
1 

 
 جوهىريت العراق                                                         

 وزارة التربيت       

 الوديريت العاهت للتعلين الوهني         
 

 

  

 طعوتنتاج األإ
 / الثالث ههني

 السياحت والفندلت

 
 

 تأليف

 فراس احود عباس                    عواد حسين سعىدد.  أ.م.

 نغن فؤاد حاتن                      حيدر هىفك حويد        

                                   

 

 

 م  2222هـ  4444                              االولىالطبعت 
  

 

 



2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3 

 

 

 

ٌشهد العالم تطوراً كبٌراً فً مجال إنتاج األطعمة وزادت المنافسة فً هذا المجال مما جعلنا نقوم بصنع أفضل األطباق 

 وفق قواعد وأوزان خاصة بها .

ونسعى من خالل كتابنا المنهجً هذا أن نقدم إلى طلبتنا األعزاء نبذة بسٌطة من تخصصهم فً قسم المطبخ . ونأمل إن 

والهدف منها إعداد  المرحلة الدراسٌة  كتاب مصدراً وافٌاً بما ٌتضمنه من معلومات تخدم الطالب فً هذهٌكون هذا  ال

طلبة مزودٌن بكل العلوم والمعارف المتعلقة بطرق تحضٌر األطعمة الدولٌة الشرقٌة والغربٌة وطرٌقة تزٌٌنها وتقدٌمها . 

. ولغرض مساعدة الطالب على استٌعاب المواضٌع بشكل مبسط باإلضافة إلى تحضٌر بعض الحلوٌات الشرقٌة والغربٌة 

 وحسب الطرق الحدٌثة المتبعة فً تحضٌر األطعمة .

 بذلك ٌكون الطلبة فً قسم إنتاج األطعمة قد تزودوا بكل العلوم الحدٌثة واألساسٌة فً تحضٌر وتقدٌم األطعمة .

 ومن هللا التوفٌق                                                                                                

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 مةالمقدّ 



4 

 

 

 

 

ّةائقّحفظّاالطعمفسادّاالطعمةّوعواملهّوطرّّّّّّّّّّّّّّّّّّ

ّ

ألن  ,شابعٌتصور البعض أن قطاع الخدمات السٌاحٌة والفندقٌة تشمل فقط خدمة االطعمة, وهذا خطأ  

من ان ٌقدم الطعم فقط  بل ٌقدم  جمٌع الخدمات للسابح منذ وصوله إلى البلد أو  القطاع المذكور اشمل

 المكان المقصود إلى حٌن عودته إلى موطنه األصلً.

فً  ةنالك رؤٌه دولٌهحد االقسام االساسٌة بمنظمات الضٌافة  فأٌعد ومن الواضح ان انتاج االطعمة 

وهذا شرط  منآطعام وضع نظام عالمً رفٌع المستوى للسالمة الغذابٌة ٌساعد وبشكل فعال فً توفٌر 

طعمة فً المواقع السٌاحٌة والفندقٌة, وٌعد من مجمل اآلداب والسلوكٌات المهنٌة التً ساسً فً تقدٌم األأ

وبما ٌنسجم مع متطلبات ٌتطلب اتباعها بعملٌة إعداد وتقدٌم اصناف متعددة من األطعمة للضٌوف 

 وطرق الخدمة المعتمدة عالمٌاً, والتً تلبً توقعات ورغبات الضٌوف وتحقق رضاهم. 

 وبشكل ذاتٌا تحدث كونها والحتمٌة الطبٌعٌة الظواهر منطعمة فً وحدات االنتاج األ فساد ظاهرة وتعد 

 الدقٌقة األحٌاء قبل من المفرزة األنزٌمات أو الغذاء فً الموجودة األنزٌمات تأثٌر خالل من ربٌس

او من خالل تلوث معدات الطهً وتهوٌة  ,الغذابٌة المادة سطح على أو الغذابٌة المادة فً الموجودة

 فً الفردٌة الفروق وجود من وبالرغم الفساد عملٌة حدوث على المختلفة الفساد عوامل وتساعد المطبخ 

 عند بها األخذ ٌلزم خاصة  معاٌٌر وجود من بد فال, عدمه من لالستهالك ما طعام   صالحٌة على الحكم

 طعمة المقدمة ضمن الفنادق والمطاعم المصنفة . األ صالحٌة على الحكم

طهاة العاملٌن فً قطاع وان عملٌة انتاج االطعمة تختلف من حٌث المواد المستخدمة, لذلك لجأ ال 

وقات من السنه التً ال انتاجها الستخدامها فً اً موسم نواع عدٌدة من األغذٌة فألى حفظ االسٌاحة  

ٌمكن انتاجها فٌها او حفظها, وقد لوحظ ان المنتج المخزون لفتره ما بعد انتاجه ٌتعرض الى التلف 

  . الكبٌر مما ال ٌمكن اطالة عمره التسوٌقً كثٌرا هذا بالرغم من استخدام طرق الخزن التقلٌدٌة

 

 

ّ

كلوا ))م ٌشبه محرم, وفً ذلك قال تعالى باح التنعم بها مما لأهللا عز وجل الطٌبات من الطعام و أحل  

نق فٌه أاذا صنع له بعض اصحابه طعاماً وتوقد كان النبً صلى هللا علٌه وسلم  ((طٌبا واعملوا صالحا

 الفصلّاألول

 فسادّاالطعمة أوالاّ
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الناس ٌفضلون المأكل والمشرب على حسبما كانت علٌه حالهم آنذاك ثم دعاه اجابه الى ذلك, وكان اغلب 

هوابهم, هناك اشارة الى أغراضهم وأع االختالف فً طبٌعة المجتمعات وعلى غٌرها من سابر المالذ, م

الطعام وآدابه من خالل القرآن الكرٌم والسنة النبوٌة, وألهمٌة الطعام وآدابه من الناحٌة االجتماعٌة 

 .هطرق فساد ةً البد من معرفاث علموتقالٌد وآداب الناس فً هذا المجال كونه تر

ه غٌر التً تحصل للطعام وتجعل والكٌمٌابٌة الفٌزٌابٌةالتغٌٌرات على انه عملٌة قصد بفساد الطعام وٌ

 حسب قابلٌتها للفسادب األطعمةف تصن, وكثر االحٌان خطرا على االنسانأمقبول وغٌر صالح وٌكون فً 

 :على النحو االتً

 (.االلبان, الحلٌب, اللحومالفساد, ومنها) السرٌعة األطعمة .1

 (.الحبوب, الثوم, البصل, البطاطاالفساد, ومنها) البطٌبة األطعمة .2

 بأنواعه.السكر  , ومنهاالفساد العدٌمة األطعمة .3

كما ٌعرف ذلك اٌضا عند تناول , وٌمكن معرفه فساد الطعام من مظهره او لونه او طعمه او شكله 

 ةوالحلٌب واالجبان وامثالها دالل التً تبعث من اللحوم والبٌض الكرٌهة لرابحةفا الطعام وٌحصل التسمم

هذا , اٌضا على فسادها ةدالل والخضروات الفاكهةواضحه على فسادها والتغٌٌر باللون وطعم وشكل 

الناس عند  منوٌمكن فً بعض االحٌان معرفه فساد الطعام قبل تناوله وحدوث التسمم كما ٌحدث لكثٌر 

 تناولهم طعاما فاسدا لم ٌعرفوه من مظهره الخارجً وقد ٌكون التسمم فً بعض االحٌان ممٌتا.

نات على البعض من انواع االطعمة مثل و  الوقاٌة من عملٌة فساد االطعمة من خالل إضافة بعض المكوِّ

ٌة, تعتبر هذه الطرٌقة من اضافة الملح والسكر ونترات الصودٌوم ونترٌت الصودٌوم إلى المواد الغذاب

لكل من مكونات المعالجة دوره الخاص فً التأثٌر , طرق المستخدمة لتأخٌر عملٌة فساد االطعمةالأقدم 

على األطعمة, وعلى سبٌل المثال الملح ٌقوم بإبطاء نمو الكابنات الحٌة الدقٌقة والتخلص من بعض الماء 

ٌُسببه الملح, وتساعد أمالح نترات الموجود فً الطعام, بٌنما ٌقوم السكر بالتطر ٌة ومعادلة التصلُّب الذي 

ونترٌت الصودٌوم فً المحافظة على الل ون األحمر فً اللحم, أما التوابل فٌتم إضافتها أساًسا إلعطاء 

 الطعم.

 

 

 

منقولة لألطعمة عادة معدٌة أمراض , عوامل عدٌده منها االطعمةنتاج فً وحدات اقد ٌكون لفساد الطعام 

أو سامة بطبٌعتها وتسببها جراثٌم أو فٌروسات أو طفٌلٌات أو مواد كٌمٌابٌة تدخل الجسم عن طرٌق 

تناول الوجبات الغذابٌة أو المٌاه الملوثة, وٌمكن أن تسبب الممرضات المنقولة لألطعمة اإلصابة بإسهال 

التلوث الكٌمٌابً تسمماً حاداً أو أمراضاً طوٌلة األمد مثل وخٌم أو عدوى موهنة, وٌحتمل أن ٌسبب 

السرطان, وقد تسبب األمراض المنقولة باألغذٌة اإلعاقة الطوٌلة األمد والوفاة, ومن بٌن األمثلة على 

 فسادّاالطعمةعواملّ ثانيااّ
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األغذٌة غٌر المأمونة األغذٌة الحٌوانٌة المصدر غٌر المطهٌة, والفواكه والخضروات الملوثة بالبراز, 

وٌتأثر عدد األحٌاء الدقٌقة الموجودة فً  ت النٌبة المحتوٌة على سموم بحرٌة حٌوٌة المنشأ,والمحارٌا

غذاء ما ونوع هذه األحٌاء بمقدار التلوث الذي ٌتعرض له الطعام ونوع هذا التلوث وبمقدار فرص النمو 

تحضٌره من قبل الطاهً التً تتاح لهذه األحٌاء, وأخٌرا بنوع المعاملة التً ٌتعرض لها الغذاء فً أثناء 

وٌمكن االشارة الى اهم عوامل فساد االطعمة من خالل الشكل  فً اماكن المخصصة إلنتاج االطعمة,

(1 .) 

 
ّ

ّ

 

المتمثلة بالجانب و الضٌافةالموضوعات الربٌسٌة والحساسة فً صناعة هم أحد أالتسمم الغذابً ٌعد 

اغلب دارات المواقع  سعىت, وقد  ذات التصنٌففنادق والمطاعم اله بالتسمم الغذابً فً الصحً وارتباط

من خالل شراء  الطعامتسمم خاصة بصحة الغذاء لتقلٌل حاالت سٌاسات إلى اعتماد السٌاحٌة والفندقٌة 

 .ذات التصنٌف السٌاحًفنادق والمطاعم الوخزن وانتاج وبٌع األطعمة فً 

تناول طعاما حاوٌا لبعض ذا إنسان التً تصٌب األ المرضٌةالعوارض نه أب :وٌعرف تسمم الطعام 

سهال وهبوط فً قوة الجسم ختالل الجهاز الهضمً والمغص واألإول هذه العوارض هو أالسموم و

 .الحشرات والقوارض

 .النشاط األنزٌمً فً الغذاء النباتً أو الحٌوانً

 .نمو األحٌاء الدقٌقة ونشاطها 

 تغٌرات فٌزٌابٌة

 .تفاعالت كٌمٌابٌة

حرارة ورطوبة وهواء ) تأثٌر العوامل البٌبٌة المحٌطة
 (.وضوء

 تسممّالطعام ثالثااّ
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فً الجهاز التنفسً وتوقف لى شلل إاذ ٌؤدي  وقد ٌكون التسمم خطراً  حٌاناً أرتفاع درجات الحرارة إو

 .الموت حٌاناً أالقلب و

فً  والمراقبة النظافةنسان عندما ال تتوفر وسابل مخاطر التً ٌتعرض لها األالهم أ الطعام منوتسمم  

ذه زادت من خطر التسمم بالطعام وتختلف ه الكٌمٌابٌةنتشار المبٌدات أن إتحضٌر الطعام وتخزٌنه كما 

ومنها موجود طبٌعٌا فً النبات لى مصدرها إ بالنسبةو تصل الٌه أالسموم التً تتولد فً الطعام 

 كثر حدوثا فً فصل الصٌف منه فً فصل الشتاء .أً تتناوله وٌكون التسمم بالطعام والحٌوانات الت

 ال تقتلنواع البكترٌا التً هً فً الشكل النباتً ولكنها أه حرارة الطهً العادي تقتل جمٌع كما ان درج 

هناك مجال لنمو  ال ٌكون هٌهطا الطعام مباشرة بعد ذا تناولنإف, ةبعض المٌكروبات التً تبقى حٌ

مراض وبهذا اذ ٌتلوث الطعام بجراثٌم بعض األ التلوث المرضً خر هوأمر أوهناك , ةالمٌكروبات الحٌ

 :تًنذكرها على النحو اآلنواع عدٌدة من التسمم أوتترتب على ذلك  نتقال العدوىإل ةٌصبح الطعام واسط

 تجعل تناول الطعام خطراً  ةلى تكوٌن مواد سامإ حٌاناً أٌؤدي فساد الطعام  :التسممّبفعلّفسادّالطعام .1

 (. الحلٌب, البٌض, جباناأل, اللحوم)مثل البروتٌنٌة األطعمةومن ذلك فساد 

لى إالتً تحمل هذه الجراثٌم وتنقلها و الحشرات أاالنسان نفسه  ةوذلك بواسط :التسممّبفعلّالتلوث .2

 الطعام.

3. ّ ّالتسمم عن طرٌق  الجرثومةوتنقل  الجلدٌةوذلك عن طرٌق االلتهابات  :نساناألعنّطريقّجلد

 الجروح والخدوش. ةنف والجلد بواسطاأل

ستعمال إو تضاف الٌه اثناء حفظه مثل أ صالً أنواع من التسمم توجد أهناك  :التسممّغيرّالجرثومي .4

 مبٌدات الحشرات.

كثر أكاألطعمة المعلبة, ان  قلٌله جداً  ةبالماء ولو بنسبٌع المعادن تذوب ان جم :التسممّالمعدني .5

 .ةحدٌد وااللمنٌوم وجمٌعها غٌر سامالمعادن المستخدمة فً تعلٌب الطعام وحفظه وخزنه هً ال

هتمام كبٌر فً الوقت الحاضر لما ٌترتب علٌها من إمن المشكالت البٌبٌة التً شهدت  الطعامٌعد تلوث 

مراض المصاحبة واألالطعام تلوث  سبابأن , لذلك أصبح من الضروري دراسة نسار بٌبٌة على األآثا

درجات الحرارة بسبب تلف وظهرت عالقة خصابص المناخ أوما ٌتعلق به من نتابج سلبٌة, و له

 والمٌاه.وزٌادة الطلب على العصابر  االطعمة

معدنٌا غٌر  قد ٌتلوث وٌكتسب طعماً  العلبةمن ترك الطعام المعلب بعد فتح  خطرن األإوقد ثبت بالبحث  

التسمم بالجبن البلدي  ما النحاس فهو معدن سام  وكثٌر من حاالتأ, مقبول ولكن قد ٌكون ذلك غٌر سام

ظ فً مكان رطب لذا ٌجب الحذر حفعندما ٌُ  ةخاص ةغٌر مطلٌ ةوانً نحاسٌأستعمال إعن  ةتكون ناتج

 .نساناإل ةعلى صح نواع السموم خطراً أشد أمن  نهاألثار الصدأ آ ةزالإستعمالها وإمن 

 :ومن حٌث التأثٌر تصنف السموم وفقاً لما ٌلً
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 ضرار نسٌجٌة عند مالمستها. ألى حدوث إالة التً تؤدي ك  هً السموم األ السمومّالموضعية:.1

لىى إمتصاصها إن ٌتم أحداث اضطرابات وظٌفٌة بعد إهً السموم القادرة على ّمتصاصية:السمومّاإل.2

ّداخل الجسم.

