ﻏﺬاﻫﺎی ﺳﻨﺘﯽ اﻫﻮاز
از زﻣﺎن
ﺗﻤﺪن ﺑﺸﺮی ﺗﺎ اﯾﺮان اﻣﺮوزی ،ﻣﺠﻤﻮﻋﻪای از ﻣﺮدم ﺑﻪ اﯾﻦ ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺣﻤﻠﻪ
ﮐﺮدهاﻧﺪ و اﯾﻦ ﻣﻨﻄﻘﻪ
را در ﻣﻌﺮض آداب و رﺳﻮم ،ﺑﺎورﻫﺎ ،اﯾﺪهﻫﺎ و ﻏﺬاﻫﺎی ﺟﺪﯾﺪ ﻗﺮار
دادﻧﺪ و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ آداب و
رﺳﻮم و ﻏﺬاﻫﺎی اﯾﺮاﻧﯽ را ﺑﻪ ﮐﺸﻮرﻫﺎی ﺧﻮد ﺑﺎز ﮔﺮداﻧﻨﺪ .ﺑﺎﺑﻠﯿﺎن
ﺑﺎﺳﺘﺎن ،آﺷﻮرﻫﺎ ،ﯾﻮﻧﺎﻧﯿﺎن،
روﻣﯿﺎن و ﺗﺮﮐﺎن و ﻋﺮبﻫﺎ ﺗﻨﻬﺎ ﻣﻌﺪودی از ﮔﺮوهﻫﺎﯾﯽ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ در
ﻓﺮﻫﻨﮓ اﯾﺮاﻧﯽ و ﻏﺬاﻫﺎی
آن ﺗﺄﺛﯿﺮ داﺷﺘﻪاﻧﺪ.

ﺑـﻪ ﮔـﺰارش ﭘﺎﯾﮕـﺎه ﺧـﺒﺮی ﺻـﻨﻌﺖ ﻏـﺬا و ﮐﺸـﺎورزی )اﮔﺮوﻓﻮدﻧﯿـﻮز(،
اﯾﺮاﻧﯿﺎن ﺑﺎﺳﺘﺎن ﮐﺎﻻﻫﺎی ﺧﻮد را ﺑﻪ ﺗﻤﺎم ﻧﻘﺎط دﻧﯿﺎ ،ﺑﻪ وﯾﮋه اﻧﺎر،
زﻋﻔﺮان و اﺳﻔﻨﺎج ﻣﯽﺑﺮدﻧﺪ ،اﻣﺎ اﯾﻦ ﮐﺸﻮر ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﻣﯿﺰﺑﺎن ﺑﺨﺶ ﻋﻤﺪهای
از ﻣﻌﺎﻣﻠﻪ ﻫﺎی ﺑﯿﻦ ﺷﺮق و ﻏﺮب ﺑﻮد .ﮐﺎﻻﻫﺎی ﻣﻌﺎﻣﻠﻪ ﺷﺪه از ﺟﻤﻠﻪ
ﺑﺮﻧﺞ ،ﻟﯿﻤﻮ و ﺑﺎدﻣﺠﺎن اﮐﻨﻮن در ﻏﺬاﻫﺎی ﻣﻠﯽ اﯾﺮان ﺑﺮﺟﺴﺘﻪ اﺳﺖ.

