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، واسرائيل ، وايطاليا ، والمغرب 

، وبولندا ، واسبانيا ، وسويسرا ، 

والواليات المتحدة االمريكية ، وتشيلي 

، والمكسيك. وسيتم ذلك في البهو 

الجنوبي الالئق. 

اختيار ملكة الحلويات 

وبخصوص الحلويات ، سوف يتم تنظيم 

لقاء مع ملكة الحلويات ، وسوف يشمل 

ذلك اطقمة من البرازيل ، وسويسرا ، 

وايطاليا ، واليابان ، واوستراليا ، والهند 

، وفرنسا ، وكرواتيا. يتجه ذلك السباق 

نحو معلمات الحلويات من العالم كله ، 

والهدف منه ، منحهن فرصة فريدة من 

نوعها لتبادل الخبرات وامكانيات معلمات 

الحلويات صنعها بطريقة متميزة ، وكذلك 

ابراز االحتراف في قطاع انتاج الحلويات 

العالمي. موضوع ذاك السباق هو "فن 

الرقص". يجب التعبير عنه بعمل فني من 

السكر وااللوان ، حيث يتم استعمالها ، 

بصورة متساوية ، من اجل تشكيل انتاج 

يشمل على تقديم قطعة حلوى واحدة 

س 
أ
بطريقة عصرية ، ويوظة/جيالتو ، وكا

قهوة ، وشوكوالتة على صحن صغير.

اضافة الى ذلك ، فان مباراة نجم 

الشوكالته ، وهي مسابقة دولية في 

انتاج الشكالته ، سوف تمالء المسرح 

بتاريخ 25 كانون ثاني/يناير. سوف يتم 

دعوة معلمي ومنتجي الشوكالته النتاج 

حلويات خاصة حول موضوع "الجاز". ان 

تقديم اكالر بطريقة مستجدة ، وتقديم 

الشوكالته الدافئة مع قطعتين صغيرتين 

من الحلوى باشكال مختلفة ، وحلويات 

س ومنحوتات فنية للزوار 
أ
لذيذة  في كا

سوف تدل على قدرات المتسابقين 

وصفات العنصر االكـثر استعماال في 

الحلويات ، اي الشوكالته ، في اال تتكسر. 

جنبا الى جنب مع سيقيب فسوف يتم 

حدوث "رهيكس " ، اي معرض ريميني 

هوريكا ، والذي سوف يستظيف منتجات 

وتقنية مستعملة في الخدمات الطلبيات 

الجاهزة/كيتيرينغ وخدمة ايصال الطعام 

الى القاعات بي7 و دي 7. 
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"سيقيب"- مركز فنون الحلوى العالمي

سوف يتم تنظيم المعرض الرئيسي للبوظة/الجيالتو ، والحلوى ، ومنتجات االفران في معرض ريميني في ايام 23-25 كانون 

ثاني/يناير عام 2016 . وسيعود السباق العالمي في صناعة البوظة/الجيالتو.

من عام "اكسبو" الى عام "سيقيب". 

عملية "استالم" في سبيل االشادة بنوعية 

االغذية المنتجة في ايطاليا ، وهذا ما 

سوف يشهد عليه معرض "سيقيب" 37 ، 

وهو المعرض االول عام 2016 الذي يقوم 
بنشاط دعائي لعمل ملموس. سوف يجري 

هذا الحدث في معرض ريميني ايام 23 

27- كانون ثاني/يناير 2016 . 

رقم قياسي للزائرين

زار الحدث االخير ، اي معرض معلمي 

الحلويات المتميز ، وهو النقطة المرجعية 

للسوق العالمي لمعلمي البوظة/الجيالتو 

، والحلويات ، ومنتجات االفران ، 

187.000 زائرا ، علما بان هذا الرقم 

بازدياد مستمر ، وكان منهم 38.000 زائر 

اجنبي. وتشير تلك االرقام القياسية الى ان 

قطاع االنتاج هذا ارتقى الى مستوى متميز 

من االستحداث والنوعية. 

لقد تم اتخاذ قرارات حول اهم االحداث 

في معرض "سيقيب" 2016 ، وهي: 

معارض اصيلة ، حيث يتطلب التقليد 

تسليط االضواء على اهم اعمال مدارس 

معلمي الحلويات ، وكذلك المعلمين 

نفسهم ، كونهم العماد االساسي لذلك 

الفن. 

وبخصوص البوظة/الجيالتو فسوف يتم 

تنظيم مسابقة دولية ، حيث يشارك 

اطقمة من 14 دولة: النمسا ، والمانيا 

، واالرجنتين ، ومصر ، واليابان 



25

حلوى من عسل المانوكا

كـتبنا ، في االعداد السابقة ، عن استعمال العسل في التغذية. 

لقد اصبح العسل بال بديل في هذا  المجال، معطيا مخيلة 

معلمي الحلويات مجاال للتعبير عن نفسها. نسجل هنا حلويات 

جديدة ، وغاتو ...الخ وامور جديدة في عالم عسل المانوكا . 

ويتعلق االمر باكـتشاف هام. تفاعل صناع الحلويات بسرعة فائـقة 

مع هذا االكـتشاف الجديد ، لذا نجد بسكويت من المانوكا ، 

ن ، على قوائم 
آ
وحلويات من الفواكه ... الخ. كل هذا موجود ، اال

عروض منتجي الحلوى العالميين. اعلن منتجي الحلويات للمالء 

بانه عندما تشترون منتجاتنا من حلوى عسل المانوكا  فانكم 

ثير الصحي لعسل 
أ
تشترون العافية. استنادا الى االبحاث حول التا

المانوكا ، فان ذلك ليس باالمر الغريب... نستعرض شيائ يسيرا 

منها وذلك في مقال مقتضب. وتجدون بال اية صعوبة ، في 

مواقع االنترنت ، وصفات عديدة لمنتوجات عسل المانوكا.

بداء كل شيء في استراليا ونيوزالندا... اثناء التجارب على عسل 

المانوكا ، تم العثور على مادة  تشجع انتاج تي.ان.اف. ، التي 

تنتج حال التعرض لاللتهابات. وتعويال على ذلك االكـتشاف فان 

من الممكن استحداث انواع جديدة من عالج االلتهابات الحادة 

والمزمنة. يستخلص عسل المناوكا  من زهور المانوكا التي تعيش 

، في االصل ، في نيوزالندا واستراليا ، وتستعمل في الطب 

التقليدي للسكان االصليين. 

منذ بضع سنوات سمحت استراليا استعمال هذا العسل كدواء 

وبداء بيعة في الصيدليات. اشتهر هذا العسل بصفاته المضادة 

للحيويات ، ومقاومة الفيروسات . يحتوي عسل المانوكا على 

انزيم ينتج هيدوجين البيروكسيد ، والذي يظن انه السبب 

ثير المقاومات الحيوية. يستعمل العسل ، كذلك 
أ
االساسي لتا

، ضد التهاب الحلق ، والزكام ، وامراض والقلب ، والحروق ، 

والجروح ، والتقرحات ، والتهابات الجلد ، والتهاب المعدة ، 

والماء الزرقاء في العيون ... الخ. ويفتح الشهية. 

لة 
أ
اعلنت جمعية االطباء االمريكان في ويسكنسن بانها )مسا

وقت ، فقط ، عندما تفقد المقاومات الحيوية مفعولها ، بسبب 

دي الى تكوين ميكروبات اقوى واكبر 
أ
ان االستعمال المفرط يوا

مقاومة(. وبسبب من ذلك ، فاننا ، ربما نعود الى “االساليب 

القديمة” في العالج. غير ان )االساليب القديمة( ليست سيئة 

ثير العسل تفوق كافة انواع 
أ
، كما يبدو للوهلة االولى. ان قوة تا

المضادات الحيوية. 

