ﻟ ُﮕﯿﻤﺎت ،زﯾﻨﺖ ﺑﺨﺶ ﺳﻔﺮه اﻓﻄﺎر
ﻫﺮﻣﺰﮔﺎﻧﯽ ﻫﺎ
ﺑﻪ ﮔﺰارش ﺷﺒﮑﻪ اﻃﻼع رﺳﺎﻧﯽ ﻫﺮﻣﺰ؛ﻣﺎه رﻣﻀﺎن در ﮔﻮﺷﻪ ﮔﻮﺷﻪ اﯾﺮان
اﺳﻼﻣﯽ ﻣﻤﻠﻮ از آداب و رﺳﻮﻣﯽ ﺧﺎص اﺳﺖ؛ ﻫﺮ ﭼﻨﺪ اﻣﺮوزه از ﺑﺮﺧﯽ از
آن رﺳﻢ ﻫﺎ ﻓﻘﻂ ﻧﺎﻣﺶ ﺑﺎﻗﯽ ﻣﺎﻧﺪه اﻣﺎ ﻫﻨﻮز ﻫﻢ ﻣﯽ ﺗﻮان ﺻﺪای
»ر َﺑ َّﻨَﺎ ﻻَ ﺗُﺰ ِغ ْ ﻗ ُﻠُﻮﺑ َﻨَﺎ ﺑ َﻌْﺪ َ إِذ ْ ﻫَﺪ َﯾْﺘَﻨَﺎ … « را
ﺑﺮ ﺳﺮ ﺳﻔﺮه ﻫﺎی ﻣﻬﺮﺑﺎﻧﯽ ﻫﻤﻮﻃﻨﺎﻧﻤﺎن ﺷﻨﯿﺪ.
اﺳﺘﺎن ﻫﺮﻣﺰﮔﺎن ﻫﻤﺎﻧﻨﺪ ﺳﺎﯾﺮ ﻧﻘﺎط ﮐﺸﻮر ﻋﺰﯾﺰﻣﺎن در اﯾﻦ ﻣﺎه ﭘﺮ ﺑﺮﮐﺖ
دارای آداب و رﺳﻮم و آﯾﯿﻦ ﻫﺎﯾﯽ ﺧﺎص اﺳﺖ؛ در اﯾﻦ اﺳﺘﺎن ﻣﯽ ﺗﻮان
دﺳﺮ ﻫﺎﯾﯽ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻟﮕﯿﻤﺎت ،ﻧﺎن ﻫﺎی ﺗﻤﻮﺷﯽ ،ﺑﺎﻻ ﺗﺎوه ای ،ﻣﻬﯿﺎوه و
ﺗﺨﻢ ﻣﺮغ و ﺧﺮﻣﺎ روﻏﻨﯽ و اﯾﺮان آﺷﯽ را ﺑﺮ ﺳﺮ ﺳﻔﺮ ﻫﺎی ﺳﺎده
ﻫﺮﻣﺰﮔﺎﻧﯽ ﻫﺎ دﯾﺪ.
ﺳﻔﺮه رﻣﻀﺎن در ﻫﺮﻣﺰﮔﺎن ﯾﮑﯽ از ﻣﺘﻨﻮع ﺗﺮﯾﻦ ﺳﻔﺮه ﻫﺎﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺎ
ﻏﺬاﻫﺎﯾﯽ ﭼﻮن آش ﻣﺤﻠﯽ ،ﺷﻠﻪ زرد ،ﻧﺎن دﺳﺘﯽ ،ﻧﺎن رﯾﺨﺘﻪ ،رﻧﮕﯿﻨﮏ،
ﺣﻠﯿﻢ و ﺣﺮﯾﺼﻪ ﺑﺎ ﻣﺎﻫﯽ ،ﺷﯿﺮ ﺑﺮﻧﺞ ،ﻗﻠﯿﻪ ﻣﺎﻫﯽ و ﺳﺒﺰی ﭘﻠﻮﻣﺎﻫﯽ رﻧﮕﯿﻦ
ﻣﯽ ﺷﻮد.
