ﺳﻮﻏﺎت ﮐﺮﻣﺎن
ﮐﻠﻤﭙﻪ
ازﺟﻤﻠﻪ ﺷﯿﺮﯾﻨ ﻫﺎی ﻣﻌﺮوف و ﻣﻄﻠﻮب ﮐﺮﻣﺎن ﮐﻠﻤﭙﻪ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺎ ﺧﺮﻣﺎ  ،آرد وﮐﻤ روﻏﻦ و ﺑﻌﻀﺎ اﻓﺰودن ﮔﺮدو وﮔﯿﺎﻫﺎن ﻣﻌﻄﺮ
درﺳﺖ ﻣ ﺷﻮد .در ﺑﺮﺧ ﻣﻮارد از روﻏﻦ ﻣﺤﻠ و زﻋﻔﺮان ﻧﯿﺰ در ﻃﺒﺦ آن اﺳﺘﻔﺎده ﻣ ﺷﻮد .ﻧﻮع ﺑﺮﺷﺘﻪ آن ﻣﺮﻏﻮب ﺗﺮ اﺳﺖ .از
ﺟﻤﻠﻪ ﻣﺸﺨﺼﺎت ﮐﻠﻤﭙﻪ و ﺳﺎﯾﺮ ﺷﯿﺮﯾﻨ ﻫﺎی ﺳﻨﺘ ﮐﺮﻣﺎن  ،ﮐﻢ ﺿﺮر و ﺣﺘ ﻣ ﺗﻮان ﮔﻔﺖ ﺑ ﺿﺮر ﺑﻮدن آن اﺳﺖ زﯾﺮا اﮐﺜﺮا ﮐﻢ
ﺷﯿﺮﯾﻨ و ﺷﻬﺪ آن ﻣﻌﻤﻮﻻ ﺧﺮﻣﺎ اﺳﺖ.
ﮐﻤﺎچ ﺳﻬﻦ
ﺷﯿﺮﯾﻨ دﯾﺮی اﺳﺖ ﮐﻪ ﺳﺮﺷﺎر از اﻧﺮژی و ﺑﺴﯿﺎر ﻣﻘﻮی اﺳﺖ و از ﺟﻮاﻧﻪ ﮔﻨﺪم  ،ﺧﺮﻣﺎ  ،ﻣﻐﺰ ﮔﺮدو  ،ادوﯾﻪ ﻫﺎی ﻣﺨﺼﻮص و
ﮐﻤ روﻏﻦ ﺗﻬﯿﻪ ﻣ ﺷﻮد.
ﺣﻨﺎ
ﺣﻨﺎ از ﺟﻤﻠﻪ ﺳﻮﻏﺎت ﮐﺮﻣﺎن اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﻌﻤﻮﻻ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان دارو و رﻧ ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده ﻗﺮار ﻣ ﮔﯿﺮد.ﻧﺮﻣﺎﺷﯿﺮ ﯾ از ﻧﻮاﺣ ﻣﻬﻢ
ﺗﻮﻟﯿﺪ ﺣﻨﺎ در اﯾﺮان اﺳﺖ.
ﭘﺴﺘﻪ
رﻓﺴﻨﺠﺎن رﺗﺒﻪ اول ﺗﻮﻟﯿﺪ و ﺻﺎدرات ﭘﺴﺘﻪ اﯾﺮان را دارد .اﻧﻮاع ﭘﺴﺘﻪ ﮐﺮﻣﺎن ﻋﺒﺎرﺗﻨﺪ از  :اوﺣﺪی  ،ﻓﻨﺪﻗ ، ﮐﻠﻪ ﻗﻮﺟ ﯾﺎ اﺣﻤﺪ
آﻗﺎﯾ ، ﺳﺒﺰ ﭘﺴﺘﻪ  ،ﺳﻔﯿﺪ ﭘﺴﺘﻪ  ،ﺷﺴﺘ واﺣﺪی ،ﺑﺎداﻣ ، ﮐﺪوﯾ ، ﮐﺮﻣﺎﻧ ، رﺑﺎﻃ ، راوری  ،ﻗﺮﻣﺰ  ،ﻣﻤﺘﺎز  ،اﺑﺮاﻫﯿﻤ، اﮐﺒﺮی ،
اﻣﯿﺮی  ،ﭘﺎﮐﺰاد
