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سنگال و چای ترش
مردم این سرزمین تمایل دارند روزه خود را با چای ترش، شیر یا آب سرد باز کنند و سپس 
سوپ با پایه میگو، گوشت یا ماهی می خورند. غذای محلی این کشور به نام »تیبودینه« که از 
برنج و ماهی پخته شده در سس گوجه فرنگی همراه گیاه کاساوا، پیاز و هویج تهیه می شود، در 
ماه رمضان طرفداران زیادی دارد. دسر محبوب مردم سنگال نیز شبیه شیربرنج است که البته در 
ترکیب آن پنیر سفید نیز وجود دارد و گاهی به جای برنج، ارزن استفاده می کنند. 

یمن و الفته
 کنار »سمبوسه« و انواعی از »دونات«، »شوربا« یا »شوروا«، سوپ مورد 
عالقه و غذای اجتناب ناپذیر سفره های افطار یمنی هاست. گرچه این سوپ 
در صنعا با طعم شیرین و در عدن، شور خورده می شود، پایه اصلی آن، 
کاری و بلغور جودوسر است اما غذای اصلی مردم یمن، »الفته« است که 
نوعی سوپ گوشت و سبزیجات است که در زمان سرو، تکه های نان 
عربی درون آن خرد می شود. »بنت الصحن« نیز کیک عسلی است که همراه 

»ماسوب«؛ نوعی پودینگ موز به عنوان دسر میل می شود.

افغانستان و آش شوروا
افطار عموما در این کشور با خرما آغاز می شود اما آش »شوروا«، 

»پیازا« )گوشت طبخ شده در سس پیاز(، انواع کباب، »منتو«، »بوالنی« 
)نان تنوری که درون آن سبزیجات می گذارند( و »قابلی پلو« از 

جمله غذاهای سنتی مردم افغانستان در ماه رمضان است. همچنین 
آنها عالقه زیادی به دسرهای شیرین مانند زولبیا دارند.

پاکستان و حلوای هویج
مسلمانان این کشور روزه خود را با خرما و آب باز می کنند اما خوراکی های خوشمزه 
شور و شیرین مانند »زولبیا«، »سمبوسه« و »پاکوره« )گلوله های برشته خمیری همراه با 
چاشنی هایی مانند پنیر( جایگاه خاصی در سفره های افطار مردم این کشور دارند. غذای 
اصلی آنها بریانی با گوشت مرغ، بره یا بز همچنین مرغ طعم دارشده با بادام، دارچین 
و کشمش است. انواع نان های مختلف مانند »پاراتا« نیز معموال با »چاناچات« )ساالد 
نخود( میل می شود. نوعی حلوای هویج نیز میان پاکستانی ها پرطرفدار است که معموال با 
ساالد میوه سرو می شود. »اسپرینگ رول مرغ«، »شامی کباب« و »پاپاد« )خمیرهای نازک 
خشک شده در آفتاب و سرخ شده مانند چیپس( دیگر خوراکی های مرسوم پاکستانی هاست. 
در شهرهایی مانند الهور، کراچی و اسالم آباد، مردم مانند مسلمانان هندی غذای سنگین 
را هنگام افطار می خورند که غالبا غذاهای سنتی خواهد بود.

هند و غذاهای سنگین گوشتی
مسلمانان هندی روزه را با خرما یا آب باز می کنند،  اما طرفدار غذاهای سنگین گوشتی 
یا انواع سبزیجات در وعده افطار هستند و وعده شام را سبک تر انتخاب می کنند. آبمیوه 
و »ُسربی« یا »سوربت«، نوعی دسر میوه های یخی نیز حتما در سفره های افطار هندی ها 
دیده می شود. در حیدرآباد و مناطق اطراف آن، مردم معموال دوستدار »حلیم« هستند 
اما »نوبو کانجی« افطاری مورد عالقه مسلمانان ایالت های جنوبی مانند تامیل نادو و 
کراالست که برای طبخ آن، برنج ساعت ها با گوشت و سبزیجات طبخ شده و معموال 
با اسنک های محلی مانند »بوندا« و »باجی« خورده می شود. افراد گیاهخوار نیز در وعده 
افطار، نوعی فرنی موسوم به »سرکومبا« را انتخاب می کنند و نوعی کتلت به نام »وادای« 
در ماه رمضان در این کشور طرفداران زیادی دارد. در مناطق شمالی مانند دهلی، 
اوتارپرادش، مادیاپرادش و بنگال غربی، وعده افطار با مصرف خرما و دیگر میوه های 
تازه، آبمیوه همچنین اسنک های سرخ شده مانند »سمبوسه« و »پاکورا« به پایان می رسد.

مصر و سوپ عدس
مردم مصر افطار را با »سوپ عدس« آغاز می کنند. در این کشور، 
»ساالد عدس« و غذای سنتی »کوشاری« شامل برنج، ماکارونی، 
سس گوجه فرنگی تند، پیاز سرخ شده، سرکه، سیر، عدس و نخود، 
در ماه رمضان جزو غذای اصلی محسوب می شوند. کوکی های 
معطر به گل محمدی و روغن حیوانی همراه با بستنی و همچنین 
کوشاف )ساالدی تهیه شده از میوه های خشک( نیز دیگر سنت های 
غذایی مردم این کشور محسوب می شوند.

