


 
 
 
 
 
 
 





(ًفز5تزای **)هْادالسم 
ْپیاسخزدکزدٍ درضت یک **عذد5لیوْعواًی **گْضت گْسفٌذخزدکزدٍ ًین کیل

عصارٍ تیوْتزش یک **ًوک ّفلفل تَ همذارالسم**لپَ یک رتع فٌجاى**عذد
جْسٌُذی رتع لاضك **سیة سهیٌی درضت یک عذد**عذد

 چایخْری**لاضك سْپخْری4رّؼي**چایخْری
گْجَ فزًگی درضت یک **سردچْتِزتع لاضك چایخْری**آب دّ ًّین فٌجاى

 ****لاضك سْپخْری2رّؼي **دارچیي کْتیذٍ ًین لاضك چایخْری**داًَ

َطزستِی** 
َسردچْتَ  *فلفل*پیاسخزدکزدٍ*جْسٌُذی*رّؼي رادردیگ گزم کزدٍ ّدرآى گْضت لیو

ًّوک ریختَ کوی سزخص کٌیذّرّیص آب ّعصارٍ لیوْتزش تزیشیذّتگذاریذتَ هذت 
 .دلیمَ تپشد30

 َسیة سهیٌی رالطعَ لطعَ کزدٍ  درهاُی تاتَ سزخص کٌیذّآى راتَ گْضت لیو
 تیفشائیذّ

 ٍلذری لیوْعواًی لطعَ لطعَ ضذٍ ّگْجَ فزًگی راهخلْطص کٌیذّتگذاریذپاًشد
 .دلیمَ دیگزتپشد

 

 











( ًفز4بزای **)هىادالسم  
عذد،سیزیک ًّین پز،گْجَ 6تادًجاى درضت

دّلاضك (خلْاش،چْچاق،گطٌیش،ًعٌاع)عذد،سثشیجات3فزًگی
*********گزم100سْپخْری،آتؽْرٍ تحذکافی،فلفل ًّوک لذری،کزٍ   

**طزستهیَ  
تادًجاًِا راتٌْرپشکزدٍ ّپْستص راگزفتَ تاگْضت کْب لِص 

کٌیذپْست گْجَ فزًگی راکٌذٍ ّلطعَ لطعَ اش کزدٍ تَ 
سیزکْتیذٍ سثشیجات خزدکزدٍ .تادًجاًِا اضافَ ًوائیذ

 ّتادًجاى 
.ّکزٍ را تافلفل ًّوک هخلْط کزدٍ ّآى راتَ سزسفزٍ تیاّریذ  







 (ًفز5تزای **)هْادالسم
 **پز3سیز**عذد12تخن هزغ **رّؼي تَ اًذاسٍ کافی**ًوک لذری**تادًجاى دٍ عذد

 ***سعفزاى سائیذٍ ضذٍ یک لاضك هزتا خْری

 **طزستِیَ
 .تادًجاًِا راتٌْری پشکزدٍ پْست ّتخوِای آى رادرآّردٍ خْب تکْتیذ

 سپس تادًجاى را.تخن هزؼِاراضکستَ ّآى راُن دررّؼي سزخ کٌیذ
 پس اسریختي ًوک ّکوی سعفزاى .رّیص ریختَ هختصزی تفت تذُیذ

 چٌاًکَ هالحضَ هیٌوائیذ.سائیذٍ کوی سیزکْتیذٍ ُن تزرّیص تزیشیذ
 خزجص کن .هیزسالاسویِن یک ؼذای تسیارسادٍ است ُّن هؽشی

 .است ّپختص آساى



 (ًفز4تزای **)هْادالسم
 چؽالَ تادام ریش **ًوک لذری**لاضك سْپخْری3پیاسخزدکزدٍ **گزم350گْضت

