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 درس ھشتم 
 

 غذا 

 غذا ھای ایرانی -ا

ایرانی ھا بہ غذا و طعم آن زیاد توجہ می کنند و دوست دارند  غذا چرب ،خش نمک و جاافتادہ 
باشد۔بہ ھمین علت در سفرہ ی ایرانی غذا ھای متنوع و رنگارنگی دیدہ می شود۔ھر غذایی طعم 

و مزہ ی خاصی دارد  و روش پخت و تھیہ ی آن متفاوت است۔یکی از مھم ترین مسائل در 
کہ خیلی زود و سریع ( خارجی)آشپزی ایرانی جا افتادن غذاست ۔برخالف اغلب غذاھای فرنگی 

طوالنی دارد ۔انواع پلو و خورش از مھم ( زمان پختن)آمادہ می شوند ،غذا ی ایرانی مدت طبخ 
ترین غذاھای ایرانی است کہ ھمیشہ سرھرسفرہ ای ھست۔آبگوشت ،آش ،کوفتہ و کباب ھم 

 ازجملہ غذاھای سنتی و خوشمزہ ی ایرانی است۔

 



غذا ھای فزنگی-ب  
 

غذا ھای فزوگی در ایزان طزفداران سیادی دارد۔بعضی اسغذھای فزوگی امزوسي 
خیلی سود آمادي می شوود و اسایه رو ،افزاد مجزد، داوشجویان و بچہ ھا بہ ایه ووع 

 غذاھا عالقہ مىدود،پیتشا،طوطیض، کالباص،الساویا،ماکارووی،ھمبزگز

 



 ادویہ ی ایزانی-ج
 

ایرانی ھا در پختن غذا ھا از ادویہ استفادہ می کنند۔ادویہ انواع مختلفی دارد وھریک از آن ھا 
بو ،مزہ و رنگ خاصی دارند۔مھم ترین ادویہ ای کہ ایرانی ھا بہ غذا اضافہ می کنند،عبارتند 

 :از
 فلفل، زردچوبہ،دارچین،زعفران،زیرہ،سماق،گل پر،ھل



بزخی اصطالحات در آشپزی ایزانی -د  
 

روشی برای پختن برنج است۔دراین روش ،برنج را در آب نسبتا زیادی می جوشانند و :کردنآبکش 
وقتی نیم پزشد،آن را در آ بکش  یا سبدی خالی می کنند۔سپس آن را دوبارہ در قابلمہ می ریزند و 

 روی شعلہ می گزارند۔

 برنج را برای پختن روی شعلہ ی کم می گزارند تا کامال پختہ شود۔: دم کشیدن/دم کردن

روشی برای پختن برنج است۔دراین روش ،برنج در آب کافی می جوشد تا آب آن کامال : کتہ کردن
 تمام شود،

 خورشی کہ بہ اندازہ ی کافی پختہ شدہ و روغن آن معلوم است۔:جاافتادن

بہ بعضی از غذا ھای ایرانی چاشنی مخصوصی اضافہ می شود۔چاشنی برای بھتر : چاشنی زدن
 کردن مزہ ی غذاست۔نمک،رب،سرکہو ۔۔۔انواع چاشنی ھا ھستند۔

وقتی غذایی آن قدر روی شعلہ بماند کہ آبش تمام شودو بہ تہ ظرف بچسبد، می گوییم آن :تہ گرفتن
 غذا تہ گرفتہ است۔
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