و السموم المعدنٌة ومثال علٌها الزرنٌخ أمتصاص فعل موضعً وفعل ما بعد اإل السمومّالمزدوجة:.3

 والرصاص. 

 كمٌة وتشمل نفسه للسم تعود عوامل ومنها نساناأل جسم داخل السموم فعل على تؤثر عوامل وهنالكّ

 حٌاناأل بعض فً ولكن المتناولة السم كمٌة زادت كلما السمٌة تزداد عامة وبصورة( , الجرعة) السم

, وكذلك الجسم خارج السم طرح فً ٌسرع مما شدٌد تقًء حصول لىإ السم من كبٌرة كمٌة تناول ٌؤدي

 السموم تناول بعد بسرعة التسمم عراضأ تظهر اذالطعام الحاوي على المسببات السمٌة  تعاطً طرٌقة

 هً متصاصلإل طرٌقة وابطا والمستقٌم للمهبل المبطنة غشٌةاأل خالل من متصاصواإل الفم طرٌق عن

 تمتص بدورها والتً السوابل من سرعأ الغازات تمتص اذ للسم الفٌزٌابٌة الطبٌعةما أ, الجلد طرٌق عن

 .الصلبة السموم من سرعأ

ّ

ّ

قطاع الخدمات السٌاحٌة وخاصة فً  قد ساهم  حفظ االطعمة  فً جعل الحٌاة المهنٌة  أكثر ٌسراً 

وال طعمة  ٌلزم لمعظم المواقع السٌاحٌة والفندقٌة القٌام بتموٌل الٌومً,  , إذ أنه بدون حفظ األوالفندقٌة

لى  محل إساسً كانها األعداد وجبات الطعام  من مإساسٌة الداخلة فً ٌمكن نقل البعض من المواد األ

 . الظروف المحٌطةٌتعرض للفساد أو التلف بفعل نتاج الوجبات الربٌسة  بدون أن إ

دون  ٌامألعدة طعمة األإال أنه ٌمكن حفظ بعض , عاجالً أو آجالً إذا لم ٌتم حفظها طعمةاأل تلفونالحظ 

ٌَّة معالجات خاصة تقرًٌبا األخرى مثل الحلٌب أو اللحم فً حالة طازجة  طعمةاأل بٌنما ال تبقى بعض, أ

عند حفظها من التلف مع  طعمةنتاج األإوحفظ   ةوال تقف أهمٌ, بدون تلف إال لمدة ٌوم أو ٌومٌن

 االطعمةحفظ  , وٌتحقق من خاللواسعومع توزٌعها على نطاق ساعات الٌوم استهالكها على مدار 

و أ, عصٌر وأ, مار الفاكهة الواحدة فً عدة صور طازجةتؤكل ث أهدافا عدٌدة منها:  الحدٌثة بالطرق

 و مجففة. أو مشهٌات, أ, شراب

 طعمة نذكرها على النحو االتً :سس علمٌة لحفظ األأُ وهنالك 

طول أجودتها وقٌمتها الغذابٌة  ىطعمة بهدف المحافظة علالعوامل المختلفة لمنع تلف األ ىالسٌطرة عل .1

 طعمة ضمن المواقع السٌاحٌة والفندقٌة.نتاج األإمنها بمختلف وحدات  ستفادةفترة ممكنة لإل

طعمة المجهزة صحة مستهلك األ ىعل األحٌاء الدقٌقة الممرضة التً تشكل خطراً  ىالسٌطرة عل  .2

 طعمة.نتاج األإضمن وحدات 

 طرقّحفظّالطعام رابعااّ
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طعمة وفقد ألتلف ا ىلإالمؤدٌة  التأكٌد على عملٌة منع النشاط المٌكروبً وتفاعالت التحلل االنزٌمً  .3

 , وجمالها الطبٌعً.ةالحسٌ االحٌوٌة وخصابصه اقٌمته

غذابٌة والذي  ٌساهم فً تثبٌط نتاج الوصفات الإمادة الغذابٌة الداخلة فً عملٌة خفض النشاط المابً لل .4

,  نشطة الحٌوٌة الضرورٌة لنمو األحٌاء الدقٌقة خاصة البكترٌا ) التجفٌف , التجفٌد , التكثٌف , التملٌحاأل

 التدخٌن (. 

والتخمر  ًكالتخمر الالكتٌك طعمة نتاج األإساسٌة الداخلة فً وحدات للمواد األ خفض رقم الحموضة .5

 مكونا الخل. ًالخلٌك

 كسدة الدهون.أكسدة وخاصة المادة الغذابٌة لتفادي ظاهرة األكسجٌن من وإزالة األعملٌة  .6

 و مع طرق حفظ اخرى.أما بمفردها أمد طوٌلة األ لألطعمةستخدام المواد الحافظة إ .7

طعمة ضمن المواقع السٌاحٌة الفندقٌة نتاج األإطعمة فً وحدات األأهم طرق حفظ لى إن نشٌر أوٌمكن  

 تً:وعلى النحو اآل

 

  بالمضافات:ّالمعالجةطريقةّ .1

نات مثل الملح والسكر ونترات الصودٌوم ونترٌت الصودٌوم بتشمل المعالجة  إلى إضافة بعض المكوِّ

وُتستخدم طعمة, األهذه الطرٌقة من أقدم طرق حفظ  طعمة, وتعدنتاج األإالداخلة فً عملٌة  المواد الغذابٌة

ا لحفظ لحم البقر المعالج وبعض أنواع اللحوم األخرى ًٌ كما ُتستخدم الطرٌقة نفسها أحٌاًنا  ,المعالجة حال

معالجة دوره المكونات اللكل من كما و, لحفظ السمك والبطاطس والخٌار وبعض أنواع البندق والجوز

 . الخاص فً التأثٌر على األطعمة

 

  :االطعمةطريقةّتعليبّ .2

القطاع الفندقً, حٌث ٌتم  نتشاراً فًإطعمة شٌوعاً واد الغذابٌة من  أكثر طرق حفظ األٌعتبر تعلٌب المو 

قة التً ٌمكن أن ُتَسبِّب الدقٌطعمة  فً علب محكمة, ثم ٌتم تسخٌن العلبة للقضاء على الكابنات وضع األ

 طعمة  الُمَعلَّبة مثل الفواكه والخضراوات,م الفنادق والمطاعم العدٌد من األطعمة, وتستخدتلف األ

فً  اجًٌدا قبل وضعه اوغسله المادة الغذابٌةتنظٌف  علىطعمة بهذه الطرٌقة وٌشترط فً عملٌة حفظ األ

 ربٌسٌةعملٌات  عدةالخام فإن عملٌة التعلٌب نفسها تشتمل على  طعمةاألنتهاء من تجهٌز اإلوبعد  ,الُعلَب

 المعالجة الحرارٌة., قفل العلب ,لتسخٌن االبتدابًا, : التعببةمنها
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 :طريقةّالحفظّبدرجاتّالحرارةّ .3

طعمة والمواد الغذابٌة المستخدمة فً عملٌة  تجهٌز الوصفات الغذابٌة تحفظ طازجة على غلب األأن إ 

ٌُوقف نمو ونشاط معظم  4حرارة درجة  درجة مبوٌة,  والتخزٌن على هذه الدرجة أو قرًٌبا منها 

 تً: ه الطرٌقة من الحفظ تشتمل على اآلطعمة, وهذالحٌة الدقٌقة التً تسبب تلف األ الكابنات

  :االطعمةتجميدّ . أ

الحٌة الدقٌقة, كما نمو الكابنات عملٌة  ةتبطب بهدف طعمة األحرارة خفض درجة على التجمٌد ٌساعد  

 . المكونة للوصفات الغذابٌة ٌوقف تماًما التدهور أو التكسٌر فً العناصر الغذابٌة

حتوابها على نسبة مرتفعة من الماء, فـإنها تتجمد على , نظًرا إلطعمةاألومن المعروف أن معظم  

تعتبر الخضراوات من بٌن أهم األغذٌة التً ٌتم حفُظها  ,م°18-درجات حرارة تتراوح ما بٌن صفر و

وتقوم عملٌة السلق بمنع اإلنزٌمات التً ال ٌتم قتلها  ,وٌلزم سلق الخضراوات قبل تجمٌدها, بالتجمٌد

اللحم والسمك :التً ٌتم حفظها بالتجمٌد  طعمةاألومن , أثناء التجمٌد من تغٌٌر طعم الخضراوات

وٌلزم تنظٌف المواد الغذابٌة وتقشٌرها أو إعدادها بإحدى صور اإلعداد قبل  ,والدواجن والعصابر

 . تجمٌدها

  تجفيفّاالطعمة:ّ.ّب

كروبات % , ألن الم15ٌمواد الغذاء إلى اقل من رة فً التجفٌف للتخلص من رطوبة تستعمل الحرا

طعمة إلى الدرجة أو ألطوبة لتنمو, فعندما ٌتم تجفٌف اطعمة تحتاج إلى الرالدقٌقة التً تسبب تلف األ

الحد الذي تفقد فٌه األغذٌة معظم الماء الموجود فٌها, فإن الكابنات الدقٌقة ال تستطٌع النمو علٌها, وتوجد 

, والتجفٌف فً  عدة طرق إلنتاج االطعمة المجففة منها: التجفٌف بالشمس, والتجفٌف على صوان 

 .ّاألنفاق

 (: تجفيفّاالطعمةّبالتجميدّ)التجفيد . ت

هو عملٌة تجفٌف بطرٌق التجمٌد حٌث ٌمكن للثلج تحت ظروف خاصة أن ٌتحول مباشرة من الحالة 

هذه الظاهرة التسامً, وفً وحدات الصلبة إلى الحالة الغازٌة بدون أن ٌنصهر أوالً إلى سابل, ُتسمى 

طعمة أما األ لة مجمدة,طعمة )التجفٌد(, تتم إزالة الماء من االطعمة بٌنما تكون هذه المواد فً حانتاج األإ

المحفوظة بطرٌقة التجفٌف بالتجمٌد فإنها ُتحافظ على الطعم األصلً والملمس األصلً بدرجة أفضل من 

 باإلضافة إلى أنها تحتفظ بالعناصر الغذابٌة بدرجة أفضل.  ,المجففة طعمةاأل
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ّ

ّ

 األطعمة بحسب قابلٌتها على الفساد. صناف  تصنٌفأطعمة ثم وضح عرف فساد األ: 1س

 نإ الخطأ وصحح, الخطأ العبارة امام()  وعالمة, الصحٌحة العبارة امام( )  عالمة ضع: 2س

 :                                                                  وجد

 . الدقٌقة الحٌة الكابنات نمو عملٌة تبطبة بهدف  طعمةاأل حرارة درجة خفض على التجمٌد ٌساعد .1

نات بعض بإضافة المعالجة تشمل طعمةتعلٌب األ طرٌقة .2  الصودٌوم ونترات والسكر الملح مثل المكوِّ

 . طعمةاأل نتاجإ عملٌة فً الداخلة الغذابٌة المواد إلى الصودٌوم ونترٌت

 لىإ امتصاصها ٌتم ان بعد وظٌفٌة اضطرابات حداثإ على القادرة السموم هً متصاصٌةاإل السموم  .3

 .الجسم داخل

لبعض  حاوٌاً  ذا تناول طعاماً إنسان التً تصٌب األ المرضٌةالعوارض بانه  حفظ الطعام ٌعرف  .4

سهال وهبوط فً قوة الجسم اختالل الجهاز الهضمً والمغص واإلالسموم واول هذه العوارض هو 

هاز التنفسً وتوقف شلل فً الج لىإاذ ٌؤدي  حٌانا وقد ٌكون التسمم خطراً أرتفاع درجات الحرارة إو

 .الموت القلب واحٌاناً 

 (.الحبوب, الثوم, البصل, البطاطا) هً, الفساد السرٌعة األطعمة .5

نات بعض إضافة خالل من طعمةاأل فساد عملٌة من الوقاٌة .6  االطعمة انواع من البعض على المكوِّ

 .الغذابٌة المواد إلى الصودٌوم ونترٌت الصودٌوم ونترات والسكر الملح ضافةإ مثل

 . نتاجضمن وحدات اإل كمل فقرات الشكل الخاص بعوامل فساد االطعمةأ :3س

 

 

 .النشاط األنزٌمً فًعامل 

 .تفاعالتعامل ال

 اسئلةّالفصلّاالول
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 .مع الشرح : عرف تسمم الطعام4س

نتقال العدوى وتترتب على إل ةمراض وبهذا ٌصبح الطعام واسطٌتلوث الطعام بعض الجراثٌم واأل :5س

 نواع عدٌدة من التسمم , عددها مع الشرح .  أذلك 

 نتاج فً قسم المطبخ.إلطعمة ضمن وحدات اسس العلمٌة لحفظ األاأل ماهً: 6س

 الفراغات التالٌة :  املا: 7س

..................................... هو عملٌة تجفٌف بطرٌق التجمٌد حٌث ٌمكن للثلج تحت  .1

ٌنصهر أوالً إلى ظروف خاصة أن ٌتحول مباشرة من الحالة الصلبة إلى الحالة الغازٌة بدون أن 

 سابل.

من ......................  اقل رة فً التجفٌف للتخلص من رطوبة مواد الغذاءإلىتستعمل الحرا .2

.% 

 طعمة عاجالً أو آجالً إذا لم ................نالحظ تلف األ .3

جلد ..................... وذلك عن طرٌق االلتهابات الجلدٌة وتنقل الجرثومة عن طرٌق االنف وال .4

 بواسطه الجروح والخدوش.

 األطعمة السرٌعة الفساد, ومنها........................... .5
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ّوزانّالقياسيةّطعمةّواألينّاأليتزّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّ

ٌة والسلوك الراقً إن مشتركات فن الطهً تتمتع بثبات وموضوعٌة, وٌعد التعاون والتنسٌق واألسبق  

طعمة من أهم المعطٌات التً ٌركز علٌها السابح, لكون السابح ٌبحث عما هو نتاج األإفً أداء خدمة 

جدٌد ومرغوب من قبله, وتدخل الصفة الذوقٌة بوصفه رابطاً ٌحدد عملٌة الرفض والقبول عن الخدمة 

وري إن تعً إدارة منظمات الضٌافة السٌاحٌة المقدمة من قبل منظمات الضٌافة, وعلٌه أصبح من الضر

فً أهمٌة وأهداف إدارة اتٌكٌت فن الطهً للتركز على ما هو مرغوب, هذا من جانب, ومن جانب أخر 

طعمة, نتاج األإرجات قسم ٌل العوامل المؤثرة فً جودة مخلإدراك منظمات الضٌافة أهمٌة دراسة وتح

 ستراتٌجٌاتها التنافسٌة. لتتخذها عقٌدة توجٌهٌة فً تحسٌن صورتها وصٌاغة ا

على الخصابص النوعٌة للطعام المقدم وتمثل هذه الصفات  كامالً  عتماداً إٌعتمد تجمٌل وتقدٌم األطعمة  

ً ف طعمه ومهما كان الطعام المقدم كامالً  المظهر العام للطعام, والنكهة, وطرٌقة التقدٌم , وأخٌراً 

وجبات عادة ما رابحته غٌر مقبولة فلن ٌؤكل وألن ال غٌر مشهً أو هعناصره الغذابٌة فإذا كان مظهر

ب أن ٌكمل كل جلى حدة أو مجتمعه فً طبق واحد فٌطبق ع -طعمة سواء كل منها أتقدم فً صورة عدة 

حٌان  درجة الحرارة وعملٌة د وبعض األعداالنكهة والقوام والشكل وطرٌقة اإلمنها اآلخر من حٌث 

 على النفس .  جمالٌاً  التكمٌل هذه تعطً الطعام تأثٌراً 

لفة الشكل الجذاب عن طرٌق مزج صناف الطعام المختأطباق والبوفٌهات: هو منح أهداف تجمٌل األ

 شكال غاٌة فً الجمال والرقً فً الخدمة.ألى إوالنكهة وتجانس القوام والوصول  لواناأل

 

 

ّ

طعمة واحد من أهم المجاالت التً صب فٌها الطاهً جل خبرته ومهارته التجمٌلٌة, نتاج األإٌعد قسم 

حلٌة بحٌث  بأبهى  هزٌٌن عناصرها التصنٌعٌة  إلظهارمنتجوعمد إلى توظٌف أنفس وأثمن لمساته  فً ت

ى ال منظمة الفندقٌة, ولألطباق التخصصٌة فً فن الطهً أهمٌة كبرلاهذه عتبارٌة لتتوابم مع المنزلة األ

سٌما للمتذوقٌن, فالمكونات المادٌة للطعام ال تكفً وحدها فً اخراج فن الطاهً مالم ٌتمكن من اتباع 

أسلوب خاص ٌجمع بٌن المكونات المستعملة وكذلك طرٌقة التقدٌم ولون الطبق وضب الكمٌات, كلها 

 الثانيالفصلّ

 أنواعّالزينةّالمرافقةّمعّاألطعمة اوالاّ
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طعمة وع الزٌنة المرافقة مع األنأ, وٌمكن ان نتناول أمور تلعب دوراً هاماً فً القابلٌة على تناول الطعام

 تً : وعلى النحو اآل

 

ّ:األطباق .1

نتاج قسم المطبخ كافة خبراتها فً أعداد أجمل األطباق للضٌوف وعلى أكمل وجه سواء إتعتمد وحدات   

حسب تأثٌره الجمالً على  ساساً ألتزٌٌن اهذا  و أطباق مرافقة وٌكون اختٌارأربٌسٌة  كانت االطباق

عطاء نكهة إضافٌة للطبق حسب قٌاسات معٌنة ٌختارها الطاهً وفق خبراته الفنٌة وسٌتم إو المتذوق 

 معرفة أنواع التزٌٌن واستخداماته من خالل الشكل التالً )(.

