توكات
ميكن تجهيزه بالعنب أيضا.
وإن الكعك الساده يسمى بـ
(كعك توكات).

إن (مادمياك) هي نبتة تنشأ يف املناطق القريبة من
الشامل يف أناضول الوسطى خالل شهر مايو .ميكن
تناولها يف فصلها طازجا ،وميكن أيضا تجفيفها ألكلها يف
الشتاء .وميكن طبخها مع اللحم املقدد والحلبة ،وميكن
أيضا طبخها بقطع اللحم وكثري من الثوم والبهارات.
إن أكلة (بهلييل بيالف) هي من أكالت األفراح يف مدينة
توكات ،ويتم طبخ اللحم يف هذه األكلة من لحم أضالع

وذراع الخروف .توضع اللحوم يف صوص اللنب والصلصة
وتقىل يف الزيت الساخن وسلق باملاء املغيل بعد ذلك.
ويطبخ بيالف الربغل من مرقة اللحم املغيل والزبدة.
وتوضع اللحوم عىل الربغل وتقدم بهذا الشكل.

كانت نساء أناضول تستعمل الحمص والدقيق
التي هي املادة األساسية عندها من أجل تخمري
الخبز قدميا .ويوجد يف مدينة توكات ،صانع
الكعك املشهور بصناعة الكعك من خمرية
الحمص كتقليد عائيل منذ  127سنة ويستمر
من األب إىل األوالد .إن طعم هذا الكعك اللذيذ
مخفي يف الصرب الذي تتطلبه صناعة الخمرية.
وإن هذا الكعك الذي يصنع بالجوز أو ساده،
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إن قضاء (زيال) يف مدينة توكات،
معروفة بكروم العنب .توجد
أنواع مختلفة من العنب يف هذه
األرايض وإن (دبس زيال) الذي
يصنع من أنواع العنب هذه ،هو
دبس أبيض ونافع جدا.

وأما (كوما) الذي يصنع من
أعناب (زيال) الال مثيل لها ومن
جوز (نكسار) منذ سنني قدمية
جدا يف مدينة توكات ،هي حلوى
طبيعية وصحية وال تحتوي عىل
مواد غري طبيعية .إن الجوز الذي
يتم صفه عىل الحبل ،يجفف
بعد وضعه يف (بوملاج هاسودا)
املصنوع من العنب.

ال تغادروا مدينة توكات دون
الرشب من مياه (نكسار) ،ودون
تذوق كباب (توكات) ودون رشاء
دبس (زيال) ،و ترهانا ،و كوما،
و لب الفاكهة املجففة ،و سجق
بيز ،ومرمالد مثرة الورد ،ومخلل
العنب ،ونبيذ محلب.

نكهة
إن طعم اليربق يف توكات هو من
النكهات املشهورة أيضا .وميكن
االحتفاظ بأوراق العنب التي يتم
قطفها من كروم (كازوفا) ملدة
طويلة بعد غليها ومتليحها.

يتم استعامل أوراق العنب كثريا
ويف أكالت مختلفة يف مطبخ
توكات .وإن بعضها هي ورق
العنب بالفول واللحم والربقوق،
و بات بالجوز .يتم تجهيز
(بات بالجوز) الذي هو من
أهم األكالت يف مطبخ املنطقة،
بالعدس األخرض والربغل والنعناع
الطازج ،والبقدونس ،والبصل،
والشمرة ،والريحان ،والطامطم،
والجوز .هو طعم لذيذ وصحي
ومختلف .ويؤكل بورق العنب أو
الخبز املقمر.

إن حلبة توكات التي تصنع مبزج مسحوق الحلبة التي
يتم الحصول عليها بتجفيف وطحن بذور نبتة الحلبة
مع صلصة الفلفل املنزلية والجوز والثوم والنعناع
وزيت الزيتون وامللح ،هي أكلة تؤكل بدهنها عىل

الخبز غالبا .ويتم استعاملها كصوص أيضا يف مطبخ
توكات .يتم تجفيف اللحوم بعظامها بعد متليحها
ودهن الحلبة عليها يف األشهر الصيفية .ويتم استعامل
هذه اللحوم يف أشهر الشتاء.