ﻣﺎه رﻣﻀﺎن در ﮔﻮﺷﻪ ﮔﻮﺷﻪ اﺳﺘﺎن ﻫﺮﻣﺰﮔﺎن آداب و رﺳﻮم ،ﺣﺎل و ﻫﻮا،
ﺷﯿﺮﯾﻨﯽ و ﻏﺬاﻫﺎی ﺧﺎﺻﯽ دارد ﮐﻪ ﺑﺮﺧﯽ از آن ﻫﺎ در ﺑﯿﻦ ﻣﺮدم ﻣﺸﺘﺮک
اﺳﺖ؛ ﻟﮕﯿﻤﺎت ﺳﺮ ﺳﻔﺮه اﻓﻄﺎر و ﺷﺎم و در ﻣﺎه رﻣﻀﺎن ﻃﻤﻊ ﺑﻪ ﺧﺼﻮﺻﯽ
دارد و رﻧﮓ دﯾﮕﺮی ﺑﻪ ﺳﻔﺮه روزه داران ﻣﯽ دﻫﺪ.

ﻟﮕﯿﻤﺎت ﯾﮏ ﺷﯿﺮﯾﻨﯽ ﻋﺮﺑﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ اﺻﻞ آن ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﮐﺸﻮر ﮐﻮﯾﺖ ﺑﻮده
اﻣﺎ در ﺣﺎل ﺣﺎﺿﺮ اﯾﻦ ﺷﯿﺮﯾﻨﯽ ﻣﺤﻠﯽ در اﺳﺘﺎن ﻫﺎی ﺟﻨﻮﺑﯽ ﻣﺎﻧﻨﺪ
ﺧﻮزﺳﺘﺎن ،ﺑﻮﺷﻬﺮ و ﻫﺮﻣﺰﮔﺎن روﻧﻖ دارد؛ اﯾﻦ ﺷﯿﺮﯾﻨﯽ ﺧﻮش ﻃﻌﻢ در
ﺷﻬﺮﺳﺘﺎن ﻫﺎی ﭘﺎرﺳﯿﺎن ،ﺑﻨﺪرﻟﻨﮕﻪ ،ﻗﺸﻢ ،ﺧﻤﯿﺮ ،ﺑﻨﺪرﻋﺒﺎس و ﺑﺴﺘﮏ ﭘﺎی
ﺛﺎﺑﺖ ﺳﻔﺮه اﻓﻄﺎره روزه داران اﺳﺖ ﮐﻪ زﻧﺎن روﺳﺘﺎﯾﯽ در ﻣﺎه رﻣﻀﺎن
آن را ﻣﯽ ﭘﺰﻧﺪ.
ﭘﺨﺖ اﯾﻦ ﺷﯿﺮﯾﻨﯽ و ﮔﺬاﺷﺘﻦ آن ﺳﺮ ﺳﻔﺮه ﻫﺎی اﻓﻄﺎری در ﻣﺴﺠﺪ و ﻣﮑﺎن
ﻫﺎی ﻣﺬﻫﺒﯽ روزه داران از ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻫﺎی وﯾﮋه ﻣﺮدم اﯾﻦ دﯾﺎر در ﻣﺎه
ﻣﺒﺎرک رﻣﻀﺎن اﺳﺖ و ﻧﻤﻮﻧﻪ و ﻧﻤﺎد واﻗﻌﯽ از دوﺳﺘﯽ و ﻣﺤﺒﺖ ﺑﯿﻦ
ﺧﺎﻧﻮاده ﻫﺎی اﺳﺘﺎن ﻫﺮﻣﺰﮔﺎن اﺳﺖ.
