
طرز تهيه 
1. براى آماده كردن اين خورش ابتدا پيازها را به صورت نگينى كامال ريز خرد كنيد. 
2. روغن را داخل قابلمه نچسبى گرم كنيد و بعد از گرم يا داغ شدن كامل 
روغن، پيازها را داخل آن بريزيد. داغ بودن روغن باعث مى شود پيازها هنگام 

سرخ شدن آب نيندازند. 
3. حدود 5 دقيقه پيازها را حرارت بدهيد تا رنگ آنها طاليى تيره شود. 
هرچه رنگ پيازهاى داخل خورش طاليى تر باشد، رنگ نهايى غذا هم بهتر 

خواهد شد. 
4. پس از طاليى شدن پيازها، گوشت هايى كه به صورت خورشى خرد شده اند 
را به آنها اضافه كنيد و به تفت دادن ادامه دهيد تا رنگ سطح گوشت ها از 
قرمز به قهوه اى متمايل شود. اين كار باعث خواهد شد گوشت ها عالوه بر 

خوشمزه تر شدن، هنگام پختن داخل خورش باز يا له نشوند. 
ذائقه  كه  اندازه اى  به  هم  را  سياه  فلفل  گوشت ها،  رنگ  تغيير  از  بعد   .5
خانواده تان مى پسندد، به گوشت و پياز اضافه كنيد و آن را هم به مدت يك 

دقيقه با ساير مواد تفت دهيد. 
6. حاال 4 ليوان آب همراه يك قاشق زعفران دم كرده را داخل قابلمه بريزيد 

و در آن را بگذاريد. 
7. حرارت را باال ببريد تا خورش جوش بيايد. بعد از جوش آمدن آب 
خورش، حرارت را كم كنيد و اجازه دهيد گوشت  حدود 3 ساعت كامال بپزد. 
8. بعد از 3 ساعت در قابلمه را برداريد و نمك كافى همراه بقيه زعفران 

دم كرده را به مواد خورش اضافه كنيد. 
9. بعد از اينكه گوشت ها حدود 5 دقيقه با نمك جوش خوردند، ريواس هاى 
پوست كنده را به طول 2 تا 3 سانتى متر برش بزنيد و آنها را به صورت خام 

يا بدون سرخ كردن به بقيه مواد خورش اضافه كنيد. 

10. بعد از افزودن ريواس، در قابلمه را بگذاريد و اجازه دهيد حدود 45 
دقيقه ديگر خورش شما جوش بخورد تا جا بيفتد. 

اندازه كافى غليظ و ريواس  به  11. زمانى كه احساس كرديد آب خورش 
و گوشت هم پخته شده، مى توانيد آبليمو يا آبغوره را به عنوان چاشنى به 

خورشتان اضافه كنيد. 
دقيقه   10 حدود  است  كافى  تنها  آبليمو،  يا  آبغوره  افزودن  از  بعد   .12
البته  بگيرند.  يكنواختى  طعم  تا  بجوشند  يكديگر  با  خورش  مواد  ديگر 
بهتر است اين خورش را به صورت كم آب سرو كنيد تا ظاهر مناسب ترى 

باشد. داشته 

1. ريواس از منظر طب سنتى ، طبيعتى سرد و خشك با درجه 2 
دارد بنابراين بهتر است براى متعادل  كردن مزاج ريواس، آن را با 
عسل همراه كنيد. البته افزودن ادويه هاى گرم به ريواس هم مى تواند 

تا حد قابل قبولى مزاج آن را متعادل كند. 
2. ميان انواع گوشت، گوشت گوسفند و گوساله مزاج گرم و 
ترى دارند و همراه كردن آنها با ريواس كه مزاج سرد و خشكى 

دارد، مى تواند به متعادل شدن نهايى مزاج غذا منجر شود. 
3. بد نيست هنگام سرو خورش ريواس، به جاى نمكدان از يك 
ظرف حاوى سماق كوبيده شده استفاده كنيد تا بتوانيد از سماق 
به عنوان مصلح اين خورش و يك چاشنى بسيار پرخاصيت بهره ببريد. 
4. پياز به كاررفته در اين خورش هم مزاجى گرم و خشك دارد 
و توصيه مى شود به دليل سردى ريواس، پياز را از خورش حذف 

نكنيد. بهتر است بدانيد با افزوده شدن نمك به خورش هاى حاوى 
پياز، به خودى خود مزاج پياز متعادل خواهد شد. 

