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فهرست ) صورت غذا (
صفحۀ  - 2سرمقالۀ صوتی
مزه
صفحۀ  - 3عصبانیت بادنجان ها
بلبل شرما
Bulbul Sharma
مزه
صفحۀ  - 3آشپزی ارمنی
ناتالی مریم باراویان
Natali Maryam Baravian

سرمقاله
معمول Mشما سرمقالۀ مجلۀ مورد علقه تان را می
خوانید ولی امروز ما به شما پیشنهاد می کنیم آنرا
بشنوید...

مزه
صفحۀ  - 4ملقات با دالیل اطلسی گر1ن
مزه
صفحۀ  – 5زندگی و شیفتگی یک هنرمند خوراک
شناس چینی
لو ونفو
Lu Wenfu
مزه
صفحۀ  – 6مصاحبه با باربارا کووالسیک
Barbara Kowalcyk

حال برای خواندن و تماشا و شنیدن بیشتر در مورد
خوراکی آماده اید؟ ما شما را به سفر مطبوع و لذیذی
در میان محصولت و تغذیۀ طبیعی و همچنین صنعتی
دعوت می کنیم.
به محتویات بشقاب خوراکی خود و به آنچه که می
خرید و می خورید خوب فکر کنید.
فراموش نکنید که خودتان به شخص مسئول انتخاب
روزمرۀ خود هستید.

مزه
صفحۀ  - 8پروژۀ مورد تشویق و حمایت ما در این
شماره :
در هند
Sadanhaforest - Inde

مزه

مزه
صفحۀ  - 8دستور غذا
خوراک لذیذ و شیرین پیاز
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غلت و بنشن طبیعی در کنار هم در یک وعدۀ غذائی
یعنی انتخاب یک سلمت خوب و درست.

مزه  :نان

خشم بادنجانها
نوشتۀ  :بلبل شرما
تیتر اصل :
The Anger of Aubergines
Kali for women Publishing House,
New Dehli, 1997

برخی کتابها را فقط با چشم می توان خواند ،در حالی
که برهخی دیگر را می توان مانند یک غذای خوشمزه
بلعید و خورد .خشم بادنجانها از بلبل شرما یکی
از این کتابها می باشد .با خواندن این کتاب لحظاتی
برای شما پیش می آید که خواندن را فراموش کرده و
در تصور آشپزی هندی غرق می شوید.
پس از خواندن این کتاب با جامعۀ هندی بیشتر آشنا
شده و آداب و رسوم جدید و قدیم آنها و طرز آشپزی و
چگونه و در کجا خوردن غذای هندی را بهتر خواهید
شناخت.
با سیزده داستان کوتاه نویسنده اهمیت غذا و چگونگی
مورد ابزار قرار گرفتن آن در روابط خانوادگی و در
ساخت جامعه را برای ما تشریح و بیان می کند .برای
مثال  :در کجا و چگونه و چه غذائی هنگام جشن
عروسی خورده می شود؟ سالها پس از این ازدواح چه
چیزی برای عروس باقی خواهد ماند و اهمیت بیشتری
خواهد داشت؟ همسر او و یا غذای بلعیده شده توسط
دعوت شدگان؟
این کتاب کتابی بسیار شیرین است .نه فقط از جهت
سبک نویسنده بلکه همچنین برای توصیفات ظریف
شخصیتها و مناظر و مکانهای در کتاب آمده .از جمله
توصیف آشپزخانه ها و نام غذاها  :پاکورا ،ساموسا،
مرغ تندوری و ...که دعوتی شیفته و طمع انگیز می
باشند .ولی نکتۀ مهم دیگر این است که این کتاب
بنوعی ابراز ستایش و احترام پر احساس نویسنده و
هدیۀ او به مادر بزرگش و شاید به تمام زنهائی که در
خانواده اش آشپزی می کردند است .یکی
ازخصوصیات این کتاب در این است که هر یک از
داستانها با یک دستور غذا پایان می یابد که نویسنده از
مادر بزرگ خود ،مادر خود و دوستان و آشپزان دیگر
بدست آورده و یا خود خلق کرده است .کتابی است که
خواننده را در احساسات نویسنده سهیم کرده و در ذهن
او موجب اشتیاق سفر به هند و یا رفتن به یک
رستوران هندی و یا حتی تهیه و پخت غذای هندی می
شود .غذاهای معطر از ادویه جات متعدد  :زردچوبه،
کاری ،هل ،زیره و دارچین و فلفل و ...

