را مخلوط کرده و استفاده نمائید.



 سس گوجه فرنگی

 مواد الزم:

 . آب گوجه فرنگی یک فنجان3. سیر رنده شده یک حبه    2فنجان    1.خامه گیاهی 1

 . آرد گندم سبوس دار یک و نیم قاشق سوپخوری5. نمک کمی   4

 طرز تهیه:

 مواد را مخلوط کرده و مصرف نمائید.

 سس پیاز

 مواد الزم

. شیره گیاهی 5. نمک به مقدار الزم   4. آرد یک فنجان  3قاشق   2.کره یا خامه گیاهی 2گرم     200. پیاز 1

 مقداری

 لفل و جوز هندی مقداری. ف6

 طرز تهیه:

 مواد باال را با هم مخلوط کرده استفاده نمائید. 

 سس نعناع

 مواد الزم

 . نعناع تازه دو قاشق سوپخوری3. آب گرم یک قاشق سوپخوری    2.آبغوره یک و نیم قاشق سوپخوری    1

 . عسل یک قاشق کوچک4

 طرز تهیه:



آنرا خیلی ریز کنید، سپس عسل و آب گرم را در ظرف ریخته و بهم  برگ و گل نعناع را از ساقه جدا نموده

 بزنید تا عسل حل گردد آنگاه نعناع و آبغوره را در آن ریخته و مصرف نمائید.

 سس سیب

 مواد الزم:

 گرم 50. کره یا خامه گیاهی 3. سیب یک کیلو    2.عسل به مقدر الزم    1

 طرز تهیه:

کرده اید در مخلوط کن قرار دهید تا به اندازه کافی نرم شود، از کره یا خامه سیب های مناسبی را که انتخاب 

 گیاهی و عسل نیز استفاده نمائید، در صورت شیرین بودن چیزها چند قطره آب لیمو در آن بریزید. 

 سس پرتقال

 مواد الزم:

 ره گیاهی دو قاشق. شی4. آب پرتقال یک فنجان    3. عسل یک فنجان   2قاشق     2.آب لیموی ترش 1

 . پوست پرتقال رنده شده یک قاشق    5

 طرز تهیه:

عسل را در آب پرتقال ریخته و سپس با پوست پرتقال بهم بزنید و در یخچال بگذارید تا کامال یخ بزند و سپس 

 شیره گیاهی را به آن اضافه کرده و بهم بزنید و مجددا در یخچال بگذارید و به مصرف برسانید. 

استفاده سس ها در انواع ساالد ها و خوراکی هاست و بستگی به این دارد که کدام سس را در چه غذائی موارد 

 دوست دارید، تهیه و مورد استفاده قرار دهید.

 انواع ساالد

 ساالد هلو



 طرز تهیه:

ده بزرگ و آبدار را گرفته، سپس نصف های هلو را در روی برگ کاهو که در بشقاب چیده شهسته  هلوهای 

است قرار می دهیم، وسط هلو را با مقداری مغز گردو و یا بادام چرخ شده پر می کنیم و برای تزئین آن می 

توانیم دانه انگور قرمز روی آن ها بگذاریم و باالخره مقدار شربت عسل روی ساالد می ریزیم، برای مصرف 

 آماده است.

 ساالد گالبی

 مواد الزم

قاشق  2. خامه گیاهی و آب لیمو 3. پرتقال خرد شده یک چهارم پیمانه   2 پیمانه   2. گالبی خرد شده 1

 سوپخوری

 . سیب درختی با پوست نصف پیمانه4

 طرز تهیه:

تمام این مواد را با یکدیگر مخلوط کرده و در ظرفی که در آن برگ کاهو چیده شده بریزید و رویش شربت 

 عسل بریزید، غذا آماده است.

 ساالد آناناس

 تهیهطرز 

در ظرفی که روی آن برگ کاهو یا برگ کلم پیچ چیده اید آناناس و پرتقال را قطعه قطعه کنید و به طور 

 متناوب روی برگ بچینید و مقداری آب آناناس و آب لیموی تازه و کمی عسل روی آن بریزید.

 ساالد خامه ایی

 مواد الزم:



 . نمک دریایی نیم قاشق مربا خوری3یک عدد   . پیاز کوچک 2پیمانه     2/1.کرم گیاهی ترش و سفت 1

 . خیار پوست نکنده و خرد شده به مقدار الزم5قاشق سوپخوری              4. آب لیمو 4

 طرز تهیه:

 همه مواد را به جز خیار با هم مخلوط کرده و خوب بهم بزنید و روی خیار خرد شده بریزید، غذا آماده است.

