2015

ناندینامە – وەشانی 1
تایبەتە بە لیستی ئەو خواردنە کوردییانەی
کە رێکخراوی کوردیپێدیا بەدەستی هێناوە.

ئامادەکردنی :هاوڕێ باخەوان ،بەیارمەتیی کوردیپێدیا
بە هاوکاریی ئەندامانی کارا:
 مانو بەرزنجی
 رۆژهات سەعید
 هەڤاڵ نەژاد

رێکخراوی کوردیپێدیا بۆ کۆکردنەوەی زانیاری دەربارەی کوردستان و کورد
http://www.kurdipedia.org
17-09-2015

چەند وتەیەک
ئەمەی بەردەستتان ،لیستەیەکی رێکخراوی تایبەتە بە لیستی ئەو خواردنە کوردییانەی کە
رێکخراوی کوردیپێدیا بەدەستی هێناوە..
لەم لیستەیەدا رەچاوی ریزبەندیی ئەلفوبێی ناوەکان کراوە ،پاشان زمان و شێوەزمانەکان.
تۆمارەکان بەپێی توانا و دەستکەوتنی زانیاری ،پێناسیان نووسراوە ،وێنە ئەگەر دەستمان کەوتبێت
خراوەتە پاڵ تۆمارەکەیەوە .هەروەها هەر مێتاداتایەکی تری پێویستیش وەک پاشکۆ لەگەڵ
تۆمارەکاندا دانراون.
لەگەڵ هەر تۆمارێک لینکێک هەیە ،ئەو لینکە گریدراوە بە تۆمارەکەوە لەسەر ماڵپەڕی کوردیپێدیا،
بابەتەکان هەندێکجار گۆڕانکارییان بەسەردادێت و باشتر دەکرێن ،مێتاداتا و وێنەیان دەخریتەسەر،
بۆ ئەوەی لە دوا ڤێرشنی ئەو تۆمارە ئاگاداربیت ،کلیک لە بابەتەکە بکە و لە ماڵپەڕی کوردیپێدیادا
بیکەرەوە.
لە کۆتایی هەر بابەتێکدا ،وێنەی کویک ریسپۆنس هەیە ،یەم وێنەیە کە سکێن دەکرێت ،یەکسەر
دەتباتە سەر بابەتەکە لەسەر ماڵپەڕی کوردیپێدیا.
هەندێک بابەت پەیوەستکراوە بە بابەتی ترەوە ،بۆ نموونە نووسەر بە پەڕتووکەکانییەوە ،یان
هەندێک بابەت فایلی پەیوەندیداری لەگەڵە ،ئەوانە لێرەدە پیشان نەدراون و بۆ بینینیان دەبێت لە
ماڵپەڕی کوردیپێدیادا سەیریان بکەیت.
تێبینی :وەشانی یەکەمی ئەم کوردیپێدیانامانە ،تاقیکردنەوەن!
ئەم پەڕتووکە بەشێوەیەکی ئۆتۆماتیکی لە بەرنامەیەکی کۆمپیوتەریی تایبەت بە دەزگای
کوردیپێدیاوە ئافرێندراوە.
بەهیوای ئەوەی ئەم لیستەیە زۆرتر و پاکژتری بکەین و بەزووترین کات وەشانێکی تر بخەینە
بەردەستی ئێوەی بەڕێز..
رێکخراوی کوردیپێدیا
http://www.kurdipedia.org
http://www.kurdipedia.info
contact@kurdipedia.org
17-09-2015
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لەباڵوکراوەکانی رێکخراوی کوردیپێدیا
ناوی پەڕتووک

