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سراسر ، از جمله دانه های غذایی پر مصرف و محبوب در برنجدر مقاله های گذشته عنوان کردیم که 
یره برنج، و خوراکی های مختلفی هم چون شیر برنج، شفرآورده است و همین سبب شده تا  جهان

 سرکه برنج و مورد هایی از این دست، ساخته و به مصرف کننده ها عرضه شود. 

متنوع، بر این  ، تولید برنج و البته روش های آشپزیبرنجاغلب ایرانی ها، به دلیل محبوبیت فراوان 
تصور هستند که دیگر کشور های جهان، تصور و برداشت متنوع و نوآورانه ای نسبت به پخت غذا 
های مختلف با برنج ندارند. با این حال، در این مقاله به این مهم پی می بریم که دیگر کشور ها نیز 

صرف و روش های مختلفی برای  ستور پخت، م ه، دارند که هر یک ویژپخت برنج هم چون ایران، د
شده در این مقاله می  شته از این، مطلب های یاد  ست. گذ شمند و بحث بر انگیز ا در نوع خود ارز
توانند اندکی مخاطب را از یک نواختی غذا های برنجی رها و با ذائقه و متد های دیگری در پخت 

 . آشنا کنند برنج

 جهانسعی دارد به طور تخصصی به بحث غذا های برنجی در  نگارندهبه همین دلیل، در این مقاله 
بپردازد. تنوع غذا های برنجی و نحوه ی پخت آن ها در سررراسررر جهان، محور های این یادداشررت 

 خواهند بود. 

 

 افغانستان، کابلی پلو

http://www.toorangprint.com/ProductArticle.aspx?ID=454&%DA%86%D8%B1%D8%A7-%D8%A8%D8%B1%D9%86%D8%AC%D8%9F
http://www.toorangprint.com/ProductArticle.aspx?ID=454&%DA%86%D8%B1%D8%A7-%D8%A8%D8%B1%D9%86%D8%AC%D8%9F
http://www.toorangprint.com/ProductArticle.aspx?ID=446&دور-دنیا-با-برنج
http://www.toorangprint.com/ProductArticle.aspx?ID=446&دور-دنیا-با-برنج
http://www.toorangprint.com/ProductArticle.aspx?ID=446&دور-دنیا-با-برنج
http://www.toorangprint.com/ProductArticle.aspx?ID=442&فرآورده-های-برنجی
http://www.toorangprint.com/ProductArticle.aspx?ID=442&فرآورده-های-برنجی
http://www.toorangprint.com/ProductArticle.aspx?ID=468&از-برنج-ایرانی-چه-می-دانیم؟
http://www.toorangprint.com/ProductArticle.aspx?ID=468&از-برنج-ایرانی-چه-می-دانیم؟
http://www.toorangprint.com/ProductArticle.aspx?ID=444&%D8%A7%D8%B2-%D9%85%D8%A7%D8%AF%D9%87-%D8%AA%D8%A7-%D8%A7%D9%86%D8%B1%DA%98%DB%8C:-%DA%86%D8%B7%D9%88%D8%B1-%D8%A8%D8%B1%D9%86%D8%AC-%D8%A8%D9%BE%D8%B2%DB%8C%D9%85%D8%9F
http://www.toorangprint.com/ProductArticle.aspx?ID=444&%D8%A7%D8%B2-%D9%85%D8%A7%D8%AF%D9%87-%D8%AA%D8%A7-%D8%A7%D9%86%D8%B1%DA%98%DB%8C:-%DA%86%D8%B7%D9%88%D8%B1-%D8%A8%D8%B1%D9%86%D8%AC-%D8%A8%D9%BE%D8%B2%DB%8C%D9%85%D8%9F
http://www.toorangprint.com/ProductArticle.aspx?ID=445&%D8%A2%D9%86-%DA%86%D9%87-%DA%A9%D9%87-%D8%AF%D8%B1%D8%A8%D8%A7%D8%B1%D9%87-%DB%8C-%D8%A8%D8%B1%D9%86%D8%AC-%D9%86%D9%85%DB%8C-%D8%AF%D8%A7%D9%86%DB%8C%D9%85
http://www.toorangprint.com/Author.aspx?author=21&%D8%A7%D9%85%DB%8C%D8%B1-%D9%85%D8%AE%D8%AA%D8%A7%D8%B1%DB%8C
http://www.toorangprint.com/Author.aspx?author=21&%D8%A7%D9%85%DB%8C%D8%B1-%D9%85%D8%AE%D8%AA%D8%A7%D8%B1%DB%8C
http://www.toorangprint.com/ProductArticle.aspx?ID=458&%D8%AA%D8%A7%D8%B1%DB%8C%D8%AE%DA%86%D9%87-%DB%8C-%DA%A9%D8%B4%D8%AA-%D8%A8%D8%B1%D9%86%D8%AC:-%D8%A7%D8%B2-%D8%A2%D8%B3%DB%8C%D8%A7-%D8%AA%D8%A7-%D8%A2%D9%85%D8%B1%DB%8C%DA%A9%D8%A7
http://www.toorangprint.com/ProductArticle.aspx?ID=458&%D8%AA%D8%A7%D8%B1%DB%8C%D8%AE%DA%86%D9%87-%DB%8C-%DA%A9%D8%B4%D8%AA-%D8%A8%D8%B1%D9%86%D8%AC:-%D8%A7%D8%B2-%D8%A2%D8%B3%DB%8C%D8%A7-%D8%AA%D8%A7-%D8%A2%D9%85%D8%B1%DB%8C%DA%A9%D8%A7