 

 

 

تتمٌز الفاكهة عادة بأنها حلوة أو حامضة الطعم وتحتوي على نسبة عالٌة  التزيينّعنّطريقّالفاكهة: - أ

 من المٌاه, وتحتوي على سكرٌات بسٌطة, وتعد الفاكهة هً من المواد الغذابٌة المفضلة بالنسبة للكثٌر

وال ٌستطٌع أي إنسان االستغناء عن النبات والفواكه سواء بطرٌقة مباشرة أو غٌر مباشرة, ولكن فً 

 .تزٌٌن األطعمة بالفواكه

 .تزٌٌن األطعمة بالمكسرات

 تزٌٌن األطعمة بالخضراوات الورقٌة
 .الخضراء

 .تزٌٌن األطعمة بالصلصات

 .تزٌٌن األطعمة باألعشاب العطرٌة

 .تزٌٌن األطعمة بالخضار الموسمٌة
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ة تقدٌمها بالطرٌقة العادٌة فقد ال ٌقبل أحد على تناولها, لذلك ٌمكن التجدٌد فً شكل أطباق الفاكهة, حال

من طرٌقة  كما ٌمكن عمل أشكال مختلفة منها فً أطباق الحلوى أٌضا, وذلك عن طرٌق تزٌٌنها بأكثر

ٌؤدي إلى إبطاء عملٌة الهضم  مكانٌاته فً صنع الدٌكورات, وتناول الفاكهةأوحسب ابداعات الطاهً و

 متصاص عند تناولها مباشرة بعد الطعام إذ تحتوي الفواكه على فٌتامٌنات وعناصر مهمة. واإل

 

ّتزيينّالطعامّبالمكسراتّ:ّ-ّب

نواع  المكسرات فً تزٌٌن مختلف أطباق الطعام ولكن باألخص الكاجو هو أستخدام البعض من إٌمكن 

مكن أن ٌتم تزٌٌن بها أطباق األرز, حٌث ٌمكن نثر مجموعة من من أفضل أنواع المكسرات التً ٌ

الكاجو على وجه طبق األرز, وٌمكن استخدام البعض من  أنواع المكسرات االخرى عن طرٌق طحنها 

وعمل بها إطارات لألطباق, كما ٌمكن تزٌٌن أطباق الحلوى أٌضا تضٌف شكل ممٌز وشهً لألطباق, 

ن المكسرات  تساهم فً أغٌة تحرٌر القٌمة الغذابٌة كما وبالمكسرات, ب وٌفضل تزٌن البعض من االطباق

حركة األمعاء, والشعور بالشبع, وتعمل على الوقاٌة من أمراض القلب واألوعٌة الدموٌة, وترفع مستوى 

الكولسترول الجٌد وٌخفض الكولسترول السًء, وتوازن مستوى السكر فً الدم, وتساعد على إخراج 

 لجسم.السموم من ا

 

ّتزيينّالطعامّبالخضراواتّالورقيةّ-ّت

ٌن بالخضروات بحسب ٌٌن, وتختلف طرٌقة التزٌنواع التزأقدم أٌعد التزٌن الطعام بالخضروات من 

األذواق وبحسب الموسم والخضروات المتوفرة فً البلد , حٌث ٌهتم الكثٌر من الناس بتقدٌم الطعام بعد 

ا, ومالقٌام بالتزٌٌن, ذلك ألن تزٌٌن  ًٌ نواع أبرز أن الطعام ٌضفً علٌه طابًعا ممًٌزا ٌجعله شه

 طباق: ورق النعناع والكرفس والرٌحان والشبنت والجرجٌرخضروات الورقٌة التً تزٌن بها األال

لى أي طبق و ٌعطً إحساس بالطعام للون األخضر الطبٌعً ٌضٌف لمسة خاصة عوغٌره حٌث أن ا

 مباشرة.لطازج و ٌمكن وضعه على الطعام ا

 

  تزيينّالطعامّبالصلصات: - ث

طباق الجانبٌة نها من ضمن األاطعمة بالمطبخ الحار, كما وٌذكر بمن ضمن مكونات األتعد الصلصات 

رز طباق األألى السلطات وإضافة إلغذابٌة: كالدجاج واللحم والسمك همٌة فً العدٌد من الوجبات اذات األ

مجموعة كبٌرة من وهنالك و الفلفل الحار أاطم و الطمأفهذه الصلصات تتكون من الخضروات 

و نوع أاردة وحسب نكهاتها واستخداماتها و بأوقد تكون حارة  بها تزٌٌن االطباقلصلصات التً ٌمكن ا

فضل ولمسات فنٌة لألطباق المقدمة من أعطاء شكل طباق مرافقة إلأو أساس أالطبق سواء كان طبق 

 قبل الطاهً.
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ّباألعشابّالعطريةّ.تزيينّاألطعمةّّ-ّج

ساس مما تضٌفه من روابح طباق األرابعة للمأكوالت وخاصة األ ةعشاب العطرٌة تعطً لمسن اإلإ

طباق اللحوم أضاف على ٌ الذيهمها الزعتر أعشاب ونواع من األأومذاق جٌد وهناك عدة  ةعطرٌ

اكلٌل  وعلى السلطات وهناك اٌضاً  ضافته على المعجنات وصلصات البتزاإسماك وٌمكن والدجاج واأل

 الجبل والنعناع.

 

  تزيينّالطعامّبالخضرواتّالموسميةّ: - ح

ستهالكها ٌضمن الحصول  على أفضل إن نواع المواد الغذابٌة إلأفضل أتعتبر الخضروات الموسمٌة من 

تحتوي على لى قٌمتها الغذابٌة حٌث إ, الرابحة , والملمس, باإلضافة  الخصابص , الحسٌة النكهة

الفٌتامٌنات , والمعادن , والماء , ومضادات األكسدة , والكربوهٌدرات والمغذٌات األساسٌة األخرى, 

ستخدام الخضروات أٌضا فً تزٌٌن األطباق, وذلك ٌكون عن طرٌق تقطٌع حبات الجزر إلى إٌمكن و

شكل متناسق وسوف شرابح طولٌة واستخدامها مع شرابح الخٌار وٌتم دمجهما مع بعضهما البعض ب

نحصل على خلٌط من اللونٌبن معا, كما ٌمكن وضع الجزر فً القلٌل من الماء المغلً حتى ٌصبح لٌن 

بعض الشًء, وٌتم استخدام شرٌحة طولٌة فً لفها حتى تصبح شبٌهة بشكل الوردة, وٌمكن وضع قطعة 

 من الطماطم فً المنتصف أو واحدة من حبات الزٌتون.

لبازالء فً تزٌٌن األطباق أٌضا, حٌث ٌمكن عملها كأشكال عٌون, كما ٌمكن أن ٌتم ٌمكن استخدام ا •

رشها بشكل عشوابً, وباألخص على أطباق األرز, كما ٌمكن عمل بها أشكال مختلفة على حسب 

 لمساتك الفنٌة.

ثر أٌضا من الخضروات التً ٌمكن عملها فً أكثر من استخدام هو الطماطم, حٌث ٌمكن عمل بها أك •

من شكل, حٌث ٌمكن خلً ثمار الطماطم الكبٌرة الحجم, وٌتم وضع قطع اللحوم الصغٌرة بداخلها, كما 

ٌمكن قلب تلك القطعة المخلٌة لعمل أشكال ورود وفروع أٌضا, وٌمكن تشقٌقها بالسكٌن فً عمل أشكال 

 مختلفة.

شكال ورود واللٌمون من عمل منه أٌضا عن طرٌق تقطٌعه إلى شرابح أوستخدام اللٌمون أإٌمكن  •

 المكونات المناسبة لجمٌع األطباق, وذلك بسبب طعمه الحمضً, وٌمكن عمل به أكثر من شكل مختلف.

ٌستخدم الخٌار أٌضا فً تزٌٌن األطباق, وذلك عن طرٌق بشره إلى قطع صغٌرة, وٌمكن إدخال  •

شرابح الخٌار الطولٌة فً  الكثٌر من الخضروات األخرى مع الخٌار فً طبق واحد, وٌمكن استخدام

 أشكال مختلفة لألطعمة.

ضافة إطباق, بعد ستخدامها فً تجمٌل األإمواد الغذابٌة التً ٌمكن للطاهً ن هنالك العدٌد من الأوٌتضح 

 دوات ونذكر منها:  ستخدام البعض من اإلإلمساته الفنٌة وب
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 .سكاكٌن الحفر وتستخدم لحفر الخضار والفواكه 

 الجاهزة.قوالب الخضروات 

 .شفرات قشط الفواكه 

 .مطحنة المكسرات 

 .سكاكٌن لتقشٌر الخضراوات والفواكه 

 .قطاعات بسكوٌت مختلفة االحجام 

 .مغرفة لتكوٌر الفاكهة 

 .شفرات مختلفة لتعطً اشكال متعددة للخضار 

 Beauvisتزٌٌن البوفٌه  .2

مل بالفنادق ٌجٌدها كل طاهً ٌع ٌعد البوفٌه المفتوح ضمن أهم قواعد اإلتٌكٌت التجمٌلٌة التً ٌجب أن

ٌة غلب الفنادق العالمٌة تجٌد  قواعد التعامل مع البوفٌه فً األماكن الرسمأن أوالمطاعم المصنفة, و

لى ظهورهم بمظهر ممٌز, البوفٌه المفتوح من األشٌاء التً توجد فً إوالمناسبات وغٌرها, مما ٌؤدي 

ٌتطلب من الطهاة التطبع بقواعد التزٌن الخاصة بتنظٌم  المناسبات الخاصة كالحفالت والمؤتمرات, لذا

ستعمالها فً كثٌر من المواقع السٌاحٌة والفندقٌة إوابد تعتبر من الطرق التً انتشر عداد المإأن الطعام, 

طباق أستٌعابهم وٌقدم الطعام فً م وجود مكان كافً إلوخاصة عند وجود عدد كبٌر من المدعوٌٌن, وعد

صناف نواع عدٌدة من األأوٌوجد فٌه و اي سطح ٌسهل الوصول الٌه أو مابدة أى بوفٌة كبٌرة وٌوضع عل

طباق وفوط مرتبة بشكل جمٌل وقد أ لى جانب البوفٌهإوٌوضع صناف التً تقدم باردة, األ وتفضل

وٌعمل الطهاة على ترتٌب االكالت المقدمة وتقدٌمها بأشكال  اسبةتستعمل الطاوالت وترتب حسب المن

 ة وجذابة, وهذا نوع من التجمٌل  ٌتمٌز ببعض النقاط نتناولها على النحو االتً: جمٌل

 قل تكلفة. أ 

 . ٌمكن تعزٌز الموجودات 

 قل مجهود. أ 

  .ٌخدم عدد كبٌر من الضٌوف فً وقت واحد 

  .ًٌبرز ابداع الطاه 

 . قابل للتنوع 

  ختٌار الإفضل للضٌف فً أٌعطً فرصة 

 طعمة . األ 
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ستعانة بثمار وحبات الفاكهة الصغٌرة منها والكبٌرة والخضروات كن فً تجمٌل مفردات البوفٌه باإلوٌمُ 

والمكسرات وعلب العسل, والورود التً تحمل نفس ألوان هذه الثمار, إضافة إلى ورود باللون األحمر 

 الداكن واألصفر, لتزٌٌن بوفٌه.

 

ّصورةّتوضحّتزينّطاولةّالبوفيه

ّ

ٌن الطعام ٌفٌه بانة مجموعة من اإلجراءات والتنظٌمات واألسالٌب المتبعة فً قواعد تزوٌنظر للبو  

بات الرسمٌة التً وتجمٌلها بحسب األنظمة واألعراف والتقالٌد الواجب مراعاتها والتقٌد بها فً المناس

 والزٌارات والحفالت واآلداب فً داخل البالد أو فً العالقات الدولٌة. ستقبالتقام خاللها اإل

وٌتوقف  ترتٌب تقدٌم نوعٌات الطعام المختلفة تبعاً لنوع المأكوالت الموجودة فً قابمة الطعام , وطبقاً  

لذلك فإننا نجد أن أول ما ٌقدم هو نوعٌات الشوربة الساخنة المختلفة و خاصة فً الشتاء ثم النشوٌات من 

أو ٌقدم  –ن الخضروات بجواره األرز أو المكرونة ثم الطبق الربٌس المحتوي على اللحوم و بعض م

طبق اللحوم مستقالً أما إذا ضمت الوجبة نوعٌات من األسماك مع اللحوم فإنها تقدم أوالً مع بعض من 

 أنواع السلطة والمقبالت المقدمة  ثم ٌتبعها طبق اللحوم.