ژمارەی
وەشان

ژمارەی الپەڕە -
A4

ژمارەی
تۆمار

رۆژی
دەرچوون

یارینامە  -وەشانی 1

1

11

9

17-09-2015

189

141

11-09-2015

2

1219

2075

10-09-2015

چاالکواننامە  -وەشانی 2ەم 2

1249

2075

10-09-2015

وێنەنامە  -وەشانی 2ەم

2

882

2333

10-09-2015

بەڵگەنامە  -وەشانی 1ەم

1

847

771

10-09-2015

ئەتڵەسنامە  -وەشانی
1ەم

1

42

93

10-09-2015

ئامارنامە  -وەشانی 1

1

901

1191

09-09-2015

2703

4563

09-09-2015

325

719

08-09-2015

5207

11223

08-09-2015

گەپنامە  -وەشانی 2ەم

2

190

476

07-09-2015

ناونامە  -وەشانی 2ەم

2

1347

4294

07-09-2015

پەندنامە  -وەشانی 2ەم

2

1579

5613

07-09-2015

زیندانینامە  -وەشانی 2ەم

2

2849

7015

07-09-2015

پاسۆکنامە  -وەشانی 1ەم 1

89

117

18-03-2015

داعشنامە  -وەشانی 2ەم

2

58

92

14-03-2015

کۆبانێنامە  -وەشانی 2ەم

2

136

191

01-02-2015

شوێنەوارنامە  -وەشانی
2ەم

2

135

226

24-01-2015

شوێننامە  -وەشانی 2ەم

2

1347

2957

22-01-2015

پێشمەرگەنامە  -وەشانی
2ەم

2

353

536

21-01-2015

75

113

19-01-2015

جاشنامە  -وەشانی 2ەم

2

140

287

18-01-2015

ژنکوژینامە  -وەشانی 2ەم

2

30

41

18-01-2015

510

960

16-01-2015

1859

5035

15-01-2015

براکوژینامە  -وەشانی 2ەم 2

172

285

11-01-2015

ئەنفالنامە  -وەشانی 2ەم

2

165

359

10-01-2015

شەهیدنامە  -وەشانی
2ەم

2

3935

7345

04-01-2015

2014نامە  -وەشانی 1

1

166

344

01-01-2015

پاسۆکنامە  -وەشانی 2ەم 2
هونەرنامە  -وەشانی 2ەم

نووسەرنامە  -وەشانی 2ەم 2
باڵوکراوەنامە  -وەشانی
2ەم

2

پەڕتووکنامە  -وەشانی 2ەم 2

وەرزشنامە  -وەشانی 2ەم 2

رێکخراونامە  -وەشانی 2ەم 2
هاوڕێنامە  -وەشانی 4ەم

4

2

کۆبانێنامە  -وەشانی 1ەم

1

118

130

23-11-2014

گەپنامە  -وەشانی 1ەم

1

236

428

23-11-2014

داعشنامە  -وەشانی 1ەم

1

26

27

16-11-2014

پێشمەرگەنامە  -وەشانی
1ەم

1

403

514

10-06-2014

هاوڕێنامە  -وەشانی 3ەم

3

1653

4811

03-06-2014

وێنەنامە  -وەشانی 1ەم

1

722

1419

03-06-2014

وەرزشنامە  -وەشانی 1ەم 1

78

101

02-06-2014

چاالکواننامە  -وەشانی 1ەم 1

1284

1778

02-06-2014

31

33

01-06-2014

219

282

01-06-2014

هونەرنامە  -وەشانی 1ەم

1

1204

1695

01-06-2014

زیندانینامە  -وەشانی 1ەم

1

1812

3172

01-06-2014

ناونامە  -وەشانی 1ەم

1

1238

3259

01-06-2014

رێکخراونامە  -وەشانی 1ەم 1

546

937

31-05-2014

شوێنەوارنامە  -وەشانی
1ەم

1

100

171

31-05-2014

شوێننامە  -وەشانی 1ەم

1

1396

2887

31-05-2014

باڵوکراوەنامە  -وەشانی
1ەم

1

435

756

31-05-2014

پەندنامە  -وەشانی 1ەم

1

110

404

31-05-2014

جاشنامە  -وەشانی 1ەم

1

163

285

30-05-2014

ئەنفالنامە  -وەشانی 1ەم

1

188

358

28-05-2014

نووسەرنامە  -وەشانی 1ەم 1

2291

3289

28-05-2014

1

2753

6140

27-05-2014

پەڕتووکنامە  -وەشانی 1ەم 1

3562

12747

25-05-2014

ژنکوژینامە  -وەشانی 1ەم

1

براکوژینامە  -وەشانی 1ەم 1

شەهیدنامە  -وەشانی
1ەم
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دەربارەی کوردیپێدیا
کوردیپێدیا ،پڕۆژەیەکە بۆ کۆکردنەوەی هەر زانیارییەکی پەیوەست بە کوردستان و کورد و بەهیوایە
لە پاشەڕۆژدا ببێتە پڕزانیاریترین سەرچاوەی کوردی و بەهۆیەوە بەئاسانی بزانرێت :کێ ،کێیە؟! و
کوێ ،کوێیە؟! و چی ،چییە؟!...
کوردیپێدیا وشەیەکی لێکدراوە و لە کوردی و پێدیا پێکهاتووە .وشەی پێدیا ،وشەی دووەمی وشەی
لێکدراوی گریکیی ئەنسیکلۆپێدیایە ) (encyclopediaکە بەواتای ناسین یان زانینی یاخود زانیاریی
گشتی دێت .وشەی کوردیپێدیاش لەوەوە داتاشراوە و دەکرێت واتای کوردناسی ،کوردیناسی یان
کوردزانین یاخود زانیاریی کوردی بدات.
سەرچاوەکانی کوردیپێدیا بریتییە لە:
ئەو تۆمارانەی کە هاوکارانی کوردیپێدیا لەنێو ماڵپەڕەکانی ئنتەرنێت دەیدۆزێتەوە و لە یەکێک لە
پۆلەکانی کوردیپێدیادا چڕوپڕیدەکاتەوە و هەندێکجاریش هەوڵی گۆڕینی رێنووسە هەڵەکانی
دەدرێت و بەشێوەیەکی دروست تۆماریدەکاتەوە ،بەبێ ئەوەی دەستکاریی ناوەڕۆکی بابەتەکان
بکرێت .هەر بابەتێک لە هەر ماڵپەڕێکەوە وەربگیرێت ،وەک ئەمانەتێکی زانستی ناوی ماڵپەڕەکە لە
لیستی سەرچاوەکەدا تۆماردەکرێت.
ئەو بابەتانەی کە میوانانی کوردیپێدیا بۆماندەنێرن و لەڕێی فۆڕمی تۆمارکردنی بابەتێکەوە
ئامادەیدەکەن .هەر بابەتێک لەالیەن هەر میوانێکەوە بەدەستمان بگات ،ناوی ئەو میوانە دەبێتە
سەرچاوەی ئەو بابەتە .تکایە هەر کەسێک نایەوێت ناوی لە لیستی سەرچاوەکانی کوردیپێدیادا
ببێت با ئاگادارمانبکاتەوە.
ئەو نامە تایبەتییانەی کە بەدەست کوردیپێدیا دەگەن و پەیوەستن بە ژیان و کارنامەی ئەو
کەسانەی کە دەخوازن وەک بابەتێک بێنە نێو ئەم کوردیپێدیایەوە.
ئەو بابەتانەی کە هاوکارانی کوردیپێدیا لە دوو توێی باڵوکراوەکاندا ئامادەیدەکات و چڕوپڕیدەکاتەوە و
پۆلێنی دەکات.
ئەو دیمانانەی کە هاوکارانی کوردیپێدیا لەگەڵ کەسانێکدا ئەنجامی دەدات ،بەمەبەستی
نووسینەوەی بیۆگرافیی کەسێک ،شوێنێک ،رێکخراوێک ،باڵوکراوەیەک یان هەر شتێکی تری
پەیوەست بە کوردستان و کورد.
تەواوی بابەتەکانی پۆلی رێکەوت و رووداو لە داتابەیسی هاوڕێنامەوە وەرگیراوە ،بڕوانە :هاوڕێنامە
بۆ مێژووى کوردستان و کورد – دانانی :هاوڕێ باخەوان  -چاپی یەکەم – بنکەى چاپ و پەخشی
سەردەم  -زنجیرە ( - )16چاپخانەی روون – سلێمانى – . 1999
هەر تۆمارێک بێتە نێو کوریدپێدیاوە ،بە شێوەیەک لە شێوەکان پەیوەندیی بە کوردستان و
کوردستانییانەوە هەیە ،هیچ بابەتێک لە دەرەوەی ئەو تەوەرانە تۆمار ناکرێت .لەو تێڕوانینەوە
هەندێکجار ژیان و کارنامەی کەسێکی ناکورد دەبینیت ،ئەو کەسە یان کوردناسە و خاوەنی باسێکە
لەسەر کورد یان کوردستانییەکی ناکورده ،یاخود پەیوەندیی بەڕووداوێکی کوردستانییەوە هەیە.
کوردیپێدیا ،هیچ پەیوەندییەکی بە ویکیپێدیا و هەر رێکخراوێکی ترەوە نییە ،پڕۆژەیەکی سەربەخۆیە
و ئەرکێکی تایبەتیی رێکخراوی کوردیپێدیایە.
تکایە ئەگەر هەر زانیارییەک لەم داتابەیسەدا بۆ بەڕێزتان گونجاو نییه و ناخوازن لێرەدا ببێت ،ئەوا
کوردیپێدیای لێ ئاگاداربکەنەوە.
کوردیپێدیا هەر زانیاری و وێنەیەک لە هەر سەرچاوەیەکەوە وەربگرێت ،بۆ مەبەستێکی بازرگانی
بەکاریناهێنێت.
کوردیپێدیا بەردەوامە لەسەر پاکژکردنی بابەتەکان و وەرگێڕانی ساڵە کۆچی و هەتاوییەکان بۆ
ساڵی زایینی بەشێوەیەکی دروست ،تکایە لە هەڵە و کەموکورتییەکانمان ببوورن.
هەر زانیارییەک لە کوردیپێدیاوە وەربگیرێت ،پێویستە ناوی سەرچاوەکەیی و ناوی کوردپێدیای
لەسەر بنووسرێت.
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ماڵپەڕ و داتابەیسی کوردیپێدیا بە دۆت نێت  - #Cو  SQLو لە هەندێک الپەڕەشدا بە گووگڵ API
ئامادەکراوە کە بەشێکی زۆر کەمی  Adobe Flash Playerبەکاردێنێت .رۆژانە لەسەر دوو سێرڤەری
جوودا بەکئەپی داتا و وێنەکان دەکرێت ،تاوەکو پارێزراوبن لەهەر هێرشێکی هاکەرەکان!.
ماڵپەڕی کوردیپێدیا لەسەر براوسەرەکانی ئنتەرنێت ئێکسپلۆرەر ،فایەر فۆکس ،سەفاری ،ئۆپێرا و
گووگڵ کرۆم بەتەواوەتی تێست کراوە و بەبێ کێشە کاردەکات ،تکایە ئەگەر هەر کێشەیەکتان بوو
ئەوا ئاگادارمان بکەنەوە..
بەهۆی هەوڵەکانی هاوکارمان کاک (هەڤاڵ نەژاد)ەوە ،کوردیپێدیا لە رۆژی  ٢٠١٣-١١-١١بووە
رێکراوێکی فەڕمی و لە هەولێر لە فەرمانگەی رێکخراوە ناحکومییەکان تۆمارکرا.
بەهیوای ئەوەی کوردیپێدیا بکەینە پڕزانیاریترین سەرچاوەی کوردی و بانکی زانیاریی نەتەوەیی
کورد!
لەگەڵ رێزی هاوکارانی کوردیپێدیا:

