
 

 

 روز اول ماه رمضان 

 (.......۱)سوح

 

 فنجان نصف         نشاسته

 فنجان نصف             گالب

 کم زانیم       شکر و آب

 عدد چند            سبز هل

 دلخواه زانیم         بادام خالل

🌺🌺🌺🌺 

 حرارت یرو شکر و آب با میداریبرم را رو قیرق هی،ال ساندهیخ گالب در را نشاسته

 . ردیبگ را  یکم خودش تا میگذاریم میمال

 گرم و کرده خاموش یاندک بعد افزوده ان به را بادام خالل و بوداده هل یها دانه

 .... دیکن جان نوش

 است قیرق غذا نیا...نکته

 

 

 



 ��پلو_جیهو#

 : الزم مواد

 لوگرمیک کی جیهو

 مانهیپ 6 ای لوگرمیک کی برنج 

  روغن 

 گرم 500 کرده چرخ گوشت 

 برنج یرو یبرا یاضاف یمقدار و یخور یچا قاشق کی شده دهییسا زعفران 

 عدد کی متوسط ازیپ 

 یخور سوپ قاشق نصف نیدارچ 

 الزم زانیم به نمک 

 :هیته طرز

 با را ها جیهو. دیکن سیخ آب در نمک یمقدار با و کرده پاک را برنج ابتدا. 1

 کیبار یها خالل صورت به چاقو با شو شست از پس و دیریبگ پوست کن پوست

 .دیکن خرد

 .دیکن استفاده منظور نیا یبرا دیتوان یم زین درشت رنده از: نکته

 تا دیده قرار گاز اجاق یرو و دیزیبر آن داخل را روغن و دیکن آماده یا تابه. 2

 تفت از بعد. دیده تفت روغن داخل را شده خالل یها جیهو سپس شود، داغ خوب

 شده دهییسا زعفران ضمن، در. بپزد یکم دیده اجازه آب یکم با جیهو خالل دادن

 به د؛یکن خاموش را گاز اجاق ریز جوش، دو یکی از پس و دیکن اضافه آن به زین را

 .شود یم آماده پلو جیهو هیما بیترت نیا



 

 و نمک. دیکن رنده کرده، چرخ گوشت در شستن، از بعد و کنده پوست را ازیپ. 3

 صورت به را آن سپس. دیده ورز خوب و دیکن اضافه گوشت به زین را نیدارچ

 در را ها زهیر کوفته و دیزیبر روغن یکم یا تابه داخل.دیدرآور یزیر یها کوفته

 به را ها زهیر کوفته. شود داده تفت تا دیبگذار گاز اجاق یرو و دیده قرار روغن

 .دیکن اضافه شده خالل جیهو مخلوط

 

 از پس و دیکن اضافه آن به را خورده سیخ برنج و دیبجوشان را آب یا قابلمه در. 4

 با سپس و کرده آماده یبزرگ قابلمه انیپا در. دیکن آبکش را آن دن،یجوش یمدت

. است برنج یرو یپلو جیهو هیما نوبت حاال. دیبپوشان شده آبکش برنج از یا هیال

 انیپا در. شود تمام برنج و هیما تا دیکن تکرار قدر آن هیال هیال صورت به را کار نیا

 دم برنج، پخت معمول روش به را آن و دیزیبر روغن و آب یمقدار را برنج یرو

. دیکن آماده نیتزئ یبرا و داده تفت روغن یکم در زین را پسته خالل سپس. دیکن

 خالل با را آن یرو و دیبکش نظر مورد ظرف در را آن د،یکش دم برنج آنکه از پس

 .دیکن نیتزئ یزعفران یپلو و پسته

 دیکن طبخ هم گوشت بدون دیتوانیم..نکته

 

 

 ��واسیر_شربت

 مخلوط شکر با ال البه شهیش کی در دویکن میتقس کوچک یها تکه به و واسیر

 ساعت12 مدت به و دیزیبر آن یرو بهارنارنج عرق یکم. شود پر شهیش کل دتایکن



 خچالی در و بسته را شهیش درب دسپسیدار نگه را شهیش باز درب با خچالی رونیب

 ..دیکن ینگهدار

 .دیکن لیم و مخلوط آب یکم با یخور غذا شق قا1 شهیش داخل عیما از

 ��جان نوش

 روز دوم ماه رمضان 

 ��ساده یاچک

 غ ق2آردگندم

 غ ق 1 تونیز روغن

 یکم شکر و گالب و زعفران

 شکر کردن حل یبرا آب

 .هیته طرز

 دویگذاریم حرارت یرو و مخلوط بهم را شکر و آب مخلوط و روغن و آرد ابتدا

 و کرده اضافه را گالب و زعفران ،حاال داکندیپ قوام یفرن مثل دتایزنیم بهم مرتب

  دیداریبرم حرارت یرو از زدن هم از بعد

 ��جان نوش

 

 �� دمنوش#

 غ ق1شده زیر شده خشک بیس

  م ق1 شده خشک پرتقال پوست



 یکم نیدارچ چوب و هل

 

 ��ینیزم بیس کلوچه#

 متوسط عدد1 آبپز ینیزم بیس

 عدد2 گردو

 غ ق1 مرزه و ترخون و حانیر

 غ ق1 عسل

  غ ق3 دار سبوس آرد

  نمک

 �� هیته طرز

 در ریخم شکل به آب همراه سبز رهیز یکم دلخواه صورت در و نمک یکم با و آرد

 دیاوریب

 نیا طعم دیکن مخلوط جاتیسبز و عسل با پودر ای شده خرد گردو و ینیزم بیس

  است نیریش غذا

 قهیسل به بسته) دیچیبپ را ریخم و گذاشته آن یرو باال مواد از و کرده پهن را ریخم

 دیبگذار فر در و(خود

 دیبمال آبکرده زعفران ای مرغ تخم زرده را ریخم یرو قلمو با لیتما صورت در...نکته

 �� جان نوش

 



 

 روز سوم ماه رمضان 

 ��ساده_آش

 استکان نصف لپه

 استکان1 برنج

 گرم250(،نعناع،ترخون،مرزه ی،جعفر زیتره،گشن) یسبز

 چوبه زرد و نمک

 دلخواه(یسرگنجشک)چرخکرده گوشت

  ترش مویآبل ای آبغوره ای  نیسکنجب

 .هیته طرز

 حرارت یرو نمک و زردچوبه و آب با را  شده ساندهیخ یکم قبل از که لپه ابتدا

 جا آش تا دیکنیم صبر و دیکنیم اضافه را برنج و یسبز مساعتین بعداز میگذاریم

 لیم و مخلوط را شد گفته که ییها دهنده طعم از یکی سرو هنگام در فتدیب

 .دیکنیم

 ��جالب_ شربت

 گذاشته حرارت یرو و برداشته گالب برابر ،سه دیبرداشت که نبات مقدار هر یازا به

 در زعفران یمقدار مرحله نیا در.شود نصف ان مقدار تا دیریبگ آنرا کف دائم و

 .دیکن ،خاموش جوش چند از بعد دیکن اضافه شربت به و کرده مخلوط گالب یکم

 جان نوش و دیکن مخلوط حانیر تخم یکم و سرد آب با دیتوانیم را شربت نیا

 ��دیکن



 

 روز چهارم ماه رمضان 

 ��یمقو_ یدنیوشن

 افزوده زعفران یکم ای نیدارچ پودر و عسل و گالب یکم ولرم ریش وانیل کی در

 .دیکن لیم خرما ،با

 دیکن لیم و ختهیر کن مخلوط در را مواد همه دیتوانیم...نکته

 

 ��ماش_آش#

  مانهیپ 1 ماش 

  مانهیپ نصف برنج 

  شده خرد مانهیپ مین و 1  (اسفناج ز،یگشن ،یجعفر تره،) آش یسبز

  یغذاخور قاشق 1 گوجه رب 

 الزم مقدار به زرچوبه فلفل، نمک،

 الزم مقدار به داغ ازیپ

 الزم مقدار به داغ نعناع

 

 : هیته طرز

 و نمک و داغ ازیپ قاشق 2 با را ماش. دیینما سیخ کار به شروع از قبل را برنج 

 .بپزد میگذار یم داغ آب وانیل 4 و زرچوبه



  

