
کاریبهچهکارمیآید؟

نگاه متخصص تغذیه

 دکتر محمدحسن انتظاری/ مدیر گروه تغذیه دانشگاه علوم پزشکی اصفهان

که  است  کاری  پودر  تشکیل دهنده  اصلی  ترکیب  ترمریک،   .1
تحقیقات  می  شود.  شناخته  ضدالتهاب  ترکیب  یک  به عنوان 
کاری،  پودر  مصرف  اثر  در  التهاب  تخفیف  می دهند  نشان 
باعث بهبود شرایط بیماران مبتال به آرتریت، بیماری التهابی 
روده، التهاب مزمن عنبیه چشم و برخی سرطان ها می شود. از 
این رو، بد نیست این بیماران  پودر کاری را برای طعم دادن 

به غذاهای خود در برنامه غذایی شان داشته باشند. 
پودر کاری حاوی یک ترکیب آنتی اکسیدانی بسیار قوی به   .2
نام »کورکومین« است. از این رو، مصرف منظم آن می تواند 

برای مبارزه با رادیکال های آزاد در بدن، افزایش قدرت سیستم 
دفاعی و حتی کمک به پیشگیری از ابتال به بیماری های سرطانی 

مفید باشد. 
با اینکه خواص ضدالتهابی ترمریک موجود در پودر کاری بر   .3
کسی پوشیده نیست، همین ترکیب می تواند روند انعقاد خون 
در بدن را با کندی مواجه کند. از این رو، افرادی که داروهای 
ضدانعقاد خون مصرف می کنند )مانند آسپیرین، ایبوپروفن، 
ناپروکسن، دیکلوفناک و...(، پالکت های خونشان پایین است، 
عمل جراحی داشته اند یا عمل جراحی در پیش دارند، باید 

در مصرف این ادویه احتیاط کرده و در مورد میزان مصرفش 
حتما با پزشک معالج خود مشورت کنند. در موارد بسیاری، 

این افراد از مصرف پودر کاری منع می شوند. 
ممکن است برخی افراد به ترمریک موجود در پودر کاری   .4
حساسیت داشته باشند و با واکنش هایی مانند دل درد، سرگیجه، 
حالت تهوع یا اسهال مواجه شوند. گاهی مصرف پودر کاری 
با تشدید عالئم ریفالکس معده در برخی  بیماران هم همراه 

خواهد بود. 
با عوامل  مبارزه  با  کاری  پودر  در  آنتی اکسیدان های موجود   .5

عفونت های  به  ابتال  از  پیشگیری  باعث  بدن،  در  باکتریایی 
باکتریایی دستگاه گوارش می شوند. از این رو، مصرف پودر 
کاری در شرایطی مانند سفر که احتمال ابتال به عفونت های 

گوارشی باالست، بسیار مفید خواهد بود. 
ادویه کاری مانند سایر ادویه ها، تاحدی به افزایش سوخت وساز   .6
در بدن کمک می کند. از این رو، افرادی که تمایل به هضم و 
جذب بهتر مواد غذایی و بهبود متابولیسم بدن خود دارند، 
می توانند مصرف منظم پودر کاری را در برنامه غذایی روزانه 

خود داشته باشند.

بهتر است از ران مرغ برای تهیه مرغ  کاری کمک گرفته   .1
شود بنابراین سینه مرغ را انتخاب نکنید. 

اگر می خواهید مرغ  کاری شما طعم بهتری بگیرد، آن   .2
را از حدود 2 ساعت قبل با پودر کاری، نمک و روغن 

کنجد طعم دار کنید. 

اگر قصد دارید مرغ  کاری را با سبزیجات سرو کنید، از   .3
سبزیجاتی که با نمک و روغن کنجد طعم دار شده اند، 
کمک بگیرید. سپس این سبزیجات را داخل تابه تفت 

بدهید تا طعم مطلوبی به دست بیاید.