يتم صنع الكشكك يف توكات بشكل مختلف قليال عن
املدن األخرى .يطبخ الكشكك بغيل لحم العجل الكامل
مع الربغل عىل النار الهادئة ووضعه يف الفرن بعد
ذلك .يوضع الكشكك املجهز يف املساء داخل الفرن،
ويخرج من الفرن يف الصباح ويؤكل مع الشاي باشرتاك
واألقارب.
الجريان

إن (بيز سجق) الذي يعرف باسم (السجق امللبس)
أيضا ،هو طعم تقليدي خاص مبدينة توكات ويتم
إنتاجه من لحم العجل  100%وله طعم أكﺮﺜ كثافة
ونكهة بالنظر إىل أنواع السجق األخرى .إن هذا
السجق الذي يتم ملئه يف أكياس قامش يقال لها (مرمر
شاهي) ويتم تجفيفه ملدة  12يوم ،هو صحي وطبيعي
يف نفس الوقت.
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توكات
إن مطبخ توكات الذي يحمل آثار الحضارات التي استضافتها هذه املدينة عرب
تاريخها الذي ميتد إىل قبل  6000سنة ،امتزجت بالخصائص الثقافية املتنوعة
والغنية جدا.
وإن مدينة توكات متلك ثقافة الطعام والقيم
الفولكلورية والعادات والتقاليد التي وصلت إىل يومنا
هذا دون أن تتغري عرب مئات السنني .وميكن رشاء
املنتجات املحلية يف سوق مصيف سالمان الذي يقع
يف رشاديه.
إن أهم ميزة لبيوت مدينة توكات التقليدية ،أن أحد
غرفها الكبرية تخصص كمطبخ .يسمى املطبخ بني
الشعب باسم (إيشوا) أو (أشغانا) .إن األرضية مغلفة
بلبنات القرميد التي تذكر بشهد العسل .يوجد موقد
أريض يف زاوية من الغرفة ،ويوجد يف زاوية أخرى
خزانة األطعمة املجففة واملعلبات والصلصة والجنب
واليربق .ويوجد أيضا مستودع مقسم لالحتفاظ
بالبقوليات والحبوب .وتوجد يف منازل الكرم ،فرن
الكباب وغرفة الرشبات التي يتم فيها عرص العنب.
إن مدينة توكات معروفة بأراضيها الخصبة أيضا إىل
جانب قيمها التاريخية والثقافية .يتم تلبية معظم
احتياجات الخضار والفواكه يف البحر األسود وأناضول
الوسطى من مدينة توكات .ميكن زراعة جميع
املنتجات الزراعية يف سهول توكات الخصبة.
إن أشهر طعم يف توكات هو كباب توكات .إن ﴎ لذة
كباب توكات مخفي يف املنتجات الطبيعية التي يتم
إنتاجها يف املنطقة .يتم اختيار الطامطم من سهل
(كازوفا) الذي يقع بني توكات  -تورهال ،واللحم
من غنم قاراقايا التي ترعى يف املصايف ،والفلفل
والبطاطس والباذنجان والثوم من محاصيل املنطقة
وبعناية فائقة.
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ولهذا إن ألذ كباب يف توكات
ميكن تناوله بني أشهر نيسان
وترشين األول .وإن من أهم
مزايا كباب توكات هو أنه يطبخ
يف فرن يتكون من ستة أقسام
تم تصميمه خصيصا لذلك.
ويجب أن تكون مدة الطبخ 40
دقيقة تقريبا يك تحمر البطاطس
ويكون اللحم طريا ورطبا وباللون
الذهبي.
ولهذا ،ميكنكم تذوق شوربة
(باجاقيل) التي هي نكهة أخرى
خاصة باملنطقة خالل انتظاركم
لكباب توكات .هي شوربة
تطبخ بالعدس األخرض والحمص
والشعرية .تقدم بالنعناع الكثري.

