




تسعى مؤسسة سلو فوود من أجل التنوع البيئي لتطوير 
شبكة السلو فوود في مصر، عن طريق تأسيس بساتين 

و بريسيديا ، وبدء عدد آخر من األنشطة مع مجتمع 
الطعام (كونفيفيا). وتشكر المؤسسة شبكة سلو فوود في 
مصر لتعاونها ووصفاتها . تهدف سلو فوود ومشروع 

نيمو بهذه المطبوعة لنشر منتجات مرسى مطروح 
المحلية، ووصفاتها التقليدية، وتراثها الطبيخي لجمهور 

أوسع .

تنمية المجتمعات الريفية الشاطئية في مصر (نيمو) هو
مشروع مدته ثالث سنوات (2018-2015) تموله 
وزارة الشئون الخارجية والتعاون الدولي اإليطالية .
وشركاء المشروع هم : وزارة الزراعة واستصالح 

األراضي (شريك أساسي) ، الهيئة العامة لتنمية الثروة 
السمكية (جهة التنفيذية) ، ومركز البحوث الزراعية، 

(جهة تنفيذية).

هذه المطبوعة تمت بدعم من الهيئة اإليطالية لتطوير
التعاون (أجينزيا إيطالينا بيرال كووبيرازيونالو زفيلوبو -

أيه آي سي إس). ومحتوى هذه المطبوعة هو مسئولية 
المركز الدولي للدراسات العليا في مجال الزراعة 

االقتصاد في البحر المتوسط (سي آي أتش إي إيه أم)
ومؤسسة سلو فوود للتنوع البيئي، وال تمثل بالضرورة 

وجهة نظر أيه آي سي إس .

 بحث وكتابة
لورا تابت وباسم خليفة

 بحث
إعتماد راف الله  

 تحرير
تشارلز بارستو، ناظرينا النزا

 تصميم
كلوديا ساجليتي

 تصوير
أحمد العبد  ©

 وصفات
مع خالص الشكر إلعتماد وعواطف وإنتصار راف الله 
عبدالله لمشاركتهم لنا وصفات الطعام التقليدية، وخبرتهم 

في مطبخ مرسى مطروح .
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سمك بطاطا في الفرن
طريقة التحضير :

-1 نظف السمك، وقطع تالت خطوط مائلة في جانب كل 
سمكة  .

-2 قطع البصل إلى شرائح سمكية، وضعها في صينية ثم 
ضع السمك فوقه .

-3 سيح الزبد حتى يصبح لونه بني فاتح، ضف الثوم لمدة 
ثالثين ثانية، إرفعهما من على النار .

-4 أضف الكسبرة الخضراء والبقدونس، وبعض الماء على 
الزبد، ثم إسكبهم على السمك، ولفه في ورق ألمونيوم، 

وأطهه في الفرن .

سمك مغزل
طريقه التحضير :

-1 قطع بقدونس وكرفس في صينية، وضع سمك المغزل 
فوقها، وأضف الثوم المفروم وبعض الماء . غطيه بورق 

ألمونيوم وأطهه لمدة 15 دقيقة .
-2 نضف السمك من الجلد والشوك، وفصصه .

-3 ضع مع السمك عيش أبيض وعصير الليمون، وأخلطه 
في خالط حتى يصبح لهم قوام العجينة .

-4 أضف البصل األخضر المقطع، والشبت، والكرفس، 
وزيت الزيتون وأخلطهم حتى يصبح القوام ناعما .

سمك موزة سافيتشي
-1 نضف السمك واستخرج مكعبات فيليه .

-2 قطع البصل والطماطم لمكعبات، وتخلص من أي بذور .
-3 قطع الكسبرة، والفلفل الحار، وأضف عصير الليمون، 

وبعض من عصير البرتقال، وزيت الزيتون، والملح 
والفلفل .

-4 إخلط كل المكونات ثم ضعها في الثالجة لمدة ثالث 
ساعات قبل التقديم .

شوربة لسان عصفور
طريقه التحضير :

-1 قطع وحمر بعض البصل حتى يصبح بني اللون .
-2 أضف الثوم، وصلصة الطماطم، ولسان العصفور 

والشوربة وبعض الماء .
-3 قلبهم بانتظام لمدة ثالثين دقيقة حتى ينضجوا . قدم 

الشوربة مع عصير الليمون، والبقدونس المفروم .
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لدعم استخدام المنتجات المحلية، دعا مشروع نيمو 
طباخا ليعمل مع مطاعم مطروح لعمل وصفات مبتكرة 

تستخدم األسماك الموسمية التي يقوم الصياديون الصغار 
بصيدها .

سمك ميرمار مخلل
Samak mermar mikhallel

 
طريقة التحضير :

1 نظف سمك الميرمار، وقطعه لشرائح (فيليه).
 2 ضع قطع فيليه السمك في الملح لمدة 30 دقيقة، ثم 

.اغسله .
 3 أفرم الثوم، وضع عليه الخل . وامزجه مع السمك 

 لمدة 8 دقائق .
 4 ضعه في وعاء وغطيه بالزيت . يمكن تخزينه في 

 الثالجة لمدة أسبوعين

شوربة بيسك براغيت البحر
Shorbet bisk baragheet el-bahr

طريقة التحضير :
1 إفرم الثوم، وقطع البصل و الجزر إلى شرائح رفيعة  .

 2 سخن الزيت في حلة على نار عالية . أضف 
 البراغيت حتى يصبح لونها برتقالي (حوالي 10

دقائق).
 3 أضف البصل و الجزر واطههم لمدة 10 دقائق، 
 حتى تطرى الخضروات، لكن ال تتركها تحترق أو 

يغمق لونها   .
4 أضف صلصة الطماطم مع التقليب .

 5 أضف الثوم واطهه لمدة 30 ثانية، وال تتركه 
يحترق .

 6 أضف الماء ( حتى يمتلئ الوعاء ) وأعواد الكرفس  و
ورق اللورا و أترك الشوربة لتغلي لمدة ساعة

 7 أزل ورق اللورا، واخلط الشوربة في الخالط حتى 
.تحصل على قوام سميك وناعم . © Charles Barstow
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وصفات جديدة لألسماك



MOZA                   
  موزه
Bogue       

Boops boops 

MOSA                                                                                    
  موسى
Picarel                                                 

Spicara maena, S. smaris, 
Centracanthus cirrus

BOURI                                                                              
                                  بوري

Gray mullet                                        
Mugil cephalus 

ANSHUGA                                                                      
  أنشوجه

European anchovy                               
Engraulis encrasicolus  

WAKAR                                                                                 
                                     وقار

Goldblotch grouper                                          
Epinephelus costae 

DENIS                دنيس  
Gilt-head bream    

Sparus aurata 

 JAN FEB MAR APR MAY JUN JUL AUG SEP OCT NOV DEC

 JAN FEB MAR APR MAY JUN JUL AUG SEP OCT NOV DEC

 JAN FEB MAR APR MAY JUN JUL AUG SEP OCT NOV DEC

 JAN FEB MAR APR MAY JUN JUL AUG SEP OCT NOV DEC

 JAN FEB MAR APR MAY JUN JUL AUG SEP OCT NOV DEC

 JAN FEB MAR APR MAY JUN JUL AUG SEP OCT NOV DEC
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MERMAR                                                                         
  ميرمار