آﺷﭙﺰی

اﯾﺮاﻧﯽ ﺑﺎ ﭘﺨﺖ و ﭘﺰ ﺧﺎورﻣﯿﺎﻧﻪ ﺑﺴﯿﺎر ﻣﺸﺘﺮک اﺳﺖ ،ﺟﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﮔﻨﺪم ﺟﺰء
اﺻﻠﯽ اﺳﺖ ،ﮔﻮﺳﻔﻨﺪ
و ﻣﺮغ زﯾﺎد اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ و ﻣﺎﺳﺖ ﻣﺘﺪاول اﺳﺖ .ﯾﮏ ﻃﻌﻢ ﮐﺎﻣﻼ ﺗﺮش
در اﮐﺜﺮ ﻏﺬاﻫﺎی اﯾﺮاﻧﯽ
ﻣﺸﻬﻮد اﺳﺖ و ﺑﺎ اﺿﺎﻓﻪ ﮐﺮدن ﻟﯿﻤﻮ ،اﻧﺎر ﯾﺎ ﭘﺮﺗﻘﺎل ﺗﺮش ﺑﻪ دﺳﺖ
ﻣﯽآﯾﺪ .ﻏﺬاﻫﺎی اﯾﺮاﻧﯽ
ــﺎنﺑﺮ
ــﺘﻪ زﻣـ
ــﺪه و آﻫﺴـ
ــﻪ ﺷـ
ــﺎ ﭘﺨﺘـ
ــﺮده ﺗـ
ــﺎر ﺑـ
ــﺐ ﮐـ
اﻏﻠـ
اﺳﺖ.

اﻓﺮاد ﻫﻨﮕﺎم ﺳﻔﺮ ﺑﻪ ﯾﮏ ﻣﻘﺼﺪ ﺟﺪﯾﺪ ،از ﺧﻮردن ﻏﺬاﻫﺎی ﺳﻨﺘﯽ ﯾﺎ
ﻏﺬاﻫﺎی ﻣﺤﻠﯽ ﻟﺬت ﻣﯽﺑﺮﻧﺪ .اﮔﺮ ﺟﺰو اﯾﻦ ﮔﺮوه ﺑﺎﺷﯿﺪ ،اﯾﺮان ﯾﮏ
اﻧﺘﺨﺎب ﺷﮕﻔﺖ اﻧﮕﯿﺰ ﺑﺮای ﺗﻌﻄﯿﻼت ﺑﻌﺪی ﺷﻤﺎ ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد.

ﻏﺬاﻫﺎی
ﻣﻠﯽ اﯾﺮان ﺑﺴﯿﺎر ﻣﺘﻨﻮع و ﻣﻐﺬی اﺳﺖ .رژﯾﻢ ﻏﺬاﯾﯽ ﻣﺒﺘﻨﯽ ﺑﺮ ﺑﺮﻧﺞ
ﻣﻌﻤﻮﻻ ً ﺗﻮﺳﻂ ﻫﻤﻪ اﻓﺮاد
در ﺳﺮاﺳﺮ ﮐﺸﻮر اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽﺷﻮد .ﻣﺮدم اﯾﺮان ﺑﻪ دﻟﯿﻞ آﺷﭙﺰﻫﺎی ﻋﺎﻟﯽ
ﻣﺤﺒﻮب ﻫﺴﺘﻨﺪ .ﻋﻼوه
ﺑﺮ اﯾﻦ ،آﻧﭽﻪ ﺷﻤﺎ ﻫﻨﮕﺎم ﻣﺴﺎﻓﺮت ﻣﺘﻮﺟﻪ ﺧﻮاﻫﯿﺪ ﺷﺪ اﻧﻮاع ﻏﺬاﻫﺎی
آﻧﻬﺎ اﺳﺖ.