 با و میکن یم اضافه آن به را خورده سیخ برنج شد، پز مین و شد باز ماش یوقت

  یم هم یگاه از هر. میکن یم اندازه را آبش برد، یم آب برنج نکهیا گرفتن درنظر

 یسبز شد، نرم یحساب یوقت. شود باز هم از خوب دیبا برنج. ردینگ ته برنج تا میزن

 .میکن یم اضافه را

 یم میزیر یم آش در و میده یم تفت کم، روغن در را فلفل و نمک و گوجه رب

 زود و میزن یم هم و میزیر یم را خشک نعناع داغ، روغن در. فتدیب جا آش میگذار

 نشود اهیس تا میدار یبرم حرارت یرو از

 آش نیا. میکن یم نییتز داغ نعناع و ازیپ کشک، یکم با را آش یرو سرو، موقع

 .ندارد داغ ریس

 ��جان نوش

 ��جیهو_یحلوا

 لویک مین   جیهو

 وانیل1    عسل

 وانیل 1    گالب

 ظیغل شده حل زعفرون

 گوشت بعدبا. شود تمام آن آب تا بپزد گذاشته آب با و کنده پوست رو ها جیهو اول

 .شود گذاشته کنار و کرده له کوب

 .شود گذاشته کنار و کرده حل یا گهید توظرف هم رو زعفرون و عسل و گالب



 تفت ادیز دینبا. شود گرفته آرد یخام فقط که داده تفت قهیدق 4 یال 3  را آرد

 .کند رییتغ آرد یبو و رنگ که دیبده

 رو جیهو ی پوره شد مخلوط آرد با که قهیدق 1 و کرده اضافه آرد به رو روغن بعد

 کدستی تا زده هم تند تند دویزیبر مواد یرو رو شهد هم بعد و زده هم کرده اضافه

 . شود جدا قابلمه از و شد

 خوشمزه اریبس اریبس و شهیم آماده عیسر اریبس حلوا نیا

 ��جان نوش

 روز پنجم ماه رمضان 

 ��هیترجا

 وانیل نصف برنج

 وانیل نصف ماش

 وانیل1 بادام ریش

 الزم زانیم به شکر و زعفران و فلفل و نارنج آب

 طرز تهیه :

 اضافه آن به را موارد هیبق سپس شود له و بپزد خوب تا دیبگذار را برنج و ماش

  دیکن

 دیکن استفاده هم اسفناج از دیتوانیم دلخواه درصورت نکته

 

 



 

 ��یمثلث_ ینیریش#

 غ ق3ریش

 غ ق4کنجد روغن

 غ ق5 انگور رهیش

 غ ق2ماست

 غ ق6آرد

 غ ق1 لینارگ پودر

 چ ق1 هل پودر

 عدد2 مرغ تخم

 طرز تهیه 

 افزوده را ماست و ریش سپس کرده مخلوط خوب را انگور رهی،ش مرغ تخم بیترت به

 و کرده اضافه آرام را آرد تینها در و افزوده را هل پودر و لیپودرنارگ و روغن بعد

 دیکنیم مخلوط خوب

 نوش شدن آماده از بعد و ختهیر ساز چیساندو دستگاه در ای تابهیماه در دیتوانیم

 ��دیکن جان

 

 ��(۲)واسیر _شربت#

 گرم۷50شده خرد واسیر



 گرم100 تازه نعنا برگ

 چ ق نصف لیزنجب

 مانهیپ3آب

 ل2 شکر

 طرز تهیه 

 نیا در دیآور یم قوام به شکر با سپس دیکنیم جدا آنرا آب و پخته را واسیر ابتدا

 ساعت دو.... برداشته حرارت یرو از افزوده آن به را لیزنجب پودر و تازه نعنا مرحله

 . دیکن ینگهدار خچالی در و کرده صاف را شربت هیما  بعد

 یعبارت به و جوشانده بار سه جداگانه دیکنیم استفاده تازه لیزنجب از اگه...نکته

 . دیده انجام یریگ تلخه

 �� جان نوش

 روز ششم ماه رمضان 

 ��.....جیهو_ یکوکو

 

 نفر 4یبرا الزم مواد

 گرم 250  شده رنده جیهـو

 عدد 5   مرغ تخم

 عدد 1  متوسط ازیپ

 یخور غذا قاشق 1   زرشک



 فنجان 1   روغن

 الزم مقدار به    زردچوبه و نمک

 

 هیته طرز

 عدد 5 شده، رنده متوسط ازیپ عدد کی شده، رنده جیهو یخور ماست کاسه دو -1

 آماده جیهو کوکو هیما تا دیکن مخلوط هم با را زردچوبه و نمک یکم مرغ، تخم

 به یبهتر عطر و طعم که دیکن استفاده زعفران از دیتوان یم زردچوبه یجا به. شود

 دهد یم کوکو

 . دیکن داغ بزرگ تابهیماه کی در را روغن فنجان کی -2

. دیبپاش آن یرو زرشک قاشق کی د،یزیبر شده داغ روغن در را کوکو هیما نصف -3

 بسته یکم کوکو تا دیبگذار را ظرف در خته،یر ها زرشک یرو را کوکو هیما هیبق

 شود

 یقبل برش محل یرو دوباره. دیبگذار دوباره را ظرف در و دیده برش را کوکو  -4

 .شود برشته و سرخ هم کوکو یها لبه تا دینگذار را ظرف در یول دیده برش را

 را کوکو ظرف در یول. شود سرخ کامالً هم آن گرید طرف تا دیبرگردان را کوکو -5

 شود برشته کوکو تا دینگذار

 

 نکات ریسا

  باشد یم جیهو گرم 250 معادل شده رنده  جیهو یخور ماست کاسه دو

  داشت میخواه“جیهو کوکو ” از بزرگ تابهیماه کی اندازه به الزم مواد مقدار نیا با



 کی و دیکن استفاده ینخودچ آرد از مرغ تخم یجا به دیتوانیم لیتما صورت در

  دیکن اضافه آن به هم ینیزم بیس عدد

  داشت دیخواه یاهیگ یکوکو صورت نیا در

 .دیکن د،استفادهیتوانیم زین گردو و زعفران یکم از لیتما صورت در

 ��جان نوش

 ��برنج_ریش#

 مواد الزم 

  وانیل 3 بادوم ریش

  یسرخال مانهیپ 1 مکوبین برنج

  غ ق 1 هل عرق ای چ ق1 دهیکوب هل

  وانیل 1 آب

 :هیته طرز

 انتها در. میکن یم اضافه زین را بادام ری،ش سپس بپزد میگذار یم آب با را برنج ابتدا

 و کرده اضافه هم را انگور رهیش و ختهیر درظرف سپس پخت باهم مواد یوقت هل،

 .دیکنیم لیم

 ��جان نوش

 

 

 



 روز هفتم ماه رمضان 

 ��ـ نخودک_خوراک

 مواد الزم

 نفر 4 یال 3 یبرا

 

 250gr                    نخود

 100gr       پوست با گندم

 عدد1           متوسط ازیپ

 عدد2           یفرنگ گوجه

 غ ق 3تا2            تونیز روغن

 چ ق 1               اهیس رهیز

 تازه موترشیل اب

 زردچوبه. نیدارچ. فلفل. نمک

 

 طرز تهیه 

 که جوش کی گذاشته حرارت یرو و کرده سیخ قبل شب از را وگندم نخود

 میمال حرارت با میگذار یوم مییافزا یم ان به را خالل ازیکرده،پ راکم خوردحرارت

 .بپزد

 



 نخود به روغن و جات هیادو نمک با ورنده کنده پوست را ها یفرنگ گوجه حال

 .افتدیوجاب بپزد میدهیم واجازه میکنیم اضافه

 .میکنیم اضافه را رهیوز تازه یمویل واب دهیکش ظرف در گاه ان

 یسرد طبع که یافراد یبرا مخصوصا دارد یا العاده فوق ییغذا ارزش غذا نیا ��

 .است دیمف اریبس دارند

 .سروکرد زین جاتیسبز با همراه پوره بصورت توانیم را غذا نیا

 ��جان نوش

 ��بیس_ اسنک#

 :الزم مواد

 شده خرد نازک عدد 1 بیس✅

 عدد 8 تست نان✅

 الزم زانیم به نیدارچ و هل پودر✅

 الزم زانیم شکربه✅

 عدد 3 شده خرد زیر ای شده رنده یگردو✅

 :هیته طرز

 مخلوط. شود ریتبخ کامال آب و شوند نرم تا دیبپز نیدارچ و آب یکم با را ها بیس

 در و ختهیر ها تست نان داخل را گردو و کننده نیریش ای شکر هل، ن،یدارچ ب،یس

 .دیده قرار ساز چیساندو

 ��جان نوش



 