 ***آب لیوْتزش رتع استکاى**گزم250ًعٌاع ّجعفزی **گزم250

 **طزستِیَ
 .لیْاى آب تزیشیذ2گْضت راخزدکزدٍ ّتاپیاسخزدکزدٍ سزخص کٌیذّدرآى

 ًعٌاع ّجعفزی راپس استویشکزدى خزدش کٌیذّدررّؼي سزخ ًوائیذ 

 چؽالَ راًیشتویشکزدٍ آى راُن تاًعٌاع ّجعفزی درگْضت تزیشیذّرّی 

 هْلعی کَ کاهالپختَ ضذًوک ّآب لیوْتزش تزرّیص.آتص هالین تپشیذ

 .ریختَ سزسفزٍ تیاّریذ 





 (نفز5ةزای**)مىادالسم

 **پیاسیک عدد**قاصق سىپخىری4روػن**آب یک ونیم فنجان**لىةیای چضم ةلتلی رةع فنجان

 **منک یک قاصق چایخىری**گىصت نیم کیلى**اسفناج نیم کیلى**عصاره لیمىتزش مبقدارالسم

 3جىسهندی **فنجان2آب**دارچین کىةیده نیم قاصق چایخىری**فلفل نیم قاصق چایخىری

 ***جعفزی خزدکزده یک فنجان**قاصق چایخىری

 **طزستهیه

 روػن رادرماهی تاةه داغ کنیدوسپس قطعات .لىةیارادریک ونیم فنجان آب روی آ تط مالیم ةگذارید

 اسفناج وجعفزی راةضىئیدو.پیاسخزدصده وادویه رادرماهی تاةه ریخته رسخط کنید*گىصت

 روػن رادرماهی تاةه آب منىده وستشی رادرآن ریخته مبدت ده دقیقه رسخط .ساطىری اش کنید

 .دقیقه روی آتط مالیم ةپشید 25دوفنجان آب ولیمىتزش راهم ةه گىصت افشوده آن رامدت .کنید

 دقیقه روی آتط 3ةیست دقیقه قتل اسرسوکزدن ستشیجات راةه گىصت اضافه کزده وآن رامئدت 

 .  خىرش فىق ةاچلىخىصمشه تزاست.مالیم ةپشید



 (ًفز6تزای**)هْادالسم
 گزم ،گْجَ فزًگی ًین کیلْ،200عذد ،سعفزاى لذری ،ؼْرٍ 12تادًجاى

 ***عذد2گزم ،جْج200َرّؼي
 **طزستِیَ

 دلیمَ آًِارادرآب 20تادًجاًِاراپْست کٌذٍ رّیص کوی ًوک پاضیذٍ کٌارتگذاریذ،پس اس
 دریک دیگ جذاگاًَ جْجَ ُا    .ضستَ  رّؼي درهاُی تاتَ ریختَ تادًجاًِاراسزخ کٌیذ

 گْجَ .راتاهمذاری پیاسریختَ آًِاراچِارلسوت کزدٍ ؼْرٍ رارّی لطعات جْجَ تزیشیذ
 فزًگی راحلمَ حلمَ تزیذٍ ًصف آى رارّی جْجَ ُا تچیٌیذّتادًجاًِارارّی جْجَ ُا 

 آخزسز.تگذاریذّتمیَ گْجَ فزًگیِا راُن رّی آى ًِادٍ رّی آتص هالین تگذاریذتاتپشد
 سعفزاى سائیذٍ رارّی تادًجاًِاتزیشیذ



 (ًفز6تزای**)هْادالسم
 لاضك سْپخْری،آب گْسالَ یک فٌجاى،آب ًین 2گْضت ضاًَ گْسفٌذًین کیلْ،کزٍ 

 2خزدکزدٍ (درضت)عذد،پیاس12فٌجاى،ضٌثلیلَ خطک یک لاضك سْپخْری،آلْتخارا 
 لاضك چایخْری،2عذد،سردچْتَ یک لاضك چایخْری،آب لیوْتزش رتع فٌجاى،ًوک 

 **دستَ 2اسفٌاج تاسٍ یک کیلْ،پیاسچَ 

 **طزستِیَ
 پیاسراُن تَ آى اضافَ کزدٍ سردچْتَ .گْضت رالطعَ لطعَ کزدٍ آى را درکزٍ سزخ کٌیذ

 آب گْسالَ،آب لیوْتزش،آب،ًوک،فلفل ّضٌثلیلَ راتَ آى افشّدٍ .رادرآى ریختَ ُن تشًیذ
 اسفٌاج راخزدکزدٍ ُوزاٍ تاپیاسچَ ّتخارا.ًین رّی آتص هالین تپشیذ.تَ هذت یک ساعت 