توكات

سامسون
إن (جاكايل خان) هو دار للمسافرين تم إنشاؤه يف
عهد دولة سالجقة األناضول ،كانت متر به القوافل
املسافرة عىل طريق الحرير .تم ترميمه ويتم تقديم
الخدمات فيه كمطعم يف يومنا هذا .وميكنكم أيضا
تذوق البيض بالطامطم املشهور يف (جاكايل خان)،
تطبخ هذه األكلة بالطامطم اللذيذة التي يتم زراعتها
يف املنطقة.

إن (بافرا نوكولو) هي حلوى عجني بدون رشاب السكر،
يتم تجهيزها بفتح العجني الرقيق ورش العنب والبندق
والجوز عليه .ويقال أنها كانت األكلة املفضلة لبحاري
البحر األسود يف األزمنة املاضية كونها أكلة مقاومة
ومليئة بالطاقة وسهلة االحتفاظ.

إن الزراعة متطورة يف قضاء بافرا
مع سهولها الخصبة .وإن بطيخ
بافرا الذي ميتاز بطعمه الخاص،
يأخذ مكانه عىل الرفوف اعتبارا
من شهر متوز .وإن مملحات بافرا
ورغيف بافر ا هي من النكهات
املحلية األخرى.
قيفارمتا جارشامبا إنها نوع
من الحلوى تصنع برش البندق
والجوز الكثري عىل العجني املفتوح
باليد ولفه .ميكن أكلها سادة أو
بالرشبات حسب الرغبة .وتضيف
للضيوف القادمني يف األعياد
بشكل خاص

إن الجواميس التي تعيش يف (دلتا قيزيل إرماق)،
تتغذى باألعشاب وأعواد القصب الصلبة التي ال
تستطيع الحيوانات األخرى أكلها .إن الحليب الذي يتم
الحصول عليه من هذه الجواميس مغذي جدا وإن
قشطة هذا الحليب هي قشطة خاصة أيضا .فإن راحة
الحلقوم بقشطة الجواميس يف بافرا  ،يتم إنتاجها من
القشطة التي تصنع من حليب هذه الجواميس.

وإن الطعم الخاص اآلخر يف
جارشامبا هو السميد املقمر.

إنها مغذية وناعمة وخفيفة .ويجب استهالكها يف مدة
قصرية كونها تصنع بالطرق الطبيعية متاما .يتم إنتاجها
يف أشهر ترشين األول ومايو خاصة.
وتوجد يف بافرا املتاجر العائلية التي تقوم باإلنتاج
التقليدي عرب األجيال.

وإذا أردتم رشاء منتجات محلية
عند ذهابكم إىل سامسون،
ننصحكم برشاء (ترما) أو أرز
بافرا التي ميكنكم طبخ البيالف
اللذيذ بها.
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نكهة
بالطبيعة .وميكنكم العثور عىل
النكهات املحلية يف هذه األماكن
مثل خبز الذرة ،واملخلل املقيل،
والكشكك ،والقريجان ،والرغيف.

إن السميد هو رمبى من أشهر
املنتجات يف مدينة سامسون.
ورغم أنه ميكن العثور عىل مناذج
مشابهة يف أماكن كثرية يف بالدنا
أو حتى عىل الصعيد العاملي ،إال
أنه سميد سامسون الذي يختلف
مبحتوياته وطهيه ،يختلف كثريا
بطعمه اللذيذ والشهي أيضا .إن
خمرية سميد سامسون تكون
قليلة ومدة التخمري أيضا تكون
قصرية.

يتم صناعة السميد من العجني
املتوسط الصالبة وتوضع يف
دبس العنب أو التوت أو التفاح
أو األجاص ويسكب كثريا من
السمسم عليه .إن سميد سامسون
الذي ميكنكم العثور عليه يف
جميع األماكن يف املدينة ،يكون
شهي مع الشاي الساخن والجبنة.