الموسم, و وٌقدم فً آخر الوجبة نوع الحلوى المرغوب و بعض أصناف من الفواكه الشابع انتشارها فً 

المأكوالت ٌتم  فً حالة البوفٌهات المفتوحة أي عند تقدٌم الطعام المفتوح , فإن مثل هذه النوعٌات من

لى الرجوع إخذ الكمٌات المطلوبة دون الحاجة ألى الٌسار وبحٌث ٌستطٌع الزبون إترتٌبها من الٌمٌن 

 مرة اخرى.
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ً فٌها السكر بكافة أنواعه بما فً ذلك العسل ما عن تجمٌل  بوفٌه الحلوٌات فٌكون المكون األساسأ 

والمكسرات والكاكو , والحلوى لٌست هً المصدر الوحٌد للسكرٌات أو السكر , وإنما مختلف األطعمة 

التً ٌتناولها اإلنسان تحتوي على هذه المادة الغذابٌة مثل الفاكهة والحبوب والعصابر والمشروبات 

اسً من السكر , باإلضافة إلى بعض العناصر األخرى حسب نوعٌة الغازٌة. تتكون الحلوٌات بشكل أس

الحلوى مثل المواد الدهنٌة والمواد الملونة والنكهات الصناعٌة التً تضاف إلٌها تنسٌق بوفٌه الحلوٌات : 

ألطباق المتوفرة لدٌنا مختلفة فعندما تكون اترتٌب الإن تنسٌق بوفٌة الحلوٌات ٌحتاج إلى مهارة تامة فً 

من البوفٌه رتفاع فاألطباق المرتفعة توضع فً الصف األخٌر تفاع نقوم بترتٌب األطباق حسب اإلراإل

, اما رتفاع توضع فً مقدمة البوفٌه حتى ال تعٌق األٌدي من سهولة الوصول واألطباق المنخفضة اإل

توضع فً  األطباق ذات الصوصات السابلة مثل ) الشوكوالتة ( والتً قد تعمل على اتساخ األٌدي

  .الصف االخٌر للبوفٌهات

بتنسٌق ألوان الحلوٌات التً باألطباق ,فمثال أن تفصل بٌن األلوان المتشابهة حتى  هتماماألوٌتطلب 

ٌروق النظر إلٌها ٌجب األخذ باالعتبار جمال المظهر العام لتنسٌق البوفٌه وتجمٌل األطباق وإخراجها 

 ن منظراً االهتمام بخلفٌة البوفٌه بأن ٌكو, وكذلك فً أجمل شكل مع االهتمام بنظافة مفارش البوفٌه 

المالبس  من الخارج إما بلوحة ملعقة على الجدار ذات منظر جمٌل , أو بنافذة تعكس منظراً  جمٌالً 

 توضع فً الصف األخٌر للبوفٌهات. 

والخبز دابما ٌتكون من طحٌن )القمح أو الذرة  ,ساسً األغذاء ال المقدم ضمن البوفٌه فٌعتبر لخبزما اأ 

وقد ٌحتوي الخبز أٌضا على بعض السكر والفواكه والتوابل  ,الخمٌرة غالباً أو الشعٌر( والماء, والملح و 

)مثل الزبٌب و الٌقطٌن والموز(, والخضروات )مثل البصل(, والمكسرات. هناك طرق كثٌرة إلعداد 

فً أجزاء كثٌرة من العالم ٌصنع الناس الخبز بالطرٌقة الٌدوٌة تماما  ,الخبز تختلف من مجتمع إلى آخر

ان ٌصنع الخبازون القدامى, أما فً الدول الصناعٌة , فإن معظم عملٌات صنع الخبز فً المخابز كما ك

ختٌار أشكال الخبز وطرٌقة ترتٌبها فهناك ,خبز أبٌض إالتنوٌع فً  , وٌفضلالتجارٌة تتم بواسطة اآلالت

ختٌاره .مع إكل نوع فً سلة خاصة به حتى ٌسهل ,خبز نخالة , خبز فرنسً. وترتٌب  أسمر, خبز 

ما نضعه  وضع مفارش فً قاعدة كل سلة من أجل تزٌٌن سلة الخبز ولتقدٌم الخبز بطرٌقة جدٌدة نوعاً 

 .الخشب( ) فً داخل صندوق من 

ّالعواملّالمؤثرةّعلىّاختيارّطرقّتجميلّاالطعمة: .3

   كذلك. لى دٌكورات ساخنة والباردةإالطعام, فاألطعمة الساخنة تحتاج مناسبة الخاصة فً تقدٌم 

 لى مكمالت إخدم فٌها الخضار والسلطات تحتاج نوعٌة المادة الغذابٌة المقدمة فاللحوم عامة تست

 اخرى مثل المخلالت والخبز والجبن

 .التجمٌل للحفالت والمناسبات الخاصة 
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  نوع الوجبة التً سٌقدم فٌها الصنف من الطعام فالتقدٌم لوجبة االفطار ٌكون بسٌط وزاهً االلوان

 الغداء والعشاء ٌحتاج مجهود اكبر فً اختٌار الدٌكورات . واما

 

ّ

ّ

تعد خدمة األطعمة محور ارتكاز لمنظمات الضٌافة, وٌعتمد على العدٌد من السلوكٌات اثناء تقدٌم   

ٌقدم خدمات مكملة لخدمة الخدمة للسابح, كما وٌعد أداء هذا القسم عامالً من عوامل جذب السٌاح لكونه 

وٌشتمل على إمداد السٌاح بمختلف خدمات الطعام, وإن فروع قسم األطعمة تستند الى  قواعد ,اإلٌواء

إدارة المراسم واالتٌكٌت المطبقة عالمٌا, من حٌث تنظٌم التقنٌات وجمالٌات المكان وتكنولوجٌا الخدمة, 

من أصناف   لى أربعة أصناف أساسٌة, ولكل صنفوقد صنفت طرابق خدمة األطعمة وتقدٌمها عالمٌا إ

 ( ٌوضح هذه ذلك1خاصة والجدول)الخدمة قواعد سلوكٌة 

ّ(1ّجدولّ)

 طرقّتقديمّاالطعمةّ

 قواعدّّتطبيقها صنفّالخدمة

 االنكليزية

ٌتطلب وقوف المضٌف على الجانب األٌسر  للضٌف و ٌكون حامال  

الطعام بحسب الصنف والنوع ( وٌحمل المضٌف   بٌده لٌسرى)جاط

بٌده الٌمنى أدوات الغرف والتقدٌم, ومن ثم ٌضع كمٌة معٌنة فً 

طبق المخصص والموضوع إمام الضٌف, وعلٌة إن ٌسال الضٌف 

 .إن كان ٌرغب فً كمٌات إضافٌة أم ال

 الفرنسية

ٌتطلب من المضٌف إن ٌضع ٌده وراء ظهره, وٌقف بالجهة لٌسرى 

للضٌف ,وٌقدم )جاط الطعام بحسب الصنف والنوع ( وٌترك 

االختٌار للضٌف لكً ٌختار ما ٌفضل  الضٌف من أصناف الطعام 

 المقدمة .

 الروسية

قوام هذه الطرٌقة هو االختٌار, اذ تعرض األطعمة على مابدة متنقلة 

)عربٌة الخدمة(, ومن ثم تمر إمام الضٌوف)المدعوٌن( تحت 

الشرف )الداعً للضٌوف(, وبعد ذلك ٌختار إشراف صاحب 

الضٌف األطعمة المعروضة و التً ٌفضله, وٌتم غرفها فً طبق 

 وٌتم تجمٌلها وتقدٌمها له من جهة الٌمٌن .

 األمريكية
ٌأتً الطبق مغروف )جاهز من المطبخ( وٌقوم المضٌف بالخدمة, 

 من خالل وضع اإلطباق من الناحٌة الٌمنى للضٌف . 

 سكبّاألطعمةّوتقديمها ثانيااّ
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إن لكل طرٌقة من الطرابق المذكورة اتٌكٌت وتقنٌات محددة, باإلضافة إلى ذلك  ٌتطلب توفٌر وٌتضح 

أجواء تنسجم مع طبٌعة الخدمة المقدمة, وعلى سبٌل المثال الخدمة الفرنسٌة, فتطبٌقها ٌتطلب تأثٌث 

 .المطعم بمعدات وعربات التقطٌع والتولٌع

 

 

 

 صحة لحماٌة ضروري أمر هً طعمةوحدات إنتاج األ مختلف فً االطعمة على للرقابة الفعالة الُنظمان 

عداد التكالٌف الطاهً وإ تمكٌن فً حاسمة أٌضاً  الُنظم وهذه ,سالمتهم وضمانلخدمة الطعام  المستهلكٌن

 البد العالمٌة طباقاأل بأوزان الخوض بلالطعام, قضمن قوابم  تدخل التً طعمة األ وجودة سالمة ضمان

 االتٌة  :  الخطواتمن خالل  وذلك المثالٌة الطعام تكلفه حساب كٌفٌه معرفه من

 .وصفة من الوصفات الغذابٌة  لكل المطلوبة البٌانات جمع -1

 .الفعلٌة الطعام تكلفة بنسبة المثالٌة الطعام تكلفة نسبه مقارنه -2

 .ربح تحقق التً االطباق لتحدٌد وصفة غذابٌة لكل المبوٌة النسبة حساب -3

 

ّطبقّكلّتكلفهّاجماليّالحتسابّالصحيحةّالخطوات -1

 .عداد الوجبات الغذابٌة فً إ المستخدمة الغذابٌة المكونات بجمٌع قابمة عدادإ.1

 . طبق كل كلفه حساب لغرض التالٌة الصٌغة ستخدامإ.2

 .المستخدمة الوحدات عدد فً الناتج ضرب ثم ومن الشراء وحدات على الغذابً المكون

ّ..مثال

 بٌضة 12 ٌحتوي صندوق كل بالصنادٌق البٌض شراء ٌتم بٌنما طبق تحضٌر فً بٌضة 2 استخدام

 . بالطبق المستخدم البٌض سعر إلٌجاد 12 على 3 بتقسٌم نقوم بٌضة لكل سنت 3 بسعر

 .اي

 1.51=2×1.25ثم ومن1.25=3/12

 على نحصل وهكذا الطبق فً المكونات جمٌع تكلفة نجمع ثم غذابً مكون لكل المعادلة هذه وتستخدم

 . طبق لكل الطعام تكلفة

 

 .العالميةّاالطباقّفيّالمستخدمةّاللحومّقطعّواوزانّسماءأ -2

 والخطوط المبادئ إلى تستند التًالغذابٌة  الُنظم بتعزٌز كبٌراً  اهتماماً المواقع السٌاحٌة والفندقٌة  تهمّّ

 األغذٌة سالمة تحسٌن إلى سعٌهاحول العالم , ةاالطعمة المتداول جمٌع تتناول والتً العلمٌة, التوجٌهٌة

 تحضيرّاألطعمةّاألوزانّالقياسيةّعند ثالثااّ
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القٌاسات وٌمكن لنا ان  ب االلتزام من عالٌاً  مستوى ٌتطلب األمر هذا ولكن التغذٌة, مستوى ورفع وجودتها

 .(2ول رقم )نعرض البعض من االوزان المتعلقة بالوجبات الغذابٌة من خالل الجد

ّ

 الوزن الوصفة الغذابٌة ت

 غم 121الى 111تقطع شرحات من  االسكالوب 1

 غ81الى 71تقطع شرحات بوزن  بوبٌان 2

 غم 61الى  51تقطع شرحات بوزن  بٌكاتا 3

 غم 61الى 51تقطع مكعبات اللحم بوزن  كوالش هنكاري 4

 غم 151الى  141تقطع شرحات بوزن  كرٌنادان 5

 غم 141الى  131تقطع شرحات بوزن  مٌداٌون ستٌك 6

 غم 175الى  151تقطع شرحات بوزن  روز بٌف 7

 غم 175الى  151قطع لحم بوزن  االنتركول 8

 مغ 81الى 71شرحات بوزن  فٌلٌه منٌون 9

 مغ 251الى  211قطع لحم بوزن  شاتوبرٌان 11

 غم 511وزن قطعه كامله  شاتو برٌان دبل 11

 غم 151الى  141قطع لحم بوزن  ستٌك تورٌنٌدو 12
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ّ

ّ

 .طعمةاأل مع المرافقة الزٌنة نواعأوضح : 1س

 ان الخطأ وصحح, الخطأ العبارة امام()  وعالمة, الصحٌحة العبارة امام( )  عالمة ضع: 2س

 :                                                                  وجد

 . غم 151 الى 141 بوزن لحم قطع: تكون  تورٌنٌدو ستٌك.1

 . غم 511 كامله قطعه وزن: تكون شاتوبرٌان.2

 اجمالً الحتساب الصحٌحة طبق تعد الخطوات كل كلفه حساب لغرض التالٌة الصٌغة استخدام.3

 . طبق كل تكلفه

 خالل من, بالخدمة المضٌف وٌقوم( المطبخ من جاهز) مغروف الطبق ٌأتًفً الخدمة الروسٌة . 4   

 . للضٌف الٌمنى الناحٌة من اإلطباق وضع

 طعمة.األ تجمٌل طرق اختٌار على المؤثرة الطعام تعد العوامل  تقدٌم المناسبات الخاصة فً.5

 . مع الشرح المختصر سكب األطعمة وتقدٌمهاعدد انواع طرق : 3س

 ماهً االدوات المستخدمة فً تجمٌل االطباق . : 4س

 .  الموسمٌة بالخضروات الطعام وضح من خالل الشرح عملٌة تزٌٌن: 5س

 الفراغات التالٌة :  املأ: 7س

 بالجهة وٌقف, ظهره وراء ٌده ٌضع إن المضٌف من ٌتطلب.....................................  .6

 لكً للضٌف االختٌار وٌترك(  والنوع الصنف بحسب الطعام جاط) وٌقدم, للضٌف لٌسرى

 . المقدمة الطعام أصناف من الضٌف  ٌفضل ما ٌختار

 استهالكها الن الغذابٌة المواد انواع افضل من ................................................. .7

 الى باإلضافة, والملمس , الرابحة , النكهة الحسٌة , الخصابص أفضل على  الحصول ٌضمن

 .الفٌتامٌنات على تحتوي حٌث الغذابٌة قٌمتها

 جل الطاهً فٌها صب التً المجاالت أهم من واحد .................................... قسم ٌعد .8

 عناصرها تزٌٌن فً  لمساته وأثمن أنفس توظٌف إلى وعمد التجمٌلٌة, ومهارته خبرته

 .حلٌة بأبهى  منتجة إلظهاره  التصنٌعٌة

 .غم 141 الى 131 بوزن شرحات تقطع..................................ٌكون  .9

 .غم ............................. من شرحات تقطع االسكالوب.11

 الثانياسئلةّالفصلّ
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 تصمٌم لوائح الطعام وكتابتها

مهنٌة  قٌمة إضافة ٌرٌد شخص كل لدى الطعام لوائح كتابة قواعد إرساء المهم من أصبح 

معلومات تخص ثقافة الطعام, وقد وفرت  من إلٌه ٌتوصل وما ٌكتبه ما خالل للمطاعم من

 مما سهل ذلك عملٌة تصمٌمكافة, تفاصٌل الوصفات الغذائٌة  واالتصال المعلوماتلوجٌا وتكن

 وكتابتها.  الطعام لوائح

 تنمٌة إلى تهدف والتً الطهً لفنون  التعلم استراتٌجٌات إحدى تعتبرالطعام  لوائح وتصمٌم 

 هً وسٌلة الطعام لوائح كتابة نأل ,طعمةاأل تاجإن قسم فً المتخصصٌن الطلبة مهارات

 للجمٌع أتاح طعمة إنتاج األ قسمظل تطور  المحتوى الفنً للوصفة الغذائٌة, وفًعن  للتعبٌر

 حد أنواعأ باعتبارهاساسٌة, طعام مع التركٌز على المعاٌٌر األالمحتوى للوائح ال ختٌارا حرٌة

عداد الوصفات المتكاملة, إ المواد الغذائٌة فً عناصر بعض ستثمارا ٌتم حٌث الذوقٌة, الفنون

مع  والكتلة, واللون والمتمثلة بالشكل تعبر عن مدى امكانٌة الطاهً الفنٌة والجمالٌة,والتً 

إلٌها الطاهً فً  ٌطمح التً األهداف تحقٌق أجل من األخرى, العناصر من التركٌز على عدد

 .التصمٌم

  

 اوالً: الترتيب المهني للوائح الطعام: 

مام الضٌف تً تسهل عملٌة االختٌار والتفضل أمن الوسائل التسوٌقٌة ال قوائم الطعامتعتبر  

 مجرد تكون نأ تعدو ال الطعام قوائم نإ البعض وٌعتقدالمرتاد للمطاعم المصنفة سٌاحٌاً, 

 , وجمالٌة علمٌة مسؤلة فهً تماماً  ذلك خالف على أنها حٌن الطعام, فً من ألصناف تجمٌع

 قواعد على الطعام لوائح وترتكز, وصفات الطعام اختٌار كٌفٌةتساهم فً  ٌةوقضٌة ذوق

 هً صحٌحاً  فنٌاً  إعداداً  تعد التً الطعام قوائم ألن ومنسجمة, ذلك  محددة و ومدروسة أساسٌة

 المطاعم. جمٌع فً العمل لنجاح أساس

 أقامها فقد اخذت فكرة قائمة الطعام من خالل تجربة الحفلة التً  الناحٌة التطور التارٌخً ومن

 نوع اثار حٌث سٌقدمها التً طعمةاأل بؤنواع الئحة عدادإ خالله من تم والذي( هنري) الدوق

ها الضٌوف سٌتناول التً طعمةاأل من سٌقدم لما الضٌوف لدى واالستمتاع التشوق من

 المدعوٌن.  