Striped seabream                                              
Lithognathus mormyrus

 
ANASHI                                         

  أناشي / إنش
Greater amberjack                                         

Seriola dumerili 

CALIOSA           
  كاليوس

Atlantic mackerel                                               
Scomber scombrus 

KHADAR                                                                                
  خضر

Horse mackerel                                              
Trachurus trachurus 

CABRIT                                                                            
  كبريت

Little tunny                                        
Euthynnus alletteratus 

PALAMITA             
                         بالميطه

Atlantic bonito, Frigate tuna  
Sarda sarda, Auxis thazard 

36

 JAN FEB MAR APR MAY JUN JUL AUG SEP OCT NOV DEC

 JAN FEB MAR APR MAY JUN JUL AUG SEP OCT NOV DEC

 JAN FEB MAR APR MAY JUN JUL AUG SEP OCT NOV DEC

 JAN FEB MAR APR MAY JUN JUL AUG SEP OCT NOV DEC

 JAN FEB MAR APR MAY JUN JUL AUG SEP OCT NOV DEC

 JAN FEB MAR APR MAY JUN JUL AUG SEP OCT NOV DEC
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KAROUS                                                                                                                                                
  قاروس

European bass                                         
Dicentrarchus labrax

 
DRAK 
 دراك

Narrow-barred Spanish 
mackerel  

Scomberomorus commerson 

SARDIN                                           
 سردين

European pilchard                              
Sardina pilchardus 

LAMBOCA 
 لمبوكا

Dolphinfish                                          
Coryphaena hippurus  

TUNA                                                                                                            
  تونه
Tuna                                     

Thunnus spp. 

SOBATA                                                                        
  صباطه

Swordfish                                            
Xiphius gladius 

 JAN FEB MAR APR MAY JUN JUL AUG SEP OCT NOV DEC

 JAN FEB MAR APR MAY JUN JUL AUG SEP OCT NOV DEC

 JAN FEB MAR APR MAY JUN JUL AUG SEP OCT NOV DEC

 JAN FEB MAR APR MAY JUN JUL AUG SEP OCT NOV DEC

 JAN FEB MAR APR MAY JUN JUL AUG SEP OCT NOV DEC

 JAN FEB MAR APR MAY JUN JUL AUG SEP OCT NOV DEC
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EBRA                                                                     
  إبرة

Garfish 
Belone belone 

MOUGHAZEL 
  مغازل

European barracuda                                             
Sphyraena sphyraena 

CUSCUMBRI                           
  كاسكومري

Chub mackerel   
Scomber japonicus colias 

KAHLA                                   
  كحله

Saddled sea bream                                  
Oblada melanura 

SARBA  
  صرب

Salema                                             
Sarpa salpa 

 JAN FEB MAR APR MAY JUN JUL AUG SEP OCT NOV DEC

 JAN FEB MAR APR MAY JUN JUL AUG SEP OCT NOV DEC

 JAN FEB MAR APR MAY JUN JUL AUG SEP OCT NOV DEC

 JAN FEB MAR APR MAY JUN JUL AUG SEP OCT NOV DEC

 JAN FEB MAR APR MAY JUN JUL AUG SEP OCT NOV DEC

الجدول التالي يوضح المواعيد الموسمية لألسماك التي 
يصطادها صيادو مطروح على الفاليك .
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كل أكل موسمي
ما هو نوع األسماك المفضلة بالنسبة لك؟ لماذا يأكل 
معظم الناس أنواعا محدودة من األسماك، بينما توجد 
أسماك كثير في البحار؟ عادة ما نحدد أنفسنا باألنواع 
الشائعة التي نعرفها، وقد توقفت صناعة األسماك عن 

احترام الموسمية ( في الصيد ) من أجل االستجابة لطلبات 
السوق .

أكل األسماك بشكل يحافظ على االستدامة يحتاج لفهم 
المواسم التي يتوفر فيها كل نوع من أنواع السمك 

بكثرة، وترك السمك ليتكاثر في موسم التكاثر . هذه 
المواسم تتغير من مكان لمكان ومن نوع لنوع . لو أكلت 

السمك كما انتوت الطبيعة ستالحظ الفرق في الطعم، 
كما ستساعد في ضمان حفظ بقاء التنوع في أنواع 

األسماك، وأطعمتها المختلفة حتى تستمتع بها األجيال 
المقبلة .
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كل أكل محلي
بناء عالقة مع صغار الصيادين هو أفضل طريقة 

لضمان حصولك على أكثر السمك طزاجة كل موسم .
عندما تزور مكانا جديدا، يكون الشراء من السوق هو 
الخيار الوحيد المتاح، مما يصعب معرفة أي سمك هو 

السمك المحلي أو الطازج  .

S بعض السمك الذي يباع في مطروح وخاصة البوري
والبلطي يتم استزراعه في نيل الدلتا . البوري أيضا يتم 
صيده من سواحل مطروح . ولمعرفة الفرق بين سمك 

المياه المالحة، والسمك المستزرع في مياه عذبة تجد أن 
لدى سمك البحر بطن أرفع، وعيون أكثر سوادا، مع 

يمكن للسمك أن يفسد بسرعة، لذلك فإن معرفة الوقت وجود رمل، ال طين، في بطنه وخياشيمه .
الذي يتم فيه جلب الصيد من الميناء يساعدك في 

الحصول على أفضل اختيار . حفظ السمك في الثالجة، 
أو مغطى بالثلج هو أفضل طريقة لتقليل خطر إصابته 

بالبكتيريا . هذا الخطر يزيد أكثر مع ارتفاع حرارة 
الجو، وعندما تكون األسماك أصغر حجما .

يمكن تحديد طزاجة األسماك من شكلها الخارجي، 
ورائحة الجلد، ولمعان العين، حمرة الخياشيم، وتماسك 

اللحم .

عندما تبدأ السمكة في التحلل يصبح اللحم طريا، وتتعكر 
العيون، وتظهر رائحة زفرة مثل األمونيا، وتتحول 

 الخياشيم إلى اللون البني، وتفقد القشور لمعانها .



31

نصائح للمستهلك
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 تبل السمك بالشطة والكمون والملح والكركم والليمون 
 مع إضافة بعض الخل . وقلبها جيدا حتى تصل لكل 

 أجزاء السمكة .
 . ضع السمك المتبل في الدقيق (المخلوط بالملح 

 والكركم) ثم اقليه.
 عندما يتم طهيه ويرفع من النار رش عليه ملح وشطة 

 وهو ال يزال ساخنا .

صينية سمك بوري مع الخضروات 
في الفرن

Seneyet samak bouri ma` khodar fel forn
 

السمك البوري يمكن أن يعيش في المياة الحلوة أو  
المالحة . يتم تنظيف البوري بفرشاة، الن السمك البوري 
 في (حتى ذلك الذي يعيش في المياة المالحة ) يكون فيه 

بعض السواد من الداخل . لحم البوري المربى
مزارع قد يصبح طينيا من األحواض السمكية ويكتسب 

 رائحة قوية .

 بعد التنظيف، ادعك السمك بالكركم والكمون والشطة 
والملح .

