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آمدیدبه صفحۀ قاموس کبیر افغانستان خوش   

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

۲1۲۰ اپریل ۰۷ تاریخ:   - عبدالقیوم میرزاده نویسنده:  
خوراکه  بخش:  -ختصات افغانستانم

   یافغان  یدن ی و نوش
 

و »مستاوه«    «ماشاوه با ویدیوی تشریحی » هیطرز ته، معرفی

 در قاموس کبیر افغانستان 
 مرتبه به غذای افغانی دعوتش کن" "اگر میخواهی، که افغانستان را به کسی معرفی کنی، یک 

 
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.    خوراکه و نوشیدنی افغانیتاریخی، 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 هاانواعی پلو ها، قورمه ها، چلو ها، منتو، آشک و ...   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
 

 

میگویند یکی از سوپ های بسیار خوشمزه و مفید خاصتاً در ایام سردی برای جلوگیری از سوپ ماشاوه یا ماشاوه کابلی نیز به آن  -1

سرماخوردگی و همچنان برای افرادی که گریپ، ریزش و یا سرماخوردگی داشته باشند تجویز میگردد. ماشاوه را هم از برنج لُک ویا  
 .ش، نخود، لوبیا تهیه میکنندفند و یا گوشت گوساله با ماسبرنج سفید و هم از گندم با گوشت گو

 

 

 اشتهای خوب 

مستاوه یک نوع غذای خوشمزه محلی در ساحات بدخشان و تخار مروج میباشد که بیشتر درایام عید و خاصتاً عید قربان با استفاده    -۲

 از گوشت قربانی با برنج سفید یا برنج شوله ایی و نخود پخته و صرف میگردد.
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۲ 
 به صفحۀ قاموس کبیر افغانستان خوش آمدید

 .شما مدد رساندبه  داشته های این گنجینه که  قاموس آرزو داردار این ذگ تیم بنیان

 

 

 اشتهای خوب 


