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المشتركین,أعزائي 

"صالون كولینیر"الھوسبیتالیتي من خامسةفي النسخة الیسّرنا أن نرّحب بكم, انطالقًا من نجاح النسخ السابقة
.مفیدة حول تنظیم الحدث والمسابقاتیقدّم لكم ھذا الدلیل بعض المعلومات ال.2018خالل معرض ھوریكا األردن 

ھالً للخضوع ؤمكون سی" كولینیرصالونالھوسبیتالیتي"نحن متحمسون جداً ألعالن أن الفائز بالمیدالیة الذھبیة في 
من برنامج "توب شیف" على قناة م.ب.س  رابعلتجربة اداء الموسم ال

، یرجى االتصال بـ:المعلومات في حال االحتیاج للمزید من

اآلنسة نوران الترك

+962-6-2501,2,3464ھاتف: 
Admin2@lawrenceconferences.comالبرید االلكتروني: 

نتمنّى الحّظ الوفیر لجمیع المشاركین،



الفئات
المسابقات الحیة–الفئة أ 

اللحوم-1أ
ثمار البحر-2أ
السوقسلة -3أ
المطبخ األردني المعاصر-4أ
الباستا-5أ
(الّساخنة و الباردة)السندویشات تحدّي -6أ
البرغرتحدّي -7أ
المطبخ الالسیوي     -8أ
مسابقة الطھاة الشباب-9أ
جدیدمستحدث  شرقي ى حلوطبق-10أ
مسابقة السوشي-11أ

مسابقات العرض –الفئة ب 

ت الطھي:ابقامس
وجبة من ثالثة أطباق-1ب
یھالتاباس و الكاناب-2ب

ت الحلوایات:امسابق
لزفافلحلوى القالب -3ب
جدیدالموضة قوالب حلوى مبتكرة بموضوع محدد:-4ب
أفضل طبق ماكارون-5ب
أفضل طبق اكلیر-6ب
تحفة فنیة من السكر والشوكوالتة -7ب
أطباق الحلویات-8ب

المخبوزات:مسابقات 

)باغیتأفضل(الخبزابتكارات-9ب
جدید)خالي من الغلوتین (الخبزابتكارات- 10ب



التواریخ التالیةاحفظوا 

:سابقةتواریخ الم
.2018تشرین األول/أكتوبر 11, 10, 9ستنظم المسابقات في 

:رسوم التسجیل
شترك أو لكل مسابقة:رسوم التسجیل لكل م

السعر یشمل الضریبةJCA(JD150(الطھاة األردنیینجمعیةلغیرأعضاء 
السعر یشمل الضریبةJCA(JD100(الطھاة األردنیینجمعیةء أعضا

الموعد النھائي للتسجیل
رسوم التسجیل دفع بما في ذلك ل2018أغسطس 26جمیع المسابقات ھولالموعد النھائي للتسجیل 

.الكاملبوا رسوم التسجیلدفعیرفض المشتركین الذین لم یسجلوا في الوقت المحدد أو لمھوریكا األردن یملك الحق في 

للتسجیل االتصال ب:
Admin2@lawrenceconferences.com+962-6-2501,2,3464اآلنسة نوران الترك

اجتماع للمناقشھ واالستفسار 
ة زارا أكسبو عند في قاع2018أكتوبر/تشرین األول8االثنین اجتماع مع لجنة التحكیمشاركین مدعوون لحضورإن جمیع الم

من بعد الظھر ، بھدف طرح ما لدیھم من أسئلة والحصول على جمیع المعلومات الضروریة حول نصف لاالساعة الثالثة و 
المسابقات.

:استالم الشارات وزیارة الموقع
تشرین 8بعد اجتماع المناقشة و الستفسار في یمكن لجمیع المشاركین استالم شاراتھم والتعّرف إلى الموقع والمعدات المطبخیّة

إكسبو.زارا في قاعة 2018أكتوبر/األول

على جمیع المشاركین ارتداء زي الطھاة الخاص بھم في ھذا الیوم ألخذ الصورة جماعیة



معلومات عاّمة

مون .والقوانینللقواعداإلضافةأوالتّغییرأوالحذففيبالحقّ یحتفظونالمنّظِ
مونیحتفظ .الحدثخاللتلتِقطَ الّتيوالّصورالمستخدَمةالوصفاتفيالحقوقبجمیعالمنّظِ
 ّمینإن ممتلكاتھم الّشخصیّةأووأدواتھمتجھیزاتھمالمنافسین،ألغراضخسارةأوضررأيّ عنمسؤولینلیسواالمنّظِ
المسابقةمكتبمنالجائزةلمؤسستھالتنفیذيالشیفیتسلمقدأوحاضًراالمنافسیكونأنیجب،جائزةبأيالفوزحالفي
كولینیرصالون"منطقةدخولأجلمنوشاراتھمالّشخصیّةھویّاتھمیُظھرواأنالمشاركینعلىیجب."
الجوائزتوزیعحفلفيالّطھاةلباسارتداءالمشاركینجمیععلىیتوّجب.
المنافسةمنطقةمنالمساعدین الخروجعلىویجب. الفئاتفيالمشاَركةعددعلىإعتماداً المساعدینشاراتمؤسَّسةكلّ ستتلقّى