مانو بەرزنجی ،کەژاڵ هەڵەدنی ،رۆژهات سەعید ،هەڤاڵ نەژاد ،سەریاس ئەحمەد،
شکۆ حەمەد شێخانی ،هاوبیر قادر رەسوڵ ،بەختیار شەمەیی ،داناز عەبدولڕەحمان
بابان ،رێناس نەورۆزی ،ڕەوەز جەالل ئەمین ،دلێر رەفیق ،کاروان دوراندیش ،ئامانج
حاجی نوری ،حیكمهت رهسوڵ ،شیال ،شوان مامساڵ ،مەڵبەند غازی ،ئوسامە گوڵپی،
داستان ئاسۆ ،چاالک محەمەد ،ساموەيس ،دانا تەیب مەنمی ،شاهۆ حوسێنی ،خالد
بلباس  ،دیلمان محەمەد کەریم ،پەشێو ،زانا سەرگەتی ،کامەران ئیبراهیم ،قادر
دووردار ،رزگاری...
دامەزرێنەری کوردیپێدیا :هاوڕێ باخهوان
Tel.: +31 (6) 54710293
2008 - 2015
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بابەتی ژمارە1 :

ئاوی سوسێ
http://www.kurdipedia.org/?q=20150312142340119699
...
کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە2 :

بامێ
http://www.kurdipedia.org/?q=2013042722293878723
چۆنیەتی لێنانی شلەی بامێ
پێداویستیەکان:
１- 6تا  7تەماتەی بچووک
２- 400گرام بامێ
３- 1دەنک سیری جنراو
４سێ کەوچک زەیت５خوێ بە پێی پێویست６نیو کەوچک بیبەری هاراوچۆنیەتی ئامادەکردنی:
دوای جوان شتنەوەی بامێکە بە ئاوی سارد ،تەماتەکە قاش دەکرێت و
سیرەکە دەجنرێت ،زەیتەکە دەکەینە مەنجەڵێکەوە تا گەرم دەبێت پاشان
بامێکەی تێ دەکرێت بۆ ماوەی  5خولەک سوور دەکریتەوە ،دواتر سیرە
جنراوەکەی تێدەکەین ئینجا تەماتەو خوێ و بیبەرەکە ی دەکەین بە
سەردا دواتر لە سەر ئاگرێکی کز بۆ ماوەی نیو کاتژمێر
وازی لێ دە هێنین تا کەمێک خەست دەبێتەوە و ئامادە دەبێت بۆ خواردن.
کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە3 :

بەرچایی
http://www.kurdipedia.org/?q=201208251127457037
4
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...
کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە4 :

پسکیتی زەرد
http://www.kurdipedia.org/?q=201409061239187729
8
...
کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە5 :

پاڵو
http://www.kurdipedia.org/?q=2011052412160118831
کەرەستاکان  :برنج
_خوێ
_رۆن
_نانی تیری
_زیرە تێبینی  :بڕی کەرەستەکان ئەگۆڕێت بە پێی خواستی خێزان.
بەاڵم دروست کردنەکەی گرنگە  :دروست کردن سەرەتا مەنجەڵەکە پڕ
دەکریت لە ئاو و خوێ ی تێدەکرێت و لەسەر ئاگر دادەنرێت تا دێتە کوڵ.
پاشان برنجەکەی تێ دەکرێت و وردە وردە تێک دەدرێت تا وای لە دێت
برنجەکە جیڕ دەبێت کە بە بکەیت کە جیڕ بوە هۆی ددانەکانتەوە ئەتوانیت
هەستی پێ _3دواتر برنجەکە ئەپاڵێورێت و دادەنرێت .پێش دانانەوەی
برنجەکە لەناو مەنجەڵەکەدا ،پێویستە بنی مەنجەڵەکە بە نانی تیری پڕ
بکرێتەوە _5 .دانانەوەی برنجەکە لە ناو مەنجەلەکەدا کە بنەکەی بە نان
داپۆشراوە رۆنەکە با جیا ئەقرچێنرێت تا داخ ئەبێت و پاشان دەکرێتە سەر
برنجەکەو سەرە کەی دادەپۆشرێت بۆ ماوەی  20خولەک .پاشان سەری
هەڵدەدرێتەوە و تێک دەدرێت و ئەگەر نانەکەی بنەوەی جوان سور
بوبێتەوە ئاگرەکە دەکوژێنرێتەوە .بە پێی خواستی ئەو کەسە دەتوانرێت
کەمێک زیرەی بەسەردا بکرێت.
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سەرچاوە :نامەیەکی بەڕێز (قوباد قەاڵدزێی) سەبارەت بە (چۆنێتیی
دروستکردنی پاڵو) بۆ کوردیپێدیا لە 2011-11-29
کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە6 :

