
1.الزانیای مورد استفاده در این غذا بر پایه گندم تهیه شده است. 
گندم و فرآورده های آن از منظر طب سنتی، طبیعتی گرم و تر 
دارند. از این رو، مصرف چنین ماده غذایی ای برای افرادی با مزاج 
معتدل بسیار مناسب است. از طرف دیگر، الزانیا به دلیل تشکیل 
شدن از گندم، در اصطالح طب سنتی دارای کالری زیادی است 

و یعنی مصرف مداوم آن می تواند چاق کننده باشد. 
2.اگر سعی کنید برای تهیه این غذا از ورقه های الزانیای قهوه ای 
یا سبوس دار کمک بگیرید، بهتر است زیرا مصرف این ورقه های 
سبوس دار کمتر باعث افزایش قندخون می شود و غذای شما را 

به غذایی سرشار از فیبر و ملین تبدیل می کند. 
این غذا می توانیم اسفناج  3.از دیگر مواد اصلی تشکیل دهنده 
با طبعی سرد و  تر را نام ببریم. از این رو، به  خاطر داشته باشید 
که فلفل یا ادویه های دیگری مانند دارچین، آویشن یا زنجبیل، 

باید در این غذا وجود داشته باشند تا مزاج نهایی غذا را کمی 
معتدل تر کنند. 

مزاجی  که  غذاست  این  تشکیل دهنده  ماده  دیگر  4.تخم مرغ، 
معتدل دارد. افزودن نمک به تخم مرغ تا حد قابل قبولی آن را 
به یک ماده غذایی مناسب برای بیشتر افراد تبدیل می کند. فقط 
به خاطر داشته باشید که مصرف بیش از حد تخم مرغ از منظر 
طب سنتی برای افراد مبتال به سنگ کلیه چندان توصیه نمی شود. 
5.کدو هم از دیگر ترکیبات این غذاست که آن هم به دلیل مزاج 
سرد و تری که دارد، حتما باید با مقداری روغن زیتون، فلفل، 
خردل یا زیره ترکیب شود. به طور کلی، این غذا بدون در نظر 
گرفتن ادویه های موجود در آن، طبیعت نهایی سرد یا تری دارد. 
بنابراین، شما به هیچ عنوان نباید ادویه های موجود در آن را کم یا 
حذف کنید. حتی توصیه می شود که اگر می توانید حجم ادویه های 

این غذا را مقداری افزایش بدهید. 
یا  سبزی ها  جزو  دو،  هر  اسفناج،  و  کدو  بدانید  نیست  6.بد 
صیفی های ملین و ادرارآور هستند. بنابراین، اگر می خواهید این 

غذا را برای وعده شام تهیه و مصرف کنید، بهتر است آن 
را حداقل 3 ساعت پیش از خواب بخورید. حتما این 

نکته را حداقل برای کودکان یا سالمندان 
رعایت کنید تا سالمت خواب آنها به 

چالش کشیده نشود. 
7.خوشبختانه، این غذا حجم قابل قبولی 
گردو،  دارد.  در خود  را هم  گردو  از 

به دلیل داشتن طبیعت گرم و خشک می تواند 
متعادل کننده خوبی برای مزاج این غذا باشد. 

وجود گردو در این غذا به دلیل امگا3 باالیی که 

مفید  بسیار  کودکان  و  باردار  خانم های  سالمندان،  برای  دارد، 
است زیرا می تواند باعث تقویت مغز، افزایش حافظه و قدرت 

یادگیری شود.

به این غذا آویشن بزنید

نگاه متخصص طب سنتی

 دکتر غالمرضا کردافشاری/ استاد دانشکده طب سنتی دانشگاه علوم پزشکی تهران 

1.اگر فرزندان یا اعضای خانواده شما کمی بدغذا هستند و 
نمی توانند وجود سبزیجات تکه ای را در غذا تحمل کنند، 
می توانید به جای خرد کردن اسفناج یا رنده کردن کدوها، آنها 
را همراه گردو داخل غذاساز بریزید و پوره حاصل از آن را 

روی ورقه های الزانیا بکشید. 

2.هرچند در دستور تهیه این غذا به قارچ اشاره ای نشده، 
افزودن مقداری قارچ ورقه شده به ترکیبات میانی رول های 
الزانیا، طعم بسیار منحصربه فردی به غذای شما خواهد داد. 

3.اگر می خواهید طعم جدیدی برای الزانیای خود داشته 
باشید، می توانید به جای پنیر موزارال، ترکیبی از موزارال، چدار 

سفید و پارمسان را داشته باشید. 

4.آویشن و سیر تازه جزو طعم دهنده های جادویی به الزانیا 
هرگز  غذای خود  به  را  آنها  افزودن  هستند.  پاستا  انواع  و 

فراموش نکنید. 