المسابقةتبدأعندما
المؤسَّسةشعاراتوجودعدممعالّطھاةلباسفيالمسابقةفيالمشاركینجمیعیكونأنیجب.
فئاتعدّةفيالمشاركة)ھا(یمكنھ)طاھیةٍ أو(طاهٍ كلّ أنّ غیر. فئةٍ كلّ فيطاهلكلّ فقطواحدٍ شخٍص بإدخالیُْسَمح
حاضرینكغیرِ سیعتَبرونللمسابقةالمحدَّدینوالمكانالوقتفيیحضروالمالّذینالمشاركین
 ّلمعرفةالنّھائيّ الجدولإلىالّرجوعالّرجاءالمسابقةفيیشاركوالنالخطأالیومفيمعروضاتھمیُحِضرونَ الّذینالمنافسینإن

مسابقتكمتاریخ

لتحمیل فقطاألماكن المخصصة لمدخل المشاركین ھو من 



:المسابقةجدول

المسابقةقبلمأیّاعْشَرةاألقلّ علىالمشاركینجمیعإلىإرسالھیتمسوف

عینجمیععلىیجبالحضور،أجلالمعرض منفيترحیبموضعھممشّجعیُكمعملُكم،طاقمَ إنّ  الّضیافةمجالفيعاملینیكونواأنالمشّجِ
اإلنترتیتسّجلوا عبرأنإلىوسیحتاجون

؟2018لھوریكا المسبَقالتّسجیلنظامیعملكیف
اإلنترنتعبرالخاّصةشارتكمعلىوالحصولwww.horeca-jordan.com/pre-registration.htmعلىالدّخوللتسجیلندعوكمنحن

المنتجات والمكونات
یفضل استخدام منتجات الرعاة في وصفتك عند الحاجة. یحظر الترویج لمنتجات المنافسین خالل المنافسة.

المطابخ
المطبخیة الصغیرة المطلوبة (مثل لوح التقطیع والسكاكین والقدادیر یتوجب على المشاركین إحضار جمیع المعدات واألواني 

والمقالي والزبدیات واألطباق)، إضافة إلى أي مواد أخرى قد یحتاجونھا للطبخ وتقدیم الطعام.

التجھیزات المطبخیة المتوفرة في الموقع وفي كل مطبخ:

طاوالت عمل مع رفوف سفلیة
براد
موقد كھربائي بأربع أعین
خالط واحد
مغسلة واحدة
فرن كھربائي واحد

المساحة الخلفیّة
جرى توفیر مساحة خلفیة وتجھیزھا على النحو التالي:

طاوالت ستاینلس ستیل
براد لحفظ المكّونات
ثالجة
مغسلة

في المساحة الخلفیة قبل بدء المسابقة.والثالجةتأّكدوا من حفظ جمیع مكّوناتكم في البراد

یمكن الدخول إلى منطقة التحضیر قبل ساعة واحدة من بدء المسابقةمالحظة: 

ال یسمح الدخول إلى المطابخ واستخدامھا قبل بدء الوقت المخصص للتحضیر.



الحیةالمسابقاتعاّمة للفئة أ: معلومات 

 األخرىاألجھزةأوالبراداتاستعمالأوالمطابخإلىالدخولالمحددالوقتقبلیصلونالذینللمتسابقینیُسمحال.
المسابقةانتھاءبعدالمطابختنظیفالمتسابقینعلىیجب.
النظافةومعاییربقواعدااللتزامالمتسابقینعلىیجب.
للمسابقةالرسمیینللرعاةمنافسمنتجأليالترویجللمتسابقینیُسمحال.
المسابقةبدءقبلالحكامإلىمؤسسةشعارأواسمذكربدونكلھاالمطبوعةالوصفاتعننسختقدیمیجب.
غیرھاأوللحرارةعازلةعلب(ومبّردةصحیةحاویاتفيكلھاالمكوناتإحضاریجب.(
الفریقاستبعادإلىإدخالھایؤديوقدجاھزةأطعمةأيبإحضاریُسمحال.
لذا.دینیةألسبابتذوقھاعنالحكملجنةأعضاءبعضیتمنعفقدالكحولأوالخنزیرلحمالوصفاتإحدىتضمنتحالفي

.المسابقةعالماتعلىاألمرھذایؤثرلنبالتالي.التقنیةیقیمومنالنكھةیقیممنبینالحكملجنةأعضاءسینقسم

البنود التّالیة یتعّرض المتسابق لخسارة قسم من النقاط قد تصل الى ما فوق عدم تطبیقفي حال بھ؟ مسموحھوما
.العشرة بالمئة من الحاصل

) المرقاتBasic stocks :( إلى المسابقة على أن تكون غیر متبّلة ,غیر مخفّفة, و غیر مكثّفةیمكن احضارھا

:الّسلطات

غیر مقّطعةلطة ، منّظفة, مغسلّة, و لكن یمكن احضار خضار السّ •
یمكن تقطیع البصل الى نصفین للتحقّق من النوعیة•
یمكن اخضار الطماطم مسلوقة و مقشرة•
یمكن احضار الفول مقّشر•
الخضار المھروسة ھي ممنوعة•
المسابقةخالللالستخدامجاھزمھروسومسلوقفي مسابقات األطباق الشرقیّةالحمصاحضارفقط یمكن•

:یجب ان یكون منّظف من الدّاخل و لكن غیر مقّطع الى شرائحالسمك.
و غیر مطبوخة منّظف:ّیاتالّصدف
:منّظفة, مغّسلة, مسلوقة, ولكن غیر مقّطعة او متبّلة.القشریّات

اللّحوم و الدواجن :

, و لكن من دون ان تقّطع الى شرائح , تفرم, او تتبّل. یمكن للمشترك وم و الدّواجناللّحمنالعظامنَِزعیمكن•
غیر المتبّل في مسابقة البرغر.الفقط أن یأتي بللحم المفروم 

السجق و النقّانق, یجب تحضیرھا خالل المسابقة.•

:یمكن احضاره مفصول , مبستر, او مصنّع بأي طریقة.البیض
:(الباستا) یمكن تحضیر الباستا والعجین من دون طھوھاعجینة المعكرونة
:كن احضارھا مقاسة .میالمكونات الجافة

 :عجینة الحلویات االسفنجیّة و بسكویت المرینغ

یمكن احضارھا غیر مقّطعة و مجّزئة.•

.الجاھزیمنع احضار المكارون•

في حال استخدام المرینغ في الزینة, یجب أن یجفّف خالل المسابقة.•



 یمكن احضارھا و لكن الصلصة النّھائیّة أو ما یعرف بالالفاكھة و الفاكھة المھروسة:لّب)Couli یجب تحضیره (

خالل المسابقة.