ثير عسل المانوكا على مختلف انواع الجروح ، بما في 
أ
- جربنا تا

ذلك الجروح العميقة ، وكذلك االلتهابات المخفية تحت الجلد 

ثر بفعالية في كافة االحوال ، حتى 
أ
غير المثلوم. اكـتشفنا بانه يوا

في حالة المصابين بمرض السكري ، حيث لم يكن من المتوقع 

ثيرا له! - كما صرح بذلك الدكـتور   بيتر موالن ، مدير قسم 
أ
تا

ابحاث العسل وبروفسور  علوم االحياء في جامعة وايكاتو في 

نيوزالندا. 

تقول كالريتي هندرسون، من شركة نيوزيالندا كوفيتا و ميدي 

هوني : 

ثرا على انواع عديدة من الجروح 
أ
ن عسل المانوكا موا

أ
كد با

أ
- تا

بداء من الحروق ، والخدوش ، والجروح ، وجروح العمليات ، 

والفتق ، وجروح الجيوب االنفية والتقرح. وصلنا الى خالصة ، 

ن العالج بعسل المانوكا مفيد في شفاء هذه 
أ
نتيجة للبحوث ، با

الجروح ، خاصة ، حال العالج الحديث ال يفيد. 

يشيد مستهلكي عسل المانوكا برائحته الخاصة وحالوته وطعمه 

المميز. لذا ، فليس من الغريب ، تفاعل صانعي الحلوى مع 

ذلك. ويتميز خبز كواكا مع عسل المانوكا في نيوزيالند ، وكذلك 

خبز السميد/سامولينا ، وبوظة/جيالتو البرتقال مع عسل 

المانوكا...الخ.     



525

نا لكم
أ
قرا

حلوى من عسل المانوكا

كـتبنا ، في االعداد السابقة ، عن استعمال العسل في التغذية. 

لقد اصبح العسل بال بديل في هذا  المجال، معطيا مخيلة 

معلمي الحلويات مجاال للتعبير عن نفسها. نسجل هنا حلويات 

جديدة ، وغاتو ...الخ وامور جديدة في عالم عسل المانوكا . 

ويتعلق االمر باكـتشاف هام. تفاعل صناع الحلويات بسرعة 

فائقة مع هذا االكـتشاف الجديد ، لذا نجد بسكويت من 

ن 
آ
المانوكا ، وحلويات من الفواكه ... الخ. كل هذا موجود ، اال

، على قوائم عروض منتجي الحلوى العالميين. اعلن منتجي 

الحلويات للمالء بانه عندما تشترون منتجاتنا من حلوى 

عسل المانوكا  فانكم تشترون العافية. استنادا الى االبحاث 

ثير الصحي لعسل المانوكا ، فان ذلك ليس باالمر 
أ
حول التا

الغريب... نستعرض شيائ يسيرا منها وذلك في مقال مقتضب. 

وتجدون بال اية صعوبة ، في مواقع االنترنت ، وصفات عديدة 

لمنتوجات عسل المانوكا.
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بطاولة كبيرة ، اضافة الى كنبات وامكنة جلوس مشابهة بغرف 

الضيوف. من المهم معرفة ان الجلوس خلف مائدة الطعام ، 

سواء في المطعم ، او مكان خاص،  او  في البيوت ، يتم بعد 

وصول كافة المدعوين. الى ذاك الحين يتم تجاذب اطراف 

الحديث ، وقوفا او جلوسا ، حول طاولة صغيرة . بشكل عام 

، ال تناقشوا مع الصينيين السياسات الداخلية او الخارجية ، 

وبنفس الدرجة ال تتكلموا ، سلبيا ، عن  بالدكم وسياساتها.  

ال تنظف انفك حول المائدة!

فيما عدى الحديث الصاخب والضحك في الصين ، فان من 

المعتاد الحديث والطعام يمالء الفاه ، كذلك التدخين اثناء 

االكل. واالكـثر من ذلك ، يسمح بعمل الثالثة اشياء كلها بنفس 

كل والحديث والتدخين. وليكن االمر اكـثر سواء 
أ
الوقت: اال

فليس من العيب ، في الصين ، المضغ بصوت عالي ، شرق 

الشراب والمتارعة. وكون ذلك ليس ممنوعا ، اي ليس مسموحا 

به ، فيجب مراعاة عدم المبالغة في ذلك. يمكنكم نكش االسنان 

الى ابعد الحدود ، ولكن واضعي يدكم امام الفم. اما في الصين 

، فال تنظفوا انفكم ، باي حال من االحوال ، خلف المائدة ، 

بل قوموا بذلك في الحمام ، فقط. اضافة لذلك ، بعد خدمة 

نفسكم ، ال تبقوا العيدان بشكل عامودي في وعاء الرز ، النها ، 

في الوضع ذلك ، تشير الى االموات ، اضافة الى الحظ النحس 

وتدعوا االرواح الشريرة. ضعوا عيدان الخدمة وكذلك عيدانكم 

بجانب الوعاء ، اوالصحن ، او في مكانها الخاص. 

كوالت ال تعرفوها؟
أ
ال تطلبلوا ما

اذا ذهبتم الى المطعم وحدكم في جنوب الصين ، خاصة في 

غوانغ دونغ ، ال تطلبوا طعاما ال تعرفون مئة بالمئة وماذا يعني 

اسم االكلة بعينها. اذا لم ترغبوا توسيع قائمة اطباق اكلكم 

باكالت غريبة ، والسباب تتعلق بسالمتكم فال تعتمدوا على 

اللغة االنجليزية لصاحب المطعم او الندل/الغرسون/مقدم 

الطعام ، ففي الصين يعتقد الجميع انهم يتكلمون االنجليزية 

، اال ان القليلون يتكلمونها . يمكن ان يحدث لكم ان يقدموا 

لكم وجبة من لحم الكالب ، او القطط ، او الطيور ، او االفاعي 

، وهو امر معتاد في مطاعم تلك المنطقة بالصين ، كما االمر 

معتاد مع لحم الماعز واالرانب. في ذلك الجزء  من العالم، 

كل كل شيء يمشي )وظهره  متجه نحو 
أ
يعتبرون انه يمكن ا

الشمس( ، بينما في باقي مناطق الصين فال يفكرون ، اطالقا ، 

كل اطباق من لحم الكالب والقطط.   
أ
با
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خرون، وعادات متميزة. اذا تلقيتم دعوة 
أ
بالد مختلفة ، واناس ا

في الصين ، البالد المعروفة بحسن الضيافة ، فان الدعوة الى 

غداء او عشاء ، تعني انه ينتظركم ، ما عدى وافر من الطعام 

والشراب ، اداب مائدة مختلفة ، بعض الشيء ، وتصرفات في 

بيت المعزب/الداعي او في المطعم .   ماذا يسمح به وما الممنوع 

، بتاتا، في الصين؟

ال تحضروا زهورا لسيدة البيت!