زﯾﺮه
ازﺟﻤﻠﻪ ﻣﻬﻢ ﺗﺮﯾﻦ و ارزﺷﻤﻨﺪ ﺗﺮﯾﻦ ﺳﻮﻏﺎت ﮐﺮﻣﺎن  ،زﯾﺮه ﺳﯿﺎه ﮐﻮﻫ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻋﻄﺮ آن ﻓﻀﺎ را ﭘﺮ ﻣﯿﻨﺪ و ﺑﺎ اﻓﺰودن آن ﺑﻪ ﭘﻠﻮ و
ﺳﺎﯾﺮ ﺧﻮراﮐ ﻫﺎ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﭘﻨﯿﺮ وﻣ ﺗﻮان از ﺧﻮاص ﻋﺪﯾﺪه و داروﯾ آن اﺳﺘﻔﺎده ﮐﺮد
ﻗﻮﺗﻮ
اﯾﻦ ﺧﻮراﮐ ﺧﻮﺷﻤﺰه و ﺑ ﻧﯿﺎز از ﺗﻌﺮﯾﻒ و ﺑﯿﺎن ﻗﻮت آن  ،ازﺟﻤﻠﻪ ﺳﻮﻏﺎﺗ ﻫﺎﯾ اﺳﺖ ﮐﻪ ﮐﻤﺘﺮ ﻣﺴﺎﻓﺮ و ﮔﺮدﺷﺮی ﺑﺪون ﺧﺮﯾﺪ
آن ﺷﻬﺮ ﻣﺎرا ﺗﺮک ﻣ ﮐﻨﺪ.
ﻗﻮﺗﻮ از آﺳﯿﺎب ﮔﯿﺎﻫﺎن ﻣﻔﯿﺪی ﭼﻮن ﺷﺎﻫﺪاﻧﻪ  ،ﺧﺮﻓﻪ  ،ﮐﻨﻒ ،ﺑﺬر ﮐﺘﺎن  ،ﻣﻮرداﻧﻪ ،و… ﺑﻪ دﺳﺖ ﻣ آﯾﺪ و از ﺟﻤﻠﻪ واﺟﺒﺎت ﭘﺬﯾﺮاﯾ
ﮐﺮﻣﺎﻧ ﻫﺎ ﺑﺨﺼﻮص در ﻣﺮاﺳﻢ ﺗﻮﻟﺪ ﻧﻮزاد اﺳﺖ.
اﻧﻮاع دﯾﺮی از ﻫﻤﯿﻦ ﻧﻮع ﺗﻨﻘﻼت ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻗﻬﻮه  ،ﻧﺨﻮد ،ﭘﺴﺘﻪ ای  ،ﻧﺎرﮔﯿﻠ و… وﺟﻮد دارد ﮐﻪ ﻧﯿﺰ ﺧﻮﺷﻤﺰه و ﻣﻘﻮی اﺳﺖ.
ﻻزم ﺑﻪ ﯾﺎدآوری اﺳﺖ ﮐﻪ ﻫﻤﻮﻃﻨﺎن ﻣﺴﺎﻓﺮ اﯾﻦ ﺧﻮراﮐ را ﺑﻪ ﻧﺎم ﻗﺎووت ﻣ ﺷﻨﺎﺳﻨﺪ اﯾﻦ واژه ﺗﺮﮐ اﺳﺖ و از زﻣﺎن ﺗﺮﮐﺎن ﻏﺰ در
ادﺑﯿﺎت ﮐﺮﻣﺎﻧ ﺟﺎی ﮔﺮﻓﺘﻪ.
ﻋﻠﺖ دوﮔﺎﻧ اﯾﻦ واژه آن اﺳﺖ ﮐﻪ ﺗﺮک ﻫﺎ ﮔﺎه ﻗﺎووت را ﺑﺪون اﻟﻒ و ﻗﻮوت وی ﻧﻮﺷﺘﻨﺪ.از اﻧﺠﺎ ﮐﻪ ﺑﯿﺎن اﯾﻦ ﮐﻠﻤﻪ دﺷﻮار و
ﺳﻨﯿﻦ ﺑﻮد ﮐﺮﻣﺎﻧ ﻫﺎ ﺑﺎ ﺟﺎﺑﺠﺎ ﮐﺮدن ﯾ او از آن واژه زﯾﺒﺎ و ﺑﺎ ﻣﺴﻤ ﺑﻪ ﻧﺎم ﻗﻮﺗﻮ ﺳﺎﺧﺘﻨﺪ .
