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 به صفحۀ قاموس کبیر افغانستان خوش آمدید

 .شما مدد رساندبه  داشته های این گنجینه که  ار این قاموس آرزو داردذگ تیم بنیان

۲1۲۰ می ۰۶ تاریخ:   - عبدالقیوم میرزاده نویسنده:  
خوراکه  بخش:  -ختصات افغانستانم

   یافغان  یدن ی و نوش
 

جلبی، حلوا، روت، کشمش پنیر و شور  پراته،  معرفی و طرز تهیهٔ اقسام »

 « با متن تحریری و تشریح تصویری  در قاموس  کبیر افغانستانپنیر
 میخواهی، که افغانستان را به کسی معرفی کنی، یک مرتبه به غذای افغانی دعوتش کن" "اگر 

 
قاموس کبیر افغانستان در کنار ارائهٔ بسی مطالب مهم، مانند مجمع اللغات، اقتصاد، قضاء، زراعت و مالداری، تاریخ و آثار  

مواد الزم و    ،یبخش معرف  نی درنیز می پردازد.    انیخوراکه و نوشیدنی افغتاریخی، جغرافیه، مختصات افغانستان، به معرفی  
و ویدیو های   اف(  ید  یغذا ها در قالب )پ   یافغانستان با عکس ها  یای جغراف  لی اص  یغذاها  ای پخت و پز خوراکه ها و    قی طر

  نی مروج در افغانستان شامل ا  ی . بدون شک تا هنوز تمام غذا هادی توان ی نموده م  دای پ   یشده که شما به آن دسترس  می تنظ  مربوطه 
مه  ضه  نی ری آشامه ها، شاز   گرم و سرد افغانستان،    یبخش نشده اند. اما؛ در نظر است که با گذشت زمان آرام آرام تمام غذا ها

  ی کتگور  نی درج ا  ای جغراف  نی متنوع و مختلف مربوط به هم  ی نوشابه ها...     پنیر  پراته، جلبی، روت، کشمش پنیر، شور ها،  
که در    یگر ی د  ذی لذ  یکه اگر خوراکه ها  ردی گی صورت م  مانهی خواهش صم  زانی گردد. ناگفته نماند که از همه دوستان و عز

 . می بخش ساز نی »تماس با ما« بفرستند تا آنرا هم شامل ا ق ی ما از طر ی برا گرددی م هی مختلف افغانستان ته اتی وال
 

 
افغانستان«   کتگوری »مختصات  از    -در  بیشتر  فعاْل  تا  افغانی(  نوشیدنی های  و  به    1۴۰بخش »خوراکه  افغانی  اصیل  غذای 

افغانستان    سراسر   مروج در  ی شک تا هنوز تمام غذا ها  تشریحات کامل و ویدیو های تشریحی به معرفی گرفته شده است. بدون
  ن ی ری آشامه ها، شاز   گرم و سرد افغانستان،  یه با گذشت زمان آرام آرام تمام غذا ها بخش نشده اند. اما؛ در نظر است ک  نی شامل ا

  ن ی متنوع و مختلف مربوط به هم  ی نوشابه هاپلو ها، کباب ها، قورمه ها، چلو ها، منتو، آشک و ...      ها،بوالنی    انواعیمه ها،  ضه
که مطمئناْ به زودی طرز تهیهٔ عذا های شهر ها و والیات دیگر افغانستان غیر از کابل هم شامل    گردد  یکتگور  نی درج ا  ای جغراف

 این کتگوری خواهد شد. 
 
  ه ی مختلف افغانستان ته  اتی که در وال   ی گری د  ذی لذ  ی که اگر خوراکه ها  هموطن ضمیمانه خواهشمندیم  زانی از دوستان و عزلهذا   
را هم شامل  ها  »تماس با ما« بفرستند تا آن   ق ی ما از طر  ی برا  و در جمع این خوراکه ها یا عذا های تهیه شده موجود نیستند،  گرددی م
 .ساخته به غنای این بخش بیافرائیمبخش   نی ا

 

 پراته   -１

   یجلب -２

 حلوا  -３

 روت  -４

 کشمش پنیر  -５

 شور پنیر   -６

 
است و در کشور ما  دهی بوده که احتماالً از آشپزخانه هندوستان با افغانستان منتقل گرد یخوشمزهٔ افغان  یازنان ها یکی پراته  -１

 صبحانه دارد   یدرغذا یرچای ش ای و  ری استفاده را با ش نهی شتری ب 
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۲ 
 به صفحۀ قاموس کبیر افغانستان خوش آمدید

 .شما مدد رساندبه  داشته های این گنجینه که  ار این قاموس آرزو داردذگ تیم بنیان

 

 

 

ماهی  جلبی یکی از شیرینی های خوشمزه کشور ما میباشد که بیشترین مصرف را در زمستان ها داشته و در ایام نوروز همراه با  -۲

زینت سفرهٔ بسیاری از خانواده ها میباشد. همچنان خانواده داماد نامزد دار برای خانواده عروس خویش در ایام نوروز برعالوه سایر  

 .جلبی نیز تحفه نوروزی میبرد -  تحایف ماهی

 

 

مناسبت های مختلف آنرا تهیه و صرف  روت همچنان یکی از شیرینی های سنتی یا نان های شیرین افغانستان بوده و مردم به  -۳

میکنند. موارد معمول پختن روت هنگام پا گذاشتن و آغاز راه رفتن اطفال که والدین آنرا پخته و در پیشروی قدم طفل می لو النند،  

و صرف روت  همچنان در تحایف عیدی، براتی و نوروزی نامزد جانب پسر برای دختر هدیه میبرندو بسا خوشی های دیگر را با پختن

 .تجلیل میکنند. همچنان در روز های عیدین بیشترین مصرف را دارد

 

 



۳ 
 به صفحۀ قاموس کبیر افغانستان خوش آمدید

 .شما مدد رساندبه  داشته های این گنجینه که  ار این قاموس آرزو داردذگ تیم بنیان

 

 

 

کشمش پنیر نیز یکی از هوسانه های افغانی بوده که مردم ما انرا بجای دیسرت با چای بعد از غذای ظهر و شب صرف میکنند.   -۴

 قیوم میرزاده /

 

در افغانستان میباشد که از زمانه های خیلی دور در میان مالداران و روستا نشینان  شور پنیر افغانی یا پنیر خام یک نوع پنیر سنتی  -۵

کشور ما معمول بود و آهسته آهسه شامل فرهنگ خوراکه های شهری گردید. این پنیر بسیار خوشمزه بوده و خیلی آسان تهیه شده و  

 نندبیشتر شامل مینوی چای صبح میباشد و بصورت شور و شیرین آنرا صرف میک

 

 

 را در قاموس  جست و جو کنید.  انواعی غذا های افغانیبه همین ترتیب شما میتوانید 

 

 

 


