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 ، مشاور و مدرس تغذیه و طب سنتینازیال نجاتیتهیه و  تنظیم: 

 صفحه آرایی: آرزو خرمشاهی

 :ما راه های ارتباطی

  sabk.zendegii.salem@gmail.com:ایمیل

 t.me/sabk_zendegii_salemکانال تلگرام: 

کانال واتساپ: 

https://chat.whatsapp.com/HKYwqRhWOv43JC7omVIHJR 

 پیج اینستاگرام:

https://www.instagram.com/p/B7ihE3egQgw/?igshid=h1krxbgrb7mm 

 وب سایت:

s://sabkzendegisalem.comhttp 

 عکس غذاها: 

 زهره کاظمی، خانم هنگامه سلطانی و خانم نسرین حیدری کاظمی،خانم زهرا

 

 

 

mailto:sabk.zendegii.salem@gmail.com
https://www.instagram.com/p/B7ihE3egQgw/?igshid=h1krxbgrb7mm
https://sabkzendegisalem.com/
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 مقدمه:

با توجه به زندگی ماشینی امروزی و فرصت کم برای پخت و پز، یکی از سواالتی که 

کر است. ممکن است ساعات زیادی ف "چی بپزم؟ "میتواند برای افراد مطرح باشد،

 افراد را به خود درگیر کند.

در این میان افرادی هستند که بنا به شرایط کاری برای مدت زمانی دور از خانواده و 

به تنهایی زندگی میکنند. لذا این افراد با توجه به تجربه کمی که در این زمینه دارند 

غذا میشوند که شاید در نهایت منجر به سفارش  "چی بخورم؟"بیشتر دچار مسئله 

 از بیرون منزل و یا نهایتا یک خوراک ساده بدون اصول تغذیه ای شود.

بر آن شدم با توجه به این مسائل فوق کتاب الکترونیکی تدوین کنم که آن شامل 

غذاهایی که مواد تشکیل دهنده آن در دسترس، ساده و با قیمت مناسب و با ارزش 

 یا شام قابل استفاده می باشد. غذایی باالست، برای وعده های صبحانه ، ناهار و

عث افزایش سیستم ایمنی بدن،افزایش تمرکز، تقویت داخل این کتاب بامحتوای 

 مناست برای اقشار مختلف می باشد. عمومی بدن میشود. به عبارتی

تعداد غذاهای ساده و راحت زیاد باشد، اما انتخاب ما در این فکر کنید که، شاید 

تا افراد با استفاده از این  ،غذاهاست ش تغذیه ای باالیکتاب به دلیل خواص و ارز

 خروجی خیلی خوبی را دریافت خواهند کرد.هم ها حتی در حجم کم غذا

 از پختن آن ها لذت ببرید. 

 نازیال نجاتی، مشاور و مدرس تغذیه و طب سنتی
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 شیر برنج

 نفر: 4مواد الزم برای 

  :پیمانه 1برنج 

 پیمانه4: شیر محلی 

  :پیمانه 2/1گالب 

 شکر قهوه ای یا عسل: در صورت تمایل 

 روش تهیه:

لیوان  2ساعت خیس میکنیم. سپس آن را با  2برنج را شسته و به مدت 

آب می پزیم تا نرم شود. بعد شیر را اضافه میکنیم تا شیر برنج آهسته 

د از چند بجوشد و کامال پخته و غلیظ شود. بعد گالب را اضافه کرده و بع

جوش آن را از روی حرارت بر میداریمو در ظرف می کشیم و در صورت 

 تمایل از شکر یا عسل استفاده میکنیم.

، رطوبت بخش بدن و رفع تقویت معده -ملیّن -طبع غذا: معتدل

 خشکی بدن، خواب آور و آرام بخش

 توجه: افراط در خوردن موجب افزایش وزن و چاقی میشود.

 با ما به اشتراک بگذارید: تجربیات خود را 

sabk.zendegii.salem@gmail.com 

mailto:sabk.zendegii.salem@gmail.com
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 فرنی با شیر

 نفر: 4مواد الزم برای 

  :قاشق غذاخوری 4آرد برنج 

  :لیوان 4شیر محلی 

  :قاشق غذا خوری 4گالب 

  قهوه ای یا عسل: به میزان الزمشکر 

 شیره کشمش یا شیره انگور: در صورت تمایل 
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 روش تهیه:

آرد برنج را در شیر حل میکنیم و هم میزنیم تا نرم و یک دست شود. 

سپس شکر و گالب را اضافه میکنیم و روی حرارت قرار میدهیم و مرتب 

را در ظرف  هم میزنیم تا جوش بیاید و غلیظ شود. وقتی آماده شد، آن

می کشیم و روی آن را با شیره کشمش یا شیره انگور تزیین می کنیم و 

 صرف می نماییم.

سودمند برای خواب  -مفید برای معده و روده -طبع غذا: معتدل

 آرام

 تجربیات خود را با ما به اشتراک بگذارید: 

   ndegii.salem@gmail.comsabk.ze    
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 خرما و گردو

 نفر: 4مواد الزم برای 

  :عدد 16خرما 

  :عدد 8گردو 

 روش تهیه:

 به عنوان یک وعده صبحانه میتوان گردو و خرما را به همراه نان میل کرد.

مفید -تقویت نیروی جنسی-تقویت عمومی-طبع غذا: گرم و خشک

 برای تقویت حافظه و کم خونی

 خود را با ما به اشتراک بگذارید:  تجربیات

   sabk.zendegii.salem@gmail.com    
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 ارده و عسل

 نفر:  4مواد الزم برای 

  :قاشق غذا خوری 8ارده سبوس دار یا معمولی 

  :قاشق غذا خوری 2عسل 

 روش تهیه:

مخلوط کرده و آن را به عنوان یه وعده صبحانه، دیگر ارده و عسل را با یک

 همراه با نان میل کنید.

-تقویت مغز و اعصاب و حافظه-تقویت عمومی -طبع غذا: گرم و تر

 مفید برای پوکی استخوان، آلزایمر و کم خونی

 تجربیات خود را با ما به اشتراک بگذارید: 

   sabk.zendegii.salem@gmail.com    
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 ارده شیره

 نفر : 4مواد الزم برای 

  :قاشق غذاخوری 8ارده سبوس دار یا معمولی 

  :قاشق غذاخوری 4-6شیره کشمش 

 روش تهیه:

ارده و شیره را مخلوط کرده و آن را به عنوان یک وعده صبحانه، با نان میل 

 کنید.

-تقویت مغز و اعصاب و حافظه-تقویت عمومی -طبع غذا: گرم و تر

 مفید برای روده ها -مفید برای پوکی استخوان، آلزایمر و کم خونی

 تجربیات خود را با ما به اشتراک بگذارید: 

   sabk.zendegii.salem@gmail.com    
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 پالوده آرد و عسل

 اد الزم:مو

  :گرم 100آرد گندم 

  :گرم 80کره حیوانی 

  :فنجان 2/1گالب 

  :قاشق چایخوری 2زعفران دم کرده 

 آب: دو لیوان 

  :گرم )میزان عسل بسته به ذائقه کم یا زیاد میشود( 100عسل 

 خالل پسته و بادام برای تزیین 

 روش تهیه:

تا طالیی شود، ابتدا در یک قابلمه چدنی آرد را با حرارت مالیم تفت دهید 

روغن را افزوده و تفت دادن را ادامه میدهیم تا بوی خامی آرد گرفته شود. 

عسل، گالب، زعفران و آب را مخلوط کنید و به محتویات در حال تفت 

دادن اضافه کنید. مرتب هم بزنید تا مخلوط رقیق و یکدستی به دست آید. 

ا رسید شروع به وقتی غلظت مواد در حال جوش به حد بین کاچی و حلو

تکان دادن قابلمه در جهات مختلف کنید، تا کم کم مخلوط مورد نظر به 

 روغن بیفتد. در ظرف مناسب پخش کرده تزیین کنید.

