ﺟﻮﮐﻮل ﭼﯿﺴﺖ؟
ﺟﻮﮐﻮل ﯾﮑﯽ از ﻣﺤﺼﻮﻻت ﮐﺸﺎورزی ﻧﻮﺑﺮاﻧﻪ در ﺣﻮزه ﺑﺮﻧﺞ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ .ﺑﺮﻧﺞ ﯾﮑﯽ از ﻏﺬاﻫﺎی اﺻﻠﯽ ﻣﺮدم اﯾﺮان ﺑﻪ ﺷﻤﺎر ﻣﯽ رود
و ﮐﺸﺖ ﮔﺴﺘﺮده آن در ﻣﻨﺎﻃﻖ ﺷﻤﺎﻟﯽ ﮐﺸﻮر از ﺟﻤﻠﻪ اﺳﺘﺎن ﮔﯿﻼن رواج دارد .اﻣﺮوزه ﺑﺮﻧﺞ و اﻫﻤﯿﺖ اﺳﺘﻔﺎده از آن ﺑﺮای
ﺗﻤﺎﻣﯽ ﺟﻮاﻣﻊ ﺑﺸﺮی روﺷﻦ اﺳﺖ و ﺑﻪ ﻫﻤﯿﻦ دﻟﯿﻞ اﯾﻦ ﻣﺎده ﻏﺬاﯾﯽ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻏﺬای اﺻﻠﯽ ﺑﯿﺶ از ﻧﯿﻤﯽ از ﻣﺮدم دﻧﯿﺎ ﺑﻪ
ﺷﻤﺎر ﻣﯽ رود و ﺑﻪ ﻫﻤﯿﻦ دﻟﯿﻞ ﻫﺮ روزه ﺑﺮ اﻫﻤﯿﺖ ﺗﻮﻟﯿﺪ و ﮐﯿﻔﯿﺖ اﯾﻦ ﻣﺤﺼﻮل ،و ﻣﺎده ﻏﺬاﯾﯽ اﻓﺰوده ﻣﯽ ﺷﻮد .ﺑﺮﻧﺞ اﻣﺮوزه
از ﺷﺮق ﺗﺎ ﻏﺮب ﮐﺮه زﻣﯿﻦ ﻣﺼﺮف ﻣﯽ ﺷﻮد و ﺗﻮﻟﯿﺪ آن در ﮐﺸﻮرﻫﺎی ﺧﺎﺻﯽ ﮐﻪ ﺗﺠﺮﺑﻪ ای ﮐﻬﻦ در اﯾﻦ زﻣﯿﻨﻪ دارﻧﺪ اﻧﺠﺎم ﻣﯽ
ﺷﻮد .در واﻗﻊ ﺑﺮﻧﺞ ﯾﮏ ﻣﺤﺼﻮل ﺑﺎ ﺳﺎﺑﻘﻪ ﭼﻨﺪ ﻫﺰار ﺳﺎﻟﻪ اﺳﺖ و ﺑﺸﺮ از ﻫﺰاران ﺳﺎل ﻗﺒﻞ ﺑﺎ اﻫﻤﯿﺖ و ﺟﺎﯾﮕﺎه وﯾﮋه اﯾﻦ
ﻣﺤﺼﻮل آﺷﻨﺎﯾﯽ داﺷﺘﻪ و ﺑﺮای اﯾﻦ ﻣﺤﺼﻮل ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﯾﮏ ﻣﺎده ﻏﺬاﯾﯽ ﻣﻬﻢ ،و ﯾﮏ ﻧﻌﻤﺖ اﻟﻬﯽ ،ﺗﻘﺪس ﺧﺎﺻﯽ ﻗﺎﺋﻞ ﺑﻮده و
ﺑﻪ ﻫﻤﯿﻦ دﻟﯿﻞ در ﻗﺒﻞ از زﻣﺎن ﺑﺮداﺷﺖ ﻣﺤﺼﻮل ﺑﺮﻧﺞ و ﭘﺲ از ﺑﺮداﺷﺖ آن ﻧﯿﺰ ﺟﺸﻦ ﻫﺎی ﺧﺎﺻﯽ ﺑﺮای ﺷﮑﺮ ﮔﺬاری اﻧﺠﺎم
ﻣﯽ ﺷﺪ ﮐﻪ ﺗﻌﺪادی از آﻧﻬﺎ ﺗﺎ ﺑﻪ اﻣﺮوز ﻫﻤﭽﻨﺎن رواج دارﻧﺪ .ﺑﺮﻧﺞ ﻣﺤﺼﻮﻟﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﺎ ﻋﻤﺪﺗﺎ ﺑﺎ ﻧﻮع ﺳﻔﯿﺪ آن آﺷﻨﺎﯾﯽ