 

 چاپ و طراحی خدمات ترین مناسب دهنده ارائه چاپ، تورنگ
   www.ToorangPrint.com 

شتراک افزون بر زبان، فرهن ستان، در زمینه ی غذایی نیز ا شور ایران و افعان شترک، ک گ و تاریخ م
شان می  شدیدی به برنج ن ستان هم عالقه ی  های زیادی با هم دارند. هم چون ایران، مردم افغان

 دهند و برنج، غذا و وعده ای اصلی برای آن ها به شمار می رود. 

و لذیذ افغانستان است که از برنج تهیه و بیشتر در مراسم های  غذا های محبوبکابلی پلو از جمله 
 ویژه میل ازدواج، عقد، جشن و مناسبت ها سرو می شود. 

ترکیبی از برنج سفید، با گوشت و آبگوشت دانست. کشمش، کابلی پلو را در بیانی مختصر می توان 
شش روی کابلی پلو به کار می روند. با اندکی  سته نیز برای تزئین و پو شده و پ سرخ  خالل هویج 
ست. با این  شت ایرانی ها دان شاید بتوان این غذا را همان چلو گو سان نگری،  شی و یک شم پو چ

ر این غذا به کار می روند، اثر زیادی بر طعم آن دارند و حال، سرررت، تزئین و دیگر مورد هایی که د
صرف کننده رقم  شت ایرانی را برای م سبت به چلو گو شود تا تجربه ای متفاوت ن سبب می  همین 

 بزند. 

 

 کانادا، برنج وحشی

، پیش از این در یکی دیگر از مقاله ها، نگارنده به برنج وحشی پرداخته بود. اگر به یاد داشته باشید
ستند که برای این برنج به کار می روند. با  ستی، از دیگر نام هایی ه سرخ پو برنج کانادایی و برنج 

 این حال بد نیست بدانید که این ماده ی غذایی، تنها به دلیل ظاهرش برنج نامیده می شود. 
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شی ست، این برنج برنج وح شود. همان گونه که از نامش پیدا ، از گیاهی به نام زیزانیا فرآوری می 
نسرربت به برنج سررفید سررخت تر و البته زمان پخت آن نیز طو نی تر اسررت. کانادا از جمله کشررور 
هایی است که این برنج در آن از جایگاه و اهمیت ویژه ای برخوردار است و بی دلیل نیست که آن 

 ج کانادایی نیز می نامند.را برن

شود.  صرف می  سبزیجات، مواد مغذی، غالت و حبوبات م برنج وحشی در کانادا، به طور معمول با 
ست، در کانادا،  صلی غذا ا ستان، که برنج ماده ی ا شور هایی مثل ایران و افعان در واقع بر خالف ک

شمار می  شی خود گونه ای میان دیگر گونه های غذایی به  صرف می برنج وح رود که در یک وعده 
 شوند.

 

 غنا، برنج جولوف

سرو می شود. این غذا  کشور غنابرنج جولوف از معروف ترین و محبوب ترین غذا هایی است که در 
شده  سبب  ست و همین  ترکیبی از برنج، گوجه، رب گوجه فرنگی، پیاز، نمک و ادویه های مختلف ا

 تا به میزان زیادی شبیه استانولی خودمان شود. 

طرز پخت برنج جولوف، همانند آبگوشررت اسررت. در این روش همه ی ماده های مختلف را درون 
قابلمه می ریزند و می گذارند تا پخته شرررود. گوشرررت قرمز و تن ماهی از دیگر ماده های خوراکی 

 هستند که در کنار این برنج سرو می شوند. 
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ستان، کانادا و غنا پرداختیم. در مقاله ی بعدی، غذا های شور های افغان را  برنجی در این مقاله به ک
شور های چین، ژاپن، ایتالیا، مکزیک و هند بر شنایی با این در ک سی می کنیم. پت اگر تمایل به آ ر

 همراه شوید.نگارنده  دست از غذا ها دارید، با
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