ادوﯾﻪ

داﻧﺸﻨﺎﻣﻪ آزاد
از وﯾﮑﯽﭘﺪﯾﺎ،
ٔ

ادوﯾﻪ ﻣﻮاد ﮔﯿﺎﻫﯽ اﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪه ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﻋﻄﺮ و ﻃﻌﻢ دﻫﯽ ﺑﻪ ﻣﻮاد ﻏﺬاﯾﯽ
ﻫﺴﺘﻨﺪ و از ﺑﺮﺧﯽ از آنﻫﺎ ﺑﺮای ﻣﻘﺎﺻﺪ ﺧﻮراﮐﯽ ﯾﺎ داروﯾﯽ ﻧﯿﺰ اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽﺷﻮد.
ادوﯾﻪ در زﺑﺎن ﻋﺮﺑﯽ ﺟﻤﻊ ﻣﮑﺴﺮ دواء اﺳﺖ و ﭼﺎﺷﻨﯽ ﻣﻌﺎدل ﻓﺎرﺳﯽ آن
ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ.
ادوﯾﻪﻫﺎ ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻣﺎده ﻧﮕﻬﺪارﻧﺪه اﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪهاﻧﺪ و ﺑﺮای اﻧﺴﺎن در
ﺑﺴﯿﺎری از زﻣﯿﻨﻪﻫﺎی دﯾﮕﺮ ﻣﻔﯿﺪ ﻫﺴﺘﻨﺪ .ﯾﮏ ادوﯾﻪ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ داﻧﻪ ﺧﺸﮏ ﺷﺪه،
ﻣﯿﻮه ،رﯾﺸﻪ ،ﭘﻮﺳﺖ ﯾﺎ ﻣﻮاد ﻣﻐﺬی ﮔﯿﺎﻫﯽ در ﻣﻘﺎدﯾﺮ ﻧﺎﭼﯿﺰ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان اﻓﺰودﻧﯽ
ﻣﻮاد ﻏﺬاﯾﯽ ﺑﺮای ﻋﻄﺮ و ﻃﻌﻢ و رﻧﮓ ﺑﺎﺷﺪ ﯾﺎ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﯾﮏ ﻣﺎده ﻧﮕﻬﺪارﻧﺪه ﺑﺎﺷﺪ
ﮐﻪ ﺑﺎﮐﺘﺮیﻫﺎی ﻣﻀﺮ را ﻣﯽﮐﺸﺪ ﯾﺎ از رﺷﺪ آنﻫﺎ ﻣﻤﺎﻧﻌﺖ ﺑﻪ ﻋﻤﻞ ﻣﯽآورد .ادوﯾﻪ
ﻣﻤﮑﻦ ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﻋﻄﺮ و ﻃﻌﻢ دﻫﯽ ﺑﻪ ﻏﺬا ﯾﺎ ﺑﺮای ﭘﻨﻬﺎن ﮐﺮدن ﻃﻌﻢﻫﺎی دﯾﮕﺮ
اﺳﺘﻔﺎده ﺷﻮد .در آﺷﭙﺰﺧﺎﻧﻪ ،ادوﯾﻪ ﺟﺎت از ﺳﺒﺰﯾﺠﺎت ﮐﻪ ﺑﺮگ دار ،ﻗﺴﻤﺖﻫﺎی
ﮔﯿﺎه ﺳﺒﺰ ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده ﺑﺮای ﻃﻌﻢ دﻫﯽ ﯾﺎ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﭼﺎﺷﻨﯽ ﻫﺴﺘﻨﺪ ،ﻣﺘﻤﺎﯾﺰ
ﻫﺴﺘﻨﺪ.

ﻓﺮوش ادوﯾﻪ در ﺑﺎزار ﻣﺮﮐﺰی ﺷﻬﺮ اﮐﺎدﯾﺮ ﻣﺮاﮐﺶ

ﻣﺤﺘﻮﯾﺎت
در ﻓﺮﻫﻨﮓﻫﺎ
ﺟﺴﺘﺎرﻫﺎی واﺑﺴﺘﻪ
ﻣﻨﺎﺑﻊ
ﭘﯿﻮﻧﺪ ﺑﻪ ﺑﯿﺮون

ﮔﺮوﻫﯽ از ادوﯾﻪﺟﺎت و ﮔﯿﺎﻫﺎن ﻫﻨﺪی

در ﻓﺮﻫﻨﮓﻫﺎ
در ﻓﺮﻫﻨﮓﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ ﮔﯿﺎﻫﺎن ﻣﺘﻌﺪدی ﺟﻬﺖ ﻃﻌﻢ دادن ﺑﻪ ﻏﺬاﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺑﻪ ﮐﺎر ﻣﯽرود و ﺷﺎﯾﺪ راز ﺗﻔﺎوت ﻋﻤﺪه در ﻃﻌﻢ
ﻏﺬاﻫﺎ در ﻣﻠﻞ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻋﻼوه ﺑﺮ ﻧﺤﻮه ﭘﺨﺖ ،ﺑﻪﻃﻮر ﻋﻤﺪه ﺑﻪ ادوﯾﻪﺟﺎت ﺑﻪ ﮐﺎر رﻓﺘﻪ در آنﻫﺎ ﻣﺮﺑﻮط ﻣﯽﺷﻮد.
ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻧﻤﻮﻧﻪ در آﺷﭙﺰی ﻫﻨﺪی و ﺑﻠﻮﭼﯽ و ﭘﺎﮐﺴﺘﺎﻧﯽ ﺑﻪ ﻋﻠﺖ اﺳﺘﻔﺎده ﻓﺮاوان از اﻧﻮاع ﻣﺼﺎﻟﺤﻪ )ادوﯾﻪ( و ﻃﻌﻢ دﻫﻨﺪهﻫﺎی
ﮔﺮم ،ﻃﻌﻢ ﺗﻨﺪ ﻃﻌﻢ ﻏﺎﻟﺐ ﺑﺮ ﻏﺬاﻫﺎ ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ .اﻣﺎ اﯾﻦ در ﻫﻨﺪ ﺑﯿﺸﺘﺮ و ﭘﺎﮐﺴﺘﺎن ﮐﻤﯽ ﮐﻤﺘﺮ و در ﺟﻨﻮب اﯾﺮان ﺑﻠﻮﭼﺴﺘﺎن ﺧﯿﻠﯽ ﮐﻢ
اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽﺷﻮد.
اﺳﺘﻔﺎده اﻗﻮام ﻣﺨﺘﻠﻒ از اﻧﻮاع ادوﯾﻪﺟﺎت ﺑﻪ ﺷﺮاﯾﻂ اﻗﻠﯿﻤﯽ آنﻫﺎ ﻧﯿﺰ ﺑﺴﺘﮕﯽ ﻓﺮاوان دارد .ﻣﺜﻼً در در ﺟﻨﻮب اﯾﺮان از
ادوﯾﻪﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ و ﻣﺘﻨﻮﻋﯽ اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽﺷﻮد.

ﺟﺴﺘﺎرﻫﺎی واﺑﺴﺘﻪ
ﻓﻬﺮﺳﺖ ادوﯾﻪ

ﻣﻨﺎﺑﻊ

ﺑﻊ
ﭘﯿﻮﻧﺪ ﺑﻪ ﺑﯿﺮون

در وﯾﮑﯽاﻧﺒﺎر ﭘﺮوﻧﺪهﻫﺎﯾﯽ درﺑﺎر ٔه

ادوﯾﻪ ﻣﻮﺟﻮد اﺳﺖ.
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