 دسر موز

 مواد الزم

 فنجان خامه گیاهی 3/1قاشق عسل،  3عدد موز،  8

 طرز تهیه

عدد موز را پوست کنده له کنید و عسل را اضافه کنید و در یخچال بگذارید. آن گاه خامه گیاهی را خوب  5

بهم بزنید و کمی عسل هم برای شیرین کردن آن اضافه نمائید و در داخل موز بریزید و خوب بهم بزنید تا 

 بقیه موزها را حلقه کرده روی آن را تزئین نمائید.مخلوط شود و 

 ساالد مخلوط

 مواد الزم:

 1هویج  .5پیمانه    1کاهو . 4پیمانه     1شلغم . 3پیمانه     2کلم پیچ خرد شده . 2پیمانه     1.گل کلم خرد شده 1

. 10ندر بروشه به مقدار الزم  . چغ9پیمانه  1. چغندر قند 8لیوان  1. روغن زیتون 7کرفس یک پیمانه . 6پیمانه   

 پیمانه 1. کرفس 12پیمانه    نیم. جعفری خرد شده 11.آبلیمو نصف لیوان 11نمک به مقدار الزم  

 طرز تهیه:

 تر گردد.د تا ساالد خوشمزه شوهمه موارد مذکور خرد یا رنده شده با هم مخلوط 

 ساالد فصل



 طرز تهیه:

پس از خرد کردن مخلوط کنید و نمک و لیمو ترش به مقدار الزم، گوجه فرنگی را با خیار و پیاز و کاهو 

روغن زیتون به مقدار کافی اضافه نمائید تا آماده شود و سپس خوب بهم بزنید و مقداری فلفل سیاه اضافه 

 نمائید، مدتی بماند خوشمزه تر خواهد شد.

 ساالد کواکر یا املت

 طرز تهیه:

خرد کردن مخلوط نمائید و نمک و روغن زیتون اضافه نمائید و اگر روغن گوجه فرنگی، خیار و پیاز را پس از 

بیشتر شود، خوشمزه تر است و سپس با تعدادی سیر )یک یا دو حبه( ریز ریز شده مخلوط کنید و کواکر به 

اشد مقدار الزم بریزید تا غذا کامل تر شود و بخاطر بسپارید لیمو ترش نباید بکار رود و اگر کواکر زیادتر ب

 خوشمزه تر خواهد شد. 

 ساالد گیالس

 مواد الزم

 فنجان 1گیالس نیم کیلو، توت فرنگی و زردآلو نیم کیلو، شربت عسل نیم لیتر، خامه گیاهی 

 طرز تهیه:

دم گیالس را ببرید، هسته آن را در آورید، زردآلو را هسته بگیرید و به اندازه گیالس خرد کنید، با هم مخلوط 

 اضافه کنید و در یخچال بگذارید و در صورت تمایل رویش خامه گیاهی اضافه کنید. کرده، شربت عسل

 ساالد پرتغالی

 طرز تهیه:



چند عدد پرتغال را پوست بکنید و پولک های سفید آن را به طور کامل بگیرید)در غیر اینصورت تلخ می شود( 

بریزید دو یا سه عدد موز رسیده را هم  و با یک کارد پرتغال را به صورت حلقه های نازک درآورده در ظرفی

پوست بگیرید و حلقه حلقه کنید به پرتقال ها اضافه کنید و با شربت عسل که در حدود یک فنجان کافی است 

 با هم مخلوط کنید و خیلی آهسته بهم بزنید و مواظب باشید له نشود.

 ساالد پرتقالی

 طرز تهیه:

پرتقال را از ارتفاع بردارید سپس پرتقال را روی کاسه ای بگیرید  نفری یک پرتقال حساب کنید و یک سوم هر

و محتوای آن را با دقت خالی کنید بطوری که پوست سوراخ نشود بعد پره های پرتقال را از پوست جدا کنید و 

آترا به قطعات کوچک بریده و در پوست پرتقال که به صورت کاسه کوچکی درآمده است بریزید و آب 

که در کاسه مانده، با عسل غلیظ مخلوط کرده و روی پرتقال ها بریزید و بعد خامه گیاهی را با عسل  پرتقال را

غلیظ به مقدار الزم مخلوط کنید تا شیرین شود. سپس روی پرتقال های پرشده بریزید و با پسته و بادام نیمه 

 کوبیده تزئین کنید.

 ساالد بهارک

 مواد الزم:

 عدد 2. هویج 4. پیازچه خرد شده مقداری    3عدد     2. خیار 2.تربچه کوچک مقداری    1

 . نمک به مقدار الزم8. آبلیمو به مقدار الزم         7پیمانه    1. شاهی 6عدد      1. گوجه فرنگی 5

 . روغن زیتون به مقدار الزم9

 طرز تهیه:



خیار  بزرگ و دو عدد وجه فرنگیگ خرد کرده و بعد یک برگ های شاهی تازه و تربچه کوچک را با پیازچه

هویج مخلوط کنید.)مواد را رنده یا خرد کنید( و همه را در ظرف ساالد ریخته روی آن آبلیمو و دو عدد و 

 روغن زیتون و نمک به مقدار الزم اضافه کنید. 

 ساالد کلم و شاهی

اضافه کرده با مقداری جوانه یک سوم ان شاهی خرده را  یک کلم پیچ کوچک تازه را خرد کرده بعد به اندازه

،رویش روغن زیتون لیمو ترش مقداری زیره و نمک اضافه کنید و در بشقابی که روی گندم مخلوط می کنید

 ان برگ کاهو چیده شده میگذارید و در صورت تمایل مقداری شیر گیاهی اضافه می کنید.