ﻋﻼوه ﺑﺮ ﻏﺬاﻫﺎی ﺳﻨﺘﯽ اﯾﺮاﻧﯽ ﮐﻪ در اﻗﺼﯽ ﻧﻘﺎط ﮐﺸﻮر ﻃﺒﺦ ﻣﯽﺷﻮد،
ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺷﻬﺮﻫﺎ و روﺳﺘﺎﻫﺎ ﻧﻮع ﻏﺬاﻫﺎی ﻣﺤﻠﯽ و دﺳﺘﻮر اﻟﻌﻤﻞﻫﺎی ﻏﺬاﯾﯽ
اﯾﺮاﻧﯽ ﺧﻮد را ﻧﯿﺰ دارﻧﺪ .ﻏﺬاﻫﺎی ﻓﺎرﺳﯽ ﺑﻪ اﻧﻮاع ﻣﺨﺘﻠﻔﯽ از ﺟﻤﻠﻪ
آﺑﮕﻮﺷﺖ و دﯾﺰی ،ﭼﻠﻮ ،ﺧﻮرش و ﮐﺒﺎب ﺗﻘﺴﯿﻢ ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ .در اﯾﻨﺠﺎ ﻟﯿﺴﺘﯽ
از ﺑﻬﺘﺮﯾﻦ ﻏﺬاﻫﺎی اﻫﻮاز اﺳﺖ ﮐﻪ ﻫﻨﮕﺎم ﻣﺴﺎﻓﺮت ﺑﻪ آﻧﺠﺎ ﺑﺎﯾﺪ ﺳﻌﯽ
ﮐﻨﯿﺪ ﺑﺨﻮرﯾﺪ .ﺧﺮﯾﺪ ﺑﻠﯿﻂ ﻗﻄﺎر ﺗﻬﺮان اﻫﻮاز از ﻋﻠﯽ ﺑﺎﺑﺎ در اﯾﻦ
ﻣﺴﯿﺮ ﮐﺎر ﺷﻤﺎ را ﺑﺴﯿﺎر راﺣﺘﺘﺮ ﻣﯽﮐﻨﺪ.

ﺧﻮزﺳﺘﺎن
دارای اﻧﻮاع و اﻗﺴﺎم ﻏﺬاﻫﺎ اﺳﺖ .ﺗﻨﻮع ﺷﮕﻔﺖ اﻧﮕﯿﺰ ﻣﻮاد ﻏﺬاﯾﯽ در

اﺳﺘﺎن ﺟﻨﻮب ﻏﺮﺑﯽ ﺧﻮزﺳﺘﺎن
اﯾﺮان را ﻣﯽﺗﻮان ﺑﺎ ﮐﺸﻮرﻫﺎﯾﯽ ﮐﺜﻞ ﭼﯿﻦ ،ژاﭘﻦ و ﻣﺎﻟﺰی ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ ﮐﺮد .
ﮐﺸﻮرﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺑﺮای
درآﻣﺪ ﺑﻪ ﺗﻮرﯾﺴﻢ آﺷﭙﺰی ﺗﮑﯿﻪ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ .ﺑﻠﯿﻂ ﻗﻄﺎر ﺗﻬﺮان اﻫﻮاز ﺑﻪ
ﺷﻤﺎ اﯾﻦ اﻣﮑﺎن را
ﻣﯽدﻫﺪ ﺗﺎ ﺑﻪ اﯾﻦ ﺷﻬﺮ ﺑﯽﻧﻈﯿﺮ ﺳﻔﺮ ﮐﻨﯿﺪ.

ﺑﻬﺘﺮﯾﻦ
رﺳﺘﻮران ﻫﺎی اﻫﻮاز را در اﯾﻦ ﻣﻘﺎﻟﻪ
ﺑﺸﻨﺎﺳﯿﺪ

اﺳﺘﺎن
ﺧﻮزﺳﺘﺎن

ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ

ﺗﻮﺟﻪ

ﮔﺮدﺷﮕﺮان

ﻋﻼﻗﻪﻣﻨﺪ

ﺑﻪ

ﻏﺬاﻫﺎی

ﭘﺮادوﯾﻪ،

درﯾﺎﯾﯽ ،ﻧﻮﺷﯿﺪﻧﯽﻫﺎی
ﻣﺤﻠﯽ ﺑﯽﻧﻈﯿﺮ و روشﻫﺎی ﻣﺘﻤﺎﯾﺰ ﭘﺨﺖ و ﭘﺰ را ﺑﻪ ﺧﻮد ﺟﻠﺐ ﮐﻨﺪ .از اﯾﻦ
رو ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ﮔﺬاری
ﺑﯿﺸﺘﺮ در زﻣﯿﻨﻪ ﮔﺮدﺷﮕﺮی آﺷﭙﺰی ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ وﺿﻌﯿﺖ ﻣﻌﯿﺸﺖ ﻣﺮدم را ﺑﻬﺒﻮد
ﺑﺨﺸﺪ و درآﻣﺪ ﻗﺎﺑﻞ
ﺗﻮﺟﻬﯽ را ﺑﺮای ﮐﺸﻮر ﺑﻪ ﻫﻤﺮاه آورد.