ﮐﺘﯿﺮا
اﯾﻦ ﺻﻤﻎ ﮔﯿﺎﻫ ﮐﻪ ﺑﻪ زﺑﺎن اﻧﻠﯿﺴ ﻧﺎﻣﯿﺪه ﻣ ﺷﻮد  ،ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻔ دارد ﮐﻪ ﺑﻪ ﺻﻮرت درﺧﺘﭽﻪ ﯾﺎ ﮔﯿﺎﻫﺎن ﻋﻠﻔ ﭼﻨﺪ ﺳﺎﻟﻪ
در اﯾﺮان ﺑﻪ ﻃﻮر ﮐﻠ آﻧﻬﺎ را ﮔﻮن ﻣ ﻧﺎﻣﻨﺪ.در ﻣﺘﻮن ﻃﺐ ﺳﻨﺘ اﯾﻦ ﮔﯿﺎﻫﺎن ﺑﺎ ﻧﺎم ﻫﺎی ﻋﺮﺑ» ﻣﺤﻠﺐ اﻟﻌﻘﺎب« و »اﺻﺎﺑﻊ
اﻟﻐﺮوس« ﻣﻌﺮﻓ ﺷﺪه اﻧﺪ.
ﺧﺮﻣﺎ
ﻧﺨﻞ ﺧﺮﻣﺎ در ﻧﻘﺎط ﻣﺘﻌﺪدی از اﺳﺘﺎن ﮐﺮﻣﺎن ﺑﻪ ﻋﻤﻞ ﻣ آﯾﺪ ﺗﻨﻪ ﺑﻠﻨﺪ و ﺑﺮگ ﻫﺎی ﭘﻬﻦ ﻧﺨﻞ در اﮐﺜﺮ ﻧﻘﺎط اﯾﻦ ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺑﻪ ﭼﺸﻢ ﻣ
ﺧﻮرد.ﻣﻌﺮوف ﺗﺮﯾﻦ ﺧﺮﻣﺎی ﮐﺮﻣﺎن در ﺑﻢ و ﭘﺲ از آن در ﺷﻬﺪاد ﺑﻪ دﺳﺖ ﻣ آﯾﺪ.
ﺻﺮﻓﻨﻈﺮ از ﺑﻬﺘﺮﯾﻦ اﻧﻮاع ﻗﻨﺪ ﺑ ﺿﺮر  ،ﻣﻔﯿﺪ و ﻣﻮرد ﻧﯿﺎز ﺑﺪن اﻧﺴﺎن ﮐﻪ ﺑﻪ وﻓﻮر در ﺧﺮﻣﺎ ﯾﺎﻓﺖ ﻣ ﺷﻮد  ،اﯾﻦ ﻣﺤﺼﻮل

ﮐﺸﺎورزی ﺳﺮﺷﺎر از ﺳﻠﻮﻟﺰ  ،آﻫﻦ  ،وﯾﺘﺎﻣﯿﻦ آ ووﯾﺘﺎﻣﯿﻦ ب  ،ﻓﺴﻔﺮ  ،ﮐﻠﺴﯿﻢ  ،ﻣﻨﻨﺰ و ﻣﻮاد ﻣﻌﺪﻧ ﻓﺮاوان اﺳﺖ
 ۱۲درﺻﺪ از ﻧﺨﻠﺴﺘﺎن ﻫﺎی اﯾﺮان در ﮐﺮﻣﺎن ﻗﺮاردارﻧﺪ در ﮐﺮﻣﺎن اﻧﻮاع ﺧﺮﻣﺎ ﺑﺮای ﻣﺼﺎرف ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺑﻪ دﺳﺖ ﻣ آﯾﺪ ﮐﻪ
ﻣﻌﺮوﻓﺘﺮﯾﻦ آﻧﻬﺎ ﺧﺮﻣﺎی ﻣﻀﺎﻓﺘ و ﺧﺮﻣﺎی ﺑﺰﻣﺎﻧ اﺳﺖ .ﺧﺮﻣﺎ را ﺑﺼﻮرت ﺗﺎزه ﯾﺎ ﺧﺸ ﺷﺪه ﻣﺼﺮف ﻣﯿﻨﻨﺪ .رﻃﺐ ﺗﺎزه
ﻣﻀﺎﻓﺘ ﺑﺎ رﻧ ﻗﻬﻮه ای و ﭘﻮﺳﺖ ﻟﻄﯿﻒ از ﺧﻮش ﺧﻮراک ﺗﺮﯾﻦ ﺧﺮﻣﺎﻫﺎی ﺑﺪﺳﺖ آﻣﺪه در ﺟﻬﺎن اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﻄﻠﻮﺑﯿﺖ ﺑﯿﻦ اﻟﻤﻠﻠ
دارد.