پەڵپینە
http://www.kurdipedia.org/?q=2011080315075460534
1کیلۆ پەڵپینە ،نیو کیلۆ نیسک ،نیو پەرداخی مام ناوەند برنج ،چوار
تەماتەی بێ توێکڵ ،پیازێکی مام ناوەند ،خوێ و بیبەر بەپێی ئارەزوو.
تەماتە و پیاز و رۆن سور ئەکرێتەوە و ئینجا نیسکەکەی تێدەکرێت پاشان
برنجەکەی تێ ئەکرێت .پاشان پەڵپینەکە و دۆشاوی تێئەکرێت و وردە
وردە ئاوەکەی بۆ زیاد ئەکرێت ،وازی لێدەهێنرێت تا دەکوڵێت .
بە گەرمی وەک شۆربا پێشکەش دەکرێت.
سەرچاوە :ماڵپەڕی سلێمانی
کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە7 :

تاسکەبابی
http://www.kurdipedia.org/?q=2011080315075460538
1کیلو پیاز1 ،کیلو گۆشت ،لیمۆ بەسراوی ،دۆشاو ،بیبەری توون و خوێ.
پیازی بچوک لە مەنجەڵێکدا کەمێک سور ئەکرێتەوە ،پاشان لەگەڵ
گۆشتی کواڵو لیمو بەسراویدا دەکوڵێنرێ دۆشاو و بیبەری تیژ و خوێی بە
پێی پێویست تێدەکرێت ..بە گەرمی لەگەڵ پاڵو پێشکەش دەکرێت.
سەرچاوە :ماڵپەڕی سلێمانی
کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە8 :

تڕخێنە
http://www.kurdipedia.org/?q=2011011014281324330
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سەرچاوە :ئی-فەرهەنگ
تایبەتمەندییەکانی بابەت
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
زمان  -شێوەزار:
ناو
وشە:
کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە9 :

چەنسووتە
http://www.kurdipedia.org/?q=2011080315075460539
...
کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە10 :

دۆینە ،ترخێنە
http://www.kurdipedia.org/?q=2011052716452260089
خواردنێکی زۆر خۆشی وەرزی سەرمایە لە کۆمەڵی کوردەواریدا .دۆینە
یان ترخێنە کە لە زۆر ناوچەی دیکەی کوردستاندا بەکاری دێنن،
دەستەخۆشکی "شەلەم"ە ،ئەم دوانە وەک دوو خواردن هەمیشە
پێکەوەن .دۆینە و شەلەم .پێکەوە بەرهەم دەهێندرێن و ئامادە دەکرێن و
وەک یەک دروست دەکرێن و لە یەک وەرزیشدا دەخورێن .دۆینە تۆزێک
سادەترە و تەنیا بە گەنمی کواڵوی کوتراوی هاڕدراو لەگەڵ دۆدا
دەیترشێنن و خۆشەی دەکەن و دوایە لەسەر پوونگ وشکی دەکەنەوە،
بەاڵم شەلەم گیای تێدەکرێ .ئەم دوو خواردنە بێجگە لەوەی کە بۆ وەرزی
سەرما زۆر باشن و مرۆڤ بە خواردنیان گەرم دەبێتەوە ،وەک دەرمانی
هەاڵمەت و پەتا و سەرماخواردووی بەکار دێن .دۆینە ئەگەر زۆر بە
خەستی دروست بکرێ و لەگەڵ رۆنی خۆمانە بیخۆن پێی دەڵێن "گونێنە
و رۆن" و بە لێنراویش پێی دەڵین "دۆینە کوردی".
سەرچاوە :تۆمارێکی تایبەت بۆ کوردیپێدیا لەالیەن (حامید درودی)
سەبارەت بە (دۆینە ،ترخێنە) لە15:46:20 2011-6-2 :
سەرچاوە :تۆمارێکی تایبەت بۆ کوردیپێدیا لەالیەن (حامید درودی)
سەبارەت بە (دۆینە ،ترخێنە) لە16:40:23 2011-5-27 :
کویک ریسپۆنس کۆد:
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بابەتی ژمارە11 :

دۆیینە
http://www.kurdipedia.org/?q=201108031507546053
2
...
کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە12 :

دەندەرۆشک
http://www.kurdipedia.org/?q=201301041538207469
4
...
کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە13 :

سەمەنی
http://www.kurdipedia.org/?q=201105241000335817
2
...
کویک ریسپۆنس کۆد:
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بابەتی ژمارە14 :

شفتە
http://www.kurdipedia.org/?q=201101101431023244
7
...
کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە15 :

شلە قەیسی
http://www.kurdipedia.org/?q=201009111716519474
خواردنێکە بەزۆری لە بەیانیانی جەژنە ئیسالمییەکاندا لە کوردستان
لێدەنرێت .ئەم شلەیە پێکهاتووە لە قەیسی وشک و کشمیش و گۆشتی
مەڕ .لە هەندێک ناوچەدا قەیسی و کشمیشیشی پێ دەگووترێت.
کەرەستەکان:
چارەکە کیلۆیەک قەیسی
چارەکە کیلۆیەک گۆشت
دوو کەوچکی چێشت شەکر
کشمیش
ڕۆن
چۆنیەتی دروست کردنی:
سەرەتا قەیسیەکە جوان پاک دەکرێتەوە و کەر کەرت دەکرێت و لە ڕۆنداسوور
دەکرێتەوە.
یەک کوپ ئاوی تێدەکەین و لەسەر ئاگرەکە دایدەنیین.دوای ئەوەی کە ئامادەبوو و کشمیش و شەکری دەکەین بەسەردا.گۆشتەکە بە جیا بکوڵینە و تێیبکە.لەسەر ئاگرێکی مامناوەند دا دەنرێت تا ئامادە دەبێت.دەتوانیت کەمێک بادەم یان هەرشتێکی دیکە کە خۆت ئارەزوی دەکەیت
بیکەیتە ناوی .
سەرچاوە :ماڵپەڕی خەندان
کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە16 :
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شێلمی کواڵو
http://www.kurdipedia.org/?q=201206202255317043
9
...
کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە17 :