5.اگر می خواهید سطح رول های الزانیا هنگام برشته شدن 
از روشن  قبل  زیباتر شود، می توانید  پنیرها کمی طالیی و 
بسیار  با مقدار  را  فِر، یک عدد زرده تخم مرغ  کردن گریل 
کمی زعفران دم کرده هم بزنید و این ترکیب را با فرچه روی 

رول های الزانیا بکشید. 

6.پاشیدن مقدار کمی کنجد یا تخمه آفتابگردان خام روی 
پنیر رول های الزانیا می تواند ظاهر جذاب تری به غذای شما 

بدهد و آن را بیشتر باب میل کودکان کند.

 سامان گلریز/ مدرس آشپزی

6 نکته درباره پخت 
الزانیای رولی 

غذایی سرشار از فیبر و کلسیم برای همه اعضای خانواده

الزانیای رولی گیاهی 

1.یک قابلمه بزرگ پر از آب و مقداری نمک را روی حرارت بگذارید و اجازه 
دهید تا آب آن جوش بیاید. 

2.بعد از جوش آمدن آب، ورقه های الزانیا را به صورت ضربدری و به آرامی 
داخل آب بیندازید و اجازه دهید تا کامال بجوشند و نرم شوند. هرچه ورقه های 
الزانیا شما سفت تر باشند، رول کردن آنها سخت تر خواهد شد. معموال زمان 

تقریبی 8 تا 10 دقیقه برای جوشاندن ورقه های الزانیا مناسب خواهد بود. 
3.تابه نچسبی را روی حرارت بگذارید و روغن را داخل آن بریزید. قبل از 
گرم شدن روغن، کدوهای رنده شده را به تابه بیفزایید و حدود 5 دقیقه آنها را 

با حرارت متوسط تفت بدهید. 
4.حاال اسفناج های خردشده را هم به تابه بیفزایید و نمک و فلفل را داخل 

تابه بریزید. 
5.حدود 5 تا 8 دقیقه به تفت دادن خود ادامه دهید تا هیچ آبی داخل تابه باقی نماند. 
6.تابه را از روی حرارت بردارید و آن را جایی بگذارید که کامال خنک شود. 
7.ورقه های الزانیای پخته را آبکش کنید و برای پیشگیری از پاره شدن ورقه ها، 

آنها را به آرامی روی یک دستمال نخی بچینید. 
8.حاال که محتویات داخل تابه کامال سرد شده است، تخم مرغ و سه چهارم 

لیوان از پنیر موزارال را با ترکیبات داخل تابه مخلوط کنید. 
9.بعد از مخلوط شدن کامل مواد، نصف گردوها را هم داخل تابه بریزید و 
یک بار دیگر ترکیبات را با هم مخلوط کنید. دقت داشته باشید که برای بهتر 

شدن بافت الزانیا، باید گردوها بسیار ریز خرد شوند. 
10.ورقه های الزانیا را به صورت جداگانه روی سینی قرار دهید و روی تمام سطح 
آنها را با مواد داخل تابه بپوشانید. سپس گردوی باقی مانده را هم به 6 قسمت تقسیم 

کنید و هر قسمت را روی مواد هر کدام از ورقه های الزانیا بپاشید. 
11.ورقه های پوشیده شده با سبزیجات و گردو را به آرامی رول کنید. 

12.کف ظرفی که قرار است رول های الزانیا را در آن بپیچید را با سبزیجات مخلوطی که به صورت سس گوجه فرنگی در اختیار دارید، بپوشانید. سپس رول های الزانیا را 
روی این ترکیبات سسی بچینید. 

13.در این مرحله، مقداری از پنیر موزارالی باقی مانده را روی هر کدام از رول های الزانیا بریزید و در ظرف را بگذارید. اگر ظرف  تان در ندارد، روی آن را با فویل بپوشانید 
تا رول های الزانیا در طول مدت پخت، خشک نشوند. 

14.اگر ظرف را داخل فر قرار می دهید، حرارت را روی حدود 170 درجه سانتی گراد تنظیم کنید و پس از قرار دادن ظرف الزانیا در پنجره وسط، حدود 40 دقیقه زمان 
برای پختن کامل رول ها در نظر بگیرید. البته با توجه به شرایط فِر و میزان پختگی ورقه های الزانیا، این مدت می تواند کمی کمتر یا بیشتر باشد که شما باید با بررسی غذا 

در طول مدت پخت، متوجه آن بشوید. 
15.اگر می خواهید که غذا را داخل تابه و روی اجاق گاز بپزید، بهتر است ابتدا یک شعله پخش کن روی گاز بگذارید تا کامال داغ شود. سپس حرارت را تا متوسط روی 

پایین کم کنید و پس از قرار دادن تابه روی شعله پخش کن، باز هم حدود 40 دقیقه زمان برای پختن در نظر بگیرید. 
16.اگر الزانیا را داخل فر گذاشته اید، در 5 دقیقه پایانی پخت، فویل یا در ظرف را بردارید و بخش گریل فر را روشن کنید تا پنیرهای روی رول های الزانیا برشته و طالیی شوند. 