 الثالثالفصل 



2 

وخالل السنوات الماضٌة دخلت قوائم الطعام كفن مستقل من فنون صناعة الضٌافة ووضع 

وأسالٌب متنوعة وذلك نتٌجة للدراسات المٌدانٌة والممارسة خالل لها متخصصون قواعد 

 عشرات السنوات الماضٌة.

صناف الطعام والتً تقوم المطاعم أتحتوي على  عبارة عن قوائم  نهاؤب الئحة الطعام توصف 

 .ذواقهم وجنسٌاتهمأللضٌوف بمختلف بتقدٌمها 

الخاصة ساسٌة  على توفر العناصر األالتركٌز لكً تتم عملٌة البٌع بشكل منتظم البد من  

 شروط بتطبٌق الخاصة  ساسٌةاأل العناصر( ٌوضح 3, والشكل )بتطبٌق شروط لوائح الطعام

 .الطعام لوائح

 

 

 (3الشكل )

 الطعام لوائح شروط بتطبٌق الخاصة  االساسٌة العناصر 

 

(4)  

مفردات 
الئحة 
 الطعام

(3) 

 الضٌوف

 

(2) 

الكارد 
 المتخصص

(1) 

 .المطعم
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ن تكون ٌجب أالئحة ساسٌة الخاصة بتطبٌق إن العناصر األ (3)ٌتضح من خالل الشكل  

 ٌمدتق عملٌة الخاص لممارسة مكانال ن المطعم ٌعتبراخلة والواحدة تكمل االخرى, حٌث أمتد

دارة المراسم الخدمة على وفق قواعد إ تقدٌم بعملٌة ٌقوم متخصص كادر, مع توفر الخدمات

 . للضٌوف المقدمة الطعاممفردات الئحة التركٌز على توفٌر كافة مع واالتٌكٌت, 

بد ما بخصوص الترتٌب المهنً للوائح الطعام المقدمة من قبل المطاعم المصنفة عالمٌاً, فال أ 

وٌجب أٌضا مراعاة وجود األغذٌة الصحٌة ذات , أن تكون متنوعة ومناسبة لجمٌع األذواق

, والشكل رقم السعرات الحرارٌة القلٌلة لمن هم مهتمٌن بالحمٌة الغذائٌة واألطعمة الصحٌة

 .الترتٌب المهنً للوائح الطعام( ٌوضح  4)

 

 

 (4والشكل )

 .الترتٌب المهنً للوائح الطعامٌوضح  

مقبالت

شوربات

 الحلويات



4 

ن ضمن العادات مشتق م الطعام للوائح المهنً ن الترتٌبٌتضح أ (4من خالل الشكل ) 

 ولوٌات المواد الغذائٌة من حٌث التذوق والقٌمة الغذائٌة والثقافات .   الغذائٌة السلٌمة أ

انطعاو ًٌكٍ نُا تُاونها تشكم يفصم وعهى انُحى  نهىائح انًهًُ استعراض انترتٍةوتعذ 

 االتً: 

 

 

تذوق, سواء كانت المقبالت الشهٌة والطعم الممٌز للم إلعطاءتقدم فً بداٌة لوائح الطعام  

عند  لٌه فوراً إ ما ٌقدمما ٌشتهً ومنها  ختٌارمام الضٌف إلأ ما ٌعرضو ساخنة ومنها أباردة 

ثقافة شهرة الطبق المقدم  , وتتنوع اسماء المقبالت بحسب تتمٌز بطرٌقة تحضٌرها, والطلب

و غربً ولكل صنف مواد خاصة, وسوف نوضح ذلك من خالل نابع من بلد شرقً أ ان كان

 الفضل الرابع . 

 لى صنفٌن رئٌسٌٌن : وتصنف إ

 المقبالت الباردة : - أ

 . الشرقٌة 

 . الغربٌة 

 : الساخنة المقبالت - ب

  الشرقٌة 

 . الغربٌة 

 

, وتعتبر فً وجبة الغداء الشوربات بعد المقبالت تقدمحٌث الترتٌب المهنً للوائح الطعام من   

ًة فً ربات من الوصفات الغذائٌة المهمةالشو , فهً ُتعطً جسم اإلنسان فصل الشتاء, وخاصَّ

اقة, والدفء, ومهما اختلفت  الشوربات فمن الضروري أن تكون سهلة التَّحضٌر,  صنافأالطَّ

اق, أي أن تحضٌر الشوربة ال ٌجب أن ٌتطلَّب مهارات عالٌة, أو  وسرٌعة النضج, ولذٌذة المذَّ

ٌّزها عن األخرى, سواء  تقنٌات معقدة, وُهناك العدٌد من أصناِف الشوربات, ولُكل منها ما ٌم

زوغ منذ ب ةمتداولقدٌمها, وثقافة تناول الحساء , او طرٌقة تتحضٌرها أو مكوناتها بطرٌقة

نتج لنا العدٌد المعرفٌة والثقافات اإلنسانٌة  أ األنظمة فً فالتغٌرالحضارات االنسانٌة القدٌمة, 

 وطرق تقدٌمها على وفق نتاج الشوربات, الٌد الغذائٌة  فً كٌفٌة تحضٌر وإوالتق العاداتمن 

   Appetizersالمقبالت  1

   Soupالشوربات 2
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ن نعطً مثالً عن بعض الشوربات من خالل وٌمكن لنا أدارة المراسم واالتٌكٌت, إقواعد 

 ( 5الشكل )

 

 (5انشكم )                          

 َىاع انشىرتاتأ                       

 

االتٌكٌت فً لقد أسهم  ظهور المنظمات السٌاحٌة والفندقٌة إسهاماً مباشراً فً إرساء قواعد  

التً تساهم فً تقدٌم والثقافات والعادات الغذائٌة والمدونات العالمٌة هذا العصر, من خالل 

 ذواق . سجم مع متطلبات كافة األنشوربات  ت

 

 

 

 

 الكرٌمٌة 

 خاللِ  من أو ذلك, فً ُتساعد موادّ  إضافةِ  خاللِ  من إّما  كثٌفة تجهز•
ائل, تبخٌرِ   الشوربة تمنح الَّتً الطازجة  الكرٌمه اضافة مع السَّ
ٌّزاً  قواماً     .ُمم

   (:سميكة)البيوريه

ٌّة, الُخضار طهً خالل من تحضٌرِ • ٌّات النَّشو  أو المرق فً والبقول
اتجة الشوربة هرس وُثمَّ  الرائق, الحساء  .مكّوناتها مع النَّ

 الرائقة

هة للشوربة فً سائٍل ما ٌ طرٌق تحضٌرها• تضّمن طهً المواّد الُمنكِّ
نٍة من ال ٌّ ة ُمع  .  وقتعلى النَّار لُمدَّ
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طباق وعادة ما ٌكون الطبق الرئٌسً أتكون من عدة وٌغذائٌة  هو الطبق الممٌز فً أي وجبة

األهم على القائمة و البروتٌناتبنه الطبق االكثر غنى أشهٌة كما الو المشبعةطباق اكثر األمن 

الطاهً المعد  وذوق عملها وطرق تحضٌرها فً تدخل التً المكونات ختالفبا ختلفوٌ ,

 هذه فً الرئٌسٌة المكونات من واألسماك والدجاج والطٌور اللحوم, وتعد للوجبة الغذائٌة ,

 المقبالت بعد أي, الطعام للوائح المهنً الترتٌب ضمن الثالثة بالمرتبة ٌقعاألطباق, و

 . والشوربات

 

 

و ٌقدم بارد أ ساس, ولها قواعد خاصة فً التقدٌم , ومنها ماق األتقدم الحلوى بعد تناول طب 

مذاق غلب الضٌوف ٌفضلون تناول الحلوٌات بعد الوجبات الغذائٌة, لتمتعها بالإن أساخن, 

 .شهًال

نواع عدٌدة ومتنوعة أوتوجد منها بتقدٌم الحلوى  المختلفة  االجتماعٌة المناسباتتتمٌز  

 للكربوهٌدراتساسٌة السكر كمصدر خر وٌدخل فً مكوناتها األآلى إصنافها من بلد أوتختلف 

و أخر سواء فً المقادٌر وإبداع وٌكون كل صنف مختلف عن اآلوٌتم صنع الحلوٌات بابتكار 

, كما ٌوجد فرع متخصص فً قسم إنتاج فً طرٌقة التحضٌر وأٌضا فً النكهة والطعم

نتاج وتجهٌز الحلوٌات , وٌشرف على هذا إطعمة بفنادق الدرجة الممتازة واالولى ٌقوم باأل

 المطبخ .  ئٌس قسم الفرع ر

 نواع الحلوٌات :أومن 

 :الحلويات الشرقية مثل –أ 

 لبقالوةا.  

 كنافة ال. 

  الشامبلح. 

 ٌفقطا. 

 :الحلويات الغربية مثل -ب

 جٌز كٌك. 

 دونات. 

  Main Coursesالطبق األساس  3

   Dessertsالحلويات  4
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 تراٌفل. 

  كرٌم كرامل. 

 

 

 تكن فلم لهم, الذوقٌة  الجوانب شتى فً ودخولهُ  نسان,اإل حٌاة فً كبٌرة همٌةأللفاكهة   

 الٌومٌة, الحٌاتٌة الجوانب من العدٌد فً دخلت وإنما ,الجمٌع ٌتصور كما فقط لألكل الفاكهة

الفواكه من أهم األطباق التً  وتعد  الزٌنة, وفً الطبٌة واالستعماالت الغذائٌة الصناعات منها

 بشرط تقدم بعد الحلوٌات. تقدم للضٌوف من ضمن لوائح الطعام والمناسبات المختلفة,

ٌّة, نتعاِش خاصًة فً فصل الصٌف, وٌشار إلى أّن هناك فوتبعث الشعور باإل الفاكهة اكَه صٌف

ٌّات ٌّة, مثل: الحمض  الطهاة ودائماً ما ٌبرز , مثل: الفراولة, والعنب, والبطٌخ, وفواكَه شتو

 .  وتجمٌل وتقطٌع عداد الفواكه من تزٌٌن إمهاراتهم فً فن و

 

 

 م المشروبات والعصائر ضمن لوائح الطعام, والعصٌر ٌتمتاز المطاعم ذات التصنٌف بتقد 

 الضرورٌة الغذائٌة من العناصر البعض تكون طرٌقة تحضٌره سهلة, وٌحتوي على الطازج

مع  المشروبات الساخنةأخرى, كما وتقدم  بطرٌقة علٌها الحصول فً صعوبة تجد قد التً

, وكذلك تقدم الساخنة الخ.. والشكوالتة: الحلٌب والقهوة والشاي  لوائح الطعام ومنها

الغازٌة والمشروبات  بؤنواعهامٌاه الغازٌة والعصائر : المصنعة ومنهاالمشروبات الباردة 

 الخ... ومشروبات الطاقة 

 

 الشروط المهنية لتركيب لوائح الطعام. ثانياً:

فً نجاح  أهدافهالحقٌقٌة التً ٌعتمد علٌها رئٌس الطهاة لتحقٌق  ةالمرأتعد قائمة الطعام هً  

الوصفات الغذائٌة المقدمة للضٌوف, ومما ٌنعكس ذلك على تحقٌق رضا الضٌوف والفوز 

الشروط المهنٌة  اتباع وٌتطلب على المطاعم المصنفة سٌاحٌاً  بالمٌزة التنافسٌة المستدامة,

  :تًوالتً سٌتم ذكرها على النحو اآلفً تركٌب لوائح الطعام  توفرهاالواجب 

 طعمة العالمٌة.االٌدي العاملة من المتخصصٌن فً إنتاج األتنوع  - أ

 وساط العالمٌة.فً األ كثر تداوالً التركٌز على أصناف األطعمة األ - ب

 طباق المحلٌة الوطنٌة.التركٌز على األ - ت

 . الطعام للوائح المهنً عتماد الترتٌبإ - ث

   Froutالفاكهة  5

   Beveragesالمشروبات  6
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 الطعام. ةالئحبالتقنٌات الطباعٌة الحدٌثة التً تحاكً نوعٌة الطبق المثبت  ستخداما  - ج

 تقدٌم فكرة عامة موجزة عن الطبق. - ح

 صناف الطعام . مقابل كل صنف من أ ذكر السعر  - خ

 ذواق الضٌوف. أ التحدٌث المستمر, وبحسب التحلٌل المعرفً لبحوث السوق وتطور - د

 

   :نماذج لوائح الطعام ثالثاً: 

سالٌب متنوعة اعد المختصون أوقد تعتبر قوائم الطعام فن مستقل من فنون صناعة الضٌافة,  

(, كما تتضمن هذه طعمةا واألسعار وتصنٌف أنواع األلها لتشمل كل من )نوع القائمة وموعده

تتنوع لوائح الطعام  القواعد االهتمام بنوعٌة المرفق السٌاحً والفندقً ودرجت تصنٌفه, كذلك 

 و تتنوع على صنفأ, دعوات خارجٌة,  مإتمرات ,كوكتٌلحفالت : المناسبات ونوعهاحسب 

 مكانٌةإمع بعضها البعض وأٌضا تتنوع حسب صناف الطعام وكمٌته ومراعاة توافق األ

 . اٌمارسه التً الوظٌفة الضٌف الصحٌة والمادٌة والنفسٌة وطبٌعة 

 لوائح نماذج على طلبه عنده ملحوظ سلوكً نمط له الضٌففان  العلمٌةما من الناحٌة أ 

 تفضٌل أسباب نوإ, السٌاحٌة التجربة ثناءأ ورغباته حاجاته إشباع تحقق ما غالباً  التً, الطعام

 وتوقعه به التنبإ وٌمكن السلوكً, بالنمط ٌسمى هو غٌرها دون طعمةاأل لخدمة الضٌف

 من  والثانٌة ,له المقدمة الخدمة متابعة خالل المالحظات تثبٌت خالل مــن األولى بطرٌقتٌن

 للخدمة, ومن هذا المنطلق فان كافة الضٌوف ٌعتبرون ومٌوله الضٌف رغبات تحلٌل خالل

االعالمٌة, وقد ابتكرت مطاعم السالسل الفندقٌة  الدعاٌة بمثابة لهم المقدمة الطعام قائمة

كالكتاب ومنها ذات صفحة  حما ٌفتالعالمٌة الكثٌر من االشكال الخاصة بقوائم الطعام : منها 

و صغٌر متوسط الحجم أو كبٌر الحجم أ وما هو اكثر ومنها واحدة أو صفحتٌن أو ثالثة أ

وٌمكن  لٌمٌن ومنها ما ٌفتح من الٌسار,الحجم ومنها ما ٌفتح من النصف ومنها ما ٌفتح من ا

 تً: الطعام بشكل مفصل وعلى النحو اآل تناول لوائح

 

 

 المتفق المعاٌٌر  مع ٌنسجم ان ٌجب والذي , صنف من قوائم الطعامالالمطاعم هذا  تعتمد

أن  مكنوٌ, المطعم إلى الضٌف وصول قبل ٌحدد, وصحٌاً  غذائٌاً  متوازنة وتكون دولٌاً  علٌها

 تً: محددة لوجبة غداء وعلى النحو اآل عطً مثال عن الئحة طعامن

 

 

  menus الئحة الطعام المحددة  1
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Apitazer                                 المقبالث 