اذا تلقيتم دعوة لغداء او عشاء في الصين فتوقعوا عناية خاصة 

، بجانب التزام رد الدعوة بمثلها في اقرب فرصة. احضروا في 

خير قلة احتشام كبيرة. 
أ
الوقت الموعود تماما ، الن في التا

خذين بعين االعتبار ان 
آ
احملوا هدية لصاحب البيت ، الزاميا ، ا

العطور لها قيمة خاصة ، كذلك الحلوى ، والمشروبات الروحية 

، واالكسسوارات الشهيرة ، وكذلك التحف التذكارية. بعد تسليم 

الهدية فال تستغربوا ان تبقي مغلفة ، الن العادة ان تفتح الهدية 

بعد مغادرة الضيف او في يوم الغد. لفوا الهدية بورق احمر الن 

اللون االحمر في الصين يجلب الحظ السعيد )يمكنكم ارسال 

دعوتكم الى العشاء في مغلف احمر ، وال تكـتبوا بخط احمر 

، اطالقا ، النها تستعمل في المراسالت التي تشير الى قطع 

العالقة(. ال تجلبوا لسيدة البيت ورودا ، البتة ، الن ذلك امر 

معتاد في الصين حال موت احد افراد االسرة. 

ي حال من االحوال!
أ
ال تفرغوا صحنكم با

كانت الدعوة الى البيت او المطعم فتوقعوا على 
أ
بغض النظر ا

الطاولة “اكواما من الطعام” تستطيعون التمتع بها ، قليلال او 

كـثيرا ، حسب رغبتكم. ومع ذلك انتبهوا اال يكون صحنكم فارغا 

، تماما ،  في اي لحظة من اللحظات ، الن الصحن الفارغ في 

س. الصحن الفارغ 
أ
الصين ليس مديحا ، بل ، مصدر وجع للرا

فضيحة كبرى واشارة الى ان سيد البيت لم يقم بواجبه على 

خير وجه ، النه لم يجهز كميات كافية او انواع متعددة من 

كوالت. اذا دعيتم الى المطعم حاولوا تعلم االكل بالعيدان 
أ
الما

كل. ال يوصى على 
أ
النه ، في العديد ، منها ال توجد اطقمة ا

الطعام في المطاعم بصورة مستقلة ، اضافة لذلك ليس من 

كل كل واحد ما يوصي به لوحده. الداعي يطلب 
أ
الممكن ان يا

انواعا كـثيرة من الطعام ، الن الصينيون يحبون التجريب ، 

كلها. وبالرغم من عدم وجود كلمة “هنيائ” في 
أ
وبكميات ال يمكن ا

الصين ، اال انه تحل مكانها عبارة )مان مان تشي( ، وهي تعني 

“كلوا رويدا رويدا” ، وهو ال يستعمل كـثيرا اال ان الجميع يفهمها. 

ال تجلسوا الى المائدة قبل البقية!

في مطاعم الصين ، كما الحال في المحالت التجارية وفي 

الشوارع تعم ضوضاء كبيرة. التعبير بصوت عالي عن االعجاب 

بالطعام ، كذلك الحديث والضحك بصوت عالي ، ليست 

، فقط امور اعتيادية ، بل انها مرغوبة ، كذلك. اذا لم يعم 

الصخب فان ذلك يرمز الى ان الضيوف ال يتمتعون وان الطعام 

ليس جيدا ، لذا فان ذلك ، لصاحب المطعم ، سبب قلق. 

وبسبب من انه في تلك الظروف ليس الحديث ممكنا ، وخاصة 

االحاديث الرسمية منها ، لذا فان من المعتاد حجز  غرفة خاصة 



921

فخامة االطعمة وعادات من العالم – الصين 

ادب المائدة في الصين

 في الصين ذات الضيافة الحسنة التقليدية ينتظركم وابل 

من االطعمة والشراب وشيء مختلف بعض الشيء من ادب 

المائدة.
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التقليد ، فان كل الوجبات تؤكل باليد ، اما في  بعض االحيان 

فان ذلك امرا صعبا ، لذا تستعمل المالعق والشوك. حال 

تقديم  دال ، مع الطعام ، وهو نوع من عصيدة العدس او الفول 

او الذرة فيتم تقديم ملعقة. بعد الطعام تقدم حلوى وهي حلوة 

المذاق  ، فعال. يشرب ماء بارد او لبن/زبادي او عصير فواكه مع 

الطعام. 
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في القرن السابع ، وهم يقطنون ، بشكل رئيسي ، في المنطقة 

الواقعة  بين كالكوتا وبومباي. يعيش االتراك المغول في منطقة 

دلهي والبنجاب ، وهم مسلمون بالعقيدة ، ولهم صيت شائع 

ومتميز في تحضير اطباق من لحم الخراف والفراخ . ان ما يبهر 

المستهلك العادي في اوروبا الطريقة الهندية الفريدة باستعمال 

البهارات. ان لذلك ، ربما ، خلفية اجتماعية ، الن الفقر والعازة 

وعدم توفر مواد غذائية جيدة تثير الخيال واالفكار ، لذا فان 

اكلة اعتيادية من العدس تتخذ طعما رائعا ولونا ورائحة  وذلك 

بسبب البهارات. 

تقليدية بل انها محاولة ربط خلطات شمال الهند غارام ماساال و 

خلطات جنوب الهند سامباربودي. في حقيقة االمر ان ليس في 

ذلك منطق ، النه ليس من الممكن توحيد هذا الطيف الواسع 

من المطابخ الهندية في خلطة بهارات واحدة ، فقط. يحضر 

الهنود خلطة خاصة لكل اكلة بعينها ، لذا فان لكل واحدة منها 

رائحة خاصة. وفي الختام  ، فان   مسحوق/بودرة الكري الشهيرة 

تناسب المطبخ والبريطاني والعالمي اكـثر من مناسبتها للمطابخ 

الهندية. 

وكما الحال في المطابخ الشرقية ، فان تسلسل تقديم الطعام 

مسحوق/بودرة الكري

يعرف كل طاهي هندي جيدا اي نوع من البهارات يعطي 

كوالت طراوة ولونا وحًدة ، او انعاش لها ، او يساعد على 
أ
الما

ي بهارات تجعل الطعام سيــى المذاق او 
أ
ان تصبح ثخينة ، وا

تمنع انتفاخ المعدة. يعرف غالبية المستهلكون ، خارج  الهند 

، خلطة باسم كري ، مع ان الهنود يستعملون خلطات تحمل 

اسم ماساال او غارام ويندالو ماساال. ان ما يعرف باسم كري هو 

شيء جيد ، اال انه متناسب مع الذوق الغربي. في واقع االمر فان 

مسحوق/بودرة الكري اختراع انكليزي منذ عهد االستعمار في 

سبيل مشابهة المطبخ الهندي باقل جهد. ان ذلك ليس وصفة 

وطريقة تقديمة في المطابخ الهندية مختلفة ، بالتمام عن 

االسلوب الغربي. ان رز البسمتي يحتل مركز الصدارة في المطابخ 

الهندية الجنوبية ، حيث يقدم معه لحم ، كما  نسميه ،هنا ، 

الوجبة الرئيسية  ، حيث يقدم معها انواع عديدة من ريليشز 

ووافرز وتشنييز ، وهي مصطلحات انجليزية يصعب ترجمتها 

، اال ان تلك االسماء تستعمل في الهند ، وهي انواع من 

الكريمات/ المعجونات والخضار المتبلة. في المطابخ الهندية 

الشمالية ، فانهم بدال من رز البسمتي يستعملون تشاباتي وهي 

خبز من الحبوب مشوية على صاج حار او شبكة ، او نان ، وهو 

نوع من الخبز المخمر مشوي في فرن/ تنور من حجر االجر. في 
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ان ذلك ليس بهار واحد ، كما يعتقد كـثيرون  ، على خطاء ، 

