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لعلك ال تحتاج أن نقول لك بأن مالیزیا بلدا مسلم یتمتع بالطعام الحالل ، فلیس بحاجة للتفكیر مطلقا في تردید من 

 أین وكیف سوف أجد طعاما حالل ، ففي مالیزیا تخرج من حیرتك ھذه ألنھا لیس لھ أصل بالفعل .
 
 

اغلب سكـان مالیزیـــا 
یفضلــون االستمتـــاع بتناول 
الطعـــام خارج المنـــزل ،في 

الھــواء الطلــق مثـــال أو فــي 
مـــراكز التسـوق ذات 

البوفیھــات المفتوحـة وھـــذا 
یـــدل علـى إن الشعب المالیزي 

شعب ودود ویحب االجتماع 
علـــى الطعـــــام ، أن مالیـــزیا 

دولــــة ذات خلیط عرقي وقد 
بصم ھــذا الجزء في طبیعة 

الطعـــام في مــالیزیــا فالطعــام 
ھنــا مختلف ومتنوع فترى 

المطبخ الماالي والصیني 
والھندي وھي من أشھــر 

المطــابخ في مـــالیزیا ، ویمكننا  رسم لمحة سریعة للمطابخ المذكورة مع أشھر األطباق التي اشتھرت بھا 
 مالیزیا .

 

 المطبخ الماالي  -1
وھو یعتمد على النكھة الحارة جدا ووجود كمیــات كبیرة من التـــوابل والبھـــارات كمــــا أن حلیب 
جوز الھند یعد من العنـــاصر األساسیــة في الطعام المالوي ، ھــذه البھارات تمنح الطعام رائحة ال 

 تقاوم ، ومن قال بأننا نرید المقاومة فاالستمتاع بھذه األطباق أفضل  .

Nasi Lemak Laks

 من العادات الشائعة عند الشعب الماالي تناول الطعام بالید . 



 المطبخ الصیني  -2
للمطبخ الصیني أسالیب مختلفة تماما عن المطبــخ المالوي فنكھاتھ مختلفـــة وتعد الخضـــروات المقرمشھ من 
األشیاء األساسیة لدي المطبخ الصیني لیتضاعف اإلقبال علیـــھ ، إن أفضل الحاالت للطعام الصیني أكلھ ساخنا 

 ، طالما كذلك فأننا ندعوكم بإن ال تدعوه یبرد .

 المطبخ الھندي  -3
 

ال یغیب عن احدنا بان األطباق الھندیة إن لم تكن حارة 
والذعة فھي ال تعد ھندیة ، 

ویكفي أن نقول بریاني لیھز 
كیانك وتقبل ھرولة على 

 الطعام .
ھذه أشھر ثالثة مطابخ 

اشتھرت بھا مالیزیا مررنـــا 
علیھــــا سریعــــا وأعطینا 
 لمحة عن مالمحھ اللذیذة .

ناسي كنـــدار یعـــد مـــن 
المطــــاعم  المشھورة جدا ویمكنك 
العثور فروعا لھ في كوااللمبور ، 

وھو نظیف جـــدا ویقـدم األرز مــــع 
دجــــاج التندوري الســاخن فھل 
أنت جـــاھز للقضــــاء على ھــذا 

 الطبق .

 أطباق صینیة حالل  أطباق صینیة نباتیة 



أما بالنسبة ألشھر األطباق في مالیزیا فأننا قد قمنا بتسلیط الضوء على  خمسة أطباق من أصل  عشرة وھي 
 التي تعد أكثر شعبیة في مالیزیا .

 
 Nasi lemak  -ناسي لیما  -1

عبارة عن أرز مطھو مع حلیب جوز الھند ومتبل بالبھارات باإلضافة 
إلى مقادیر أخرى ویعتبر المــالیزیین ھـــذا الطبق من أفضل األطباق 

 لتبدأ بھ یومك .
 
 
 

 
 
 
 

 Roti Canai  -روتي كاناى  -2
ھو اإلفطار المالیزي الشعبي المشھــور وھـــو 
عبارة عن فطیرة محالة حفیفھ ھشة تصنع من 
دقیق القمح ومـــن األفضل تناولھا مــع العدس 

 من المشروبات -3 وكاري الدجاج .
 ) Teh Tarik  -(شاي تیة تاریك 

ھو الشاي المالیـــزي 
الحار الذي یتم تقلیبھ 
بمھارة مــن كوب إلى 
آخـــر لزیــــادة نكھتھ 
وتخفیف حــــرارتــــھ 
ویخلــــط بــــالحلیــب 
المكثف ، وھو یحظي 
بشعبیة قویة بین أفراد 

 الشعب المالیزي .

 Pasembur  -باسیمبور  -4
ھـــو عبـــارة عن سلطـــة محلیــــة تتكون من 
خضروات مقطعة طولیا مــع الحبـــار المنكـــھ 
بالكاري والسرطان المقلي وتقدم مع الصلصة 

 .الحارة 

 Ais Kacangآیس كاجان ،  
 

لماذا الثلج یعني لنـــا الكثیر ونحس باالنتعــــاش حینا 
نشرب ماء باردا أو نــــأكل آیس كریم ربما الن برودتھ 

تلھب قلوبنـــا وتعطینا إحساسا آخـر أفضل وأجمل ، 
في مالیزیــــا كبلــــد مختلف جدا   یجب إن تعلم قبل 
سفرك بان  لیس ھنــــاك دواء للحرارة في مالیزیا  

أفضل من آیس كریم كاجان فھو عالمة باردة ال تقــاوم 
و طعم فرید واأللوان 

رائعة من الثلج تعبـــر 
عن قــوس قــزح 

بطریقة أخرى ومذاق 
آخر ، عبارة عن آیس 

 كریم تغطیة 
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