وال يجوز مغادرة سامسون دون تذوق الشاورما .تم
البدء بصنع الشاورما التي تطبخ عىل نار الحطب يف
سامسون بتاريخ  1925يف ميدان (سعات خانه) ،وقد
بدأت كثري من املحالت بصنع الشاورما بعدها .ميكنكم
تناول الشاورما يف كثري من املطاعم املتواجدة يف شارع
(جيفتليك).
إن الرغيف الذي ال غنى عنه بالنسبة لسكان سامسون
وخصوصا عىل مائدة فطور يوم األحد ،يتضمن عادة قدمية

أيضا .إن األرغفة التي تجهز محتواها من قبل سيدات
املنزل ،ترسل إىل الفرن يف الصبح املبكر يف أيام األحد.
ولهذا ميكنكم مشاهدة أفران الرغيف يف كل حي .يقوم
معلم العجني بتجهيز العجني يف الفرن ويطهو الرغيف عىل
نار الحطب .ورغم أن هذا الرغيف مشهور باسم رغيف
سامسون ،إال أنه يتم تحضريه بشكل مختلف يف كل قضاء
من مدينة سامسون .يتم صنع رغيف (جارشامبا) و (بافرا)
بشكل مغلق ،بينام يكون رغيف (ترما) مفتوحا وإن كل
واحدة من هذه األرغفة أطيب من األخرى.
إن األكلة املشهورة يف مدينة سامسون قد تحدث عنها
األغاين أيضا وهي (تريتري) .إن أكلة تريتري ،هي أكلة محلية
لذيذة للغاية ومثرية لالهتامم .تتكون من لحم اإلوز
والربغل والرغيف املجهز باليد واملدهون مبرقة الدجاج.
ميكنكم تناول هذه األكلة يف (جاكايل خان).

وتوجد قوايف لسميد سامسون تقول
(من دقيق أماسيا ،ومن ماء سامسون،
خرج توا من الفرن).
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سامسون
إن سامسون هي مدينة متتزج الثقافات املختلفة وتلتقي نكهات مناطق البحر
األسود املختلفة فيها.
إن مدينة سامسون املشهورة برغيفها والشاورما
والسميد ،هي مدينة بحرية وال يجوز أن ال نتحدث
عن األسامك يف هذه املدينة البحرية.
توجد جزيرة يف (بايت بارك) يف مدينة سامسون ،وهي
تحتوي عىل مطاعم السمك .وإن أشهر أسامك البحر
األسود التي ميكن تذوق أنواع مختلفة يف كل فصل
من فصول السنة ،هو سمك األنوشقة (حميس).
ميكنكم تذوق أنواع كثرية من أكلة سمك األنوشقة
مثل األنوشقة املشوية و األنوشقة املقلية و األنوشقة
باألرز .وميكنكم تناول أسامك البوري األحمر واملاكريل
والبوري وباس البحر والنازيل والرشه والبونيتو
والكالكان حسب املوسم .يتم تقديم خبز الذرة
واملخلل مع السمك .وميكنكم تذوق حلوى القرع
الخاص باملنطقة أيضا يف مطاعم السمك.

إن بحر البحر األسود ليس املصدر الوحيد للسمك،
ميكنكم تذوق سمك السلور وسمك الرتاوت التي هي
من أطيب األسامك يف البحرية عىل طريقة الشوي أو
القيل أو البخار مقابل املنظر الرائع للبحرية يف قضاء
(أيفاجيك) التي هي الجنة املخفية يف سامسون ،ويف
بلدة (بافرا كوالي).

وأما يف قضاء الديك ،فعليكم تذوق سمك تورنا يف
املطعم املوجود عىل جانب بحرية الديك املحاطة
مبناظر الجبال والغابات.
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وميكنكم تذوق األكالت
والحلويات بأنواعها ونكهاتها
املختلفة مقابل منظر البحر
األسود الرائع يف املطاعم واملقاهي
التي متتد عىل مدى شاطئ أتاكوم
يف مدينة سامسون.
وإذا كنتم ترغبون مبشاهدة
مدينة سامسون من األعىل،
فإن (توبتابا) هي من أفضل
األماكن للقيام بذلك .ميكنكم
امليش يف الهواء الطلق بينام ميكن
ألطفالكم اللعب مع وسائل
الرتفيه يف منطقة الغابة التي
ميكنكم مشاهدة األلوان املختلفة
لألشجار املجاورة يف كل فصل
من فصول السنة .ميكنكم تناول
الطعام عىل الطاوالت الخشبية
كنزهة ،وميكنكم أيضا تناول
الطعام ورشب الشاي يف املطاعم
املوجودة يف املنطقة.