Lettuce Salad خس سلطت 

Soup                                   الشورباث 

Clear consmme كونسوميه 

 

main corse                    طبق االساس 

Chicken Croquet 

 

 كروكيج دجاج

 

Sweet                            الحلوياث 

cream carmel 

 

 كراميل كريم

 

 

 

 

 

Menu 
الئحة 
الطعام 
 المحدد

الئحة 
الطعام 
 المحدد

Menu 
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 طلبه بحسب بالتفضٌل ٌبدأ والضٌف للضٌف قائمة مٌبتقد وتتصف قوائم الطعام الغٌر المحددة  

هذا النوع من تضمن ٌ والخدمة, كما التقدٌم فً خاص اتٌكٌت الطلبات  هذه من ولكل, ورغبته

 .ختٌارهماطٌع المطعم توفٌرها لضٌوفه وحسب عدداً كبٌراً من أصناف الطعام التً ٌستالقوائم 

بخصائص تمٌزها عن  هذه القائمةوتمتاز وجبتً الغداء والعشاء,  أثناءوتقدم هذه القائمة فً  

, الضٌوف تجهز عند اختٌارها وطلبها من قبل, حٌث أصناف األطعمة من حٌث قوائم البقٌة 

 .لكً تعطً حرٌة االختٌار للضٌوف

 

Apitazer                          انًقثالت 

Coleslaw salad سلط كولسلو 

Caesar Salad سلط سٌزر 

Hummus بطحٌنه حمص 

baba ganoch غنوج                                                 بابا  

Tabouleh تبوله   

Greek salad ٌونانٌة سلطه 

Fatoosh فتوش 

Soup                            انشىرتات 

chicken soup  شىرتة انذجاج 

Mushroom soup  شىرتة انفطر 

Tomato soup  شىرتة انطًاطى 

Vegetable soup  شىرتة انخضروات 

الئحة الطعام 
الغٌر 

 المحددة 
Alacart 

Alacart 
الئحة الطعام 
 الغٌر المحدد

 Alacart الئحة الطعام غير المحددة  2
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main corse                         طثق االساش 

 انغرتٍة انهحىو                                                 

Beef steak with mushrooms تانفطر نحى ستٍك 

Beef escalopes نحى اسكانىب 

Hungarian Goulash هُغاري غىالش 

Beef Stroganoff نحى ستراغُىف 

 الشرقٌة اللحوم

 Lamb tika  نحى تكة 

Quzi lamb نحى قىزي 

Kabab نحى كثاب 

Lamb chop grill يشىٌه غُى ضهىع 

                       chicken انذجاج 

Chicken scallop سكانىبا دجاج 

Chicken Supreme دجاج سىترٌى 

Chicken Kiev االكٍف دجاج 

Chicken curry كاري دجاج 

chicken tikka دجاج تكه 

Grill chicken انفحى عهى يشىي دجاج 

Sea food                         طعمت البحريت                                               اال 

Veg.fish تانخضراوات سًك 

Baked Fish with Lemon Cream 

Sauce 

 انهًٍىٌ تصهصه يشىي فٍهٍه سًك

Fish escalopes سًك اسكانىب 

Tajn fish طاجٍ سًك  



12 

pasta                               ٍانعجائ 

Spaghetti Sauce with Ground Beef ًنحى اسثاغت 

Beef lazania نحى الزاٍَا 

Chicken  lazania دجاج الزاٍَا 

Chicken pizza خضار تٍتسا 

Beef pizza نحى تٍتسا 

Pizza دجاج تٍتسا 

Sweet                            انحهىٌات 

Cheesecake كٍك جٍس 

Crème caramel كرايم كرٌى 

FRUIT TRIFLE تانفاكهة تراٌفم 

Mosse shocolah شىكىال يىش 

  cold drinks                      المشروباث الباردة      

orang juice لترتقا عصٍر 

lemon juice نًٍىٌ عصٍر 

Banana juice يىز عصٍر  

Cocktail fruit juice فىاكه كىكتٍم 

  hot drinks                      انًشروتات انساخُة 

Tea شاي 

Espriso اسثرٌسىا 

Cappuccino كاتتشٍُىا 

Coffee latih التٍه كافٍه 

American coffee ٌكىفً ايرٌكا 
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 عدد من   ة, وتتمٌز هذه المناسبات بدعو والمآدببالحفالت هً تلك اللوائح التً تقدم 

و اجتماعٌة, وبطبٌعة هذه المناسبات مناسبة معٌنة قد تكون رسمٌة أ إحٌاء بهدف الضٌوف

 ع من القوائم بنوعٌن األول : تقدٌم مفردات بوفٌهقات االجتماعٌة, وٌتمٌز هذا النوتعزز العال

 الطاولة.  على األطباق كافة تقدٌم ما النوع الثانً هوتوح , أمف

 

 

طابع وتتخذ ثناء مدة المساء, وغالباً ما ٌكون فً أٌز هذا النوع من الحفالت بتوقٌت معٌن ٌتم

خاص وذلك بعدم تقدٌم األطعمة الثقٌلة فٌها ولكنها ال تخلو من تقدٌم األطعمة الباردة والساخنة, 

وٌدعى إلٌها األصدقاء المقربون على  ,الحاضرٌن للضٌوفوالعصائر  والسندوٌشوالفطائر 

 . البوفٌهوٌمكن تقدٌم الطعام بصٌغة  أنغام موسٌقى,

  

 

 تتطلب والفً حفالت الشاي بكونها خالٌة من األصناف الثقٌلة قوائم الطعام المقدمة تتمٌز 

المشروبات : هً  الحفالت تلك مثل فًالتً تقدم  األساسٌة األشٌاء من ولكن عدٌدة تجهٌزات

نواع من الكٌك والمعجنات والفطائر الصغٌرة, والبسكوٌت, وتنظم حفالت أالساخنة, مع 

 الشاي  لبعض المناسبات ومنها: 

 صغٌر. زواج حفل 

  جدٌد طفل مٌالد.  

 نهاٌة الخدمة الوظٌفٌة. حفل 

  .تبادل الزٌارات 

 

  

 المصنفة سٌاحٌاً مطاعم الثناء مدة الصباح , وتقدم ألك اللوائح التً تقدم للضٌوف فً هً ت 

 الوطنً ,العالمً, األمرٌكً,  األوروبًاالنكلٌزي, صناف فطور الصباح : أنواع عدٌدة من أ

( ٌوضح 3والجدول ) والخدمة التجهٌز فً محددة قاعدة األصناف هذه من صنف لكل وإن",

 . عالمٌاً  المعتمدة الصباح فطور صنافأ

 Banquetsالئحة طعام الحفالت  3

 Cocktailالئحة طعام حفالت الكوكتيل  4

 Tea Breakالئحة طعام حفالت الشاي  5

 Breakfast Menuالئحة فطور الصباح  6
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 (3الجدول )

 صناف فطور الصباح تفاصٌل أ

الفطور  ت

Breakfast 

 التفاصٌل

اإلنكلٌزي               1

English  

 

  ًوالعنب والتفاح واللٌمون البرتقال مثل رائالعص من أنواعا. 

  ًالكرٌمة. جبنة شٌدر, جبنة طازج, جبن مثل األجبان, من أنواعا 

  ًالبٌض المسلوق, البٌض المقلً, البٌض مثل البٌض, من أنواعا 

 .وغٌرها مسلوق, نصف

األوروبً                               2

Continental     

  واإلكسبرس هالنسكافٌ,األمرٌكٌة  ,الفرنسٌة  :أنواعاً من القهوة. 

 عادي, االنكلٌزي, األعشاب, باللٌمون. :أنواعاً من الشاي مثل شاي 

  الساخنة. والشوكوالتةالكاكاو 

  أحد أنواع المربٌات المعروفة كالمشمش والبرتقال والفراولة

 والكرز... الخ.

 ةٌوانٌة عادٌة وزبدة حٌوانٌة مالحالزبدة وهً نوعان زبدة ح. 

  نتاجه منها.إالعسل بمختلف أنواع األزهار التً ٌتم 

األمرٌكً                   3

American  

 وتسمى والتفاح كالمشمش ومعلبة مطبوخة فاكهة (Compote.) 

  الباردة اللحوم من أنواع. 

 المدخن السلمون مثل الباردة األسماك من أنواع. 

 أشهرها ومن الحبوب من أنواع (Corn Flakes.) 

العالمً                       4

International  

 ومن اإلفطار وجبه فً تقدٌمه ٌمكن ما جمٌع ٌقوم بوفٌه شكل ٌؤخذ 

 . العالم بلدان كل

 الوطنً 

National  

  ٌؤخذ الطابع الخاص بالبلد وسكانه وعاداتهم وتقالٌدهم ٌكون الطابع

االكثر انتشاراً   التقلٌدي لتقدٌم الفطور متكوناً من أحد األصناف

 ضمن االوساط المحلٌة .
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نواع فطور الصباح المقدمة فً المطاعم المصنفة ( إن أ3ٌتضح من خالل الجدول رقم )  

 وطبائعهم وأجناسهم الضٌوفلتنوع ثقافات عالمٌا متنوعة, وهذا التنوع  نتٌجة طبٌعٌة 

 المقدمة. الوجبات تجاه ومٌولهم

 تقدٌم ٌتم أو ,الصباح فطور وجبة لتقدٌم مطعم بتوفٌر الفنادقمن  بعض تخصص كما 

 .الضٌف رغبة وبحسب الغرف خدمة خالل من الضٌف غرفة فً الصباح  فطور ٌصالوإ

 

  : اسئلة الفصل :رابعاً 

 لها ؟  المكونة , ثم وضح العناصر الطعام الئحة عرف: 1س

 وصحح, الخطؤ العبارة امام()  وعالمة, الصحٌحة العبارة امام( )  عالمة ضع: 2س

 :                                                                  وجد نإ الخطؤ

, المساء مدة ثناءأ فً ٌكون ما خاص وغالباً  بتوقٌت الكوكتٌل حفالت طعام تتمٌز الئحة .1

 تقدٌم من تخلو ال ولكنها فٌها الثقٌلة األطعمة تقدٌم بعدم وذلك خاص بطابع وتتمٌز

 . والساخنة الباردة األطعمة

 نتكو قد معٌنة مناسبة إحٌاء بهدف الضٌوف من لعدة تجمع هو والمآدب بالحفالت ٌقصد .2

 فقط .  رسمٌة

 الطابع ٌكون وتقالٌدهم وعاداتهم وسكانه بالبلد الخاص الطابع ٌؤخذ الفطور العالمً .3

 . المحلٌة االوساط ضمن انتشاراً  االكثر  األصناف أحد من متكوناً  الفطور لتقدٌم التقلٌدي

4.  (menus) مع ٌنسجم نأ ٌجب  والذي, الطعام قوائم من صنف هذا المطاعم تعتمد  

 إلى الضٌف وصول قبل ٌحدد, وصحٌاً  غذائٌا متوازنة وتكون دولٌا علٌها المتفق المعاٌٌر

 .المطعم

  والعصٌر, الطعام لوائح ضمن والعصائر المشروبات بتقدم الغٌر المصنفة المطاعم تمتاز .5

 سهلة.تحضٌره  طرٌقة تكون الطازج

 وأ بارد ما ٌقدم ومنها,  التقدٌم فً خاصة قواعد ولها, الفاكهة تناول بعد الحلوى تقدم .6

 ساخن.

 امام لٌوالتفض االختٌار عملٌة تسهل التً التسوٌقٌة الوسائل من الطعام قوائم تعتبر .7

 سٌاحٌاً. المصنفة للمطاعم المرتاد الضٌف

 ؟  الطعام لوائح تركٌب فً اتباعها الواجب المهنٌة عدد الشروط: 3س

 لوائح الطعام التالٌة : ختصار بإوضح   :4س

 :(menu) المحددة الطعامالئحة  .1
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 :(Ala cart)المحددة  غٌر الطعامالئحة  .2

  (: Breakfast Menu)  الئحة فطور الصباح .3

 (:Banquets) الحفالت  طعام الئحة .4

 (Tea Break: ) الشاي حفالت طعام الئحة .5

 (:   Cocktail) الكوكتٌل حفالت طعام الئحة .6

 

 الفراغات التالٌة :  ئملإ: 5س

 ٌكون وتقالٌدهم وعاداتهم وسكانه بالبلد الخاص الطابع .............................ٌؤخذ .1

 ضمن انتشاراً  االكثر  األصناف أحد من متكوناً  الفطور لتقدٌم التقلٌدي الطابع

 .المحلٌة االوساط

  المحددة الغٌر الطعام قوائم وتتصف ....................................... الطعام قوائم .2

 هذه من ولكل, ورغبته طلبة بحسب بالتفضٌل ٌبدأ والضٌف للضٌف قائمة بتقدم

 . والخدمة التقدٌم فً خاص اتٌكٌت  الطلبات

احد الشروط  االطعمة انتاج فً المتخصصٌن من العاملة االٌدي تنوع .3

................... 

 .( كرامل كرٌم ,تراٌفل, دونات, كٌك جٌز) ........................................... .4

 لوائح .................. فً تقدم  التً االطعمة من .................................وهً .5

 ساخنة او ............... كانت سواء, للمتذوق الممٌز والطعم الشهٌة إلعطاء الطعام

 .ومنها ٌشتهً ما الختٌار الضٌف امام ما ٌعرض ومنها

  .................... ساسٌةاأل المعاٌٌر ضمن من الطعام للوائح المهنً الترتٌب ٌعد .6

 على طلبه عنده ملحوظ سلوكً نمط له ......................... إن العلمٌة الناحٌة من .7

 التجربة ثناءأ ورغباته حاجاته إشباع تحقق ما غالباً  التً, والشراب الطعام خدمة

 .السٌاحٌة

 ؟مع الشرح  عالمٌاً  المعتمدة الصباح فطور عدد اصناف : 6س

تكون متنوعة الترتٌب المهنً للوائح الطعام المقدمة من قبل المطاعم المصنفة عالمٌاً, : 7س

وجود األغذٌة الصحٌة ذات السعرات الحرارٌة القلٌلة لمن  , وتراعًومناسبة لجمٌع األذواق

ن ترتب لوائح الطعام مهنٌاً , داعماً , فكٌف لك أهم مهتمٌن بالحمٌة الغذائٌة واألطعمة الصحٌة

 اجابتك بالشكل التوضٌحً.
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, نواعها وطرق تقدٌمهاوالتً تشتهر بتعدد أمكونات لوائح الطعام, حدى تعد المقبالت والعجائن إ

خرى, افة البعض من المواد الغذائٌة األضمع إ الفاكهة أو الخضار منتجهز  غذائٌة مادة هً المقبالتف

 على تساعد أنها كما ,, وتقدم قبل وجبة الطعام الرئٌسة طعة بشكل منسق ومضاف لها التوابلوتكون مق

 لى صنفٌن )الشرقٌة , الغربٌة(. , وتصنف المقبالت إالرئٌسٌة األطباق وتجمٌل تزٌٌن

ومنها المحلٌة  هابلدانالتً تعود لثقافة صناف المختلفة األمن  العدٌد هناك( ف(pastryما العجائنأ 

نواع من المواد كما وتضاف أ الماء, ,الحلٌب ,البٌض زبد,ال,  دقٌقالمن العجائن:  وتنتج ,والعالمٌة

 متماسكة تكون أن ٌجب التً العجائن من العدٌد هناك كذلكالغذائٌة بحسب الصنف وطرٌقة التحضٌر, 

 .هشه تكون أن ٌجب التً العجائن بعض عكس

من حٌث النوع وطرٌقة التحضٌر وأساسٌات العمل ضمن  تصنٌف المقبالت وٌستعرض هذا الفصل

 وطرٌقة تحضٌرها . نواعها وأ هامقادٌرونتاج العجائن د, كما ٌوضح كٌفٌة إرالمطبخ البا

 

 

                               

