المخبوزات فى مصر القديمة
( دراسة تحليلية)
الملخص العربى
يطلق مصطلح " المخبوزات" على مجموعة واسعة من المنتجات الغذائية  ،بما في ذلك الخبز  ،والكعك ،
والحلويات  ،والبسكويت و الرقائق وكذذلك العييذي مذن المنتجذات ا ،ذر  ،و يمكذن ن يكذو مذن الصذع حييذي
عامذذم مرذذترب يذذربه بذذين مذذذ المجموعذذة المتنوعذذة  .إ الذذرابه ا ك ذذر اذذيوعا الذذذ ذذي حييذذي مذذي ن ذذي ميعذذا
استخيموا الوصفات التي عتمي على دقيق القمح .ومع ذلك  ،ال يمكذن ا يمتذي فذل التسذامم مذن التعريذل ليرذمم
الحلويات  ،والتي ال حتوي على المواد القائمة على الحبوب في كم ايء ،والتى سمح بيقيق القمذح ودذي و كذو
مكو ا ا الرئيسية مي السكر و بياض البيض  .قي يكو من المناس النظر إلى ن المخبوزات مي لذك المنتجذات
التي يتي صنيع ا في مخبز ديث ن ه مو مكا الصنع الذ يحذيد المنذتو ولذيل بعذض المكو ذات  ،والوصذفات نو
عملية الصنع ذا ا.
ولقي ن ريت اليراسة الحالية ب يف سليه الضوء على الخبذوزات فذي مصذر القييمذة م ذم الكعذك و الخبذز
 ....ا لخ ،و كذلك إللقاء الضوء على ن واع مختلفة من الخبز في مصر القييمة  ،والتركيز على ا اذكا وا دجذا
من المخبوات طوا اريخ مصر القييمذة  ،ليراسذة منذا ر الكعذك و الخبذز و ن ذواع ن،ذر مذن المخبذوزات علذى
يرا مقابر المصريين القيماء ير ع اريخ ا إلى كم من اليولة القييمة ،الوسطى والحيي ة .سليه الضذوء علذى
نسذذالي و قنيذذات الخبذذز فذذي عبرالتذذاريخ المصذذر القذذييي  ،وليراسذذة العمقذذة بذذين ن ذذواع المخبذذوزات و الطبقذذات
اال تماعيذة مذذن المصذريين القذذيماء مذن ،ذذم منا رالتقذيمات فذذي كذم مذذن المقذابر الخاصذذة و الملكيذة ،لتصذذنيل
المخبذذوزات وفقذذا لع ذذواع وا اذذكا و ا دجذذا  ،إل ذذراء مقار ذذة بذذين عمليذذة الخبذذز فذذي مصذذر القييمذذة والعصذذر
الحييث من ن م معرفة مي استمرارية العادات والتقاليي فى الطعا لكذم مذن المصذريين القذيماء والمصذريين فذي
العصر الحالي  .ون،يراً  ،لتوضيح ا سماء ال يروغليفية التى نطلقت على المخبوزات في مصر القييمة.
ولقي ناارت النتائو ا ولية ن مناب ناكا مختلفة ون واع وندجا مختلفة من المخبوزات في مصر
القييمة فضمً عن نوع نسالي الخبز على مي التاريخ المصر القييي ،باإلضافة إلى ن المخبوزات في مصر
القييمة نطلق علي ا العييي من ا سماء.
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