 .خْرش فْق راهعوْالتاچلْهیخْرًذ.دلیمَ دیگزتپشد20درخْرش
 



 



 (مازندرانی)خورش نارنگی
 (نفر6برای**)موادالزم

 قاشق سوپخوری،بادام 4عدد،مرغ یک عدد،کره3عدد،نارنگی2پیازدرشت خردکرده 

 قاشق سوپخوری،آب ربع فنجان،هویج ربع کیلو،پوست نارنگی نیم فنجان،4پوست کنده

 قاشق چایخوری،آردیک قاشق چایخوری،آب لیموترش1قاشق سوپخوری،زعفران2نمک

 ****قاشق سوپخوری،فلفل ربع قاشق چایخوری4

 **طرزتویى
 زعفران سائیده شده رارویش بریزید.پیازخردکرده رادرکره سرخ کنیدومرغ رابى آن بیفزائید

 وآب ونمک وفلفل سیاه وآب لیموترش رامخلوطشکنیدومدت یک ساعت روی آتش مالیم

 هویج راپوست گرفتى وآن رابى قطعات کوچک ببریدوسپس هویج وپوست نارنگی .بپزید 

 .رابى مرغ اضافى کنیدوآن راروی آتش مالیم بگذاریدتابپزدوپوست نارنگی هم نرم گردد

 سپس آردرابتدریج درخورش ریختى پوست نارنگی راکنده وقطعى قطعى اش کرده وآن 

 آخرسرروی خورش،بادام پوست گرفتى راوکوبیده .رادرخورش بریزید



 خىرش سیث سمینی ةاصنتلیله

 (نفز3ةزای**)مىادالسم

 گزم،گىصت 150گزم،روغن ةانداسه کافی،آلىةخارا150گزم،صنتلیله300سیث سمینی

 ****،منک قدری،پیاسدرصت یک دانه(اختیاری است)صدگزم

 **طزستهیه

 پیاسراهم پىستش رادرآورده خزدکنید.سیث سمینی راپىست کنده قطعه قطعه اش کنید

 سپس صنتلیله راکهقتال صسته وخزدش کزده .وهزدوی آنهارادرروغن قدری رسخ کنید

 .ایدروی قطعات سیث سمینی وپیاسریخته یک مقداردیگزرسخش کزده رویش آب ةزیشید 

 قدری که پخته صدآلىةخاراراکه قتالدریک لیىان آب خیسانده اید ةه آن اضافه کنیدویاةه 

 درصىرت متایل میتىانیدچندتکه .جای آلىةخاراچندقطعه لیمىعامنی درخىرش ةزیشةید

 .  گىصت پخته هم ةه این خىرش لذیذوخىصتىاضافه کنید

 



 (ًفز4بزای**)هىادالسم
گزم،کشوش 200عذد،قیس4گزم،پیاس250خزها
 گزم،گىجَ 500گزم،گىشت250ریش

 ****گزم200بزغاًی

 **طزستهیَ
سپس باًذاسٍ .گىشت وپیاسراخزدکزدٍ درروغي سزخ کٌیذ

 کافی آب بَ آى اضافَ کزدٍ
دریک ظزف دیگزکشوش،خزهاقیسی وگىجَ .آى رابپشیذ

 بزغاًی رابحذی سزخ کٌیذ
سپس گىشت وپیاسرابَ آى اضافَ کزدٍ .کَ طالئی رًگ شىد

 روی آتش هالین بگذاریذ
 .تاخىب بپشد



 فسنجان تخم مرغ

 (نفر3برای**)موادالزم

 یارب )گرم،آب انار150عدد،خاکى قند نصف فنجان،روغن5تخم مرغ

 ****گرم،ادویى یک قاشق چایخوری300یک فنجان،مػزگردو(انار

 **طرزتهیه
 سپس .روغن راداغ کرده مػزگردوکوبیده رادرآن ریختى هم بزنید

 تخم مرغواراشکستى نیم پزکى شدآب اناروخاکى قندرابى آن 

 .بیفزائیدآنگاه ادویى راریختى صبرکنیدتاآبش بى خودجذب شود

 .سپس آن راازروی آتش بردارید وبى سرسفره ببرید



 خْرش پزتمال

 (ًفز4تزای**)هْادالسم
 لاضك سْپخْری،آب5هزغ ًین کیلْ،سزکَ رتع فٌجاى،پاپزیکارتع لاضك چایخْری،رّؼي