شەلەم و گۆشت
http://www.kurdipedia.org/?q=2011052609192660065
شەلەم یان شەلەمین یەکێک لە خواردنە سەرەکییەکانی زستانانی
کوردەوارییە ،رەنگە ئێستا ساز کردنی ئەم خواردنە لە کەمیی دابێ،
بەاڵم لە رابردوودا یەکێک لە خواردنە خۆشەکان بووە .دەستە برای
"دۆینە" (ترخێنە) هەمیشە ناویان پێکەوە دێ" ،دۆینە و شەلەم".
گەورەمااڵن و ئەوانەی دەستڕۆیشتوو بوون شەلەم و گۆشتینان لێ دەنا
کە ئەو سەردەمانە و ئێستاشی لەگەڵ بێ خواردنێکی دەستڕۆیشووانە
و ئەعیانانە بوو .ئەم خواردنەیان لەبەر ئەوە ناو ناوەتە شەلەمین کە گیای
شەلەم)(Menteha pulegiumی تێ دێدایە .گەنمی گواڵو (دانە کۆاڵنە) و
دوای ویشک بوونەوە هاڕدراو (نابێ زۆر بهاڕدرێ کە وەک ئاردی لێ بێ،
بۆیە بە دەستهاڕ دەیهاڕن) لەگەڵ دۆی ترش و شەلەمی هەنجراو لە
شێوێنێکدا دوای ئەوەی چەند رۆژ ترشا ،بە شێوەی گونک لەسەر
پوونگەی تەڕ و تازە لە بەر خۆرەوە وشک دەکرێتەوە و هەڵدەگیردرێ بۆ
وەرزی سەرما و زستان .کە لێیانا لە پێشدا لە ئاودا دەیخوسێننەوە و
پاشان ئەگەر هەبێ گوێز و کشمیشی لەگەڵ گۆشت تێدەکەن و
ئامادەی خواردن دەبێ.
سەرچاوە :تۆمارێکی تایبەت بۆ کوردیپێدیا لەالیەن (حامید درودی)
سەبارەت بە (شەلەم و گۆشت) لە9:12:25 2011-5-26 :
کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە18 :

قوڕاو
http://www.kurdipedia.org/?q=201108031507546053
7
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...
کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە19 :

قەرەخەرمان
http://www.kurdipedia.org/?q=201108031507546054
0
...
کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە20 :

قەزاتمە
http://www.kurdipedia.org/?q=2011080315075460536
شلەیەکی بەتام و سوکە بەم رێگایە بۆم ئامادەکردون ئاسانە تاقیبکەنەوە
پێداویستیەکان:
گۆشت
پیاز
لەتکەنۆک
دۆشاو
ئاڵەت
لیمۆی بەسرە
کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە21 :

گیپە

16

http://www.kurdipedia.org/?q=2011052412554258176
سەرەتا گیپەکان بەپاکی دەشۆرین و پاشان پیازەکان ورد دەکەین و
لەگەڵ قیمە سووری دەکەینەوە و لەسەر برنجەکەی دەکەین ،زەردەچێوە
و خوێشی پێ زیاد دەکەین و ئینجا برنجەکە لەناو گیپەکان دەکەین و
دەیاندوورینەوە و لەناو مەنجەڵێکی تری دەکەین ،کەمێک ئاو لەسەر
زەردەچێوە و خوێ دەکەین تا بەباشی بکوڵێت.
کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە22 :

گەزۆ
http://www.kurdipedia.org/?q=201105240958575817
1
...
کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە23 :

گەنمەکوتاو
http://www.kurdipedia.org/?q=2011080315075460533
خواردنێکی کوردەواری خۆشم بۆ ئامادە کردون ئەویش (گەنمە کوتاوە) کە
لەوەرزی زستاندا زیاتر ئەخورێت..هیوادارم بە دڵتان بێ پێداویستیەکان:
گەنم (گەنمی گەنمەکوتاو) نۆک  1کەوچک زەیت پیازێکی بچوک گۆشت
(ئێسقان بێت بەتامترە) خوێ ئاو چۆنیەتی ئامادەکردنی :گەنم و نۆکەکە
ئەشۆینەوە بۆ ماوەی زیاتر لە  5کاتژمێر لە ئاودا دای ئەنێن تا
ئەخوسێت،،گۆشتەکەش بە جیا ئەکوڵێنین ،پیازەکە ورد ئەکەین و لە
زەیتەکەدا سوری ئەکەینەوە پاشان گۆشتەکەی تێ ئەکەین و کەمێک
سوری ئەکەینەوە ئینجا ئاو و خوێی تێئەکەین تاکەمێک یەتە کوڵ پاشان
گەنم و نۆکەکەی تێ ئەکەین و ئەیخەینە مەنجەڵی بوخارەوە تا جوان
ئەکوڵێت و ئامادەیە بۆ خواردن.
کویک ریسپۆنس کۆد:
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بابەتی ژمارە24 :

لوولە کەباب
http://www.kurdipedia.org/?q=2014031221510340765
...
کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە25 :

مرەبای هەنجیر و چۆنیەتی دروستکردنی
http://www.kurdipedia.org/?q=2012122619521774482
پێداویستیەکان:
هەنجیر یەک کیلۆگرام
شەکر یەک کیلۆگرام
کەمێک لیمەندۆزی
گواڵو بە پێی پێویست
چۆنیەتی ئامادەکردنی:
سەرەتا شەکرەکە لەگەڵ ئاوی پێویست دەکرێتە ناو مەنجەڵێکەوە و لە
سەر ئاگرێکی کز دادەنرێت و لیمەندۆزیەکەی بۆ زیاد دەکرێت تا بە باشی
وەکو شەربەتێکی خەستی لێدێت و پاشان هەنجیرەکان بکەنە ناو
مەنجەڵەکەوه تا بە باشی بکوڵێت .
لە کۆتاییدا پاش کواڵندنی هەنجیرەکان کەمێ گواڵوی بۆ زیاد بکەن ،پاش
ئەوەی مرەباکە سارد بووه وە ئامادەیەیە بۆ خواردن بیکەرە ناو سەالجە
دەتوانرێت تا چەند رۆژێک بمێنێتەوە.
کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە26 :

