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تجربه مزههای جدید در سفرهای نوروزی
شیما جهان بخش
خبرنگار

اگر در ســفرهایتان بهدنبال تجربههای جدید غذا
هســتید ،این بار باید قید خوردن غذاهای تکراری
را بزنیــد و بهجــای آن بــا امتحان کــردن غذاهای
محلی شــهری که به آن ســفر کرده اید ،دلی از عزا
در بیاورید .فکــرش را بکنید به اصفهــان رفته اید
و بهجــای چشــیدن طعم «بریانی»هــای معروف

آن که آوازه جهانی دارد ،وســط یکی از پارکهای
شــهر بســاط جوجه کباب را مهیا کنید ،یا به رشت
بروید و «میــرزا قاســمی» نخورید .اگر ایــن کار را
کردیــد بدانید نصــف عمرتــان بر فناســت چون
حتــی در روزهــای شــلوغ کاری هــم میتوانیــد از
نزدیکترین رســتوران جوجه کباب سفارش دهید
اما این غذاهای ســنتی هستند که شــش دانگ به
اسم همان شهر ثبت شــده و کمتر میتوانید آنها

شهر «خالق غذا» به همه سلیقهها جواب میدهد
تنــوع غذایــی گیــان بــه قــدری زیــاد اســت کــه
میتواند یک تنه جوابگوی تمام سلیقهها باشد.
همین تنوع سبب شده در سالهای گذشته اسم
این استان بهعنوان «شهر خالق غذا» در یونسکو
به ثبت برسد .همین تنوع غذایی هر کدام از ما را
بارها به عشق خوردن «کته کباب»های بینظیر،
«ماهی کباب» و «باقال قاتوق»« ،میرزا قاسمی»،
«مــرغ ترش»« ،اناربیج»« ،ســیر قلیه» و ...راهی
گیــان کرده امــا نوروز امســال زمــان تجربههای
جدید اســت .بــه همین خاطر اگر ایــن بار به این
اســتان رفتید حتماً خوردن «آلو مسما» را نیز در

برنامــه غذایــی خــود بگنجانید .ترکیب وسوســه
برانگیــزی از گوشــت مرغ یا مرغابــی ،بادمجان،
گوجــه فرنگــی ،آلــو بخــارا ،آلــو ســیاه ،رب گوجه
ترش ،شکر و  ...که بشدت پیشنهاد میشود.

مشهد رفتی حتم ًا «شیشلیک» بزن
درســت اســت کــه مشــهد بــه خاطــر وجــود
آرامــگاه و حــرم امــام رضــا(ع) بــه قطــب
گردشگری مذهبی کشور تبدیل شده ،اما کمتر
گردشــگری میتوانــد به این شــهر ســفر کند و
ازخوردن «شیشــلیک» و «شــله مشــهدی» به
ســادگی بگــذرد .راســتی اگــر پای ثابــت دیزی
خوری هســتید «دیــزی ســنگی»های معروف
ایــن شــهر را نیز امتحــان کنید؛ اصالً پشــیمان
نمیشــوید .البتــه ســایر غذاهــای ســنتی ایــن
شــهر ماننــد «رشــته پلــو»« ،آش لخشــک»،

«قورمه گوســفندی»« ،شــیر برنــج»« ،دیگچه
مشــهدی»« ،اشــکنه قوروت» و دیزی ســنگی
نیز طرفدارهای خودشان را دارد.

کـــــافه

پی
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د غذا

را جایــی دیگر بیابید .اگر تصمیــم گرفته اید نوروز
امسال به سراغ غذاهای محلی بروید اصالً نگران
نباشــید؛ بیشــتر این غذاها آن قدر اسم و رسمدار
هســتند کــه نیــاز بــه معرفــی ندارنــد و میتوانید
در اولیــن رســتوران هر شــهر طعم غــذای محلی
معروف آنجا را در گوشــهای از ذهنتان ثبت کنید.
اما با وجود این ،سری به گوشه کنار «ایران زمین»
میزنیم تا بدانیم در هر شهری چه بخوریم.

شهرت جهانی «فالفل»
وسوسه انگیز خوزستانی

اگر نوروز امسال به خوزستان رفتید اصالً نگران
تهیه غذا نباشید بدون شک در هر هتلی که مستقر
شــوید یا حتــی در کمپهای اســکان موقــت چادر
بزنید باز هم تنها چند دقیقه تا اولین ایستگاه شکم
در این شهر فاصله دارید .اصالً فکرش را نکنید که
به خوزســتان بروید و چشــیدن طعم تند و آتشین
«فالفل» و «سمبوسه»های معروف آن را از دست
بدهید .البته «پوکورا»« ،قلیــه ماهی»« ،نافلههای
خوزســتانی» و «ماهیهــای تنــوری َصبــور» هم از
خوشــمزههای ایــن اســتان اســت ،امــا فالفلهای
معروف این استان کاری کردهاند کارستان.

طعم «کباب بز» را در
جزیره هرمز بچشید

«کالنه» و «قایرمه» فست فود کردستانی

اگــر خــوردن غذاهــای ارگانیک و تهیه شــده از
مــواد اولیه تــازه برایتــان مهم اســت حتماً به
کردســتان برویــد چــون آن طــور کــه مردمــان
محلــی ایــن اســتان میگویند اینجــا همه چیز
از طبیعت بکر و دســت نخورده تهیه میشود
و هیــچ گونه مــواد افزودنی در تهیــه غذاها به
کار نمــیرود .البتــه یافتــن غذاهــای بومــی در
ایــن اســتان کار ســختی نیســت میتوانیــد بــه
اولین رســتوران بروید و با ســفارش «خورشت
ریــواس» کــه معروفتریــن غــذای این اســتان
اســت حســابی لذت ببریــد .اگر اهــل غذاهای
فســت فودی هم هستید میتوانید «کالنه» که
شــباهت زیــادی به پیتــزا دارد یــا «قایرمه» که

همان «کنگر ســوخاری» است را امتحان کنید.
در نــگاه اول قایرمــه شــباهت زیــادی به پیش
غذاهــای خارجی دارد ،اما مطمئن باشــید که
طعــم این غــذا را تنها میتوانید در کردســتان
آن هــم فقــط فروردیــن مــاه کــه ریــواس تازه
وجود دارد ،تجربه کنید.

طرفدار غذاهای دریایی هســتید؟ به هرمزگان
ســفر کنید تا چند روز حســابی ماهی ،میگو و دیگر
غذاهای دریایــی را بخورید .اینجا میتوانید بعد از
گذرانــدن یک روز در کنار ســواحل بینظیر و خرید
از بازارهــای رنگارنــگ بــا خــوردن «مثعنــکاس»،
«زیبــون»« ،کلمبــا»« ،ماهــی برشــته»« ،پودینــی
کوســه»« ،هواری چکو میگ»« ،کوکو ماهی شیر» و
«کاتوغ» حسابی لذت ببرید اما خوردن «کباب بز»
که تنها در جزیره قشم میتوانید به سراغ آن بروید
اصلیترینپیشنهاداست.
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