:یجب تحضیرھا كلّیا" خالل المسابقة.عناصر الدیكور

العقوباتلوائح
:في حال عدم تطبیق التالي النھائیةالعالمةمننقاطعدد من الخصمسیتمّ 

)والتّغذیةالمنتجاتھدرالثّمن،مراقبة(اإلعتیادیّةالغیرالّطعامحّصة•
والمقبّالتاللّحومبینالمناسبالتّوازنعدم•
جیداالمطبوخغیرالبروتاینات الغیر صالحة لالكل مثل الدجاج ال•
وطبخھاالخضارتقطیعطریقة •
لألكلقابلةالغیرالموادّ استعمال•
علیھاوالُموافقالمعتادةالمعاییرضمنالقطعةوزنإبقاءیجب•
بشكل مفرطالّطعامتنكیھ•
الوقتاحترامعدم•
والقبّعةالّرسميّ الّطھاةلباسارتداءعدم•
الّزيّ علىالمتسابقاسمعنالَكشف•
المسابقةإلىقبلمنمحضرطعامإحضار•

ھام جداً:

المسابقةبدءقبلالموقعاإلنجلیزیة فيباللغةالمكوناتمنمفصلةوقائمةمكتوبةعرض وصفةیتمأنیجب

التّحكیم معاییر

تركیبةالتتسمأنیجب: والمذاقالنكھةمستویاتأعلىیعكسالمقدّمالطبقأنمنالتأكدالمتسابقینعلىیجب:المذاقالنكھة،
اغم المذاق و تن. معھیتناسبوأنمذاقھمعالمبتكرالطبقیتكامل لونأنیجبكما. الھضموسھولةوالخفةالجیدالغذائيبالتوازن

والتتبیل ةالملمس, الى جانب التركیز على ابراز المّكون األساسي,وتناسقھ مع زینة الّطبق. أخذ بعین االعتبار الحرارة الّصحیح
لتقدیم الّطبق,مع حفظ المذاق الممیّز خالل و بعد التذّوق.الصحیح

األساسیةالمھاراتإتقانتعكسوأنبالدقةالتحضیرعملیةتتسمأنیحب: والصحیحالمتخصصالتحضیر
الفردیةالفنیةالمھاراتحیثمنطبقالإنشاءعلیھاینطويالتيالصعوبةدرجةتقییمسیتم.الطھوألسالیبالصحیحوالتطبیق
العمل, و توضیب قیقة, النّظافة فيالمطبخ, و الوقت , حرارة المنتجات الدتنظیم واإلعدادالتنفیذفيالمشاركةووالخبرةوالكفاءة
.بھمالخاّصةاألواني

لقواعدوفقاالمشاركینجمیععلىسیحكمالذيممثل،قبلمنالنظافةعلىالمشاركینتقییمسیتم. النظافةقواعدراجع:النظافة
واألنظمة النظافة

جدیدت الّطھو و الخبز و تقدیم الّطبق.األساسي المتطلّب من اجل اتمام عملیّاالعمل التّحضیري :الطبقطریقة تحضیر

التقدیمطریقةوالنكھةصعیدعلىاإلبداعتقدیروسیتم. المنظروحسنةوملفتةمشھیةاألطباقتبدوأنیجب: طریقة عرض الطبق
یكون سھل االدراك و عدم وضعھ الى جانب الّطبقسواء. یجب على المكّون األساسّي أن حدٍ على



ً التقدیمأسلوبیكونأنیجب:التقدیم ً بسیطا تصمیمیكونأنالضروري ویجبغیرالتزیینفياإلفراطعدممعونظیفاً وعملیا
ً والطبقالصحن الحرارة المناسبة للمأكوالت خالل سكب اخذ بعین االعتبار . واحدآنفيواإلتقانباألناقةیتمیّزحیثللسكبمناسبا

.مع تجنب أخذ وقتا طویال في السكبو تقدیم الّطبق

اللحوم1أ

مشاركة فردیة•
دقیقة45المدة: •
یتوّجب على المتسابق إعداد طبق رئیسي من اللحوم الحمراء التي یختارھا إضافة إلى الخضروات والنشویات والزینة •

أي طبقینلشخصینالمالئمة 
یجب على المتسابق أن یحضر معھ جمیع المكونات غیر المطھوة أو المشذبة أو المقطعة أو المشرحة.•
یجب على المتسابقین تقدیم وصفة مكتوبة باللغة اإلنجلیزیة تتضّمن المكّونات المستخدمة في األطباق إضافة إلى طریقة •

التحضیر
قًا للوصفات المقدّمة إلى الحكام یجب على المتسابقین طھو الطبق وف•

ثمار البحر2-أ

مشاركة فردیة•
دقیقة45المدة: •
التي یختارھا إضافة إلىیتوّجب على المتسابق إعداد طبق رئیسي من تمار البحر  أو خلبط من السمك وثمار البحر •