لبنان و تنوع غذایی
لبنانی در این ماه تنوع زیادی دارند. »ساالد فتوش«،  غذاهای 
»حمص« )نخود کوبیده با ارده و روغن زیتون(، »بابا غنوچ« یا 
»متبّل« )بادمجان کبابی کوبیده همراه لیمو و ارده(، سوپ پیاز، 
سوپ نودل و انواع »فطاتر« )نان های کوچک شبیه پیراشکی با 
مخلفات(، سمبوسه، فالفل و »کیبه«، غذای ملی لبنان را می توان 
نمونه هایی از خوراک های افطار مردم این کشور دانست. البته سفره 
ماه رمضان را نمی توان بدون »شاورما«، »مقلوبه«، انواع کباب و 
جوجه بریانی تصور کرد. شیرینی های بی نظیر لبنان مانند »خطائف« 
)شبیه قطاب( و انواع باقلوا نیز میان وعده پرطرفدار شب های ماه 

رمضان در لبنان و بیشتر کشورهای عربی است.

www.huffpostmaghreb.com :منبع 

عادت های غذایی روزه داران در گوشه و کنار دنیا

سفره ماه رمضان
 ترجمه: 

مریم سادات 
کاظمی

با فرارسیدن ماه مبارک رمضان، تغذیه روزه داران و انتخاب نوع غذا 
اهمیت بیشتری پیدا می کند. در بسیاری از کشورهای مسلمان، 

برخی غذاها پرطرفدارتر می شوند و بیشتر به مصرف می رسند. 
از این رو، ما نیز در »پوستر سالمت« این هفته به عادت های 

غذایی خاص مردم کشورهای مختلف در ماه رمضان پرداخته و در 
ادامه به مهم ترین های آنها اشاره کرده ایم. 

ترکیه و انواع باقلوا
افطار مردم ترکیه با پیش غذا یا تاپاس متشکل از 
زیتون و پنیر ترکی همراه با نان »پیده«، خارج از 
مرزهای این کشور بسیار شهرت دارد. البته چای، 
انواعی از باقلوا و راحت الحلقوم نیز از خوراکی های 
اصلی سفره افطار مردم این کشور هستند. »سولو 
کوفته« هم غذای اصلی این کشور متشکل از گوشت 
چرخ شده، برنج و جعفری است که همراه انواع 
سبزیجات در سس گوجه فرنگی ادویه دار پخته 
می شود. »گوالک«؛ دسر شیری همراه گالب و بادام 
نیز برای شب های ماه رمضان انتخاب عالی است. 
»سوجوک«؛ نوعی سوسیس خشک با ادویه تند 
فراوان و »بورگ« یا پیراشکی خانگی نیز در سفره 
افطار ترک ها جایگاه ویژه ای دارند.

مالزی و چای داغ
مردم مالزی نیز مانند بیشتر مسلمانان، روزه خود 
را با خرمای تازه یا خشک افطار می کنند. بازارهای 
این کشور در ماه رمضان سرشار از انواع غذاهاست 
چرا که این کشور فرهنگ غذایی متنوعی دارد. 
»شربت نیشکر« و »شیرسویا« همراه تکه های ژله 
جزو پرطرفدارترین نوشیدنی های روزه داران است. 
»نسی لمک« یکی از غذاهای مرسوم است که ترکیبی 
از برنج پخته با شیر نارگیل، تخم مرغ، ماهی خشک 
و سبزیجات است. »ساتای«، کباب چوبی ماالیی 
و »الکسا«، نوعی سوپ تند ماالیی جایگاه خاصی 
در سفره افطار دارد. آنها معموال روزه خود را در 
مسجد با صرف چای داغ باز می کنند و غذاهای 

اصلی را به عنوان شام میل می کنند.

اندونزی و غذاهای شیرین
اندونزی با بیشترین جمعیت مسلمان در دنیا )200 میلیون نفر(، مانند دیگر کشورهای مسلمان، آداب و رسوم خاصی در ماه رمضان دارد. مردم این کشور ترجیح می دهند 
در وعده افطار غذاهای شیرین بخورند. غذای سنتی اندونزی که معموال در همه جا می توان مشاهده کرد، »کِتوپات« نام دارد. این غذا نوعی دامپلینگ است که برنج در 
پوششی حصیری مانند از برگ های نخل یا نارگیل پخته می شود. این غذا عموما همراه »رندانگ«؛ گوشت طعم دارشده با شیرنارگیل همراه سس کاری سرو می شود. مرغ 
سرخ شده در روغن نارگیل و دسری شامل موز، جک فروت )نوعی میوه بومی( و شیر نارگیل نیز از دیگر خوراکی های مورد عالقه مردم اندونزی هنگام افطار است. به 

عالوه، دسر شیرینی به نام »کوالک«  که شامل پالم، شیرنارگیل و تکه های میوه های گرمسیری است، سر سفره افطار مردم این کشور دیده می شود.

بنگالدش و هندوانه
یکی از غذاهای اصلی این کشور به نام »پیاژو« در ماه 
رمضان طرفداران زیادی دارد. این غذا که در واقع نوعی 
فالفل است از خمیری متشکل از عدس، پیاز و فلفل سبز 
تهیه شده و همراه با سس »بیگونی«؛ بادمجان سرخ شده 
همراه ادویه ها، سرو می شود. البته نباید غذای نمادین این 
کشور موسوم به »بروباپرپوالخی« که از ترکیب برنج، 
سیب زمینی، گوشت طعم دار با ادویه ها و تخم مرغ همراه 
با روغن حیوانی تهیه می شود را فراموش کرد. به عالوه، 
غذاهایی مانند حلیم، سمبوسه، پیتا)نوعی شیرینی بنگالی(، 
دال پوری )آش با نوعی عدس شیرین(، نوشیدنی هایی 
مانند شربت روح افزا و شربت لیمو همچنین انواع میوه ها 
به خصوص هندوانه جایگاه خاصی در فرهنگ غذایی 

مردم بنگالدش طی ماه رمضان دارند.