 قطع البطاطس إلى شرائح أو مكعبات، ورصها في قاعة 
صينية فرن

 ضع نفس التوابل على السمك .
 ضع السمك على البطاطس، ورش على الصينية بعض 

الشبت، وزيت الزيتون .
 إطهيها في الفرن لمدة 15 دقيقة على النار السفلية فقط، 

 ثم 15 دقيقة أخرى باستخدام الشواية .
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 يصبح الوعاء شديد
 السخونة ستتفكك السمكة، ولن تبقى كاملة .

ضع نقطتين من الزيت ثم ضع السمك بعدها مباشرة  .
 اسكب قليال من عصير الليمون، والزيت فوق السمك 

 أثناء طهيها .
 لك ىلع ةثالث وأ نيتقيقد ةدمل ةكمسلا يهطإ

.بناج

لتحضير السلطة المشوية
جمع الحشو الذي لم تستخدمه .

 عندما تطهى السمكة، ويتم رفعها من على النار أضف 
 الخضروات الطازجة للحشو المتبقى على الصاج .

 قلبها سريعا، وال تدع الطماطم تطهى . قدمها مع السمك
إلضافة طعم له .

المغازل أو البوري في الفرن أو مقلي

سمك المغزل هو نوع من أنواع البراكودة الذي يعيش
في المياه  

الضحلة لمطروح . عادة ما يشوى أو يقلى، ولكنه أحيانا 
ما يقدم كصينية في الفرن . أما السمك البوري فيطهى 

بطرق متعددة  .

للتسوية في الفرن  :
تبل السمك بالكمون والليمون والملح وضعه في الفرن، 

دون أن تغطيه، على درجة حرارة عالية،   (مع استخدام 
شواية الفرن). الحرارة العالية تساعد أال يلتصق السمك 

بالصينية .

للقلي :
لو كنت تنوى قلي سمك المغازل يجب أن تقطعه 

بالعرض، ألنه أطول من معظم الصواني . استخدم تتبيلة 
مماثلة للسمك المغازل أو البوري في الفرن، مع إضافة 

الكركم، الذي يعد من التوابل الشائع استخدامها مع األكل 
 .المقلي في مطروح .
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الموزة المملحة

يستخدم التمليح كطريقة لحفظ أنواع األسماك الصغيرة 
نسبيا . عادة من يستخدم البدو الموزة نظرا لرخص 

ثمنها، وتوفرها محليا مباشرة من البحر . وقد يستخدم 
السردين إذا كان طازجا بشكل كاف .

 نظف السمكة من الخارج . ال تفتحها، وال تزيل الجلد .
 يجب أن تبقى السمكة مكتملة .

 ضع الملح على السمكة بحيث يغطيها بشكل كامل، 
 ويحيطها حتى ال تلمس أي سمكة أخرى في الوعاء . من 

 الممكن أيضا إضافة ليمون أو شطة إلى الملح .
 يجب أن يظل الوعاء مغلقا لمدة 15 يوما على األقل، 

 بعدها يمكن أن يفتح الوعاء لمعرفة إن كان السمك 
 جاهزا، ويمكن أن يترك لعدة أيام أخرى إذا دعت 

 الحاجة . في هذه المرحلة سيكون السمك قد تقلص حجمه 
وأصبح صلبا، وصارت معدته جافة .

للتقديم :
اخرج السمك من الوعاء، واغسله من الملح .

 أزل الجلد وافتح المعدة . ستكون األحشاء قد تقلصت 
 وتحولت لقطعة صغيرة سوداء . إمسك السمكة من 

 زعنفتها، واسحب دواخلها كقطعة واحدة .

أضف بعض عصير الليمون وقدمه مع سلطة بصل، 
وهي سلطة طازجة من البصل والطماطم والفلفل 

األخضر والليمون .

 سمك مرمار مع أرز الصيادية
Mermar ma` roz sayadeyya

 
في معظم سواحل مصر أرز الصيادية هو الطبق 

األساسي الذي يقدم بجانب وجبات السمك . كما يقدم 
األرز األبيض والخبز أيضا . عندما يحضر طبق كبير 
من األرز يضاف له قطع من سمك الخضار وهو سمك 

ملئ باللحم، كي يعطي طعما ناعما . عندما يقدم أرز 
الصيادية مع سمك المرمار، يقلى جزء من السمك، 

 ويترك بعضه ليطهى مع األرز .
 

 حمر البصل مع الكمون غير المطحون والملح والبزار 
 حتى يتحول للون البني ثم إرفعه من الزيت .

 أضف الماء للوعاء، ثم أضف األرز، واطههه بشكل
 .عادي .

عندما تبدأ بعض العيون في الظهور وسط األرز يعني 
هذا أنه متبقى على األرز حوالي 10 دقائق قبل اكتمال 

طهيه، ضع السمك فوق األرز وغطيه . بينما يستوى 
 السمك، ستندمج رائحة السمك فيه .

دنيس مشوي مع سلطة مشوية
Denis mashwy ma` salata mashweyya 

 
عادة ما يؤكل الدنيس مقليا أو مشويا على الصاج . 

لتحضير السمك
 قطع بعض الليمون والفلفل األخضر والبصل والطماطم، 

الستخدامها لحشو السمك .
 سخن طاسة أو صاج حتى تكون شديدة السخونة . لو لم 
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أكالت السمك البدوية
تأكل العائالت البدوية األسماك بشكل منتظم . والعاملون 

في قطاع األسماك يأكلون من صيدهم المحلي، 
ويشترون أيضا الماكريل المستورد، وسمك المزارع 

المحلي، مثل البوري والبلطي . وقد تقدم تشكيلة من 
األسماك المشوية والمقلية والمحمرة والمطهية على 

البخار في نفس الوجبة .



Siwa Oasis

LIBYA

EGYPT

Cairo

Alexandria

Mediterranean Sea
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يحمي خليج مطروح الرئيسي حاجز أمواج طبيعي . وقد 
خلق هذا مساحة صيد مناسبة للمراكب الصغيرة ذات 

المجاديف والتي تسمى فلوكة . هناك أكثر من 60 صياد 
يقومون بالصيد في المياه الضحلة، والمداخل الصخرية .

ويقومون بصيد %20 من السمك المحلي ويبيعون 
منتجاتهم للزبائن مباشرة أو لألسواق المحلية .

Marsa Matrouh

Marsa Matrouh

يستخدم الصيادون شباك صيد 200 متر في 15 متر 
لصيد األسماك الصغيرة . وأشهرها البوري، والدنيس، 
والميرمار، والقاروص، والخضار، والدراك والموزة 

والمغازل . هذه األسماك تشكل الغذاء الرئيسي للصيادين 
المحليين، مع بعض األسماك التي تربى في مزارع في 

دلتا النيل، باإلضافة إلى سمك الماكريل والذي يتم 
استيراده على مدار العام .
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مرسى مطروح هي ميناء بحري صغير، يجلب رسميا  
270 طن من السمك سنويا . معظم السمك يتم صيده 
بمراكب كبيرة في المياه العميقة، ويباع مباشرة لتجار 

الجملة والتجار باإلسكندرية . األنواع ذات القيمة 
التجارية العالية مثل سمك الهامور، والميرمار، 

والقاروص والجمبري أحيانا تصدر مباشرة ألوروبا .