 مقوی بدن، نشاط آور
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 تجربیات خود را با ما به اشتراک بگذارید: 

   i.salem@gmail.comsabk.zendegi    

 

 

 

 

 

 

 

 

 سمنوی فوری

 مواد الزم:

  :لیوان 1آرد جوانه گندم 

 آرد گندم سبوس دار: یک لیوان 

 شیره انگور: نصف لیوان 

 دارچین: یک قاشق چایخوری 

 : به میزان دلخواهمغز بادام و فندق 

 آب: به مقدار الزم 

mailto:sabk.zendegii.salem@gmail.com
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 روش تهیه:

تا بوی خامی اش آرد سبوس دار و آرد جوانه گندم را کمی تفت دهید 

پیمانه آب سرد اضافه  3گرفته شود. سپس کناری بگذارید تا خنک شود. 

کرده و هم بزنید و اگر گلوله شد از صافی رد کنید. روی حرارت گذاشته 

دقیقه مدام هم بزنید تا غلیظ شده و حالت فرنی بگیرد  15-20حدود 

ذائقه تناسب با سپس دارچین اضافه کرده هم بزنید و سپس شیره انگور را م

دقیقه آخر مغز بادام و فندق را هم اضافه کرده و هم  5 خود اضافه کنید،

بزنید، کمی که مزه داد از روس حرارت بردارید رنگش قهوه ای روشن و 

 براق میشود.

 مقوی عمومی بدن، افزایش سیستم ایمنی بدن، مقوی مغز

 تجربیات خود را با ما به اشتراک بگذارید: 

   sabk.zendegii.salem@gmail.com    
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 اسنک سیب

 مواد الزم:

  :عدد نازک خرد شده 1سیب 

  :عدد 8نان تست 

 پودر هل و دارچین: به میزان الزم 

 شکر: به میزان الزم 

  :عدد 3گردوی رنده شده یا ریز خرد شده 

 روش تهیه:

کمی آب و دارچین بپزید تا نرم شوند و آب کامال تبخیر شود.  سیب ها را با

مخلوط سیب، دارچین، هل، شکر یا شیرین کننده و گردو را داخل نان 

 تست ریخته و در ساندویچ ساز قرار دهید.

 نشاط آور، مقوی قلب و معده

 تجربیات خود را با ما به اشتراک بگذارید: 

   sabk.zendegii.salem@gmail.com    

 

 

 

 

mailto:sabk.zendegii.salem@gmail.com
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 شیر برنج

 مواد الزم:

  :لیوان 3شیر بادام 

  :پیمانه سر خالی 1برنج نیم کوب 

  :قاشق غذا خوری 1قاشق چایخوری یا عرق هل:  1هل کوبیده 

  :لیوان 1آب 

 روش تهیه:

بادام را نیز اضافه میکنیم. در  ابتدا برنج را با آب میگذاریم بپزد، سپس شیر

انتها هل، وقتی مواد با هم پخت سپس در ظرف ریخته و شیره انگور را هم 

 اضافه کرده و میل کنید.
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تقویت معده، رطوبت بخش بدن و رفع  -ملیّن -طبع غذا: معتدل

 خشکی بدن، خواب آور و آرام بخش

 توجه: افراط در خوردن موجب افزایش وزن و چاقی میشود.

 تجربیات خود را با ما به اشتراک بگذارید: 

   sabk.zendegii.salem@gmail.com    
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 کاچی ساده

 مواد الزم:

  :قاشق غذاخوری 2آرد گندم 

 روغن زیتون: یک قاشق غذاخوری 

 زعفران، گالب، شکر: به میزان الزم 

  میزان حل کردن برای شکرآب: به 

 روش تهیه:

ابتدا آرد و روغن و مخلوط آب و شکر را به هم مخلوط و روی حرارت میگذاریم و مرتب به هم 

میزنید تا مثل فرنی قوام پیدا کند، حاال زعفران و گالب را اضافه کرده و بعد از هم زدن از روی 

 حرارت بر میداریم.

 خون ساز، تقویت عمومی بدن

 خود را با ما به اشتراک بگذارید:  تجربیات

   sabk.zendegii.salem@gmail.com    
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 حسو

 مواد الزم:

 نشاسته: نصف فنجان 

 گالب: نصف فنجان 

  :عدد هل 3دانه هل 

 خالل بادام 

 آب و شکر: کمی 

 زعفران: دلخواه 

 روش تهیه:

ا در گالب خیسانده و بعد از مدتی الیه روی آن را برداشته و با نشاسته ر

کمی آب و شکر روی حرارت مالیم گذاشته و دائم هم بزنید تا کمی خودش 

 را بگیرد

 نکته:باید این ترکیب رقیق باشد. اگر سفت شود ترک میخورد.

حاال دانه های هل را جدا کرده و روی حرارت تفت دهید و همراه خالل 

 به محتویات باال مخلوط کرده و از روی حرارت بردارید. بادام

 تقویت عمومی بدن، نشاط آور، مقوی مغز، تقویت تمرکز و حافظه

 تجربیات خود را با ما به اشتراک بگذارید: 

   sabk.zendegii.salem@gmail.com    

mailto:sabk.zendegii.salem@gmail.com
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 مشکوفی

 مواد الزم:

 شیر: دو لیوان 

 :لیوان 2/1آب سرد 

  :قاشق غذاخوری 6نشاسته 

  :قاشق غذاخوری )اگر خیلی شیرین دوست دارید، شکر را بیشتر  6شکر

 کنید(

  :قاشق چایخوری 4/1هل ساییده شده 

 زعفران: به میزان دلخواه 
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 روش تهیه:

روی  نشاسته را در نصف لیوان آب سرد کامال حل میکنیم.) آب سرد را

نشاسته بریزید و بگذارید پنج دقیقه بماند، خودش کامال حل میشود( دو 

لیوان شیر را در ظرف میگذاریم روی حرارت تا به جوش بیاید، شکر را هم 

اضافه میکنیم تا حل شود. بعد مخلوط آب و نشاسته را به آرامی به شیر در 

و کامال  حال جوش اضافه میکنیم و حسابی هم میزنیم تا گلوله نشود

یکدست باشد.خیلی سریع هم سفت میشود. هل یا وانیل و زعفران را در این 

دقیقه هم میزنیم تا کامال بگیرد و نشاسته ها  5مرحله اضافه میکنیم. حدود 

خودشان را باز کنند.وقتی که به غلظت مناسب رسید گالب را به آن اضافه 

 میکنیم. میکنیم و یک دور هم میزنیم و سپس زیرش را خاموش

 تقویت عمومی بدن، نشاط آور، مقوی مغز، تقویت تمرکز و حافظه

 تجربیات خود را با ما به اشتراک بگذارید: 

   sabk.zendegii.salem@gmail.com    
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 فرنی آرد نخود چی

 مواد الزم :

  :لیوان 2شیر 

 قاشق غذا خوری 3خود چی: آرد ن 

 پودر بادام: یک قاشق غذا خوری 

 )پودر رازیانه: یک قاشق مربا خوری)در اطفال نصف مقدار 

  :قاشق غذا خوری 3شکر 

  :قاشق غذاخوری 2گالب 

 پودر دارچین: به میزان الزم 

 روش تهیه:

افه را در شیر سرد حل میکنیم، روی شعله قرار داده و بقیه مواد را اض آرد نخودچی

 میکنیم . مدام هم میزنیم تا به قوام دلخواه برسد.

تقویت معده، رطوبت بخش بدن و رفع خشکی  -ملیّن -طبع غذا: معتدل

 بدن، خواب آور و آرام بخش

 توجه: افراط در خوردن موجب افزایش وزن و چاقی میشود.

