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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

۲.۲۱/.۴/۱۴  واصل   صالحه واهب  
 ختصات افغانستانم

   یافغان  یدن ی خوراکه و نوش بخش:

 

  در  و شریح تصویریمتن تحریری با  اقسام »پلو« ه  یطرز ته و معرفی

  انافغانستکبیر   سوقام
 "برای معرفی افغانستان به دیگران، فقط یکبار دعوت آنها به غذای افغانی کافیست" 

 
مجمع  که شامل    ،معلوماتی در ارتباط با افغانستان  مطالب مهملغات و اصطالحات زبانی و  قاموس کبیر افغانستان در کنار ارائهٔ  

«  مختصات افغانستان» میباشد، کتگوری مهم و اختصاصی را به نام قضاء، زراعت، تاریخ، جغرافیه حقوق و اللغات، اقتصاد،  
  « خوراکه و نوشیدنی افغانی » معرفی  در کنار بخش های مختلف دیگر،    خش های این کتگوری هم در خود شامل دارد که یکی از ب 

بخش های مختلف، هر بخش را بطور جداگانه در صنف های مختلف اگر  ما تصمیم گرفتیم برای سهولت بیشتر دریافت    .  میباشد
 شما را مطلع سازیم.  ،باشدآن بخش شده  ل ماالزم باشد به شما معرفی کرده از مطالب تازه ای که ش

 

 
غذای اصیل افغانی به تشریحات    ۹۶بخش »خوراکه و نوشیدنی های افغانی( تا فعاْل بیشتر از    -در کتگوری »مختصات افغانستان«  

  نی افغانستان شامل ا  سراسر   مروج در  یشک تا هنوز تمام غذا ها  کامل و ویدیو های تشریحی به معرفی گرفته شده است. بدون
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

  ن ی درج ا ای جغراف نی متنوع و مختلف مربوط به هم ینوشابه ها قورمه ها، چلو ها، منتو، آشک و ...    ،کباب هاانواعی پلو ها، ها، 
که مطمئناْ به زودی طرز تهیهٔ عذا های شهر ها و والیات دیگر افغانستان غیر از کابل هم شامل این کتگوری خواهد    گردد   یکتگور

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

 

 پلو ساده:  -１

 قابلی پلو:  -２

 زرده پلو )نارنج پلو(:  -３

 زمرد پلو:  -４

 الندی پلو:  -５

 پاچه پلو:  -６

 مرغ پلو:  -７

 زرشک پلو:  -８

 ش پلو: ام -９

 عدس پلو:  -１０

 پاچه پلو  -۱
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پاچه پلو غذای خیلی لذیذ و مقوی و یکی از غذا های دلخواه و مشهور مردم عزیز ما میباشد، اگه تا االن به این طریق امتحان نکردید  
 توصیه میکنم حتما امتحان کنید چون لذتش عالی است

 

 زرده پلو  -۲

زرده پلو یکی از محبوب ترین و طرفدار ترین خوراکه های افغانی است که در سراسر کشور این خوراک را مانند قابلی پلو در مجالس 

 رسمی و بارسوخ می پزند و پیشکش مهمانان می کنند. 

به ممالک مختلف شرقی و   شهرت این خوراک از ساحۀ افغانستان زمانی گسترده تر گردید که افغانان در اثر وخامت اوضاع سیاسی

می شناسند و از خوردن آن لذت می برند و ریسپت آنرا   که امروزجهانیان در شرق و غرب این غذای افغانی را   غربی مقیم شدند

 میخواهند. 

گوشت گوسفند،  همه والیات افغانستان عالقه مند دارد زرده پلو از برنج باریک افغانی و یا پاکستانی تهیه میگردد که  زرده پلو در 

 میباشد.  پوست خالل و خشک شدۀ نارنج ، بادام و پسته با مصاله جات خاص برنج ضمیمۀ آن

 

 پلو  یقابل -۳

اسم این غذا اصالً »کابلی پلو« بوده، اما؛ به مرور زمان رفته رفته به »قابلی پلو« معروف شده است در مزارشریف به نام قابلی 

لو از برنج باریک افغانی و یا پاکستانی تهیه میگردد که گوشت گوسفند،  مزاری یاد میگردد و در نورستان به نام »قابله مات«. قابلی پ 

 .میباشد  کشمش، بادام و پسته و زردک زرد با مصاله جات خاص برنج ضمیمۀ آن

قابلی پلو یکی از مشهور ترین و محبوب ترین خوراکه های افغانی است که در سراسر کشور این خوراک را در مجالس رسمی و 

زند و پیشکش مهمانان می کنند. بعد از وخامت اوضاع در افغانستان و مهاجرت های مردم افغان در کشور های غرب،  بارسوخ می پ 

 شهرت این خوراک از ساحۀ افغانستان گسترده تر گردید و امروز به سویۀ جهانی مردم شرق و غرب این غذای افغانی را می شناسند و 

 از خوردن آن نهایت لذت می برند. 

  در صد یکسان پخته می شود ولی با ده فیصد تفاوت های اندک 90پلو در همه والیات افغانستان تا قابلی 

 

 جست و جو کنید. قاموس در  پلو های افغانی را  اقساموانید ن ترتیب شما میت به همی 