 ��یشربت تخم_ شربت#

 مانهیپ1 آب

 مانهیپ2 شکر

 س ق2یال1 یشربت تخم

 مانهیپ نصف نسترن عرق

 مانهیپ نصف دمشکیب عرق

 

  هیته طرز

 تا برداشته حرارت یرو از سپس. دیآ قوام به تا گذاشته حرارت یرو را شکر و آب

  شود خنک کامال

 آن به زین را ساندهیخ و شده پاک یشربت تخم. افزوده آن به را جاتیعرق سپس

 دیکن لیم و کرده اضافه زین آب یکم تیدرنها مییافزایم

 _جان نوش

 ماه رمضان هشتم روز 

 �� آب _اشم

  نفر 4 یبرا الزم مواد

 مانهیپ 1 ماش

  دیسف ایلوب گرم210 



 گرم 185 گردو

  بزرگ1 شده خرد ازیپ

 یکم رهیز ای لیزنجب چوبه زرد نمک

  کرده آب زعفران

  روغن  ترش مویل اب

 هیتهطرز 

 شده دهیکوب گردو سپس دیبد تفت هیادو و روغن با رو ازیپ کرده سیخ رو حبوبات

 اماده ازیپ گذشت که یمدت میپزیم یکم و اب با  ایلوب دیبد تفت و کرده اضافه رو

 میمال حرارت با میدهیم اجازه و کرده اضافه  لیتما صورت در فلفل ماش با رو شده

 یبرا و میکوبیم تینها در شود آب یب غذا و بندازد روغن گردو تا شود پخته

 میزنیم مویل اب یچاشن

 ��جان نوش

 ��یفور_ یسمنو#

 وانیل1گندم جوانه آرد 

  وانیل1دار سبوس گندم آرد

 وانیل انگورنصف رهیش

  چ ق 1نیدارچ 

 دلخواه به فندق و بادام مغز

 بمقدارالزم آب



 

  یفور سمنو هیته طرز��

 گرفته اش یخام یبو تا دیده تفت یکم را گندم جوانه آرد و آردسبوسدار

 و دیبزن هم کرده اضافه سرد آب مانهیپ 3.  شود خنک دتایبگذار یکنار سپس  شود

 مدام قهیدق 20 – 15 حدود گذاشته حرارت یرو  . دیکن رد یصاف از شد گلوله اگر

 و دیبزن هم کرده اضافه را نیدارچ سپس ردیبگ یفرن حالت شده ظیغل تا دیبزن هم

 مغز آخر قهیدق 5 دیکن اضافه خودتان ی ذائقه با متناسب را انگور ی رهیش سپس

 دیبردار حرارت یرو از داد مزه که یکم دیبزن هم و کرده اضافه هم را فندق و بادام

 .شودیم وبراق روشن یا قهوه رنگش

 ��جان نوش

 ��یمقو _معجون#

  وانیل 1 جیهو اب

  وانیل 1 بیس اب

 یغذاخور قاشق1 یعیطب عسل

  یغذاخور قاشق کی مغز 4 پودر

 یمرباخور قاشق,1 کنجد

 عدد2 شده کسیم ساندهیخ زردآلو برگه

  غ,ق 1 لینارگ پودر

 یخوریچا قاشق نصف نیدارچ پودر

 . دیکن,مخلوط خوب و دیزیبر یمناسب ظرف رو مواد همه



 ماه مضان نهم روز 

 ��یعسل_ ارده_ سوهان

 : هیاول مواد

 : هیاول مواد

 یغذاخور قاشق 5: عسل

 یغذاخور قاشق2: یا قهوه شکر

 یغذاخور قاشق 5: ارده

 یخوریچا قاشق کی: هل پودر

 یمقدارکاف به: وپسته بادام خالل

 : هیته طرز              

 کم کم تا گذاشته میمال حرارت یرو ختهیر یمس حایترج درقابلمه را یا قهوه شکر

 (زنهیم شکرک چون دینزن شکربهم شدن ازذوب قبل.)شود یکارامل شود،و ذوب

 و میزیریم شده چرب ینیس در و کرده مخلوط ختهیر را  عسل و هل و ارده سپس 

 . میکنیم نیتزئ سرخ وپودرگل پسته و بادام خالل با بالفاصله

 .دیده قرار ظرف در و کرده تکه تکه دیتون یم شدن خنک از بعد

 

 ��گوشت با نخودپلو#

 مانهیپ نصف حبوبات نخود 

 مانهیپ سه برنج



  کره

 دوعدد ازیپ

 گرم500یگوسفند گوشت

 نمک

 زعفران

 چ ق کی مویگردل

 لیزنجب و رهیز+س ق2نیدارچ+س ق2گلسرخ)مخلوط از چ ق1ییپلو هیادو

 (چ ق نصف خکیم+چ ق1هل پودر+یکم

 هیته طرز

 .میگذاریم کنار و پخته ،صبح ساندهیخ قبل شب را نخود

 .میکنیم اضافه نمک پخت آخر در و میپزیم ازیپ با و گوشت گرید ظرف در

 زعفران و یعمان مویگردل و مخلوط هیادو و نخود آن یال البه و کرده آبکش را برنج

 .دیزیریم داغ ازیپ یکم دلخواه صورت در و

 در دیتوانیم لیتما صورت در البته دینیچیم را گوشتها برنج یرو سرو هنگام در

 .دیبگذار برنج یال البه کردن دم مرحله

 طبخ مخلوط هیادو بدون و کنند تی،رعا دارند هیازادو مصرف منع کهیدوستان...نکته

 . کنند

 ��مزاجان گرم ژهیو رکیپن خنک یدنینوش#

 اضافه نعناع عرق ای گالب یکم آن به و کرده مخلوط یظرف در را عسل و آب

 .دیکنیم



 

 صاف بعد و ساندهیخ مساعتین سرد آب وانیل نصف با را رکیپن گل غ ق3

 �� جذاب بنفش رنگ کید،یکنیم

 دیکن اضافه شربت به ساندهیخ نیا از

 �� دیباش داشته مختلف یرنگها در و شربت دیبخواه اگه حاال

 دادم حیتوض و بنفش رنگ1

 دیبجوشان قهیدق5 حدود حرارت یرو و رکیپن شده گرفته عصاره....سبز رنگ.2

 باشد شتریب رکیپن ساندهیخ یبرا آب زانیم...کمرنگ یآب.3

 دیبچکان تازه ترش مویل آب قطره چند بنفش عصاره در....یصورت.4

 روز دهم ماه رمضان 

 ��دوسر جو ـ سوپ

 :الزم مواد

 عدد کی متوسط ازیپ

 مانهیپ کی شده خرد کرفس ساقه

 عدد کی ینیزم بیس

 مانهیپ کی پرک سر دو جو

 دلخواه مقدار به تونیز روغن

 مانهیپ نصف یفرنگ نخود



 عدد کی متوسط جیهو

 مرغ ای گوشت آب

 (جاتیسبز عصاره نمک،فلفل،)دلخواه یها هیادو

 : هیته طرز

 ساقه کهیت کی با حرارت یرو قابلمه یتو و کرده خرد زیر را متوسط ازیپ کی

 وانیل کی حدود و شده خرد زیر متوسط ینیزم بیس هی و شده خرد فیظر کرفس

 را تازه یها یفرنگ نخود آنگاه. دیده تفت یکم تونیز روغن یکم با دوسر جو پرک

 عصاره و نمک شده، رنده متوسط جیهو کی. بپزد دیبگذار آب با و دیکن اضافه

 .فتدیب جا دیبگذار و کرده اضافه را جاتیسبز

 ��جان نوش

 �� حلواىگلسرخ# 

 افطار براى سنتى ازحلواهاى یکى

 گرم 600  آرد

 گرم 400 کره

 یخال سر وانیل کی سرخ گل پودر

 یخال سر وانیل کی  شده پودر بادام ای گردو 

 وانیل 3٫5 شکر پودر

 گرم 100 عسل

 وانیل نصف گالب



 یخور یچا قاشق نصف هل پودر

 الزم زانیم به پسته پودر

 : سرخ گل یحلوا هیته طرز

 .دیکن پودر حتما را سرخ گل

 .دیبگذار حرارت یرو و دیزیبر مناسب قابلمه کی در را کره

 آن یخام یبو و نسوزد تا دیبزن هم به مرتب و دیکن سرخ و اضافه کره به را آرد

 .نشود رهیت آن رنگ یلیخ دیکن دقت یول شود، گرفته

 گردو، ای بادام پودر و شکر پودر و عسل و سرخ گل پودر و کرده خاموش را حرارت

 نسبتاً فیلط یریخم تا کرده مخلوط خوب و دیکن اضافه آن به را گالب و هل

 .دیکن مخلوط غذاساز داخل دیتوان یم یحت. شود حاصل یمنسجم

 کرده باز متر، یسانت دو قطر به وردنه لهیوس به صاف، سطح کی یرو را ریخم سپس

 با را آن یرو و دینیبچ نظر مورد ظرف در و زده قالب را آن ل،یشک قالب کی با و

 .دیینما نییتز سرخ گل پودر و پسته پودر

 ��جان نوش

 

