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alal w naszej kulturze znany jest jako sposób odżywiania sie muzułmanów.
Jednakże halal znacznie wykracza poza granice gastronomiczne. Dotyczy
on nie tylko mięsa czy artykułów spożywczych, ale także kosmetyków, a
nawet stylu życia.
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Książka ta została stworzona, by rozpowszechnić wiedzę na temat halal,
a tym samym rozpropagować tolerancję i zrozumienie. Lektura mimo ,iż
ma cel dydaktyczny,w przyjemny i w przystępny sposób pomaga zozumieć
religijny zamysł halal, ukazuje w jaki sposób produkuje sie artykuły halal,
opisuje certyfikaty halal, ale także jego codzienne zastosowanie.
Ten mały przewodnik powinien znaleźć sie we wszystkich bibliotekach,
przedsiębiorstwach, restauracjach, hotelach, gdyż tylko poprzez zrozumienie
innej kultury jesteśmy w stanie żyć w harmonii z innymi.

Zrozumieć halal

Termin halal jest jeszcze mało znany w Polsce. Często w telewizji, szczególnie
podczas ramadanu można usłyszeć o halal. Pewnie wielu z was zadało sobie
pytanie o jego główną ideę lub po prostu zaczęło się zastanawiać co to w
ogóle halal.
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