 ساالد خیار و ماست گیاهی

 مواد الزم

حبه، نمک به مقدار الزم، لیمو  3قاشق، سیر  1پیمانه، نعناع خشک  1ار خرد شده پیمانه، خی 5/2ماست گیاهی 

 قاشق سوپخوری 2ترش 

 طرز تهیه:

ماست را با قاشق خوب بهم بزنید، خیار مخلوطش کنید، سیر را نرم کوبیده همراه نمک بریزید و نعناع خشک 

خرد شده تزئین کنید و لیمو ترش را هم هم اضافه کنید و خوب بهم بزنید و اطرافش را هم با برگ کاهو 

 فراموش نکنید. 

 ساالد خیار

 مواد الزم

قاشق  3قاشق، روغن زیتون  1قاشق، شوید خرد شده  1پیمانه، سیر ریز ریز شده 2عدد، ماست گیاهی4خیار 

 قاشق، نمک به مقدار الزم. 1سوپخوری، برگ نعناع خرد شده 

 طرز تهیه



قسمت می برید در ظرفی ریخته رویش نمک می پاشید، آبلیمو و  4از طول به خیارها را پوست کنده و آن را 

دقیقه می خیسانید و آن را صاف می کنید و در ظرف جداگانه شوید و ماست گیاهی را  5سیر را قبال به مدت 

غن ریخته، لیمو ترش و سیر را به آن اضافه می کنید و سپس همه را با هم مخلوط می کنید و بعد خیار و رو

 و نعناع را روی ساالد می ریزیم و خوب بهم می زنیم و بعد بر سر میز می آوریم.زیتون 

 ساالد سبزی ها

 مواد الزم

پیمانه، سیر یک حبه، رشته های باریک  1پیمانه، کرفس قیمه شده  1پیمانه، کلم قیمه شده  1هویج رنده شده 

 1نصف پیمانه، لیمو ترش، جوانه گندم چرخ شده سیب زمینی یک پیمانه، نمک به مقدار الزم، روغن زیتون 

 پیمانه و آب به مقدار الزم

 طرز تهیه:

مواد را خرد یا رنده کرده و خوب با هم مخلوط می کنید و روی برگ کاهو در دیس ریخته مصرف می 

 د.(نمائید)شایان ذکر است می توان به جای جوانه گندم از شیر گیاهی به اندازه یک پیمانه استفاده کر

 ساالد کلم

 مواد الزم

پیمانه، نمک و فلفل به مقدار الزم، لیمو ترش  1پیمانه، پیاز خرد شده  1پیمانه، خیار خرد شده  2کلم قیمه شده 

 پیمانه. 1به مقدار الزم، روغن زیتون نصف لیوان، شیره جوانه گندم یا شیر گیاهی 

 ئید.مواد را خرد یا رنده کرده و خوب مخلوط کنید و مصرف نما

 ساالد پیاز

 مواد الزم



پیمانه، لیموترش به مقدار الزم، نصف لیوان روغن زیتون، نمک  2پیمانه، کلم  1پیمانه، پیاز  2چغندر رنده شده 

 و فلفل به مقدار کافی، شیره گیاهی یک پیمانه.

 طرز تهیه:

 مواد الزم را خرد یا رنده کرده و خوب مخلوط کنید و بهم بزنید، مصرف نمائید.

 ساالد هویج

 مواد الزم

پیمانه، کرفس نصف پیمانه، کشمش بی دانه خیس خرده نصف پیمانه، لیمو ترش به مقدار  1هویج خرد شده 

 الزم، روغن زیتون نصف لیوان، نمک و فلفل به مقدار الزم.

 طرز تهیه:

 مواد الزم را خرد یا رنده کرده و خوب مخلوط کنید و بهم بزنید، مصرف نمائید.

 لوبیا سبزساالد 

 مواد الزم

قاشق، نمک به مقد ار کافی، فلفل سبز یک فنجان، روغن زیتون نصف  2گرم، پیاز خرد شده  450لوبیا سبز 

 لیوان، لیمو ترش به مقدار الزم، فلفل به مقدار کافی، سیب رنده شده یک پیمانه

 طرز تهیه:

 قداری شیر گیاهی می ریزید و بهم می زنید.مواد الزم را رنده یا خرد کرده و با هم مخلوط می کنید رویش م

 ساالد سیب زمینی

 مواد الزم



قاشق، پیاز  2پیمانه، مغز بادام یک فنجان، کرفس قیمه شده نصف پیمانه، جعفری قیمه شده  4سیب زمینی 

 متوسط یک عدد، آبلیمو به مقدار الزم، روغن زیتون نصف لیوان، نمک و فلفل به مقدار الزم.

 طرز تهیه:

 اد الزم را رنده یا خرد کرده و با هم مخلوط کنید و با مقداری شیر گیاهی بهم بزنید و بعد مصرف می نمائید.مو

 در ضمن سیب زمینی را موقع مصرف به ساالد اضافه می کنید.

 ساالد خام

 مواد الزم

یک قاشق،نمک  گل کلم دو پیمانه،فلفل سبز خرد شده نیم پیمانه،شاهی خرد شده نیم پیمانه،پیاز خرد شده

 خامه گیاهی یک قاشق دریایی به مقدار الزم،لیمو ترش نصف لیوان،روغن زیتون نصف پیمانه،

 طرز تهیه:

 مواد الزم را خرد یا رنده کرده و خوب مخلوط کنید و بهم بزنید، مصرف نمائید.