ﮐﺎﻣﻞ دارﯾﻢ و آن را ﻣﺼﺮف ﻣﯽ ﮐﻨﯿﻢ ،اﻣﺎ اﯾﻦ ﻣﺤﺼﻮل اﻧﻮاع ﻣﺨﺘﻠﻒ دﯾﮕﺮی ﻧﯿﺰ دارد ﮐﻪ ﺑﺮﻧﺞ ﻗﻬﻮه ای ،ﺑﺮﻧﺞ ﻗﺮﻣﺰ ،ﺑﺮﻧﺞ ﺳﯿﺎه
و ﺑﺮﻧﺞ ﺟﻮﮐﻮل از ﺟﻤﻠﻪ آﻧﻬﺎ ﻫﺴﺘﻨﺪ .ﻣﺎ در اداﻣﻪ اﯾﻦ ﻣﺘﻦ ﻗﺼﺪ دارﯾﻢ ﺑﺮﻧﺞ ﺟﻮﮐﻮل را ﺑﻪ ﺷﻤﺎ ﻣﻌﺮﻓﯽ ﻧﻤﺎﻢ.

آﺷﻨﺎﯾﯽ ﺑﺎ ﺑﺮﻧﺞ ﺟﻮﮐﻮل
ﺟﻮﮐﻮل ﯾﮑﯽ از ﻣﺤﺼﻮﻻت ﻧﻮﺑﺮاﻧﻪ ﺑﺮﻧﺞ اﯾﺮاﻧﯽ ﺑﻪ ﺷﻤﺎر ﻣﯽ رود .در واﻗﻊ واژه ﺟﻮﮐﻮل ﯾﮏ واژه ﮔﯿﻠﮑﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ از دو ﺑﺨﺶ
ﺗﺸﮑﯿﻞ ﺷﺪه و »ﺟﻮ« ﺑﻪ ﻣﻌﻨﺎی ﺑﺮﻧﺞ و »ﮐﻮل« ﺑﻪ ﻣﻌﻨﺎی ﻧﺎرس ﺗﺸﮑﯿﻞ ﺷﺪه اﺳﺖ .ﺑﺮﻧﺞ ﺟﻮﮐﻮل ﮔﻮﻧﻪ ای ﺧﺎص از ﺑﺮﻧﺞ

ﻧﯿﺴﺖ در واﻗﻊ اﯾﻦ ﻣﺤﺼﻮل ﻫﻤﺎن ﺑﺮﻧﺞ ﻧﺎرس اﺳﺖ ﮐﻪ ﻋﻼوه ﺑﺮ ﻃﻌﻢ ﻋﺎﻟﯽ ارزش ﻏﺬاﯾﯽ ﻣﻨﺎﺳﺒﯽ دارد و از ﮔﺬﺷﺘﻪ ﻫﺎی دور
در ﺳﺒﺪ ﻏﺬاﯾﯽ ﺧﺎﻧﻮادهﻫﺎی ﮔﯿﻼﻧﯽ ﺟﺎﯾﮕﺎه وﯾﮋه ای داﺷﺘﻪ و دارد .ﺟﻮﮐﻮل ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﯾﮏ ﻣﺤﺼﻮل ﻧﻮﺑﺮاﻧﻪ از ﺑﺮﻧﺞ ﺷﻠﺘﻮک
ﺗﻬﯿﻪ ﻣﯽ ﺷﻮد و ﺑﻪ ﻫﻤﯿﻦ دﻟﯿﻞ دارای ﻋﻄﺮ ﻋﺎﻟﯽ و ﻃﻌﻤﯽ ﺧﺎص و ﺑﯽ ﻧﻈﯿﺮ اﺳﺖ .ﺑﺮای ﺗﻬﯿﻪ اﯾﻦ ﻣﺤﺼﻮل زﻣﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﺑﺮﻧﺞ ﺑﻪ
ﺣﺎﻟﺖ ﺷﻠﺘﻮک و ﻧﺎرس اﺳﺖ آن را ﺑﺮداﺷﺖ ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ و ﭘﺲ از دود دادن و ﭘﻮﺳﺖ ﮐﺮدن ﺑﻪ ﺻﻮرت ﺧﺎم ﻣﺼﺮف ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ.