"طولنی مثل یک روز بدون نان" یک مثل فرانسه
است که معنای آن امروز یعنی بلند و حوصله سر بر و
در گذشته منظور از آن یعنی طولنی مانند روزی که
در طول آن آدم چیزی نخورده است حتی نان که پایۀ
تغذیه است.

آشپزی ارمنی
نوشتۀ  :ناتالی مریم باراویان
La cuisine arménienne
Natalie Maryam Baravian
Actes Sud, Paris, France, 2007
برندۀ جایزه در سال برای انتقال و ترویج میراث
آشپزی زنان و همچنین جایزۀ آشپزی خارجی در
فرانسه و نیز جایزۀ بین المللی
این کتاب فراتر از یک کتاب آشپزی.و سیری عمیق
در سنتهای خانوادگی و تحقیق و ریشه یابی اجدادی و
خاطراتی است.
نویسنده خود را ارمنی ازنسل سوم می شمارد .در
دوران کودکی اش در یکی از شهرهای فرانسه بنام
)دسین(در نزدیکی شهر لیون فرانسه که به آن لقب
ارمنستان کوچک داده اند ،با فرهنگ ارمنی که
خانواده اش بخصوص مادر بزرگ پدری وی )متولد
ترکیه در سال هزار و نهصدو هجده( به او انتقال داده
آغشته بوده است.
تناوب خاطرات خانوادگی و چکیده های ادبی و دستور
غذاها و اطلغات تاریخی و فرهنگی در مورد
ارمنستان که در کتاب آورده شده اند مطالعۀ آموزنده و
متنوعی را به خواننده تقدیم می کند.
همراه با طراحی و نقاشی » رمی سیروپ« و
بازآفرینی های تابلوهای نقاش ارمنی »مارتیروس
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ساریان« که با این کتاب دیدگان ما را بروی افقهای
دیگر فرهنگ ارمنی می گشایند.
حیاط و درخت مو و سبزیجات معطر آن و آماده کردن
برگهای مو و باغ میوه و میوه جات و مرباها و نان و
تنور و قهوه و وسایل آشپزی و مهمان نوازی و عرق
توت و ماست و کنیاک و مذهب و غذاهای سنتی و مزه
ها و کوفته ها و برنج و شیرینی جات  ،همه سفر و
نگاهی است به آشپزی ارمنی و سنتهای فرهنگی این
خلق و ملت چه در تبعید وغربت و مهاجرت و چه در
سرزمین تباری.

ملقات با دالیل اطلسی گIر1ن
F&FE
شما یک هنرمند و متخصص آشپزی هستید ،می توانید
هنر و حرفۀ خود را تشریح کنید؟
» من حرفه ام را در رستورانهای محصولت طبیعی
و یا گیاه خواری و همچنین در منزل اشخاص انجام
می دهم .مسئولیت من تهیۀ صورت غذا و تهیۀ مواد
لزمۀ تهیۀ آن نزد تولید کنندگان و فروشندگان منتخب
محلی و یا عمده فروشی می باشد«.
F&FE
آیا شما وارث یک سنت و یادگار آشپزی که از مادر و
یا مادر بزرگتان به شما انتقال یافته است می باشید؟
» من آشپزی را در مراکش و با تماشا به دست زنان
یاد گرفته ام .با گوش فرا دادن به تعریفات و صحبتهای
آنان و با سؤال کردن و با چشیدن مرتب و فراوان
دست پخت این زنان .این حرفه را با از نزدیک قاطی
شدن در اجرای آن و همچنین با شم و الهام و با پیاده
کردن یک مثل مراکشی که می گوید " :چشم تو
ترازوست و پنج طعم و مزه بر نوک پنج انگشت تو
می باشند" یاد گرفته ام .بازار رفتن های مرتب و
مطالعۀ کتب بیشمار گوناگون و سفرهای متعدد من
تجربۀ حرفه ام را بالتر برده و آنرا بیش از بیش غنی
می سازند«.

ولی تمام این دستور غداها فراتر از یک فهرست سادۀ
مواد لزم و روش تهیۀ آنها می باشند .در میان خطوط
کتاب عطر و بو و طعم و صداهای عزیزان و حرکات
و تزئینات دوران کودکی و کلمات و و صوتهای یک
زبان و شناخت طبیعی مقدار و میزانها و گرمی و
صمیمیت خانوادگی و اهمیت و ارزش انتنقال فرهنگ
و سنت و در آخر قدرت و توانائی خاطرات همه قابل
لمس است.

