Pagkalooban ng masarap na pagkain sa Koran.

Diyeta ng Islam sa Indonesia
Paborito na pagkain ng muslim
Indonesia, Muslim na bansa malapit sa Taiwan, matatagpuan sa
tropiko malapit sa equator, mainit buong taon at may rainforest. May
malawag na lupa at may alias na “Equator Emerald”, Kilala sa turing
“thousand island”. Pinakamalaki na kapuluan sa buong mundo.
Naragdaan ang labor at mga babae ng Indonesia may asawa dito sa
nakalipas na taon. Huwag maliitin na sila ang nagkakaloob ng
maraming labor sa Taiwan.。
May 86.1% sa populasyon ng Indonesia ay mga Muslim at ang tangi
relihiyon ay Islam. Ngunit para magbigay ng kalayaan sa mga di
muslim ay di giniit ang Islam ang natatangi relihiyon ng bansa. Bukod
dito, may 5.7% na populasyon ay protestante, 3.3% ay katoliko, 1.8%
ay hindu. (may higit 200,000 katao sa Taiwan ang pumupunta sa Bali
magbakasyon, karamihan na mga residente ay Hindu ang relihiyon),
1% ay mga Buddhist at mayroon din mga tao na pananampalataya ay
mga primitivo na relihiyon. Pinakamarami ang tao sa Indonesia ay mga
muslim at ang tangi pagkain ay sa islam.

Pagkain ang magbibigay ng ibat-ibang pagtingin sa mundo
Magmula sa nakaraan na panahon nagbukod na pagkain para
Dilaw na bigas

kalusugan at di nagsimula lang ngayon. Karamihan sa mga relihiyon
ay nagbubukod karunungan, nagpakita ng ibat’ibang pananaw sa
buhay at mga halaga sa buhay.
Kahit saan bansa mapunta ang muslim, (Koran) pa rin ang
pinakamataas sa kanilang isipan na pananampalataya.
Pagkalooban ng magandang kalusugan upang magkaroon ng isang
malusog na katawan at isipan. Ito ay matatamo lamang sa paniniwala
kay Alah. Sa madaling salita, para sa cultivation ng isipan ng muslim
ay nabubuo sa uniberso, kabilang dito ang mga tao, base sa sa
paniniwala at karunungan na nilikha ni Alah. Kung sasabihin natin ang
sekreto ng kalusugan ng Muslim ay ang pananampalataya kay Alah na
ipinagtiwala sa kanya.
Naniniwala ang muslim [Wisdom ng tao as mas mataas sa ano mang
hayop, ang tao ang namumuno sa mundo, sila ang magiging katulong
sa pagmumuno (pagsasalin). Sa utos ni Alah, ipinagkatiwala ni Alah
para mamahala sa mundo na ito, bigyan ng kasaganahan patungo sa

Salted fish fried rice

pag-unlad sa mundo na ito, kapayapaan para sa ibang ethnic na tao.
Upang maisagawa ang misyon na ito, ang tao ay magkaroon muna ng
malusog na katawan, protektahan at mahalin ang ano man buhay,
dahil dito magbukod ng magandang kabuhayan, nagpapakita ng
maximum na enerhiya, ilabas ang maximum na enerhiya, ilunsad ang

Coconut sauce vegetable soup

pinakamhusay na pagganap.
Ipagmalaki sa pagmahal ng buhay, pagprotekta sa buhay; huwag

abusuhin ang buhay ay magdudulot ng kahihiyan. Batay sa pag-unawa
sa halaga ng buhay, ito ang natatangi pagtuturo ng Muslim
pagpapanatiling daan ng cultivation ng buhay.

Mga pagkain na nabanggit sa Koran nababagay sa Muslim
Sa naturang commento “Ano ang kakainin at paano kumain” ay
nabanggit na sa koran tungkol ang wastong pagkain na nagdudulot ng
kulusugan sa mga tao. Ang sinasabing wastong pagkain ay tanggap
laman sa relihiyon ng islam. May isang term sa arabo “ ”ح ال الna ang
tanging kahulugan ay legal itinuturing na legal na pagkain sa relihiyon
ng islam. May isang term din sa arabo “ ” شرع ي غ يرna ang tanging
kahulugan ay illegal o ““ ”حظرتpinagbabawal”. Ito ang tinutukoy na ang
mga pinababawal na pagkain sa relihiyon ng isalam.
Ano ang kahulugan ng “ ”ال غذائ ي ال كرام يلIto ang sinasabi na
“malinamnam na pagkain”, an prinsipyo at magdudulot ng malinis sa
kalusugan, pagiwas at laban sa sakit, pag-promote ng legal at
masustansiya na pagkain.
Pagkain.