ﺟﻮﮐﻮل ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﯾﮏ ﺑﺮﻧﺞ ﻧﻮﺑﺮاﻧﻪ و ﻧﺎرس دارای رﻧﮕﯽ ﺗﺎ ﺣﺪودی زرد اﺳﺖ و ﻣﻌﻤﻮﻻ در زﻣﺎن ﮐﻮﺗﺎﻫﯽ ﭘﺲ از ﺑﺮداﺷﺖ ﻣﻮرد
ﻣﺼﺮف ﻗﺮار ﻣﯽ ﮔﯿﺮد .از آﻧﺠﺎﺋﯿﮑﻪ ﻓﺼﻞ ﺑﺮداﺷﺖ اﯾﻦ ﻧﻮع از ﺑﺮﻧﺞ ﺣﺪود اواﯾﻞ ﺗﺎ ﻣﯿﺎﻧﻪ ﻫﺎی ﻣﺮداد ﻣﺎه اﺳﺖ در ﻧﺘﯿﺠﻪ ﻣﯽ
ﺗﻮان در اﯾﻦ اﯾﺎم ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻫﺎﯾﯽ از آن را در ﺑﺎزارﻫﺎی ﻓﺮوش ﻣﺤﻠﯽ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﮐﺮد .ﺟﻮﮐﻮل ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﯾﮏ ﻣﺤﺼﻮل ﻧﻮﺑﺮاﻧﻪ ﻋﻼوه
ﺑﺮ ﺷﻤﺎل اﯾﺮان در ﺑﺴﯿﺎری از ﻧﻘﺎط ﮐﺸﻮر ﻧﯿﺰ ﻣﺸﺘﺮﯾﺎن ﺧﺎص ﺧﻮد را دارد و ﺑﻪ ﻫﻤﯿﻦ دﻟﯿﻞ در اﯾﺎم ﺑﺮداﺷﺖ اﯾﻦ ﻣﺤﺼﻮل
ﺗﻘﺎﺿﺎی زﯾﺎدی ﺑﺮای ﺧﺮﯾﺪ آن وﺟﻮد دارد .ﺟﻮﮐﻮل ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﯾﮏ ﺑﺮﻧﺞ ﻧﺎرس ﺟﻬﺖ ﭘﺨﺖ ﮐﯿﻔﯿﺖ ﻣﻨﺎﺳﺒﯽ ﻧﺪارد ،اﻣﺎ ﻣﯽ ﺗﻮان
از ﻋﻄﺮ و ﮐﯿﻔﯿﺖ ﺑﺎﻻی آن ﻟﺬت ﺑﺮد.

