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کـــــافه

گول حجم «بریونی» را نخورید
اگــر از خــوردن هــر روزه پلو
خســته شــده ایــد اشــکالی
نــدارد بــه اصفهــان بروید.
فرهنــگ غذایی این شــهر
بــه گونــهای اســت کــه اکثر
غذاهای اصیل آنبدونپلو
و بهصــورت تریــد یا تیلیت
ســرو میشــود .یکــی از این
غذاهــا «بریونــی» معروف
اصفهــان اســت کــه بــا آب
گوشــتی که در کنار آن ســرو
میشــود میتواند حسابی
روزتان را بسازد .گول حجم
کــم این غــذا را نخورید این
غــذا آنقدر مقوی اســت که
نمیتوانیــد بیشــتر از یــک
بریانیبخورید.

«دنده کباب» با طعم ناب روغن کرمانشاه

اصــا مگــر میشــود بــه
کرمانشــاه رفت و سراغی
از «دنده کبــاب» نگرفت.
حتــی اگــر اهــل غذاهــای
گوشــتی هم نیستید حتماً
برای یک بار هم که شــده
دنــده کبــاب را امتحــان
کنید .میتوانیــد مطمئن
باشــید کــه در هیــچ
کــدام از شــهرهای ایــران
نمیتوانید دنده کباب کرمانشــاه همراه با برنج آغشــته به روغن کرمانشــاهی را با همان طعم
ناب زادگاهشان پیدا کنید.

«گردالوی» خوشمزه
تبریزیها را از دست ندهید

ســفر بــه تبریــز جــزو ســفرهایی اســت
کــه مــزه و خاطــره آن بیــش از آنکــه در
دوربینهایتان به یــادگار بماند زیر زبانتان
ثبت میشــود .اگر بر فرض محــال بتوانید
قیــد خــوردن «رابیــه»« ،نوقــا»« ،اریــس،
لــوز» ،راحتالحلقوم ودیگر شــیرینیهای
معــروف ایــن شــهر را بزنید اما نمیشــود
ســراغ «کوفته تبریــزی» را نگرفت .غذایی
خوشــمزه کــه بــر عکــس ظاهــر ســادهاش
هــزار فــوت و فــن بــرای پختــن آن نیــاز
است.
جــدا از آب چــرب و چیلــی ایــن کوفتــه که
جــان میدهد بــرای یــک تلیت درســت و
حســابی ،در دل ایــن گردآلــوی خوشــمزه
آن قــدر گــردو ،آلــو ،مــرغ ،تخــم مــرغ
پختــه ،زرشــک و ...جــا خــوش کــرده کــه
خیلیهــا همه کوفتــه به آن بزرگــی را تنها
بــه عشــق رســیدن بــه مخلفات وســطش
میخورنــد پس شــما هــم خوردنــش را از
دست ندهید.

«اوجیزگ» آبگوشت
بدون گوشت سیستانی

برای خوردن «آغوز مسما» راهی مازندران شوید
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درســت اســت کــه طعــم
اکبر جوجههــای معروف
این استان زبانزد است اما
پیشــنهاد امروز ما به شما
«آغوز مسماســت» .حتی
اگر درگیر رژیم باشید این
غــذا آنقدر اشــتها برانگیز
بــوده کــه نمیتوانیــد از
آن بگذریــد .ایــن خوراک
خوشــمزه کــه در ترکیــب
خود گوشــت اردک ،گردو ،پیاز ســرخ شده ،رب انار ،آب ،شــکر ،دانهای ساییده شده انار و ادویه
دارد ،با برنج یا نان و انواع ترشیهای محلی سرو میشود .البته به گفته مردم این استان کمتر
رســتورانی در مازنــدران غذاهای محلی را ســرو میکنــد اما میشــود روی میهماننوازی مردم
این اســتان و خوردن غذای محلی در روســتاها حساب کرد .اگر بیشــتر از چند روز در این استان
ماندید حتماً«کیی پال»« ،بشــته واش»« ،خورشــت ســیر انــار»« ،باقال وابیــج» و بقیه غذاهای
محلی را نیز تجربه کنید.

اگر مســیرتان بــه این اســتان زیبا افتــاد حتماً
از سمبوســههای محلــی آنجا بچشــید اما اگر
بــاز هم دلتــان غذای محلی خواســت ســری
به رســتوران زابــل و زاهدان بزنید و ســفارش
«کشــک زرد»را کــه یکــی از معروفتریــن
غذاهــای ایــن اســتان اســت بدهیــد .البتــه
خــوردن «اوجیــزک» کــه همــان آبگوشــت
محلی سیســتان و غذایی شــبیه به «اشــکنه»
اســت هــم خالــی از لطــف نیســت .البتــه
ایــن غــذا بــر عکــس اســمش اصــاً گوشــت
ندارد.

