
 الطعــام في تایلنــد

رید الذھاب إلى تایلند ولكن ؟؟؟أ  
أخشى على نفسي مــــن الجـــوع ھنــاك فلیس سھال وجود الطعام الحالل، نقول لك ھدئ مـــن 

 روعك واحمل حقائبك وأتجھ سریعا إلیھا ألن ذلك مجرد وھم .
 

ربما أصعب شيء یتعرض لھ السائح العـربي أو المسلم عـمومـا عند الذھـــاب إلى تایلند ھــو   
الطعام  فربما یجذبھم المكان وتستھویھم السیـــاحة ولكـن یـأسرھم التفكیر فـي ھــذه النقطــة    
وما یزید األمور تعقیداً تداول البعض بأن تایلند ال یوجد بھا طعام حالل مما یضطر البعض إلى    

شحن المواد الغذائیة والبعض اآلخر یتجھ إلى بلد أخرى .   

في الحقیقة أن تایلند ،بلد یدین شعبة بدین البوذیة ومـن خــواص ھذه الدیــانة وطبیعة أھلھا  نباتیون   
 ویعتمدون باإلضافة إلى الخضراوات على المأكوالت البحریة وال یحبذون أكل اللحوم .

 
ال علیك وكن مطمئننا وأنس ما یقال ویذكر بخصوص ھـذا األمـر فال تدفع فرق الـوزن لمجرد  أقاویل،   

 وتمتع وأنت ذاھب إلیھا وال تنغص رحلتك .
ألرز ھـو الصنف الطاغي ویعرف باسم ( ناسي ) باللغة التایلندیة وكــذلك  األكــالت البحـریة  كـما إننا   

 نطمئن المرضى وننصحھم بـأن ال یضغطوا على أنفسھم بحمل ھاجس الطعام والعالج معاً .
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 نذكر لكم بعض المطاعم والتي نتمنى أن تساعدكم في جعل رحلتكم ممیزة وسھلة 
 Yum Saapمطعم  -1

ھذا المطعم یعد من المطاعم التي تقدم الطعام التایلندي اللذیذ والممیز كما أنھ مشھور وعلیھ إقبال كبیر 
ویعتمد على المأكوالت البحریة والنباتیة ،ولكن بما أن التـایلندیون یعتمـدون كلیــا على الفلفل فوضح لھم قبل 

 الطھي إن كنت ال ترغب فیھ، لھذا المطعم  فروع مختلفة في بانكوك .
 كذلك من المطاعم التي تقدم طعاماً لذیذاً .                                                                              -2

 

یعتبر من أجود مطاعم بانكوك ولھ شعبیة كبیرة ھناك  فھو یقدم مجموعة مختلفــة مــن المــأكوالت 
التایلندیة اللذیذة التي تستحق التجربة ومن أشھر ھذه المأكوالت (ستیكي رایس مع المانجو )  یقع ھذا 

                    Ban Khun Maeالمطعم بالقرب من مركز سیام .  
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 ستیكي رایس مع المانجو 

 المائدة التقلیدیة للطعام التایلندي  تاي اندومي حار المذاق

إقبال كبیر للمأكوالت البحریة والخضروات عند الشعب التایلندي  
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