سعی کنید برای ایجاد عطر بیشتر کاری، مرغ  کاری خود   .4
را زیاد آبکی نکنید. این مرغ باید ظاهری سرخ شده و 

آبی غلیظ داشته باشد.  

کاری خمیر غلیظی  پودر  له شده و  با سیر  بتوانید  اگر   .5
و  بخوابانید  آن  در  دقیقه  یک  را  مرغ  و  کنید  درست 

سپس سرخ کنید، طعم جذاب تری خواهید داشت. 

هرگز سیر یا پیاز را از ترکیب مرغ  کاری حذف نکنید.   .6
البته به جای سیر و پیاز می توانید از پودر سیر یا پودر 

پیاز کمک بگیرید. 

از  یادتان باشد در دستور تهیه مرغ  کاری جاماییکایی   .7
آویشن هم برای ایجاد عطر بیشتر استفاده می شود.

 سامان گلریز/ مدرس آشپزی

8 نکته درباره مرغ  کاری

این غذای هندی می تواند به تقویت سیستم ایمنی کمک کند

پلو مرغ  کاری؛ تحفه هند
مرغ  گوشت 
گوشت های  جزو 
ما  میان  پرمصرف 
اما  ایرانی هاست 
خیلی از ما روش های پخت ثابتی 
برای این گوشت پرخاصیت داریم. 
این در حالی است که تغییر شیوه 
پخت مرغ می تواند جذابیت زیادی 
به سفره غذایی مان بدهد و عطر و 
طعم متفاوتی برایمان داشته باشد. 
پرطرفدار   غذایی  مرغ  کاری،  پلو 
هندی هاست  و  مکزیکی ها  میان 
غذای  یک  به عنوان  می تواند  که 
جدید و خوشرنگ و لعاب، روی 
میز مهمانی های شما هم جا بگیرد. 
پلو مرغ  کاری، گزینه بسیار خوبی 
به  مبتال  بیماران  سالمندان،  برای 
رژیم الغری  که  افرادی  و  دیابت 
دارند هم محسوب می شود. ضمن 
اینکه آنتی اکسیدان ها و امالح فراوان 
آن  هندی،  غذای  این  در  موجود 
افزایش  برای  مناسبی  به غذای  را 
قدرت سیستم دفاعی بدن هم تبدیل 

کرده است.

چند کالری؟
مواد غذایی یادشده در مجموع  1910 
کیلوکالری انرژی دارند که در صورت 
تقسیم کردن این غذا میان 6 نفر، به 
هر یک 318 کیلوکالری انرژی خواهد 
رسید. البته در صورتی که این غذا با یک 
بشقاب ساالد سبزی های مختلف سرو 
شود، باید به ازای هر لیوان ساالد، 25 
کیلوکالری به عدد یادشده اضافه کرد.  

با چی؟
این غذا از نظر کربوهیدرات و پروتئین، 
غذای کاملی است. شما می توانید با 
قرار دادن یک پیاله ماست  کنار آن، 
وعده  این  از  دریافتی  کلسیم  حجم 
غذایی را باال ببرید. ریحان، پیازچه و 
تربچه تازه هم می توانند ترکیب طعمی 
بسیار خوبی برای همراهی با این پلو 
باشند. میان نوشیدنی ها، دوغ کم نمکی 
که با پودر نعناع طعم دار شده باشد هم 
بهترین گزینه محسوب می شود. اگر  
ایجاد طعم های جدید هستید  دنبال 
نیز می توانید حدود نصف نارنج را 
قبل از سرو غذا روی تکه های مرغ 

این پلو بچکانید.