معظم الفاكهة والخضار واألسماك تباع في أسواق قريبة 
من الميناء . العديد من المطاعم تبيع األسماك الطازجة 
والمجمدة مباشرة لزبائنها، وقد وثقت عالقاتها مع تجار 

األسماك من مطروح واإلسكندرية . حجم الحركة 
السياحية الصيفية يتطلب جلب سمك من األسواق 

 الكبرى لملئ الفجوة في األسواق المحلية .

مصايد مطروح
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أكل من البحر



 سمن محلى 
رُب بالزبدة 

SAMN MIHALLA
 

الروب، أو عسل البلح يؤكل بطرق عديدة في مطروح . 
يحضر باستخدام بلح سيوة الذي يغلي ثم يترك على 

النار لعدة ساعات حتى يتحول إلى شراب سميك .
لعمل الروب :

 إغسل البلح المجفف (يمكن استخدام عدة أنواع من بلح 
 سيوة)  بعض العائالت تغسل البلح مرتين ثم تتركه في 

 ماء مغلي طوال الليل كي ال يستهلك وقتا طويال في 
.الطهي .

 إغلى البلح حتى يبدأ لونه في اإلحمرار، ويمكنك شق 
.النواة لجزئين باسنانك  .

.إترك البلح المغلي حتى يبرد تماما .
صفي البلح، أوال في مصفاة عادية، ثم باستخدام قماشة .

.اطبخ سائل البلح، وال يسمح ألحد بلمس السائل  .
 عندما يكاد الروب أن يكون جاهزا، حضر كمية صغيرة 

 من العجين من الدقيق األبيض والماء والملح . شكل 
العجينة على شكل أقراص .

 في هذه المرحلة سيكون في السائل فقاقيع حمراء .
 أغمر األقراص في السائل، واحدا تلو اآلخر . (سوف 

 .يساعد ذلك في زيادة سمك السائل).
 بعد عشر دقائق إرفع األقراص من السائل، وتؤكل 

كوجبة خفيفة شهية .
 عندما يجهز السائل، دعه يبرد، ثم ضعه في وعاء

 .زجاجي للتخزين .

لعمل السمن المحلى أو روب بالزبدة :
 ضع السمن مع الروب بكميات متساوية فوق النار .
 قلبهم، والحظ إنه عندما يبرد السمن والروب فإنهما
 يختلطا، ويتحوال لمستحلب، ويتحول لونهما للبني 

.الغامق .

تعد هذه وصفة لحلوى عادة ما تقدم للضيوف مع الخبز 
 .المجردج .

عادة ما يحتفظ البدو بالسمن والروب منفصلين، كل 
منهم في قربة من جلد الماعز . ثم يخلطان عند الحاجة 

ويؤكالن مع الخبز .
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© Mauro Olocco

  بلح سيوة              
Slow Food Presidium

ال يكفي البلح الذي ينمو في مطروح الحتياجات السكان، 
ويتم جلب البلح من واحة سيوة على بعد 300 كم 

جنوبا، قرب الحدود الليبية . يوجد حوالي 5000 هكتار 
من األرض المزروعة حول واحة سيوة، مقسمة إلى 

قطع صغيرة تتشارك في آبار الري . المياه ذات الملوحة 
ال تناسب إال عددا محددا من المحاصيل، يعد البلح 

أهمها، وبعده يأتي الزيتون والنعناع . هناك أنواع عدة 
من البلح تنمو في واحة سيوة، منها ثالث أنواع على 

وشك االندثار . يتم جمع البلح باليد بين أكتوبر ويناير، 
وتنتج نخلة البلح حوالي 50 كيلوجرام من البلح كل 

عام . البلح الذي ال يؤكل طازجا يتم تجفيفه في األفران 
عند حرارة 70 درجة مئوية . في الماضي كانت قافلة 
من الجمال تسافر إلى سيوة كل عام إلحضار بلح يكفي 

لشهر رمضان . كانت الرحلة تستغرق أسبوعا على ظهر 
الجمال . اآلن تستغرق الرحلة بضعة ساعات بالسيارة 

بين مرسى مطروح وسيوة .

مفروكة
MAFROUKA

 
تقدم المفروكة عادة في الربيع، عندما يتم جز الخراف .
عندها تتجمع العائالت البدوية لعدة أيام في خيام كبيرة، 
إلتمام هذا العمل . ويقدم المضيفون هذه الوجبة الغنية 
بالطاقة كجزء من شكرهم لكل من ساعدهم في عملية 

 الجز .

المفروكة هي عجوة بلح مع عيش مقطع ) مجردج ( مع 
الزبد . وتؤكل بتشكيل الخليط على شكل كور .

 
 لعمل الخبز المجردج، إخلط الماء مع الدقيق في عجينة، 

 وقطع كورا صغيرة من العجينة، وافردها . إطهى 
العجين على صاج فوق النار .

 لف الخبز المجردج مع عجوة البلح، ثم قطعهم إلى قطع 
صغيرة .

.عندما يمتزج الخبز مع البلح، ضف الزبدة المنقاه .
 قدمها ساخنة . لتقليل حالوة المفروكة قدمها مع لبن 

 بالحلبة  .

بونافع
بونافع هو طعام لالفطار أو الغداء المبكر، يحضر من 

البيض الممزوج، مع الزبدة المنقاة، وبلح سيوة بعد نزع 
نواه .
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لعمل الدشيشة بالقديد :
إنقع الشعير المجروش في ماء مغلي، لمدة ساعة ونصف .

 حمر البصل في وعاء مع دهن حيواني، أو زبدة مع  
 الفلفل الحار، والبزار والكركم . اضف الطماطم ) ليس 

كما كبيرا مثلما لو كنت تحضر صلصلة طماطم .
 إغسل الشعير في ماء بارد، وضفه على وعاء البصل 

المحمر .
أضف ماء مغلى ليغطي الدشيشة المجروشة .

أضف قطع القديد المنقوع، مع الماء الذي نقعت به .
 اغليهم لمدة ساعة، حسب القوام المطلوب ) كشوربة، أو 

عصيدة أو للغموس ( مع إضافة الماء حسب الحاجة .

 أرز أصفر باللحمة 
ROZ ASFAR BEL LAHMA

 
األرز األصفر جزء هام من المطبخ البدوي، ويحضر

األرز األصفر للمناسبات الخاصة، عندما يذبح حيوان، 
أو في األعراس .

 حضر مرق لحم بالكركم والبزار والملح والفلفل األسود .
 بعض العائالت تضيف المستكة، وورق الالورا، 

 والحبهان عند توفرها . في المناسبات الخاصة التي يذبح 
فيها حيوان لألكل، يستخدم لحم الذبيح لعمل المرق .
 استخدم نصف المرق للشوربة المغربية، والنصف 

اآلخر لعمل األرز األصفر .

 لعمل األرز :
 سخن الزيت أو أي دهن آخر في وعاء، وأضف عليه 

األرز .
 تبله بالكركم والبزار وحفنة ملح، ثم حمره سريعا

 أضف المرق ثم أطبخ األرز . ستعطيه التوابل اللون 
األصفر .

قدمه مع اللحم الذي عملت منه المرق .