Pagpili yung mga pagkain na magdudulot ng kalusugan
Para sa Islam, ang mga pagkain ay di maliit na bagay para suportahan
ang buhay at makatulong sa kalusugan para magdulot ng magandang
ugali.
Lutong bahay na isda

Samakatuwid, sa pagpili ng pagkain ng muslim ay pinagbabasehan sa

pagbatayan kung masarap o hindi. Sa pananaw ng pagkain, hindi lahat
ng pagkain ay maaaring kainin ng mga alagang hayop, para sa mga
tao nararapat na magdulot ng kalusugan at kabutihan sa atin katawan,
isa sa mga ito ay ang manok, pato, gansa, rabbit, isda at hipon,
tinuturing ng muslim na “Masarap na pagkain pangkalusugan”. Sa
kabaligtaran nito, yung mga iba’t ibang klaseng mabangis na hayop ay
mahigpit na pinagbabawalan. Sa pagkaka-alam ng lahat na ang
pangunahin pagkain sa mga muslim ay Karne ng baka at tupa. Sila
ang nagdudulot ng halaga sa kalusugan at pang-ekonomiya sa
pamumuhay. May kasabihan sa Taiwan “karne ng baka ay makabubuti
sa kalusugan at may parehong bisa sa mga gamot”.
Isang malaking appetizer ang baka at magdudulot ng pampalakas na
epekto na maituturing na katulong sa pagaalok ng kalusugan. Yung
isang kaalaman na ang mga muslim ay di kumakin ng baboy dahil sa
relihiyon at sa pagkakaloob ng kalusugan. Isang pagkakaalam kung
bakit di kumakain ang muslim ng baboy ay dahilan sa relihiyon o
maaring dahil sa kalusugan. Ang karne ng baboy ay maraming
parasites at iba pang mikrobyo na malaking pinsala sa tao. Bilang
karagdagan, ang muslim ay di kumakain ng patay na hayop ay dahil
may bacteria, virus na kahit hugsan o pinakuluang, steam ay di rin
mapatay. May isa na dapat bangitin kung pumatay ng hayop ay di sa
ngalan ni Alah ay di rin maaaring kainin. Maaring kainin ng muslim ang
hayop na pinatay at ang dugo ay i-maximize ang excreted.
Kailangan magdasal ang Muslim bawat araw

Mula sa point of view ng medikal, ito ay pareho lang sa pag-intake ng
dugo. Ang dugo mula sa white blood cells, red blood cells, lymph
glands, large mononuclear cells at iba pang components, ang

parasites madaling makakapit at ibang pang uri ng bakterya at virus.

ang bigas ay pangkaraniwan sa hapag kainan. Bukod sa hinain na

Sa paggamit ng moderno na gamot, blood count, test sa liver function,

bigas ay gusto rin ng mga Indonesian ang ibalot sa dahon ng saging o

blood analysis at iba pang uri ng detection na maraming
kontemporaryong mailap na sakit higit sa lahat nasasalin sa
pamamagitan ng dugo. Dahil dito ang fasting na pagkain ng muslim ay
di walang katwiran.
Sa madaling salita, sa laragan ng pagkain isinagawa ng Islam ang
nababagay sa muslim. Sakop nito ang camry, legitimate, hindi na
saklaw ng ito marumi, iligal, nakakapinsala sa mga kumain. Bukod dito,
kahit na camry pagkain, iwasan ang sobrang pagkain. Sabi ni Hadith:
ang tiyan ng tao dapat ay panatiliin sa isang estado: 1/3 pagkain, 1/3
tubig, 1/3 ng hangin, ay maituturing medical care at moderno
pilosopiya.
。

Pagkain reflect ang custom
May kasabihan “side soil support people”, isang lokal na pagkain ay
ipinakita ang isang kultura at tradisyon. Sa Indonesia, ang baka,
manok at isda ay tatlong sa pangunahin na pagkain at maituturing high
delicacy. Di lang sinusunod ng mga tao ang isinasaad ng islam na
kultura ng pagkain kundi sakop na ang lokal na tradisyon. Dahil sa
kaugnayan sa klima ay gumawa ng sasi-saring pampalasa, ay
nakaugalian na samahin ang niyog na gatas at cloves, kardamono,
Curry at iba pang pampalasa pampasarap, at paminta, sibuyas, luya,
bawang, atbp, na kadalasan ay makikita ang Chili sauce sa mesa ng
kainan. Ang pagunahin pagkain ay ang bigas, mais o patatas lalo na

dahon ng palma o malagkit na bigas, binabalot at steam hanggang
hinog, ito ang tinuturing nilang “'Ke Duba”. Gayunpaman, gusto rin ng
mga Indonesian ang kumain ng pasta at iba’t-ibang pasta, tinapay at
iba pa.