 ساالد یا دلمه خام گوجه فرنگی

 طرز تهیه:

، و آب آن را برای چاشنی نگه دارید و بعد نیم فنجان تربچه ریز گوجه فرنگی بزرگ را بیرون بیاورید 4داخل 

ریز شده با کمی سیر و پیاز مخلوط کنید و مقدار الزم روغن زیتون و لیمو ترش و نمک اضافه کنید و سپس در 

گوجه فرنگی ها پر کنید، آب و محتویات گوجه فرنگی را در آن بریزید و روی کاهو در دیس چیده و استفاده 

 ید.کن

 سوپ گندم

 مواد الزم:



عدد                   1. هویج متوسط 4عدد کوچک(    1. مقداری چغندر )3گرم    200. مغز گردو 2    5/0.جوانه گندم 1

. 9. نمک و فلفل به مقدار الزم   8عدد     1. پیاز متوسط 7. آبلیمو به مقدار الزم     6فنجان     1. روغن زیتون 5

 . پوست پرتقال کمی    10بشقاب    2 آب گوجه فرنگی

 طرز تهیه:

گندم، مغز گردو، چغندر، هویج، گوجه فرنگی و پوست پرتقال را پشت سر هم چرخ کنید و سپس روغن 

زیتون، آبلیمو، نمک و فلفل را به آن اضافه کنید و سبزیجات معطر خشک)مرزه، ریحان، ترخون و نعناع( را هم 

و مخلوط نمایید)چون زیادی آن سوپ را تلخ می کند( مایع سوپ حاضر است آن را به مقدار کم اضافه نمائید 

در یخچال بگذارید. در موقع مصرف دو یا سه قاشق پسته به میل خود در یک ظرف بریزید، مقداری مغز کاهو، 

ان کنید. در خیار و شوید را خرد کنید و با مایع و مقدار الزم آب مخلوط کرده و به هم بزنید و نمکش را امتح

تابستان تکه های یخ اضافه نمائید و در زمستان آب نسبتا گرم بریزید در ضمن کشمش بی دانه خیس خورده هم 

 می توانید اضافه نمائید. در زمستان بجای آب گوجه فرنگی از رب آن استفاده کنید. 

 سوپ عدس

 مواد الزم:

. 5فنجان      1. هویج 4عدد متوسط   1. پیاز خرد شده 3فنجان     2یا  1. شیر گیاهی 2گرم  500. جوانه عدس 1

. 9. نمک به مقدار الزم    8  ساقه با برگ ها 3. کرفس 7قاشق مرباخوری  1.گرد موسیر 6گرم    200مغز گردو 

 1. گوجه فرنگی 12. لیمو ترش به مقدار الزم   11گرم    200. پسته شاهی 10فنجان    1جعفری خرد شده 

 فنجان 1. روغن زیتون 14آویشن یا لیموی رنده شده به مقدار کم   . 13فنجان  

 طرز تهیه:

جوانه عدس را چرخ کرده و بقیه را رنده یا خرد کرده و آماده نمائید و خوب با همدیگر مخلوط نموده و حدود 

شیرگیاهی را  یک ربع به هم بزنید تا آماده شود. سپس نمک و پوست لیمو یا آویشن را اضافه نمائید و در آخر

 دقیقه خوب بهم بزنید. سوپ اکنون آماده مصرف است. 5اضافه کرده و دوباره حدود 



 سوپ سبزی و سیب زمینی

 مواد الزم:

 گرم 100. اسفناج 4. روغن زیتون نصف فنجان   3عدد متوسط    1.  شلغم 2حبه     1.سیر ریز شده 1

 عدد 1. پیاز 8عدد نصف    1فلفل سبز تازه  .7. آب به مقدار الزم    6گرم    250.سیب زمینی 5

 . موسیر مقداری12. لیموترش به مقدار الزم   11گرم   100. مغز گردو 10فنجان      2. شیر گیاهی 9

 مقداری دریائی . نمک14قاشق مرباخوری     1. پودر نعناع 13

 در صورت نداشتن شلغم، پیاز و اسفناج از تره فرنگی استفاده نمائید.

 تهیه: طرز

مواد باال را به جز سیب زمینی خرد یا رنده کرده با هم مخلوط کنید و در آخر شیر گیاهی را اضافه نمائید. سوپ 

حاضر است ولی سیب زمینی را فقط موقع مصرف به مقداریکه می خواهید میل نمائید اضافه کنید چون در این 

 صورت سیب زمینی تلخ شده و سوپ تلخی خواهید داشت.

 ریواسسوپ 

 مواد الزم:

 فنجان     1جعفری خرد شده . 4. روغن زیتون به مقدار کم    3عدد     1. پیاز کوچک 2گرم   500ریواس  .1

 به مقدار الزمدریائی . نمک 8فنجان      3. شیر گیاهی 7. موسیر کمی    6. لیموترش به مقدار الزم   5

 طرز تهیه:

 کنید و خوب بهم بزنید تا خوشمزه تر گردد.  مواد مذکور را خرد کرده، با هم مخلوط

 سوپ سیب زمینی



 مواد الزم

عدد کوچک، شیر گیاهی نیم لیتر، آب به مقدار الزم، کرفس و جعفری خرد  1عدد متوسط، پیاز  4سیب زمینی 

 شده یک فنجان، روغن زیتون و آب هر یک نصف لیوان، سیر یا موسیر دو حبه، نمک به مقدار الزم

 طرز تهیه:

مواد مذکور را خرد یا رنده کرده با هم مخلوط می کنید و خوب بهم می زنید و سپس مایعات را روی آن می 

ریزید و خوب بهم می زنید تا خوشمزه تر گردد، سوپ آماده است و در صورت موجود بودن آب گوجه 

کرده و فقط موقع مصرف فرنگی یا رب گوجه فرنگی اضافه می کنیم، سیب زمینی را با ماشین رنده کن، رنده 

 اضافه می کنیم در غیر اینصورت سوپ را تلخ می کند.