ﻣﻮارد
زﯾﺮ ﻓﻘﻂ ﺑﺮﺧﯽ از ﻏﺬاﻫﺎی ﻣﺤﻠﯽ ﺧﻮزﺳﺘﺎن اﺳﺖ:

ﻓﻼﻓﻞ و ﺳﻤﺒﻮﺳﻪ
ﻓﻼﻓﻞ
ﯾﮏ ﻏﺬای ﻟﺒﻨﺎﻧﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻫﻨﮕﺎم ﭘﺨﺖ و ﭘﺰ در آﺑﺎدان و اﻫﻮاز ﺑﺴﯿﺎر
ﺧﻮﺷﻤﺰهﺗﺮ ﻣﯽﺷﻮد.

ﺳﻤﺒﻮﺳﻪ

ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﯾﮏ ﻏﺬای ﺧﻮﺷﻤﺰه اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﯾﮏ ﻣﯿﺎن وﻋﺪه ﻣﻮرد ﻋﻼﻗﻪ
ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده ﻗﺮار
ﻣﯽﮔﯿﺮد .ﻟﺸﮕﺮآﺑﺎد ،در ﻧﺰدﯾﮑﯽ رودﺧﺎﻧﻪ ﮐﺎرون ،ﻣﻐﺎزهﻫﺎی زﯾﺎدی دارد
ﮐﻪ ﻏﺬاﻫﺎ و ﺷﯿﺮﯾﻨﯽﻫﺎی
ﺧﻮزﺳﺘﺎﻧﯽ از ﺟﻤﻠﻪ زوﻟﺒﯿﺎ و ﺑﺎﻣﯿﻪ ،ﺑﺎدﻣﺠﺎن ﺳﺮخ ﺷﺪه ،ﺳﻤﺒﻮﺳﻪ و
ﻓﻼﻓﻞ را ﺑﺎ ﻗﯿﻤﺖ ﻣﻨﺎﺳﺐ
اراﺋﻪ ﻣﯽدﻫﻨﺪ .ﺑﻠﯿﻂ ﻗﻄﺎر ﺗﻬﺮان اﻫﻮاز ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﺷﻤﺎ را ﺑﻪ اﯾﻦ ﺷﻬﺮ
رﺳﺎﻧﺪه ﺗﺎ از
ﻏﺬاﻫﺎی آن ﻟﺬت ﺑﺒﺮﯾﺪ.

ﻓﻼﻓﻞ
ﺳﺮﺷﺎر از ﭘﺮوﺗﺌﯿﻦ ،ﻓﯿﺒﺮ ،وﯾﺘﺎﻣﯿﻦ  ،Cروی ،ﭘﺘﺎﺳﯿﻢ
و ﮐﻠﺴﯿﻢ ،ﻣﻨﮕﻨﺰ  ،ﻣﺲ ،اﺳﯿﺪ ﻓﻮﻟﯿﮏ ،آﻫﻦ و ﻓﺴﻔﺎت اﺳﺖ ،زﯾﺮا ﻣﺎده
اﺻﻠﯽ آن ﻧﺨﻮد اﺳﺖ.