مزه  :نمک و فلفل
اینها به هم می آیند مثل نمک و فلفل ،یک اصطلح
آمریکائی است که اشاره به زوج خوشبخت که به هم
جور هستند دارد.

F&FE
اگر شما صاحب فرزند هستید آیا با آنها آشپزی می
کنید؟
» دختر من هنوز آمادگی برای آشپزی نشان نمی دهد.
من آشپزی می کنم و با بچه های دیگر آشپزی کرده ام.
متوجه شده ام که وفتی بچه ها در خرید مواد غذائی
سهیم و شریک شده اند و هنگامی که مراحل گوناگون
تهیۀ یک غذا و بخصوص هنگامی که آن غذا برای
یک شخص مشخص و یا یک مورد مشخص است به
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http://www.nosenfantsnousaccuseront
-lefilm.com/
دنبالۀ فیلم برای سال دیگر پیش بینی شده است
http://www.jplusb.fr/tournages.html

کمک و همراهی در پخت آن علقۀ بیشتری نشان می
دهند«.

رابطۀ مسلم میان مرگ ومیر و ازدیاد و پیشروی
بیماریهای سرطانی و آلودگی تغذیه بیش از پیش
روشن و واضح می شود .ای کاش تغذیه ها طبیعی و
غیر صنعتی می شد؟
Unser
tägliches
Brot,
Nikolaus
Geyrhalter, Autriche, 2006
http://www.unsertaeglichbrot.at/jart/pro
jects/utb/website.jart?rel=de&contentid=1130864824947
)نان روز ما(
نگاهی به تولیدات غذائی عمده و کشاورزی فوق
العاده صنعتی شده.

F&FE
شما چه چیزی را دوست دارید بخورید و بپزید؟
» من عذاهای ساده را دوست دارم ،طعمهای خالص و
آشپری کوتاه که طعم غذا و مواد آنرا را تغییر نداده و
عوض نمی کند«.

We feed the world, Erwin Wagenhofer,
Autriche, 2005
http://www.we-feed-theworld.at/en/team_interview.htm
)بازار گرسنگی(
Alimentation,
globalisation
et
interviews en Europe – Autriche,
 Espagne, France, Roumanie, Suisseet au Brésil.

مزه  :فیلم
یکسری فیلم برای دیدن .فیلمهائی که دیدن برخی از
آنها توأم با شیرینی نیست چرا که محتوی صحنه های
بسیار سخت و غیر قابل تحمل می باشند .با این حال
فیلمهائی هستند که تهیۀ آنها مستلزم شهامت بوده و
دیدن آنها الزامی است.
فیلمهائی که به ما یادآوزی می کنند که همۀ ما
موجودات ،انسانها و همچنین حیوانات لیق احترام می
باشیم و حقوقی داریم و در دنیا استفاده و بهره جوئی به
هر بهائی سرانجامی جز آشفتگی و دیوانگی ندارد.
فیلمهائی که باید همه ببنیم زیرا هر روش و نوع تغذیه
ای که انتخاب کرده باشیم ،باید از نتیجه و اثر و
بازتاب انتخاب خود آگاه باشیم .و از اینکه انتخاب ما
موجب حمایت و رواج چه اعمال و اصولی می باشد.
چشم پوشی و ادعای نا آگاهی از آنچه که در پشت پردۀ
صنعت غذائی می گذرد یعنی بزدلی و کوتاهی زیرا
اطلعات موجودند و می توان از آنها مطلع شد.
از جمله در چند مورد در زیر معرفی شده :
صنعت غذائی
Food Inc, Robert Kenner, USA, 2008
http://www.foodincmovie.com/aboutthe-film.php
اگر بدانید مخصولی که می خورید چگونه تهیه شده آیا
باز دوباره این محصول صنعتی را خواهید خرید؟
»فرزندانمان ما را محکوم خواهند کرد«
Nos enfants nous accuseront, JeanPierre Jaud, France, 2007

زندگی و شیفتگی یک خوراک شناس چینی
)Lu Wenfu, © 1982, (Meishijia
Traduction en français de Annie
Curien et Feng Chen, Edition Philippe
Picquier, 1988, 1996
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پس از خواندن این کتاب به پیوند میان تاریخ و آزادی
و خاطرات و اهمیت طعم و مزه خواهید اندیشید .به
همان شکل که در زندانهای آلمان نازی برخی از
زندانیان فقط با زمزمۀ سمفونی های بتهوون برای
یکدیگر دوام آورده اند ،نویسنده به ما نشان می دهد
چگونه روح انسان قادر است تغییر کند یا نه و یا
چگونه خود را آزاد می پنداریم یا نه و چگونه تاریخ
کوچک و بزرگ در هم ادغام می شوند و چگونه خلق
ها بازیچۀ سیاستمداران اند.
این کتاب را بخوانید و به یک رستوران چینی بروید و
خود را در جای شخصیت اول کتاب مجسم کنید که در
حال چشیدن و لذت بردن از غذای همسرش می باشد.