 سوپ پیاز

 مواد الزم:

 فنجان 1. آرد ذرت 4. نمک و ادویه به مقدار الزم    3گرم     30. کره گیاهی 2عدد  8پیاز  .1

 گرم 200. مغز گردو 8. روغن زیتون نصف لیوان    7لیتر     1. شیرگیاهی 6. جعفری قیمه شده یک فنجان    5

 نمک و ادویه و لیموترش به مقدار الزم   . 10. موسیر یا سیر به مقدار الزم     9

 طرز تهیه:

ر مایعات را اضافه کنید و بهم بزنید تا خوشمزه تر مواد الزم را خرد کرده و خوب مخلوط کرده و شیر و سای

 شود.

 سوپ خیار

 مواد الزم



ساقه یا برگ، آب به مقدار الزم، شیر گیاهی نیم لیتر، جوانه  2عدد، کرفس  1ط عدد، پیاز متوس 2خیار متوسط 

گرم، لیموترش به مقدار الزم، زیره به اندازه نصف قاشق کوچک، روغن زیتون یک لیوان، چغندر  250گندم 

 گرم. 200عدد، گل سرخ یک مقدار، موسیر یک قاشق کوچک، مغز گردو  1رنده شده 

 ه کرده و سپس مخلوط کرده و مایعات را اضافه کرده و بهم می زنید تا خوشمزه تر شود.مواد را خرد یا رند

 سوپ سیب

 مواد الزم

 ، لیموترش حلقه شده.قاشق 2لیتر، آبلیمو  1گرم، عسل آب  450سیب درختی 

 طرز تهیه:

ی کنید و همراه حلقه های لیموترش را پوست کنده به مقداری که میل دارید سیب درختی را قاچ کرده و ریز م

دو قاشق لیمو ترش در مخلوط کن کامال نرم می کنید و سپس عسل آب و حلقه های لیموترش را اضافه کرده 

 و بهم می زنید، سوپ آماده است.

 دلمه ها، خورشت ها، آش ها و سایر غذاهای لذیذ

 دلمه بانجان

 مواد الزم:

. خامه گیاهی 5. کرچک موسیر)روغن موسیر( 4گرم   250. قارچ 3عدد متوسط     2. پیاز 2عدد  6. بادمجان 1

 گرم 50

 . نمک و فلفل به مقدار الزم   8. لیموترش به مقدار الزم   7گرم    100. جوانه گندم چرخ شده 6

 طرز تهیه:



اول بادمجان را خالی کرده و مغز آن را با پیاز و قارچ خرد کرده مخلوط کنید و خامه گیاهی را به آن اضافه 

د و سپس با سایر مواد خوب به هم بزنید و مواد را بعد از حاضر شدن در بادنجان ها پر کنید. ناگفته نماند کنی

اگر کسی نتواند پوست بادنجان را بخورد باید فقط از مغز دلمه استفاده نماید. در ضمن برای جلوگیری از تیره 

 شدن بادنجان از آبلیمو استفاده کنید. 

 دلمه کاهو

 مواد الزم

پیاز  6سبزی های معطر مقداری   . 5گرم  50تره . 4گرم  50شوید . 3گرم     100گشنیز . 2گرم  100جعفری  .1

نمک و ادویه به مقدار . 10لیوان    1روغن زیتون . 9عدد    2لیمو ترش . 8آرد به مقدار الزم  . 7. عدد1متوسط 

 برگ کاهوی خوب و پهن به مقدار الزم. 12اشق   سیر یا موسیر در صورت تمایل یک حبه یا نیم ق. 11الزم   

 طرز تهیه:

مواد الزم را خرد کرده و با هم مخلوط کنید و سایر مواد را اضافه نموده و خوب بهم بزنید. اگر مایع شل بود 

مقداری آرد سبوس دار گندم یا جو به آن اضافه نمائید این مخلوط را پس از آماده شدن درون برگ های 

، برگ مو، گوجه فرنگی، فلفل دلمه ایی، خیار و کدو که محتویات آن قبال خالی شده است، ریخته کاهو، کلم

 و ببندید سپس با سبزیجات مناسب تزئین نمائید. از این طریق انواع دلمه ها را می توانید درست کنید. 

