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ةمعاِلم  اللبناني:  املطبخ  تراثي 



 ةـي  ــنِ ــغَ ـَسْعـيًـا ِإلى ِإبراز تُـراثنا في جميع نواحيه ال
 مركز التراث اللبناني
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 المركز ديرُ مُ يَفـتَــتِـح اللقاَء 
 بـيــري زغـنــر هـالشاع

 (نيسان 4في  ـا بسبب العطلة الرسميةــي  ـ)استـثـنـائِ  0162يسان ن 5لثلثاء اَء اــســم 0066 الساعة
 رضي الطابق الَ   - مبنى الجامعة الجديد - عمالدارة الَ عدنان القص ار لِ ة ـي ـ ل  ـكُ    - 063القاعة  

  يروتــب -قريطم 



 ... تراٌث بات عالمي اَأرضــنــا الـَخــي ــَرة نِــتــاجُ 
 حارثًا فحاصًدا زارًعا مُ  0رضالَ نسان اللبناني مع الِ  عالقةُ حّلي عنا المَ ساس مجتمفي أَ  *

 .مستهِلًكا ًياـق  ـًنا متلو مواطأَ  ،ًجاتِ نْ مُ فَ  
 .رضنا محلًيا وعالمياً لى التسويق ناشًرا نتاَج أَ من الحصاد ينتقل المزارع اللبناني إِ  *
 ظ ت ُتجَمع وُتَخز ن؟ وكيف كانت ُتحفَ ما هو مفهوم الـمونة في جرودنا والجبال؟ كيف كان *

 الشكل والمذاق؟ بةَ طيّ  ةً جحتى نهاية الموسم طاز  
  هِ ه بَأرضِ ، وهذا ما يفس ر تعلُّقَ ِإلى جيل رض عالمُة اللبناني ينقله من جيل  االرتباط بالَ  *

 ليها.عودة إِ لل ه الدائمَ ينما حـّل، وحنينَ أَ  هِ ومطارحِ  هِ وناسِ  
  لى مشاريعَ مي إِ ها العلْ رضه، وحو ل بُعدَ لموارد أَ  ملّيةالع االستمراريةَ  ن اللبنانيُّ م  كيف أَ  *

 العالم؟ ت رائدًة فيباتَ  طعمية  ومَ  نتاجية  وإِ  زراعية  َأنشطة  ها في قَ قها وطبـ  ها وحق  دَرسَ  
 ها في الحراثة والزراعة والحصاد؟يستخدمُ  التي كان اللبنانيُّ  دواتُ ما هي الَ  *
 كوالت مأْ و ُمتابًعا؟ وما هي تقاليُدها في زارًعا أَ  تابعها اللبنانيُّ السنوية التي يُ  ما المواسمُ  *

 عياد والمناسبات والضيافة؟الَ  

 



 لذكرى لبربارة، كعك العباس عيد اقمحية لاللصليب، لعيد اهريسة روزنامة اللبنانية0 الال من *
 لخ...إِ لخ... إِ ، نّ ول سِ أَ الحتفال بل ةـي  ـنـِ يـْ عاشوراء، المغلي للوالدات، السنَ  

 في غياب اللحم والدجاج والسمك، كانت المخلوطة صحن الشتاء، يرافقه صحن البرغل  *
 الصيام. من حواضر البيت، اقتصاًدا َأو احتراًما تقاليدَ  كوالتٌ دفين، ومأْ بِ  

 خرى0 أُ  خرى من تقاليدَ أُ  كوالتٌ كوالت اللبنانية التراثية مأْ ت على المأْ مع الوقت دخلَ  *
 رمنية وسورية وغيرها، ...عثمانية )المشاوي، الشيش طاووق، ...( وفلسطينية  وأَ  

 وموسمية اجتماعية محلية  ج تقاليدُ مع العناصر الزراعية الطالعة من َأرضنا كانت تُنسَ  *
 المطبخ ناصر حول عرت تطوّ  ةٌ هنيّ  ةٌ رضيّ  يشةٌ وتالق  وعِ لبنانية نموذجية  حياة وطريقةُ  
  عالـمية.  ه حتى باتت اليومَ ـبُ ـطايالذي انتشرت أَ اللبناني  

 
 تقدمة من وزارة السياحةَور0 ــالصُ 
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