
التمر هو من بي النمتوجاتا الطبيعية بحال اللوز والكاوكاو والزنجلنا كاتدخل ف استعملاتا كثيةر ف مجال... 
ف استعملاتا يومية وبينمها الجال ديال الحلوياتا...

ززاف دي الحلوى عنمدنا هنمايا بالنمسبة للتمر كانستعملوه ف ب
... كاين... كاين بعض الحلوياتا بحال الل شفنما قبيلة

زما مع الجنمجلنا، مع كاينمة الحلوياتا الل كاتستعمل فيها التمر بوحده، وكاين بعض الحلوياتا الل كاتستعمل فيها إ
الكاوكاو، مع اللوز... 

وضوري بعض الضإافاتا بحال القرفة، بحال النمافع، بحال ماء الزهر... 
زلهم كايدخلو ف التكيبة ديال الحلوياتا الل كانستعملو وكاتكونا الساس ديالها هو التمر… وهذه الحلوياتا هاذو ك

زتىّ ش واحد زحية، الل ما كاتخفىّ-ش عل ح هي مطلوبة هنما ف النمطقة وعنمدها إقبال كثي… بالنمظر للفوائد ديالها ص
زلا ف الغمرب كامل هنما ف النمطقة و

حلويات ديال التمر

ممر هو  مت el dátil es,está           ال
مبي…     de entre           ممن 

مطبيعية  ملنمتوجاتا ال ا
los productos naturales

como                 بحال…  
ملوز  la almendra                 ال

la avellana              الكاوكاو 
مجلنا  مزن el sésamo              ال

خخل ف  que entran en        كاتد
متعملاتا كثيةر muchos usos   ماس

ممجال…   en el ámbito de     ف 
ميومية متعملاتا  ماس ف 

en los usos diarios
entre ellos (los usos)      بي+نـها  

موياتا مل مح الجال ديال ال
el ámbito de los dulces

ملـ  منمسبة  En cuanto a              مبال
ممر     مت él dátil                     ال

مملو+نـه ف متع منس lo usamos en   كا 
مدنا هنمايا معنم محلوى  ززاف دي ال مب

muchos dulces que tenemos aquí
موياتا مل مح مبعض ال  كاين 

Hay varios pasteles
خشفنما   que hemos visto          الل 
مبل  antes                   قبيلة=ق

موياتا الل… مل مح كاينمة ال
Hay pasteles que

ممل ف+نـها متع متس usas en ellos   كا+ن
موحد+نـه مبـ+ن ممر  مت el dátil solo      ال

زما…   مإ زما…  bien… o bien         مإ
con avellanas           مع الكاوكاو 

con almendra             مع اللوز  

obligatorio, necesario          مضوري
ملضإافاتا algunos añadidos     مبعض ا

como                       بحال…
مقرفة la canela                      ال
مفع la matalauva                   النما

مزهر  agua de azahar            ماء ال
خهم  زل+نـ خك todo/as ello/as       مهذو 
خخلو ف  entran en            كا+نيد

موياتا مل مح متكيبة ديال ال ال
la composición de los pasteles

مملو متع منس que usamos       الل كا+ن
es/son los pasteles          كا+نتكونا 

ملساس ديال+نـها la base de ello/as   ا
ممر  مت es el dátil                 خهو ال

مي… مه موياتا  مل مح مهذه ال
estos pasteles son

ممطلوبة   son demandados, pedidosهي 
aquí                              هنما

مطقة ملنم en la zona, región           ف ا
مد+نها  tiene, tienen los pasteles       معنم

una gran aceptación        مإقبال كثي 
ملـ مظر  منم teniendo en cuenta            مبـال

مديال+نـها       مئد  مفوا  sus propiedadesال
ححية saludable,s                      مص

معل الل ما كا+نتخفىّ 
lo cual no pasa inadvertido para

محد زتىّ ش وا nadie                مح
ممل مرب كا ملغم زلا ف ا و

o en Marruecos entero
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مو        خه ممر  مت el dátil es         ال
ملنمتوجاتا الل... محد ا وا

 uno de los productos que...
حخلو مد los introducimos enـه ف+نكا-ن

ززاف دي الـ  muchos/as de los/las  مب
محلوى شكيلتا دي ال

repertorios de dulces
لَل   مث مم como por ejemplo      كيف 

خأخرى     مأنواع  hay otros tipos ف 
muletilla con sentido es decir اسميته

محلوى           en los dulces  ف ال
حخلو+نـه ف مد تا+نن
lo introducimos en

ملشكال كاينمة ززاف دي ا مب هو 
muchas formas que hay

porque                       حيث
la gente                      النماس

حضلو+نـه مف lo prefiere           تا+ني
aquí                          هنمايا
ززاف mucho                       مب

 tenemos de                 معنمد+ننا
ممن+نـه زنمه=  de él                مم

مديال الـ  ززاف دي/ muchos/as     مب
ملشكال   ززاف دي ا muchas formas مب

como                        بحال

مكعبة ver foto 1                     ال
زراكشية        خل خعوينماتا ا ver foto 2 ال

خهم ممن+ن  تا+ننديرو 
ممر مت el dátil                         ال

كاينمة شكيلتا الل
hay surtidos que

خهم   مبـ+ن مدمِ  se emplea  en ellosتا+نيخ
es él                  تا+نيكونا هو

como                             مكـ
مأساس ممنمتوج  كـ+ن

 como producto básico
los surtidos queالشكيلتا الل       

معل+نـها) معليها ( حخلو  مد تا+نن
introducimos sobre ellos

متحسينماتا      algunas mejorasمبعض ال
comoبحال                               

مجلنا                        مزن el sésamoال
مقرفة                           la canelaال

زم   مه خل muletilla con sentido lo importanteا
مزهر                agua de azahar  ماء ال

eso es para queذاك الش باش          
ملف الذوق مت تا+نيخ
se diferencia el gusto

que hay entreما بي                      
مكل            مكل وش una forma y otraش

ززاف دي الشكيلتا دي الحلوى كيف مثل كاندخلوه ف أنواع أخرى، التمر هو واحد النمتوج الل كاندخلوه ف ب
زضلوه هنمايا بزاف…  اسميته، ف الحلوى… تاندخلوه هو بزاف دي الشكال كاينمة حيث النماس تايف

ززاف ديال الشكال بحال الكعبة، بحال العوينماتا الراكشية…  عنمدنا منمه ب
هو بزاف دي الشكال تانديرو منمهم التمر...

زخلو عليها بعض كاينمة التشكيلتا الل تايخذمِ بهم التمر، تايكونا هو كمنمتوج أساس... والتشكيلتا الل تاند
التحسينماتا بحال الزنجلنا، القرفة، الهم، ماء الزهر… وذاك الش باش تايختلف الذوق ما بي شكل وشكل
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