5. اگر مى خواهيد خورش شما در نهايت مزاج متعادلى داشته باشد، 
همزمان از ليموى عمانى و عسل به عنوان چاشنى هاى اين خورش 
كمك بگيريد تا عالوه بر ايجاد طعمى ملس، باعث متعادل شدن 

سردى و گرمى غذا هم بشويد.

خواص ريواس 
 ريواس كه در مناطق زيادى از جهان به كرفس قرمز شهرت دارد، 
در گروه ميوه ها جامى گيرد. اين ميوه ترش مزه حدود 45 درصد 
از ساختار خود را به ويتامين K اختصاص داده بنابراين مصرف 
آن مى تواند براى حفظ سالمت استخوان ها بسيار مفيد باشد. از 
طرف ديگر، ريواس مقادير فراوانى از ويتامين C را هم در خود 
جاداده و به همين دليل هم استفاده از آن در فصل هاى بهار و 
تابستان، خصوصا در سفر، احتمال تضعيف سيستم ايمنى بدن و 
ابتال به بيمارى هاى عفونى را كاهش مى دهد. بد نيست بدانيد درصد 
بااليى از اين ميوه صورتى يا قرمز را ويتامين A و لوتئين تشكيل 
داده كه هر دوى اين تركيبات مى توانند تاثير قابل توجهى در بهبود 
قدرت بينايى، مخصوصا در افراد ميانسال و سالمند داشته باشد. 
در خود  هم  را  «الگزاتيو»  به  نام  تركيب خاص  نوعى  ريواس، 
جا داده است. از اين رو، مصرف آن در روزهاى گرم بهارى و 
تابستانى كه بدن آب بيشترى را از دست مى دهد، مى تواند جلوى 

ابتال به يبوست را بگيرد. از طرف ديگر، فيبر غذايى فراوانى كه 
در ريواس وجود دارد، به بهبود شرايط سيستم گوارشى بدن در 
روزهاى گرم سال كمك مى كند زيرا سيستم گوارشى با گرماى هوا 
به خودى خود تضعيف مى شود بنابراين اگر بتوانيد همزمان با آغاز 
روزهاى گرم و افزايش برداشت ريواس، از اين ميوه پرخاصيت 

در تهيه انواع خورش ها، ساالدها و آب ميوه هاى خانگى كمك 
بگيريد، تا حد قابل قبولى از خواص منحصربه فرد 

آن بهره مند مى شويد. 
جالب است بدانيد آنتى اكسيدان ها 
و فيبر فراوانى كه كنار كالرى پايين 

در ريواس وجود دارند، باعث 
ميوه  اين  مصرف  مى شوند 

پرخاصيت درنهايت منجر 
به پايين آمدن كلسترول بد 

خون شود. به  عالوه، تركيبى 

سرعت  افزايش  به  كه  دارد  وجود  ريواس  در  «كاتچين»  به نام 
سوخت وساز در بدن و بهبود روند چربى سوزى كمك مى رساند. 
به اين ترتيب، اگر قصد كاهش وزن در روزهاى گرم تابستانى را 
داريد، مصرف ريواس را كنار ساير تركيبات غذايى رژيم روزانه 

به شما پيشنهاد مى كنيم. 
ريواس  منظم  مى دهند مصرف  نشان  تحقيقات  از  گروهى 
(به عنوان يك ميوه سرشار از فيبر) در روزهاى گرم سال 
از طريق كاهش ميزان كلسترول 
و فشار خون، احتمال حمله 
قلبى يا سكته هاى قلبى را در 
بيمارى هاى  سابقه  با  افرادى 
قلبى كاهش مى دهد. نتيجه تحقيق 
ريواس  كه  كرده  ثابت  ديگرى 
به دليل داشتن مقادير فراوانى از 
ويتامين K، مى تواند مانع از 

آسيب  رسيدن به سلول هاى مغزى شود و احتمال ابتال به آلزايمر 
را كاهش دهد. كنار تمام اين موارد، بد نيست به اين نكته هم 
اشاره كنيم كه ريواس حاوى مقدارى اگزاليك اسيد است و به 
همين دليل استفاده از آن گاهى مى تواند احتمال ايجاد يا تشديد 
سنگ كليه را در برخى افراد باالتر ببرد بنابراين افرادى كه كليه 
سنگ سازى دارند يا سابقه خانوادگى ابتال به سنگ كليه را دارند 
بايد در مورد مصرف ريواس (حتى براى يك وعده) با پزشك 

معالجشان مشورت كنند. 
نكته جالب ديگر در مورد ريواس كه شايد براى خانم ها قابل توجه 
و  بهارى  گرم  در روزهاى  ريواس  كه مصرف  است  اين  باشد، 
تابستانى، برخى عوارض ناشى از نشانگان پيش از عادت ماهانه 
كه  ميوه اى  به عنوان  ريواس  ديگر،  طرف  از  مى دهد.  كاهش  را 
حاوى استروژن هاى گياهى است، مى تواند باعث تخفيف عالئم 