 تجربیات خود را با ما به اشتراک بگذارید: 

   sabk.zendegii.salem@gmail.com    
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 : 2بخش

 پلوها
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 قیمه پلو با گوجه

 نفر: 4مواد الرم برای 

  :پیمانه 3برنج 

  :پیمانه 1لپه 

  :عدد متوسط 8گوجه فرنگی 

  :عدد متوسط 2پیاز خرد شده 

 پودر زیره: به میزان الزمنمک، زردچوبه، فلفل، زنجبیل، ادویه پلویی ، 

 روغن کنجد، روغن زیتون: به میزان الزم 

 روش تهیه:

برنج و لپه را از قبل خیس میکنیم، لپه را با آب و کمی زردچوبه کامال میپزیم 

لیوان آب در مخلوط کن ریخته تا نرم  5تا آب آن تمام شود. گوجه ها را با 

تفت داده، پس از مدتی ادویه شود. پیاز را با روغن کنجد و کمی زردچوبه 

پلویی و پودر زیره را به آن اضافه می کنیم. گوجه را با نمک، فلفل و زنجبیل 

به پیاز افزوده و حرارت می دهیم تا قوام پیدا کند، سپس برنج و در آخر لپه 

را اضافه کرده و مدتی حرارت می دهیم تا کم آب شود. در نهایت آن را دم 

 می کنیم.
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رم و تر، مفید برای سوداوی مزاج ها، مناسب برای فصل طبع غذا: گ

، مفید برای پروستات، کبد و قلب، خون زمستان، تقویت عمومی بدن

 ساز.

 مصلح: ادویه موجود در غذا

 تجربیات خود را با ما به اشتراک بگذارید: 

   m@gmail.comsabk.zendegii.sale    
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 پلو دال عدس

 نفر: 4مواد الزم برای 

  :پیمانه 3برنج 

  :1دال عدس
1

2
 پیمانه  

  :عدد متوسط  5گوجه فرنگی 

  :عدد بزرگ 1پیاز خرد شده 

 نمک، زردچوبه، زنجبیل، ادویه پلویی، دارچین: به میزان الزم 

 روغن کنجد، روغن زیتون: به میزان الزم 

 یه:روش ته

برنج را از قبل خیس می کنیم. پیاز را همراه با روغن کنجد، مقداری زرد 

پیمانه آب در مخلوط کن ریخته  5چوبه و ادویه تفت می دهیم. گوجه را با 

تا نرم شود و همراه نمک و زنجبیل و دارچین به پیاز افزوده و مدتی حرارت 

افزوده و چند دقیقه می دهیم. مدتی که از پخت غذا گذشت، دال عدس را نیز 

 آن را با تمام مواد می پزیم. در انتها برنج را به کل مواد افزوده و مدتی حرارت 

 می دهیم تا آب غذا تمام شود، سپس پلو را با حرارت مالیم دم میکنیم.
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طبع غذا: گرم و خشک، مفید برای بلغمی مزاجها، مفید برای کم 

ارای انواع ویتامین و امالح خونی، تقویت عمومی، مقوی امور جنسی، د

معدنی مخصوصا آهن،  فسفر و کلسیم، تقویت حافظه. مصلح: عرقیا 

 معتدل، کاسنی و شاتره

 تجربیات خود را با ما به اشتراک بگذارید: 

   sabk.zendegii.salem@gmail.com    
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 پلو چشم بلبلی با هویج

 نفر: 4مواد الزم برای 

  :پیمانه 3برنج 

  : 1لوبیا چشم بلبلی
1

2
 پیمانه  

  :عدد متوسط  2هویج 

  :کشمش
1

2
 پیمانه  

  :عدد بزرگ 1پیاز خرد شده 

 نمک، زردچوبه، ادویه پلویی: به میزان الزم 

 زعفران آب شده: به میزان الزم 

 ن الزمروغن کنجد، روغن زیتون: به میزا 

 روش تهیه: 

برنج و لوبیا را زا قبل خیس میکنی. لوبیا را با آب و کمی نمک و زردچوبه 

کامال می پزیم. پیاز را با روغن کنجد و زرد چوبه تفت داده، سپس هویج را 

 خاللی خرد کرده و به همراه ادویه به پیاز افزوده و مدتی تفت 

ده، سپس آن را آبکش میکنیم. می دهیم. برنج را با آب و مقداری نمک جوشان

برنج آبکش شده را به همراه کشمش و سایر مواد آماده شده، الیه به الیه در 

قابلمه می ریزیم، در پایان، مقداری زعفران اب شده نیز به آن اضافه کرده و 

 پلو را با حرارت مالیم دم میکنیم.
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فصل  مناسب برای -مناسب برای سوداوی مزاجها -طبع غذا: گرم و تر

تقویت عمومی  -تقویت چشم و بینایی -مفید برای کبد -زمستان

تقویت امور  -تقویت قلب -مفید برای کبد -تقویت حافظه -بدن

 عرقیات معتدل -جنسی. مصلح: ادویه موجود در غذا

 تجربیات خود را با ما به اشتراک بگذارید: 

   sabk.zendegii.salem@gmail.com    
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 شوید پلو با ماش

 نفر: 4مواد الزم برای 

  :پیمانه 3برنج 

  :1ماش
1

2
 پیمانه  

  :پیمانه 1شوید تازه یا خشک 

 نمک، زردچوبه: به میزان الزم 

 زعفران آب شده: به میزان الزم 

 روغن کنجد، روغن زیتون: به میزان الزم 

 یه:روش ته

برنج و ماش را از قبل خیس می کنیم. ماش را با آب و کمی نمک می پزیم 

پیمانه آب و کمی نمک می پزیم. زمانی که آب  5تا بدون آب شود. برنج را با 

برنج تقریبا تمام شد، زردچوبه، شوید، ماش، و کمی روغن را به آن افزوده و 

کردن برنج مقداری زعفران  پلو را با حرارت مالیم دم میکنیم. مدتی قبل از دم

 آب شده به آن اضافه می کنیم.

ضد -تقویت امور جنسی-تقویت عمومی -ملیّن -طبع غذا: معتدل

مفید برای قلب و کبد. مصلح: ادویه موجود  -چربی و کلسترول خون

 عرق نعناع -در غذا
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 تجربیات خود را با ما به اشتراک بگذارید: 

   sabk.zendegii.salem@gmail.com    
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 لوبیا پلو

 نفر: 4مواد الزم برای 

  :پیمانه 3برنج 

  :پیمانه 5لوبیا سبز خرد شده 

 :عدد متوسط 6گوجه فرنگی 

  :عدد بزرگ 1پیاز خرد شده 

 ن الزمنمک، زردچوبه، فلفل، زنجبیل، ادویه پلویی: به میزا 

 روغن کنجد، روغن زیتون: به میزان الزم 

 روش تهیه:

سانتی خرد کرده، سپس آن را  2برنج را از قبل خیس می کنیم. لوبیا سبز را 

بخار پز یا آب پز می کنیم. پیاز را با روغن کنجد و کمی زردچوبه تفت داده، 

 4را با  سپس لوبیا سبز و ادویه را به آن افزوده و مدتی تفت می دهیم. گوجه

پیمانه آب در مخلوط کن ریخته تا نرم شود و به همراه نمک، زنجبیل و فلفل 

به مواد قبلی افزوده و کمی می پزیم. هنگامی که آب گوجه قوام پیدا کرد، 

برنج را به آن افزوده و مدتی می پزیم تا آب غذا تمام شود، سپس پلو را با 

 حرارت مالیم دم میکنیم.
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فید برای مزاجهای معتدل، مفیدبرای فصلهای طبع غذا: معتدل، م

بهار، پاییز و زمستان، مفید برای کبد، ضد دیابت، تقویت بینایی، 

 ملین، تقویت عمومی. مصلح: ادویه موجود در غذا

 تجربیات خود را با ما به اشتراک بگذارید: 

   i.salem@gmail.comsabk.zendegi    
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 :3بخش 

 خوراک ها
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 خوراک دال عدس با کدو

 نفر: 4مواد الزم برای 

  : پیمانه 2دال عدس 

  :عدد متوسط 3کدو خورشتی 

  :عدد متوسط 5گوجه فرنگی 

  :عدد متوسط 2پیاز خرد شده 

 نمک، زردچوبه، فلفل، زنجبیل، ادویه کاری: به میزان الزم 

 روغن کنجد: به میزان الزم 

 روش تهیه:

سانتی خرد میکنیم.  2دال عدس را از قبل خیس میکنیم. کدوها را به صورت 

گوجه را با مقداری آب در مخلوط کن ریخته تا نرم شود. پیاز را با روغن 

کنجد و کمی زردچوبه تفت داده، سپس کدو و ادویه را اضافه کرده و مدتی 

ه فرنگی، نمک، فلفل و زنجبیل را به مواد قبلی حرارت می دهیم. آب گوج

افزوده و مدتی میپزیم تا قوام پیدا کند. در انتها دال عدس را به کل مواد 

 اضافه کرده و اجازه میدهیم غذا با حرارت مالیم پخته تا آماده شود.

