


 هستند؟ هنری اثر زیر های گزینه از یک کدام
 داوینچی؟ ژکوند لبخند

 بتهوون؟ نهم سمفونی
 فردوسی؟ حکیم شاهنامه
 سبزی؟ قورمه

 چهارم گزینه ی اما .نمی دهد راه خود به تردیدی کسی تقریبا اول گزینه ی سه مورد در
 نه البته .کرده خود درگیر را زیبایی شناسی و هنر منتقدان اخیر دهه های در که چالشی ست

 محسوب هنری اثر یک غذا و هنرمند یک آشپز آیا که سوال این بلکه سبزی، قورمه خود
 عنوان به آشپزی و غذا هنر حول فلسفی لعاب و رنگ با استدالل  چند ادامه در می شود؟

 .کنیم می بررسی را هنر
 

 

 ایا اشپزی یک هنر است ؟

https://www.karafeed.com/%d8%af%d8%b1%d8%a8%d8%a7%d8%b1%d9%87-%d8%ba%d8%b0%d8%a7%db%8c-%d8%ad%d8%a7%d8%b6%d8%b1%db%8c-%d8%a8%d8%a7%db%8c%d8%af-%d8%a8%d8%af%d8%a7%d9%86%db%8c%d9%85-%da%a9%d9%87/


 هنری اثر زوال و ماندگاری
 انگشت ماندگاری موضوع روی هستند هنری اثر یک عنوان به غذا تلقی مخالف که منتقدانی

 این نظر از .دهد ادامه خود حیات به آن خلق زمان از فارغ می بایست هنری اثر یک این که .می گذارند
 محسوب هنری اثر ... و داوینچی ژکوند لبخند آنژ، میکل داوود مجسمه بتهوون، نهم سمفونی دسته

 "؟!نامید هنری اثر می شود ناپدید و آماده دقیقه چند عرض در که را املتی می شود چطور" اما می شوند
 سرانجام و می شود غوطه ور ما معده ی اسید در و بلعیده که غذایی اگر است شرم آور بسیار غذا؟ هنر"

 !"کنیم تلقی هنر را است آبریزگاه آن
 عده این .نیست منصفانه شکل این به داوری اساسا باورندکه این بر آشپزی هنر مدافعان مقابل در اما

 :می کنند قیاس اجرامحور هنرهای با را آشپزی
 پیدا نمود آنها اجرای زمان در تئاتر حتی و جاز نظیر موسیقی سبک های از بسیاری حقیقی زیبایی"

 "می کند
 :می کنند نگاه موضوع این به تجربه گرایانه دیدگاهی از این که یا
 "می دهد دست ما به قبل دفعه از متفاوت تجربه ای و احساس هنری اثر یک شنیدن یا دیدن هربار با"

 دارای نیز غذاها می کنند، تبعیت خود خاص هارمونی و سازبندی ها از موسیقی قطعات که همانطور
 .می شود کمک زمان گذر در آنها ثبات به تولید، بار هر با که هستند خود به مربوط دهنده تشکیل مواد
 به وابسته آن ماندگاری که کنیم تصور اصلی نسخه ی یک را بتهوون نهم سمفونی اگر نهایت در

 بمثابه هم سبزی قورمه دوباره ی و دوباره طبخ است، مختلف نوازندگان توسط متعدد اجراهای
 .است کرده تضمین را آن ماندگاری اولیه، دستورپخت از متعددی اجراهای

 

 ایا اشپزی یک هنر است ؟



 هنری اثر لذت
 

 هست خوشایندی چیز چه نقاشی یک دیدن در برید؟ می لذت موسیقی یک چیز چه از شما
 می درک طریق چه از معماری شاهکار یک سازد؟ می هنری تجربه یک آن از که

 شود؟
 چه حس دو این در و است؛ بینایی به منوط نقاشی و شنوایی حس به وابسته موسیقی
 نیست؟؟ چشایی حس در که هست فضیلتی

 وجود دلیلی چه هستند، هنری تجربه ی به هایی دروازه شنیداری لذت و بصری لذت اگر
 نباشد؟ تجربه ای چنین به دریچه یک چشایی حس که دارد
 دیداریست، تجربه ی بر عالوه بعدی سه تجربه ای برانگیختن به معماری هنر ظرافت اگر
 درگیر انسان وجود از دیگری پنهان ابعاد با بویایی و چشایی حس جز به هم آشپزی هنر
 . .... و نیازی بی تنوع، رخوت، و نشاط سنگینی، و سبکی حس :شود می

 می نشان ما به هنر سمت به زیادی راههای غذا، در نهفته لذت های که است این واقعیت
 .دهند

 