 ��جالب_ شربت#

 گذاشته حرارت یرو و برداشته گالب برابر ،سه دیبرداشت که نبات مقدار هر یازا به

 در زعفران یمقدار مرحله نیا در.شود نصف ان مقدار تا دیریبگ آنرا کف دائم و

 .دیکن ،خاموش جوش چند از بعد دیکن اضافه شربت به و کرده مخلوط گالب یکم



 جان نوش و دیکن مخلوط حانیر تخم یکم و سرد آب با دیتوانیم را شربت نیا

 ��دیکن

 یازدهم ماه رمضان 

 ��.... موز_رول#

 الزم مواد

 کی گندم دار سبوس آرد,مانهیپ دو برنج آرد,عدد5 موز,شده چرخ لویک مین خرما

 لینارگ پودر ای کنجد,یخور یچا قاشق کی دهیساب هل,مانهیپ

 

 داده ورز خوب کرده مخلوط دهیساب وهل برنج آرد و گندم آرد با را شده چرخ خرما

 به کرده پهن سلفون یورو برداشته را ریخم از یکم  ادیب بدست یسفت ریخم تا

 موز دور را ریخم رولت وبصورت گذاشته ریخم یرو را موز عدد کی سانت کی قطر

 خچالی یتو ساعت دو بمدت غلطانده لینارگ پودر ای کنجد یتو را ورول چاندهیپ

 . میدهیم برش چاقو وبا گذاشته

 ��جون نوش

 

 ��....یکرمانشاه_کوفته#

 گرم250       چرخکروده گوشت

 غ ق3            یچ نخود آرد

 عدد2                           ازیپ

 غ ق2                      انار رب



 م ق1                 یمحمد گل

 غ ق1                 انگور رهیش

 فلفل و نمک

 

🌺🌺🌺 

 هم با خوب را یمحمد گل و فلفل و نمک و ینخودچ آرد و ازیعددپ1  و گوشت

 .......میدهیم ورز و کرده  مخلوط

 :آن سس یبرا

 بجوش تا افزوده را آب و انگور رهیش و انار رب سپس داده تفت روغن در را رنده ازیپ

  میانداز یم آن در را میا برداشته گردو اندازه به که را ها گوشت ؛سپس دیآ

  فتدیب جا تا بماند میمال حرارت با قهیدق45

 ��جان نوش

 

 ��بابونه_دمنوش#

 .دیکن دم قهیدق4یال3 مدت به جوش آب وانیل کی در را م ق1

 . دیکن لیم تازه ترش مویآبل یکم با دیتوانیم مصرف هنگام در

  ��جان نوش

 

 



 روزدوازدهم ماه رمضان 

  کشكول_دسر

 :موادالزم 

 غ ق 3 برنج آرد

 گرم 100 شده ابیآس بادام

 غ ق 4 خالل پسته

 یخور سوپ ق 2 گالب

 مانهیپ میون دو ریش

 انگشتان نوک اندازه به یکم نمک

 دلخواه زانیم به توت ای انگور رهیش

 غ ق 4 یال 3 جوش آب

 

 :هیته طرز

 بشه ریخم به لیوتبد دیایدرب روغنش تا ختهیر جوش آب در را پودربادام

 هم و ختهیر آن در را برنج آرد آمدن ازجوش قبل و ختهیر ریش یگرید قابلمه در

 حدود میمال شعله با م،یزیر یم قابلمه در را بادام ریخم بعد نشود گلوله تا میزن یم

 یکم بعد میزن یم هم و کرده اضافه را رهیش بعد و میزن یم هم مدام قهیدق ستیب

 را هیبق و گذاشته نیتزئ یبرا را یمقدار و میکوب یم را پسته و کرده اضافه را نمک

 زد که قل چند ختهیر قابلمه در را کردگالب دایپ وقوام ختهیر نظر مورد ظرف در



 سرد تا دهیکش ازین مورد ظرف در و نرود نیب از گالب عطر تا کرده خاموش را آن

 .میکن یم نیتزئ و شود

 در که آرد قاشق کی با را پرک بادام ای بادام خالل بادام کردن ابیآس یبرا:نکته

 .شود ابیآس راحت تا دیزیبر ابیآس در آمده دستور

 ��جان نوش

 (۱) گندم_میحل#

  الزم مواد

 gr 250                  پوست با گندم

 الزم بمقدار                            نیدارچ

 غ قاشق 2                کنجد ارده روغن

 غ قاشق 2                               عسل

  

   هیته طرز

 و بجوشد بمرور تا گذاشته حرارت یرو میا کرده سیخ قبل شب از که را گندم

 .شود دهیکش ان اب پخت از بعد کهی،بطور بپزد

 .دیایدرب کنواختی بصورت تا ختهیر کن مخلوط در را ان شدن خنک از پس

 تا میزنیم بهم مرتب و گذاشته حرارت یرو ختهیر مناسب ظرف در را مخلوط حاال

 .دیایب قوام

 کن ارده روغن و عسل و نیدارچ با دهیکش مناسب ظرف در را میحل انگاه



 

 یدنینوش

 استکان کی  بهارنارنج عرق

  غ ق1 گالب

 نبات یکم

 است یخوب آرامبخش کی بیترک نیا

 ��جان نوش

 روز سیزدهم ماه رمضان 

 �🌺🌺🌺🌺�.........کیپنك

 :الزم مواد    

 دار سبوس ما شنهادیپ.دیده یم حیترج که یآرد نوع هر) مانهیپ کی آرد-1    

 .(است

 یغذاخور قاشق کی یا ه قهو  شکر-2    

 یخوریچا قاشق دو پودر نگیکیب-3    

 یخوریچا قاشق 1/8 نمک-4    

 مانهیپ کی بادام ریش -5    

 یغذاخور قاشق 2 تونیز ای کنجد روغن -6    

 :هیته طرز    

 .میکن یم آماده شده ذکر یها اندازه در را الزم مواد ،تمام شروع یبرا -    



 یم مخلوط را( نمک و پودر نگیکی،پ ،شکر آرد)  خشک مواد کاسه کی در-    

 .میکن

 .میکن یم اضافه مخلوط به را کنجد ای تونیز روغن و بادام ریش-    

 .شود کدستیو نرم کامال تا میزنیم هم یبخوب را مخلوط-    

 .میده یم قرار میمال حرارت یرو و کرده چرب یکم را یمناسب تابهیماه کف-    

 .میزیر یم شده داغ تابه درون را مخلوط از قاشق کی-    

 شد سفت یکم آن یها لبه ای آمد بوجود کیپنک وسط ییها حباب که یوقت -    

 .میگردان یبرم آنرا دقت با ، گرفت رو خودش و

 .دیکن�� جان نوش و دیزیبر انگور رهیش دیتوانیم آن یرو

 ��خرما_کرم#   

 وانیدول ریش

 عدد 10 خرما

 غ ق 4 ذرت نشاسته

 غ ق 1 کره

 الزم مقدار به بور یپت تیسکویب و  گردو

 

   کرده کسیم  گرفته پوست و هسته خرما عدد ده با ریش وانیل کی-1

 گردد ظیغل تا  گذاشته حرارت یرو کرده حل ریش وانیل کی با ذرت نشاسته-2



 یفرن مثل غلظت به تا  گذاشته حرارت یرو و کرده اضافه ان به را خرما کسیم -3

  میداریم بر حرارت یرو از و مییافزا یم را کره ق کی آخر در گردد

 کم هیال کی ختهیر شده خرد بور یپت تیسکویب یمقدار نظر مورد ظرف داخل-4

 دوباره گردو و تیسکویب دوبار ختهیر خرما  کرم از سپس گردو بعد  و خرما کرم

  کرم

  آخر هیال تا

 دیکن سرو بعد بماند خچالی در ساعت چند

 �😋�جان نوش

 ��یدنینوش#

 وانیل نصف شاهتره عرق

 وانیل نصف یکاسن عرق

 م ق1 نعناع عرق

 الزم زانیم به نبات و زعفران و گالب

 ��دیکن لیم و کرده مخلوط را همه

 