مفید برای فصل  -مفید برای سوداوی مزاجها -طبع غذا: گرم و تر

 زنیان -اویشن -عرق نعناع -موجود در غذازمستان. مصلح: ادویه 
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 تجربیات خود را با ما به اشتراک بگذارید: 

   sabk.zendegii.salem@gmail.com    
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 خوراک کدو و هویج

 نفر: 4مواد الزم برای 

  :عدد متوسط 6کدو 

 عدد متوسط 1ویج: ه 

  :عدد متوسط2سیبزمینی 

  :عدد متوسط 4گوجه فرنگی 

  :عدد بزرگ 1پیاز خرد شده 

 نمک، زردچوبه، فلفل، زنجبیل، ادویه کاری: به میزان الزم 

 روغن کنجد: به میزان الزم 

 روش تهیه:

سانتی  1سانتی و سیب زمینی و هویج را  2کدو را به صورت برش های 

ز را با روغن کنجد و کمی ریز خرد میکنیم. پیا خرد میکنیم. گوجه را

می دهیم، ج را به آن اضافه کرده و کمی تفت دهیم. هویزردچوبه تفت می

مدتی تفت فلفل و زنجبیل و ادویه افزوده و  سپس کدو را به همراه نمک،

می دهیم. در انتها گوجه فرنگی و سیب زمینی را به بقیه مواد افزوده اجازه 

 حرارت مالیم پخته شود. میدهیم غذا با
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 -ضد چربی و قند خون -خون ساز -طبع غذا: معتدل به سمت سردی

 -مفید برای تصفیه خون. مصلح: ادویه موجود در غذا -مفید برای کبد

 عرق نعناع

 تجربیات خود را با ما به اشتراک بگذارید:  

   zendegii.salem@gmail.comsabk.    
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 خوراک کرفس

 نفر: 4مواد الزم برای 

  :پیمانه 2کرفس خرد شده 

  :عدد متوسط 2کدو خورشتی 

  :عدد متوسط 1هویج 

  :عدد متوسط 3سیب زمینی 

  :عدد بزرگ 1پیاز خرد شده 

 نمک، زردچوبه، فلفل، زنجبیل، ادویه کاری: به میزان الزم 

 ان الزمروغن کنجد: به میز 

 روش تهیه:

کرفس ها را به صورت حلقه ای خرد کرده و آن را بخار پز یا آب پز میکنیم. 

سانتی، سیب زمینی را به صورت خالل  2هویج و کدوها را در اندازه ها 

سانتی خرد میکنیم. پیاز را با روغن کنجد، کمی  3سانتی و قارچ را  2های 

افزوده و کمی تفت می دهیم.  زردچوبه و ادویه تفت داده، سپس هویج را

سیب زمینی و کدو را به مواد قبلی افزوده و مدتی تفت میدهیم. در پایان، 

کرفس و قارچ را همراه با نمک، فلفل و زنجبیل به کل مواد افزوده و اجازه 

 میدهیم غذا با حرارت مالیم پخته تا آماده شود.
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مفید برای  -مقوی امور جنسی -تقویت عمومی -طبع غذا: معتدل

 ضد چربی و کلسترول خون. مصلح: ادویه موجود در غذا-کبد

 تجربیات خود را با ما به اشتراک بگذارید: 

   sabk.zendegii.salem@gmail.com    
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 خوراک لوبیا سفید

 نفر: 4مواد الزم برای 

  :پیمانه 3لوبیا سفید 

  :عدد کوچک 1فلفل دلمه ای 

  :عدد متوسط 4گوجه فرنگی 

  :عدد بزرگ 1پیاز خرد شده 

 نمک، زردچوبه، فلفل، زنجبیل، ادویه کاری: به میزان الزم 

 روغن کنجد: به میزان الزم 

 روش تهیه:

لوبیا سفید را از قبل خیس کرده، سپس با آب و کمی زردچوبه میپزیم تا کم 

با روغن کنجدو مقداری زردچوبه تفت داده، سپس فلفل دلمه آب شود. پیاز را 

ای را نگینی خرد کرده و همراه ادویه به پیاز افزوده کمی تفت می دهیم. 

گوجه را با مقداری آب در مخلوط کن ریخته تا نرم شود و همراه نمک، فلفل 

بیا و زنجبیل به پیاز افزوده و مدتی میپزیم. وقتی آب گوجه قوام پیدا کرد لو

 سفید را به آن افزوده و اجازه میدهیم غذا با حرارت مالیم پخته تا آماده شود.

مفید برای لینت مزاج  -تقویت عمومی بدن -ملیّن -طبع غذا: معتدل

عرق  -و کم خونی)همراه با رب انار(. مصلح: ادویه موجود در غذا

 زیره -نعناع
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 تجربیات خود را با ما به اشتراک بگذارید: 

   sabk.zendegii.salem@gmail.com    
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 آش کدو حلوایی

 مواد الزم :

 ماش 

 کدو حلوایی خرد شده 

 پیاز خرد شده 

 برنج 

 کره آب شده 

 شکر و دارچین به میزان دلخواه 

 طرز تهیه:

دقیقه  30یم میپزیم بعد از ماش را که قبال خیسانده ایم روی حرارت مال

کدو حلوایی خرد شده، پیاز خرد شده و برنج خیسانده را به آن اضافه 

دقیقه میگذاریم با حرارت مالیم بپزد. سپس با  45-50میکنیم و حدود 

گوشت کوب برقی به خوبی بکوبید و کره آب شده، شکر و دارچین به 

 فتند.دلخواه اضافه کرده و صبر میکنیم به خوبی جا بیا

تقویت سیستم ایمنی بدن، دارای مواد مغذی، مناسب در زمان سرما 

 خوردگی، مفید برای پاکسازی کبد

 تجربیات خود را با ما به اشتراک بگذارید: 

   sabk.zendegii.salem@gmail.com    
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 خوراک لوبیا چیتی

 نفر: 4ی مواد الزم برا

 :پیمانه 3لوبیا چیتی 

 :عدد متوسط 4گوجه فرنگی 

  :عدد بزرگ 1پیاز خرد شده 

 نمک، زردچوبه، فلفل، زنجبیل، ادویه کاری، پودر زیره: به میزان الزم 

 روغن کنجد: به میزان الزم 

 روش تهیه:

لوبیا را از قبل خیس میکنیم. گوجه فرنگی را با مقداری آب در مخلوط کن ریخته تا 

شود. پیاز را با روغن کنجد و کمی زرد چوبه تفت داده، سپس ادویه و پودر زیره  نرم

را به آن اضافه کرده و کمی حرارت میدهیم تا قوام پیدا کند. لوبیا را به بقیه مواد 

 افزوده و اجازه میدهیم غذا با حرارت مالیم پخته شود.