طـرز تـهـیـه
برنج را حدود 20 دقیقه در آب بجوشانید و پس از آبکشی کردن، 
آن را کنار بگذارید. زمانی که برنج در حال جوشیدن است، 1 قاشق 
چای خوری از روغن را در تابه نچسب و گودی گرم کنید و هر طرف 
مرغ ها را حدود 8 دقیقه حرارت بدهید تا کامال طالیی شوند. مرغ ها 
را از تابه خارج کنید و کنار بگذارید. حرارت زیر تابه را کمی پایین 
بیاورید و 2 قاشق باقی مانده از روغن را داخل تابه بریزید. پیازها 
را حدود 10 تا 15 دقیقه حرارت بدهید تا کامال طالیی شوند. سیر، 
زنجبیل، کاری، تخم گشنیز، پودر فلفل، نمک و فلفل قرمز را به پیازها 
اضافه کنید و حدود 2 دقیقه تمام مواد را با یکدیگر تفت بدهید. حاال 
آب مرغ، نخود، گوجه فرنگی و تکه های مرغ را داخل آب بریزید و 
حرارت را باال ببرید تا آب جوش بیاید. بعد از حدود 20 دقیقه که 
مرغ ها جوشیدند، برنج آبکش و نخودفرنگی را به سایر مواد اضافه 
کنید و در تابه را بردارید تا آب داخل تابه کشیده شود. حاال پلو مرغ 
 کاری را حدود 25 دقیقه دم کنید و سپس غذا را کامال گرم سرو 
کنید. می توانید روی پلوی خود را با حلقه های لیمو و گشنیز تازه و 

ساطوری شده تزئین کنید.

 ترجمه:
ندا احمدلو

28000 تومان

یک پیشنهاد
در صورت تمایل می توانید برنج این پلو مرغ را به جای آبکش 
کردن، به صورت دمی آماده کنید. اگر از کنسرو نخود فرنگی استفاده 
می کنید، آن را درست قبل از دم انداختن برنج داخل ظرف بریزید 
و از هم زدن نخودفرنگی کنسروی خودداری کنید تا له نشود. اگر 
کودک شما هم می خواهد از این غذا بخورد، کمی حجم فلفل های 
موجود در آن را کم کنید. می توانید برای ایجاد عطر بیشتر، از کره 
به جای روغن در دستور پخت این غذا کمک بگیرید. یادتان باشد 
برنج این غذا کمی نرم تر از حالت عادی است بنابراین پختن آن 

برای افراد سالمند یا بیماران، بسیار توصیه می شود.

پیشنهاد سرآشپز

/30 آماده می شود

/35  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.
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هزینه متوسط تهیه این غذا
ارزش غذایی 

چربی  گرم   1( چربی  گرم   7 حاوی  غذا  این  از  وعده  هر 
اشباع(، 6 گرم فیبر، 40 گرم کربوهیدرات، 18 گرم پروتئین، 
63 میکروگرم فوالت، 37 میلی گرم کلسترول، 5 گرم قند، 
 ،C14 میلی گرم ویتامین ،A بین المللی ویتامین  899 واحد 
66 میلی گرم کلسیم، 3 میلی گرم آهن، 419 میلی گرم سدیم و 
418 میلی گرم پتاسیم است. ضمن اینکه می تواند 23 درصد از 

نیاز روزانه بدن به ویتامینC را هم تامین کند.

مواد الزم )براي 6 نفر(
كيلوكالري420عدد6مغز ران مرغ

كيلوكالري160ليوان1برنج

كيلوكالري150گرم400گوجه فرنگی پوست كنده و خردشده

كيلوكالري320ليوان2نخودفرنگی پخته

كيلوكالري640گرم400نخود پخته 

كيلوكالري100ليوان2آب مرغ كم نمک

كيلوكالري70قاشق چای خوری3روغن كانوال 3 70 كيلوكالری

كيلوكالري40عدد3پياز خردشده متوسط

كيلوكالري5حبه5سير

كيلوكالري5قاشق غذاخوری2گشنيز ساطوری شده

كيلوكالري0قاشق چای خوری2زنجبيل تازه و رنده شده

كيلوكالري0چند حلقهليمو برای تزئين

كيلوكالري0قاشق غذاخوری2پودر كاری

كيلوكالري0قاشق غذاخوری1تخم گشنيز

كيلوكالري0قاشق چای خوری1/2پودر فلفل قرمز

كيلوكالري0به مقدار دلخواهنمک و فلفل سياه
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