أي طبقینلشخصینالخضروات والنشویات والزینة المالئمة 
یحضر معھ جمیع المكونات غیر المطھوة أو المشذبة أو المقطعة أو المشرحة.یجب على المتسابق أن •
ة إضافة إلى طریقة یجب على المتسابقین تقدیم وصفة باللغة اإلنجلیزیة للحكام یوم المسابقة  تتضّمن المكّونات المستخدم•

تحضیر األطباق
المقدّمة إلى الحكام ةمتسابقین طھو الطبق وفقًا للوصفیجب على ال•

سلة السوق3-أ

فردیةمشاركة•
دقیقة45: المدة•
خدام جمیع المكّونات الموجودة في تحضیر طبق مقبالت وطبق رئیسي أمام الحّكام من خالل استیتوّجب على المتسابق •

سلة ال
.طبقین من كل نوعتحضیر المتسابق یجب •
للمنّظم من أجل التحقّق منھا مع بدء المنافسة و على المتسابق تقدیم وصفتھدقیقة قبل 15سیحصل المشاركون على السلة •

جدیدان األطباق الفعلیة المقترحة من المكونات المتوفرة ضمن السلة الخاصة بھم.و التحكیم لجنة
ال یسمح بتغییر األطباق بعد تسلیم الوصفة إلى الحّكام•
فقط.قیقةد45ین تحضیر األطباق خالل یجب على المتسابق•
یجب على المتسابقین تأمین جمیع األدوات وألواح التقطیع وأواني الطھي واآلالت الصغیرة.•
ال یسمح للمتسابقین إحضار أي مكّونات غیر تلك الموجودة في محطة الطھي وفي السلة التي یحصل علیھا كّل متسابق.•



المطبخ األردني المعاصر4-أ

فردیةمشاركة•
دقیقة60المدة: •
أي طبق لكل شخصلشخصینطبق أردنيو تقدیمتحضیریتوّجب على المتسابق•
تقدیم األطباق بأي صیغة یریدونھا، بما یسمح بتحسین األطباق وعكس التوجھات الحالیة في المطبخ یمكن للمتسابق•

المعاصر.
تشریح.یجب على المتسابق إحضار جمیع المكّونات من دون تحضیر أو تشذیب أو تقطیع أو •
جدیدالمسابقةخالللالستخدامجاھزمھروسومسلوقالحمصاحضارفقطیمكن•
ة إضافة إلى طریقة تتضّمن المكّونات المستخدمیوم المسابقةللحكام تقدیم وصفة باللغة اإلنجلیزیةیجب على المتسابق•

.تحضیر األطباق
المقدّمة إلى الحّكام.طھي الطبق وفقًا للوصفةقیجب على المتساب•

الباستا5-أ

فردیةمشاركة•
دقیقة45المدة: •
أي طبقین لكل بحسب اختیاره لشخصینالطازجةمختلفین من الباستاینطبقطبخ وتقدیم,تحضیریتوّجب على المتسابق•

شخص
المنكھات.یجب أن یكون نوعا الباستا المستخدمین مختلفان من حیث الشكل والصلصات والزینة أو •
یمكن للمشارك احضار عجینة الباستا الطازجة جاھزة الى المسابقة لكن علیھ تحضیر الحشوة خالل المسابقة•
.النقاطتخفیضإلىیؤديالمفرطفالطھي،"دنتيأل"بطریقةالباستاطھيیجب•
من دون تحضیر أو تشذیب أو تقطیع أو تشریحاالخرىیجب على المتسابق إحضار جمیع المكّونات•
ة إضافة إلى طریقة تتضّمن المكّونات المستخدمیوم المسابقةللحكام تقدیم وصفة باللغة اإلنجلیزیةیجب على المتسابق•

و اسم و نوع و شكل الباستا.تحضیر األطباق

(الباردة و الّساخنة)تحدّي السندویشات6-أ

فردیةمشاركة•
دقیقة30المدة: •
مع استخدام المنكھات المالئمة همن اختیارنوع واحد من الساندویش /أو اللفافة تحضیر وطھيیجب على المتسابق•

.لكل شخصساندویشأي شخصینل
على صحن منفرد مع زینتھ الجانبیّة.ساندویشیجب تقدیم كل•
تشذیب أو تقطیع أو تشریح.یجب على كّل متسابق أن یحضر معھ جمیع المكّونات من دون تحضیر أو •
فالفل,ال(الّطاووق, الشورما,محلیة متل اختیار الخبز, والمكونات متل یمكن تحضیر ساندویشات شرقیّة باختیار مكّونات•

جدیدنباتیّة.الحشوات التحتوي على اللّحوم و الدّواجن أو التي غربیّة ال) أو سندویشات وغیرھا
جدید.یجب تحضیر الصلصات خالل المسابقة•
و یمكن تحضیر ) البذورمتعدد،بني،أبیض(”pain de mie“یجب تحضیر الّساندویشات الباردة في خبزة ال •

جدیدالّساندویشات الّساخنة في أّي نوع اخر من الخبز.
وطریقة تحضیر باللغة اإلنجلیزیة تتضّمن المكونات المستخدمة للحكام یوم المسابقة وصفة الیجب على المتسابقین تقدیم •

األطباق.