بل ان الكري خلطة مجموعة من البهارات. من االصح استخدام 

مصطلح ان ذلك اسلوب في تحضير الطعام ، والبعض يحبذ 

القول بان ذلك اسلوب حياة. ان اسم النبته الهندية االصلي ، 

اي اوراق الكري ، تضيف سؤ فهم ، اال ان االوراق ال تدخل في 

تكوين البهار ، بل انها تستعمل لتحضير مسحوق او كريم/

معجون.  ان ما يمكن شراؤه في المحالت التجارية هنا باسم 

مسحوق كري ، ليس موجودا في الهند ، اال نادرا. يتم شراء 

البهارات ، ثم يجري خلطها ، حسب الرغبة. في الهند فان لكل 

عائلة غنية ، تقريبا ، وصفة “سرية “  لخلط البهارات. ان ما 

يعرض في الغرب تحت اسم مسحوق الكري يضم ، على االقل 

ستة انواع من البهارات مخلوطة بنسب مختلفة. منها الكمون 

والكركم وجوزة الطيب والكزبرة وغيرها. كمية ونسبة انواع 

البهارات في الخلطة تعتمد على امكانية الحصول عليها وعلى 

رغبات المستهلكين. ان من االفضل تحضير الخلطة بنفسك من 

بهارات طازجة او من حبوب مقلية ، اال ان ذلك يحتاج خبرة 

معينة. هذه البهارات مرتفعة االسعار ، في العادة ، واحيانا ليس 

من الممكن الحصول عليها ، لذا فان اجراء التجارب في هذا 

المجال مجازفة. 

تاريخ الكري المقتضب

تشتق كلمة كري من الكلمة التاميلية كري حيث ينطق بها 

سكان جنوب شرق الهند و سري النكا. ترجمة الكلمة تعني 

شوربة/حساء/عصيدة مع الرز. وتعم ، اليوم ، في العالم الكـتابة  
االنكليزية للكري ، ومع ذلك يمكن العثور على كـتابات اخري 

شبيهة بها. 

يرتبط اسم الكري ، في العادة ، مع المطبخ الهندي مع ان 
هذه الخلطة تستعمل في مطابخ شرق اسيا ، كذلك. فالكري 

التيالندي ممتاز ، وكذلك السريالنكي . ومن االنواع الممتازة 

، ايضا ، الكري الياباني. ومع ذلك فاذا رغبتم اكل كري جيدا 

فعليكم الذهاب الى مطعم هندي. ان الهند بالد شاسعة ذات 

مناخات مختلفة ، ولغات مختلفة ، لذا فليس من الغريب بانهم 

يجهزون كري ، مختلفا ، في جبال الكشمير عن الكري الذي 

يتم تحضيرة في وادي السند ، او في المناطق الجافة في هضاب 

ديكان. تختلف المطابخ الهندية باختالف ظروف المناخ ، وهي 

ترتبط باالديان كذلك ، ما له عالقة بالقومية ، وهذا ما يصعب 

تفريقة في الهند. 

عادات االكل والمحضورات تعتمد على الدين وكذلك على 

الرغبات ، باالحرى االمكانيات المالية ، وهذا يعني ، بشكل 

عام ، كون الشخص احد افراد الطبقات المعينة.  ان البقرة 

كلونها ، اما البراهمان 
أ
مقدسة للهندوس والسيخ وهم ال يا

كل الخضار 
أ
يين فهم نباتيون بحت ، والبعض منهم ال يا

أ
والجا

التي تذكر باللحم ، كالبصل والثوم ، بتاتا. يعتبر الباريين نسل  

زاراتوسترا ، الذين احضروا ، حسب االساطير، البقر من بالد 

الفرس ، وذلك شكرا للهندوس الذين منحوهم ملجاء ومالذا 

لنتعرف على البهارات
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َكري: اسلوب حياة
مع اننا نرى في ، بعض الكـتب ، ان 

اوراق الكري تدخل في خلطة الكري 

، اال ان ذلك ، بكل بساطة ، امر 

غير ممكن. الن اوراق الكري  تفقد 

رائحتها، بعد بضعة ايام من الجفاف 

. اصل هذا البهار من الهند ، حيث 

تنمو االنواع البرية في الهند وجوارها 

، االن.
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اوراق. االزهار صغيرة وبال اوراق. الكوينوا ازدواجية التلقيح ، 

لذا يمكن ان تلقح ذاتها بذاتها. تشبه حبوبها حب السمسم او 

حب الُدخن ، بحجم 1-3 مم ، مفلطحة الشكل او بيضويتة. من 

الطريف ان سطحها محمي بطبقة من الصابونيات ، ما يقيها من 

فات. يتم التخلص من الصابونيات بغسلها في ماء 
آ
االمراض واال

كـثير، كونها سامة. 

تاريخ الكوينوا

في جبال االند في امريكا الجنوبية ، في دول البيرو ، وبوليفيا 

ف سنة وتعتبر 
آ
واالكوادور فان هذه الحبوب تزرع منذ خمسة اال

المصدر االساسي لتغذية السكان االصليين الذين عاشوا قبل 

واثناء وبعد حضارة شعب االنكا. اعتبرت حضارة االنكا ان 

الكوينوا طعام مقدس وكانت )ام كل البذور(. استعملوها في 
مختلف الطقوس وفي احتفاالت مختلفة. وكذلك ، سميت 

)ذهب االنكا( واعتبرت مصدر القدرة ،  والقوة ، والتحمل. 
بعد وصول االسبان فقد اعتبروا زراعة الكوينوا عمال ال شرعيا 
وقاموا بتدمير مساحات شاسعة مزروعة بالكوينوا. وبذلك تم 

القضاء على زراعتها بصورة تدريجية . تحكي االساطير بان رغبة 
االسبان السيطرة على الهنود الحمر بامريكا الجنوبية ادت الى 

تدمير حقول الكوينوا . اعلنوا بان زراعة الكوينوا امر سري 
للهنود الحمر وعاقبوا المخالفين باالعدام. ادت هذه الخطوات 

الحازمة الى القضاء التام على زراعة الكوينوا ، لكن ليس الى 
االبد. في ثمانينات القرن المنصرم  تم ، من جديد ، اكـتشاف 

القيمة الغذائية لهذه النبتة العريقة . ومنذ ذاك الحين فان هذه 
النبته اصبحت  في متناول اليد ، بصورة ايسر ، ومثار اعجاب 

اعداد كبيرة من المستهلكين في انحاء العالم بسبب من قيمتها  
الغذائية المتميزة وطعمها اللذيذ. 

القيمة الغذائية
تعتبر الكوينوا مصدرا غنيا للبروتينات وتحتوي على ثمانية 
احماض امينية اساسية . وما عدى ذلك تحتوى على حديد 

اكـثر من كافة الحبوب االخرى ، وكذلك على كميات كبيرة من 
البوتاس وفيتامين )بي(.  انها مصدر جيد للمغنيسيوم ، والزنك 

، والنحاس ، والمنغان. تحتوي كميات كبيرة من االلياف 
وكمية ال باس بها من الزيوت. وبما انه ليس بها غلوتين لذا فهي 

غذاء مثالي لنظام التغذية/ الحمية/ االكل/الرجيم الخالي من 
الغلوتين.  يوصى بها لعالج امراض القلب والشرايين ، وكذلك 

، لتنظيم الهضم. ليست هناك اية عالقة بين الكوينوا وامراض 
الحساسية وال تحتوي على كميات يمكن قياسها من غويترغين 
، واالوكساالت ، والبورين. ان اوراقها طيبة المذاق ، كذلك ، 

كالسبانخ.