أرز أحمر بالفراخ
ROZ AHMAR BEL FERAKH

 
بعد أكثر من عشرين عاما من الجفاف، تقلصت قطعان 

البدو من الخراف البرقي ألكثر من النصف، فبدأت 
العائالت في تربية الدواجن في فناء المنزل، كما تم 

تأسيس مزارع دواجن في مطروح . وأصبحت العائالت 
البدوية تأكل الدواجن بانتظام اآلن، وتستخدم األنواع 

المحلية منها في الطبخ وعمل المرق .
األرز األحمر بالفراخ هو طبق بدوي شائع يؤكل في

المنزل وفي كل المطاعم البدوية في مرسى مطروح .
أحيانا يتم استبدال األرز بالمكرونة اإلسباجيتي، والتي 

تطهى مباشرة في الصلصة .
 حمر بصلة في زيت مع بزار، فلفل أسود، وشطة 

 حمراء ، ثم حمر الدجاج المقطع إلى أربعة أجزاء حتى 
يحمر .

إرفع الدجاج، وضعه جانبا .
إخلط الطماطم مع البصل لعمل صلصة .

إطبخ وعاءا من األرز األبيض بالطريقة المعتادة .
أضف الصلصلة إلى األرز وقدم الدجاج فوقه .
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دهن الخراف
عادة ما يحتفظ البدو بدهن الليه وشحمها، ويعطي الخروف 

البرقي عادة كيلو جراما من الدهن .
للحصول على دهن الخروف أو الماعز :

 سخن دهن اللية والشحم في وعاء، وأضف الملح والكركم 
والثوم .

عندما يسيح الدهن، وتبدأ األجزاء الصلبة في االحمرار حتى 
تصل للون البني أرفع الوعاء من على النار، وصفي الدهن .

ضع الدهن في برطمانات وغطيها . هذا الدهن يمكن أن 
يحفظ في درجة حرارة الغرفة لعدة أشهر .

أكالت / أطباق اللحم والدجاج
شوربة مغربية

SHORBA MAGHREBEYYA
 

الشوربة المغربية موجودة في كل دول شمال أفريقيا . في  
مصر لها شعبية كبيرة بين بدو مطروح . وتقدم كطبق 

أول، أو مصاحبة للطبق الرئيسي .
قطع معدة الخروف إلى قطع صغيرة، إلى جانب الكبدة، 

والقلب، ودهن اللية . حمرها بسرعة مع الفلفل األخضر .
تبلها بالملح والفلفل األسود والبزار والكركم .

أضف صلصة الطماطم أو الطماطم . اطبخها حتى تتفكك 
الطماطم، وتصير الصلصة أكثر سمكا  .

زود شوربة اللحم، أو الماء إذا لم تتوفر الشوربة .
زود الكسبرة والبقدونس والشبت ولسان عصفور  .

بعد أن ترفع الشوربة من على النار أضف لها نعناع 
مطروح المجفف المطحون قبل التقديم .

دشيشة بالقديد
Disheesha bel giddeed

 
الشعير المجروش يقدم كشوربة أو كعصيدة حسب المناسبة،  
الذوق  الشخصي، الجو، والمكونات األخرى للوجبة . يمكن 
أن يستخدم فيه أي مرق، سواء من لحم الخراف أو الماعز 

أو البقر أو الدجاج .

كانت الدشيشة تمزج بصلصة الطماطم ثم تجفف في 
الشمس . في الماضي لم تكن الطماطم متوفرة طوال العام، 

فكانت العائالت تصنع الدشيشة الحمراء في الموسم وتخزنها 
لضمان تمكنهم من طهي هذا الطبق على مدار العام .
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يمكن عمل الكشك بالشعير او القمح المجروش، أو 
بدونهما . يسمي البدو الكشك بدون غلة زقزوق، ألنه يؤكل 

جافا، وملمسه في الفم يحدث صوتا كالزقزقة . وكان هذا 
الكشك يستخدم كبديل للبن الرايب، أثناء المواسم التي ال 
يتوفر فيها اللبن . ويمكن إضافة كشك زقزوق للرز أو 

الدشيشة إلعطاءهما طعما ثريا وناعما والذعا .

لبن بالحلبة
LABAN BEL HELBA

 
لبن الخض أو الرايب، هو طعام شائع يمكن أن يشرب، 

أو يضاف إلى الوجبات . ويستخدم إلضافة طعم لألرز، أو 
لتقليل حالوة الحلويات مثل المفروكة .

لعمل اللبن بالحلبة :
حمر بذور الحلبة بشكل خفيف حتى تفتح لجزءين .

إطحن البذور لبودرة ناعمة باستخدام الهون .
 أضف ملعقة شاي من هذه البودرة إلى وعاء من اللبن .

 يعطي هذا طعما قويا للبن، ويساعد في حفظه . يقدم 
المشروف دافئا أو باردا .

اللحوم المحفوظة
في المناطق الحارة الجافة يعد الحفظ بالملح في الشمس  

جزءا أساسيا من تراث الطهي المحلي . في مطروح تقليديا 
يجمع الملح من المالحات القريبة . معظم من يعيشون 

قرب منطغة مالحات مينا حشيش ما زالوا يحصلون على 
ملحهم من هذه المالحات، ويطحنوه بأنفسهم . بينما يشتري 

اآلخرون الملح الحجري من سيوة . حاليا يضاف الملح 
التجاري إلى هذين المصدرين  .

قدّيد
GIDDEED

 
ويعرف أيضا باللحم المقدد . كلمة قديد تعني أن اللحم تم 

تقطيعه إلى قطع صغيرة طويلة . وتتفاوت أطوال وأشكال 
اللحم المقدد، ما دامت صغيرة بما يكفي كي تجف بشكل 

جيد .
لعمل القديد قطع اللحم إلى مكعبات  (يفضل لحم الخراف 
أو الماعز) مع دهنها . مرر قطع اللحم على ملح مطحون 

ناعم، وبزار، وكركم حتى تغطيها . يحتاج اللحم عشرة 
أيام ليجف في الصيف، وأكثر في الشتاء . إحفظ اللحم في 

مكان جيد التهوية بعيدا عن الحشرات .
لتأكل القديد يحتاج اللحم المجفف للنقع ثالث ساعات في 

الماء .
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األلبان المحفوظة
 كشك

KISHK – Ark of Taste
 

مثل عديد من الشعوب، من شمال أفريقيا إلى القوقاز، و 
لدى بدو مطروح طريقتهم الخاصة في عمل الكشك . فهم 
يستخدمون لبن الماعز، بدال من لبن األبقار أو الجاموس 

الذي يستخدم في صعيد مصر، كما أنهم يضيفون إليه 
الشعير بدال من القمح .

في الماضي، عندما كانت النساء تتواجد مع القطعان، 
كانت الخراف تفصل عن مواليدها  أثناء الليل، وكانت 

اإلناث تحلب فيالصباح قبل ضمهم لباقي القطيع . وعادة 
كان يتم عمل الكشك في آخر الشتاء وأول الربيع، عندما 
تكون المراعي في أفضل أحوالها، ثم يخزن لباقي العام .
اليوم عادة ما يتم عمل الكشك عند الحاجة إليه بلبن يتم 

شراءه من السوق  .