مەسگوف
http://www.kurdipedia.org/?q=2011090417375160948
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جۆرە ماسییەکی برژاوە ،لە رەسەندا دەستوورێکی رووسییە بۆ ماسی
برژاندن ،چۆن و کەی هاتووەتە کوردستانەوە ئەوە هێشتا نەزانراوە.
کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە27 :

نان برنجی کرماشان تۆماری نەتەوەیی کرا
http://www.kurdipedia.org/?q=20150119015257118917
کرماشان -لە ڕێوڕەسمێکی تایبەتیدا نان برنجی کرماشان ،بە شێوەی
فەرمی لە ڕیزی میراتە فەرهەنگی و نەتەوەییەکانی ئێران تۆمار کرا.
بەپێی هەواڵی کوردپرێس :نان برنجی کرماشان وەکوو دیارییەکی تایبەت
و خاڵێکی گرینگ لە شۆناسی کرماشان بە شێوەی فەرمی لە ڕیزی
میراتی فەرهەنگی ئێران تۆماری نەتەوەیی کرا.
بەم بۆنەوە ڕۆژی شەممە 4ی مەی14 /ی گواڵن لە شوێنی هۆڵی ئینتزار
لە شاری کرماشان جێژنی گەورەی تۆماری نەتەوەیی نان برنجی
کرماشان بەڕێوەچوو.
لەم جێژنەدا بەرپرسانی پارێزگای کرماشان و پێشەنگەکان و
هەڵسووڕاوانی بەرهەم هێنانی نان برنجی کرماشان ،ئامادە بوون.
بەڕێوەبەری گشتیی ڕێکخراوەی میراتی فەرهەنگی و گەشتیاری و
پیشەی دەستکردی کرماشان لەم ڕێوڕەسمە وێڕای ئاماژەدان بە خووی
میوانداری و دەستباوی خەڵکی کرماشان وتی :نان برنجی بە پێشینەی
زیاتر لە  150ساڵ چیتر تەنیا خواردنێکی بەتام نییە بۆ خەڵکی کرماشان
بەڵکوو بەشێکە لە شۆناسی ئەم پارێزگایە و دیاری سەرەکی کرماشان
بۆ دیکەی ناوچەکان.
ڕاشیگەیاند :تا ئێستا  21بەرهەمی تایبەتی پارێزگای کرماشان لە ڕیزی
میراتی مەعنەوی ئێران تۆماری نەتەوەیی کراوە.
تایبەتمەندییەکانی بابەت
کرماشان
شارەکان:
واڵت:

️➡رۆژهەاڵتی کوردستان

کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە28 :

نان سنگەک
http://www.kurdipedia.org/?q=201211262159117396
3
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...
کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە29 :

نانە قەیسی
http://www.kurdipedia.org/?q=2010110812074110623
بەرهەمێکی قەیسیی وشکە ،ناوچەی شەقاڵوە لە باشوور بەناوبانگە بە
دروستکردنی ئەم جۆرە نانە.
کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە30 :

نیسکێنە
http://www.kurdipedia.org/?q=2011080315075460535
پیویستی یەکانی:
1کوپ نیسک
1کوپ برنج
2سەلک پیاز
خوێ
دروستکردنی:
1نیسکەکە باش پاک دەکرێت و دەشۆرێتەوە ئینجا دەکرێتە ئاوەوەولەسەر ئاگر دادەنرێت.
2برنجەکە دەشۆرێتەوەو دەکرێت بەسەر نیسکەکەدا وازیان لێدەهێنرێتتا پێدەگات وەخوێکەشی تێدەکرێت.
3رۆنەکە گەرم دەکرێت وەپیازەکەی تیا سور دەکرێتەوە.4رۆنە قرچاوەکە دەکرێت بەسەر نیسکەکەداو دەخرێتە سەر ئاگرێکیهێواش بۆ چەند دەقیقەیەک.
5دەکرێتە قاپێکەوەو پیازەکە دەکرێت بەسەریداو پێشکەش دەکرێت.تێبینی /ئەتوانرێت سەرەتا رۆنو پیازەکەی بۆ سوربکەیتەوە ودواتر ئاو
نیسکو برنجەکەی تێبکەیت.
سەرچاوە :ماڵپەڕی یەکگرتووی خوشکانی ئیسالمیی کوردستان
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کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە31 :

کفتە
http://www.kurdipedia.org/?q=201101101431023244
6
...
کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە32 :

کفتەی دۆغەوا
http://www.kurdipedia.org/?q=2012081623371172161
...
تایبەتمەندییەکانی بابەت
رۆشنبیری
جۆری رێکخراو:
️⬇باشووری کوردستان
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە33 :

کنگرماسی
http://www.kurdipedia.org/?q=2014041411194275829
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دروستکردنی :خاتوو قومری شەمەیی
فۆتۆ :هاوڕێ باخەوان
کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە34 :

کولیچە و شۆرمەزە
http://www.kurdipedia.org/?q=201206241624347117
4
مەهاباد
کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە35 :

کەباب
http://www.kurdipedia.org/?q=201002251421113717
شێوەیەکە بۆ برژاندنی گۆشت بە بەکارهێنانی شیشی برژاندن وغەڵووز.
خواردنێکی بە ناوبانگە لە سەرانسەری جیهان بە تایبەتی لە واڵتانی
رۆژهەاڵتی ناوەڕاست ،وەکو کوردستان ،تورکیا ،میسر ،عێراق،
یۆنان،قوبڕس ،فەلەستین ،ئێران و ئەفگانستان.
کەباب ناوێکە کە لە سەرچاوەیەکی عەرەبیەوە وەرگیراوە "کبابة" بە واتای
"برژاو".هەروەها بۆی ئەچێ وشەی "کبابو" لە زمانی کۆنی ئارامیەوە
وەرگیرابێت بە واتای سوتاندن وبەغەڵووزکردن .لە سەدەی چواردەیەمدا،
ناوی کەباب بەکارهێنرا بۆ شێوە تورکیەکەی برژاندنی گۆشت.
سەرچاوە :ویکیپێدیا
کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە36 :
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کەالنە
http://www.kurdipedia.org/?q=2011051821183958038
کەالنە خواردنێکی تایبەت بە کوردەوارییە .لەو ناوچانە کە پیچک
(هەندرێشە ،گیایەکی کوێستانی یە) دەڕوێ ،خواردنی تایبەتیی
بەهارییان کەالنەیە .سەرەتا پیچکەکە دێنن و دەیشۆنەوە و ورد ورد
دەیهەنجنن و پاشان هەویر دەشێلنن و گونک گونک دەیبڕن و دانە دانە بە
نۆرە وەک نان پانیان دەکەنەوە ،الیەکی بە پیچکە هەنجراوەکە دادەپۆشن
و ئەو الکەی دیکەی بەسەردا دەدەن ،شێوازێکی نیو بازنەیی بە خۆیەوە
دەگرێ .پاشان لەسەر ساج (سێڵ) دەیبرژێن و دوای ئەوەی بە رۆنە کرێ
چەوریان کرد ،ئامادەی خواردن دەبێ .لەو شوێنانەدا کە پیچک دەست
نادا ،کەالنە بە پیوازی تەتڕ و تازە دروست دەکەن ،بەاڵم تام و جێژی
پیچکی نییە.
سەرچاوە :تۆمارێکی تایبەت بۆ کوردیپێدیا لەالیەن (حامید درودی)
سەبارەت بە (کەالنە) لە19:13:48 2011-5-18 :
کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە37 :

