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 :تعزیف پیتشا

پٌیشی . ثِ طَس هؼوَل سٍی ًبى، ػغ گَجِ ٍ پٌیش هیشیضًذ. یه ًَع غزا اػت وِ ثِ صَست ًبى گشد دس فش تْیِ هیـَد پیتضا

ػالٍُ ثش آى هیتَاى ثش حؼت ػلیمِ . اؿذیتم پٌیش هَصاسال ثشًذ ثِ طَس هؼوَل پٌیش پیتضا یبهیوِ ثشای دسػت وشدى پیتضا ثِ وبس 

گَجِ فشًگی، فلفل دلوِ ای،  اص جولِ لبسچ، صیتَى ػجض، صیتَى ػیبُ، پیبص، فلفل ػجض، ؛هَاد دیگشی ًیض ثش سٍی ًبى اضبفِ وشد

 ...ػَػیغ ٍ ، وبلجبع،  گَؿتهشؽ،ًخَد فشًگی، رست، 

خویش پیتضا ثِ طَس هؼوَل اص آسد، هبیِ خویش، . ؿذ ٍ ثِ هؼٌی خَسان ّوِ چیض دسّن اػتهیجبولوِ پیتضا یه ولوِ ایتبلیبیی 

ایي هَاد ثبیذ ثب دػت وبهالً ٍسص دادُ ؿَد، ثؼذ اص ایٌىِ خویش ٍس آهذ، خویش سا دس یه ظشف . ٍدیؾٍ آثجَ تْیِ م هخوش آة یب

 دسجِ ػبًتیگشاد لشاس ۴۵۰ تب ۴۰۰سا داخل فش ٍ ثب دهبی  پیتضا ثؼذ اص اضبفِ وشدى هَاد الصم ثش سٍی خویش،.  هیىٌٌذگشد پْي

. ُ هیـَد دلیمِ پخت۲پیتضا دس صهبى . دّیذ

 

 :تاریخچه پیتشا

پیؾ اص هیالد ًَػی ًبى پْي سا  (۵۲1-۴۸۶)ػشثبصاى داسیَؽ . پیتضا  اثتذا هتؼلك ثِ ایشاًیبى ثَدُ اػتهیگَیذ ٍایتی اػت وِ س

.  ّبیی سا اص ایشاًیبى آهَختٌذ ّب پختي چٌیي ًبى یًَبًی .  هیپَؿبًذًذٍ سٍی آى سا ثب پٌیش ٍ خشهبهیپختٌذ سٍی ػپشّبی خَد 

ثب ٍجَد ایٌىِ ثشخی اػتمبد داسًذ پیتضا اص سٍم ثِ جٌَة ایتبلیب ساُ .  ؿذایي ًبى اص یًَبى ثِ سٍم سفت ٍ دس جٌَة ایتبلیب هؼوَل

 اًذ ایي غزای ثؼیبس خَؿوضُ لذهتی ًؼجتبً طَالًی داسد ٍ  ، ثشخی ًیض ػٌَاى وشدُهیٌبهیذًذآى سا غزای فمیشاى هذتْب یبفت ٍ تب 

. هیگشدد ثِ صهبى اّبلی یًَبًی ػبوي دس هبگٌبگشیؼیب دس جٌَة ایتبلیب ثبص

 ّوپبی ثب فؼت فَدّبی ؿذ فؼت فَدّبیی ؿوؼی ایي اثشات ٍ سػَخ آهشیىب ثِ غزا وـیذُ ؿذ ٍ ثبػث 1۳۴۰دس پبیبى دِّ 

 .اساهٌِ ؿشٍع ثِ وبس وٌٌذ
 

: تاریخچه ورود اولین پیتشا به ایزان

اٍلیي پیتضا دس   ؿوؼی1۳۴۷سضب سئیؼی فبسؽ التحصیل سؿتِ وـبٍسصی اص داًـگبُ پلی تىٌیه وبلیفشًیب دس ؿـن ثْوي ػبل 

. ٍ هـْذ افتتبح ؿذ پیتضا فشٍؿی دس تْشاى ػیغ وشد وِ دس پی آى ػِ ؿؼجِ اص ایيؤت پیتضا پٌتشی سا ثب اػن ایشاى
 

: انواع پنیز پیتشا

گَػفٌذ ٍ ثض وٌذ، پٌیش ّن ثِ ػفشُ اًؼبى توذى گبٍهیؾ، ص صهبًی وِ ثـش تَاًؼت الذام ثِ پشٍسؽ چبسپبیبًی هثل گبٍ، ا

پٌیش پیتضا یه ًَع پٌیش پبػتَسیضُ تْیِ ؿذُ اص ؿیش گبٍ اػت وِ ثبفتی ًشم داسد ٍ ثِ دٍ صَست ػٌتی ٍ  .دثبػتبى ساُ پیذا وش

ین وِ ثبفت ٍ ًَع ایي دٍ ئاگش چِ ثشخی پٌیش پیتضا سا ثب پٌیش ایتبلیبیی هَصاسال اؿتجبُ هیگیشًذ اهب ثبیذ ثگَ. صٌؼتی تْیِ هیـَد