 یک ّرتع فٌجاى،ًوک یک لاضك چایخْری،ضکزًین فٌجاى،ادّیَ هخصْظ هزغ ًین 

 عذد،عصارٍ لیوْتزش یک لاضك5یا4لاضك چایخْری،فلفل ًین لاضك چایخْری،پزتمال

 ****سْپخْری

 **طزستِیَ

 سپس تَ آى آب افشّدٍ هذت.پزتمال راتویشکزدٍ تَ آى ادّیَ سدٍ ّدررّؼي سزخص کٌیذ

 پیاسخزدضذٍ رادرهاُی تاتَ سزخ کزدٍ تَ آى عصارٍ .دلیمَ رّی آتطوالین تپشد25

 سپس پزتمال رالطعَ لطعَ کزدٍ آى رادرهاُی تاتَ .لیوْتزش راتیفشائیذّکٌارتگذاریذ

 دلیم15َتگذاریذّسزکَ راتاضکزهخلْط کزدٍ لسوتی اسآى رارّی پزتمال تزیشیذّهذت

 رّی آتص هالین تپشیذلطعات پزتمال ّپیاسسزخ ضذٍ رارّی هزغ تچیٌیذّهخلْط سزکَ  

 دلیمَ دیگزهزغ رارّی آتص 5ی هاًذٍ رّی هزغ ریختَ 5ّضکزراکَ اسپزتمال فْلَ تاق

 .هالین تپشیذ



 (ًفز4تزای**)هْادالسم
 گزم،پیاسیک عذد،گْضت 250گزم ،ًوک لذری،سثشی هخلْط ًین کیلْ ،ؼْر250ٍرّؼي

 ****تی استخْاى ًین کیلْ،ُلْیک عذد

 **طزستِیَ
 جعفزی تاًعٌاع ّکوی تزٍ .گْضت راخزدکزدٍ تایک داًَ پیاسخزدکزدٍ ّکوی ًوک تارکٌیذ

 گْضت پختَ را.راریش خزدکزدٍ کوی سردچْتَ ّرّؼي هخلْطص کٌیذّتگذاریذتزضتَ ضْد

 ُلْی کال راپْست گزفتَ ّآى رالاچ لاچ کزدٍ تذّى .درسثشی تزیشیذتاکوی تفت تزدارد

 چٌاًچَ.ؼْرٍ راًیشدم گزفتَ ّدردیگ تزیشیذ.ُستَ درگْضت ّسثشی تزیشیذّتگذاریذتپشد

 .ؼْرٍ ًثْدهیتْاًیذاسآب ؼْرٍ استفادٍ کٌیذ



 خورش قارچ

 (نفر5برای**)موادالزم
 قاشق 3قاشق سوپخوری،کره3گرم،عصاره لیموترش  750گوشت قطعى قطعى شده

 خردکرده یک عدد،آبلیموترش دوقاشق سوپخوری(متوسط)سوپخوری،قارچ نیم کیلو،پیاز

 ****عدد2آب یک فنجان ونیم،زرده تخم مرغ

 **طرزتویى
 کره رادردیگ آب کرده گوشت راباپیازوادویى سرخ کنیدتاطالئی رنگ شودسپس آب 

 قارچ راشستى و.دقیقى روی آتش مالیم بپزید 30وعصاره لیموترش رابى آن افزوده ومدت

 دقیقى قبل ازسرو کردن قارچ سرخ کرده 15قطعى قطعى اش کرده آن رادرکره سرخ کنید

 دو زرده تخم مرغ راهم زده باعصاره لیموترش مخلوط کنیدوآن.رابى گوشت اضافى نمائید

 ..را پس ازبرداشتن دیگ از روی آتش قاطی سس گوشت کنید 



(ًفز5تزای**)هْادالسم   
لاضك،ًوک یک لاضك چایخْری،فلفل 4گْضت لطعَ لطعَ ضذٍ ًین کیلْ،رّؼي