یاپراخ  -دۆڵمە
http://www.kurdipedia.org/?q=201005171029134250
خواردنێکی رۆژهەاڵتی ناوەڕاستیە بە تایبەتی لە کوردستان ،تورکیا،
عێراق ،ئێران و واڵتە عەرەبیەکانی تر درووست دەکرێت.
سەرچاوە :ویکیپێدیا
کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە38 :

(Bîşî (Kate
http://www.kurdipedia.org/?q=20150624175806124563
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Bîşî cureyekê nan û xwarinan e. Hevîrê ku di nava rûn de tê
pijandin e.
Li gelek deverên Bakurê Kurdistanê tê xwarin lê bi navên cuda
tên navkirin. Kurdên Erdêxan, Îdir, Qers, Ezirgan, Erzîromê peyva
bîşî bikartînin.
Bîşî ne tenê bi hevîr tê pijandin, wekî kateyên dagirtî, kateyên
tijekirî jî dibe. Ango hundirê wê bi toraq, penîr, siyale yan tiştekê
din jî dikare bê dagirtin.
Lê bîşiya tîpîk û navdar tenê ji hevîrê ye, tiştekê nayê tevlîkirin.
Hevîr hinekê bi ard (arvan) tê ziwakirin û girik tên vekirin. Ne
wekî pelhevîrkê (şikeva), stûr e, wekî kateyan tê vekirin.
Azerî jî bîşiyê dixwin, di pêjgeha Azerbaycanê de herwiha cih
digire.
:کویک ریسپۆنس کۆد

39 :بابەتی ژمارە

Biryan
http://www.kurdipedia.org/?q=20150624174913124560
Biryan, xwarineke bigoşt ji pêjgeha kurd e. Li herêma Botanê, bi
taybetî li parêzgehên Sêrt, Bidlîsê navdar e.
Ji goştê berxê ye. Berxik bi saxî ye, lê hundirê wê hatiye valakirin.
Hundirê berxê yan vala yan jî gorî daxwazê ji têkela biharat, riz,
pîvaz ûêd tê dagirtin û dirûtin. Li hin deveran bêî dirûtinê dixin
tendûra devgirtî.
Li gundan erdê dikolînin û cendegê berxê yê hundirvalakirî, bi saxî
binerdî dikin, ser wê bi qasî 2-3 cmyê ji axê yan heriyê por dikin.
Bi agirê daran tê pijandin. Huner ew e, biryan di nava hilma xwe
de di keysa xwe de bê pijandin. Kêm zêde 2 katjimêr dipijînin.
Li hin deveran pêyên berxê jêdikin, ji xeynî hestiyê movikê yên
din hemiyan dertînin.
Li bajaran teknîka pijandina biryanê hatiye guhertin. Niha
tendûrên taybet bo pijandina biryanê hene. Niha risteyên goşt bi
çengelan ve tê dardekirin û wan bi wê awayê dixin tendûrê û
devanga tendûrê ji bo hilm derneke derve, kîp dikin.
Pirranî bi havînan tê xwarin lewra berê li Kurdistanê zivistanan
kolandina erdê di bin berfê de dijwar bû.
Goştê biryanê yê bêhestî tê ristekirin û pirranî bi nanê patîleyê ve
tê xwarin. Beriya bixwin tê xwêkirin û bi qasî 2-3 katjimêran didin
sekinandin, dakû çêja xwe bigire. Lê ev ne mecbûrî ye.
:کویک ریسپۆنس کۆد
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40 :بابەتی ژمارە

Elînazîk
http://www.kurdipedia.org/?q=20150624174111124556
Elînazîk an ala nazik xwarinek ji pêjgeha kurd, suryanî, romî (tirk)
û ereb e. Bi taybetî li parêzgehên Dîlok, Riha, Mersîn, Edene û
Amedê navdar e.
Navê xwarinê yê rastîn "ala nazîk" bûye, di çerxa demê de wiha
hatiye guhertin.
Ji bacanreşka pijandî, mast, goştê golik an berxê (herwiha goştê
kişandî) û biharbêhnê (biharat) tê amadekirin.
Bacanreşka xwe ya pijandî bi germî sîr û mast bikin. Biharata xwe
bavêjinê, tevdin.
Tîkegoşta xwe (yan goştê kişandî) di nava rûnê de biqelînin tevlî
ew çênca we amade kiribû bikin.
Dema hat ser destexaneyê (sifreyê), îsota tûj (no) ya qijilandî
berdin ser binikan.
:کویک ریسپۆنس کۆد

41 :بابەتی ژمارە

Eşûran
http://www.kurdipedia.org/?q=20150624174259124557
Eşûran, aşûran, eşûre şîraniyeke navdar e ku li cîhana Îslamê,
Ermenistan, Yewnanistan û Îsraelê tê xwarin. Beriya ola Îslamê jî
dihatibûye xwarin û navê wê ji zimanê hebrayî (îbranî) tê. Ji lowî,
genim, riz, av, şekir û hin fêkiyan pêk tê. Li ser daxwazê têkela
wê dikare bêhtir bê dewlemend kirin.
Gelê cîran Hayiyan (Hayastanî, Ermenî) di pîrozkirinên rojbûyîna
pêxember Îsa de çêdikin. Herwiha di serê salê de jî. Eşûrana
ermeniyan û ya kurdan yek e. Ango heman awayê ye.
Gorî baweriyên Îslamê, dibêjin piştî tofanê, Nuh pêxember ji
berkeliyên ku di destên wî de mane ev xwarin çêkiriye û wisa jî ev
xwarin pîroz e.
Lê sedemê çêkirina vê şîraniyê cuda cuda ye. Êzîdî, elewî, kurdên
misilman, cihû, yewnanî, ermenî, ereb ûêd ne bi heman armancê
vê xwarinê çêdikin.
:کویک ریسپۆنس کۆد