م ما"  الجامع المعانً معجم فً مقبالتال معنى  ٌَّة الوجبة قبل أكل أو شراب من ٌُقدَّ  لها وٌقال الرئٌس

ك ما مفتِّحات, أًٌضا ٌّة ٌحرِّ ٌّة وٌفتح لألكل القابل , وفقاً لقواعد إدارة المراسم واإلتٌكٌت المتعلقة "الشه

مقبالت باردة لى قسمٌن : وتقسم المقبالت إصغٌر,  طبقالمقبالت بشربة تقدم بخدمة األطعمة واأل

 ,عداد الوصفات وتقدٌمهاإ عملٌة فً داوتاألستخدام العدٌد من  اطبخ البارد بموٌمتاز ال , ومقبالت حارة

 أنّ  كما الرغبة, حسب األنواع من أيّ  شراء وٌمكن كهربائً, أو ٌدوي هو ما إلى األدوات تنقسم قد كما

 المطبخ أدوات أنّ  معرفة الضروري ومن ,البارد المطبخ داخل مهمة من أكثر مع تتناسب أدوات هناك

 نتاج وتحضٌر المقبالت .فً عملٌة إدوات المستخدمة ( ٌوضح األ6والشكل رقم ) ومختلفة, متنوعة

 الرابعالفصل 

 المقبالت والعجائن

 المقبالت اوالً: 
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 طقم مالعق خشبٌة 

 .  أكواب ومالعق للقٌاس

 .سكاكٌن التقطٌع بأحجام متنوعة

 دوات التقشٌر أ

 .  مغارف بأنواعها

 صوانً

 مكابس ثوم 
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 (6الشكل )

 نتاج وتحضٌر المقبالت .ٌوضح األدوات المستخدمة فً عملٌة إ

فً المطبخ  , وٌستعملها الطاهًالمقبالت متنوعة تجهٌزدوات أن ( ٌتضح أ6من خالل الشكل رقم ) 

طباق متفردة الذوق من المقبالت وأ تشكٌالت جمالٌة لىلتحوٌل المواد الغذائٌة الطازجة إالبارد 

حلقات البصل والطماطم المقطعة شرحات والفلفل  :مثل طبقاقٌات كما ٌستعملها لتحضٌر زٌنة األوالمشه

السلطة  حبة إلعطاءتالحلو األخضر والجزر المقطع جولٌان وأنواع الزٌتون وغٌرها من الخضار والمس

صناف المقبالت الشرقٌة والغربٌة الساخنة ن لنا تناول البعض من طرق تحضٌر أوٌمك ,شكالً ممٌزاً 

 والباردة منها وعلى النحو اآلتً :

 

 

 وانً الشواءأ

 طقم من المقالً التٌفال أو السٌرامٌك

 .  مضارب البٌض

 .مبشرة

 رفوف تبرٌد 

 .خالطات كهربائٌة

 قدور
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 المقبالت  .1

 

 : المواد

 خس , طماطم , جزر , ملح , زٌت زٌتون , حامض .

 طريقة التحضير :

 . ٌنظف الخس وباقً الخضار جٌداً قبل االستعمال 

 . ٌقطع الخس ثم ٌسكب فً صحن أو جاط السلطة 

 . ٌزٌن حسب الرغبة أو بشرحات الطماطم أو الجزر المبروش 

 . تتبل السلطة عند الطلب 

 

 

 المواد :

 , خٌار , فلفل أخضر , خل أو حامض , زٌت زٌتون . طماطمخس , 

 طريقة التحضير:

 ٌغسل الخس جٌداً وٌصفى وتغسل باقً الخضراوات . 

 . تقطع الطماطم شرحات وتصفى إلى جانب الخس 

 لى جانب الخس فلٌفلة الحلوة شرحات رقٌقة وتصف إٌقشر الخٌار وٌقطع شرحات وكذلك تقطع ال

 الخل والحامض . وتتبل بالصلصة المرغوبة مثل

 لى مكعبات صغٌرة بنفس حجم مكعبات البطاطا لجزر جٌداً وٌنظف ثم ٌقشر وٌقطع إٌغسل ا

 وٌسلق وٌترك لٌبرد .

 . تسلق البزالٌا الخضراء جٌداً وتترك لتبرد 

  تخلط هذه المواد جمٌعاً وٌضاف الٌها صلصة الماٌونٌز مع قلٌل من الملح والفلفل األسمر

 التقدٌم . وتسكب فً جاط

 

 

 

 

 LETTUCE SALADسلطة الخس             - أ

  MIXED SALADسلطة مشكلة             ب
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 المواد :

 .سود, فلفل أ بقدونس ,  طماطم , بصل , نعناع , برغل ناعم , لٌمون حامض , زٌت زٌتون , ملح

 طريقة التحضير :

 غسل باقً الخضراوات .ف البقدونس جٌداً بالماء وٌعقم وتٌنظ 

 . ٌغسل البرغل الناعم وٌنقع فً الماء لمدة ربع ساعة 

 البقدونس ناعماً مع النعناع . ٌفرم 

 . ًتقطع الطماطم مع البصل ناعما 

 لى المواد المقطعة .ٌصفى البرغل الناعم وٌضاف إ 

 لٌه الملح وعصٌر اللٌمون وزٌت الزٌتون وٌسكب فً جاط السلطة.ٌخلط المزٌج جٌداً وٌضاف إ 

 

 

 

 المواد :

 بقدونس ناعم , ملح , زٌت زٌتون , عصٌر لٌمون ., شمندر

 طريقة التحضير :

 . ٌغسل الشمندر جٌداً من األوساخ ثم ٌقشر جٌداً وٌسلق وٌترك لٌبرد 

 . ٌقطع الشمندر شرحات صغٌرة 

 . ٌصف الشمندر المسلوق فً جاط السلطة وٌتبل بالملح وزٌت الزٌتون وعصٌر اللٌمون 

 . ٌرش الوجه بالبقدونس الناعم 

 

 

 

 المواد :

( غم , زٌت 05حمص حب , طحٌنة ) راشً ( , عصٌر لٌمون , حبة ثوم أو أكثر , ملح , كمون ناعم )

 زٌتون , كاربونات الصودٌوم .

 طريقة التحضير :

 . ٌغسل الحمص الحب بالماء البارد ثم ٌوضع فً مصفاة للتخلص من الماء 

  التبولة ت

         BEETROOTS SALADسلطة الشمندر ث

 حمص بالطحينة ج
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  ٌوضع الحمص فً قدر مناسب وٌغطى بالماء وٌوضع على النار حتى ٌغلً ثم نضع معه

 بكاربونات الصودٌوم وٌوضع على نار هادئة حتى ٌنضج .

 . ٌخرج من النار وٌترك لٌبرد 

  نضع خلٌط الحمص فً الخالط الكهربائً وتوضع معه الطحٌنة وحبة الثوم والملح والكمون

 وٌخلط جٌداً .

 . ٌخرج من الخالط ونضعه فً جاط التقدٌم مع زٌت الزٌتون 

 

 

 

 المواد :

 خس , خٌار , فلفل أخضر , طماطم , خبز محمص , ملح , لٌمون حامض , زٌت زٌتون .

 طريقة التحضير :

 . ٌنظف الخضار جٌداً بالماء وٌترك لٌنشف 

 .ٌقطع الخٌار جولٌان وٌترك فً جاط السلطة 

  الخبز اللبنانً مربعات متوسطة الحجم وٌحمص فً الزٌت حتى ٌأخذ اللون األشقر .ٌقطع 

 . ٌضاف الخبز المحمص إلى الخضار المقطعة وٌتبل بعصٌر اللٌمون وزٌت الزٌتون والملح 

 

 

 

 المواد :

 باذنجان , لبن , طحٌنة , ملح , عصٌر لٌمون , قلٌل من زٌت الزٌتون .

 التحضير :طريقة 

 . ٌشوى الباذنجان وٌقشر وٌترك لٌبرد 

 لٌه اللبن والطحٌنة والملح وعصٌر اللٌمون .ٌضرب الباذنجان بالخالط وٌضاف إ 

 . ٌسكب المزٌج فً جاط وٌقدم 

 

 

 المواد :

 بطاطا , جزر , بزالٌا خضراء , صلصة ماٌونٌز, ملح .

 

 الفتوش ح

 

 

 بابا غنوج خ

 

 

  ROISHEN SALADسلطة روسية         د
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 التحضير :طريقة 

 . تغسل الخضار جٌداً وٌقشر 

 . تقطع البطاطا والجزر مكعبات صغٌرة الحجم وبشكل متساوي 

 . تسلق الخضار جٌداً وتصفى من الماء وتترك لتبرد 

 لٌه صلصة الماٌونٌز مع الملح والفلفل األسمر وٌمزج جٌداً ٌوضع الخضار فً إناء وٌضاف إ. 

 السلطة وٌقدم بارداً. ٌوضع المزٌج فً جاط 

 

 

 

 المواد :

 العظم , خس , خٌار مخلل , جزر , صلصة ماٌونٌز , ملح , فلفل أسود . منزوعدجاج 

 طريقة التحضير:

 . ٌنظف الدجاج جٌداً وٌسلق وٌترك لٌبرد ثم ٌقطع إلى شرائح 

 وٌقطع شرائح ) جولٌان ( . ٌنظف الخس وٌغسل وٌنشف من الماء 

 . ) ٌنظف الجزر وٌغسل وٌقشر وٌسلق وٌقطع إلى شرائح ) جولٌان 

 . ) ٌقطع الخٌار المخلل إلى شرائح ) جولٌان 

 . ٌوضع المزٌج وٌضاف إلٌه صلصة الماٌونٌز والملح والفلفل األسود 

 . ٌقدم فً جاط تقدٌم السلطة 

 

 

 المواد :

 .سودأبطاطا , بقدونس , صلصة ماٌونٌز , ملح , فلفل 

 طريقة التحضير :

 . تنظف البطاطا جٌداً وتقشر وتقطع إلى مكعبات متوسطة الحجم 

 . تسلق البطاطا جٌداً وتترك لتبرد 

 .توضع البطاطا فً إناء وٌضاف إلٌها صلصة الماٌونٌز والملح والفلفل األسمر 

 التقدٌم وتزٌن بالبقدونس . تقدم فً جاط 

 

 

  CHICKEN   SALADسلطة الدجاج         ذ

 

 

  سلطة البطاطا مع المايونيز ر
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 المواد :

 تونة , بٌض , بطاطا , زٌتون , خل , خردل , فلفل أسود بقدونس , طماطم , خس , لوبٌا خضراء .

 طريقة التحضير :

 . ًٌسلق البٌض وٌقشر وٌسلق جٌدا 

 . ًتنظف البطاطا وتقشر وتسلق جٌدا 

 . ٌغسل الخس جٌداً وٌصفى من الماء وٌقطع وٌوضع فً قعرإناء التقدٌم 

 . تضاف إلٌه البطاطا المقطعة والبٌض المقطع واللوبٌا الخضراء 

 . ٌخلط الخل مع الخردل والملح والفلفل األسود وتوضع فوق الخضار المحضر 

 . تضاف إلٌه التونة وٌزٌن بشرحات الطماطم والزٌتون 

  بالبقدونس الناعم .ٌرش الطبق 

  

 

 المواد :

 ملفوف أخضر أو أحمر, حامض أو خل , ملح , شمندر .

 طريقة التحضير :

 . ) ٌفرم الملفوف فرماً رفٌعاً ) جولٌان 

 . ٌسكب فً جاط السلطة وٌتبل بالحامض أو الخل 

 . تزٌن السلطة بالشمندر المسلوق 

 

 

 المواد :

 بطاطا , لوبٌا خضراء , طماطم , بٌض مسلوق , تونة , زٌتون أسود , عصٌر لٌمون , ملح .

 طريقة التحضير :

 . تغسل البطاطا وتسلق ثم تقشر وتقطع حلقات وتصف فً جاط السلطة 

 السلطة كما تقطع الطماطم مربعات كبٌرة  تسلق اللوبٌا الخضراء وتترك لتبرد ثم تصف فً جاط

 وتصف اٌضاً .

 . ٌقشر البٌض المسلوق وٌقطع ثم ٌصف فوق الخضار المحضرة 

  سلطة نيسواز ز

 

 

  CABBAGE SALADسلطة الملفوف       س

 

 

  Nioise SALADالسلطة المركبة           ش
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 . تضاف التونة والزٌتون األسود وتتبل بالملح وعصٌر اللٌمون 

 

 

 

 المواد :

 مخ غنم , خل , فلفل أسود , ملح , لٌمون حامض , ثوم .

 التحضير :طريقة 

  ًوٌسلق وٌترك لٌبرد .ٌنظف مخ الغنم جٌدا 

 . ٌوضع المخ فً إناء وٌضاف إلٌه الخل والملح والفلفل األسود وعصٌر اللٌمون  والثوم 

 . ٌوضع فً إناء التقدٌم وٌقدم 

 

 

 المواد :

 لسان غنم , خل , ملح , فلفل أسود , ثوم .

 طريقة التحضير :

  اللسان جٌداً وٌسلق وٌترك لٌبرد .ٌنظف 

 . ٌقطع اللسان إلى شرائح ) جولٌان ( وٌوضع فً جاط 

 . ٌضاف إلٌه الثوم والخل والملح والفلفل األسود 

 . ٌوضع فً إناء التقدٌم وٌقدم 

 

 

 المواد:

 للقلً .أجنحة دجاج , بٌض , طحٌن , كعك مطحون , زٌت 

 طريقة التحضير :

 جنحة جٌداً وتغسل ثم تسحب وتفرش .تنظف األ 

  جنحة بالطحٌن ثم توضع فً البٌض ثم طحٌن الكعك .األتلوث 

 جنحة حتى تحمر .تقلى األ 

 جنحة فً جاط التقدٌم .تقدم األ 

 

 

  سلطة المخ ك

 

 

  سلطة اللسان ل

 

 

  Ghixinwins                أجنحة دجاج م
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 المواد :

 كاتشب , خس .روبٌان حجم صغٌر , صلصة ماٌونٌز , 

 طريقة التحضير :

 جٌداً وٌغسل ثم ٌسلق حتى ٌنضج . ٌنظف الروبٌان 

 . ٌخلط الكاتشب مع صلصة الماٌونٌز لٌصبح خلٌط متجانس 

 . ٌوضع الروبٌان فً جاط تقدٌم وٌوضع فوقه الصلصة وٌزٌن بقطع الخس 

 

 

 المواد :

 , طماطم , بقدونس , عصٌر حامض , زٌت زٌتون , فلفل حلو , بصل ناعم , ثوم . باذنجان

 طريقة التحضير :

 . ٌشوى الباذنجان على نار قوٌة حتى ٌنضج 

 . ٌغسل وٌقشر ثم ٌنظف جٌداً وٌقطع مربعات صغٌرة 

 . تقطع الطماطم قطعاً صغٌرة وتمزج مع الباذنجان 

 . ًٌدق الثوم مع الملح دقاً ناعما 

 البصل المفروم ناعماً إلى الباذنجان . ٌضاف 

 . ٌضاف الثوم المدقوق إلى الباذنجان مع عصٌر اللٌمون الحامض 

 . ٌسكب فً جاط التقدٌم وٌزٌن الوجه بالبقدونس الناعم وشرحات الفلفل األخضر 

 

 

 

  

وجبات فً مختلف والنشوٌات وتقدم هذه ال نواعها طعاماً غنٌاً بالكاربوهٌدراتالعجائن بمختلف أ تعتبر 

 المصنعة البلدان ذواقوأ ثقافة بحسب العجائن تتنوعو , قوامها حسبب العجائن وتتنوع, المطاعم العالمٌة

 . العجائن موطن عام بشكل ٌطالٌاوتعتبر ا ,والمحلٌة العالمٌة الطعام لوائح ضمن وتقدم لها

 لتقدٌم مختلفة طرق توجد ,الصلب القمح من السمٌد دقٌقال من تقلٌديال هابشكل العجائن تصنٌع ٌتم 

 الخضار وأ والجبن باللحم محشوة ,الحساء إلى وتضاف الصلصة مع وتقدٌمها غلٌها ٌتم حٌث ,العجائن

 روبيان بصلصة المايونيز ن

 

 

  EGGPLANTS RAHEBباذنجان الراهب         هـ

 

 

 ثانياً: العجائن 
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 تسمٌتها تم وقد ,للعجائن المتاحة األصناف من العشرات هناك ,السلطة مع باردة تقدم المخبوزة,

 .وأشكالها بأحجامها

 غالباً, مكونات الستة تتعدى فال الواحدة الوصفة تحضٌر مكونات عدد قلةمٌز المطبخ االٌطالً, بكما ٌت 

وٌمكن لنا  ,بهذا النوع من الطعامرقً غنٌاً ٌعتبر المطبخ الش, كذلك بالنشوٌات غنٌة بأنهاالعجائن  تتمٌز

 تً: وعلى النحو اآل  العجائننواع أأهم ن نوضح أ

 

 : المكونات

 :العجينة -

 4 دقٌق . كوب 

 2 .كوب ماء دافئ 

  .ملعقة صغٌرة ملح 

 الحشوة :  -

 كغم سجق . نصف 

 . حبة بصل 

  صفر .من الفلفل األحمر واألحبتٌن 

 من الطماطم حبتٌن . 