 

 

 

 



 روز چهاردهم ماه رمضان 

 ��خرما_ با_ برنج_ نگیپود#

 .است خرما با برنج نگیپود هیته افطار ای یسحر سفره یبراع مناسب شنهادیپ کی

 :الزم مواد

 چرب کم ریش فنجان 2     

 یا قهوه شکر یاخور غذ قاشق 3     

 پخته دار سبوس برنج فنجان 2     

 اخرم عدد15     

 :هیته طرز

 و دیزیبر مناسب یظرف در را ریش. شوند له تا دیزیبر کن مخلوط در را ها برنج ابتدا 

 و دیزیبر ریش در را خرماها و برنج سپس.دیده قرار گاز اجاق میمال حرارت یرو

 دیکن لیم را آن دیتوان یم حاال.شوند نرم خرماها تا دیبزن هم قهیدق20 مدت به

 ��جان نوش

 ��.....مو برگ_ آش#

 هیاول مواد

   لویک مین:  مو برگ

  خشک یخور یچا قاشق 1: مرزه یخور غذا قاشق مین و 1:خشک دیشو

  مشت کی: برنج

  مانهیپ 1/3:شده سیخ لپه



  1:ازیپ

 چوبه زرد و فلفل و عددنمک

 پخت روش

 دیکن خرد زیر و دیبشور رو مو دبرگیبزن چوبه زرد و فلفل دیکن درست داغ ازیپ

 ازیپ به. شهیم خوشمزه و ترش اش مزه و هستن مزه ترش یلیخ معموال مو یبرگها.

 دیبزار رو ظرف ددریکن اضافه نمک یکم و دیزیبر آب و دیکن اضافه رو مو برگ داغ

 اضافه رو شده سیخ لپه و برنج و مرزه و دیشو بشوندبعد نرم و بپزن خوب برگها تا

 ترش) بودن مزهیب موهاتون برگ فتداگریب جا اش و بپزد برنج و لپه تا دیبزار و دیکن

 دیکن اضافه هم غوره یمقدار برنج و لپه با همراه دیتونیم( نبودن

 ��زرشک و عناب_ شربت یدنینوش#

 گرم100عناب

 گرم100زرشک

 گرم۷5نیترنجب

 .دیکن سیخ  ساعت2 مدت به وانیل4حدود با جداگانه صورت به را زرشک و عناب

 قبل از که ینیترنجب آمد جوش به کهیزمان دیبگذار حرارت یرو و کرده صاف را آنها

 .دیبردار حرارت یرو از جوش چند از بعد و افزوده را دیا کرده صاف و شسته

 .دیکن لیم و کرده قیرق آب با استفاده موقع را شربت نیا

 ��جان نوش

 است مناسب اریبس عطش رفع یبرا شربت نیا

 



 

 روز پانزده ماه رمضان 

 ��:ینیزم بیکوکوس

 نفر 4 یبرا

 عدد 8 پز بخار ینیزم بیس

  گرم 150 گردو

  عدد 3 شده خرد ازیپ

  یکم لیزنجب فلفل چوبه زرد نمک

  شنیآو و خشک نعناع پودر

 گرم 50 روغن

  هیته روش

 میدیم تفت یکم و افزوده رو هیادو و مکوبین گردو میدیم تفت زردچوبه با رو ازیپ

 مواد به,....فلفل شن،ینمک،آو نعنا،  همراه به کرده رنده درشت رو ینیزم بیس

 .ندیبب حرارت کنواختی بطور تا میزنیم هم افزوده

 جان نوش

 ��کلم_آش#

 موادالزم

 مانهیپ 1/2 خورده سیخ نخود

 مانهیپ1/2 دیسف و قرمز ایلوب



 مانهیپ1/2 گندم بلغور

 مانهیپ1/2 برنج

 مانهیپ1/4کنجد روغن

 گرم600_500 حدود کیکوچ عدد کی برگ کلم

 مانهیپ 2( ز،اسفناجی،گشنیتره،جعفر) آش یسبز

 عدد3_2 شده ینینگ جیهو

 شده سرخ شده رنده درشت عدد دو ازیپ

 الزم زانیم به وکشک داغ نعنا

 الزم زانیم به زردچوبه و فلفل و نمک

 الزم مقدار به آب

  هیطرزته

 عوض را ان اب روز طول در بار چند و کرده سیخ قبل شب از را حبوبات تمام

 . دیکن استفاده یتیچ از دیتونیم دیندار قرمز ایلوب اگر دیکن

 .دیبگذار کنار و دیبپز روغن و نمک یوکم اب با را نخود و ایلوب

 حرارت یرو را روغن و نمک و(باشند خورده سیخ یکساعتی) وبرنج گندم بلغور

 و زیر بایتقر شده خورد دیسف برگ کلم شدن پخته نکهیا از بعد بپزد تا گذاشته

 . دیکن اضافه را اش یها یسبز و شده ینینگ جیهو

 اخر قهیدق پانزده فتهیب جا اش تا بپزه دیبذار کردن اضافه از بعد یساعت کی حدود

 نصفش را شده سرخ شده رنده ازیوپ دیکن اضافه را شده پخته یایلوب و نخود پخت

 نییتز یبرا یمابق دیکن اضافه اش به را



  قهیدق ده هی دلخواه به فلفل و نمک و داغ نعنا و نیکرد داغ روغن تو که زردچوبه 

 حتما قهیدق 5 از بعد و دیکن اضافه را کشک مرحله نیاخر فتهیب جا اش تا بجوشه

 .ندازدیم اب آش نصورتیا ریدرغ بشه خاموش اش ریز دیبا

 ��جان نوش

 یدنینوش#

 ��زعفران_نیدمنوشهلدارچ#

 غ ق1 شده خرد نیدارچ چوب

 عدد۷ سبز هل

 یسرخال چ ق1 زعفران

 وانیل هر یازا به م ق2 عسل

 وانیل4 جوش آب

 و افزوده آن به را زعفران سپس و دیکن دم قهیدق30 مدت به را هل و نیدارچ چوب

 .دیبردار حرارت یرو از قهیدق5 از بعد

 دیکن لیم و افزوده ،عسل دنینوش هنگام در

 ��جان نوش

 

 

 

 



 روز شانزدهم ماه رمضان 

 

 ��زرشک_آش

 غ ق3زرشک

 مانهیپ1 گندم بلغور

 مانهیپ نصف کوب مین برنج

 مانهیپ1عدس

 مانهیپ1دیسف ایلوب

 مانهیپ5 شده خرد آش یسبز

 عدد2 ازیپ

 نینمک،زردچوبه،دارچ

 پخت از قبل یکم. دیکنیم اضافه را یسبز سپس پخته را برنج و بلغور و حبوبات

 .دیکن اضافه را ها هیادو و زرشک کامل

 

 ��جان نوش

 

 یدنینوش#

 وانیل1 آب



 غ ق1 نعناع عرق

 غ ق2دمشکیب عرق

 غ ق1 عسل

 دیکن بیترک باهم را موارد همه

 ��جان نوش

 روز هفدهم ماه رمضان 

 �😋😋�.....بیس یحلوا

 

 شکررا سپس.شود له و نرم دتایبپز آب با را شده قطعه قطعه و کنده پوست بیس

 قوام به حرارت یرو و کرده مخلوط زعفران و هل و نیدارچ یکم و گالب با قبال که

 ....برسد حلوا قوام به تا زده هم به دویکن اضافه آن به د،رایا آورده

 

 

 ... میشنویم شما یها تجربه از را الزم مواد زانیم

 اهلل بسم

 

 ��:ساده_ سوپ#

 مانهیپ2مکوبین برنج

 مانهیپ3شده خرد دیشو و زیگشن



 فلفل و زردچوبه و نمک و روغن

 از که یمدت. میپزیم زردچوبه و فلفل و نمک و آب با را خورده سیخ قبل از برنج

 حرارت با غذا میدهیم اجازه افزوده آن به را روغن و  ی،سبز گذشت برنج پخت

 بپزد میمال

 .ردینگ ته تا دیبزن هم آنرا مرتب لذا است یطوالن پخت مدت

 �� جان نوش

 