ای فصل مفید بر -مفید برای سوداوی مزاج ها -گرم و تر طبع غذا:

 زیره -پونه -عرق نعناع -ادویه موجود در غذا مصلح: -زمستان

 تجربیات خود را با ما به اشتراک بگذارید: 

   sabk.zendegii.salem@gmail.com    
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 نخود آب

 نفر: 4مواد الزم برای 

  :پیمانه 3نخود 

  عدد بزرگ 1خرد شده: پیاز 

 نمک، زردچوبه، فلفل، زنجبیل، ادویه کاری، پودر زیره: به میزان الزم 

 روغن کنجد: به میزان الزم 
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 روش تهیه:

نخود را از قبل خیس کرده، سپس با آب و مقداری زردچوبه کامال 

میپزیم. پیاز را با روغن تفت داده، کمی زردچوبه، ادویه کاری، پودر زیره 

م. پیاز را همراه با نمک، فلفل و زنجبیل به نخود که در حال تفت میدهی

پخت است افزوده و اجازه میدهیم غذا با حرارت مالیم پخته تا آماده 

 شود.

 -مفید برای فصل زمستان -مفید برای سوداوی مزاج ها -گرم و تر طبع غذا:

 زیره -پونه -عرق نعناع -ادویه موجود در غذا مصلح:

 ا ما به اشتراک بگذارید: تجربیات خود را ب

   sabk.zendegii.salem@gmail.com    
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 :4بخش 

 فست فودهای گیاهی
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 فالفل

 نفر: 4مواد الزم برای 

  :پیمانه 3نخود 

  :عدد بزرگ 2پیاز 

 زان الزمنمک، فلفل، سیر یا پودر سیر، ادویه فالفل: به می 

 :به میزان الزم روغن کنجد 

 روش تهیه:

نخود را از روز قبل خیس کرده و در طول این مدت چند با رآب آن را عوض 

کرده، سپس آن را در آبکش ریخته تا کامال بدون آب شود. نخود را دو مرتبه 

چرخ کرده، پس از آن نمک، فلفل، پودر سیر، ادویه فالفل را به آن افزوده و 

ا پیاز دوباره چرخ میکنیم. اگر از سیر استفاده می کنید، مرتبه سوم همراه ب

آن را همراه با بقیه مواد چرخ میکنیم. مقداری روغن در قابلمه کوچکی ریخته 

و آن را با حرارت مالیم گرم می کنیم. مواد آماده شده را به صورت دایره 

کرده و در مقداری  درآورده و در روغن سرخ میکنیم. قارچ ها را دو سانتی خرد

روغن چند دقیقه تفت می دهیم. سپس مقداری زردچوبه به آن افزوده و به 

 همراه فالفل داخل نان باگت قرار داده و تقدیم میکنیم.

ضد -تقویت استخوانها-مقوی عمومی -طبع غذا: گرم و خشک

 تقویت امور جنسی. مصلح:عرقیات معتدل-دیابت
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 ک بگذارید: تجربیات خود را با ما به اشترا

   sabk.zendegii.salem@gmail.com    
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 (1ساالد الویه)

 نفر: 4مواد الزم برای 

  :عدد 4نان باگت سبوس دار 

  :عدد متوسط 6سیب زمینی 

  :عدد بزرگ 1هویج 

  :عدد کوچک 1فلفل دلمه ای 

  :یمانهپ 2نخود سبز 

  :1ذرت
1

2
 پیمانه  

  :عدد 12خیارشور 

 نمک، فلفل، زنجبیل، آویشن، نعناع خشک: به میزان الزم 

  :آب لیموترش تازه
1

2
 پیمانه  

  :قاشق غذاخوری 4روغن زیتون 

 روش تهیه:

سیب زمینی را بخار پز کرده، سپس پوست آن را گرفته و درشت رنده میکنیم. 

فلفل، زنجبیل، آویشن و نعناع خشک را در لیمو ترش، روغن زیتون، نمک، 

ظرفی جدا با هم مخلوط کرده تا به شکل سس درآید و به سیب زمینی اضافه 

میکنیم. نخود سبز و ذرت را بخار پز میکنیم. هویج خام و خیارشور را درشت 

رنده می کنیم. فلفل دلمه ای را نگینی ریز خرد می کنیم. مواد آماده شده را 
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افزوده و کامال با هم مخلوط میکنیم. مواد را دخل نان باگت  به سیب زمینی

 قرار داده و تقدیم میکنیم.

مناسب برای فصلهای -مفید برای مزاجهای معتدل -طبع غذا: معتدل

مفید  -تقویت بینایی -ضد دیابت -تقویت قلب -بهار، پاییز و زمستان

ود ضد چربی. مصلح: ادویه موج -تقویت عمومی و جنسی-برای کبد

 عرقیات معتدل -در غذا

 تجربیات خود را با ما به اشتراک بگذارید: 

   sabk.zendegii.salem@gmail.com    
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 (2ساالد الویه)

 نفر: 4مواد الزم برای 

  :عدد متوسط 6سیب زمینی 

  :عدد متوسط 1هویج 

  :پیمانه 1نخود فرنگی 

  :پیمانه 2کرفس خرد شده 

  :عدد کوچک 1فلفل دلمه ای 

  :پیمانه 1ذرت 

  :عدد 12خیارشور 

 نمکف فلفل سیاه، پودر نعناع خشک: به میزان الزم 

  :آب لیموترش تازه
1

2
  پیمانه  

  :قاشق غذاخوری 4روغن زیتون 

 روش تهیه:

ا سیب زمینی، نخود فرنگی و ذرت آنها را بخار هویج و کرفس را نگینی خرد کرده، سپس همراه ب

پز میکنیم. پوست سیب زمینی را جدا کرده و درشت رنده میکنیم. آب لیموترش و روغن زیتون 

را به همراه نمک، فلفل و پودر نعناعدر ظرفی مخلوط کرده تا به شکل سس درآید، سپس آن را 

ریز خرد کرده، خیار شور را درشت رنده  به سیب زمینی اضافه میکنیم. فلفل دلمه ای را نگینی

کرده و همراه با مواد بخار پز شده، به سیب زمینی افزوده و کامال مخلوط میکنیم. الویه را در 

 ظرف مورد نظر ریخته و آن را تزیین میکنیم.
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مناسب برای فصلهای -مفید برای مزاجهای معتدل -طبع غذا: معتدل

مفید  -تقویت بینایی -ضد دیابت -تقویت قلب -بهار، پاییز و زمستان

ضد چربی. مصلح: ادویه موجود  -تقویت عمومی و جنسی-برای کبد

 عرقیات معتدل -در غذا

 تجربیات خود را با ما به اشتراک بگذارید: 

   sabk.zendegii.salem@gmail.com    
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 (3لویه)ساالد ا

 نفر: 4مواد الزم برای 

  :عدد متوسط 6سیب زمینی 

  :پیمانه 4کلم برگ سفید خرد شده 

  :پیمانه 2نخود فرنگی 

  :عدد کوچک 1فلفل دلمه ای 

  :عدد 12خیار شور 

 نمک، فلفل سیاه، پودر آویشن: به میزان الزم 

 آب لیموترش تازه: به میزان الزم 

  :قاشق غذاخوری 4روغن زیتون 

 روش تهیه:

کلم برگ را یک سانتی خرد کرده و همراه سیب زمینی و نخود فرنگی آن 

را بخار پز می کنیم. سیب زمینی را درشت رنده میکنیم. آب لیموترش 

تازه و روغن زیتون را به همراه نمک، فلفل و پودر آویشن در ظرفی مخلوط 

کرده تا به شکل سس در آید، سپس آن را به سیب زمینی اضافه میکنیم. 