 . ملعقة صغٌرة ملح 

 . رشة من الزعتر وبهارات اللحم 

 . كوب من شرائح الزٌتون 

 رٌال .جبن موزا 

 طريقة التحضير:  

 لٌه الماء تدرٌجٌاً وتعجن ضع الدقٌق فً وعاء عمٌق ثم نضٌف إلٌه الملح والفلفل ثم نضٌف إن

 لمدة عشر دقائق حتى نحصل على عجٌنة ناعمة .

  دقٌقة 05-0ندهنها بالزٌت ونغطٌها ونتركها لترتاح من  . 

 . ًتجهز الحشوة وتترك جانبا 

 الفرن وندهنها بالزبدة وتوضع العجٌنة  نقوم بفرد كرات العجٌن بسمك رفٌع جداً ونحضر صٌنٌة 

 . توضع الحشوة المحضرة فوق العجٌنة وتكبس ثم نضع الجبن فوقها 

 البيتزا 1
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 . توضع فً الفرن حتى تنضج 

  

 

 المكونات :

 العجينة: -

  األبٌض الدقٌق من أكواب ستة . 

 الملح من صغٌرة ملعقة . 

 الخمٌرة من كبٌرة ملعقة . 

 السكر من كبٌرة ملعقة . 

  الدافئ الماء من أكواب ثالثة . 

 الزٌت من كوب نصف . 

 : الحشوة -

 المفروم اللحم من كٌلوغرام . 

 الطماطم والفلفل من تانحب . 

 الحجم كبٌرة بصلة. 

 الثوم. من فصوص أربعة 

 : التحضيرطريقة 

 والخمرة والملح وتترك حتى تختمر. متكونة من الطحٌن والماء الدافئتعجن العجٌنة ال 

 . ًٌفرم البصل والفلفل والطماطم فرماً ناعما 

 . ٌمزج خلٌط الخضراوات مع اللحم المفروم وٌضاف الٌها معجون الطماطم والبهارات 

 . تفرش العجٌنة على شكل دوائر متوسطة الحجم 

 .توضع خلطة اللحم المفروم فوق العجٌنة المحضرة وتوضع بالفرن حتى تنضج 

 

  

 

 :المكونات

 :العجينة -

 0  دقٌق كوب. 

 مجفف حلٌب كبٌرة مالعق  ثالث. 

 لحم بعجين  2

  SAMBOUSSIK with Spanishفطائر السبانخ  3
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 ملح صغٌرة ملعقة. 

 سكر كبٌرة ملعقة. 

 خمٌرة صغٌرة ملعقة. 

  ذرة زٌت كوب ربع. 

 واحدة. بٌضة 

 دافئ ماء كوب. 

 :الحشوة -

 مفروم سبانخ غرامكٌلو نصف. 

 مفروم بصل كبٌرة حبة. 

 زٌتون زٌت كبٌرة مالعق ثالث. 

  لٌمون عصٌر كوب ربع. 

 ملح صغٌرة ملعقة نصف. 

 طريقة التحضير:

  . ٌنخل الطحٌن على الطاولة وتحفر دائرة فً الوسط 

  . ٌوضع بداخلها الملح وزٌت الزٌتون والخمٌرة المذوبة 

  للة وتترك لترتاح لمدة نصف لى الطحٌن وٌعجن ثم ٌغطى بفوطة مبٌفرك جٌداً بالٌد ثم ٌضاف إ

 ساعة. 

  . ٌقطع السبانخ وٌفرم وٌغسل بالماء وٌصفى 

  لٌه البصل المفروم والملح والبهارات .ٌوضع السبانخ فً وعاء وٌضاف إ 

  . ًتخلط الحشوة جٌداً وٌحتفظ بها جانبا 

  سم . 05بالشوبك وتقطع بشكل مستدٌر بقطر ترق العجٌنة 

  وتطبق بشكل مثلث . تحشى بالحشوة 

  . تصف على صٌنٌة مدهونة بالزٌت 

  .تخبز بفرن معتدل الحرارة لتحمر 

  . تقدم وتزٌن بالبقدونس الناعم 
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 : المكونات

 العجينة:  -

 طحٌن غم ٥٥٥. 

 خمٌرة غم ٥٥. 

 ملح صغٌرة ملعقه. 

 سكر صغٌرة ملعقه. 

 حلٌب كوب ٢. 

 :الحشوة -

 مفروم لحم كٌلو نصف . 

 ناعًما فرًما مفرومة كبٌرة بصلة. 

 مسلوقة بازالء كوب نصف. 

 مكعبات مقطع جزر كوب نصف. 

  مفروم أخضر بقدونس كوب ربع . 

 زٌت كبٌرة ملعقة اثنان . 

 مشكلة بهارات صغٌرة ملعقة نصف. 

 أسود وفلفل ملح. 

 :التحضير طريقه

 جٌدا وتعجن والخمٌرة والسكر الملحو الحلٌب له ونضٌف عمٌق وعاء فً الطحٌن نضع. 

 دقٌقة ٣٥ لمده دافئ مكان فً تختمر حتى العجٌنة نترك. 

 دقٌقة ٢٥ لمده ترتاح وتترك ثانٌة مرة العجٌنة تعجن  بعدها. 

 بالحشوة وتحشى متعددة قوالب لبشك تعمل بعدها . 

 ساخنة وتقدم تحمر حتى بالزٌت العجٌنة تقلى. 

 

 

 

 SAMBOUSSIK with MEATسمبوسك باللحمة      4
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 : المكونات

 055  سباغٌتً رام غ. 

 055 مفرومة و مقشرة طماطم رام غ. 

 0 مفرومة ثوم فصوص. 

 مفرومة صغٌرة بصل حبة. 

 زٌتون زٌت كوب نصف.  

 4 الرٌحان أوراق من.  

 الطماطم مركز من طعام ملعقة.  

 السكر من طعام ملعقة. 

 البارمٌزان جبن, أسود وفلفل ملح . 

 : التحضير طريقة

 الزٌتون. زٌت وٌوضع  النار على طنجرةتوضع ال 

 دقٌقتٌن. لمدةمع التحرٌك  البصل الثوم, ٌوضع 

  األسود والفلفل الملحمع  السكر,مع  الرٌحان, أوراقمع  الطماطم, مركزمع  الطماطم, تضاف 

 وٌحرك الكل.

 آلخر وقت من التحرٌك مع دقٌقة 25 لمدة هادئة نار علىوتترك  الطنجرة تغطى. 

  حسب دقائق 05 أو 7 لمدة والزٌت الملح من القلٌل مع ساخن ماء فً السباغٌتً بطهوالقٌام 

 .السباغٌتً نوع

 الطماطم صلصة إلٌها وٌضاف السباغٌتً ٌصفى ,والسباغٌتً الطماطم صلصة تنضج أن بعد 

 . وٌحرك 

  وٌقدم  البارمٌزان جبن وٌضاف إلٌها التقدٌم أطباق فً الطماطم صلصة مع السباغٌتً ٌوضع 

 .ساخن طبقال

 

 

 : المكونات

  طحٌن..كوب ٤ 

 ماء كوب فونص١. 

 اإليطالية الطريقة على الطماطم صلصة مع سباغيتي 5

                               Germsn fries الماني خبزال

 

 

6 
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 حلٌب بودرة كبٌرة ملعقة. 

 زبد كوب نصف. 

 سكر كوب نصف. 

 بٌضتان. 

 ملح صغٌرة ملعقة. 

 مربى مشمش كوب ٢. 

 سكر بودرة كوب ١. 

 زٌت للقلً كوب ٥. 

 :التحضير طريقه

 الزبدة ماعدا بعضها مع المواد جمٌع تعجن. 

 الزبدة كل العجٌنة تستوعب حتى جدٌد من وتعجن الزبدة بعدها نضٌف. 

 صغٌرة كرة شكل واحدة كل وتعطً للقطعة غم ٥٥ بوزن صغٌرة قطع لىإ العجٌنة تقطع. 

 حجمها وٌتضاعف تختمر حتى نتركها. 

 بالزٌت نقلٌها . 

 البودرة السكر علٌها ٌرش ثم بالمربى وتحشى الزٌت من جٌدا تصفى. 

 

 

 

 :المكونات

 طحٌن كوب ٤.  

 سكر كبٌرة ملعقه. 

 ملح صغٌرة ملعقة. 

 زبدة كوب ٢. 

 ماء كوب ١. 

 0 بٌضات. 

 :التحضير ريقةط

 نار على تكون نأ على ونحرص والزبدة والملح السكر مع النار طنجرةعلى فً الماء نضع 

 .الزبدة تذوب حتى هادئة

 chou pasta                          الشو عجٌنه

 

7 
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 نرجع ثم الخشب بملعقة تدرٌجٌاً ونخفقه الماء لىإ الطحٌن ونضٌف النار عن الطنجرة نبعد 

 .الطنجرة بجوانب ٌلتصق ال واحد مزٌج على نحصل حتى الخفٌفه النار على الطنجرة

 قلٌال ٌبرد المزٌج نترك. 

 بالتحرٌك ونستمر االخرى تلو واحده  البٌضه ذلك ٌعد نضٌف. 

 لالستخدام جاهزه وتكون تبرد العجٌنه نترك. 

 

 

 

 : المكونات

 طحٌن كغم نصف. 

 زٌت زٌتون كوب ١. 

 ماء كوب نصف. 

 ملح كبٌرة ملعقه نصف. 

 ملعقة خمٌرة. 

 : التحضٌر طرٌقه

 ةمتماسك عجٌنة على نحصل حتى بعضها مع المواد جمٌع تعجن. 

 القماش من بقطعة مغطاة ساعة نصف لمدة ترتاح نتركها. 

 ةللقطع غم ٥٥ بوزن قسامأ لىإ نقسمها. 

 ةدقٌق عشرٌن لمده تتخمر  ونتركها الكرة مثل دائري بشكل نعملها. 

 ةمئوٌ درجة ٢٤٥ حرارة بدرجة للفرن ندخلها. 

 جبانواأل السلطات الخبز هذا ٌرافق. 

  

 

 

 

 

 

 

 . italian bread 8                االٌطالً الخبز
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 سئلة الفصل :أ

 ان الخطأ وصحح, الخطأ العبارة امام()  وعالمة, الصحٌحة العبارة امام( )  عالمة ضع: 0س

 :                                                                  وجد

,  لبنة,  بصل,  مفروم لحم,  ملح,  خمرة,  طحٌن هً : باللحمة سمبوسكمواد تحضٌر ال .0

 . طعام سمنة,  بهارات,  ناعم بقدونس

,  ماء,  خمٌرة,  زٌتون زٌت,  العجٌنة لرق طحٌن,  طحٌن : هً نٌاللحمة بعج تحضٌر مواد .2

 . بهار,  ملح,  للصٌنٌة زٌت,  لٌمون عصٌر,  ناعم بصل,  سبانخ,  ملح

 العالمٌة الطعام لوائح ضمن وتقدم لها المصنعة البلدان ذواقوأ ثقافة بحسب العجائن تتنوع .0

 هذه وتقدم والنشوٌات بالكاربوهٌدرات غنٌاً  طعاماً  نواعهاأ بمختلف المقبالت  تعتبر,  والمحلٌة

 .العالمٌة المطاعم مختلف فً الوجبات

 . ٌنضج حتى ٌسلق ثم وٌغسل جٌداً  ٌنظف:جنحة الدجاج أ التحضٌر طرٌقة .4

,  تونة,  مسلوق بٌض,  طماطم,  خضراء لوبٌا,  بطاطاهً : سلطة الروسٌةالر تحضٌ مواد .0

 . ملح,  لٌمون عصٌر,  أسود زٌتون

 . أسود زٌتون, شٌدر جبنة,  حلو فلفل,  هً: خٌار لملفوفمواد سلطة ا .6

 . المبروش الجزر أو الطماطم بشرحات أو الرغبة حسبب زٌنباذنجان الراهب ٌ .7

                       .البودرة السكر علٌها ٌرش ثم بالمربى وتحشى الزٌت من جٌدا تصفى المانً خبز    .8

 العالمٌة الطعام لوائح ضمن وتقدم لها المصنعة البلدان ذواقوأ ثقافة بحسب العجائن تتنوع:  2س

 الوجبات هذه وتقدم والنشوٌات بالكاربوهٌدرات غنٌاً  طعاماً  نواعهاأ بمختلف العجائن تعتبر,  والمحلٌة

 ؟نواعهاوأ المعجنات تصنٌفن توضح , فكٌف لك أالعالمٌة المطاعم مختلف فً

,  لبنة,  بصل,  مفروم لحم,  ملح,  خمرة,  طحٌنلدٌك المواد التالٌة :  : بصفتك طاهً وتوفر0س

 (.بالجبنة سمبوسك) ن تحضر, فكٌف لك أ طعام سمنة,  بهارات,  ناعم بقدونس

 ؟  الباردة المقبالت من تعتبر وهل التبولة سلطة ٌرتحض طرٌقة وضح : 4س

 ؟  italian bread  االٌطالً الخبزعدد مكونات وطرٌقة تحضٌر : 0س

 

 الفراغات التالٌة :  املئ: 6س

 بصل حبة ................... سجق كغم ............................ الخاصة بالبتزا  الحشوة مقادٌر .0

 . صفرواأل حمراأل الفلفل من حبة.........................

 وٌزٌن الصلصة فوقه وٌوضع تقدٌم جاط فً ............................................... ٌوضع .2

 . الخس بقطع
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 . الكعك طحٌن ثم البٌض فً توضع ثم............................................... جنحةاأل تلوث .0

 ............................. جٌداً  البطاطا تنظفسلطة البطاطة مع الماٌونٌز ,  التحضٌر طرٌقة .4

 ...................................... وتترك جٌداً  البطاطا , ....................... الحجم متوسطة

,  ماٌونٌز صلصة,  خضراء بزالٌا,  جزر,  بطاطامكونات السلطة .............................. .0

 . ملح,  أخضر فلفل

,  ناعم برغل,  نعناع,  بصل,  طماطم,   بقدونسمكونات .....................................هً  .6

 . ملح,  زٌتون زٌت,  حامض لٌمون

 

 , عدٌدة المقبالت تجهٌز دواتأان كما  ومختلفة, متنوعة المطبخ أدوات أنّ  معرفة الضروري من: 7س

, الغذائٌة والقٌمة العناصر متكاملة جمالٌة تشكٌالت لىإ الطازجة الغذائٌة المواد لتحوٌل الطاهً ٌستعملها

 . المستخدمة بالمطبخ البارد دوات األهم أ حتوضان فكٌف لك عزٌزي الطالب 

 

 

 

 

 