 نارنج بهار شربت#

  استکان1 نارنج بهار عرق

 غ ق1 گالب

 استکان نصف آب

 دلخواه زانیم عسل

 یشربت تخم یکم

 ��جان نوش

 روز هجدهم ماه رمضان 

 ��چیپ وکلم مو بابرگ دلمه

 ترخون مرزه، تره،) دلمه یسبز از،یپ کرده، چرخ گوشت برنج، لپه،��الزم مواد

 سرکه) ای رهیش وسرکه ،زردچوبه فلفل ،نمک، زرشک انار، رب(دیشو و حانی،ر

 (وشکر



 کرده اضافه آن به را کرده چرخ وگوشت داده تفت بازردچوبه را ازیپ ��هیته طرز

 پخته باآب را میا کرده سیخ قبل کساعتی  راکه لپه.نشود سرخ یول میدهیم وتفت

 همراه پخته شکفتن درحد هم را چوبه زرد یباکم کرده سیخ برنج.نشود له یول

 تادرهم میزنیم هم وکامال کرده اضافه گوشت موادبه هیوبق ها هیوادو شده زیر یسبز

 گید ته را کلم یبرگها کلفت یها وساقه میچیپ یم را ها ودلمه شود ادغام

 .میگذاریم

 آرام کم باشعله ختهیر ها دلمه یرو کم باآب رامخلوط وشکر سرکه ای نیسکنجب

 (شود هیته توانیم زین گوشت بدون.)بپزد

 ��جان نوش

 

 ��میکلس منبع و یخونساز و مزاج نتیل مناسب پوره#

 عدد2 ریانج

 عدد5زیمو

 عدد2 زردآلو برگه

 . شود ختهیر کن مخلوط در و ساندهیخ ساعت چند را همه

 .دیکن استفاده دیتوانیم شب و صبح غ ق1 یروز

 جان نوش

 ��معده یمقو و عطش ضد یدنینوش#

 (دیاوریب قوام به حرارت یرو  آب و شکر1 به2 نسبت) دیکن هیته شربت هیپا



 مخلوط و  افزوده شربت هیما به آب با  تازه ترش مویآبل و نعناع عرق یمقدار سپس

 . دیکن

 روز نوزدهم ماه رمضان 

 ��جیهو_نهیخاگ#

 موادالزم

 گرم 160 شده پوره پخته جیهو

 عدد 2 مرغ تخم

 پر چ ق1/2 نیدارچ

 پر چ ق1/4 لیزنجف

 گرم 30 شده ابیاس گردو

 گرم 15 چرب لینارگ پودر

 چ ق 1 ظیغل شده حل زعفران

 گرم 55 ارد

 گرم 40 ماست

 دلخواه به چ ق1/8 موترشیل پوست  رنده

 دلخواه گرم 15 کنجد روغن

 

 



 هیطرزته

 شکسته یظرف در را ها مرغ تخم.  دیبگذار کنار و مخلوط را پودر نگیبک و ماست

 تند دور با و کرده اضافه را لیزنجف و نیدارچ و ترش مویل پوست رنده و زعفران

 . رهیبگ حجم و بشه رنگ کرم خوب تا دیبزن همزن

 و دیبزن هم  روغن که بهتره دیبزن دور هی و دیکن اضافه را اومده عمل ماست سپس

 پخته جیهو سپس نداره زدن به یازین ادیز هیکاف شدن مخلوط حد در دیکن مخلوط

 . دیکن مخلوط و شده پوره

 کم کم را آرد بعد و دیکن مخلوط و ختهیر را جاتیمغز ابتدا دستور خشک مواد بعد

 . دیکن مخلوط خوب و دیزیبر

 یدما با شده گرم قبل از فر در و ختهیر قالب در مواد از و دیکن چرب را  قالبتون

 .بپزد تا دیده زمان قهیدق30_25 حدودا مدت به وسط طبقه درجه 180

 . دیبذار طیمح یدما به شهد در و کرده خارج قالب از پخت از بعد

 ��جان نوش

 

 ��مرزه_سوپ#

 غ ق2خشک مرزه

 مانهیپ2 خردشده تره

 مانهیپ1 گندم بلغور

 مانهیپ نصف جو بلغور

 غ ق4 مکوبین برنج



 عدد4یفرنگ گوجه

 فلفل و زردچوبه و نمک

  آبغوره

 ....هیته طرز

 زردچوبه و فلفل و نمک و هایسبز و برنج همراه ساندهیخ قبل از را بلغورها

 میپزیم فلفل و زردچوبه و نمک یکم با را شده رنده گوجه گرید ظرف در.میپزیم

  دیکن لیم آبغوره با سرو هنگام.بپزد یآرام به تا دیکنیم اضافه باال مواد به بعد

 ��جان نوش

  شربت#

 غ ق2عسل

 غ ق1 زرشک آب

 ل1 آب

 .دیکن اضافه را زرشک آب بعد و مخلوط،کرده را عسل و اب ابتدا

 .است مناسب مزاج نتیل و عطش یبرا

 ��جان نوش

 روز بیستم ماه رمضان 

 ��پلو_مرصع#

 ( نفر 4 یبرا) الزم مواد

 



  مانهیپ 3( :یا قهوه برنج) سبوسدار برنج.

 مانهیپ دوم کی و 1: کشمش.

 مانهیپ 1/2:  بادام خالل.

 مانهیپ 1/2: پسته خالل.

 مانهیپ 1/2:  پرتقال پوست خالل.

 بزرگ عدد 1:  شده خرد ازیپ.

 الزم زانیبم:  نی،دارچ ،هل زردچوبه نمک،.

 الزم زانیبم:  شده آب زعفران.

 الزم زانیبم:  تونیز ای کنجد روغن.

 .دیکن مصرف گوشت بدون ای گوشت با را غذا نیا دیتوانیم

 

 . هیته روش

 خالل. میکن یم سیخ زین را بادام و پسته خالل. میکن یم سیخ قبل از را برنج

 نیب از آن یتلخ تا میکن یم خارج آنرا آب و جوشانده مرتبه دو را پرتقال پوست

 خالل و بادام و پسته خالل سپس داده تفت یکم زردچوبه و روغن با را ازیپ. برود

 تفت یکم کرده اضافه آن به نیدارچ و هل همراه به  را  کشمش و پرتقال پوست

 آن آب یوقت. میپز یم روغن و نمک یمقدار و آب مانهیپ 6 با را برنج. میده یم

 یمقدار لیتما صورت در.کرده اضافه غذا به را شده داده تفت ،مواد شد تمام بایتقر

 .میکنیم دم میمال حرارت با را آن و کرده اضافه پلو به شده آب زعفران

 ��جان نوش



 

 ��یمشكوف#

 ریش وانیل 2

 سرد آب وانیل 1/2

 نشاسته یغذاخور قاشق 6

 (دیکن شتریب  را شکر دیدار دوس نیریش یلیخ اگه) شکر یغذاخور قاشق 6

 شده دهییسا هل یخور یچا قاشق 1/4

 گالب یغذاخور قاشق 2

 یمقدار دلخواه، به زعفران

 نشاسته یرو رو سرد آب. )میکنیم حل کامال سرد آب وانیل نصف در رو نشاسته

 (شهیم حل کامل خودش بمونه، قهیدق 5 دیبزار و دیزیبر

 اضافه هم رو شکر. ادیب جوش به تا حرارت یرو میذاریم ظرف در رو ریش وانیل دو

 جوش حال در ریش به یآروم به رو نشاسته و آب مخلوط بعد. شه حل تا میکنیم

 یلیخ. باشه دست کی کامال و نشه گلوله تا میزنیم هم یحساب و میکنیم اضافه

 .میکنیم اضافه مرحله نیا در را زعفران و لیوان ای هل.شهیم سفت هم عیسر

   

 یوقت. کنن باز رو خودشون ها نشاسته و رهیبگ کامال تا میزنیم هم قهیدق 5 حدود

 و میزنیم هم دور کی و میکنیم اضافه بهش رو گالب دیرس مناسب غلظت به که

 .میکنیم خاموش رو رشیز

 



 روز بیست و یکم ماه رمضان 

 ��لینارگ_لوز

 مانهیپ2 لینارگ پودر

 الزم زانیم به   کرده آب عسل،گالب،هل،زعفران

 