لعمل الكشك يجب ترك اللبن ليتخمر طوال الليل ) في 
الصيف ( أو لمدة يومين ) في الشتاء .( ويتم وضعه في 
جردل مخصوص، والذي تتبقى فيه الخميرة من الكشك 

السابق . يتم خضخضة اللبن المتخمر في علبة أو 
برطمان . تقليديا كان اللبن يخمر، ويخضخض في عبوة 

تسمى قربة تؤخذ من أمعاء الجدي ، بعد أن تنظف 
وتملح .

بعد أن تنزع القشطة، يوضع اللبن المتبقى في قماشة 
خفيفة ويصفى حتى ال يتبقى فيه أي سوائل . ويحفظ اللبن 

المصفى والذي يسمى جميد لالستخدام الحقا .
عندما يتوفر جميد كاف، يبخر الشعير المدشوش، 

ويضاف إليه الجميد، حتى يصبح المنتج جاهزا لألكل في 
المستقبل . يخلط الشعير المدشوش والجميد ويشكالن على 

شكل كور تترك لتجف في وعاء مغطي بقماش خفيف 
لمنع الحشرات . تستغرق هذه العملية خمسة أيام في 

الصيف، وقرابة أسبوعين في الشتاء .

للتقديم : إغلى الماء، ثم أضف الكشك، ويمكن إضافة ملعقة 
من الزبدة . في مطروح عادة ما يؤكل الكشك بالملعقة .
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في الوقت نفسه حمر بعض البصل المقطع في الزيت في 
وعاء منفصل .

ضع الكرشة والماء مع البصل .
إطهيها مع الطماطم والفلفل األحمر .

عندما ينضج اللحم تماما، أضف الخضروات  (أي 
خضروات متوفرة، لكن عادة ما يتضمن بصل صغير، 

جزر، كوسة، بطاطس، إلخ).
أضف الماء ( بكمية أكبر مما تفعل في أطباق أخرى، ألن 

الكسكسي سيمتص جزءا منها) واستمر في الطهي حتى 
تنضج الخضروات  .

يمكنك أيضا أن تستخدم الشبت والبقدونس والكسبرة 
والثوم إلخ . وتضيفهم في النهاية .

للتقديم :
اضف قليال من سائل الطبيخ للكسكسي حتى يمتصه ، لكن 

ال يصبح رطبا للغاية .
ضع الكرشة والخضروات على الكسكسي .

   
BEGGINA

بجينة هي وجبة خفيفة مسكرة مصنعة من دقيق الشعير .
عادة ما تؤكل في العصر، أو يأكلها الرعاة عندما 

يحتاجون لبعض الطاقة  .
حمر الشعير حتى يستوي تماما .

بعد أن يبرد، اطحنه بالمطحنة الحجر (الرحايا).
أنخل الدقيق .(إذا لم تستخدم كل الدقيق، يمكنك تخزينه 

لالستخدام فيما بعد).
يمكن إضافة السكر البودرة في هذه المرحلة، ونخله مع 

الدقيق .
تدريجيا أضف الزبدة أو زيت الزيتون حتى يغلف دقيق 

الشعير .
أضف الماء بالتدريج حتى تبدأ العجينة في التشكل . لو لم 
تضف السكر في الخطوة 3 ، أذب بعض السكر في الماء 

قبل أن تعمل العجينة  .
شكّل العجينة في شكل قطع صغيرة يمكن أن تؤكل كوجبة 

خفيفة  .
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 كسكسي الشعير

الطريقة التقليدية األخرى لتحضير الشعير هي الكسكسي، 
وهو طبق يصنع في باقي مصر من القمح، ويؤكل مُحلى .

في مطروح يقدم كسكسي الشعير مع الطعام، وأطباق 
اللحمة، وقليال ما يحلى .

 كسكسي بالكرشة
Couscousi bel kirsha

 
الكرشة هي معدة الخروف، ، وتطبخ عادة في المنزل،  

ويندر أن تجدها في المطاعم . حساء الكرشة عادة ما 
يختلف في الطعم في كل مرة يعد، الستخدام بواقي 

الخضروات المتاحة (بسله، قرع، كوسة، جزر إلخ) .
الخضار األساسي فيها هو البصل، ويضاف كامال، 

ويحمر أثناء طبخه .

لعمل الكسكسي :
 قلب الشعير المجروش مع دقيق القمح، ودقيق الشعير .

استخدم 250 جرام لكل 6 أشخاص .
 أضف الماء بكميات صغيرة، واستخدم راحة يديك للف  
 أجزاء صغيرة من العجين بين يديك . كرر هذه العملية 

.حتى يتحول كل الدقيق إلى كور صغيرة هي الكسكسي .
استخدم مصفاة مناسبة الحجم لنخل الكسكسي

 الكتل الكبيرة تحتاج لتكرار العملية رقم 2 ، مع إضافة  
دقيق الشعير

 عند االنتهاء من تجهيز الكسكسي، عرضه للبخار لمدة  
 30 دقيقة في وعاء تجهيز الكسكسي . (وعائين يوضع 
أحدهما فوق الثاني، ويكون الواعي العالي به خروم).

 إخرج الكسكسي من وعاء التبخير، وأفرده . أضف قليال  
 من الزيت وقليال من الماء، وقلبه بملعقة خشبية . إنخله 

مرة ثانية إذا تحول لكتل أو تشابك .
 أعد الكسكسي لوعاء البخار لمدة ساعة أو ساعة ونصف  

حتى ينضج .

لعمل حساء الكرشة :
ضع الكرشة المنظفة على قليل من الماء الذي يغلي ) كمية 

الماء الكبيرة ستخفف طعمها ( ، أضف عصير الليمون .
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الشعير
شعير 

She`eer

تقليديا كانت العائالت البدوية في مطروح تقوم بعمل 
الدقيق من الشعير وليس من القمح، ويستخدمون حجر 
الرحاية الذي قد يبقى مع العائلة ألكثر من مائة عام  .

هذا التقليد بدأ في االختفاء، مع التغييرات في طرق 
الحياة، ودخول العيش المصنوع من الدقيق، والذي أصبح 

شائعا في المخابز . يستهلك طحن الدقيق وقتا كبيرا، 
فالمطحنة التقليدية الصغيرة تطحن حوالي كيلو جرام 

واحد في اليوم . وتوضع الحبوب في منتصف المطحنة، 
والحبوب التي تقع تجمع على قماشة ثم يعاد طحنها .

ويطحن الدقيق بكميات صغيرة كي يكون طازجا، ويحتفظ 
بفوائده الغذائية وطعمه  .

في مطروح يعد الشعير أكثر شيوعا من القمح، ألنه 
يتحمل البرودة بشكل أفضل، ويتطلب ماءا أقل . تقليديا 

يحتوى العيش البدوي على كمية صغيرة من دقيق القمح، 
مخلوطا بالشعير أو بالقمح المستورد، كي يساعد العجينة 

على الوصول لقوام مرن .

تقوم العائالت البدوية بخبز العيش الطازج بكميات كبيرة 
بشكل منتظم، ثم تضعه في الفريزر . وقد أصبح عيش 

الشعير أقل انتشارا هذه األيام، نظرا لتوفر القمح في 
األسواق  .