ﺑﻬﺘﺮﯾﻦ ارﻗﺎم ﺑﺮﻧﺞ ﺟﻮﮐﻮل اﯾﺮاﻧﯽ
ﺟﻮﮐﻮل ﯾﮑﯽ از ﺣﺎﻻت ﺧﺎص ﺑﺮﻧﺞ اﺳﺖ و ﻣﯽ ﺗﻮان آن را از ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻔﯽ ﺗﻬﯿﻪ ﮐﺮد .در ﮔﺬﺷﺘﻪ ﮐﻪ ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎی اﺻﯿﻞ
ﺑﺮﻧﺞ اﯾﺮاﻧﯽ ﺑﻪ ﻣﯿﺰان ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻮﺟﻬﯽ ﮐﺸﺖ ﻣﯽ ﺷﺪ و در ﻧﺘﯿﺠﻪ ﺟﻮﮐﻮل آﻧﻬﺎ ﮐﯿﻔﯿﺖ ﻣﻨﺎﺳﺒﯽ داﺷﺖ اﻣﺎ اﻣﺮوزه ﺑﻪ دﻟﯿﻞ اﺳﺘﻔﺎده
از ﺑﺮﻧﺞ ﻫﺎی ﭘﺮﻣﺤﺼﻮل ﮐﯿﻔﯿﺖ ﻫﺎﯾﯽ ﻣﺜﻞ ﻋﻄﺮ و ﻃﻌﻢ ﻋﺎﻟﯽ و درﺟﻪ ﯾﮏ ،ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻣﺤﺪود و در رﻗﻢ ﻫﺎی ﺧﺎﺻﯽ ﻣﺸﺎﻫﺪه
ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ و ﺑﻪ ﻫﻤﯿﻦ دﻟﯿﻞ ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﺟﻮﮐﻮل ﺑﻌﻀﯽ از ارﻗﺎم ﺑﺮﻧﺞ از ﮐﯿﻔﯿﺖ ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺑﺮﺧﻮردار ﻧﺒﺎﺷﺪ ،و در واﻗﻊ دﻟﯿﻞ
اﺻﻠﯽ اﯾﻨﮑﻪ ﺑﻪ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﺟﻮﮐﻮل ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﮔﺬﺷﺘﻪ اﻫﻤﯿﺖ ﮐﻤﺘﺮی داده ﻣﯽ ﺷﻮد ﻫﻤﯿﻦ ﻣﺴﺎﻟﻪ اﺳﺖ .در واﻗﻊ ﺟﻮﮐﻮل ﻣﺤﺼﻮﻟﯽ
اﺳﺖ ﮐﻪ در رﻗﻢ ﻫﺎی ﺑﺎﮐﯿﻔﯿﺖ و ﺧﺎص ﻣﯽ ﺗﻮان از ﻣﺼﺮف آن ﻟﺬت ﺑﺮد .از ﺟﻤﻠﻪ اﯾﻦ رﻗﻢ ﻫﺎ ﻣﯽ ﺗﻮان ﺑﻪ ﺑﺮﻧﺞ ﻫﺎﺷﻤﯽ و

ﺑﺮﻧﺞ ﺻﺪری اﺷﺎره ﮐﺮد .در ﻧﺘﯿﺠﻪ ﺑﺮای اﯾﻨﮑﻪ ﺑﺘﻮاﻧﯿﺪ ﺑﻬﺘﺮﯾﻦ ﻧﻮع ﺟﻮﮐﻮل را ﺗﻬﯿﻪ و ﻣﺼﺮف ﮐﻨﯿﺪ ﺗﻮﺻﯿﻪ ﻣﯽ ﺷﻮد از
