


 

 

  

  

 یا تازه کتاب راياخ زد،يانگ یم بر را انشیآشنا یشگفت او یانرژ و پشتکار که ميلوئ دایو
 و است جهان سراسر زبانان یسيانگل به یرانیا یآشپز یمعرف یبرا بار نیا که داده انتشار

  .کرد اريبس ریتقد او تالش از دیبا راستا نیا در

 هايخوراک نیا از یاريبس در روغن. هستند سالم اريبس یرانیا یغذاها: "دیگو یم ميلوئ دایو
. کرد درست گوشت بدون توان یم را یرانیا یغذاها از یبرخ. رود یم کار به کم مقدار به
 و بهداشت یبرا که است وهيم یحت و جاتیسبز از مملو یرانیا یخورشها از یاريبس

 با اگر ،یرانیا یغذا که بشناسانم ايدن به خواهم یم من. دارد اريبس تياهم بدن سالمت
 از خواهم یم را رسالت نیا. باشد سالم اريبس تواند یم شود، هيته کم گوشت و روغن
  ".دهم انجام یسيانگ زبان به دمیجد کتاب انتشار قیطر

 و ذبح مقررات تیرعا) Iranian Cuisine ای »یرانیا یآشپز« نام با( کتاب نیا یهايژگیو از یکی
 یم تر سالم را یرانیا یغذاها واقع در و شود یم دهينام" کاشر" که است یهودی یآشپز
  .اند بوده شگاميپ سالم یغذاها هيته در ايدن جوامع نيب در کاشر، تیرعا با انیهودی رایز – کند

 یفارس خط و زبان به مطالب ،یسيانگل زبان کنار در که است آن ميلوئ دایو کتاب گرید یژگیو
  .است یسيانگل – یفارس کتاب نیا واقع در و شده نوشته زين

 شمار نیشتريب که باورم نیا بر من: "دیگو یم کتاب بودن زبانه دو علت درباره ميلوئ دایو
 خواست یم دلم. باشند کایآمر ميمق زادگان یرانیا و انيرانیا کتاب، نیا از کنندگان استفاده

 که یرانیا خانواده کی ای و کرده، ازدواج یکائیآمر دختر کی با پسرش که یرانیا شوهر مادر
 تیرعا. کنند یمعرف خود یسبب بستگان نیا به را یرانیا یآشپز بتوانند دارد، یکائیآمر داماد



 

 

 یم امکان زين متحده االتیا انیهودی به ،یرانیا یغذاها پخت دستور نگارش در کاشر اصول
  ".شوند آشنا ما فرهنگ از یبخش با دهد

 جاتيترش و نهایريش مرباها، ساالدها، و است مختلف یبخشها یدارا »یرانیا یآشپز« کتاب
 وهيش به مربوط کتاب یاصل فصول یول. دارند را خود ژهیو یبخشها) یالکل مشروبات یحت و(
 یماه انواع پخت و آبگوشتها ،یگوشت یهايخوراک مختلف، یها خورش پلو، و چلو انواع هيته

  .است

 نیا در و اند داشته تخصص خود یخیتار زادگاه در زين شراب انواع یبرخ هيته در رانیا انیهودی
 مختلف، یها هیادو با که عرق انواع و نعنا عرق مشکک، عرق آلبالو، عرق هيته وهيش کتاب
  .است شده داده حيتوض شود یم درست لبو یحت و) مرکبات ینوع( اتروق انار، ،یجعفر

  .اي از آتاب آشپزي ايراني است آنچه در زير مالحظه مي آنيد ،گزيده
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