17.برای سرو الزانیا، یک رول در هر ظرف قرار دهید و روی رول ها را با مقداری از سس گوجه ای که ته ظرف باقی مانده است، بپوشانید.

پیشنهاد این غذا
اگر زمان کمتری برای پخت الزانیای خود دارید، می توانید 
از دستور دوم طرز تهیه این غذا کمک بگیرید. در دستور 
دوم تهیه الزانیای رولی آمده است که شما می توانید با 
حذف روغن، سایر مواد مانند اسفناج، کدوی رنده شده، 
از  لیوان  فلفل و سه چهارم  گردو، تخم مرغ خام، نمک، 
این  و  کنید  ترکیب  یکدیگر  با  به خوبی  را  موزارال  پنیر 
ترکیب خام را روی ورقه های الزانیای پخته شده بریزید.

بیشتری در وقت می کنید. یک  این کار، صرفه جویی  با 
پیشنهاد کاربردی برای پیشگیری از پاره شدن ورقه های 
الزانیا هنگام آبکش کردن آنها هم این است که قابلمه 
حاوی ورقه های پخته الزانیا را داخل ظرفشویی بگذارید، 
مقداری از آب آن را خالی کنید و شیر آب سرد را داخل 
قابلمه بگیرید. بعد از ولرم شدن آب داخل ظرف، شیر 
دست  با  به آرامی  را  الزانیا  ورقه های  و  ببندید  را  آب 

از داخل قابلمه بردارید و روی دستمال نخی بچینید.
به صفر  تقریبا  پاره شدن ورقه ها  امکان  ترتیب،  این  به 
می رسد. پیشنهاد می شود برای تهیه این غذا به هیچ عنوان 
از ورقه های الزانیای پیش پخت استفاده نکنید. این ورقه ها 
انعطاف پذیری الزم برای تهیه این غذا را ندارند و بیشتر 

از نیاز مورد نظر ما، نازک هستند.
بنابراین، چنین ورقه هایی نمی توانند بافت یا طعم نهایی 
اعضای  از  عده ای  اگر  کنند.  ایجاد  غذا  برای  مطلوبی 
کودکان  یا  دارند  گوشت  به  زیادی  عالقه  خانواده تان 
با گوشت دوست دارند و  شما چنین غذاهایی را فقط 
یکی- دو نفر از افراد خانواده، غذاهای گیاهی را ترجیح 
می دهند، پیشنهاد می کنیم مقداری گوشت چرخ کرده قلقلی 
و سرخ کرده کنار این غذا سرو کنید. از جمله مواردی 
که می تواند طعم الزانیای شما را بسیار تحت تاثیر قرار 
بدهد، این است که حدود 5 دقیقه پایانی پخت، مقداری 
پودر آویشن روی پنیرهای سطحی رول های الزانیا بپاشید.

افرادی که تمایل به استفاده از تخم مرغ در دستور تهیه 
این غذا ندارند، می توانند آن را به سادگی حذف و به جای 
آن از پنیر ماسکارپونه یا پنیر کوتاژ استفاده کنند. حذف 
نیز  پنیرها  این  کردن  جایگزین  بدون  تخم مرغ  کامل 

مشکلی برای رول های الزانیای شما ایجاد نخواهد کرد.

پیشنهاد سرآشپز

/45 آماده می شود

/45 پخته می شود

شما هم می توانید با 

ارسال دستور پخت غذای سنتی 

شهرتان ما را در صفحه »دستور آشپزی« 

همراهی کنید. همچنین اگر روش پختی 

خاص برای یک غذای رایج بلدید و دل تان 

می خواهد دیگران را نیز با این روش آشنا کنید، 

کافی است از طریق صفحه »با خوانندگان« 

با ما تماس بگیرید و تجربه تان را با 

سایر خوانندگان »سالمت« در میان 

بگذارید.

مواد الزم )برای 6نفر(

22 هزار تومان
هزینه متوسط تهیه این غذا

الزانــــــــیا، یکی 
از پرطرفدارترین انواع 
جهان  سراسر  در  غذا 
است که ایتالیایی ها آن 
را به دنیا معرفی کرده اند. برخی از افراد 
به دلیل سنگین و حجیم بودن این غذا، تمایل 
چندانی به خوردن مداوم آن ندارند و برخی 
گیاهخواران هم گمان می کنند به دلیل وجود 
گوشت در الزانیا، باید همیشه از خوردن 
آن دوری کنند. این در حالی است که 
دستور تهیه یک نوع الزانیا با نام »الزانیای 
رولی« گیاهی وجود دارد که عالوه بر 
داشتن کالری کم و سبک بودن، گوشت 
ندارد و گیاهخواران یا آنهایی که محاسبه 
کالری روزانه دارند، می توانند به سادگی 
آن را در برنامه غذایی خود بگنجانند. این 
الزانیای رولی گیاهی، حجم باالیی از فیبر 
و کلسیم را در خود جا داده و از این نظر 
می تواند گزینه غذایی بسیار مطلوبی برای 
سالمندان و کودکان در سن رشد هم باشد. 