البرغرتحدّي7-أ

فردیةمشاركة•
دقیقة30المدة: •
أي طبق یجب على المتسابق تحضیر وطھي نوع واحد من البرغر من اختیاره مع استخدام المنكھات المالئمة لشخصین•

.لكل شخص
یمكن للبرغر أن یتألف من اللحم، الدجاج السمك أو الخضار•
متسابق أن یحضر معھ جمیع المكّونات من دون تحضیر أو تشذیب أو تقطیع أو تشریح.یجب على كّل •
ً المفروماللحمإحضاریمكن• ھةإلیھ المكوناتتضافلكنالمسابقةإلىمسبقا المسابقةخاللالُمنّكِ
والباربكیوكالبیستوللدھنالقابلةالصلصاتأووالخردلوالمایونیزالكاتشبل مثالتالیةالمنكھاتالبرغرشطائرتضمقد•

وغیرھا.والطماطمكالبصلاإلضافات األخرىأو
البرغر النّباتیّة و لكن یجب أن تھرس و تنّكھ خالل المسابقة.في حال تحضیر " احضار الحّمص أو الفصولیا مسلوقةیمكن•
على خبز البرغریجب أن تشمل جمیع البرغر أي من اللحم المفروم،الدجاج،السمك أو باتي نباتي مقدم •
البرغریجب على المتسابقین تقدیم وصفة باللغة اإلنجلیزیة تتضّمن المكونات المستخدمة وطریقة تحضیر •
.یجب تسلیم الوصفات إلى لجنة الحكم یوم المسابقة•

االسیويالمطبخ 8-أ

فردیةمشاركة•
دقیقة45المدة: •
أي طبق لكل شخصلشخصین االسیویة وطبق رئیسيتحضیر طبق من المقبالت یتوّجب على المتسابق•
على طبق واحد أو أطباق منفصلةینیمكن إما تقدیم الطبق•
یجب على المتسابق إحضار جمیع المكّونات من دون تحضیر أو تشذیب أو تقطیع أو تشریح.•
ة إضافة إلى طریقة المستخدمتتضّمن المكّوناتیوم المسابقةللحكام تقدیم وصفة باللغة اإلنجلیزیةیجب على المتسابق•

.تحضیر األطباق

مسابقة الطھاة الشباب9-أ

فردیةمشاركة•
یجب ارفاق نسخة عن الھویّة مع –سنة فقط یمكنھا المشاركة في ھذه المسابقة25و 18العمر المحدد: الطھاة بین •

مستند التّسجیل.
دقیقة45المدة: •
لشخصین أمام الحّكام من خالل استخدام جمیع المكّونات الموجودة في السلةیتوّجب على المتسابق تحضیر طبق رئیسي •

أي طبق لكل شخص
للمنّظم من أجل التحقّق منھا مع قبل بدء المنافسة و على المتسابق تقدیم وصفتھدقیقة 15سیحصل المشاركون على السلة •

جدیدالمتوفرة ضمن السلة الخاصة بھم.األطباق الفعلیة المقترحة من المكونات ان و التحكیم لجنة
ال یسمح بتغییر األطباق بعد تسلیم الوصفة إلى الحّكام•
فقط.دقیقة45یجب على المتسابقین تحضیر األطباق خالل •
یجب على المتسابقین تأمین جمیع األدوات وألواح التقطیع وأواني الطھي واآلالت الصغیرة.•
.ات غیر تلك الموجودة في محطة الطھي وفي السلة التي یحصل علیھا كّل متسابقال یسمح للمتسابقین إحضار أي مكّون•



مستحدثيشرقىحلوطبق-01أ

فردیةمشاركة
دقیقة45: المخصصةالمدة
لشخصین أي طبق لكل شخصتحضیر الحلوىالمتسابقینعلىیجب
حدیثةلمسةمعشرقیّة الحلوىتكونأنیجب
ساخنةأوباردةالحلوىتكونأنیمكن
المنافسةیومالجاھزكریماآلیسإحضاریمكن. كریماآلیسمعالحلوىتقدیمیمكن
المسابقةخاللخبزھایتمأنیجبولكنجاھزة،المنافسةإلىالفركالبقالوة،اوالعسملیّة،عجینةاحضاریمكن

سوشيال11-أ

فردیةمشاركة•
دقیقة45المدة: •
16أورا ماكي ...) ما مجموعھ ماكي، من اختیاره (السوشي، أنواع سوشي 8من تحضیر قطعتینالمتسابقیجب أن •

قطعة
جدیدتحكیمتذّوق من قبل لجنة الكل نوع من انواع السوشي للقطعة منعلى ي یحتويیجب تحضیر طبق جانبی•
قطعة فقط وعدم تجاوز عدد القطع المشار إلیھ16یجب أن المتسابق تحضیر •
یمكن طبخ الرز و احضاره جاھزاً الى المسابقة•
فقط األصناف الباردةتحضیریجب•
یجب تحضیر طبق واحد لتزوق الحكام•
مسبقاھاعیصنتیمكن ات فصلصالمسابقة مباشرة أما الموقعجمیع السوشي في تحضیریجب •
سابقةللمالالزمةاوالمكونات دواتاألعلى كل متسابق احضار جمیعیجب•
یجب ان تتضمن طریقة التقدیم الوسابي و الزنجبیل•
یمكن لكل مشترك اختیار طبق التقدیم الخاص بھ•
.ة إضافة إلى طریقة تحضیر األطباقتتضّمن المكّونات المستخدمیوم المسابقةالوصفة للحكام تقدیم یجب على المتسابق•

11-حتى أ1- الخاصة بالفئات أمعاییر التحكیم 

نقطة50والنّكھة                              الّطعم•
نقطة15لتحضیر المھني الصحیحا•

مھارة العمل/التقنیّة
نقاط 10لنظافةا•
نقاط10الطبقتحضیرطریقة •
نقاط10عرض الّطبقطریقة•
نقاط5الخدمة•



