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Taula preparada per a trencar el dejuni 
durant el Ramadà

-Aigua 
-Ous durs amb comí i sal
-Dàtils
-Pastes dolces de festa (d’ avellanes, de coco, d’ametlles, 
de kaab amb sèsam,d’ametlles amb cereals, de cacauets, etc.)
-Cafè 
-Sucs variats
-Llet fresca
-Sopa harira
-Baghrir (pasta similar als creps: porta 1ou, 1 Kg. de sèmola 
fina, 1 sobre de llevat de pà, 1 cullerada de sucre, 1 got de llet, 
i aproximadament 1,5 l. d’aigua calenta)
-Rghaif (pasta de farina, és com una empanada, es pot 
acompanyar amb melmelada, mel, formatge, mantega ,etc. Es 
menja normalment per esmorzar)
-Pà
-Mantega

Dejuni del Ramadà
Sawn 
Se celebra durant tot el 9è mes del calendari islàmic. Durant tot el mes de 
ramadà, els musulmans realitzen un dejuni diürn (el sawm) de caràcter 
purificador i de retrobada dels aspectes essencials de la religió. 
És un període de retrobada amb les principals ensenyances de l’Alcorà, 
llibre sagrat que s’acostuma a llegir sencer durant les nits d’oració.

 El dejuni es romp al capvespre i la família es retroba per menjar junts. 

Dieta: Quan es trenca el dejuni al caure el sol es pot picar alguna cosa: 
llet amb dàtils a la taula a primera hora. També hi ha Harira, i se’n pot 
prendre més d’un got. També hi ha verdura, fruita, ous, dolços espe-
cials pel mes de ramadà (Chapakia), suc de taronja, batut de plàtan, 
avocat i llet (“panachi”), ous durs, amanida... 
Després es resa, i després es torna a la taula cap a les 12. 
Llavors és l’hora del Tajine.  
Després es dorm un mica o se segueix resant fins les 4:30 o 5 i llavors 
es menja el que hagi sobrat. Algunes persones tornen a menjar
(esmorzar), o algunes només beuen aigua o un batut. 