ﻣﺤﺼﻮﻻت ﺷﺎﻟﯿﺰارﻫﺎی ﺑﺮﻧﺞ ﺻﺪری و ﺑﺮﻧﺞ ﻫﺎﺷﻤﯽ ﺧﺮﯾﺪ ﻧﻤﺎﺪ .ﺑﺮﻧﺞ ﺟﻮﮐﻮل ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﯾﮏ ﻣﺤﺼﻮل ﻧﻮﺑﺮاﻧﻪ ﻣﺤﺼﻮﻟﯽ
اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﯽ ﺗﻮان آن را از ارﻗﺎم ﻣﺨﺘﻠﻔﯽ ﺗﻬﯿﻪ ﮐﺮد .ﺑﺮای ﻣﺜﺎل ﺑﻌﻀﯽ از ﺑﺮﻧﺞ ﻫﺎ ﻋﻄﺮ ﻋﺎﻟﯽ دارﻧﺪ اﻣﺎ ﻃﻌﻢ ﻣﻨﺎﺳﺒﯽ ﻧﺪارﻧﺪ و
ﺑﻌﻀﯽ دﯾﮕﺮ ﺑﻪ ﻋﮑﺲ دارای ﻃﻌﻢ ﻋﺎﻟﯽ و ﻓﺎﻗﺪ ﻋﻄﺮ ﻣﻨﺎﺳﺐ ﻫﺴﺘﻨﺪ ،در ﻧﺘﯿﺠﻪ دﻟﯿﻞ اﯾﻨﮑﻪ در اﯾﻦ ﻣﺘﻦ ﺑﻪ اﯾﻦ دو ﮔﻮﻧﻪ اﺷﺎره
ﺷﺪ اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ اﯾﻦ دو ﮔﻮﻧﻪ دارای ﻋﻄﺮ و ﻃﻌﻢ ﻋﺎﻟﯽ ﻫﺴﺘﻨﺪ ،و در ﻧﺘﯿﺠﻪ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از آﻧﻬﺎ ﻣﯽ ﺗﻮان ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺧﺮﯾﺪ ﺑﺮﻧﺞ
ﺟﻮﮐﻮل اﻗﺪام ﮐﺮد.

ﺟﺸﻨﻮاره ﺑﺮﻧﺞ ﻫﺎی ﺟﻮﮐﻮل
ﺟﻮﮐﻮل ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﯾﮏ ﺑﺮﻧﺞ ﻧﻮﺑﺮاﻧﻪ ﻣﺤﺼﻮﻟﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺳﺎﺑﻘﻪ و ﭘﯿﺸﯿﻨﻪ ﺑﺮداﺷﺖ آن ﺑﻪ ﻫﺰاران ﺳﺎل ﻗﺒﻞ ﺑﺮﻣﯽ ﮔﺮدد .در واﻗﻊ
ﺑﺮداﺷﺖ ﺟﻮﮐﻮل ﺑﻪ ﻣﻌﻨﺎی ﻧﺰدﯾﮑﯽ ﻓﺼﻞ ﺑﺮداﺷﺖ ﺑﻮد و ﮐﺸﺎورزان ﺑﺎ ﺑﺮداﺷﺖ ﺟﻮﮐﻮل ﻣﻄﻤﺌﻦ ﻣﯽ ﺷﺪﻧﺪ ﮐﻪ در آﯾﻨﺪه ای
ﻧﺰدﯾﮏ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﻨﺪ ﻣﺤﺼﻮل ﺑﺮﻧﺞ ﺧﻮد را ﺑﺮداﺷﺖ ﮐﻨﻨﺪ .ﻣﻌﻤﻮﻻ ﺑﺮای اﯾﻦ اﻗﺪام ﺟﺸﻨﯽ در ﺑﯿﻦ ﮐﺸﺎورزان ﺑﺮﮔﺰار ﻣﯽ ﺷﺪ و آﻧﻬﺎ
