
اگر به شیربادام دسترسی ندارید، می توانید خودتان در   .1
منزل آن را تهیه کنید. برای تهیه حدود 3 لیوان شیربادام به 
50 گرم مغز بادام خام و پوست کنده، 3 قاشق غذاخوری 
عسل و 3 لیوان آب سرد نیاز دارید. برای آماده کردن 
شیربادام باید تمام این ترکیبات را داخل مخلوط کن بریزید 
و تا زمان تبدیل شدن آن به صورت شیر، به مخلوط کردن 

ترکیبات ادامه بدهید. 

2. در طرز تهیه این حلوا از پسته و بادام هندی خام نام 
برده شده است. برای تهیه انواع حلیم و حلوا که مغزها 
به عنوان مواد تشکیل دهنده آنها مطرح می شوند، باید از 
مغزهای پوست کنده استفاده کرد. برای پوست کندن انواع 
مغزها بهتر است آنها را داخل آب جوش بریزید و پس از 
یکی- دو دقیقه جوش خوردن، ظرف را از روی حرارت 
بردارید. حدود 30 ثانیه صبر کنید و سپس مغزها را از 
آب جوش خارج و ناگهان وارد آب سرد کنید. به این 

ترتیب، پوست آنها به سادگی جدا می شود. 

3. هویج از نظر طب سنتی، جزو ریشه ها محسوب می شود 
و دارای طبیعتی گرم و  تر است بنابراین، افزودن ادویه های 
گرم به غذاها و دسرهای حاوی هویج، می تواند طبع غذا را 
معتدل کند. با این حساب، می توان هل و دارچین را جزو 
گزینه های مناسب به عنوان چاشنی این حلوا در نظر گرفت. 

این حلوا  تهیه  برای  از عسل  به جای شکر  بتوانید  اگر   .4
کمک بگیرید، هم طعم بهتری به نذری خود می دهید و 

هم ارزش تغذیه ای آن را باالتر می برید. 

5. برای ایجاد عطر بیشتر در حلوای هویج، می توانید بعد 
از برداشتن آن از روی حرارت، حدود یک تا دو قاشق 

غذاخوری گالب تازه به آن اضافه کنید.

 سامان گلریز/ مدرس آشپزی

 5 راز حلوای هویج 

طرز تهیه و آنالیز تغذیه ای حلوای هویج

نذری محبوب هند و پاکستان
به  توجه  با 
ایام  فرارسیدن 
رواج  و  محرم 
میان  دادن  نذری 
»دستور  گرفتیم  تصمیم  مردم، 
آشنایی  به  را  شماره  این  آشپزی« 
بین المللی  نذری  تهیه یک  با طرز 
اختصاص  هویج  حلوای  نام  به 
بدهیم. حلوای هویج، جزو دسرهای 
کالسیک هند و پاکستان است که در 
10 روز اول ماه محرم، خصوصا در 
روزهای تاسوعا و عاشورا، به عنوان 
یک نذری پرطرفدار میان عزاداران 

توزیع می شود.

چند کالری؟
مواد غذایی یادشده در مجموع 1200 
کیلوکالری انرژی دارند که در صورت 
تقسیم کردن آن میان 4 نفر به هر یک 
300 کیلوکالری انرژی خواهد رسید. 
البته در صورتی که این حلوا با نان 
میل شود، به ازای هر برش 30 گرمی 
نان باید 80 کیلوکالری به عدد یادشده 
اضافه کنید. یادتان باشد هر 8 عدد 
پسته، 6 عدد بادام و بادام هندی دارای 
45 کیلوکالری انرژی هستند بنابراین 
اگر مقدار بیشتری از این مغزها را در 
حلوایتان بریزید باید مقدار کالری شان 

را نیز در نظر بگیرید.

با چی؟
از  نذری می توانید  این  توزیع  برای 
نان بستنی های  کوچک کمک بگیرید. 
همراه کردن حلوای هویج با مقداری 
دانه کنجد یا گردوی کوبیده هم طعم و 
ظاهر هیجان انگیزی به آن می دهد. شما 
می توانید از ظرف های دسر کوچک و 
تک نفره هم برای سرو حلوای هویج 
در مراسم عزاداری خود کمک بگیرید. 
پودر پسته یا پودر نارگیل می توانند 
تزئین حلوای هویج همراهان  برای 

بسیار مناسبی باشند. 

طـرز تـهـیـه
برای تهیه این حلوا، ابتدا باید هویج رنده شده را با شیربادام مخلوط کنید و 
این ترکیب را به مدت 20 دقیقه روی حرارت مالیم قرار دهید تا هویج ها 
کامال نرم شوند. سپس هل پودرشده را همراه شکر و روغن به این ترکیب 
اضافه کنید و تا بلند شدن عطر هل، ترکیب را روی حرارت مالیم بگذارید. 
بعد از اینکه شیر درون ظرف، کمی بخار شد و ترکیبات آن حالت خمیری 
به خود گرفت، بادام آسیاب شده و کشمش را به این ترکیب اضافه کنید. 3 
دقیقه آن را حرارت دهید و سپس زعفران را اضافه کنید. حلوا را از روی 
حرارت بردارید و پسته و بادام هندی خام را داخل آن بریزید. پسته ها و 
بادام ها باید کمی خرد شده باشند. زمانی که می خواهید حلوا را از روی 
حرارت بردارید، باید مطمئن شوید که بافت شل و آبکی ندارد. بهتر است 
حلوای هویج حداقل 2 ساعت قبل از سرو آن داخل یخچال قرار بگیرد و 