يائسگى هم بشود.
 Nutrition :منبع

مصلح ريواس، سماق است
نگاه متخصص طب سنتى

 دكتر غالمرضا كردافشارى/ استاد دانشكده طب سنتى دانشگاه علوم پزشكى تهران 

يا  باشيد  داشته  مى خواهيد خورش خوش رنگ ترى  اگر   .1
اعضاى خانواده شما خورش هاى قرمز را بيشتر مى پسندند، 
مى توانيد حدود 1 قاشق مرباخورى رب گوجه فرنگى را هم 
بعد از سرخ شدن پيازها به ظرف خورش اضافه كنيد و آن را 
به خوبى تفت دهيد تا رنگ قرمز روشنى به خورش شما بدهد. 

2. براى داشتن يك خورش خوشمزه بهتر است به هيچ عنوان 
ميانه هاى پخت خورش به آن آب اضافه نكنيد؛ يعنى بايد 
برحسب نوع گوشتى كه مصرف مى كنيد، آب خورش را از 
همان اول اندازه كنيد و حرارت را به گونه اى تنظيم كنيد كه 
خورش عالوه بر پختن و جاافتادن، نيازى به افزودن آب در 

پايان پخت نداشته باشد. 

3. يكى از رازهاى پختن خورش هايى مانند كنگر، كرفس 
افزودن  از  پس  را  اين خورش ها  كه  است  اين  ريواس،  و 
سبزى هايشان دائم هم نزنيد. هم زدن چنين خورش هايى باعث 

له يا متالشى شدن بافت ظريف سبزى خواهد شد. 

4. شما مى توانيد در صورت تمايل به خورش ريواس هم مانند 
خورش كنگر يا كرفس، مقدارى نعناع و جعفرى سرخ شده 
اضافه كنيد، مثال براى اين ميزان خورش، افزودن يك قاشق 
غذاخورى نعناع تازه و سرخ شده و 2 قاشق غذاخورى جعفرى 

تازه و سرخ شده كافى خواهد بود. 

5. اگر مى خواهيد خورش ريواس را همراه نعناع و جعفرى 
اين خورش  به  افزودن رب  از  بهتر است  بپزيد،  سرخ شده 

صرف نظر كنيد. 

6. در برخى مناطق كشور به خورش ريواس مانند خورش 
قورمه سبزى مقدارى لوبيا قرمز پخته هم اضافه مى كنند كه اين 

كار كامال به ذائقه شما و اعضاى خانواده تان بستگى دارد.

 سامان گلريز/ مدرس آشپزى

6 نكته براى 
پخت خورش ريواس

پيشنهاد اين هفته، غذايي با طعم ترش

بفرماييد خورش ريواس 

پيشنهاد اين غذا

به  ديگرى  خورش  هر  مانند  ريواس  خورش  پخت  مدت 
مدت  پخت گوشت و ريواس بستگى دارد بنابراين پيشنهاد 
مى كنيم بعد از 3 تا 4 ساعت پخت و قبل از خاموش كردن 
حرارت، حتما مقدارى از گوشت و ريواس  را امتحان كنيد 
تا مطمئن شويد خورشتان كامال پخته است. اگر ذائقه شما 
ميانه خوبى با ترشى بيش از اندازه خورش ندارد، مى توانيد 
به سادگى آبغوره يا آبليمو را از دستور پخت اين خورش حذف 
كنيد. در برخى دستورهاى سنتى  پخت خورش ريواس به 
اين نكته اشاره شده كه به دليل ترش بودن ريواس، مى توان 
حدود 1 قاشق غذاخورى عسل يا 1/5 قاشق غذاخورى شكر 
به خورش ريواس اضافه كرد. در اين صورت، خورش شما 
به جاى ترشى، طعم ملسى پيدا خواهد كرد. طبيعى است در 
صورت تمايل به چشيدن خورش هاى شيرين تر، مى توانيد 
مقدار عسل يا شكر موجود در اين خورش را بيشتر كنيد. 
پيشنهاد مى كنيم براى تهيه خورش ريواس، از پياز قرمز يا 
بنفش استفاده كنيد تا طعم و بافت نهايى غذايتان بهتر شود. 
پياز قرمز عالوه بر داشتن آنتى اكسيدان هاى بيشتر نسبت به 
پياز سفيد، همواره عطر و طعم بيشترى به غذاهاى خورشى 
مى دهد. افراد مبتال به كلسترول خون باال يا آنهايى كه تمايل 
چندانى به استفاده از گوشت گوسفند ندارند، مى توانند از 
گوشت ران بوقلمون براى طبخ اين خورش استفاده كنند. 
يك پيشنهاد خوب ديگر براى تهيه خورش ريواس، استفاده 
از گوشت شترمرغ است. گوشت  شترمرغ،  ته مزه  شيرين دارد 
و زمانى كه با سبزى ترشى مانند ريواس مخلوط مى شود، 

طعم جذابى براى خورش ايجاد مى كند.