برخی نویسندگان صاحب هنر تعریف تاریخ یک
کشور و همزمان تاریخ یک شخص و یک خانواده می
باشند .مانند نویسندۀ این کتاب که در اینجا معرفی می
کنیم .با خواندن کتاب او کوچکترین گوشه ای از
تاریخ و سیاست چین برای شما ناشناس نخواهد ماند.
علوه بر اینکه بسیاری چیزهای دیگر نیز فرا خواهید
گرفت  :آشپزی چینی بخسوس آشپزی " سوزهو"
Suzhou
دو شخصیت مورد صخبت در این کتاب و داستان از
اهالی این منطقۀ چین می باشند .یکی از آنها یک
خوراک شناس شاخص و ثروتمند است که به رژیم و
سیاست حاکم در کشور اهمیتی قائل نشده و فقط به
فکر خوب خوردن است .و شخصیت دیگر یکی از
اعضای فقیر خانوادۀ شخصیت اول می باشد.
به طور مسلم این دو تحول سیاسی مشابهی را دنبال
نمی کنند .یکی انقلبی می شود و دیگری خوراک
شناس معتبری باثی می ماند .اما گاهی زندگی بازی
دیگری دارد و انقلبی ما در این کتاب که اهمیتی به
خوراک و خوراکی قائل نمی شود مسئول و مدیر یک
رستوران می شود .دستور غذاها و تزئین سالن ها و
کارمنداه رستوران و تمام زندگی این رستوران تحت
تأثیر بوده و سیاست زمان و تاریخ را دنبال می کند.
در طول تمام سالهائی که می گذرند حتی زمانی که
خوراک شناس معتبر ما نمی تواند آنچه را که دوست
دارد بخورد هیچ چیز را فراموش نمی کند .خاطرۀ
خوراکهائی که در گذشته خورده است و به خاطر نگاه
داشتن طعم آنها و جاهائی که در آن این غذاها را
چشیده و خورده است و آشپزی که آنها را تهیه کرده
بوده ،از اولین تا آخرین لقمه های گدشتۀ تنها چیزی
است که ادامۀ حیات وی را ممکن می سازد .وی با
زن معروفی آشنا می شود و با او ازدواج می کند.
توصیف غذائی که زن وی بمناسبت دعوت شخصیت
دوم داستان) مدیر رستوران ( تهیه کرده است بطور
غیر قابل تصوری نوشته شده است .فقط با خواندن این
کتاب غذاهای توصیف شده در آن را گوئی به چشم
می بینید و می بوئید و می چشید.