به صورت کامال خنک سرو شود.
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به جای شیربادام می توانید از شیر معمولی پرچرب در تهیه 
این حلوا کمک بگیرید. اگر روغن آفتابگردان در دسترس تان 
نبود، کره هم گزینه مناسبی برای ایجاد طعم و بافت مالیم در 
حلوای هویج است. اگر می خواهید حلوای شما کمی روغن 
پس بدهد، بهتر است بادام هندی و پسته خام و پوست کنده 
ترکیبات  داخل  حرارت،  روی  از  حلوا  برداشتن  از  قبل  را 
حلوا بریزید و در ظرف را  5 دقیقه ببندید. در این صورت، 
حلوا مقداری روغن پس می دهد و ظاهر جذاب تری به خود 
می گیرد. در صورت تمایل، می توانید از مقدار محدودی مربای 

هویج برای تزئین این حلوا هم استفاده کنید.

پیشنهاد سرآشپز

/120 آماده می شود

/30  پخته می شود

هویج؛ ضدفشار و قند و چربی!

نگاه متخصص تغذیه

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.

 دکتر سیدعلی کشاورز
استاد دانشگاه علوم پزشکی تهران
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مواد الزم )براي 4 نفر(

هویج جزو گیاهان ریشه ای و بسیار پرخاصیت است 
که بیشتر خواص خود را از وجود بتاکاروتن و فیبر 
از  مناسبی  حجم  هویج  عالوه،  به  می گیرد.  فراوان 
ویتامین C و منگنز را هم در خود جای داده است. 
ویتامین K، مس، پتاسیم و فوالت هم از دیگر مواد 

مغذی موجود در هویج محسوب می شوند. 
به همین دلیل هم مصرف روزانه حداقل یک هویج 
کلسترول  افزایش  خطر  درصد   10 حدود  می تواند 
خون و در نتیجه، احتمال ابتال به بیماری های قلبی 

را کاهش دهد. 

نکته دیگر اینکه پتاسیم موجود در هویج می تواند با 
کاهش استرس موجود در سیستم قلبی- عروقی، باعث 
کاهش تدریجی فشارخون شود و از این طریق هم 
احتمال ابتال به بیماری های قلبی را کاهش دهد. از 
طرف دیگر، هویج دارای مقادیر قابل توجهی ویتامین 

C است. 
این ویتامین هم می تواند با تحریک فعالیت گلبول های 
سفید، باعث افزایش قدرت سیستم دفاعی بدن شود. 
همان طور که ابتدای مطلب اشاره شد، فیبرهای غذایی 
از  می شوند.  هویج محسوب  ارزشمند  ذخایر  جزو 

ترد و خوشمزه،  این صیفی  منظم  این رو، مصرف 
می تواند احتمال ابتال به یبوست را تاحد زیادی کاهش 
دهد. ضمن اینکه همین فیبر فراوان موجود در هویج 
به کاهش احتمال ابتال به سرطان کولون هم کمک 

شایانی می کند. 
نکته قابل توجه دیگر درباره هویج این است که ویتامین 
قوای  تقویت  به  می تواند  آن  در  موجود  فراوان   C
بینایی کمک کند و جلوی ابتال به برخی بیماری های 
مربوط به بینایی مانند شب کوری را بگیرد یا ابتال به 
برخی بیماری ها مانند پیرچشمی را به تعویق بیندازد. 

هویج، جزو سبزیجات مفید برای بیماران دیابتی هم 
است. مصرف منظم و روزانه هویج )به خصوص هویج 
به  مقاومت  از  پیشگیری  و  قندخون  تنظیم  با  خام( 
انسولین، می تواند احتمال نوسانات قندی را در مبتالیان 

به دیابت کاهش دهد. 
درنهایت باید به نوع مصرف هویج اشاره کنیم. خیلی 
از افراد دوست دارند بدانند که چرا برخی متخصصان، 
برخالف توصیه همیشگی به مصرف میوه ها و سبزی ها 
به صورت خام، در مورد هویج به مصرف پخته آن هم 
اشاره می کنند! هویج، دارای ترکیبی بسیار مفید برای 

سالمت بینایی به نام بتاکاروتن است. بتاکاروتن، هم 
پیش ساز ویتامین A در بدن است و هم باعث ایجاد 
رنگ نارنجی در هویج می شود. جالب است بدانید 
محققان در سال 2002 میالدی کشف کردند حرارت 
دیدن و پخته شدن میزان جذب بتاکاروتن موجود در 
هویج را در بدن، چند برابر افزایش می دهد. افزایش 
 A جذب بتاکاروتن در بدن با افزایش تولید ویتامین
در بدن همراه خواهد بود و عالوه بر حفظ سالمت 
و قدرت بینایی، به افزایش انعطاف و لطافت پوست 

هم کمک خواهد کرد.
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