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Που ακριβώς βρίσκεται η χώρα
• Το Βασίλειο της Σαουδικής Αραβίας είναι

χώρα στην Αραβική Χερσόνησο. Συνορεύει µε το
Ιράκ, την Ιορδανία, το Κουβέιτ, το Οµάν, το
Κατάρ, τα Ηνωµένα Αραβικά Εµιράτα και την
Υεµένη, ενώ βρέχεται από τον Περσικό Κόλπο

στα βορειοανατολικά και από την Ερυθρά

θάλασσα στα δυτικά. Η σηµερινή Σαουδική
Αραβία, στο σύνολό της, συµπίπτει µε τα εδάφη
που διαδοχικά κατακτήθηκαν και υποτάχτηκαν

από τους Σαουδάραβες Βαχαβίτες, το βασίλειο
των οποίων, περιορισµένο αρχικά στις οάσεις
του Nέγκεντ. 



Κλίµα και µορφολογία του εδάφους

• Το δυτικό τµήµα της χώρας, την περιοχή της Χετζάζης, 
υψώνονται οροσειρές το ύψος των οποίων κυµαίνεται
από 1.200-1.500 µ. Κατά µήκος των δυτικών παραλίων
της χώρας στην Ερυθρά θάλασσα εκτείνεται µια στενή
πεδινή λωρίδα γης, γνωστή µε την ονοµασία Τιχάµα, 
όπου βρίσκονται οι λιγοστές καλλιεργήσιµες εκτάσεις. Το
υψόµετρο στο κεντρικό τµήµα της Σαουδικής Αραβίας, 
κυµαίνεται µεταξύ 750-1.360 µ. Tο κλίµα της χώρας σε
γενικές γραµµές είναι ερηµικό. Κατά τις περιόδους από
τον ∆εκέµβριο ως τον Ιανουάριο και από τον Μάιο ως
τον Ιούνιο πνέουν σε ολόκληρη την Αραβική χερσόνησο
ισχυροί βόρειοι ή νοτιοανατολικοί ξεροί άνεµοι και
δηµιουργούν αµµοθύελλες, καθώς λόγω των µεγάλων
ταχυτήτων τους, που φτάνουν τα 50 χλµ./ώρα, 
µεταφέρουν µεγάλες ποσότητες άµµου. 



Τα προϊόντα που παράγει

• Η Σαουδική Αραβία είναι µια πλούσια
χώρα. Λόγο της ξηρασίας που επικρατεί η
Αραβία δεν παράγει πολλά προϊόντα αλλά

εισάγει προϊόντα από το εξωτερικό. Το
µονό που παράγει είναι το πετρέλαιο ή

µαύρος χρυσός ο οποίος αποτελεί µεγάλο

εισόδηµα για το αραβικό κράτος.



Τα χαρακτηριστικά φαγητά
• Το Hummus είναι ένα από τα πιο δηµοφιλή, εύκολα και
απλά ορεκτικά ή σαλάτες της Μέσης Ανατολής. 
Απαραίτητα συστατικά του είναι τα ρεβίθια και το ταχίνι

• που δεν µπορούν να αντικατασταθούν.Υπάρχουν πάρα
πολλές συνταγές για σπιτικό χούµους που χρησιµοποιούν
διαφορετικά µπαχαρικά και ποσότητα σκόρδου. 

• Την µελιτζανοσαλάτα τους την αγαπάµε στην Ελλάδα και
την φτιάχνουµε µε διαφορετικούς τρόπους και ειδικά το
καλοκαίρι που είναι η εποχή της µελιτζάνας. Όµως µία
εκδοχή που φτιάχνεται σε χώρες της µέσης ανατολής και
σε άλλες αραβικές χώρες (Συρία, Λίβανο, Παλαιστίνη, 
Ισραήλ) και λέγεται Μπαµπα γκανούς ή Μπαµπά γκανούι. 