جدول رقم 1 : القيمة الغذائية والسعرية في كل 100 غرام من الكوينوا
في كل 100 غم من الحبوب القيمة السعرية والغذائية 

1540 كيلو جول الطاقة
64 غم كربوهيدرات

52 غم  نشويات
7 غم  الياف
6 غم  زيوت

13 غم  ماء 

جدول رقم 2 : محتوى الفيتامينات واالمالح في كل 100 غرام من الكوينوا
في كل 100 غرام الفيتامينات واالمالح

0.36 ميليغرام تيامين )فيتامين بي 1 (
0.32 مغم ريبوفالفين )فيتامين بي 2 (
0.5 مغم  فيتامين بي 6 

184 وحدة دولية  حامض الفوليك 
2.4 مغم  فيتامين اي 
4.6 مغم  حديد 
197 مغم  مغنيسيوم 
3.1 مغم  زنك 

الكوينوا مناسبة للطهي ، بالرغم من انه يجب غسلها بالماء 
بسبب الصابونيات. خالل الطبخ ، فان النواة تلتف حول الحبة 
وتعطيها شكال قضميا/تقريشيا. طعم الحبوب شبيه بطعم الجوز 

، خفيف المذاق  يلوح الى طعم البندق. يتم طحنها وتحويلها الى 

طحين لغرض تحضير الخبز والبسكويت والحلويات. 
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حبوب جبال االند – كوينوا
تعتبر حبوب الكوينوا مصدرا غنيا للبروتينات ، حيث 

تحتوي على ثمانية احماض امينية اساسية. وفيما عدى 

ذلك ،  فانها تحتوي على نسبة عالية من الحديد ، ليست 

ي حبوب اخرى ، وكذلك ، على كميات كبيرة من البوتاس 
أ
با

وفيتامين )بي(. انها مصدر هام للمغنيسيوم ، والزنك ، 

والنحاس ، والمنغان. 

كوينويا )تشينوبوديوم كوينوا(  من فصيلة ما تحت الحبوب 
وهي احد افراد اسرة تشينوبودياكا ، وتعيش بنجاح في جبال 

االند بجنوب امريكا ، على مرتفعات شاهقة. ان ترتيبها في تحت 
الحبوب جاء بسبب من عدم احتسابها عضوا في عائلة االعشاب 

. تحتوي على نسبة عالية من النشويات وتستعمل كالحبوب 
مثل الحنطة السوداء. هناك اكـثر من 120 ساللة معروفة من 

الكوينوا ، ويتم زراعة ثالثة انواع ، في غالب االحيان : البيضاء 
، والحمراء ، والسوداء.

تنمو بارتفاع ثالثة امتار

انها نبتة سنوية تنمو الى ارتفاع ثالثة امتار . اوراق النبتة ضيقة 

ومتغيرة االشكال ، القصبة رفيعة وخفيفة بانواع ذات اوراق وبال 
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يسمى )البوريك التركي( ، وله شكل 

مثلثات متساوية االضالع مفلطحة ، 

محشوة بمختلف المواد . يحدد النوع 

، في الغالب ، بواسطة مادة اضافية 

خارجية. يقدم البوراكيس باحجام صغيرة 

في محالت صغيرة ، وفي الغالب يمكن 

شراؤه من االفران التي بها قسم لخدمة 
الذات ، وكذلك باحجام كبيرة مقياس 5 
و 10 سم . يمكن استعمال هذا كوجبة 

خفيفة او كوجبة رئيسية ، ويمكن شقها 
وحشوها ببيض مسلوق ، وخيار ، 

وشكوقا ، مبهرا بمعجون لحم يامينيت. 

القرم – تشي بوريك )تاتارستان(
ينتج تتار القرم بوريكا شبيها ويسمونه 

كوالت 
أ
)بورما(. النوع التتاري ،هو احد ما

القرم الوطنية . يتم تحضيره من عجين 
بال خميرة محشوا بلحم مطحون ، وبصل 

كلة 
أ
، وبهارات ، ومقليا بالزيت. انها ا

شائعة في االماكن العامة في تتارستان 
وجمهوريات االتحاد السوفيتي السابقة ، 
كما هو الحال في اوكرايينا وقرغيزيا . ان 
)تشي بوريك( هو اللفظ الروسي للكلمة 

التتارية )ايبريك( ، ما يعني )البوريك 
الشهي(. وهو شائع في تركيا حيث يسمونه 

)ايبريك( ، ما يعني )البوريك النيــىء( 
بسبب اللحم غير المطهي الذي يحشى 

به البوريك قبل القلي ، على العكس من 
انواع البوريك التركي االخرى. 

بريك )تونس(
تي البريك من تونس ، حيث يتم قليه 

أ
يا

في الزيت ، عادة . النوع االكـثر شهرة 
يتكون من بيض باكلة شهية بشكل مثلث 

مع بصل وبقدونس.  

بوريك تونسي  

افضل بوريك اسرائيلي تشي بوريك من القرم )بالد التتار(   
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بوركي اليوناني او بوريكي
غالكـتو بوريكو ، او البوريك الحلو بطعم 

الليمون او البرتقال. بوريكي او بوريكاكي 

في اليونان وقبرص او بوريكاكي )كلمة 

كالت شهية صغيرة يتم 
أ
تصغير( فانها ا

تحضيرها من عجين فيلو. يوجد نوع 

كوالت المحلية 
أ
خاص من البوريكيا في الما

بجزية كريت وخاصة في منطقة تشانيا. 

يتم تحضيرها من قطع من الكوسا ، 

ومن البطاطا ، والجبنة البيضاء المالحة 

والنعناع. يمكن تغطية هذه الخلطة 
بطبقة سميكة من العجين التقليدي فيلو 

، واحيانا كـثيرة بال اية حشوة. غاالكـتو 

بوريكو عجين سائل مملؤ بكريم/معجون 

، وهو معتاد في اليونان وقبرص. في 

ايبيروس )مشتقة من الكلمة التركية 

تي هذه 
أ
ايكير-بريك ، سكر بريك( ، تا

االكلة الشهية كحلو المرزبانيه بطعم ماء 

الزهر. 

بوريكاس )اسرائيل(

يتم تحضير بوريكاس من صفائح عجين 

رقيقة محشو بمواد مختلفة. مواد الحشو 

االشهر هي الجبنة ، والبطاطا المخفوقة 

، والسبانخ ، والكوسا والفطر.اسم 

بوريكاس مشتق من لغة الدينو ، الذي 

نطقت به ، في السابق ، المجموعات 

اليهودية في منطقة حوض البحر االبيض 

تي البوريكاس االسرائيلي 
أ
المتوسط. يا

بعدة اشكال ما يعتمد على نوع الحشوة. 