 سداره و انواع آن

 مواد الزم:

. روغن زیتون 4گرم    50. کنجد آسیاب شده 3گرم   کیلو 1. جوانه گندم 2گرم    100.جعفری و شوید  1

 نصف لیوان

. مغز 8. زیره و گل سرخ به مقدار الزم  7عدد    4. لیموترش 6گرم    100. کشکش بی دانه ریز و خیس کرده 5

 گرم 250. مغز گردو 10. نمک و فلفل و ادویه به مقدار الزم   9گرم   250بادام 



 طرز تهیه:

مغز گردو و بادام چرخ کرده مخلوط کنید کنجد، جعفری و شوید خرد شده را اضافه کرده  جوانه گندم را با

سپس آب لیمو و روغن زیتون و سایر مواد را به تدریج اضافه کرده و خوب هم بزنید، ناگفته نماند سبزی باید 

ضمن سداره ماش،  کامال ریز ریز شود. موقع مصرف مقداری که میل دارید می توانید پیاز اضافه کنید. در

 عدس، لپه و لوبیا چشم بلبلیو یا مخلوطی از آن ها را می توانید پس از خیس کردن طبق دستور باال درست کنید.

 سکنجبین

 مواد الزم:

 لیوان 3. آب 4ساقه    3. نعناع تر 3عدد     2. لیمو ترش 2. عسل نیم کیلو   1

 طرز تهیه: 

ساعت  15ط کرده و سپس برگ نعناع را در آن بخوابانید و بعد از عسل، آب و لیموترش را با هم خوب مخلو

 مصرف نمائید.

 کتلت

 مواد الزم:

. پیاز متوسط 5حبه   1. سیر 4گرم    150. مغز گردوی چرخ شده 3گرم   75. گشنیز 2گرم    500.جوانه گندم 1

 عدد 1

. شوید 10. روغن زیتون نصف لیوان   9عدد    2. لیموترش 8. سبزی های معطر مقداری   7گرم    75. جعفری 6

 گرم 50

 . فلفل، نمک و ادویه به مقدار الزم 11

 طرز تهیه:



جوانه گندم را چرخ کرده و با مغز گردو، پیاز و سبزی های خرد شده، با ساتور یا سبزی خردکن، خوب 

 50اده شد تکه هایی به وزن مخلوط کنید و سپس با سایر مواد اضافه کنید و خوب به هم بزنید و بعد از اینکه آم

گرم جدا کنید و روی تخته با کارد پهن کرده به سماق قرمز آغشته کنید و در دیس یا بشقاب مناسب قرار داده 

 و با سبزیجات تزئین کنید.

 غذای جو

 مواد الزم

 عدد 1 . لیموترش4. عسل به اندازه دلخواه   3قاشق سوپخوری    2. آب 2. جو سیاه یک قاشق سوپخوری   1

 عدد 2. سیب 6. خامه گیاهی نصف قاشق سوپخوری   5

 طرز تهیه:

جو سیاه را که قبال پوست گرفته اید یک شب در آب خیس کنید. صبح فردا لیمو و خامه سفت را در آن 

بریزید و خوب به هم بزنید، سیب درختی را خوب بشوئید و پوست نکنده خالل کنید و به مخلوط اضافه نمائید 

 ا میل کنید.و آن ر

 غذای گندم

 مواد الزم

 . آب لیمو و عسل به مقدار الزم3قاشق سوپخوری    1. جو سیاه 2عدد    1. سیب درختی پوست نکنده 1

 . گردوی کوبیده به مقدار الزم 6قاشق سوپخوری    1. خامه گیاهی 5قاشق سوپخوری    4. آب 4

 قاشق سوپخوری 1. جوانه گندم تازه 7  

 طرز تهیه:



انه گندم و جو سیاه را یک شب تمام خیس کنید و سپس با لیمو، عسل و خامه مخلوط کرده و به هم بزنید. جو

 سیب درختی را خالل کرده روی آن بپاشید و سپس مغز گردوی کوبیده شده را هم اضافه کنید و میل نمائید. 

 غذای ترب

 مواد الزم

 عدد 3. هویج 4غن زیتون به مقدار الزم  . رو3عدد کوچک    1. ترب 2عدد متوسط    1. پیاز 1

 . لیموترش و نمک به مقدار الزم5

 طرز تهیه:

هویج، ترب و پیاز خرد شده یا رنده شده را مخلوط کنید و سپس سایر مواد را اضافه کرده خوب بهم بزنید غذا 

 آماده است.

 آش نخود یا فرمول کلی آش ها

 مواد الزم

 فنجان 1. لیموترش 4قاشق    1. نعناع خشک 3فنجان    1. نخود 2عدد ریز شده    1. پیاز متوسط 1

 . نمک به مقدار الزم8قاشق    3. روغن زیتون 7. سیر یک حبه   6قاشق    1. پودر مغز بادام یا گردو 5

 طرز تهیه:

طر مواد فوق را با هم مخلوط کرده به هم بزنید، غذا آماده است در صورتی که می خواهید از سبزی های مع

دیگر)ریحان، مرزه، ترخون( به صورت تازه استفاده نمائید. باید کامال ریز ریز شود ضمنا می توانید ماش، 

عدس، سویا، لوبیا چشم بلبلی یا لپه یا مخلوطی از حبوبات را به جای نخود در آش بریزید و استفاده کنید. 

ید و آن ها را به صورت اولیه اش استفاده کرده و ناگفته نماند نخود یا سایر حبوبات را قبال باید خیس کرده باش

 هیچ وقت نباید چرخ کنید.