العرضاتمسابق
الباردةالعرضأطباق–للفئة ب عاّمةمعلومات

یجب أن یكون كّل غرض معروض من صنع المشاركین أنفسھم الذین سجلوا أسماءھم في طلب المشاركة
الشعار ما أن تنتھي عملیّة التحكیمیمكن وضع االسم أو كام خالل عملیة التحكیم. یجب أال یظھر اسم أو شعار أي شركة إلى الح
على المتسابقین احترام حدود المساحة المخصصة لكل فئة من الفئاتیجب
یحّق للحّكام اختبار وفحص جمیع المعروضات وأخذ عینات منھا عند الضرورة
خالل مرحلة العرض، یسمح للمشاركین "تعدیل" معروضاتھم بعد عملیّة التحكیم.
النكھة و تقنیّة التحضیر.كل طبق المكانیة التعرفضع مواصفاتیجب و
.یجب وسم جمیع الصحون من أجل تمییزھا
.یمنع استخدام األلوان االصتناعیّة
ھایجب على األطباق أن تكون مشّھیة للنّظر حتّى في حال عدم تذّوق.
ابقة لمعاییر القیم التغذائیة المعاصرة.یجب أن تكون المكّونات والمنكھات متناغمة مع القسم األساسي للطبق وأن تكون مط
عملیةولكنھامھمةالمھنیةالحدیثةالتقنیاتتباین
التوازن الغذائي
.یؤدي وضع الزینة والمرقات عند حافة األطباق إلى مظھر غیر مقبول
.یجب تجویف السمك واللحم بالطریقة الصحیحة وبصورة نظیفة
 وضع القسم المجّوف إلى األعلى ومع ترتیبھا وفقًا للترتیب والحجم الصحیحین.یجب تقدیم شرائح اللحم أو السمك مع
.یجب الحرص على التناغم العددي لحصص اللحم/السمك والمكمالت/المنكھات المقدّمة
.یجب تقطیع الفواكھ والخضار وتقدیمھا بطریقة موّحدة
.یمكن استخدام العوامل الجامعة ضمن الكریما
یالتین المستخدمة في الھالم تخطي الكمیات الطبیعیة، لكن لیس إلى حدّ اعتماد أسلوب العرض على محتوى یسمح في كمیّة الج

الجیالتین اإلضافي.
 صالحة لألكل.الغیرال یُسمح باستخدام المواد
.یجب أن تكون أوعیة الصلصة ممتلئة إلى النصف
 الشوائب.یجب أن یكون استخدام الھالم على أنواعھ نظیفًا وخالیًا من
.یجب أن یكون حجم الحصص ووزنھا متماشیًا مع المعاییر المطّبقة ضمن الممارسات المقبولة
.یجب إظھار مھارة واضحة المعالم وممیّزة
جنسیةیسمح تقدیم المواضیع ذات صلة سیاسیة أو دینیة أو ال

التّحكیم معاییر

طعمعلىاظلحفكما و یجب اوالمذاقالنكھةمستویاتأعلىیعكسالمقدّمالطبقأنمنالتأكدالمتسابقینعلىیجب:المذاقالنكھة،
ألوان مناسبةونكھاتوجودةذوكونتأنیجبلكعكة،لنموذجي

علىالتقدیمقةوطریصعید النكھةعلىاإلبداعتقدیروسیتم. المنظروحسنةوملفتةمشھیةاألطباقتبدوأنیجب: اإلبتكارالعَْرض،
توازنةومصحیحةحصص.جمالیاارضاءومبادئمتوازنةنسبأساسعلىجیداانطباعاالنھائیةیوفر الطبقأنیجبسواء.حدٍ 
لألطباقالصحیحاالسمباستخداموواقعيعمليعرضفي األطباق مع الحفاظ على التوازن الغذائي.المكوناتمن

ركیبة المكوناتت



ب ان تكون یجمبتكرة.عصریةتقنیاتاستخدام.وخفیفبسھولةللھضمقابل،غذائیامتوازن الحلویاتتكوینیكونأنیجب
متناسقة.النكھات و االلوان 

األساسیةالمھاراتإتقانتعكسوأنبالدقةالتحضیرعملیةتتسمأنیحب: والصحیحالمتخصصالتحضیر
الفردیةالفنیةالمھاراتحیثمنالطبقإنشاءعلیھاینطويالتيالصعوبةدرجةتقییمسیتم.الطھوألسالیبالصحیحوالتطبیق
العمل،والحرفیةالصعوبةدرجة،في استخدام جیالتین ال "أسبیك"صحیحةتقنیة.واإلعداد التنفیذفيالمشاركةوالخبرة ووالكفاءة
الصحیحةالتغذیةوكذلك،األطباقفيالمكوناتمنومتوازنةصحیحةنسب،البراعة،والدقیقالنظیف

ً التقدیمأسلوبیكونأنیجب: التقدیم ً بسیطا باألناقةیتمیّزأنالضروري ویجبغیرالتزیینفياإلفراطعدممعونظیفاً وعملیا
الخدمة.علىتؤثرالأنیجبو غیرھاالمالعق،الكؤوس،الزجاجیةاألوعیة. واحدآنفيواإلتقان

مسابقات الطھي:
أطباق3وجبة من 1-ب

على أن تتضّمن:أطباق، معروضة باردة لشخص واحد3یجب تقدیم وجبة من •

طبق من المقبالت الباردة، أو الساخنة أو الشوربة-
طبق أساسي واحد-
طبق واحد من الحلوى-

لھالمناسبةاألطباقعلىبارداً الساخنالطعامتقدیمیجب•
طبقمنأكثرفينفسھاالمكوناتاستخدامیمنع•
بیضاءورقةعلىطباعتھایجبفحسب والتيالمقدمةالطعامالئحةعلىالمثلجةالحلوىاسمذكریجب•
تذوقعملیةالفئةھذهتضملن•
وعرضھابالمكوناتالئحةوضعیجب•
سم100×100قدرھامساحةمتسابقلكلتُخصص•

التاباس2-ب

باردة 3على أن تقدم باردة وساخنةھامن3المختلفة، أطباق صغیرة من المقبالت 6یجب عرض مجموعة من •
معروضة باردة.