42 :بابەتی ژمارە
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Genimkî
http://www.kurdipedia.org/?q=20150624175446124562
çirgildî cureyek ji xingalên kurdî ye. Pirranî êla ،girgirkî ،Genimkî
kurdên Gurgum û herêmên ،kurdên Deryaya Navîn ،Sînemiliyan
din ên Tolhildanê dizanin. Li rojhilatê Kurdistanê jî genimkî heye.
Li herêmên Kurdistanê bi navên cuda tê binavkirin.
Genimkî herwiha xwarineke quşxaneyî ye jî. Ango mirov çawa
bixwaze wisa dixwe. Genimkiyê gelên cîran jî dizanin. Li
lê qefqasiyên Tirkiyeyê ،Kafkasyayê jî tê xwarin. Tirk pirr nizanin
vê xwarinê çêdikin. Di pêjgeha gurcî de herwiha cihê xwe digire.
Taybetiya vê xingalê
Xingal tên girgirandin lê devê wan nayên kîpkirin. Wisa çêdikin ku
dişibe hebên genimê. Bi texmîni navê xwe ji wir digire.
Terîfeyeke genimkiyê
di dirûvê ،Mantî yan xingalên xwe ku ji pelhevîrkê tên çêkirin
genimê de amade bikin. Ango dirûvên wan bişibînin genim an
kelekê. Ev ji bo têkelên din ên xwarinê baş tehma xwe bidin nava
xingalan e.
،Di quşxaneyekê de mirîşkê bixaşînin. Mirîşka we keliya jê derînin
bila ava wê bimîne. Xingalên xwe berdin nava ava mirîşkê
bidarivînin an wekî şorbeyê bihêlin. ،bikelînin. Kelîn bidawî bû
îsota tûj (îsota pûlpelî) tevlî bikin. Dikarin goştê ،sirke ،Sîra kutayî
mirîşkê jî li binikên xwarinê belav bikin an cuda bixwin.
:کویک ریسپۆنس کۆد

43 :بابەتی ژمارە

Hesûde
http://www.kurdipedia.org/?q=20150624175302124561
Hesîde, hesûde navê şîraniyek e. Dibe ku li hin deverên din, bi
navekê din bê navandin. Li Serhed, deşta Rewanê jê re hesîde
dibêjin. Li parêzgehên Bakurê Kurdistanê Mûş, Erzîrom, Qers,
Mezra, Erdêxan, Îdir û Wanê hesîde gelek tê xwarin.
Şîraniyeke ku çêkirina wê hêsan e ye. Dişibe helawê.
Hesîde herwiha xwarina şervanên kurd e. Di stranan de tê ziman
ku pêşmergeyên Îhsan Nûrî Paşa heger di êrîşa xwe serketî bana,
fermandar mertoxe dixwarine, hesîde jî didane şervanên xwe.
Amadekirina mertoxeyê (mirtoxe) jî, ya hesîdeyê jî hêsan e. Ji ber
wê jî xwarineke gerîllayan e.
Hesûde çawa tê çêkirin?
Malzeme: (ji bo 8 kesan)
Nîv kîlo nîşasta genim
Kîloyek şekirê hûr
Qedehek qanikên gûzan
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qedeh dims.
Çêkirin: Nîşastê di ava sar de bihelînin û têxin firaxekê. Rûnê
qijilandî bera ser bidin, heta ku zer bibe bipijînin. Di firaxekê de 4
qedeh av bikelînin. Nîşasta pijandî, şekir û dimsê tevlê bikin, li
hev bixin. Kakilên gûzan bera ser bidin. Paşê têxin firaxên serwîse
û ser bi kakilan an jî bi fistiqê bixemilînin, serwîs bikin.
:کویک ریسپۆنس کۆد

44 :بابەتی ژمارە

Savara Tolikê
http://www.kurdipedia.org/?q=20150624174709124559
Savara tolikê, cure girareke (savar pêjgeha kurd e. Gelên cîran
romî (tirk) û ermenî jî ji tolik (pincar)ê xwarinan didin ser.
Berkelî (melzemeyê xwarinê)
Bi qasî 2 baq tolik (pincar)
Xwê (solin)
2 serî pîvaz
2 SA (stekana-qedeha avê) savara (bulxur, girar) pîlawê
Bîbera reş (filfil)
2 KX (kevçiyê xwarinê) rûnê nivîşkî
Ravek
Lask û qemçikan bavêjin bila tenê pel bimînin. Pakij bişon tolika
xwe di nava avê de bidin sekinandin. Pîvazan bi xelekî hûr bikin,
di nava rûn de zerayiyê pê bixin.
Paşê tolika hûrkirî jî berdin nava rûnbirêşkeke kûr an quşxaneyê,
bi pîvazê re bi qasî 3-5 deqe biqelînin. Dawiyê savarê berdinê û
wê jî bi qasî 4-5 deqeyan sor bikin.
Xwê, îsota reş, 3 SA ava kelî tevlî bikin. Binê agir kêm bikin, heya
ava xwe kişand bikelînin. Êdî dikare were ser destexaneyê
:کویک ریسپۆنس کۆد

45 :بابەتی ژمارە

Şilikî
http://www.kurdipedia.org/?q=20150624174516124558
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Şilikî navê şîraniyeka kurdan e û ji pêjgeha Mêrdînê ye.
Şîraniya kurdan "Şilikî" ji ber ku li Tirkiyeyê kete nava gotinên
erotîk jê re patent nayê stendin.
Çêkirin
Ji bo çêkirina şilikiyê ev malzeme pêwîst in:
3 qedeh şîr
Qedehek av
4 hêk
250 gr arvan
gûz an jî fistiq
rûnê ron ji bo binê rûnbirêşkê (tawayê)
Ji bo Şerbetê; kîloyek şekir û lîtreyek av
Di tasekê de hêk û şîr tên lihevxistn. Arvan bi ser de tê dayîn û
heta girik nemînin tê lihevxistin. Rûn di tawayê de têxistin piştre
hevîrê ron bi kevçî yeko yeko têxistine tawayê.
Hevîr pêwîst e di tawayê de zirav be û hemû binê tawayê bigre.
Nêzî 20 heb şilkiyên wisa tên çêkirin û di tawayê de her du aliyê
wan tê bipijirandin.
Ji şekir û avê şerbet tê çêkirin. Şerbet ser şilikiyan tê berdan.
Piştre bi fistiq an jî gûzan serwis tê kirin.
:کویک ریسپۆنس کۆد

28