ﻟﮕﯿﻤﺎت از ﻟﻘﯿﻤﺎت ﮐﻪ ﺟﻤﻊ ﻟﻘﻤﻪ اﺳﺖ ﻣﯽ آﯾﺪ و ﻣﻌﻨﺎی ﻟﻘﻤﻪ ﻟﻘﻤﻪ را
ﻫﻢ ﻣﯽ دﻫﺪ؛ ﻟﻘﻤﻪ ﻫﺎﯾﯽ از ﺧﻤﯿﺮ آرد و ﺗﺨﻢ ﻣﺮغ و ﺷﮑﺮ ﮐﻪ ﺑﺎ ﺷﯿﺮه
رﻃﺐ ﻧﺨﻞ ﯾﺎ ﻋﺴﻞ آﻏﺸﺘﻪ ﻣﯽ ﺷﻮد.ﺑﺮای ﺗﻬﯿﻪ اﯾﻦ ﺷﯿﺮﯾﻨﯽ ﻣﻮادی ﭼﻮن ﯾﮏ
ﻟﯿﻮان آرد ﺳﻔﯿﺪ ،ﯾﮏ ﻋﺪد ﺗﺨﻢ ﻣﺮغ ،ﺳﻪ ﻗﺎﺷﻖ ﻣﺮﺑﺎﺧﻮری آرد ﺑﺮﻧﺞ ،ﯾﮏ
ﻗﺎﺷﻖ ﻣﺮﺑﺎﺧﻮری ﭘﮑﯿﻨﮓ ﭘﻮدر ،ﯾﮏ ﻗﺎﺷﻖ ﻏﺬاﺧﻮری ﻣﺎﯾﻪ ﺧﻤﯿﺮ ﻓﻮری ،ﯾﮏ
ﻗﺎﺷﻖ ﻏﺬاﺧﻮری ﻣﺎﺳﺖ و آب ﺑﻪ ﻣﻘﺪار ﻻزم ﺿﺮوری اﺳﺖ.
ﻃﺮز ﺗﻬﯿﻪ آن ﻫﻢ اﯾﻦ ﮔﻮﻧﻪ اﺳﺖ ﮐﻪ اﺑﺘﺪا ﺗﺨﻢ ﻣﺮغ را ﺑﺎ ﻣﺎﺳﺖ و
ﺧﻤﯿﺮﻓﻮری و آرد ﺑﺮﻧﺞ و ﭘﮑﯿﻨﮓ ﭘﻮدر ﺧﻮب ﻣﺨﻠﻮط ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ ،ﺳﭙﺲ آرد را
اﺿﺎﻓﻪ و ﺧﻤﯿﺮ را ﻣﺨﻠﻮط ورز ﻣﯽ دﻫﻨﺪ اﮔﺮ ﺧﻤﯿﺮ ﺳﻔﺖ ﺑﻮد ﮐﻤﯽ آب ﻫﻢ
ﺑﻪ آن اﺿﺎﻓﻪ ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ ﺗﺎ ﺧﻤﯿﺮ رﻗﯿﻖ ﺷﻮد.

ﺧﻤﯿﺮ را ﺑﻪ ﻣﺪت ﯾﮏ ﺳﺎﻋﺖ در ﺟﺎی ﮔﺮﻣﯽ ﻣﯽ ﮔﺬارﻧﺪ ﺗﺎ ﺧﻤﯿﺮ ﺣﺠﯿﻢ ﺷﻮد،
روﻏﻦ را داﺧﻞ ﺗﺎﺑﻪ رﯾﺨﺘﻪ و ﺑﻌﺪ ﻣﺎﯾﻪ ﺑﻪ دﺳﺖ آﻣﺪه را ﺑﺎ ﻗﺎﺷﻖ ﺑﺮ
داﺷﺘﻪ و در روﻏﻦ داغ ﺷﺪه ﻣﯽ رﯾﺰﻧﺪ ،ﺧﻤﯿﺮ در داﺧﻞ ﺗﺎﺑﻪ ﭘﻒ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ
و ﺑﻪ اﻧﺪازه ﮔﺮدوﯾﯽ ﺑﺰرگ ﻣﯽ ﺷﻮد.
ﺷﯿﺮﯾﻨﯽ ﻫﺎ ﮐﻪ ﮐﻤﯽ ﻃﻼﯾﯽ رﻧﮓ و آﻣﺎده ﺷﺪه در ﺷﻬﺪ ﻗﺮار داده ﺷﺪه و
ﺑﻌﺪ در ﺻﺎﻓﯽ ﻣﯽ ﮔﺬارﻧﺪ ﺗﺎ ﺷﻬﺪ اﺿﺎﻓﻪ آن ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﻮد ،ﻟﮕﯿﻤﺎت ﻫﺎ را
ﻣﯽ ﺗﻮان ﺑﺎ ﭘﻮدر ﭘﺴﺘﻪ و ﯾﺎ ﻧﺎرﮔﯿﻞ ﺗﺰﯾﯿﻦ ﮐﺮد.
اﻧﺘﻬﺎی ﭘﯿﺎم/