ﻓﻼﻓﻞ
ﺑﺮای ﮐﺴﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﻣﯽﺧﻮاﻫﻨﺪ از ﻓﺴﺖ ﻓﻮدﻫﺎ ﻟﺬت ﺑﺒﺮﻧﺪ ﻣﻨﺎﺳﺐ اﺳﺖ و زﯾﺎد
ﮐﺎﻟﺮی ﻧﺪارد زﯾﺮا
ﯾﮏ ﺳﺎﻧﺪوﯾﭻ ﻓﻼﻓﻞ ﺑﻪ اﻧﺪازه ﻫﻤﺒﺮﮔﺮ ﻓﻘﻂ  ۵۰۰ﮐﺎﻟﺮی دارد .ﺑﺮای
ﮔﯿﺎﻫﺨﻮاران و ﮐﺴﺎﻧﯽ ﮐﻪ
ﻣﯽﺧﻮاﻫﻨﺪ ﻣﯿﺰان ﻣﺼﺮف ﮔﻮﺷﺖ را ﮐﺎﻫﺶ دﻫﻨﺪ ﺧﻮب اﺳﺖ ،زﯾﺮا ﮔﻮﺷﺖ را ﺑﻪ
راﺣﺘﯽ ﺑﺎ ﻓﻼﻓﻞ ﺟﺎﯾﮕﺰﯾﻦ
ﻣﯽﮐﻨﯿﺪ .ﻣﻘﺪار ﺑﺎﻻی ﻓﯿﺒﺮ ﻣﻮﺟﻮد در ﻓﻼﻓﻞ ﻧﯿﺰ در ﮐﺎﻫﺶ ﮐﻠﺴﺘﺮول ﻣﻔﯿﺪ
اﺳﺖ .ﺳﻔﺮ ﺑﺎ
ﺑﻠﯿﻂ ﻗﻄﺎر ﺗﻬﺮان اﻫﻮاز و ﺧﻮدن ﻏﺬاﻫﺎی ﺧﻮﺷﻤﺰه آن ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﺑﺴﯿﺎر
ﺧﺎﻃﺮه اﻧﮕﯿﺰ ﺑﺎﺷﺪ
ﺑﺎ ﺧﺮﯾﺪ ﺑﻠﯿﻂ ﻗﻄﺎر ﺗﻬﺮان اﻫﻮاز از ﻋﻠﯽ ﺑﺎﺑﺎ در اﯾﻦ ﻣﺴﯿﺮ ﻗﺪم
ﺑﮕﺬارﯾﺪ.

ﻣﺎﻫﯽ ﺳﻔﻮر
ﻣﺎﻫﯽ ﺳﻔﻮر ﮐﻪ ﺑﺎ ﺗﺮﮐﯿﺒﯽ از ﺳﺒﺰﯾﺠﺎت ﻣﻌﻄﺮ ،ﺳﯿﺮ و ﺗﻤﺸﮏ ﭘﺮ ﺷﺪه و

ﺳﭙﺲ در ذﻏﺎل
ﺧﻮزﺳﺘﺎﻧﯽ اﺳﺖ.

ﭼﻮب

ﮐﺒﺎﺑﯽ

ﻣﯽﺷﻮد،

ﻏﺬاﯾﯽ

ﺟﺬاب

در

ﻣﯿﺎن

ﻏﺬاﻫﺎی

ﻗﻠﯿﻪ ﻣﺎﻫﯽ
ﻗﻠﯿﻪ
ﻣﺎﻫﯽ ﯾﮑﯽ دﯾﮕﺮ از ﻏﺬاﻫﺎی اﻫﻮاز اﺳﺖ .ﻣﺎﻫﯽ ﻣﺎده اﺻﻠﯽ آن اﺳﺖ.
اﺑﺘﺪا ﺳﺒﺰﯾﺠﺎت ﻣﻌﻄﺮ ﺑﺎ
ﺳﯿﺮ و ﭘﯿﺎز ﺳﺮخ ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ و ﺳﭙﺲ ﻋﺼﺎره ﮔﯿﺎه ﺗﺮش و آرد اﺿﺎﻓﻪ ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ.
ﺑﻌﺪاً ادوﯾﻪﻫﺎ
داﺧﻞ آن ﻣﺨﻠﻮط ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ .ﺳﺮاﻧﺠﺎم ،ﻣﺎﻫﯽ در ﻣﺨﻠﻮط ﻣﯽﺷﻮد.