 .ردیبگ خود به یریخم شکل دهدو پس روغن یکم تا کرده ابیآس را لینارگ پودر

 .دیده ورز خوب و دیکن اضافه آن به را مواد هیبق و ختهیر ظرف در آنرا سپس

 برش یلوز شکل به دویکن پهن ظرف ته را ،مواد کرده چرب را نظر مورد ظرف ته

 خارج ظرف ااز سرو هنگام.دیبگذار خچالی در را ظرف ساعت3یال2 حدود.دیبزن

 .دیکن

 ��جان نوش

 

 ��پلو_زیگشن#

 مانهیپ4برنج

 مانهیپ1 شده خرد نعناع

 مانهیپ2 شده خرد زیگشن

 عدد1 ازیپ

 الزم زانیم کنجد کرده،روغن اب نمک،زردچوبه،زعفران

 



 زردچوبه و داغ ازیپ.دیریبگ کامال را شده خرد جاتیسبز سانده،آبیخ قبل از را برنج

 آخر در میدهیم حرارت یکم و دیکن اضافه ان به و جاتیسبز ،سپس داده تفت را

 .دیکنیم خاموش و افزوده را زعفران و نمک

 .دیکن دم و دیکن اضافه آن به ال البه را هیما نیا و دیکن ابکش را برنج

 ��جان نوش.دیکن لیم یقلقل گوشت با دلخواه صورت در

 ��عناب_شربت

 گرم800خشک عناب

 لویک2 شکر

 تریل4 آب

  تازه موترشیل

 

 .دیکن صاف و جوشانده ،سپس ساندهیخ ساعت دو یکی  آب در را عنابها ابتدا

 تازه موترشیل آب یکم اخر در.دیآ قوام به دتایجوشانیم شکر با را آمده بدست عیما

 .دیکن اضافه آن به

 .دیکن لیم و کرده قیرق آب با را شربت هیما نیا از یکم مصرف همگام

 .باشدیم.بدن حرارت جوش،کاهش رفع.مزاجان گرم مناسب شربت نیا

 ��جان نوش

 

 



 

 دوم ماه رمضان و روز بیست 

 ��نکیرنگ#

 :الزم مواد

  گرم، 500: آرد 

  وان،یل کی: روغن

  وان،یل کی: گردو مغز

 گرم، 500: خرما

 ،یخوریچا قاشق نصف: هل پودر 

  ،یمرباخور قاشق کی: نیدارچ 

 

 :هیته طرز

 و دیزیبر آن داخل را آرد. دیبگذار حرارت یرو و ختهیر یمناسب ظرف در را روغن 

 را نیدارچ. شود خنک تا دیبگذار کنار را آن سپس. دهد رنگ رییتغ تا دیده تفت

 را خرما هسته و پوست. دیکن مخلوط و کرده اضافه آن به گردو مغز و هل پودر با

 پهن را شده داده تفت آرد از یمین نچسب ظرف کی در. دیبگذار کنار و کرده جدا

 صاف را آن و دیزیبر آن یرو را آرد هیبق سپس. دینیبچ آن یرو را خرما و دیکن

 برش یلوز صورت به چاقو کی با سپس و دیکن فشرده یکم را نکیرنگ. دیکن

 .دیبزن

 ��جان نوش



 

 ��شوربا#

 موادالزم

 دی،شو100 ی،جعفر150 ،تره 150 زیگشن شامل) لویک مین شده پاک یسبز

 (گرم 50 ،اسفناج50

 گرم 250 کرده چرخ گوشت

 مانهیپ 1 برنج

 الزم مقدار به فلفل و نمک

 عدد کی ازیپ

 مانهیپ1/4 کنجد روغن

 مانهیپ کی ماش

 یکم دلخواه به زعفران

 هیته طرز

 گذاشته روغن و نمک یکم و  اب مانهیپ6_5 حدود اب یکم و ماش با را برنج ابتدا

 (شود اضافه جوش اب ازین صورت در) بپزد کامال تا

 . دیکن اضافه را شده خورد یها یسبز سپس

 غ ق 2 و یبیترک هیادو یکم و فلفل و نمک و شده رنده ازیپ با را کرده چرخ گوشت

 ورز هم با خوب خوب دستور یها یسبز از یکم و دستور خورده سیخ برنج از

 اضافه ان به اش امدن جوش و یسبز کردن اضافه از بعد و دیکن مخلوط و داده

 .باشد گردو هی اندازه به بایتقر ها کوفته اندازه دیکن



 ورز خوب شده رنده ازیپ و زردچوبه یکم و فلفل و نمک با را کرده چرخ گوشت

 .دیکن اضافه اش مواد به و داده

 اضافه با همزمان زردچوبه یکم  ای زعفران یکم نباشه دیسف اش رنگ نکهیا یبرا

 . دیبزن ها یسبز کردن

 . دیکن استفاده یچاشن عنوان به ابغوره از دیتونیم سرو یبرا

 ��جان نوش

 روز بیست وسوم ماه رمضان 

 ��کدو_کوکو

 عدد6کدوسبز

 عدد2 ینیزم بیس

 عدد3مرغ تخم ای غ ق8لپه آرد

 عدد1 ازیپ

 الزم زانیکنجد،م نمک،زردچوبه،زعفران،روغن

 طرز تهیه

 را ها مرغ تخم ای لپه آرد دیریبگ آنرا آب کرده رنده را ازیپ و ینیزم بیس و کدو

 دیکن سرخ تابه در و کرده مخلوط زعفران و هیادو همراه افزوده

 دیکن استفاده هم جیهو از دیتوانیم...نکته

 ��جان نوش

 



 ��جوش_کال#

 مانهیپ3 کشک

 عدد15گردو

 غ ق2 آرد

 مانهیپ۹ آب

 عدد2 خردشده ازیپ

 غ ق2 خشک نعنا پودر

 کنجد،نمک،فلفل،زردچوبه شده،روغن آب زعفران

 

 درآخر.دیده تفت یکم و افزوده را شده خرد یدگردوهایده تفت زردچوبه با را ازیپ

 و زعفران و کشک  و دیکنیم اضافه را آب دادن  حرارت یمدت از بعد افزوده را آرد

 بپزد میمال حرارت با میدهیم اجازه و کرده اضافه را فلفل

 ��جان نوش

 ��شماست یاستخوانها دوست غذا نیا......نکته

 بیست وچهارم ماه رمضان 

 آش سماق با نعنا 

 مواد الزم 

 گرم گوشت چرخ کرده  ۲50کیلو سماق خشک      ۲/۱گرم برنج     ۲00

سبزی ) تره ،جعفری ، ترخون ، گشنیز (     نعنا از سبزی های دیگر کمی بیشتر باشد     پیاز یک 

 عدد درشت   روغن بدلخواه



 طرز تهیه 

 قبل از پختن (قبل از شروع آشپزی سماق را در آب قرار دهید ) تقریبا یک ساعت 

برنج را در مقدار کمی آب بجوشانید .سبزی را کامال پاک کرده وشسته وخرد کنید . )هرچه ریزتر 

 باشه بهتره (  در درون برنج ریخته 

گوشت چرخ کرده را با نمک وفلفل وزردچوبه خوب ورز دهید بصورت قلقلی کرده کمـی سـرخ   

 کرده  

ر آش ریخته وپیاز داغ را هم اضافه کرده حـرارت  سماق را صاف کرده وآب صاف شده سماق را د

 را کم کرده تا آ ش جا بیفتد وبا نعنا داغ تزیین کرده ومیل کنید 

 

 روز بیست وپنجم ماه رمضان 

 :عناب یحلوا

 گرم 100عناب

 گرم 100 شده ابیآس بادام 

  گرم 400 سرخ شکر 

 : هیته طرز

 خوب تا میزاریم آب با قابلمه در( دییبشو حتما قبلش) کرده خرد یکم را ها عناب

 وانیل 2 حدود اندازه ،به ها عناب شدن پخته از بعد که میزیر یم آب  یقدر و. بپزد

 خوب ختهیر آبکش در را آنها شد پخته ها عناب آنکه از بعد. باشد مانده یباق آب

 خارج عصاره سپس بماند هسته و پوست و شود خارج کامال عصاره تا میزنیم چنگ

 مراحل در. شود ظیغل تا میکن یم اضافه را سرخ شکر و میگذاریم گاز یرو را شده

 مرحله در شعله. میکن یم اضافه را شده ابیآس و گرفته پوست یدرخت بادام آخر



 آن آب همه و شد ظیغل که خوب. نسوزد و ردینگ ته تا دیبزن هم باشد کم آخر

 است آماده شد ریتبخ

 

 