هناك عدة طرق للخبيز :

  يخبز هذا الخبز بلصق دوائر العجين على جوانب  •
 فرن تنوري دائري . وهذا النوع من الخبز اختفى تقريبا 

من مطروح .

 خبز : يخبز في فرن طيني، وقوده من الحطب . ويشبه   •
 العيش البلدي واسع االنتشار، ولكنه كخبز يفرد ليكون أقل 

سمكا  .

 مجردق : هذا الخبز الرفيق المبطط يخبز على صاج   •
ساخن على البوتاجا .

قرّصة : تقليديا يخبزه الرعاة، أو آخرين في الصحراء 
 (مثل من يقومون برحالت صحراوية) . بعد أن توقد النار 

لعمل الشاي، تشكل العجين من الدقيق (قمح أو شعير، أو
خليط بينها) والماء والملح في شكل قرص . يبعد الفحم 
جانبا، وتوضع القرصة على الرمل الساخن والجمرات .
ثم تغطي بالجمرات وتترك لتخبز لمدة عشر دقائق على 

جانب، ثم تقلب على الجانب اآلخر . قبل أن يؤكل يجب أن 
ينفض القرص لتنظيفه من الرمال . هذه الطريقة مماثلة 

للطريقة التي تستخدمها قبائل العبابدة والبشارية في جنوب 
البحر األحمر .
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المكونات األساسية
بزار مطروح

Bzar matrouh
 

بزار هي خلطة توابل أساسية في العديد من المطابخ  
ّار . وتختلف مكوناته من  العربية، عادة ما تُشترى من العط

مكان لمكان، حيث يعطي البزار نكهة المطبخ المحلي 
الخاصة لكل طبق يستخدم فيه . والبزار هام جدا لتتبيل 

اللحوم والدواجن واألسماك واألرز والبيض 
والخضروات . المكونات الرئيسية لبزار مطروح هي 

الكركم، الفلفل الحار، الفلفل األسود، الكمون، 
والكسبرة المطحونة، وأحيانا يضاف إليه توابل أخرى 

مثل القرفة  .
ويعد البزار أساسي في المطبخ البدوي إلى جانب الكركم، 

والفلفل الحار، والفلفل األسود  .

نعناع مطروح
Ne`na` matrouh

 
نعناع مطروح مختلف عن أنواع النعناع المصرية 

األخرى، ويشتهر بطعمه القوي والذي يعزوه األهالي إلى 
ملوحة التربة والرياح الساحلية . ويستخدم النعناع الطازج 

في عمل شاي، عادة ما يخلط مع الشاي األخضر وكثير 
من السكر . كما يجفف النعناع ويستخدم إلضافة نكهة لعدد 

من األطباق مثل الشوربة المغربية . معظم العائالت 
البدوية تزرع النعناع قرب منازلها، أو في حوش 

المنزل ، كما يباع النعناع أيضا في األسواق المحلية .
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خالل السنوات العشرين األخيرة تعرضت منطقة ساحل 
مطروح لجفاف طويل أثر سلبيا على المراعي وعلى 

محاصيل الشعير . تقلص متوسط سقوط األمطار السنوي 
إلى 140 مليمتر بين عامي .2010 و 1995 وللتأقلم 
مع الجفاف قامت عائالت عديدة بتقليص حجم قطعانها 

بنسبة %50 وفي بعض المناطق بنسبة .%90 وأصبح 
من الصعب العثور على األعشاب البرية واألطعمة 
األخرى مثل الكمأ، والذي أصبح يجلب من مناطق 

أخرى مثل شرق ليبيا . ورغم قيام بعض العائالت بتنويع 
أنشطتها المدرة للربح، مثل تربية الدواجن، إال أن الكثير 

من البدو قد هاجروا للمدن، وأصبحت الحياة الرعوية 
التقليدية مهددة باإلندثار بين األجيال الشابة  .

(سقوط المطر السنوي لمحطة 
مطروح) وكيل وآخرون،

1999 ومعمل المناخ، أرك

المصدر : دواوود، إبراهيم 
(2015) استراتيجيات 

المجتمعات البدوية التي تواجه 
الجفاف في منطقة الساحل 

الشمالي الغربي لمصر :
دراسة لوادي نغميش .

(أطروحة دكتوراه) معهد 
باريس للتكنولوجيا
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وتعتمد الزراعة المحدودة في مطروح ) التين، والزيتون 
والعنب، باإلضافة إلى الشعير والبطيخ الصحراوي (

على األمطار الساحلية . سكان مطروح يزرعون 
الشعير، بدال من القمح، لمناسبته للتربة الجافة والجو 

األكثر برودة . اليوم تساعد الخزانات الجوفية، 
ومشروعات الري المدرجة في الوديان على جمع مياه 
األمطار، وتقدم طرقا جديدة للبدو كي يعيشوا باستدامة 

في حياة مستقرة  .
وتسعى التطورات االقتصادية الحديثة مؤخرا لالستفادة

من السياحة ) حيث يزور مطروح نص مليون سائح كل 
صيف ( لتطوير الثقافة المحلية واستخدام األرض .
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الخروف البرقي، الذي يعرف بليته الكبيرة، هو أهم 
الحيوانات التي يتم تربيتها في مطروح . وهو معروف 

على مستوى الشرق األوسط وشمال أفريقيا للحمه 
وصوفه، والذي يستخدم في نسج الكليم التقليدي . ورغم 

ان معظم بدو مطروح أصبحوا مقيمين، وليسوا من البدو 
الرحل، إال أن رعي األغنام ال يزال جزءا أساسيا من 

ثقافتهم . وعادة ما تقوم كل عشيرة بترك أغنامهم 
وماعزهم تحت رعاية بعض الرعاة من العائلة .

في السنوات األخيرة هدد الجفاف التنوع البيئي، وأدى
إلى تقلص عدد حيوانات الرعي بنسبة .%50 وكان 

على البدو أن يبقوا الحيوانات قريبا من آبار المياه، كما 
لجأوا إلى شراء العلف التجاري لتغذية قطعانهم .
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أكل من البر
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حملة سلو فيش الدولية
  (الحملة الدولية لألكل البطئ للسمك).

تؤمن سلو فوود فيما يتعلق باألسماك، مثل الحال مع 
الزراعة، أن كل فرد يمكن إن يساهم بطريقته / ها بشكل 

صغير في تغيير آليات نظام األكل العالمي الذي يعتمد 
على اإلستغالل المكثف للمصادر والعمالة .

ونحن نعيد اكتشاف تنوع من الطعوم المنسية، والتي
يمحيها نظام السوق العالمي، ونخلق وصفات جديدة أو 

معدلة . ونسعى الستعادة الحكمة التقليدية لمجتمعات 
الصيد، والتي حافظت في حاالت كثيرة على نظام 
استمر ألجيال طويلة فيما يتعلق باألنظمة الغذائية، 
وقامت بحماية المصادر المعروفة وغير المعروفة 

لألنهار، والبحيرات والبحار . كل هذه هي جزء من 
قصتنا المجمعة ومن هويتنا  .

من هذه الروح تقوم الحملة الدولية لألكل البطئ للسمك
ببدء والتعاون مع مبادرات تدعم الصيد التقني وأنواع 
األسماك المهملة وتلهم التفكر في حالة وطريقة إدارة 

الموارد البحرية . وكي تلقى النجاح، هذا التفكر يجب أن 
يبدأ على المستوى المحلي .