قطعة)24حصص من كل ّ نوع من األطباق الصغیرة (أي مجموع 4تقدیم •
غراًما20و10یجب أن تزن كّل حصة من األطباق الصغیرة بین •
یمكن عرضھا على طبق واحد أو في أطباق منفصلة•
باستثناء األطعمة المقرمشة أو العجین المخبوز(aspic)بالھالمیجب دھن جمیع األطعمة المعروضة •
أي اسم أو شعار أو إشارة تدل على یجب توفیر وصف مختصر عن األطباق المعروضة إلى الحكام على ان ال یضاف •

.صاحب الطبق إلى وصف التاباس أو طریقة عرضھا
تذوقعملیةالفئةھذهتضملن•
سم80×80قدرھامساحةمتسابقلكلتُخصص•

2-إلى ب1-معاییر التحكیم الخاّصة بالفئات من ب

نقطة30, االبتكارالعرض
نقطة30تركیبة المكّونات                     

نقطة30والصحیحالمتخصصالتحضیر
نقطة10التّقدیم                        



مسابقات الحلوایات:

كأس الحلویات

الحلویاتكأسذھبیةمیدالیةھيھممناتنان بحیثالحلویاتفئاتفيمیدالیاتبثالثالفائزمنحوسیتمتحدید الفائز في كّل فئة.سیتّم 

قالب حلوى الزفاف3-ب

طبقات3منالكعكةتتألفأنیجب.
 صالحة لألكلیجب أن تكون الطبقات كلھا متداخلة في التصمیم العام للزفاف وأن تكون الطبقة السفلیة
یدویاً ومصنوعةلألكلصالحةبأكملھاالزینةتكونأنیجب.
صالحة لألكل، مع إمكانیّة استخدام كریما و الورودأن تكون كل قطع الزینة (ما عدا األعمدة الداعمة للطبقاتیجب (

الزینة وعجینة الباستیاج.
التذوقعملیةمنكجزءالكعكةمنالدنیاالطبقةتذوقسیتم
العلویتینالطبقتینفيلألكلصالحةغیرالطبقاتالاستعمالمكنی
خبزھابعدوزنھامعوبنیتھاالكعكةزینةتتناسبأنیجب
التقطیععملیةلتسھیلفوقھاولیسالكعكةحولبكاملھاالزینةوضعیجب
20بنسبةوزینة%80بنسبةلألكلقابلةموادمنالكعكةتتألفأنیجب%
وعرضھابالمكوناتالئحةوضعیجب
سم100×80قدرھامساحةمتسابقلكلخصصت

الموضة: محددبموضوعمبتكرةحلوىقوالب4-ب

15و12بینلماتكفيالحلوىلقالبحرّ وشكلتزیین ً .شخصا
الموضةوھوالعاملھذاالمختاربالموضوعكلھمالمتسابقونیلتزمأنیجب
فحسبالجانبیةالزینةولیسالموضوعبكاملھالقالبیعنيأنیجب
125–85بینماقطعةكلوزنیتراوحأنیجب ً غراما
ومصنوعةلألكلصالحةبأكملھاالزینةتكونأنیجب ً یدویا
القاعدةفيلألكلالقابلةغیراأللواحاستعمالیمكن
التحكیمعملیةمنكجزءالكعكةتذّوقسیتم
وعرضھابالمكوناتالئحةوضعیجب
سم70×80قدرھامساحةمتسابقلكلتُخصص

4-و ب3-معاییر التحكیم الخاصة بالفئات ب

                             نقطة30التّصمیم و التكوین
                                 نقطة20الّطعم و النّكھة
،نقطة20اإلبتكارالعَْرض
 نقطة20المھني الصحیحالتحضیر
نقطة10التقدیم



"ماكارون"طبقأفضل5-ب

جدیدالمسابقةخاللعرضھو الحلو" ماكارونال"منواحدنوعتحضیریجب
الماكارونمنقطع10تقدیممتسابقكلعلىیجب
سم5و3بینما" ماكارون"حبةكلقطریبلغأنیجب
واحدطبقعلىةالعشرالحباتتقدیمیجب
نوع) كلمنقطع3(منفردبشكلالطازجةالعیناتتقدیمیجبلذابالتذوقالتحكیملجنةستقوم
وعرضھابالمكوناتالئحةوضعیجب
سم30* 30قدرھامساحةمتسابقلكلتُخصص

إكلیرطبقأفضل6-ب

المسابقةبدءقبلاإلكلیرمنواحدنوعتحضیریجب
جدیدبالبندقالشوكوالتةبنكھةاالكلیرمنقطع6تقدیممتسابقكلعلىیجب
المسابقةمكانفياإلكلیرحباتعلىاألخیرةاللمساتتوضعأنیجب
سم15إكلیرحبةكلطولیبلغأنیجب
یمكن أكلھا بالیدو اإلكلیرھویةاحترامیجب
واحدطبقعلىالستةالحباتتقدیمیجب
قطعتان(دربشكل منفالطازجةالعیناتتقدیمیجبلذابالتذوقالتحكیملجنةستقوم(
وعرضھابالمكوناتالئحةوضعیجب
سم30×30قدرھامساحةمتسابقلكلتُخصص