 ایا اشپزی یک هنر است ؟



خب متوجه شدیم که اشپزی یک هنر است اما برای 

خلق  هر نوع اثر هنری نیاز داریم با فوت وفن ان 

پس برویم با نکات  ,هنر اشنایی داشته باشیم 

 !غذاهای مختلف اشنا بشویم





 مواد اولیه
 (نفر ۶برای )مواد الزم 

 
به یک اندازه و  جعفری و گشنیز ،تره)سبزی قورمه 

 ؛ یک کیلوگرم(شنبلیله یک سوم مقدار آن ها
 گرم ۵۰۰گوشت خورشتی با استخوان؛ 

 ؛ دوسوم لیوانلوبیا قرمز
 لیمو عمانی؛ پنج عدد

 بزرگ؛ یک عدد پیاز
 آبغوره به مقدار الزم 

 به مقدار الزم زردچوبه و فلفلنمک 

 

https://www.hamshahrionline.ir/news/177465/%D8%A2%D8%B4%D9%86%D8%A7%DB%8C%DB%8C-%D8%A8%D8%A7-%D8%AE%D9%88%D8%A7%D8%B5-%D8%AA%D8%B1%D9%87-%D9%81%D8%B1%D9%86%DA%AF%DB%8C
https://www.hamshahrionline.ir/news/51492/%D8%A2%D8%B4%D9%86%D8%A7%DB%8C%DB%8C-%D8%A8%D8%A7-%D8%AE%D9%88%D8%A7%D8%B5-%DA%AF%D8%B4%D9%86%DB%8C%D8%B2
https://www.hamshahrionline.ir/news/55218/%D8%A2%D8%B4%D9%86%D8%A7%DB%8C%DB%8C-%D8%A8%D8%A7-%D8%AE%D9%88%D8%A7%D8%B5-%D8%AC%D8%B9%D9%81%D8%B1%DB%8C
https://www.hamshahrionline.ir/news/6890/%D8%A2%D8%B4%D9%86%D8%A7%DB%8C%DB%8C-%D8%A8%D8%A7-%D8%AE%D9%88%D8%A7%D8%B5-%D9%84%D9%88%D8%A8%DB%8C%D8%A7
https://www.hamshahrionline.ir/news/38519/%D8%A2%D8%B4%D9%86%D8%A7%DB%8C%DB%8C-%D8%A8%D8%A7-%D8%AE%D9%88%D8%A7%D8%B5-%D9%BE%DB%8C%D8%A7%D8%B2
https://www.hamshahrionline.ir/news/160581/%D8%A2%D8%B4%D9%86%D8%A7%DB%8C%DB%8C-%D8%A8%D8%A7-%D8%AE%D9%88%D8%A7%D8%B5-%D9%81%D9%84%D9%81%D9%84-%D8%B3%DB%8C%D8%A7%D9%87
https://www.hamshahrionline.ir/news/196958/%D8%A2%D8%B4%D9%86%D8%A7%DB%8C%DB%8C-%D8%A8%D8%A7-%D8%AE%D9%88%D8%A7%D8%B5-%D8%B2%D8%B1%D8%AF%DA%86%D9%88%D8%A8%D9%87


 نکات و فوت و فن 
از زیاد سرخ کردن سبزی خودداری کنید چون 1.

باعث تیره شدن و از دست دادن خواص غذایی آن 

 .می شود

به خاطر این که در قرمه سبزی از لوبیا استفاده 2.

اما برای . می شود ممکن است این غذا نفاخ باشد

جلوگیری از این مشکل شما می توانید لوبیا را از 

شب قبل خیس کنید و چند بار آب آن را عوض کنید 

 .تا کامل نفخ آن گرفته شود

همچنین شما می توانید برای خوشمزه تر شدن و یا 3.

چرب تر شدن قورمه سبزی خود از عصاره قلم نیز 

 .استفاده کنید

 به گوشت نباید نمک زد زیرا سفت می شود4.

 





 مواد اولیه
 مواد الزم برای تهیه ته چین مرغ

 
  پیمانه ۵رنج 

 ماست چکیده و کمی ترش یک لیوان 
 عدد 3 تخم مرغ زرده

 سفیده تخم مرغ یک عدد
  پیمانه 2سینه مرغ آب پز شده 
 پیاز متوسط یک عدد

 گالب یک قاشق غذاخوری
 کره سه قاشق غذاخوری

 و زرشک به مقدار الزم دارچین خالل بادام و پسته،
 ، فلفل به مقدار الزمزردچوبه ،نمک

 
 