 اص اًَاع  ّن پٌیش پیتضا.ؿَدهیپٌیش هَصاسال اص ؿیش گبٍهیؾ یب ؿیش گبٍ تْیِ . پٌیش ثب ّن هتفبٍت اػت ٍ استجبطی ثب ّن ًذاسًذ

 ّبی آى لبثلیت   وِ دٍ ثبس پبػتَسیضُ هیـَد پشٍتئیي پٌیشّبی پشٍػغ اػت وِ هثل ػبیش اًَاع پٌیشّبی پشٍػغ ثِ خبطش ایي

 .دجزة ثبالتشی پیذا هیىٌي
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ؿَد؛ ًَع اٍل پبػتبفیال یب ّوبى هَصاسالػت وِ دس حمیمت پٌیش پیتضای اصلی ٍ ًَع دٍم یدس ایشاى دٍ ًَع پٌیش پیتضا تَلیذ م

داسد؛ اهب  ( وشُ، وبصئیي ٍ وبصئیٌبت،هبًٌذ سٍغي)پٌیش پیتضای پشٍػغ اػت وِ چشثی ٍ پشٍتئیي ثِ وبس سفتِ دس آى هٌـبء لجٌی 

پبػتبفیال دس صثبى ایتبلیبیی ثِ هؼٌی پٌیشی اػت وِ ًشم اػت .  هٌـبء چشثی، گیبّی ٍ پشٍتئیي آى لجٌی اػت،دس ًَع گیبّی آى

. هیأیذٍ وؾ 

هِ دس حبل حبضش ثشای تْیِ پیتضا دس وٌبس پٌیش ًِثب ای. پٌیش پشٍػغ اص هخلَط چٌذ پٌیش ثِ ػالٍُ پٌیش اٍلیِ ثِ دػت هیأیذ

پشٍػغ اص پٌیش هَصاسال ّن اػتفبدُ هیـَد ٍ اهشٍصُ ٍلتی اص پٌیش پیتضا صحجت هیىٌین دس حمیمت ثیـتش هٌظَس ّوبى پٌیش 

 .تهَصاسال اع

 ویلَگشم ؿیش تبصُ گبٍ تْیِ ؿذُ ٍ ػشؿبس اص ولؼین 1۲ تب 1۰پٌیش تبصُ هَصاسال پٌیشی ایتبلیبیی اػت وِ ّش ویلَگشم آى اص 

ِ  پیتضا ٍ غزاّبی . اؿذهیتؿیش اػتفبدُ  ؿذُ دس هَصاسال ؿیش خبم یب ؿیش پبػتَسیضُ  . اػت ایي پٌیش طؼن خَثی داسد ٍ ثشای تْی

 .ایتبلیبیی دیگش هبًٌذ الصاًیب ثؼیبس هٌبػت اػت

 ۲۰ تب 1۵هیضاى چشثی ایي پٌیش ثیي . اؿذیتم ( ؿذُ  ضشٍسی اػیذّبی چشة اؿجبع)پٌیش هَصاسال حبٍی پشٍتئیي ٍ چشثی ّب 

 1۳ گشم اص ایي پٌیش ۳۰دس ٍالغ .  اًذ هَصاسال هٌجغ خَة ولؼین ٍ فؼفش اػت وِ ثشای ػالهتی الصم ٍ ضشٍسی. اؿذةدسصذ هی

ِ  یه فشد ثضسي  .هیي هیىٌذؤال سا ثِ ولؼین ٍ فؼفش تعدسصذ ًیبص سٍصاً

ِ  هب ثِ ایي 1۰ ػی گشم اص ایي پٌیش .B1۲ ٍ B۳ ّبی خَثی ثشخَسداس اػت هبًٌذ ٍیتبهیي  هَصاسال اص ٍیتبهیي  دسصذ ًیبص سٍصاً

ثبیذ ثذاًیذ وِ . اؿذیت ًیض مD ٍ ٍیتبهیي A، B۲هَصاسال ّوچٌیي حبٍی هیضاى ووی ٍیتبهیي . هیي هیىٌذؤدٍ ٍیتبهیي سا ت

. هیضاى ًوه هَجَد دس ایي پٌیش هتؼبدل اػت

 

 :خواص موسارال

 ّب،  ٍجَد پشٍتئیي. اؿذ وِ ثِ خَثی جزة ثذى هیـَدةالؼبدُ  ولؼین هی هَصاسال ًیض هبًٌذ دیگش اػضبی خبًَادُ  لجٌی هٌجغ فَق 

اًیذ وِ ٍجَد ولؼین ثشای اػتحىبم یذحتوبً م.  ٍ فؼفش دس ایي پٌیش هیضاى جزة ولؼین سا ثیـتش هیىٌذDالوتَص، ٍیتبهیي 

هیي ولؼین ؤثبیذ ّویـِ ثِ فىش ت، دیفشلی ًویىٌذ ؿوب دس چِ ػي ٍ ػبلی ّؼت.  ّب الصم ٍ ضشٍسی اػتى  ّب ٍ دًذا اػتخَاى