پيشنهاد سرآشپز

/30 آماده مى شود

4 ساعت پخته مى شود
30/

شما هم مى توانيد با 

ارسال دستور پخت غذاى سنتى 

شهرتان ما را در صفحه «دستور آشپزى» 

همراهى كنيد. همچنين اگر روش پختى 

خاص براى يك غذاى رايج بلديد و دل تان 

مى خواهد ديگران را نيز با اين روش آشنا كنيد، 

كافى است از طريق صفحه «با خوانندگان» 

با ما تماس بگيريد و تجربه تان را با 

ساير خوانندگان «سالمت» در ميان 

بگذاريد.

مواد الزم (براى 6 نفر)

65 هزار تومان
هزينه متوسط تهيه اين غذا

ريواس جزو سبزى هاى 
كه  است  خودرويى 
معموال از اواسط بهار تا 
اوايل تابستان در مناطق 
كوهستانى يا كوهپايه ها رشد مى كند. اين 
گياه توليد چندان انبوهى در سراسر جهان 
ندارد ولى به دليل ته مزه ترش، محبوبيت 
زيادى به دست آورده است. گاهى ريواس 
را مانند انواع سبزى ها يا صيفى ها به صورت 
خام مصرف مى كنند و گاهى براى تهيه 
خورش از آن كمك مى گيرند. به طور كلى، 
دو نوع دستور پخت اصلى براى خورش 
ريواس وجود دارد كه يك نوع آن ترش 
و نوع ديگر آن شيرين است. معموال نوع 
ترش خورش ريواس طرفداران بيشترى 

دارد و بيشتر هم متداول است.
 

همراهان اين غذا 
خورش ريواس مانند هر خورش سنتى 
 ديگرى، بهتر است همراه پلو سرو شود. 
از آنجايى كه چربى كافى به دليل گوشت و 
روغن در خورش ريواس وجود دارد، بهتر 
است پلويى كه به صورت كته و بدون روغن 
طبخ مى شود را با اين خورش همراه كنيد. 
از نظر تركيبات همراه غذا مى توان گفت 
همراهى سبزى خوردن و ساالد شيرازى 
با اين خورش بسيار مناسب است. ميان 
با  كه  كم نمكى  دوغ  نوشيدنى ها،  انواع 
مى تواند  شده،  طعم دار  نعناع  مقدارى 
همراه مطلوبى براى خورش كنگر باشد. 
اگر نگران بو گرفتن دهان خود نيستيد يا 
پيدا  اين مشكل  براى  مى توانيد چاره اى 
قرمز  پياز  مقدارى  كنيد، توصيه مى كنيم 
و  بزنيد  برش  به صورت خاللى  را  خام 
كنيد.  مخلوط  ساطورى شده  جعفرى  با 
همراهى  به عنوان  را  مخلوط  اين  سپس 
مناسب كنار خورش ريواس داشته باشيد. 

مقدار كالرى 
مواد تشكيل دهنده اين خورش در مجموع 
1000 كيلوكالرى انرژى دارند و با تقسيم 
به هر يك حدود  نفر،  ميان 6  آن  كردن 
165 كيلوكالرى انرژى خواهد رسيد. البته 
در صورتى كه اين خورش با برنج ميل 
شود، به ازاى هر 5 قاشق غذاخورى آن، 
80 كيلوكالرى بايد به عدد يادشده افزود. 

 ندا احمدلو

27دستور آشپزى شماره هفتصدوسيزده هجده خرداد نودوهشت

كيلوكالري800گرم300گوشت گوسفندى خورشى

كيلوكالري125گرم500ريواس پاك شده

كيلوكالري25عدد2پياز متوسط

كيلوكالري45قاشق غذاخورى1روغن مخصوص سرخ كردن

كيلوكالري0قاشق غذاخورى2زعفران دم كرده

كيلوكالري0به ميزان دلخواهنمك و فلفل

كيلوكالري5قاشق غذاخورى2آبليمو يا آبغوره