وتوجد أماكن بني سامسون و
جارشامبا ،ميكنكم فيها الركوب عىل
الخيول القزمة ،وإطعام األرانب
بيدكم ،والتجوال يف حقول الهوايات
وقطف الفواكه والخضار الطازجة
من غصونها وأكلها ،وميكن ألطفالكم
أن يلعبوا كام يحلو لهم ويختلطوا

سامسون

جوروم

توجد قصور قدمية ميكنكم تذوق الكثري من األكالت
املحلية فيها يف مدينة جوروم .إن هذه القصور التي
تقدم الخدمات كمطاعم ،تعكس لكم العهد الذي
تعود إليه مع ديكورها املزين باألشكال التقليدية.
وإن شوربة (جاتال آيش) ،و (مانتي الجافة) و (دوملا
إسكيليب) و (كشكك) و (خيار باللنب والخل) و (خاص
بقالوا) هي بعض النكهات املحلية التي ميكنكم تناولها
هنا.

إن أول ما يخطر عىل البال عند ذكر مدينة جوروم،
هو الحمض املحمص .إن الحمص املحمص ،هو نوع
من املكرسات يتم صنعها بتجفيف الحمص .وأشهر
أنواعها هي الحمص املحمص األبيض والحمص املحمص
األصفر .إن تحويل الحمص إىل الحمص املحمص ،هو
نتيجة عمل ملدة شهر ونصف .ميكنكم مصادفة محل
الحمص املحمص عىل كل زاوية يف مدينة جوروم.
إن حجم الحمص الكبري الذي يزرع يف مدينة جوروم
وتحوله إىل الحمص املحمص قد حصل عىل شهرة
يستحقها منذ زمن بعيد .وتوجد أنواع مختلفة من

الحمص املحمص يف املحالت مثل الحمص املحمص
املالح أو بالفلفل أو بالصويا أو بالفواكه أو بالشوكوالتة
وغريها.
إن محاصيل أرايض األرز التي متتد عىل مدى نهر (قيزيل
إيرماق) ،تدخل مطابخنا باسم (أرز عثامنجيك).
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إن جوز أوغوزالر الذي يحتوي
عىل األوصاف الخاصة بقضاء
أوغوزالر مع تواجد األشجار فوق
سن املائتني ،له شهرة عىل الصعيد
الوطني بجودته ولذته.

يتم حصاد مثر الورد يف أشهر
الخريف يف بلدة (بيش بينار)
كام هو الحال يف جميع مناطق
جوروم ،وتحول إىل املرمالد.

ميكن رشاء مرمالد مثر الورد التي
يتم غليها عىل نار الحطب ،من
أهل القرى.

وعليكم إضافة (جبنة قارغي تولوم)
إىل قامئة ما يجب عليكم أخذه
معكم قبل مغادرة مدينة جوروم.

نكهة
إن كباب سرييك ،هو طعام خاص بقضاء قارغي .يجب
وضع الخروف أو الجدي عىل النار بعد ذبحه مبارشة
دون االنتظار من أجل الحصول عىل الطعم اللذيذ
والشهي.

إإن القامئة التي يتم تقدميها
يف األيام والخاصة وخصوصا
يف األفراح هي كالتايل :شوربة
العرس ،يخني اللحم ،ببيالف
األرز ،فطرية سو ،بقالوا جوروم.

إن أهم ميزة وخاصية لبقالوا
جوروم هو كونها باللون األبيض.
يتم تغطيتها بالورق يك ال تتصل
بالحرارة بشكل مبارش تبقى عىل
النار الهادئة ملدة طويلة ويكون
لونها أبيض.
وإن إحدا النكهات املحلية يف
مدينة جوروم هي السكريات.
ترسل البنت املخطوبة السكريات
إىل خطيبها بعد الخطبة .تجتمع
جميع نساء العائلة لتجهيزها معا.
إن تجهيز السكريات التي تتطلب
الطاقة والقوة ،تتطلب املعلومات
واملهارات التي تتداول من جيل
إىل جيل.