 ایي هبدُ  هؼذًی ّوچٌیي دس ثیـتش فشآیٌذّبی حیبتی ثذى هبًٌذ اًمجبض ػضالت، اًؼمبد خَى، تٌظین فـبس. ثذًتبى ثبؿیذ

 . ّبی آًضیوی ٍ احیبی ػلَلی ؿشوت داسد ّب، فؼبلیت  ّبی ػصجی، ػولىشد َّسهَى  خَى، اًتمبل ٍاوٌؾ

ػالٍُ ثش ایي هَصاسال هٌجغ خَة فؼفش هحؼَة . هصشف هَاد غزایی ػشؿبس اص ولؼین اص اثتال ثِ پَوی اػتخَاى جلَگیشی هیىٌذ

 . ّب ووه هیىٌذ ّب سا وبّؾ دادُ ٍ ثِ احیبی ثبفت  ّب ٍ دًذاى  هیـَد وِ خبصیت اػیذی اػتخَاى

ثبیذ ثذاًیذ وِ . خَاساى هفیذ اػت د وِ ثشای گیبُ ىاؽة تَجْی پشٍتئیي هی تَجِ داؿتِ ثبؿیذ وِ پٌیشّب حبٍی هیضاى لبثل

 .اؿذةهمبیؼِ ثب گَؿت هی اسصؽ ثیَلَطیىی پشٍتئیي هَجَد دس پٌیش لبثل
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ایي ٍیتبهیي دس سؿذ ٍ تمؼین ػلَلی، . اؿذ وِ ثشای ثذى الصم ٍ ضشٍسی اػتة ًیض هیB1۲یىی اص هٌبثغ غزایی ٍیتبهیي  هَصاسال

ثشی ؤ ّب ًمؾ م  ّب ٍ چشثی  ّبی لشهض، ػَخت ٍ ػبص وشثَّیذسات حفظ تؼبدل ػیؼتن ػصجی، ػٌتض پشٍتئیي، ػبخت گلجَل

خَاساى هیتَاًٌذ ثب هصشف ثیـتش  اؿٌذ اهب گیبُ ة هیB1۲تشیي هٌبثغ ٍیتبهیي  دسػت اػت وِ گَؿت ٍ هبّی جضٍ اصلی . داسد

 .هیي وٌٌذ ٍ دچبس ووجَد ًـًَذؤپٌیش هَصاسال ٍیتبهیي ثذًـبى سا ت

ؿَد اهب ثب ایي حبل ایي اػیذّبی چشة ًمؾ هی ؿذُ ثبػث افضایؾ ولؼتشٍل ثذ خَى   اگشچِ هصشف صیبد اػیذّبی چشة اؿجبع

 A، D ،E ّبی   اص جولِ ایٌىِ دس ػبخت غـبی ػلَلی ؿشوت داسًذ ٍ ثِ جزة ٍ هصشف ٍیتبهیي،ثشی دس ػالهت ثذى داسًذؤم

 ٍKووه هیىٌٌذ  .

 

 آیا مصزف موسارال میتوانذ خطزناک باشذ؟

ِ  ثْتش اػت خبًن  ّب ثِ ٍیظُ ثبوتشی  ؿذُ اص ؿیش پبػتَسیضُ اػتفبدُ وٌٌذ تب اص آلَدگی ثب ثبوتشی ّبی ثبسداس اص پٌیشّبی تْی

ؿذُ ّؼتٌذ وِ هصشف صیبد آى ثبػث چبلی یب  ّب ثِ ٍیظُ اػیذّبی چشة اؿجبع  پٌیشّب ػشؿبس اص چشثی . لیؼتشیب دس اهبى ثوبًٌذ

ِ  ػبلوی   هٌذی اص خَاف ایي پٌیش الصم اػت اص صیبدُ ثشای ثْشُ. ٍدیؾافضایؾ ولؼتشٍل ثذ خَى م  سٍی ثپشّیضیذ ٍ تغزی

. داؿتِ ثبؿیذ ( ّب ٍ ػجضیجبت ػشؿبس اص هیَُ)

 

 :ارسش غذایی موسارال

 : گشم هَصاسال داسای تشویجبت صیش اػت1۰۰ّش 

  ویلَوبلشی۲۴۰اًشطی 

  گشم1۸.۴پشٍتئیي 

  گشم1۷.۵لیپیذّب 

  گشم۲.۵گلَػیذّب 

  گشم۵۷.۷آة 

 

 :ای گودا پنیز ورقه مواد تشکیل دهنذه

 ًوه، وشُ پبػتَسیضُ، پٌیش تبصُ، پٌیش گَدا

پٌیش گَدا یىی اص اًَاع پٌیشّبی طجیؼی اػت وِ سایحِ ٍ طؼوی . دس تْیِ ایي پٌیش اص پٌیش طجیؼی گَدا اػتفبدُ ؿذُ اػت

 .ٍاى ثصَست ػشد ٍ گشم ثشای تْیِ اًَاع ػبًذٍیچ اػتفبدُ وشدتپٌیش ٍسلِ ای ثب طؼن گَدا سا هی. هالین ٍ سًگی صسد داسد

 


