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اوال قبل البدأ بالحدیث عن الطعام في الصین البد من تسلیط 

الضوء على طریقة تناول الطعام في الصین والتي تضحك 
البعض وتجعلھ  في تحدى  لتعلم ھذه الطریقة التي تعتبر صعبة 

بعض الشيء ،  ولكن لیس امامك اال ھذا ، فال تدع فرصة 
 كسب شيء جدید تفوتك ابدا .

 
 -اعواد االكل :

 والتي یطلق علیھا اسم ھاشي ، وھي عبارة عن اعواد رفیعة  ذات طول متساوي وھي تستخدم لتناول 
 االطباق الصینیة التقلیدیة .

 
 -اما طریقة مسك االعواد فھي كالتالي :

 تمسك االعواد بین اصبعي االبھام واالصابع االخرى في ید واحدة اللتقاط الطعام .
ان االطباق الصینیة تعتبر من اشھر االطباق في العالم واغناھا ، وتتارجح االطباق الصینیة بین محبي لھا 

 ومعترضین علیھا ، ولكنھا في نھایة االمر من االطباق التي استطاعت ان توجد لنفسھا مكان رائد عند الجمیع .

 

  

 الطعام والمطاعم 
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ان االطباق الصینیة تعتبر من اشھر االطباق 
في العالم واغناھا ، وتتارجح االطباق 

الصینیة بین محبي لھا ومعترضین علیھا ، 
ولكنھا في نھایة االمر من االطباق التي 

استطاعت ان توجد لنفسھا مكان رائد عند 
 الجمیع .

 
 

وتعتمد اكثر االطباق الصینیة على النباتات 
والماكوالت البحریة ، وتتمیز النباتات 

المتوفرة ھناك  بانھا غیر متوفرة في العدید 
من الدول العربیة فھي فرصة لتجربة نباتات 

 وخضراوت اخرى ومذاق اخر .
 
 
 

ان من اكثر االطباق شھر في الصین ھو 
السوشي والذي تشترك معھا في شھرتھ 

الیابان ، بینما یعتبر االكثر شھرة في الدول 
العربیة بالنسبة لالطباق الصینیة ھو االرز 
 الصین بطریقتة الممیزة الغنیة بالخضار  .

 
 
 

وتشتھر االطباق الصینیة بالدھون والزیوت 
الكثیرة ، لذلك تالحظ بان جمیع المطاعم 

الصینیة تقدم الشاي مع الوجبات التناولة بعد 
الوجبة لیساعد على الحرق والتخلص من 

 الدھون .
 
 
 

وجود مطعم او العثور على مطعم ال یتوجب 
منك الكثیر من الجھد ، كما توجد عدة 
مطاعم حالل منھا االیرانیة والتركیة 

وللبنانیة ، ولكنھا تقع بعیدا قلیال عن مركز 
بوند باالضافة الحتواء ھذه المطاعم على 

المشروبات الروحیة والرقص ، وھي غالیة 
 جدا وغیر مناسبة للعائالت .
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ویمكنك بكل سھولة  العثور على 
في المراكز   Uyghurاالویغور 

السیاحیة وھذه الكلمة تعني 
 مسلمي الصین 

وھم یملكون مطاعم في مراكز 
المدینة وسوف تشاھد كلمة حالل 

وقد كتبت علیھا ، وتشتھر ھذه 
المطاعم بالكباب الذي یتسارع 

ھ الصینیون المسلمین  عل
 وغیرالمسلمین .ونسلط الضوء .

 
 

 -على عدة مطاعم :
1– Uighur 

 وقد سبق الحدیث عنھ .
 
 

 

 

 مطاعم حالل لمسلمي الصین 

Kebab  Uyghur                                                    كباب األویغور 
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ھذا المطعم لبناني قدیم وھو افضل من 
 سابقیھ .

 
 Hengshan Rd 4العنوان : 

 
 
 
 
 
 
 
 
3– Habibi 

 مطعم لبناني 
 

 Yongyuan Rd 8العنوان : 
Concord City Plaza 

 
 

 
 
 
 

 
4– Kervan 
 

 غالي قلیال ولكنھ یقع في میدان الشعب . -مطعم تركي 
 

  Yunnan Rood 266 :العنوان 
 

 میدان الشعب . 
 
 
 
 

 

 Hengshan Rd     
 

    1خط     
 

 

Jingan Temple  

 

People’s Square  
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Food Republic 
 

یعتبر ھذا المطعم من افضل المطاعم فھو یحتوي على االطباق المختلفة من اسیا ویترك لك ذلك حریة االختیار في 
 االطباق المفضلة لدیك .

 
كما یقدم العدید من االطباق البناتیة 

 والماكوالت البحریة .
 

ویتوجب علیك اوال شراء كارت من المطعم 
 حیث یتم خصم مبلغ ماكوالتك من الكارت .

 یقع ھذا المطعم 
في  Raffle Cityفي مركز التسوق 

 میدان الشعب .
 

 . Food Court -نوصیكم بھذا المطعم 
 
 
 
 
 
 
 
 

الصین ھي واحة غناء لالطباق المتنوعة فال تقلق 
لذلك وال تعتمد على تجربة االخرین وتقلل من 
فرصتك في مشاھدة ھذا البلد الرائع ، فیوجد 

العدید من المطاعم النباتیة والماكوالت البحریة 
وتنتشر في المراكز السیاحیة ومراكز التسوق 

 ویمكنك مشاھدتھا جلیا .
 
 
 
 

في اغلب االماكن ان لم یكن جمیعھا یمكنك العثور 
على السوبر ماركت واختیار ما یناسبك من 

 االطعمة لشرائھا وتناولھا في الفندق .
 
 
 
 
 

 

 

Steamed  Dumplings             لذیذة 