يتم استعامل األعشاب
املتعددة كثريا يف أكالت جوروم .وإن عشبة مادمياك
التي هي من هذه األعشاب ،تنشأ بشكل طبيعي يف
املناطق الجبلية وخصوصا يف أشهر الربيع وإن األكالت
اللذيذة التي تصنع بهذه العشبة تزين موائد جوروم.
إن حلوى (تل تل) هو نوع مختلف من حلوى
(بشامنيه) وهو يذكركم باألزمنة القدمية بنكهة دقيق
الحمص املحمص.

إن أكلة املانتي التي يتم طبخها يف كثري من املدن يف
أناضول ،تحرض يف مدينة جوروم بشكل مختلف قليال
وتسمى باملانتي الجافة .ويتم تضييفها للضيوف يف
األيام الخاصة والوالئم غالبا .يجهز العجني باملاء وامللح
والدقيق .يفتح العجني بشكل أسمك قليال بالنسبة
لعجني املانتي العادي .ويقطع عىل شكل دوائر.
ويوضع اللحم املفروم املجهز يف وسط هذه الدوائر
وتغلق  6-7مرات .وتصف القطع عىل الصينية وتحمر
كال جانبيه .ويتم تجهيز الصوص بالصلصة والزبدة
ويسكب عليه ويستمر يف الطهي .وتقدم أكلة املانتي
باللنب أو بدون لنب.

يتم تحضري الربغل بإضافة العدس والسبانخ
يف أشهر الشتاء ،وبإضافة الكركدية يف أشهر
الصيف.
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جوروم
إن مطبخ جوروم الذي يحتوي عىل مئة نوع من األطباق تقريبا ،يعكس ما ادخره
يف ماضيه الذي ميتد إىل مئات السنني عىل مائدته.
إن الشمس التي هي رمز حضارة الحيثيني ،تولد الربكة
كل يوم من جديد .وكانت جوروم وشعبها دامئا مهد
الربكة عرب مئات السنني ابتداءا من القمح الذي يصنع
منه الخبز ،إىل العنب الذي يصنع منه النبيذ.

وإن مطبخ جوروم ،هو كنز بقي مخفيا عرب مئات
السنني مثل حضارة الحيثيني .ميتد حب سكان
أناضول للخبز واملعجنات إىل عهد الحيثيني .كان
الحيثيني يستعملون الحبوب كدقيق وحبيبات ،وكانوا
يستهلكون القمح عىل شكل سنابل يشويها أو يقلونها
عىل النار.
إن نساء جوروم االيت تقيل القمح والحمص وهي
سنابل خرضاء يف يومنا هذا ،كثريا ما يطبخن شوربة
(جتال آيش) الخاص باملنطقة من العدس والقمح
بالقوام الكثيف .يتم تقديم هذه الشوربة بالنعناع
الكثري يف املطاعم التي تطبخ األكالت املحلية مع شطرية
القريشة.

يتم استعامل (قاتيك) يعني اللنب املصفى يف الشوربات
التي تطبخ باللنب يف املنطقة .يتم طبخ الشوربات
بالكاتيك بتحريكها باستمرار .إن شوربة دويون (شوربة
العرس) هي من أنواع الشوبرة التي تطبخ باللنب.
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إن مناطق الغابات الرطبة
يف جوروم ،تحتوي عىل فطر
(سوبالك) النادرة .ويتم طبخ
الدوملا بفطر (سوبالك) التي
تجمع من الغابات ،من أجل
الضيوف املهمني يف املنازل.
وإن دوملا إسكيليب ،تعترب وليمة
لوحدها .ويروى أنه طعام كان
يجهز يف مخيامت اإلنكشارية يف
العهد العثامين .تتكون من األرز
ولحم الخروف .يتم طبخ األرز

املوضوع يف الفوطة يف مرجل
خاص عىل بخار اللحم ملدة 12
ساعة .يتم تجهيز هذه األكلة من
قبل الطباخني الذين يسمون باسم
(دوملاجي) يف األعراس .تقدم دوملا
إسكيليب مع الخيار باللنب والخل
الخاص باملنطقة.