 (نخود نفر ۴) نخود جوانه کتلت ⚘

 مانهیپ سه زده جوانه نخود

  عدد 1 پز مین جیهو 

  عدد 1 ازیپ

 عدد 1 سبز کدو

  یغذاخور قاشق نیریش بادام  ای تونیز روغن یغذاخور قاشق 4 ینخودچ آرد 

 یخوریچا قاشق نصف سبز رهیز الزم زانیم به زردچوبه فلفل نمک

 عدد 1 مرغ تخم 

 :هیته طرز

 ابیآس و کرده خشک را نخود جوانه ایآ) دیکن خرد غذاساز با را زده جوانه نخود 

 ورز خوب ینخودچ آرد روغن و مرغ تخم و شده رنده جیهو و ازیپ و کدو با( کرده

 زردچوبه نمک میکنیم اضافه گرم آب یکم بود شده سفت ریخم اگر میده یم

 با تابهیماه در و درآورده کوچک یها توپ صورت به و کرده اضافه را رهیز و فلفل

 (باشد بسته است بهتر تابهیماه) در کرده سرخ آرام آرام روغن یکم

 

 



 

  رمضان ماه ششم و ستیب روز

 : ریانج مرغ خورشت

 الزم مواد

  عدد 1 مرغ نهیس 

 عدد10خشک ریانج

 حبه 2 ریس 

 یخور یچا قاشق دوم کی شده دهییسا زیگشن تخم 

  یخور یچا قاشق دوم کی شده دهییسا سبز رهیز 

 عدد 2 بو برگ

 : هیته طرز الزم مقدار به نمک و تونیز روغن یغذاخور قاشق 2 تازه موترشیل آب 

 رنگ میدهیم تفت تونیز روغن یغذاخور قاشق دو با کرده تکه تکه را مرغ نهیس

 اضافه را رهیز و نمک زیگشن پودر از یمین دادن تفت نیح در برگردد مرغ گوشت

 24را ها ریانج میکنیم اضافه مرغ به مویل آب شده له ریس بو برگ حاال میکن یم

 را شعله آمد که جوش گذاشته را ظرف درب میکن یم اضافه آن به ساندهیخ ساعت

 آخر در و کرده اضافه آن به نمک زعفران یکم حاال بپزد ساعت کی تا کرده کم

 میکن یم سر بعد قهیدق چند کرده اضافه تازه ترش مویآبل

 

 



 

 

 زرشک نیسكنجب⚘

 

  با را سرکه فنجان کی 

  شکر فنجان و 3

  آب فنجان 8 و

 هم گذاشته میمال شعله یرو

 سپس شود حل شکر تا میزن یم 

 شسته را زرشک فنجان کی 

  و را نعنا شاخه پنج 

 قاشق پشت با را ،آنها ها زرشک  شدن نرم از بعد کرده اضافه آن به را خکیم تا دو

 به میمال شعله با که ساعت 3 یال 2 حدود شود خارج آن عصاره تا میدهیم فشار

 هست آماده ما نیسکنجب برسد نصف به آن وحجم شود ریتبخ یآرام

 

 بیست وهفتم ماه رمضان 

 

 : بادام یحلوا

 :الزم مواد



  مانهیپ کی ماش 

  یکاف مقدار به روغن

  مانهیپ 2 بز ریش

  یکاف مقدار به عسل

 مانهیپ چهارم کی بادام مغز

 عدد چند هل 

 :هیته طرز 

 میده یم تفت روغن با و دهیکوب سپس و کرده جدا را آن پوست ساندهیخ را ماش 

 سپس شود ظیغل یکم تا گذاشته حرارت یرو زده هم کرده اضافه را بز ریش

 آن برداشتن از شیپ دیایب دست به یسفت نسبتاً ریخم تا کرده اضافه عسل یمقدار

 و کرده اضافه شده دهییسا هل یکم و شده خرد و کنده پوست بادام حرارت یرو از

 برداشته حرارت یرو از

 

 

 

  بدن یمنیا تیتقو جهت شربت 

 وانیل 1 زرشک آب

  وانیل 2 بیس آب وانیل کی تازه ترش مویل آب 

 وانیل مین و دو شکر



 : هیته طرز

 شود سرد تا دیده اجازه و برسد قوام به و دیآ جوش به کرده مخلوط هم  با موادرا 

 روز بیست وهشتم ماه رمضان 

  کیچل

 :الزم مواد

 ( ولرم) گرم ریش وانیل کی 

  گرم ریش آب وانیل نصف 

  عیما روغن یغذاخور قاشق 3

  مرغ تخم عدد کی

  شکر( بوره) یغذاخور قاشق 1

 نمک یمرباخور قاشق کی

 همان ای تازه هیما ریخم پاکت نصف ای و خشک هیما ریخم یغذاخور قاشق کی 

 ( گرم 21) سیخ

 آرد وانیل مین و چهار یال 4

  کردن سرخ یبرا عیما روغن 

 :هیته طرز 

 حدود و دیبزن هم و دیزیبر یظرف داخل در را هیما ریخم و شکر ولرم آب و ریش 

 دیبزن هم و دیکن اضافه هم را مواد هیبق کندیم کف هیما ریخم دیکن صبر قهیدق 10

 و باشد نرم ریخم  که دیزیبر یا اندازه دیبده ورز دیزیبر کنترل با ای و کم کم را آرد



 آرد زیم یرو کند استراحت تا دیبپوشان قهیدق 30 را ریخم یرو نچسبد دست به

   وبعد داده استراحت  یها کیچل قهیدق ده و کرده باز را ریخم وردنه وبا دیبپاش

  دیکن سرخ روغن در را آن

 

 بلغور آش

 : الزم مواد

  مانهیپ کی جو بلغور 

  مانهیپ دوم کی گندم بلغور

 مانهیپ دوم کی یعدس

 مانهیپ کی ماش 

 مانهیپ 5 شده خرد آش یسبز 

  مانهیپ 2 گردو 

  عدد 2 شده خرد ازیپ

 الزم مقدار به رهیز پودر لیزنجب زردچوبه فلفل نمک

  الزم مقدار به کنجد روغن 

 :هیته طرز

 و یسبز با همراه را ماش و عدس میکن یم سیخ قبل از را ها بلغور و حبوبات 

 آنها سپس میپز یم زردچوبه و آب با هم را ها بلغور میپز یم فلفل و نمک یمقدار

 سپس و میده یم تفت  یکم از روغن با هم را ازیپ میکن یم اضافه یقبل مواد با را



 اجازه کار انیپا در و کرده اضافه آن به لیزنجب و رهیز پودر و را شده خرد یگردو

 تا اش جا بیفته  میمال حرارت با میده یم

 روز بیست نهم ماه رمضان 

  نسترن شآ

 :الزم مواد

  لویک کی شده وخرد شده پاک آش یسبز

  عالقه صورت در گرم 250 کرده چرخ گوشت

  گرم 40 تا 5۹( شده گرفته وآب شده رنده) ازیپ تفاله

 مانهیپ دوم کی هرکدام از شده پخته یتیچ  ای،لوب نخود

  مانهیپ کی  برنج 

 مانهیپ کی زردآلو برگ

  مانهیپ کی آلوچه 

 گرم 250 لواشک

  مانهیپ کی گردو مغز 

  الزم مقدار به فلفل و نمک الزم مقدار به داغ ازیپ و داغ نعنا

 :هیته طرز

 حرارت یرو آب مانهیپ 6 با را برنج میکنیم سرخ کرده یقلقل ازیپ تفاله با را گوشت 

 قهیدق چند از پس و کرده اضافه را یسبز و نمک سپس شود باز کامال تا گذاشته



 فتدیب جا آش تا کرده کم را حرارت میکنیم اضافه آش به را مواد یمابق و حبوبات

 کرده نیتزئ داغ نعنا و داغ ازیپ با

 

 کرفس کوکو

 : موادالزم

  لویک 1 شده خرد کرفس 

  عدد 4 مرغ تخم

 الزم مقدار به و شده خرد یگردو

  یغذاخور قاشق 2 آرد 

  زردچوبه فلفل نمک

 :هیته طرز

 غذاساز داخل را مواد هیبق با سپس کرده زیر کامالً را آن یها برگ و را کرفس ابتدا 

 مواد از شود کدستی تا زده هم یدست همزن با و کرده مخلوط خوب و ختهیر

 یطوالن یکم کردن سرخ زمان  کرده سرخ میمال حرارت با تابهیماه در و برداشته

 هست