همراهان این غذا 
اگر می خواهید یک همراه بسیار ساده داشته 
باشید که طعم تکمیلی بسیار خوشایندی 
هم به غذای شما بدهد، می توانید یک سبد 
سبزی خوردن که شامل ریحان، پیازچه و 
جعفری باشد را انتخاب کنید. این در حالی 
است که اگر بخواهید بهترین همراه را کنار 
الزانیای رولی خود بگذارید و میز مهمانی تان 
را بسیار هیجان انگیزتر کنید، می توانید ساالدی 
با ترکیب بِیبی اسفناج، ریحان بنفش، گردوی 
خرد شده و مقداری گوجه گیالسی درسته 
داشته باشید. برای سس این ساالد، ترکیب 
آب نارنج، روغن زیتون، پودر آویشن و نمک، 
بهترین گزینه خواهد بود. میان نوشیدنی های 
مختلف هم نوشیدنی لیموی کم شکر، طعم 
این غذا را بسیار جذاب می کند. از طرف 
دیگر، شما می توانید برای تکمیل تر کردن 
بشقاب الزانیای رولی،  مقداری سبزیجات 
بخارپز شامل هویج، لوبیا سبز، کلم بروکلی، 
قارچ یا کلم بروکسل را هم کنار رول های 
الزانیا داشته باشید. افرادی که تمایل دارند 
کالری دریافتی خود از این وعده غذایی را 
مقداری افزایش بدهند، می توانند همراه با 
هر رول الزانیا، حدود 4 قاشق غذاخوری 
پوره سیب زمینی یا 2 عدد سیب زمینی تنوری 

متوسط هم سرو کنند. 

مقدار کالری 
در  الزانیا  این  تشکیل دهنده  غذایی  مواد 
مجموع 1435 کیلوکالری انرژی دارند. در 
صورتی که غذای تهیه شده را میان 6 نفر 
تقسیم کنید، به هر یک از آنها 239 کیلوکالری 
انرژی خواهد رسید. البته در صورتی که 
این غذا را با ساالد میل کنید، به ازای هر 
لیوان سبزی های خام مصرف شده باید 25 

کیلوکالری به عدد یادشده افزود. 

ارزش تغذیه ای
هر یک رول از این الزانیا حاوی 11 گرم چربی 
)4 گرم چربی اشباع(، 8 گرم فیبر، 25 گرم 
کربوهیدرات، 14 گرم پروتئین، 48 میکروگرم 
فوالت، 49 میلی گرم کلسترول، 6 گرم قند، 
 2 ،A 3هزار و 121  واحد بین المللی ویتامین
میلی گرم ویتامین C، 265 میلی گرم کلسیم، 
1 میلی گرم آهن، 426 میلی گرم سدیم و 220 
میلی گرم پتاسیم است. ضمن اینکه می تواند 
A 62 درصد از نیاز روزانه بدن به ویتامین
و 26 درصد به کلسیم را هم تامین کند. 
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27دستور آشپزی شماره هفتصد بیست و نه دی نودوهفت

كیلوكالري800عدد6ورقه خام الزانیا

كیلوكالري120عدد1تخم مرغ خام

2كدوی رنده شده
كیلوكالري20لیوان3

كیلوكالري50لیوان2اسفناج تازه و خردشده

1نمک
كیلوكالري0قاشق چای خوری2

1پودر فلفل سیاه
كیلوكالري0قاشق چای خوری2

كیلوكالري240لیوان1/5پنیر موزارال

كیلوكالري135قاشق غذاخوری6گردوی خردشده

كیلوكالري45قاشق مرباخوری1روغن زیتون فرابکر
تركیب سبزیجات )شامل: 

گوجه فرنگی خردشده، ریحان 
خردشده، سیر رنده شده و 

مقداری پونه خشک*(
كیلوكالري25لیوان1

*: نسبت های این ترکیب باید شامل حدود 2 عدد گوجه فرنگی متوسط، پوست کنده 
و خردشده، 2 حبه سیر رنده شده، 3 قاشق غذاخوری ریحان خردشده و حدود 1 
قاشق چای خوری پونه خشک باشد. اگر دسترسی به پونه خشک ندارید، می توانید 

پودر آویشن را جایگزین آن کنید. 