https://www.hamshahrionline.ir/news/26138/%D8%A2%D8%B4%D9%86%D8%A7%DB%8C%DB%8C-%D8%A8%D8%A7-%D8%AE%D9%88%D8%A7%D8%B5-%D8%AA%D8%AE%D9%85-%D9%85%D8%B1%D8%BA
https://www.hamshahrionline.ir/news/3578/%D8%A2%D8%B4%D9%86%D8%A7%DB%8C%DB%8C-%D8%A8%D8%A7-%D8%AE%D9%88%D8%A7%D8%B5-%D8%AF%D8%A7%D8%B1%DA%86%DB%8C%D9%86
https://www.hamshahrionline.ir/tag/%D9%85%D8%AC%D9%84%D9%87+%D9%86%D9%85%DA%A9
https://www.hamshahrionline.ir/news/196958/%D8%A2%D8%B4%D9%86%D8%A7%DB%8C%DB%8C-%D8%A8%D8%A7-%D8%AE%D9%88%D8%A7%D8%B5-%D8%B2%D8%B1%D8%AF%DA%86%D9%88%D8%A8%D9%87


 نکات و فوت و فن 

نوع ماستی که در ته چین استفاده می کنیم در طعم و 1.

عطر غذا بسیار مهم است بنابراین در انتخاب نوع 

پیشنهاد . ماست باید دقت الزم و کافی را داشته باشیم

می شود برای خوشمزه تر شدن ته چین از ماست 

 .چکیده استفاده شود

برای داشتن یک ته چین مجلسی، خوشمزه و زیباتر 2.

 .می توان از میزان بیشتری زعفران استفاده کرد

طعم بهتر ان می توان از هل و گالب استفاده برای 3.

 شود

 





 مواد اولیه

 پیمانه 3برنج 
 هویج نیم کیلو

 گرم 4۰۰گوشت بدون استخوان 
 عدد 2پیاز 

 قاشق غذاخوری 1رب گوجه فرنگی 
 قاشق غذاخوری 2شکر 

 روغن به میزان الزم
 نمک و فلفل و زردچوبه و دارچین به میزان الزم

 سیب زمینی یا نان برای ته دیگ
 



در صورتی که می خواهید این غذای خوشمزه را با 1. نکات و فوت و فن 

گوشت مرغ درست کنید، کافیست که گوشت چرخ 

کرده را حذف کنید و به جای ان از سینه مرغ 

تنها کاری که باید انجام دهید چرخ . استفاده کنید

کردن گوشت مرغ و درست کردن کوفته ها قلقلی با 

 .مرغ است، روش پخت غذا هیچ تفاوتی ندارد

برای عطر و طعم بهتر میتوانید به ان هل اضافه 2.

 کنید

میزان شکر که اضافه میشود بستگی به میزان 3.

 داردشیرینی مورد نظر 

مي توانید هویج سرخ شده را همراه برنج دم نکنید تا 4.

نرم نشوند و موقع سرو آنها را گرم کنید و روی پلو 

 .بریزید

 



https://blog.okcs.com/2018/08/ashpazi/%d8%b7%d8%b1%d8%b2-%d8%aa%d9%87%db%8c%d9%87-%d8%aa%db%8c%d8%b1%d8%a7%d9%85%db%8c%d8%b3%d9%88-%d8%ae%d8%a7%d9%85%d9%87%e2%80%8c%d8%a7%db%8c-%d9%be%d8%aa%db%8c-%d8%a8%d9%88%d8%b1/


 مواد اولیه
 نفر ۴برای مواد الزم 

 بسته 1: بیسکوییت پتی بور 
 عدد در دمای محیط 1: تخم مرغ

 لیوان نصف  : شکر
 لیوان 2: شیر سرد

 قاشق غذاخوری 2: نشاسته ذرت
 قاشق غذاخوری 2: آرد  

 گرم ۶۰: کره نرم شده
 قاشق چایخوری 1: وانیل

 گرم 1۰۰تا1۵۰: خامه صبحانه یا خامه زده شده
 قاشق غذاخوری 2: یا نسکافه پودر کاکائو 

 به میزان دلخواه: موز



 نکات و فوت و فن 

دسر پان اسپانیایی را هم می توانید به صورت تک 1.

نفره و در پیاله یا لیوان برای هر نفر درست کنید و 

هم به صورت یک تکه و قالبی در یک همان ظرفی 

که می خواهید دسر را با آن روی میز بیاورید و سرو 

 .کنید

در تهیه دسر پان اسپانیایی می توانید از مغزیجات 2.

 .و یا شکالت تکه ای نیز استفاده کنید
 

توانید دسر پان اسپانیایی را با پودر کاکائو و یا  3.

 .زعفران رنگی کنید برای زیبایی بیشتر دسر
 





 مواد اولیه

 براونی
 

 گرم کره 12۵
 گرم شکالت تخته ای  2۰۰

 (الک کنیم ) شکر دانه ریز 
 دو تا تخم مرغ 

 وانیل  به میزان الزم 
 گرم ارد 1۸۵

 مقدار نمک
 فویل الومینیوم



 نکات و فوت و فن 
رو از فر خارج می کنید، ممکنه کمی براونی وقتی 1.