خیارشور را رنده کرده، فلفل دلمه ای را نگینی ریز خرد کرده و به همراه 

مواد بخار پز شده به سیب زمینی افزوده و کامال مخلوط میکنیم. الویه را 

 در ظرف مورد نظر ریخته و آن را تزیین می کنیم.
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مناسب برای فصلهای -مفید برای مزاجهای معتدل -طبع غذا: معتدل

مفید  -تقویت بینایی -ضد دیابت -تقویت قلب -تانبهار، پاییز و زمس

ضد چربی. مصلح: ادویه موجود  -تقویت عمومی و جنسی-برای کبد

 عرقیات معتدل -در غذا

 تجربیات خود را با ما به اشتراک بگذارید: 

   sabk.zendegii.salem@gmail.com    
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 (1ساندویچ صیفی جات)

 نفر: 4مواد الزم برای 

  :عدد 4نان باگت سبوس دار 

  :پیمانه 5ساقه کرفس خرد شده 

  :عدد متوسط 2هویج 

  :عدد متوسط 1فلفل دلمه ای 

  :گرم 200پیازچه به همراه ساقه 

  :پیمانه 1جعفری خرد شده 

  :عدد متوسط 4گوجه فرنگی 

  :عدد متوسط 1پیاز خرد شده 

 عدد کوچک 2ترش تازه:  لیمو 

 نمک، زردچوبه، فلفل، زنجبیل، ادویه کاری: به میزان الزم 

 روغن کنجد، روغن زیتون: به میزان الزم 

 روش تهیه:

ابتدا کل مواد را به صورت نگینی خرد کرده، سپس ساقه کرفس و هویج خرد 

ی شده را مدتی بخار پز و یا آب پز میکنیم. پیاز را با روغن کنجد و مقدار

زردچوبه تفت داده، سپس ساقه کرفس، هویج و ادویه کاری را نیز به آن 

افزوده و تفت میدهیم. جعفری، فلفل دلمه ای و پیازچه خرد شده را به بقیه 

مواد اضافه کرده و مدتی حرارت می دهیم. گوجه را با کمی آب در مخلوط 
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مواد افزوده و  کن ریخته تا نرم شود  و به همراه نمک، فلفل و زنجبیل به کل

مقداری حرارت میدهیم تا آب گوجه تمام شود. مواد را داخل نان باگت قرار 

داده، در صورت تمایل مقداری آب لیمو ترش تازه به آن افزوده و تقدیم 

 میکنیم.

مناسب برای فصل  -مفید برای سوداوی مزاج ها -طبع غذا: گرم و تر

 -مفید برای کبد -تقویت بینایی -ضد دیابت -تقویت قلب-زمستان

ضد چربی. مصلح: ادویه موجود  -تقویت امور جنسی -تقویت عمومی

 عرقیات معتدل -در غذا

 تجربیات خود را با ما به اشتراک بگذارید: 

   sabk.zendegii.salem@gmail.com    

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:sabk.zendegii.salem@gmail.com


 سبک زندگی سالم

 

58 
 

 (2ساندویچ صیفی جات)

 نفر: 4اد الزم برای مو

  :عدد 4نان باگت سبوس دار 

  :عدد متوسط 6کدو خورشتی 

  :عدد متوسط 2هویج 

  :عدد متوسط 1سیب زمینی 

  :عدد کوچک 1فلفل دلمه ای 

  :عدد متوسط 4گوجه فرنگی 

  :عدد بزرگ 1پیاز خرد شده 

 برگ کرفس خشک: به میزان الزم 

  :عدد کوچک 2لیمو ترش تازه 

 زنجبیل، ادویه کاری، پودر زیره: به میزان الزمنمک، زردچوبه، فلفل ، 

 روغن کنجد: به میزان الزم 

 روش تهیه:

ابتدا کل مواد را به صورت نگینی خرد کرده، سپس سیب زمینی، کدو و همیج 

خرد شده را مدتی بخار پز یا آب پز می کنیم. پیاز را با روغن کنجد و مقداری 

ر پز را به آن افزوده و تفت میدهیم. زردچوبه تفت داده، سپس تمام مواد بخا

پس از آن فلفل دلمه ای و برگ کرفس را به همراه ادویه کاری و پودر زیره 

به بقیه مواد اضافه کرده و مدتی حرارت میدهیم. گوجه را با کمی آب در 
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ه تا نرم شود و به همراه نمک، فلفل و زنجبیل به کل مواد مخلوط کن ریخت

ت می دهیم تا آب گوجه تمام شود. مواد را داخل نان افزوده و مقداری حرار

باگت قرار داده، در صورت تمایل کمی آب لیمو ترش تازه به آن افزوده و 

 تقدیم میکنیم.

مناسب برای فصل  -مفید برای سوداوی مزاج ها -طبع غذا: گرم و تر

 -مفید برای کبد -تقویت بینایی -ضد دیابت -تقویت قلب-زمستان

ضد چربی. مصلح: ادویه موجود  -تقویت امور جنسی -تقویت عمومی

 عرقیات معتدل -در غذا

 تجربیات خود را با ما به اشتراک بگذارید: 

   sabk.zendegii.salem@gmail.com    
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 کوکو سیب زمینی

 نفر: 4مواد الزم برای 

  :عدد متوسط 8سیب زمینی 

  :قاشق غذا خوری 8آرد لپه 

  :عدد متوسط 2پیاز 

 نمک، زردچوبه، فلفل: به میزان الزم 

 زعفران آب شده: به میزان الزم 

 روغن کنجد: به میزان الزم 

 روش تهیه:

پوست سیب زمینی ها را جدا کرده و به همران پیاز ریز رنده میکنیم. ابتدا 

داری زعفران آب شده را به مواد آرد لپه و پس از آن نمک، زردچوبه و مق

قبلی افزوده و کامال با هم مخلوط میکنیم. مقداری روغن در ظرف مورد 

نظر ریخته و با حرارت کم گرم میکنیم، مواد را به صورت تکه تکه در روغن 

ریخته و سرخ میکنیم. توجه داشته باشید حرارت باید مالیم باشد تا کوکو 

 به طور کامل پخته شود.

مفید برای فصل  -مفید برای مزاج های معتدل -ذا: معتدلطبع غ

 -تقویت بینایی-ضد دیابت-مفید برای کبد -بهار، پاییز و زمستان

 تقویت عمومی. مصلح: ادویه موجود در غذا -ملیّن
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 تجربیات خود را با ما به اشتراک بگذارید: 

   abk.zendegii.salem@gmail.coms    

 

 

 

 

 

 

 

 

 دو پیازه

 نفر: 4مواد الزم برای 

  :عدد متوسط 10سیب زمینی 

  :عدد متوسط 3پیاز خرد شده 

 نمک، زردچوبه، فلفل، زنجبیل: به میزان الزم 

 پودر آویشن یا پودر نعناع خشک: به میزان الزم 

 روغن کنجد: به میزان الزم 
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 روش تهیه:

بخار پز کرده و درشت رنده می کنیم. پیاز را با روغن کنجد  سیب زمینی ها را

و کمی زردچوبه تفت میدهیم. زمانی که پیاز تقریبا طالیی شد نمک، فلفل، 

زنجبیل و پودر نعناع خشک را به آن اضافه کرده و کمی تفت میدهیم. بعد 

 از چند دقیقه غذا حاظر است.