تقضي قوانين الكوشير عدم تناول طعام 

من خليط  مشتقات الحليب واللحم ، لذا 

توجد انواع خاصة ،  بعينها، وهي تعني 

انواع خاصة من الحشوة. بوريك الجبنة 

يكون بشكل مثلثات متساوية االضالع ، 

وله حجمين مختلفين. بوراكيس المحشو 

بالبطاطا يحضر بشكل علبه. بوراكيس 

بطعم البيتسا يشبه الكرة ، بينما المحشو 

خر 
آ
بالسبانخ يشبه العقدة. يوجد نوع ا

بوريك اسرائيلي  

بوريك يوناني  

غاالكـتو بوريكو  
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كمحتوى ، وهي كذلك تسمى )بوريك( 

، خاصة بين البان كوسوفو ومكدونيا 

والجبل االسود ، وكذلك ، بين البان 

المهجر في امريكا من كوسوفو. البوريك 

االلباني من نوع خاص وله طعم حاد ، 

وليس حلو المذاق ، ويقدم في معظم 

االحيان كوجبة رئيسية. تسمى هذه االكلة 

في البانيا بيريك ، واحيانا ، الكرور ، 

وهو يحتوي ، في الغالب ، على السبانخ 

ويمكن ان يحتوي على لحم او جبنة. 

البيريك االلباني يمكن ان يحتوي على 

القرع )وهو حلو(.

بيورك )بلغاريا(
الطراز البلغاري من هذه االكلة يسمى ، 

محليا ،  )بيوريك( وتعتبر نوعا من اكلة 

)بانيتسا( ، االكلة البلغارية. البيورك 

االبلغاري هو نوع من بانيتسا مع الجبنة 

بفارق وحيد وهو اضافة البيض الى 

ت  
أ
البيورك. الكلمة البلغارية )بيوريك(  بدا

تستعمل ، كذلك ، الكالت شبيهة مجهزة 

من الجبنة والبيض )تشوشكا بيوريك( ، 

الفلفل المقشر المشوي والمحشي بالجبنة 

او )تيكـفيتش بيوريك( ، من قطع كوسا 

مسلوقة خفيفا او نيئة مملؤة جبنة وبيضا. 

تشي بوريك )روسيا(
النوع الروسي من البوريك )تشي بوريك( 

يتم اعداده من عجين بال خميرة محشوا 

بقطع صغيرة من لحم الخراف وبصل 

كلة 
أ
وبهارات ، مقليا في الزيت . انها ا

شائعة في المحالت العامة بروسيا ودول 

االتحاد السوفيتي السابق كما الحال في 

اوكرانيا وقرغيزيا. 

تشي بوريك من روسيا   

بيوريك )بلغاريا(  

بيريك بالجبنة غاالكـتو بوريكو   
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فهي ال تقدم في االفران بشكل اعتيادي. 

كلة 
أ
في البوسنا البوريك يرمز البوريك الى ا

واحدة ، بالذات ، من العجين محشوا 

باللحم. في كرواتيا يوجد اتجاه الستعمال 

مصطلح بوريك العداد نوع واحد مع 

الجبنة ، اال اذا جرى تغييره بالوصف 

المذكور. في صربيا يتم تحديد كل نوع 

لوحده ، مثال ذلك )بوريك اللحم(.

بيريك )البانيا( – البيريك االلباني 
او الكرو

تسمى هذه االكله )الفطائر االلبانية 

بالخضار( ، حال استعمال الخضار 

دائري للشي. الحشوة التقليدية  هي قطع 

صغيرة من اللحم او الجبنة. ويتم اعداد 

بوريك تقليدي )فارغ( ، اي بال حشوة . 

هناك انواع اخرى من البوريك بها حشوة 

من التفاح او العناب او الفطر ، وكذلك 

النوع الجديد )بيتزا( بوريك. 

ظهرت الوصفة الحديثة للبوريك )الدائري( 

في مدينة نيش الصربية عام 1498 حيث 

قدمه الخباز التركي الشهير محمد اوغلو 

من اسطنبول. البوريك )الصربي( اصبح 
مشهورا في كرواتيا وسلوفينيا اواسط القرن 

العشرين . يجري تنظيم مباراة سنوية في 

اعداد البوريك في مدينة نيش ، مسقط 

س البوريك. في عام 2005 تم اعداد 
أ
را

بوريك بوزن 100 كغم وبقطر مترين ، 

ويعتبر ذلك اكبر بوريك تم اعداده حتى 

ن. 
آ
اال

البوريك البوسني )المبروم(
في البوسنا والهرسك فان كلمة بوريك 

خر ، وهي فقط 
آ
تعني اكلة شهية من نوع ا

محشوة باللحم. يتم حشو صفائح رقيقة 

من العجين ثم تلف/تغلف وتقطع بشكل 

لولبي )ما يشبه الحلويات االمريكية مع 

القرفة(. تسمى نفس االكلة مع الجبنة 

الطازجة )الجبنية( ، ومع السبانخ 

والجبنة )الخضراء( ، ومع البطاطا 

)البطاطية( ، وهي كلها مسماة بالفطائر.  

كوالت ، مع العجين ، 
أ
هذا النوع من الما

مشهورة في كرواتيا حيث احضرها كروات 

البوسنا وهم يسمونه  )البوريك المبروم(  

. جلب تلك االكلة الشهية البوسنية الى 

صربيا الجئو الحرب في اعوام التسعينيات 

من القرن الفائت ، ولذا يسمونها  )فطائر 

سراييفو( او )فطائر البوسنا(. توجد في 

صربيا ، اكالت مشابهة ، مع انها اعرض 

، ومن صفائح عجين ارق ، تسمى 

)المطعوجه( ، او باختصار )فطائر(  . انها 

تي من انتاج بيتي ولذا 
أ
، على االغلب ، تا

بوريك بوسني  

بوريك الباني   
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بوريك )يوغسالفيا السابقة(
ال يستعمل البوريك ، بمعناه االوسع 

)فطيرة ، حلوى ، الخ ...( ، كما هو 

الحال في اللغة التركية. للبوريك شكالن: 

الشكل االول في صربيا ومكدونيا ، 

والشكل الثاني في البوسنا ) عند كافة 

المجموعات القومية هناك – البشناق 

والصرب والكروات( ، وبنفس الوقت 

فان هذان النوعان يجهزان اليوم في 

كرواتيا وسلوفينيا حيث جلبهما الى 

هناك الخبازون االلبان من صربيا وكذلك 

من البوسنا مند اعوام الستينيات. يقدم 

البوريك في كافة االفران ويتم احتاساؤه 

)كوجبات سريعات(. يؤكل ، في العادة 

، مع اللبن/الزبادي. وماعدى في 

االفران ، فان البوريك يباع في المحالت 

المتخصصة ببيع البوريك ، حصريا ، 

او الفطائر مع اللبن/الزبادي وهي تحمل 

اسم )محالت البوريك(. ان )محالت 

البوريك( ، في واقع الحال ، كانت النوع 

الوحيد من االفران الموجدوة قبل عام 

1800 ميالدية. انها واسعة االنتشار في 

البوسنا والهرسك ، وتتواجد بكـثرة في 

كرواتيا ، ومكدونيا ، والجبل االسود ، 

وصربيا. )محالت البوريك( لم تتواجد 

في صربيا حتى تسعينيات القرن الفائت 

، النه كان يباع ، تقليديا في كافة االفران 

من عهد ظهوره الول مرة. 

البوريك الصربي والمكدوني 

)الدائري( 
كلمة )بوريك( تعني ، في صربيا ومكدونيا 

كلة شهية خاصة. يتم ترتيب الحشوة 
أ
، ا

على صفائح من العجين ، ثخينة ، وفي 

النهاية طبقة كبيرة . يتم اعدادة في وعاء 

بوريك افغاني  

بوريك جزائري  

بوريك عربي  
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رمينيا(
أ
بوريق )ا

يعباء البوريك في ارمينيا بالجبنة. ويحشى 

، كذلك ، بمواد اخرى كالسبانخ ولحم 

البقر المطحون ، اما الحشوة فهي ، 

في المعتاد ، مع بهارات. هذا البوريك 

جذاب، وشهي ، ومرغوبا خارج ارمينيا. 