6-و ب5-بمعاییر التحكیم الخاصة بالفئات 

                                 نقطة40الّطعم و النّكھة
،نقطة20اإلبتكارالعَْرض
                     نقطة15تركیبة المكّونات
نقطة15التحضیر المھني الصحیح
نقطات10التقدیم

تحفة فنیّة من السكر والشوكوال7-ب

 أو الشوكوال(أي نوع)قطعة فنیة من السكریُطلب من المتسابقین عرض
 الموضة: موضوع
لألكلصالحةغذائیةموادمنالمصنوعةالتّحفات الفنّیة فقطقبولسیتم
التحكیمعملیةتبدأعندماكسيالبالمنالمصنوعةاألغطیةاستعمالیُمنع
ال یسمح تقدیم المواضیع ذات صلة سیاسیة أو دینیة أوجنسیة
 باستخدام أي أسالك أو قوالب.ال یُسمح
 سم60* 40سم / قاعدة : 125یجب أال یتجاوز االرتفاع األقصى للقطعة الفنیة
سم90* 75قدرھامساحةمتسابقلكلتُخصص



7-معاییر التحكیم الخاصة بالفئات ب

نقطة25العَْرض و التصمیم
نقطة25اإلبتكار
 نقطة25المھني الصحیحالتحضیر
           نقطة25طریقة تقدیم الموضوع

أطباق الحلویات8-ب

الحلویاتمنمختلفةعأنواثالثةتحضیریجب
بھتشتھرطبقعنعبارةوالثالثكمكّون أساسيالشوكوالمنوالثانيكمكّون أساسي من الفاكھةمصنوعاألولالنوع

كمكّون أساسيغیرھاأوالسحلبأوالبلحمثًال المنطقة 
علىوترتكزبالتناغمالثالثةالحلویاتأطباقتتسمأنیجب. بھوخاصمنفردطبقعلىحلوىنوعكلتقدیمبیج

.محددموضوع
المقدمةالحلویاتتضمأنیجب ً ً طبقا بارداً یقدمأنعلىاألقل،علىساخنا
لألكلصالحةكلھاالمكوناتتكونأنیجب.
أمراً البساطةتعتبر ً .تقنیةمھاراتمنعالیةبمستویاتتترافقأنعلىجوھریا
وعرضھاالدقیقةوالمقاییسبالمكوناتوالئحةالطبقاسموضعیجب.
تذوقعملیةالفئةھذهتضملن
08×80قدرھامساحةمتسابقلكلتُخصص

8-معاییر التحكیم الخاصة بالفئات ب

 نقطة30المھني الصحیحالتحضیر
،نقطة30اإلبتكارالعَْرض
                     نقطة30تركیبة المكّونات
نقطة10التقدیم

مسابقات المخبوزات:

الخبز(الباغیت) ابتكارات9-ب

منمصنوعین)المتنوعةالجبوبمعوآخرأبیضنوع(الباغیتخبزأنواعمننوعینتحضیرالمتسابقینعلىیجب
المخّمرةالعجینة أوالخمیرةعجینة

قطع6مجموع(نوعكلمنقطع3تحضیرالمتسابقعلى(
نوعكلمنقطعة(فرديبشكلالطازجةالعیناتتقدیمیجبلذاالطعامبتذوقالتحكیملجنةستقوم(
الخبزبعدسم57و55بینماباغیتكلطولیبلغأنیجب
الخبزبعدغراماً 250و230بینماباغیتكلوزنیبلغأنیجب
سم40×40قدرھامساحةمتسابقلكلتُخصص



الخبز(الخالي من الغلوتین) ابتكارات10-ب

المتنوعة)الجبوبمعأبیض وآخر(نوعمن الغلوتینالخالي الخبزأنواعمننوعینتحضیرالمتسابقینعلىیجب
یجب تحضیر الخبز في القالب المختص
اثنینمجموعال(نوعكلمنقالبتحضیرالمتسابقعلى(
غرام بعد الخبز180-150وزن القالب یبلغأنیجب
ستقوم لجنة التّحكیم بالتّذّوق
سم40×40قدرھامساحةمتسابقلكلتُخصص

10-و ب9-التحكیم الخاصة بالفئات بمعاییر 

نقطة40والنّكھة                             الّطعم
،نقطة20اإلبتكارالعَْرض
 نقطة15المكّونات                     تركیبة
نقطة15التحضیر المھني الصحیح
نقطة10التقدیم



الجوائز

لمنح المیدالیات على النحو التالي:WACS–سیجري تطبیق نظام الجمعیة العالمیّة للطھاة  شھادة استحقاق–نقطة 69إلى 60 میدالیة برونزیة وشھادة–نقطة 79إلى 70 میدالیة فضیّة وشھادة–نقطة 89إلى 80 میدالیة ذھبیّة وشھادة–نقطة 100إلى 90

الذھبیةالمیدالیاتمنعددأكبریحصد الذيالفندقأوالمطعممكافأةسیتم
كولینارصالون"للالرسمیینالرعاةقبلمنللفائزینالجوائزمنالعدیدمنحیتم"
الحیةالفئاتكلفيالغذاءوسالمةالنظافةفئةفيالفائزینعلىوالجوئزالشھاداتتوزعسوف:الغذاءسالمةجائزة
للبرنامجالمؤھلینختیارالتجارب الاختباراتفيالسریعةالمشاركةفرصةالذھبیةبالمیدالیاتالفائزینیعطىسوف

شیفتوبالتلفزیوني