 گرد غوره و آبغوره

 طرز تهیه:

پس از گرفتن آبغوره)انگور عسکری( تفاله ایی که باقی می ماند یا خود غوره را می توان در حرارت آفتاب 

ترشی استفاده نمود. در ضمن برای  خشک کرد، بعد بوسیله آسیاب به صورت گرد درآورد و در غذاها به جای

صاف کردن آبغوره می توان آرد اضافه کرد تا مواد نامبرده)تفاله( ته نشین گردند، سپس مایع را به آرامی در 

 1ظرف دیگری می ریزیم و برای نگهداری و جلوگیری از کپک زدن و فاسد شدن آن باید به ازاء هر لیتر 

ود و سپس در شیشه های دهان تنگ و باریک ریخت تا از دهانه شیشه قاشق سوپخوری نمک دریایی اضافه نم

مقداری لبریز گردد و سپس سر آن را با چوب پنبه محکم ببندید و روی آن را با چسب مخصوص پالستیکی 

 تا سه ماه مصرف کنید. 2بپوشانید تا هوا درون آن وارد نشود و بعد در یخچال گذاشته می توانید به مدت 

 ورشت فسنجانرامه یا خ

 مواد الزم

 1. آب انار یا آبلیموی تازه 4عدد    1. پیاز متوسط 3کیلوگرم    1. آلوی زرد مشهدی 2کیلوگرم  1. انجیر 1

 گرم300 - 400. گردوی چرخ کرده  6نمک و فلفل به مقدار الزم    5فنجان   

 طرز تهیه:

و به صورت پوره درآورید. انجیر را هم چرخ  قبال انجیر و آلو را یک شب خیس کرده و هسته آلو را بگیرید

کنید بعد پیاز را خرد کرده با انجیر و آلو مخلوط کرده خوب به هم بزنید. سپس گردو و آب انار یا آب لیمو و 

 نمک و فلفل را به اندازه کافی اضافه نمائید و به هم بزنید. 

 خورشت بادمجان یا کدو

 مواد الزم:

 . بادمجان خالل شده نیم کیلو  3کیلوگرم     1. برگه زرد آلو و هلو با هم 2رم    کیلوگ 1. آلو زرد مشهدی 1



 لیوان 5/1تا  1. روغن زیتون 6گرم    400. مغز گردوی چرخ کرده 5کیلوگرم    1. گوجه فرنگی 4 

 عدد 2. پیاز متوسط 8. آبلیمو، نمک و فلفل به مقدار الزم   7

 طرز تهیه:

و را یک شب خیس کرده و هسته آلو را بگیرید و بعد آنرا با برگه زردآلو و هلو آلو و برگه زردآلو و هل

مخلوط کنید. بادنجان را قبال خالل کنید و کمی در آب نمک قرار دهید و سپس جلو آفتاب جهت نرم شدن 

شهدی را بیشتر پهن کنید. بعد همه را با هم مخلوط کنید و خوب به هم بزنید و در آخر هم مقداری آلوی زرد م

درسته در غذا بریزید. پیازها باید طوری خرد شود که شکل ظاهریش را در غذا حفظ کند، می توانید به جای 

 گوجه فرنگی از رب آن هم استفاده کنید.

 بیفتک

 مواد الزم

 قاشق سوپخوری    2. لیموترش 3فنجان  1. مغز گردوی چرخ کرده 2گرم    200. ماش یا نخود چرخ کرده 1

 5قاشق سوپخوری و اگر نعناع تازه باشد نیم فنجان که به صورت خرد شده مصرف شود  . 1اع خشک . نعن4

 2. روغن زیتون و خامه گیاهی 7. سماق قرمز به مقدار الزم 6عدد که باید خیلی ریز ریز باشد  1پیاز کوچک 

 . نمک و ادویه به مقدار الزم    9. سیر یک حبه در صورت تمایل   8قاشق   

 ز تهیه:طر

مواد را با هم مخلوط کرده و سپس طبق دستور کتلت به شکل گرد یا بیضی درآورید و به سماق آغشته کنید. 

ماش یا سایر حبوبات باید قبال خیس خورده و کمی جوانه زده باشد. افرادی که سویا یا لوبیای روغنی و سایر 

ن ها استفاده نمایند و طبق دستور انواع بیفتک را حبوبات را دوست دارند می توانند به جای ماش یا نخود از آ

 درست کنند. 

 خورشت سبزی



 مواد الزم

. نمک 3قاشق سوپخوری.  2. آبلیمو ترش 2فنجان)جعفری، گشنیز و مقدار کمی نعناع(     1.سبزی خرد شده 1

. روغن زیتون به 6عدد کوچک     1. پیاز خرد شده 5فنجان    1. آب گوجه فرنگی 4و فلفل به مقدار الزم   

. مقداری آلوی زرد یا گوجه درختی خشک به 8. مغز گردو یا بادام پودر شده نصف فنجان 7مقدار الزم   

 فنجان 2. لپه، نخود سیاه یا ماش خیس خورده 9مقدار الزم 

 طرز تهیه:

می ابتکار می مواد را طبق دستور آماده کنید و سپس خوب با هم مخلوط کنید، غذا آماده است. در ضمن با ک

 توانید انواع خورش های خوشمزه را درست کنید.