مزه  :تحسین و لذت در برابر تابلوهای پیتر
بروگل
Pieter Bruegel l’Ancien

ملقات و مصاخبه با باربارا کووالسیک
ده دسامبر روز تولد پسرم کوین است .به جای اینکه
مشغول برنامه ریزی و تهیه جشن تولد او و دعوت
دوستان او پسربچه های یازده ساله باشیم داریم برای
نهمین سال مشغول تهیه و برنامه ریزی مراسم تقدیم و
جمع آوری خون می باشیم ،مراسمی که هر سال به
یادبود پسرم اجرا می شود .این برای ما یک رسم
خانوادگی شده است ،حتی پسر کوچک پنج ساله ام نیز
در این مورد به ما کمک می کند با اضافه کردن
بادکنک و شیرینی های کوچک و بازی برای بچه ها.
تا کنون بیش از هزار واحد خون جمع آوری کرده ایم.
تنها کاری است که در پاسخ تشکر می توانیم انجام
دهیم .چون پسرمان کوین در طول دوازده روز
مریضی خود نه سال پیش هشت واحد خون دریافت
کرده بود .و اگر تقدیم خون وجود نداشت و مردم
خون نداده بودند این امر ناممکن می بود .در هر
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محل زندگی مان خریده بودیم بوده .و در هر حال
متوجه شدیم که به هر بها که باشد باید به این امر
امنیت غذائی و تغییر سیستم و جبران کمبودهای
موجود در آن بپردازیم .با این خواستۀ قوی که باید
مانع دوباره پیش آمدن فاجعه ای که برای ما پیش آمده
بود باشیم در برنامه های گوناگون تلویزیونی و در
کنفرانس های متعدد شرکت کردیم .بمرور انجمن ها و
مؤسسات گوناگون ما را مورد حمایت خود گرفتند و
با مسئولین سرویسهای بهداشتی و بازرسان امور
تغذیه از رده های مختلف و همچنین با وکل و وزرای
مجلس ملقات کردیم .و بسیاری از خانواده های دیگر
که آنها نیز با بیماریهای در رابطه با مواد غذائی
صنعتی از نزدیک برخورد داشته اند را ملقات کرده
و دلداری می دادیم .زحمات خانوادۀ ما بویژه تلش ما
برای تصویب قانون "کوین" اخیرا Áمورد بحث قرار
گرفته و به آگاهی و انظار مردم می رسند.
سه سال پیش بهمراهی مادرم به تأسیس انجمنی برای
تحقیق و پیشگیری بیماریهای ناشی از مواد غذائی
دست زدم .بنام:
Center for foodborne Illness Research
(& Prevention (CFI
با این هدف که بتوانیم راه حل هائی برای پیشرفتها و
اقدامات و مبارزه در راه فرآورده ای غذائی در قرن
بیست و یک که بر پایۀ یک علم نوآور بنا شده است
پیدا کنیم .ما معتقدیم که هیچ بخشی نمی تواند بتنهائی
و بدون کمک و همراهی به این هدف دست یابد.
دولتها و مسئولین کوچک و بزرگ سیاسی ملی و
ناحیه ای و کشاورزان و صنعتگران مواد غذائی و
صنایع تبدیلی و شرکتهای حمل و نقل و فروشندگان و
مسئولین پزشکی و آموزگاران و تصمیم گیران سیاسی
و مصرف کنندگان همه با هم این مسئولیت ایجاد یک
فضای سالم که حامی سلمت و امنیت تغذیه ای در
این مسیر بهم پیوستۀ از مزرعه تا بشقاب ما می باشد
هستند .این سازمان بعنوان یک سازمان پزشکی ملیÂ
اختصاص داده شده به پیشگیری از بیماریهای ناشی
از مواد غذائی و از طریق تحقیق و آموزش و با
همکاری یک بخش حقوقی ،بطریق بسیار گسترده ای
در بخش امنیت غذائی فعالیت دارد .اخیرا Áکتابی علمی
در مورد عواقب در دراز مدت برخی بیماریهای ناشی
از مواد غذائی منتشر کرده است .و در آینده ای
نزدیک یک پروژه در رابطه با پیدا کردن بهترین
راههای تحقیق در همین زمینه در آمریکا را هدایت
خواهد کرد.
با تماشای فیلم "فود اینک" خیلی ها نگاه و توجهشان
به ما جلب شده است .اقدامات گوناگونی که در رابطه
با صنعت آماده سازی و تهیۀ گوشت انجام می گیرند
گاهی بی نتیجه اند .هم اکنون پنج سال است که بدلیل
عدم نتیجه یابی هنوز خانوادۀ ما در راه تصویب قانون
کوین که سناتور "تام هارکین" این نام را به آن داده
است تلش می کند .امروز بخشهائی از این قانون در

صورت برای ما ناممکن لست که هر ساله تولد
فرزندمان را بنوعی جشن نگیریم.
در سال  2001بود که زندگی خانوادۀ ما به یک
کابوس تبدیل شد .هنگامی که پسرم کوین که آنموقع
دو سال و نیم داشت ویروس
E coli 0157-H7
را گرفته و بیمار شد .در عرض همان روز که علت
بیماری او به ما اعلم شد علئم بیماری وی که چاره
ای برای آنها وجود نداشت پدیدار شدند .یا پدیداری
زخم و جذاحت در کلیه های او و بحرانهای عحیب و
غریب و گوناگون وحشتناک .نه روزی که پدیداری
این بیماری و علئم بدنبال داشتند همه توأم و غرق در
مراجغت های پزشکی و آزمایشگاهی و دیالیز و
داروهای گوناگون و تمام مراسم و مراحل ممکن طبی
بودند .در آن مدت خواب بر من نمانده بود و چهار
کیلو وزن خود را از دست دادم.
خانواده و دوستان ما را پشتیبانی و حمایت بسیار
کردند .و هنگامی که متوجه شدند که ما از کنار کوین
دور نخواهیم شد و حال او بسیار بد است هر روز در
کنار ما آمده و برای ما غذا می آوردند و همزمان در
تمام دنیا زنجیر انسانی برای دعا برای کوین تشکیل
شد .سالها پس از این ماجرا هنوز هم پیش می آید که
در خیابان با کسانی برخورد کنم و وقتی خودم زا
معرفی می کنم متوجه و مطلع می شوم که برای ما و
کوین دعا کرده اند .در تاریخ یازده ماه اوت همان
سال کوین از قانقاریای رودۀ کوچک و بزرگ از
دست ما رفت .فقط می توانم بگویم که بیماری و مرگ
او وحشتناک بود و آنرا برای هیچ کس و بخصوص
هیچ کودکی آرزو ندارم و از نظر من نباید دیگر
هرگز هیچکس به آن مبتل شود.