ﻣﯿﺰان ﮐﻤﯽ از ﻣﺤﺼﻮل ﺧﻮد را ﺑﺮداﺷﺖ ﮐﺮده و ﺑﻪ ﻧﻮﻋﯽ ﺷﮑﺮ ﮔﺬاری ﺧﻮد را اﻧﺠﺎم ﻣﯽ دادﻧﺪ .ﺟﻮﮐﻮل اﻣﺮوزه ﻧﯿﺰ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان
ﯾﮏ ﻣﺤﺼﻮل ﻣﺤﺒﻮب ﺷﻨﺎﺧﺘﻪ ﻣﯽ ﺷﻮد و ﺑﻪ ﻫﻤﯿﻦ دﻟﯿﻞ آﻦ ﺑﺮداﺷﺖ آن ﻧﯿﺰ در ﺟﻤﻠﻪ ﻣﺮاﺳﻢ ﻣﻌﺮوف و ﮐﻬﻦ اﯾﺮاﻧﯽ ﺑﻪ
ﺷﻤﺎر ﻣﯽ رود ،و ﻋﻤﺪﺗﺎ ﺟﺰ آﻦ ﮐﻬﻦ ﻣﻨﺎﻃﻖ ﺷﻤﺎﻟﯽ ﮐﺸﻮر از ﺟﻤﻠﻪ ﺷﻬﺮ رﺷﺖ ﺑﻪ ﺷﻤﺎر ﻣﯽ رود .در ﮔﺬﺷﺘﻪ رﺳﻢ ﺑﻮد ﮐﻪ اﯾﻦ
ﻣﺤﺼﻮل ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﺳﻮﻏﺎت ﭘﺲ از ﺑﺮداﺷﺖ ﺑﻪ ﺷﻬﺮﻫﺎی اﻃﺮاف ﻓﺮﺳﺘﺎده ﻣﯽ ﺷﺪ ،و ﺣﺘﯽ در دوران ارﺑﺎب رﻋﯿﺘﯽ ﻧﯿﺰ ﺳﻬﻤﯽ از
آن ﺑﺮای زارع ﺷﻨﺎﺧﺘﻪ در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﻣﯽ ﺷﺪ .ﺟﻮﮐﻮل و ﺟﺸﻨﻮاره آن ﻫﺮ ﺳﺎﻟﻪ در ﻣﯿﺎﻧﻪ ﻫﺎی ﻣﺮداد ﻣﺎه ﺑﺮﮔﺰار ﻣﯽ ﺷﻮد و
اﻓﺮادی زﯾﺎدی در اﯾﻦ ﺟﺸﻨﻮاره ﺷﺮﮐﺖ ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ و در واﻗﻊ اﯾﻦ ﺟﺸﻨﻮاره ﯾﮑﯽ از ﻣﮑﺎن ﻫﺎﯾﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﯽ ﺗﻮان در آن ﻧﺴﺒﺖ
ﺑﻪ ﺧﺮﯾﺪ ﺑﺮﻧﺞ ﺟﻮﮐﻮل اﻗﺪام ﮐﺮد .ﺑﺮﻧﺞ ﺟﻮﮐﻮل ﻣﺤﺼﻮﻟﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻋﻼوه ﺑﺮ اﯾﻦ ﺟﺸﻨﻮاره ﻣﯽ ﺗﻮان در ﻣﺮاﮐﺰ ﺗﺨﺼﺼﯽ ﺑﺮﻧﺞ
ﻧﯿﺰ آن را ﺧﺮﯾﺪ ﻧﻤﻮد .ﺗﻮﺻﯿﻪ ﻣﯽ ﺷﻮد ﺑﺮای درک ﺑﻬﺘﺮ از ﻃﻌﻢ و ﻋﻄﺮ اﺻﯿﻞ ﺑﺮﻧﺞ اﯾﺮاﻧﯽ اﯾﻦ ﻣﺤﺼﻮل را در اﯾﺎم ﻣﺮﺑﻮط ﺗﻬﯿﻪ و
ﻣﺼﺮف ﮐﻨﯿﺪ.

ﺑﺮای درﯾﺎﻓﺖ ﻣﺸﺎوره راﯾﮕﺎن در ﻣﻮرد ﺑﺮﻧﺞ ﺑﺎ ﺷﻤﺎره زﯾﺮ ﺗﻤﺎس ﺑﮕﯿﺮﯾﺪ
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