شعار صيادي مطروح
تم تأسيس شعار لمنتجات صيادي مطروح عام 2017

بدعم من مشروع نيمو وتعاونية صيادي مرسى 
مطروح . جاء الشعار نتاجا لسلسلة من المقابالت 

المجتمعية التي ناقشت تحسين تسويق السمك المحلي، 
وتمكين صغار الصيادين في سلسلة القيمة . تعاونية 

الصيادين تملك الشعار، وتشرف على استخدامه، 
وتسويقه بين الصيادين، والتجار، واألسواق، والمطاعم 
كعالمة لضمان الطزاجة والجودة واالستدامة . وتسعى 
التعاونية عن طريق تسويق مبادئ  الشعار ) مثل أكل 

المنتج المحلي والمنتجات المستدامة ( إلى حماية، 
والحفاظ على، واستعادة، ودعم التراث الطبيعي، 

والثقافي لساحل مطروح .

8
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واألنظمة البيئية . كما تساهم في إعادة إحياء الطرق 
التقليدية في تجهيز الطعام، وتحافظ على السالالت 

المحلية، وأنواع النباتات المحلية األصلية .

أرك أوف تيست : قائمة للطعام التقليدي الذي يوشك على
االندثار .

إيرث ماركتس : أسواق األرض، أسواق المزارعين
حيث يبيع منتجوا الطعام منتجاتهم المحلية، الموسمية .

رابطة طهاة سلو فوود : مشروع يقوم الطباخون من
خالله بدعم صغار المزارعين ومنتجي الطعام 

) المسؤولين عن التنوع البيئي ( باستخدام منتجات من 
بريزيديا، وأرك أوف تيست، إضافة إلى الفاكهة 

والخضروات واألجبان المحلية في مطابخهم وأكالتهم  .

00001حديقة في أفريقيا : مشروع يهدف إلى خلق
حدائق طعام جيدة، ونظيفة وعادلة في المدارس 

والمجتمعات األفريقية، لرفع الوعي بأهمية التنوع 
الغذائي، والطعام الطازج .



سلو فوود هي مؤسسة دولية لها أعضاء في أكثر من 
160 دولة حول العالم . تسعى المؤسسة إلى دعم 

الوصول إلى أكل جيد ونظيف وعادل للجميع . تؤمن 
سلو فوود أن الطعام مرتبط بنواحي عديدة أخرى للحياة 

منها الثقافة، والسياسة، والزراعة، والبيئة . من خالل 
اختياراتنا في الطعام يمكننا أن نؤثر بشكل جمعي على 

كيفية زراعة وإنتاج وتوزيع واستهالك الغذاء، مما 
يساعد في خلق تغيير إيجابي وذو معنى . شبكة سلو 

فوود في مصر تضم عددا من الناشطين الغذائيين، 
مقسمين إلى أربع مجموعات محلية . تهدف انشطتها إلى 

حماية التنوع الغذائي، ودعم الزراعة المستدامة، ورفع 
الوعي بين المستهلكين عن أهمية األكل المحلي 

الصحي . األعضاء الناشطون هم مزارعون صغار، 
وطباخون، ومدرسون، وطالب، وزراعيون، 

وصحفيون، وأكاديميون، ومجموعة أخرى من خلفيات 
متعددة، كل منهم يثري الشبكة بخبراته . وتقوم شبكة سلو 

سلو فوود
 في مصر

فوود مصر بتنفيذ المشروعات التالية :

مشروعات بريزيديا تدعم إنتاج الطعام الجيد المعرض 
لخطر اإلندثار، وتحاول حماية األقاليم الخاصة 

6
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 مشروع
 نيمو

يعمل مشروع نيمو مع المجتمعات الساحلية في مطروح 
لتحول المصايد، والمصادر الساحلية إلى  مصادر دائمة 
االستدامة لكسب العيش . يهدف المشروع إلى مساعدة 

المجتمعات الريفية على االستفادة من إمكاناتهم الخاصة 
كمنتجين لمنتجات جيدة في األسواق، سواء المحلية عن 

طريق ربطها باألنشطة السياحية، أو على مستوى الدولة 
ككل تحت شعار طعام مرتبط بمكان انتاجه .

 
دخل مشروع نيمو في شراكات مع المؤسسات المحلية 

لتحديد سالسل القيمة االستراتيجية، وعمل على دعم 
إدارة المصادر الجماعية . وقد وافقت رابطة الصيادين 
على استخدام بروتوكول عالمة تجارية موحدة لتحسين 

سالسل التبريد وتسويق مصايدهم على المستوى المحلي 
والقومي . ويدعم ذلك استخدام طرق ومعدات مستدامة، 

واحترام للموسمية وحجم الصيد المناسب  .

 
لمساعدة الصيادين المحليين في الوصول إلى معايير 

رسمية للسوق، وفر مشروع نيمو دعما للبنية التحتية، 
والمعدات للمساعدة في الحفاظ على جودة األسماك بين 
الجمع، والتعبئة، والتخزين والبيع . ونتيجة لذلك أصبح 

لدى كل المشاركين في سلسلة القيمة ) والتي تضم مراكز 
األبحاث العامة، التعاونيات والهيئات والمحلية، التجار، 

أصحاب المحالت والمطاعم ( فرص للتواصل مع 
بعضهم البعض . فوجود سلسلة متكاملة لتوريد األسماك 

يساعد في على الحفاظ على أسعار أعلى وأكثر عدال 
لتفيد الصيادين الذين لم يكونوا يحصلون على القيمة 

الحقيقة لبيع أسماكهم، كما تفيد المنتجين اآلخرين .



المقدمة
مرسى مطروح هي مدينة مصرية صغيرة على الساحل 
الشمالي الغربي لمصر . يرتبط تراثها المطبخي بأطعمة 

السهول الساحلية . معظم األكالت التقليدية مرتبطة 
بالقواعد التاريخية إلنتاج الطعام : محدودية الزراعة على 

ماء المطر، وتربية الخراف والماعز . مؤخرا أدى 
التطور في قطاع الصيد إلى توسع في استخدام السمك 

في األكالت المحلية .

شعبية مرسى مطروح في شهور الصيف تعطي 
الزائرين فرصة للوصول إلى المنتجات المحلية، مما 

يساهم بشكل مباشر في الدخل المحلي . يلقى هذا الكتيب 
الضوء على التراث الغذائي الثري لمرسى مطروح من 

المصايد المحلية، إلى األكالت البدوية . ويهدف إلى 
عرض، والتوعية بالتراث الغذائي الخاص بالمكان، 
والمعرض لخطر االندثار . هذه المطبوعة هي نتاج 

لجهود التعاون بين مشروع نيمو، والعائالت التي 

يرعاها وسلو فوود مصر، ومؤسسة سلو فوود للتنوع 
البيئي، ومرسى مطروح كونفيفيم، فرع محلي لسلو 

فوود مصر  .
مينار مِعبد، منسقة سلو فوود مصر
ماريو ميتشيليني، منسق مشروع نيمو
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أكالت 
من البر 
والبحر :

 
وصفات طبخ 

تقليدية 
وحديثة من 

مرسى 
مطروح 