از زمانی که فرزندمان را از دست داده ایم من و
خانواده ام زندگی خود را صرف دفاع از امنیت تغذیه
ای می کنیم .در ابتدا فعالیت ما به علت از دست دادن
فرزندمان بود و به علت نداشتن هیچگونه پاسخی از
جانب مسئولین امر و بهداشت .دو سال طول کشید تا
فهمیدیم که بیماری کوین بدلیل گوشت آلوده ای که در
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قوانین دیگری از قانون گذاری های امنیت غذائی
ادغام شده و آنها را تکمیل کرده اند .مجلس سنای
آمریکا امروز برای تصویب این قانون آماده است و
امیدواری وجود دارد .با اینکه هیچیک از این قوانین
مشکل را بطور کامل حل نمی کند ،ولی سازمان ما از
این قوانین پشتیبانی کرده و معتقدند که دولت آمریکا
باید این حق را داشته باشد که تولیدکنندگان مواد و
محصولت غذائی آلوده را بازداشت و محکوم کند.
مردم از من می پرسند که چه کاری از دست آنها
برای پیش بردن و تصویب قانون کوین بر می آید؟
شما چند کار است که می توانید انجام دهید:
پشتیبانی از تصویب مادۀ شمارۀ " اÄس پانصد و ده"
این قانون در سنا؛
درخواست از دولت برای تصویب قوانین تحکیم قانون
گذازی بر صنعت مربوط به گوشت و مرغ؛
بخشش و کمک مالی به سازمان "س اف ای"
پیروی از شش دستور امنیت غذائی :استفاده از آب و
مواد غذائی سالم ،شستشوی مناسب ظروف و مواد
غذائی ،آماده سازی آنها بطور غیر مخلوط و جدا جدا،
پخت کامل آنها ،نگهداری آنها در یخچال و اعلم
هرگونه بیماری ناشی از مواد غذائی مصرف شده به
مسئولین بهداشتی.
اگر مایل به کسب اطلعات بیشتر می باشید به سایت
ما مراجعه کنید:
www.foodborneillness.org

دستورغذا
خوراک لطیف و شیرین پیاز
پیاز را ریز کرده و با کمی روغن ریتون و با پاشیدن
کمی دارچین بر روی آنها در یک ماهی تابه تفت می
دهیم.
می گذاریم پیازها با ملیمت رنگ گرفته و نرم شوند.
هنگامی که از اندازۀ پخت و نرمی و رنگ آنها
راضی هستید از آتش برداشته و بر روی آنها یک
قاشق بزرگ و پر عسل می ریزیم.
می گذاریم پیازها با عسل مخلوط شده کمی استراحت
کنند و طعم و بوی آنها کامل Áدر هم ادغام شود.
آنرا در کنار غذائی که دوست دارید مثل برنج و یا
گندم و غیره میل کنید و با سه حس بویائی و چشائی و
بینائی خود از آن لذت برید.

Center for Foodborne Illness
Research & Prevention
این سازمان یک سازمان خیریه بدون اهداف منفعت
جویانه می باشد.

پروژۀ حمایت شده
سادانا فورست در هند
/http://www.sadhanaforest.com
سازمان حمایت از بازسازی و درختکاری مجدد
جنگلها که بدست انسانها از بین رفته اند .همراه با
برنامه های آموزشی و برنامه ریزی های دراز مدت.

به زودی و امید دیدار!
نامهای در زیر برده شده در این شماره با ما همکاری
داشته اند:
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