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قبل الشروع في الحدیث عن الطعام في الیابان البد من 

سفرطاس) فھو بنتو اما كما یعرف (تسلیط الضوء على 
مجموعة من طبقات من األواني التي تحمل الطعام المطھي 

 من المنزل والتي كان یستخدمھا سابقاً العمال والمزارعین . 
 
 

وھي متنوعة ومختلفة في االشكال والخامات ، فمنھا الخشبیة المصنوعة من الخشب الفاخر او العادي وبالستیكیة 
والورقیة التي تستخدم لمرة واحدة ، وھي متوفرة في محالت السوبر ماركت والمحطات ، وھي غالبا ما تحتوي 

 على االرز وقطعة من السمك باالضافة للمخلل والخضراوات المسلوقة .
 

 
 

 الطعام والمطاعم 
 

Food in Japan 
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 والزال البنتو متداول وذو شعبیة عالیة في الیابان . 

 
 

ان الجانب المضيء لھذه التقالید في اقتناء البنتوھو تعبیر 
الزوجة عن حبھا واظھار مشاعرھا في ترتیب وتجھیز البنتو 

لزوجھا فان توقفت الزوجة عن االھتمام بذلك فیكون طرا 
 طارا على الحیاة وبدا الحب یتجھ اتجاة اخر وینتھي .

 
 
 

كما ان ھناك انواع من البینتو تباع فقط لتكون دیكورات 
للمنازل ، ویمكنك شراء البنتو جاھز وبوجبة كاملة  وھو ما 

وقم بتناولة  في الفندق بكل    Aisai Bentoیعرف باسم 
 راحة واستمتاع . 

 
 
 
للشعب الیاباني صداقة حمیمة جدا مع االرزوالسمك  اما  

االول فھو  متوفر في جمیع الوجبات الثالث ، واالرز الیاباني 
 یتمیز باللزوجة ولكنھ لذیذ جدا .

 
 

 

 

Aisai      Bento    
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والمطاعم كالمقاھي منتشرة في ارجاء 
الیابان وطوكیو وجمیعھا نظیفة ، وتمتاز 

الیابان بالتنوع الكبیر في الطعام واالطباق و 
تعرض بعض المطاعم اطباق مصنوعة من 

المطاط والواكس تحاكي االطباق االصلیة 
تماماً وتضعھا في واجھات المحال، او تقدم 

 قائمة طعام تحتوي على صور ملونة.
 
 

اما اغلب المطاعم فیقدم السمك والنودلز 
 والمكرونة االسبجدي الیابانیة . 

 
 
 

ھناك قصة اخرى یجب علیك معرفتھا فربما سعدت بتجربتھا وھي العیدان المخصص لالكل الیاباني ، وھذه طریقة 
سھلة الستخدام االعواد حتما ربما یتطلب منك االمر عدة محاوالت ولكن في االخیر سوف تشعر بانھا تجربة جمیلة 

 جدا وممتعة .
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عندما یقدم الیك العیدان مع الطعام امسك العودین بید واحدة بواسطة االبھام والسبابة والوسطى، كأنك تمسك 

قلمین. ثم دع االصبع االوسط یفرق بین العودین. سیستقر أحد العودین بین السبابة والوسطى، بینما یستقر العود 
 اآلخر بین الوسطى والبنصر.

 
 

اما اذا احسست بانك ال یمكنك ذلك فیقدم الیك الشوكة والسكین 
 فال تقلق واالفضل التجربة .

 
 

وھناك وجبات مختلفة على ھیئة مجموعات تقدم في كل یوم 
وبسعر رائع جدا ، حیث یمكنك اختیار الوجبة التي تناسبك 

ظھرا  3:30ظھرا إلى  12:30وھذا العرض یومیا من الساعة 
، جمیل    Lunch Set، وھي اقتصادیة جدا ویطلق علیھا 

 جدا تجربة االطباق اللذیذة في اوقت اقتصادیة .
 
 
 

  Ramenكما توجد محالت لبیع السندویشات ومحالت مختلفة 
اما اذا كنت متردد في ذلك فیمكنك شراء بعض االطعمة من 

 السوبر ماركت وتناولھا في الفندق المقیم بھ .
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كما تحتوي بعض االماكن في طوكیو 

على مطاعم للطعام الحالل واغلبھا 
اندونیسیة  وباكستانیة وھندیة وتقدم 
ھذه المطاعم المشروبات الروحیة ، 

كما ان اغلبھا بعید وطعامھا ال نوصى 
 بھ ، ولك حریة االختیار في ذلك .

 
ان الخبز والكیك الیاباني تجربة لذیذة 

جدا ، حیث یتوفر في المتاجر 
المتنوعة وھو فعال الیقاوم ، وھناك 
تجارب كثیرة في الطعام في الیابان 
فالفاكھة الیابانیة وان كانت غالیة 

 بعض الشيء اال انھا لذیذة جدا .
 
 

السوشي ان من االطباق الرائعة واللذیذة في الیابان والتي من الواجب تجربتھا لتشعر باالستمتع في ھذه الرحلة 
  تركیبة من االرز  بالخل وطبقة علیا من السمك.وھو عبارة عن 

 

 حلویات یابانیة  
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ونذكر بعض االطباق الیابانیة اللذیذة ولو اردنا طرح جمیع االطباق الحتاج االمر لموسوعة كاملة فاالطباق 
 الیابانیة ابداع لذیذ .

 
 Yudofu -یودوفو 

توضع أعشاب البحر مع الماء في مقالة، وتسخن أجزاء من التوفو (الجبن النباتي من حلیب الصویا) فیھا. وغالبا 
 ما یوضع التوفو في صلصة ومن ثم یتم تناولھ.

 Ramen -رامن 
عبارة عن معكرونة یابانیة تصنع من المعكرونة الصینیة وتوضع في وعاء شوربة ساخنة ویعلوھا مكونات 

 تعطیھا مذاقا . 
 

 Soba -سوبا 
السوبا تحضر من حبوب الحنطة السوداء ومن ثم تعجن على شكل المعكرونة الیابانیة. وقد تغمر في صلصة 

 ساخنة ومن ثم تؤكل.
  

 Okonomiyaki -أوكونومي یاكي 
تخلط الخضار واللحم واألطعمة البحریة وغیرھا من المحتویات في مزیج من الطحین والماء، وتشوى على طبق 

 طبخ حار ومن ثم تُتبل.
 

 وغیرھا من االطباق اللذیذة ، یعتبر االكل في الیابان تجربة ممتعة یتذكرھا المرء ویحن إلیھا مدى الحیاة.
 

 