ﻗﻠﯿﻪ ﻣﺎﻫﯽ ﯾﮏ ﻏﺬای ﮐﻤﺘﺮ ﺷﻨﺎﺧﺘﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ زﯾﺮا ﺑﻪ ﻃﻮر ﻣﻌﻤﻮل ﻓﻘﻂ در
ﺟﻨﻮب اﯾﺮان در اﺳﺘﺎن ﺧﻮزﺳﺘﺎن ﺗﻬﯿﻪ ﻣﯽﺷﻮد .ﻣﺎﻫﯽ ﺳﻔﯿﺪ را ﻣﯽﺗﻮان ﺑﺎ
ﻣﯿﮕﻮ در ﺧﻮرش ﺟﺎﯾﮕﺰﯾﻦ ﮐﺮد ﮐﻪ از ﺗﺮﮐﯿﺐ ﻃﻌﻢ دﻫﻨﺪهﻫﺎﯾﯽ ﻣﺎﻧﻨﺪ
ﺷﻨﺒﻠﯿﻠﻪ ،ﺳﯿﺮ و رب ﺗﻤﺒﺮﻫﻨﺪی ﺗﺸﮑﯿﻞ ﺷﺪه اﺳﺖ .اﻫﻮازیﻫﺎ ﺗﻤﺎﯾﻞ دارﻧﺪ
ﮐﻪ ﻏﺬاﻫﺎ را ﺑﻪ ﺻﻮرت “ﮔﺮم و ﺳﺮد” ﻃﺒﻘﻪﺑﻨﺪی ﮐﻨﻨﺪ و از آﻧﺠﺎ ﮐﻪ

ﻣﺎﻫﯽ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﺳﺮدی در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﻣﯽﺷﻮد ،ﻗﻠﯿﻪ را ﻣﻌﻤﻮﻻ ً ﺑﺎ ﺳﯿﺮ
ﺗﺮﺷﯽ ﮐﻪ ﮔﺮم ﻣﺤﺴﻮب ﻣﯽﺷﻮد ،ﺑﺮای ﺗﻌﺎدل در ﻃﻌﻢﻫﺎی ﺗﻨﺪ ﺳﺮو ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ.
ﺑﺎ ﺧﺮﯾﺪ ﺑﻠﯿﻂ ﻗﻄﺎر از ﻋﻠﯽ ﺑﺎﺑﺎ در اﯾﻦ ﺳﺎﯾﺖ از ﺳﻔﺮ ﺑﻪ اﯾﻦ ﺷﻬﺮ و
ﺧﻮردن ﻏﺬاﻫﺎی ﺧﻮﺷﻤﺰه آن ﻟﺬت ﺑﺒﺮﯾﺪ.

اﻧﻮاع ﺧﺮﻣﺎ
ﺧﻮزﺳﺘﺎن
دارای  ۱۰۰از  ۵۰۰ﻧﻮع ﺧﺮﻣﺎ اﺳﺖ ﮐﻪ در ﺳﺮاﺳﺮ اﯾﺮان ﺷﻨﺎﺳﺎﯾﯽ ﺷﺪه
اﺳﺖ .ﺧﺮﻣﺎ دارای ﻣﺰاﯾﺎی
ﺳﻼﻣﺘﯽ ﻓﺮاواﻧﯽ اﺳﺖ و ﺗﻮﺳﻂ ﮔﺮدﺷﮕﺮان ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﺳﻮﻏﺎت ﺷﻨﺎﺧﺘﻪ ﻣﯽﺷﻮد.
ﮐﺮﺑﻮﻫﯿﺪراتﻫﺎی
ﻃﺒﯿﻌﯽ ﺑﯿﻦ  ۴۴ﺗﺎ  ۴۸درﺻﺪ از ﺧﺮﻣﺎ را ﺗﺸﮑﯿﻞ ﻣﯽدﻫﻨﺪ .ﺧﺮﻣﺎ از ﻧﻈﺮ
ﻓﯿﺒﺮ ﻣﻐﺬی اﺳﺖ و ﻣﻮاد
ﻣﻌﺪﻧﯽ زﯾﺎدی دارد .ﺑﺮای از ﺑﯿﻦ ﺑﺮدن ﮐﻢ ﺧﻮﻧﯽ ﻣﻔﯿﺪ اﺳﺖ زﯾﺮا ﻣﻨﺒﻊ
ﻏﻨﯽ از آﻫﻦ اﺳﺖ.