في الصور االربعة الالحقة نقدم لكم انواع 

البوريك االرميني بحشوات ومذاقات 

مختلفة. 

البوريك االشوري
في اغلب االحيان ، فان البوريك االشوري 

محشو بلحم البقر مضاف اليه بهارات 

مختلفة ، مع انه يتم استعمال البطاطا 

والبيض، بدال عن اللحم ، في بعض 

االحيان. يتم لف/تغليف مادة الحشو 

بصفائح العجين ثم يقلى في الزيت وهو 

شبيهة بلفة البيض.

البوريك العربي
البوريك العربي محشو ، في معظم 

االحيان ، بلحم الخراف المطحون ،  

ويستعمل   لحم البقر كـثيرا ، او خلطة 

من اللحوم. تستعمل اعشاب مختلفة 

وبهارات لتحسين المذاق ، بما في ذلك 

الكركم ، والبقدونس الطازج ، وجوزة 

الطيب ودبس الرمان ما يعطي هذه االكلة 

طعما حلو المذاق وحامضا. يضاف ، 

بشكل اعتيادي ، بصل مقلي او محمص  
الى اللحم ، وكذلك مقبالت من اللوز 

المقلي والزبيب. تستعمل ، بشكل 

تقليدي ، الجبنة العربية )الجبنة البلدية( 

او )جبنة العرب( ، وذلك بدال عن اللحم 

او معه. يتم لف الخلطة في العجين ، 

ثم تقلى في الزيت الى ان تصبح قضيمة/

تقرش وهو شبيه بلفة البيض. في الوقت 

الذي يتم فيه اعداد البوريك من عجين 

الفيلو فان بعض الطهاة التقليديون 

واالشخاص القاطنون في مناطق القبائل 

يحبذون العجين المجهز بطريقة محلية. 

يتم تقديم البوريك العربي ، في معظم 

كوالت “الناشفة” 
أ
االحيان ، مع الما

االخرى بما في ذلك الكبة كجزء من 

المقبالت التقليدية. 

بوريك تركي اصلي   

بوريك ارميني  
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التركية بتعدد معاني الكلمات المرتبطة 

بكلمة )بوريك(. لذا ، ففي الغالب ، فان 

كلمة )بوريك( متبوعة بكلمة تخص شكل 

، واضافات ، وطريقة الطهي ، او منطقة 

بعينها حيث يجهز فيها ، مثال ذلك )كول 

بوريك( وهي )بوريكي( ، )تاالس بوريكي( 

،  )تاتاربوريكي( ، او)سارير بوريكي(.

اما اللغات االخرى التي استعارت هذه 

الكلمة ، فانها تستعملها في معناها 

المميز والخاص ، وهي تعني االكلة التي 

تعد مع )يوفكا/فيلو(. في اللغة التركية 

فان لهذه الكلمة معنى اوسع ، ويمكن 

ان تعني شرائح عجين رقيقة ، معروفة 

باسم )نيمسي بوريك( باللغة التركية 

، وكذلك انواع اخرى حيث يتم اعداد 

العجين بطريقة مختلفة عن المعتاد في 

وصفة ال)يوفكا(. بعض االمثلة هي )سو 

بوريكي( حيث تطهى شرائح العجين 

في ماء ساخن قبل ترتيبها في طبقات 

، وكذلك )سارايا بوريك( اي )بوريك 

القصور( حيث توضع الزبدة بين طبقتين. 

اشتق االسم من اصل الكلمة التركية 

)بور( ، ما تعني )لف/برم( ، )شبيها 

بالكلمة الصربية )المبرومه( من كلمة برم( 

، وهي تصف اكلة من طبقات عجين ، 

ومن الممكن ، كذلك ، انها مشتقة من 

الكلمة الفارسية )بوريك(. 

بوريك )تركيا(
تستعمل كلمة )بوريك( لتعبر عن طعام/

كلة شهية من عجين. )سو بوريكي( ، 
أ
ا

اي )البوريك المائي( ، وهو النوع االكـثر 

شيوعا. تطبخ صفائح العجين في اوعية 

كبيرة ، وبعد ذلك يوضع فيما بينها خلطة 

من الجبنة والبقدونس والزيت. )سيجارا 

بوريك( نعت بهذا االسم بسبب من شكله 

. يحشى بالجبنة البيضاء المالحة والبطاطا 

والبقدونس. تستعمل انواع مختلفة 

من الخضروات ، واالعشاب والبهارات 

كالسبانخ ، والقريس ، والبصل الحلو 

، والبطاطا والباذنجان والفلفل االسود 

المطحون وغيرها ، في البوريك. )كورت 

بوريك(، اي ، )البوريك الكردي( فهو 

بوريك بال حشوة ، وهو يقدم ، في معظم 

االحيان ، مغطى بسكر مطحون. 

)كول بوريك( ، اي ، )بوريك اليد( ، هو 

نوع من البوريك مجهز بشكل لفة/مبرومة 

طويله ، مرتبة بشكل دائري او مصفوفة 

جنبا الى جنب ، محشوة بلحم البقر او 

االغنام المطحون ، وبالجبنة البيضاء 

المالحة ، او البطاطا ، مطبوخا على درجة 

حرارة خفيفة. اما بريك )البوريك النيء( 

فهو بوريك نصف دائري مملوء بلحم البقر 

او االغنام الطازج والمطحون ، مقليا في 

زيت الزيتون. 

بوريك تركي اصلي محشي لحما  

بوريك تركي اصلي   

بوريك ارميني  
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تقدم لكم هيئة تحرير )الغذاء( ، في هذه 

العدد ،  عرضا مقتضبا للبوريك ، كونه 

كوالت ذات التاريخ العريق. 
أ
احد اشهر الما

هناك انواع عديده من البوريك في 

العديد من الدول سواء فيما يخص طريقة 

التحضير ، بعينها ، او المواد التي يعد 

منها. في البداية ، مختصر عن االسماء 

التي اصبحت محلية في بعض البلدان.

بوريك )تركيا(

بوريق )ارمينيا(

بوريك )يوغسالفيا السابقة(

الصربي والمكدوني )دائري( ، البوريك 

البوسني  )ملفوف/مبروم( 

بيريك )البانيا(

بيوريك )بلغاريا(

تشيبوريك )روسيا(

بوريكاكي )اليونان(

بريك )تونس(

الجذور التركية
نتج البوريك ، في االصل ، من المطبخ 

هم العناصر 
أ
حد وا

أ
التركي )البقالوة( وهو ا

واقدمها ، وذلك بسبب ان من الممكن 

سيا الوسطى 
آ
ربط بداياته مع االتراك من ا

، قبل رحيلهم الى االناضول. يخص 

البوريك اي اكلة عند االتراك محضرة 

مع ال)يوفكا( ، وهي كلمة تركية تعني 

نوع العجين )فيلو(. تكمن خاصية اللغة 
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بوريك – االكلة التي اكـتسحت العالم 

هم واشهر عناصره ، الن من الممكن ربط بداياته مع 
أ
حد ا

أ
في االصل ، فان البوريك ناتج من المطبخ التركي )بقالوة( ، وهو ا

كلة/طعام مجهزا مع ال 
أ
سيا الوسطى ، وذلك قبل هجرتهم الى االناضول. يرتبط البوريك ، عند االتراك ، باي ا

أ
االتراك من ا

)يوفكا( ، ما يعني ، باللغة التركية نوع العجين )فيلو(. 
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الغذاءالغذاءقصة البوريك الغذاءالغذاء

كلمة رئيس التحرير
حضرة القراء المحترمون

بصفتي صحفي ومسافر في اصقاع العالم ، فقد اثار اعجابي ، 

وذلك منذ زمن بعيد ، تعدد اذواق الطعام ، ، كذلك الثراث 

الغني من فنون الطعام التي تعطي ، اوال وقبل كل شيء ، 

سمات مميزة لكل امة/شعب بعينه. لذا فانني اشعر بالغبطة 

 من ذاك 
أ
مقدمين لكم ، في هذا العدد من "الغذاء" ، جزا

المعين العالمي.