عذد،لپَ ًین 2(درضت)لاضك چایخْری،ت2ًَین لاضك چایخْری،آب دّفٌجاى،ضکز
فٌجاى،کزٍ دّلاضك سْپخْری،دارچیي ًین لاضك چایخْری،عصارٍ 

****لاضك سْپخْری،فلفل ًین لاضك چایخْری2لیوْتزش  

******طزستِیَ  
پْست تَ راکٌذٍ تخوص رادرآّردٍ آى رالطعَ لطعَ کٌیذّکوی درکزٍ سزخص 

دریک دیگ دیگزکزٍ راآب کزدٍ ،پیاسخزدضذٍ ،گْضت لطعَ لطعَ ضذٍ .ًوائیذ
هْلعی کَ ؼذالٍِْ ای رًگ .ّکوی ادّیَ راتَ آى اضافَ کٌیذّرّی آتص هالین تپشد

دلیمَ دیگزتَ پختي 30ضذ،آب ّعصارٍ لیوْتزش ّضکزراتَ گْضت افشّدٍ هذت 
دلیمَ لثل استزداضتي آى اسرّی آتص تَ رادرداخل آى  25سپس .اداهَ دُیذ

.دلیمَ لثل اس سزّکزدى هخلْط گْضت راتَ آى تیفشائیذ 15تزیشیذّ  
 
 
 
 
 



 (نفر4برای**)موادالزم 
 6قاشق سوپخوری،گرددارچین نیم قاشق چایخوری،عصاره لیموترش2عدد،روغن4کدو

 فنجان،نمک وفلفل قدری،گوشت گوسفندنیم کیلو،جوزهندی 2قاشق سوپخوری،آب 

 ****یک هشتم قاشق چایخوری

 **طرزتهیه
 دقیقه کنار  20کدوراتراشیده وآن رابه قطعات کوچک ببریدرویش نمک پاشیده مدت

 دریک دیگ دیگرروغن گرم کرده،قطعات گوشت وپیازوادویه رابه آن بیفزائیدو.بگذارید

 سرخش کنیدنمک کدوراباآب شسته وبادستمال کاغذی خشکش نموده پس ازریختن

 قاشق سوپخوری روغن درماهی تابه آن راسرخ کنیدسپس آب وعصاره لیموترش را6

 پانزده دقیقه قبل ازسرو .دقیقه بپزد3برگوشت افزوده بگذاریدروی آتش مالیم مدت 

 .کردن ،کدورابه آن بیفزائیدوبگذاریدقدری بپزد



 **هْادالسم
 لاضك سْپخْری،رب 2گْضت ًین کیلْ،ًوک ّفلفل تاًذاسٍ کافی،پیاسسزخ کزدٍ 

 گْجَ فزًگی تومذارخیلی کن،کٌگزیک کیلْ،ًعٌاع ّجعفزی یک کیلْ،آتؽْرٍ یک 

 ****استکاى

 **طزستِیَ
 لیْاى آب هخلْط ًوْد4ٍگْضت خزدکزدٍ راضستَ ّتاپیاسلذری سزخ کٌیذّآى راتا

 تیػ کٌگزرااستیي تزدٍ ّپس اس آًکَ کٌگزراضستیذّدررّؼي کوی.رّی آتص تگذاریذ 

 سزخ کزدیذ،ًعٌاع ّجعفزی راخزدکزدٍ درکوی رّؼي سزخ ًوْدٍ کٌگز راتَ گْضت 

 اضافَ کٌیذّسپس آتؽْرٍ ّکوی رب گْجَ فزًگی ّفلفل ًّوک تَ رّیص ریختَ 

 .تگذاریذتپشد 



 (ًفز5بزای**)هىادالسم
عذد،سیزدوپز،ًوک وفلفل سیاٍ 5اسفٌاج باتزٍ یک کیلى،تخن هزغ

 ****قذری

 **طزستهیَ
تزٍ واسفٌاج راشستَ وساطىریش کزدٍ درروغي کوی سزخ 

 سیزراپىست.کٌیذ
تخن .کٌذٍ وبکىبیذودرروغي آى قذرسزخ کٌیذتاطالئی رًگ شىد 

 هزغهاراروی 
سیزشکستَ وایي دو رابَ تزٍ واسفٌاج اضافَ کٌیذوًوک وفلفل سیاٍ 

 بى رویش
 .بپاشیذ 