جوروم

أماسيا
تم ترميم املنازل التاريخية يف مدينة أماسيا ويتم
تشغيلها اليوم كفنادق ومطاعم .ميكنكم البدء بالوليمة
يف هذه املطاعم التي تجدون النكهات املحلية فيها،
بنوع من الشوربات مثل شوربة تويغا ،وشوربة هاال،
وشوربة كسام إيبيك .وميكنكم بعدها تتويﺞ مائدتكم
بكثري من األكالت اللذيذة من النكهات املحلية أيضا،
مثل دوملا الفول ،يربق املعالق ،ماندمياك ،مانتي،
دوملا كوبك ،بهيل باذنجان ،بغاليمي باسرتما ،بريبرييم
وغريها.

كعك وفطائر أماسيا املشهورة منذ
ثالثة أجيال لتتذوقوا هذا الكعك
الساخن املصنوع بالخشخاش
والجوز.
يتم عجن العجني املجهز بسحبه
من قبل شخصني ،بالزبدة والجوز
املدقوق والخشخاش لتجهيز
(يوغورمﺞ) الذي هو كعك لذيذ
يتم طهيه يف الفرن وإنه طعم لذيذ
آخر ال غنى عنه ميكنكم تذوقه يف
املحالت التي تطبخ األكالت املحلية
فيها .يتم تزييتها عىل شكل طبقات
وطيها عىل شكل كرة ،وبعد
االنتظار ملدة  15دقيقة ،يتم فتحها
ووضعها يف الفرن.

وميكنكم تذوق الحلويات اللذيذة الخاصة مبطبخ
أماسيا مثل دادا حسودايس ،أيفا غائاليس ،كلني برماغي،
قطائف كوملك ،هوشمرميم وغريها.
وميكنكم تذوق أنواع الكباب العديدة يف تل الذئاب
مع مناظر أماسيا الخالبة .إن طعم أنواع الكباب
الشهي التي يتم شويها عىل نار الخشب بالباذنجان
ولحم الخروف والبطاطس والطامتم والفلفل األخرض،
تحدده جودة اللحم والخضار من جهة ،ونوع الخشب
من جهة أخرى.
وميكنكم تذوق األكالت
والرشبات العثامنية يف
(تاشخان) التاريخية التي
تتكون من طابقني يف مدينة
أماسيا ،وميكنكم رشب القهوة
فيها مقابل مناظر (مقربة
قرال قايا).
ويجب عليكم يف الصباح الباكر
الذهاب إىل محل الكعك يف مركز املدينة الذي يجهز
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ميكنكم تذوق كباب توبوز مع
كثري من النكهات املحلية وأنواع
الرشبات الخاصة بالعثامنيني يف
البازار التاريخي الذي سيسحركم
مبعامريته يف قضاء مرزيفون
التابع ملدينة أماسيا.
وعليكم تذوق الكشكك وحلوى
السميد يف مرزيفون عند (رومي
أوستا) املشهور بالخروف املحيش.

نكهة
إن مدينة أماسيا مشهورة بحقول
التفاح والكرز الرائعة أيضا.
وإن التجوال يف حقول التفاح
برائحتها الزكية يف موسم الحصاد
وقطف التفاحة الطازجة من
الغصون وأكلها ،هي متعة ال
مثيل لها.

إن ميزة تفاح (ميسكت) التي
هي رمز مدينة أماسيا ،هي أنها
تفاحة حمراء يف جانب وصفراء
يف جانبها اآلخر ولها قشور
رقيقة ورائحة طيبة وهي صلبة
ومقاومة .ميكنكم رؤية شكل
النجمة عند قطعها إىل نصفني.
ويتحدث أوليا جلبي عند حديثه
عن مدينة أماسيا ،عن أنواع الخبز
واألجاص بأنواعه األربعني والكرز
بأنواعه األحد عرش والعنب
بأنواعه السبعة والسفرجل
بأنواعه السبعة يف أماسيا.
وإن حلوى (بواردا السفرجل)
املصنوعة من السفرجل الخاص
مبدينة أماسيا لذيذة جدا إىل
درجة أنها كانت ترسل كهدية إىل
السلطان يف تلك األزمنة.
يحﻰﻜ أن سكان أماسيا يحبون
استضافة الضيوف عىل موائدهم
كثريا ،وإذا ﻢﻟ يجدوا أحدا
ليستضيفوه عىل املائدة يف ذلك
اليوم ،يدعون شخصا محتاجا
إىل منزلهم ويشاركونه الطعام.