 خوراک اسفناج

 مواد الزم

 1. هویج و چغندر لبویی رنده شده از هر دو تا 3فنجان    1. کاهوی خرد شده 2فنجان    2. اسفناج خرد شده 1

 فنجان

 . مغز گردو نیم فنجان6  . نمک و لیمو ترش و روغن زیتون به مقدار الزم 5قاشق سوپخوری    2. کواکر 4

 طرز تهیه:

 همه مواد را با هم مخلوط کرده و سپس با هویج و چغندر لبویی رنده شده آن را تزئین کنید.

 رب گوجه فرنگی

 طرز تهیه:

گوجه فرنگی را چرخ می کنیم و سپس از پارچه تمیزی صاف می کنیم در بشقاب های پهن ریخته و جلوی 

قاشق سوپخوری نمک اضافه  2از آب آن تبخیر شود، بعد به ازاء هر کیلو رب  آفتاب می گذاریم تا مقداری



می نمائید و خوب بهم می زنید، می گذارید تا آب آن به مقداری تبخیر شود که به صورت خمیر سفت و قابل 

 نگهداری درآید.

 ماست گیاهی

 طرز تهیه:

بصورت پودر در می آوریم سپس مقداری مقداری بادام هندی را در مخلوط کن ریخته و خوب خرد کرده و 

قاشق آبلیموی تازه می ریزیم تا به صورت شیر نسبتا غلیظی آماده گردد، بعد در ظرفی ریخته در  2آب و مقدار 

ساعت می گذاریم تا عمل تخمیر صورت گیرد و تبدیل به ماست شود و  24درجه )حرارت اتاق( به مدت  25

له ماست و خیار و ... را تهیه دید. در ضمن باید توجه کرد از این ماست در از آن می توان انواع غذاها از جم

 میهمانی ها استفاده کرد، و زیاد مصرف نکرد. چون ماست حالت تخمیری دارد. 

 ترشیجات

 طرز تهیه:

که گوجه فرنگی، بادنجان، کدو، کلم، سیر، پیاز، گشنیز، جعفری، لوبیای سبز، فلفل و غیره را در آب غوره ایی 

روز به حال خود بگذارید تا آب غوره در نسوج سبزیجات نفوذ نماید و  3تازه گرفته شده است، بریزید و مدت 

خوشمزه گردد. مقدار کمی نمک هم به آن اضافه نمائید، در ضمن نسبت آبغوره و سبزیجات باید طوری باشد 

 قابل استفاده است.که سبزیجات حالت غوطه ور داشته باشند. این ترشی تا مدت یک هفته 

 نان شیری

 طرز تهیه:

مقداری گندم سبوس دار را با شیر گیاهی تهیه شده از بادام، پسته، بادام هندی مخصوصا بادام هندی را به 

صورت خمیر در می آوریم و مقدار کمی نمک اضافه می کنیم، طبق دستور نان خامه ای، نان روی تخته صاف 

نازک در می آوریم، بعد در مقابل آفتاب یا حرارت اتاق خشک می کنیم، با وردنه و آرد به صورت لواشک 

فوق العاده خوشمزه است، در غلظت شیر قناعت نکنید. همان نان را می توانید شیرینش کنید، یعنی به خمیر آن 



ده و بسته به میل مقداری عسل یا شیر خرما مخلوط کنید و طبق دستور مانند نانوائی ها لواشک نازک تهیه کر

 پس از خشک شدن استفاده کنید. فوق العاده خوشمزه است.

 نان سویا یا لوبیای روغنی

 مواد الزم

 500. آرد سویا 4. عسل یا شیره خرما به مقدار الزم   3کیلوگرم    1. آرد گندم 2. شیر گیاهی به مقدار الزم   1

 گرم

 طرز تهیه:

یاهی تهیه شده از بادام هندی به صورت خمیر درآورید، بعد با شیر گ 2به  1به نسبت آرد سویا و آرد گندم را 

مقداری عسل یا شیره خرما متناسب با میل خود به آن اضافه نمائید، سپس با وردنه روی تخته مخصوص با آرد 

به صورت لواش نازک درآورده پس از خشک شدن مصرف نمائید. حتی می توانید از خمیر مذکور کلوچه 

 ا با خامه گیاهی زعفرانی تزئین کنید.درست کنید و رویش ر

 نان

 مواد الزم

 2به  1. روغن زیتون و آب به نسبت 3. نمک به مقدار الزم   2. آرد سبوس دار مخلوط مقداری   1

 طرز تهیه:

آرد سبوس دار را با روغن زیتون و آب و نمک مخلوط کرده و هم بزنید و به صورت خمیر ترد درآورده و در 

ارید و چند دقیقه به حال خود در یخچال بگذارید و سپس ببرید و صبحانه با شیر و عسل و دیس مخصوص بفش

مربا میل نمائید، همچنین به جای روغن زیتون می توانید از سایر روغن های گیاهی خام در تهیه نان استفاده 

کمک یک قطعه چوب به کنید، یا اینکه خمیر را با وردنه در روی یک تخته به صورت لواش، نازک کرده و به 



صورت لوله درآورید، بعد به آهستگی چوب را از وسط نان درآورده و نان را مقابل آفتاب خشک کنید و با 

 سانتیمتری ببرید و استفاده کنید. 10کارد به طول های 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