در کل بخاطر ! پفش بخوابه و ارتفاعش کمتر بشه

و وجود شکالت زیاد براونی تراکم و سنگینی بافت 

 .براونی پف زیادی نداره

سس  رو می تونید به همین شکل ساده یا بابراونی 2.

اسکوپ  سرو کنید یا در کنارش یک شکالتی

 .بذارید بستنی

 از شکر الک شده در این دستور استفاده شود 3.

اگر تمایل دارید شیرینی براونی کمتر باشد میتوانید 4.

 از شکالت تلخ استفاده کنید

 

 

https://blog.okala.com/how-to-make-homemade-ice-cream%F0%9F%8D%A6/
https://blog.okala.com/how-to-make-homemade-ice-cream%F0%9F%8D%A6/
https://blog.okala.com/how-to-make-homemade-ice-cream%F0%9F%8D%A6/


https://www.chetor.com/17357-%da%a9%d8%a7%d9%87%d8%b4-%d8%ae%d8%b7%d8%b1-%d8%a7%d8%a8%d8%aa%d9%84%d8%a7-%d8%a8%d9%87-%d8%a8%db%8c%d9%85%d8%a7%d8%b1%db%8c%e2%80%8c%d9%87%d8%a7%db%8c-%d9%82%d9%84%d8%a8%db%8c/
https://www.chetor.com/17357-%da%a9%d8%a7%d9%87%d8%b4-%d8%ae%d8%b7%d8%b1-%d8%a7%d8%a8%d8%aa%d9%84%d8%a7-%d8%a8%d9%87-%d8%a8%db%8c%d9%85%d8%a7%d8%b1%db%8c%e2%80%8c%d9%87%d8%a7%db%8c-%d9%82%d9%84%d8%a8%db%8c/
https://www.chetor.com/17357-%da%a9%d8%a7%d9%87%d8%b4-%d8%ae%d8%b7%d8%b1-%d8%a7%d8%a8%d8%aa%d9%84%d8%a7-%d8%a8%d9%87-%d8%a8%db%8c%d9%85%d8%a7%d8%b1%db%8c%e2%80%8c%d9%87%d8%a7%db%8c-%d9%82%d9%84%d8%a8%db%8c/
https://www.chetor.com/17357-%da%a9%d8%a7%d9%87%d8%b4-%d8%ae%d8%b7%d8%b1-%d8%a7%d8%a8%d8%aa%d9%84%d8%a7-%d8%a8%d9%87-%d8%a8%db%8c%d9%85%d8%a7%d8%b1%db%8c%e2%80%8c%d9%87%d8%a7%db%8c-%d9%82%d9%84%d8%a8%db%8c/
https://www.chetor.com/88186-%d8%b9%d9%84%d8%a7%d8%a6%d9%85-%d9%82%d9%86%d8%af-%d8%ae%d9%88%d9%86/
https://www.chetor.com/88186-%d8%b9%d9%84%d8%a7%d8%a6%d9%85-%d9%82%d9%86%d8%af-%d8%ae%d9%88%d9%86/
https://www.chetor.com/88186-%d8%b9%d9%84%d8%a7%d8%a6%d9%85-%d9%82%d9%86%d8%af-%d8%ae%d9%88%d9%86/


 مواد اولیه

 دانه فلفل سیاه 2۰
 عدد میخک ۵
 هل سبز ۵

 یک عدد دارچین
 پنج فنجان آب

 قاشق غذاخوری چای سیاه ۵
 سانتی متر از ریشه زنجبیل تازه 1۰

 



 نکات و فوت و فن 
 این چای طبع  بسیار گرم دارد1.

برخالف چای معمولی که با آب درست می شود، در 2.

تهیه ی چای ماساال هم از آب گرم و هم شیر گرم 

همچنین برخی افراد ترجیح می دهند . استفاده می شود

 .که چای را به صورت شیرین بنوشند

 .چای ماساال می تواند به کنترل قندخون کمک بکند3.

چای ماساال حاوی زنجبیل است که ضدتهوعی بسیار 4.

 .قوی محسوب می شود

 



و  دسر و شیرینی 2,غذای اصلی  3خب با نکات 

چای بسیار مقوی  اشنا شدیم همه ی این ها  1

خوش طعم و خوش عطر و بو  ,اثاری هنری زیبا 

 هستند و دستان هنرمند شما می طلبند



 پایان
 خانم یاسمی: نام دبیر  

 سوفیا طاهری 

 کالس اشپزی نهم