وعندما يأيت ضيف من خارج املدينة للمبيت عندهم،
يسمى هذا الضيف بالضيف الكبري .ويجب أن يكون
عىل املائدة املجهزة لهذا الضيف  6أطباق وهي شوربة
تويغا ،واللحم الكامل ،واألرز ،وبوراك سينوسو ،وبامية،
وحلوى.

إن شوربة تويغا هي شوربة خاصة باملنطقة تطبخ
بالقمح والحمص واللنب الرائب وتكون بقوام غامق.
يتم تجهيز املوائد يف األفنية يف مدينة أماسيا وخصوصا
يف األفراح .ويقدم عىل هذه املائدة الكشكك واألرز
واللحم والحلوى التي تطبخ يف املراجل الكبرية.
وكان يتم تنظيم نشاطات الرتفيه يف الحامم لتتعرف
األﴎة بالعروس قبل العرس .وتدور األغاين برفقة
الفرقة املوسيقية عىل حجرة الصدر .وتؤكل (دوملا
الفول) و (بواجا بالجوز) و (بات) و (اللقمة) خالل
هذا الرتفيه وتسمى هذه العادة بحامم العروس.

إن دوملا الفول التي هي من النكهات الخاصة باملنطقة،
هي نوع من املحيش وتتكون من الفول والقمح واللحم
املفروم وأنواع البهارات وتلف يف ورق العنب وتطبخ
عىل لحم الضلوع.
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أماسيا
إن مدينة أماسيا التي استضافت الحضارات مع تاريخها العريق ،متلك ثقافة الطبخ
الغنية التي تحتفظ عىل نكهات املايض يف يومنا الحايل أيضا.
إن األطعمة أيضا قد تأثرت من هذه الحضارات يف
مدينة أماسيا التي استضافت كثري من الحضارات عرب
التاريخ وقامت بوظيفة املدرسة يف العهد العثامين
بالنسبة لألمراء .قد تشكل كل طعام يف أماسيا
بالنكهات والتقديم الذي يليق بالسالطني.

تسمى البامية بسلطان األكالت
بني شعب أماسيا .وأما نوع

البامية التي تسمى بالبامية
السلطانية بني األنواع األخرى ،هي
مبثابة التحفة الفنية عىل املوائد
الخاصة مع طعمها الشهي ولذتها.
إن (كشكك) الذي هو الطبق األسايس يف كثري من مدن
أناضول ،قد امتاز يف مطبخ أماسيا ببعض التغيريات
واكتسب الطعم اللذيذ واملنظر الشهي لدرجة ميكننا
القول (كل أطباق الكشكك يف جانب ،وكشكك أماسيا
يف جانب آخر).

يتم صناعة (الخبز بالوشنة) من الخبز القديم الذي
هو نوع من الحلوى التي تؤكل يف قرص األمري يف مدينة
أماسيا .يتم دهن الزبدة عىل الخبز القديم وتحمريه
يف الفرن ،ويقدم بعد سكب رشبات الوشنة عليه .وإن
حلوى (أونومتا بني) مبعنى (ال تنساين) التي هي من
النكهات املحلية ،هي نوع من الحلوى أيضا تصنع
بتحمري الخبز القديم وتحليته بالدبس.
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إن السلطان شلبي محمد ،قد
أعطى اسم (أصحاب امللفوف
والبامية) للجنود الذين كانوا
يتدربون يف موقع (أماسيا يدي
كري) يف األيام التي كان أمريا فيها.
إىل درجة أنه تم نقش صور
امللفوف والبامية عىل أحجار
املنازل التاريخية يف اسطنبول.
يتم استعامل لحم الخروف
والبامية والبصل والطامطم
والليمون من أجل طبخ البامية
باللحم التي هي من أطباق
البامية الخاصة بهذه املنطقة .هي
أكلة مبرقة قليلة ونكهة مختلفة.

أماسيا

