
El ramadà en pacients del pakistan

Cartografia de Coneixements / Interculturalitat i salut

Festa de la ruptura del dejuni
Id al-Fitr (“festa petita”)
Se celebra la última nit del ramadà, a la fi definitiva del dejuni. 
La festivitat pot durar fins a 3 dies, i és costum intercanviar-se 
regals entre la família i donar dolços i diners als nens.

Un exemple de taula preparada per a trencar el dejuni en Ramadà 
hauria de tenir, aproximadament, els següents aliments: 

-Aigua 
-Llet amb gaseosa i sucre
-Dàtils
-Tè amb llet 
-Sucs variats amb colorants (Rooh afza)
-Llet fresca
-Macedonia de fruites amb cigrons.
-Dehi Bahlé (cigrons amb patates i espècies)
-Chiken rols  (empanades amb carn picada
de pollastre)

Dejuni del Ramadà
Roza
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: Es trenca el dejuni amb dàtils, i després es beu aigua o un batut 
de llet amb un xarop especial que es ven a les botigues paquistaneses. 
Després es menja una macedònia de fruites de temporada amb iogurt 
o nata. A continuació hi acostuma a haver Samosa, Pakora, Dehi Balé. 
(algunes persones ho acompanyen d’un roti, i d’altres no en menjaran 
fins al matí). 

Després d’aquest primer àpat es va a resar, i després es pot menjar 
Salan (guisat) amb txapati alguns dies de la setmana (no acostuma a 
fer-se cada dia durant el Ramadà). Cap a les 4 del matí és el moment 
de l’esmorzar, i es menja paratha amb un batut de iogurt mesclat amb 
aigua i sal (“lassi”)que es creu que t’ajudarà a no tenir set durant el 
dia. 

Hi ha alguns plat dolços de preparació casolana que s’acostumen 
menjar durant el Ramadà: la “Gajrela”, a base de pastanaga ratllada 
i arròs, mesclats amb llet i sucre, i cuinats durant dues o tres hores a 
foc lent; el “sebeiyan”, fideus fins amb sucre i llet; les natilles de dife-
rents gustos (maduixa, plàtan, pistatxo, etc.).