لم يتم اختيار البوريك ، بمحض الصدفة ، كونه طعام 

العديد من االمم ، ووجبة االغنياء والفقراء ، سيانا . انه احد 

اشهر االطعمة في العالم ، اال ان كل شعب من الشعوب 

الئمه حسب طرقه التقليدية في التحضير ، وذلك بفنونه ، 

وتجديداته ، سواء بالمواد المستعملة او االحتياجات. وبسبب 

من ذلك فقد اعطيناه معظم صفحات المجلة. طريف مثال 

ت تصدير البوريك الى الدانمارك حيث اعجب 
أ
دولة شرقية بدا

الدانماركيون جدا بتلك االكلة ، لذا فقد انشاء المنتجون ، 

بعد ذلك بفترة وجيزة ، مصنعين للبوريك لهما عمل مضمون 

وتسويق في هذا البلد االسكندنافي. 

االمر الثاني هو حبوب ومادة االستهالك ، كوينوا ، التي نقدمها 

لكم ، بكل سرور ، في هذا العدد. انها غذاء الفقراء ، وفي 

الوقت االخير اصبحت مشهورة في اكـثر دول العالم  تطورا ، 

بسبب صفاتها الغذائية وقيمتها الصحية. وكذا الحال مع عسل 

تكم هذا المقال ، 
أ
نكم ، عند قرا

أ
المانوكا . ولذا يحدونا االمل با

سوف تفكرون بتحضير حلوى مع عسل المانوكا .  

لقد قمنا "بتبهير" هذا المجلة بالكيري الغني عن التعريف 

، وننشر امور معروفة قليال عن هذا البهار الشهير، حيث 

يستعمله ، في اغلب االحيان ، طهاة اسيا والبالد العربية. وفي 

ملين ان 
آ
دب المائدة في الصين ، ا

أ
الختام اخترنا نصا حول ا

يكون لكم عونا ، اذا سافرتم الى تلك البالد النظرة.

يطيب لي اغتنام مناسبة هذه المقدمة للتشرف بدعوة معلمي 

حلوى  البالد العربية الى حدث الحلوى العالمي الكبير 

"سيقيب" في المدينة االيطالية ريميني. يتعلق االمر بمعرض 

عالي المستوى ، حيث تستطيعون مشاهدة احدث واجدد 

النتائج في هذا المجال ، وكذلك تذوق افضل الحلويات 

 مجلة 
أ
والبوظة/الجيالتو حيث يحصل كل معلم حلوى يقرا

"الغذاء"  من البلدان العربية ، على تذكرة دخول مجانية.

نتمنى لكم كل خير.

المحرر

حسن حيدر ذياب
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04 بوريك – االكلة التي اكـتسحت العالم      
هم واشهر عناصره ، الن من الممكن ربط بداياته مع 

أ
حد ا

أ
في االصل ، فان البوريك ناتج من المطبخ التركي )بقالوة( ، وهو ا

كلة/طعام مجهزا مع ال 
أ
سيا الوسطى ، وذلك قبل هجرتهم الى االناضول. يرتبط البوريك ، عند االتراك ، باي ا

أ
االتراك من ا

)يوفكا( ، ما يعني ، باللغة التركية نوع العجين )فيلو(. 

14 حبوب جبال االند – كوينوا       
تعتبر حبوب الكوينوا مصدرا غنيا للبروتينات ، حيث تحتوي على ثمانية احماض امينية اساسية. وفيما عدى ذلك ،  فانها 

ي حبوب اخرى ، وكذلك ، على كميات كبيرة من البوتاس وفيتامين )بي(. انها 
أ
تحتوي على نسبة عالية من الحديد ، ليست با

مصدر هام للمغنيسيوم ، والزنك ، والنحاس ، والمنغان. 

16 َكري: اسلوب حياة       
مع اننا نرى في ، بعض الكـتب ، ان اوراق الكري تدخل في خلطة الكري ، اال ان ذلك ، بكل بساطة ، امر غير ممكن. الن 

اوراق الكري  تفقد رائحتها، بعد بضعة ايام من الجفاف . اصل هذا البهار من الهند ، حيث تنمو االنواع البرية في الهند وجوارها 

، االن.

20 ادب المائدة في الصين       
 في الصين ذات الضيافة الحسنة التقليدية ينتظركم وابل من االطعمة والشراب وشيء مختلف بعض الشيء من ادب المائدة.

خرون، وعادات متميزة. اذا تلقيتم دعوة في الصين ، البالد المعروفة بحسن الضيافة ، فان الدعوة الى 
أ
بالد مختلفة ، واناس ا

غداء او عشاء ، تعني انه ينتظركم ، ما عدى وافر من الطعام والشراب ، اداب مائدة مختلفة ، بعض الشيء ، وتصرفات في بيت 

المعزب/الداعي او في المطعم .   ماذا يسمح به وما الممنوع ، بتاتا، في الصين؟

24 حلوى من عسل المانوكا       
كـتبنا ، في االعداد السابقة ، عن استعمال العسل في التغذية. لقد اصبح العسل بال بديل في هذا  المجال، معطيا مخيلة 

معلمي الحلويات مجاال للتعبير عن نفسها. نسجل هنا حلويات جديدة ، وغاتو ...الخ وامور جديدة في عالم عسل المانوكا . 

ويتعلق االمر باكـتشاف هام. تفاعل صناع الحلويات بسرعة فائـقة مع هذا االكـتشاف الجديد ، لذا نجد بسكويت من المانوكا ، 

ن ، على قوائم عروض منتجي الحلوى العالميين. اعلن منتجي الحلويات للمالء 
آ
وحلويات من الفواكه ... الخ. كل هذا موجود ، اال

ثير الصحي لعسل 
أ
بانه عندما تشترون منتجاتنا من حلوى عسل المانوكا  فانكم تشترون العافية. استنادا الى االبحاث حول التا

المانوكا ، فان ذلك ليس باالمر الغريب... نستعرض شيائ يسيرا منها وذلك في مقال مقتضب. وتجدون بال اية صعوبة ، في 

مواقع االنترنت ، وصفات عديدة لمنتوجات عسل المانوكا.

25 "سيقيب" – مركز فنون الحلوى العالمي     
سوف يتم تنظيم المعرض الرئيسي للبوظة/الجيالتو ، والحلوى ، ومنتجات االفران في معرض ريميني في ايام 23-25 كانون 

ثاني/يناير عام 2016 . وسيعود السباق العالمي في صناعة البوظة/الجيالتو.

دمغة الناشر:
"الغذاء" – مجلة ذوق الطعام ، والسياحة 

، والغذاء ، والزراعة باللغة العربية.

الناشر: شركة روبينسون المساهمة 

المحدودة ، زاغرب ، كرواتيا.
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