 -مقوی عمومی -هامفید برای بلغمی مزاج -طبع غذا: گرم و خشک

تقویت دستگاه گوارش. مصلح: ادویه موجود در -تقویت امور جنسی

 روغن زیتون -گلپر -غذا

 تجربیات خود را با ما به اشتراک بگذارید: 

   sabk.zendegii.salem@gmail.com    
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 کوکو سبزی

 نفر: 4ای مواد الزم بر

  :گرم 700تره، گشنیز، جعفری، کاهو، پیازچه و ساقه پیازچه 

  :قاشق چایخوری 1شنبلیله خشک 

 جوانه گندم: یک پیمانه 

  : عدد متوسط 3سیب زمینی 

  نمک، زرد چوبه، فلفل: به میزان الزم 

 روغن کنجد: به میزان الزم 

 روش تهیه:

را کامال گرفته و جوانه گندم را چرخ میکنیم، سبزی را شسته، آب آن 

درشت خرد میکنیم، سبزی را به همراه سیب زمینی بخارپز شده و جوانه 

گندم برای مرتبه دوم چرخ میکنیم. در انتها نمک، فلفل، زردچوبه و 

شنبلیله خشک را به مواد چرخ شده افزوده و کامال مخلوط میکنیم. مقداری 

کنیم، مواد را به روغن در ظرف مورد نظر ریخته و با حرارت کم گرم می

صورت تکه تکه در روغن ریخته و سرخ میکنیم. توجه شود که مقدار سبزی 

 گرم تمیز شده است. 700
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 -مفید برای سوداوی مزاج ها در فصل زمستان -طبع غذا: گرم و تر

مفید برای  -ضد کلسترول و چربی خون -تقویت عمومی و جنسی

 ه موجود در غذامصلح: ادوی -تقویت بینایی-ضد سرطان –گوارش 

 تجربیات خود را با ما به اشتراک بگذارید: 

   sabk.zendegii.salem@gmail.com    
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 کوکو کدو سبز

 مواد الزم:

  :عدد 2کدوسبز 

  :عدد 2پیازچه 

  :عدد 2تخم مرغ 

 آرد سفید: نصف لیوان 

 قاشق چایخوری 2/1: بکینگ پودر 

 نمک و فلفل: به میزان الزم 

 روش تهیه:

کدوها را بشویید و خشک کنید، سپس با پوست رنده کنید. بعد کمی نمک 

دقیقه آب اضافه کدوها را بگیرید. آرد و  10روی کدوها بپاشید و بعد از 

تخم مرغ و پازچه های خرد شده و بکینگ پودر و نمک و فلفل را خوب هم 

در تابه روغن ریخته بعد از داغ شدن با قاشق از مایه کوکو برداشته  بزنید و

 و در تابه سرخ میکنیم.

، افزایش معتدل، رطوبت بخش مفید برای بدن، آرام بخش، مقوی مغز طبع غذا:

 تمرکز، مفید برای سیستم دفاعی بدن

 تجربیات خود را با ما به اشتراک بگذارید: 

   sabk.zendegii.salem@gmail.com    
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 کباب تابه ای

 نفر: 4مواد الزم برای 

 :گرم 200گوشت چرخ کرده 

  :عدد بزرگ 1پیاز 

 سیر: دو حبه 

 هویج: یک عدد متوسط 

  :عدد 2سیب زمینی 

 آرد نخودچی: یک قاشق غذاخوری 

 نمک، زرد چوبه: به میزان الزم 

 ودر سیر: به میزان الزم)دلخواه( پ 

 روغن کنجد: به میزان الزم 

 روش تهیه:

ابتدا پیاز و سیر را با رنده ریز رنده میکنیم.آب آن را گرفته و با گوشت چرخ 

کرده خوب ورز میدهیم. سیب زمینی و هویج را با رنده ریز رنده میکنیم، در 

اضافه میکنیم. بعد  صورت لزوم آب آن را گرفته و به مخلوط گوشت و پیاز

از چند دقیقه نمک، زرچوبه و آرد نخودچی را اضافه میکنیم و مدتی ورز 

میدهیم و بعد از اینکه خوب ورز داده شد. مدت کوتاهی به مواد استراحت 

 داده و در آخر در روغن داغ شده سرخ میکنیم.
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 مقوی عمومی بدن، خون ساز، تقویت نیروی جنسی 

 به اشتراک بگذارید:  تجربیات خود را با ما

   sabk.zendegii.salem@gmail.com    
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 ناگت مرغ

 نفر: 4مواد الزم برای 

 400 گرم مرغ چرخ کرده 

 یک عدد تخم مرغ 

 فلفل دلمه ای نگینی ریز 

 نصف لیوان آرد سوخاری 

 یک لیوان پودر سوخاری 

 3/1 لیوان آرد سفید 

 نمک، فلفل، آویشن و پودر سیر به میزان الزم 

 طرز تهیه:

مواد فوق را با هم به خوبی مخلوط کرده و کامل ورز میدهیم، به شکل 

دلخواه در آورده و در آب در حال جوش ریخته و یک ربع میپزیم. بعد از 

و در  اینکه کمی سرد شد در تخم مرغ و سپس در پودر سوخاری غلطانده

 روغن سرخ میکنیم.

 حاوی پروتئین، تقویت عضالت

 تجربیات خود را با ما به اشتراک بگذارید: 

   sabk.zendegii.salem@gmail.com    
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 کوکو گل کلم

 نفر: 4مواد الزم برای 

  :عدد کوچک 1گل کلم 

 :عدد  1پیاز 

 فری: به میزان دلخواهجع 

 سیر: یک حبه 

 فلفل سیاه، آویشن، پاپریکا، زردچوبه: به میزان الزم 

 جوش شیرین: نصف قاشق غذا خوری 

  :عدد 1تخم مرغ 

  :فنجان 3آرد سوخاری 

 روغن کنجد: به میزان الزم 
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 روش تهیه:

 ابتدا گل کلم را خرد و آب پز کرده سپس میکوبیم و پیاز رنده شده بدون آب و تخم

و آویشن  مرغ و سیر رنده شده و نمک، پاپریکا و فلفل سیاه و فلفل قرمز و زردچوبه

و آرد سوخاری و جوش شیرین را اضافه و جعفری خرد شده هم میزنیم، با دست 

حالت داده و نیم ساعت در یخچال قرار میدهیم و بعد در روغن سرخ میکنیم. )اگر 

 ن آرد سوخاری اضافه کرد.مایع آماده شده هنوز شل بود میتوان به آ

 تجربیات خود را با ما به اشتراک بگذارید: 

   sabk.zendegii.salem@gmail.com    
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 :5بخش 

 دسرها
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 خاگینه هویج

 مواد الزم:

  :گرم 160هویج پخته پوره شده 

 تخم مرغ: دو عدد 

  :قاشق چایخوری سر پر 2/1دارچین 

  :قاشق چایخوری سر پر 4/1زنجبیل 

  :گرم 30گردو آسیاب شده 

  :گرم 15پودر نارگیل چرب 

  :قاشق چایخوری 1زعفران حل شده غلیظ 

  :گرم 55آرد 

  :گرم 40ماست 

  :قاشق چایخوری، به دلخواه 8/1رنده پوست لیمو ترش 

  :گرم 15روغن کنجد 

 روش تهیه:

مخلوط کرده و کنار بگذارید. تخم مرغ ها را در  ماست و بکینگ پودر را

ظرفی شکسته زعفران و رنده پوست لیمو ترش و دارچین و زنجبیل را اضفه 

 کرده و با دور تند همزن بزنید تا خوب کرم رنگ شود و حجم بگیرد.

سپس ماست عمل آمده را اضافه کنید و یه دور بزنید بهتره که روغن هم بزنید و 

ر حد مخلوط شدن کافیه زیاد نیازی به زدن نداره سپس با هویج مخلوط کنید. د

 پوره شده را مخلوط کنید. ی پخته
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بعد مواد خشک دستور ابتدا مغزیجات را ریخته و بعد مخلوط کنید و بعد آرد را کم 

 کم بریزید و خوب مخلوط کنید.

ه با دمای قالبتون را چرب کنید و از مواد در قالب ریخته و در فر از قبل گرم شد

 دقیقه زمان دهید تا بپزد. 25 -30درجه طبقه وسط به مدت حدودا  180

 بعد از پخت از قالب خارج کرده و در شهد به دمای محیط بگذارید.

 تقویت عمومی بدن، تقویت نیروی جنسی، خون ساز، افزایش تمرکز

 تجربیات خود را با ما به اشتراک بگذارید: 

   sabk.zendegii.salem@gmail.com    
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 دسر کشکول

 مواد الزم:

  :قاشق غذاخوری 3آرد برنج 

 :گرم 100بادام آسیاب شده 

  :قاشق غذاخوری 4خالل پسته 

  :قاشق سوپ خوری 2گالب 

  :پیمانه 5/2شیر 

 نمک: به میزان خیلی کم 

 ان دلخواهشیره انگور یا توت: به میز 

  :قاشق غذاخوری 4الی  3آب جوش 

 روش تهیه:

پودر بادام را در آب جوش ریخته تا روغنش در بیاید و بتدیل به خمیر شود. 

در قابلمه دیگری شیر ریخته و قبل از جوش آمدن آرد برنج را در آن ریخته 

 و هم میزنیم تا گلوله نشود بعد خمیر بادام را در قابلمه میریزیم. با شعله

مالیم حدود بیست دقیقه مدام هم میزنیم و بعد شیره را اضافه کرده و 

پسته را می کوبیم و مقداری را برای تزیین گذاشته و بقیه را در ظرف مورد 

نظر ریخته چند قل که زد آن را خاموش کرده تا عطر گالب از بین نرود و 

 در ظرف مورد نیاز کشیده تا سرد شود و تزیین میکنیم.
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برای آسیاب کردن بادام خالل بادام یا بادام پرک را با یک قاشق آرد نکته: 

 که در دستور آمده در آسیاب بریزید تا راحت آسیاب شود.

 تقویت عمومی بدن، آرام بخش، افزایش تمرکز، تقویت مغز، تقویت معده

 تجربیات خود را با ما به اشتراک بگذارید: 

   sabk.zendegii.salem@gmail.com    
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 رول موز

 مواد الزم:

 خرما: نیم کیلو چرخ شده 

  :عدد 5موز 

 آرد برنج: دو پیمانه 

 آرد سبوس دار گندم: یک پیمانه 

 هل ساییده شده: یک قاشق چایخوری 

 کنجد یا پورد نارگیل 

 روش تهیه:

و آرد برنج و هل ساییده مخلوط کرده خوب خرما چرخ شده را با آرد گندم 

ورز داده تا خمیر سفتی به دست آید کمی از خمیر را برداشته و وری 

سلفون پهن کردهف به قطر یک سانت، یک عدد موز را روی خمیر گذاشته 

و به صورت رولت خمیر را دور موز پیچانده و رول را در کنجد یا نارگیل 

 چال گذاشته و با چاقو برش میدهیم.غلطانده به مدت دو ساعت در یخ

 تقویت عمومی بدن، آرام بخش، افزایش تمرکز، تقویت مغز، تقویت معده

 تجربیات خود را با ما به اشتراک بگذارید: 

   sabk.zendegii.salem@gmail.com    
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 دسر کدو حلوایی

 نفر: 4الزم برای  مواد

 نیم کیلو کدو حلوایی 

 1 فنجان چایخوری شکر 

 آرد برنج: یک قاشق غذاخوری سر پر 

 شیر: یک لیوان 
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 طرز تهیه:

ابتدا کدوها را پوست کنده و خرد کنید و داخل قابلمه بریزید و تا نصف 

کدوها آب اضافه کنید و روی حرارت متوسط بپزید تا نرم شوند، اگر آبش 

بکش کنید و با گوشت کوب برقی پوره کنید. سپس شیر و آرد زیاد بود آ

برنج را اضافه کنید و هم بزنید و روی حرارت قرار دهید و تا موقعی که قوام 

بگیرد بپزید. داخل ظرف سرو ریخته و داخل یخچال قرار دهید و به دلخواه 

 تزیین کرده و سرو کنید.

اسب در زمان سرما تقویت سیستم ایمنی بدن، دارای مواد مغذی، من

 خوردگی، مفید برای پاکسازی کبد

 تجربیات خود را با ما به اشتراک بگذارید: 

   sabk.zendegii.salem@gmail.com    

 توپک هویج و سیب

 مواد الزم:

 سیب: دو عدد 

 هویج: دو عدد 

 شکر: یک قاشق غذاخوری 

 یک قاشق چایخوریدارچین: 

  :گرم)معادل نصف استکان کمر باریک( 50آب 

 بیسکوییت پتی بور: یک بسته 

mailto:sabk.zendegii.salem@gmail.com
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 طرز تهیه:

بیسکوییت ها را آسیاب میکنیم. سیب و هویج ر رنده کرده و در ماهیتابه با شکر و 

دقیقه مواد  10دارچین و آب روی حرارت قرار میدهیم تا سیب و هویج نرم شوند و 

آماده شده که آب آن به طور کامل کشیده شده را کناری قرار را میپزیم. مواد 

میدهیم تا کامال سرد شوند. سپس مواد سرد شده را به پودر بیسکوییتها اضافه 

میکنیم و با دست ورز میدهیم. کف سینی کاغذ روغنی می اندازیم و توپکهایی که 

فریزر قرار  درست کردیم را روی کاغذ روغنی میگذاریم و به مدت نیم ساعت در

 میدهیم. همچنین میتوانید توپک ها را در پودر نارگیل یا پور پسته قرار دهیم.

 مقوی عمومی بدن، تقویت حافظه، کبد، قلب و معده

 تجربیات خود را با ما به اشتراک بگذارید: 

   omsabk.zendegii.salem@gmail.c    
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 حلوای سیب و به:

 :مواد الزم

 سیب 

 به 

 گالب 

 عسل یا شکر 

 طرز تهیه:

را کامال پخته تا آب آن تبخیر شود. قدری  سیب و به بدون پوست و تخمه

گالب، عسل و یا شکر ریخته تا قوام آید. میتوان با مغز پسته آن را تزیین 

 کرد.

 مولد خلط صالح، مقوی معده و کبد 

 ا با ما به اشتراک بگذارید: تجربیات خود ر

   sabk.zendegii.salem@gmail.com    
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 :6بخش 
 نوشیدنی
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 شیر بادام

 مواد الزم:

  :عدد 20بادام درختی 

 آب: یک لیوان 

 عسل: یک قاشق غذا خوری 

 روش تهیه:

ا همراه با کمی آب در مخلوط کن ریخته وقتی بادام های پوست گرفته ر

کامل خرد شد مابقی آب را به همراه عسل به آن افزوده و چند دقیقه مخلوط 

 میکنیم.

نکته: اگر هنوز دانه های بادام در آن بود هنگام مصرف از صافی رد کنید و 

 جداگانه مصرف نمایید.

 دفاعی بدن تقویت مغز، تقویت عمومی بدن، آرام بخش، تقویت سیستم

 تجربیات خود را با ما به اشتراک بگذارید: 

   sabk.zendegii.salem@gmail.com    
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 معجون مقوی

 مواد الزم:

 آب هویج: یک لیوان 

 آب سیب: یک لیوان 

 عسل طبیعی: یک قاشق غذا خوری 

  :ذاخورییک قاشق غپودر چهار مغز 

 کنجد: یک قاشق مربا خوری 

 برگه زردآلو خیسانده میکس شده: دو عدد 

 پودر نارگیل: یک قاشق غذاخوری 

 پودر دارچین: نصف قاشق چایخوری 

 روش تهیه:

 همه مواد را در ظرف مناسبی ریخته و خوب مخلوط کنید.

 تقویت عمومی بدن، تقویت مغز، قلب و کبد، مقوی معده

 به اشتراک بگذارید:  تجربیات خود را با ما

   sabk.zendegii.salem@gmail.com    
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 شربت به

 مواد الزم:

  :کیلو 15آب به 

  :کیلو 3خاک قند 

 روش تهیه:

 آب به و قند را روی حرارت میگذاریم تا قوام آید.

 از قی و غثیان جلوگیری میکند مقوی قلب و معده،
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دوستان عزیز، پیشنهادات غذایی خود را که با شرایط و موضوع این کتاب 

 هماهنگ است را لطفا برای ما ارسال نمایید.

sabk.zendegii.salem@gmail.com 
 

 تخاب شما برای همراهی مابا تشکر از توجه و ان
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