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:المحتويات

كلمة الجھة المنظّمة

 2017سنة فئات

حفظ التواريخ

معلومات عاّمة

:قوانین المسابقات

المسابقات الحیة-
سابقات العرضم-



أعزائي المشتركین,

صالون " من في النسخة الرابعةيسرّنا أن نرّحب بكم, انطالًقا من نجاح النسخ السابقة
مفیدة يقّدم لكم ھذا الدلیل بعض المعلومات ال.2017خالل معرض ھوريكا األردن "كولینیر

.حول تنظیم الحدث والمسابقات

ة الذھبیة في "الھوسبیتالیتي صالون نحن متحمسون جداً ألعالن أن الفائز بالمیدالی
موءھالً للخضوع لتجربة اداء الموسم الثالث من برنامج "توب شیف" كولینیر" سیكون 

على قناة م.ب.س  

، يرجى االتصال بـ:المعلومات في حال االحتیاج للمزيد من

اآلنسة نوران الترك
+962-6-2501,2,3464ھاتف: 

Admin2@lawrenceconferences.comالبريد االلكتروني: 

نتمنّى الحظّ الوفیر لجمیع المشاركین،



الفئات
المسابقات الحیة–الفئة أ 

اللحوم-1أ
ثمار البحر-2أ
سلة السوق-3أ
المطبخ األردني المعاصر-4أ
الباستا-5أ
السندويشات الباردة/الساخنة-6أ
البرغر-7أ
المطبخ الالسیوي     -8أ
مسابقة الطھاة الشباب-9أ
مسابقة السوشي-10أ
النحت على الفاكھة و الخضروات-11أ

مسابقات العرض –الفئة ب 
)Terrineطبق للعرض من اللحم أو الدجاج أو السمك (مسبق الطھي -1ب
ثالثة أطباقوجبة من -2ب
تاباسال-3ب
لزفافلحلوى القالب -4ب
جديدأفضل طبق ماكارون-5ب
جديدأفضل طبق اكلیر-6ب
جديدقوالب حلوى مبتكرة بموضوع محدد: السیرك-7ب
جديدابتكارات الخبز (باغیت)-8ب
تحفة فنیة من السكر والشوكوالتة-9ب
أطباق الحلويات-10ب



احتفظوا بالتواريخ التالیه 
:سابقةتواريخ الم

.2017تشرين األول/أكتوبر 12, 11, 10ستنظم المسابقات في 

:سابقةجدول ال
أيام كحّد أدنى.المنافسة بعشرةسیرسل الجدول إلى جمیع المشاركین قبل موعد 

رسوم التسجیل:
رسوم التسجیل لكل مشترك أو لكل مسابقة:

JD+16% 150الطھاة األردنیینلغیرأعضاء جمعیة 
100JD+16%ء جمعیة الطھاة األردنیینأعضا

25JD+16%رسوم الطالب مسابقة الطھاة الشباب
50JD+16%رسوم غیر الطالب 

الموعد النھائي للتسجیل
رسوم دفع بما في ذلك ل2017أغسطس 25جمیع المسابقات ھولالموعد النھائي للتسجیل 

التسجیل 
ھوريكا األردن يملك الحق في رفض المشتركین الذين لم يسجلوا في الوقت المحدد أو لم يدفعوا رسوم 

.التسجیل بالكامل

للتسجیل االتصال ب:
التركاآلنسة نوران 

2501,2,3464-6-962+
Admin2@lawrenceconferences.com

اجتماع للمناقشه واالستفسار 
في 2017تشرين األول/أكتوبر 9االثنین اجتماع مع لجنة التحكیمشاركین مدعوون لحضورإن جمیع الم

نصف من بعد الظھر ، بھدف طرح ما لديھم من أسئلة والحصول لاة زارا أكسبو عند الساعة الثالثة و قاع
على جمیع المعلومات الضرورية حول المسابقات.

استالم الشارات وزيارة الموقع:
بعد اجتماع يمكن لجمیع المشاركین استالم شاراتھم والتعرّف إلى الموقع والمعدات المطبخیّة

إكسبو.زارا في قاعة 2017أكتوبر/تشرين األول9شة و الستفسار في المناق

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

حفل توزيع الجوائز
.2017أكتوبر/ولتشرين األ12المیدالیات الذھبیة خالل حفل الجوائز في توزع 



معلومات عاّمة

.المنظِّمون يحتفظون بالحّق في الحذف أو التّغییر أو اإلضافة للقواعد والقوانین
.يحتفظ المنظِّمون بجمیع الحقوق في الوصفات المستخَدمة والصّور الّتي تلتِقطَ خالل الحدث
 إّن المنظِّمین لیسوا مسؤولین عن أّي ضرر أو خسارة ألغراض المنافسین، تجھیزاتھم وأدواتھم أو

كاتھم الّشخصیّةممتل
الجوائزتوزيعحفلفيالطّھاةلباسارتداءالمشاركینجمیععلىيتوّجب.
 يجب على المشاركین أن ُيظھروا ھويّاتھم الّشخصیّة وشاراتھم من أجل دخول منطقة "صالون

كولینیر".
سة شارات المساعدين إعتماداً على عدد المشاَركة في الفئات. ويجب ع لى ستتلّقى كّل مؤسَّ

المساعدين الخروج من منطقة المنافسة عندما تبدأ المسابقة
.سة يجب أن يكون جمیع المشاركین في المسابقة في لباس الطّھاة مع عدم وجود شعارات المؤسَّ
 ٍھا(يمكنه)أو طاھیةٍ (ُيْسَمح بإدخال شخصٍ واحٍد فقط لكّل طاه في كّل فئٍة. غیر أّن كّل طاه(

المشاركة في عّدة فئات
دين للمسابقة سیعَتبرون كغیِر حاضرينا لمشاركین الّذين لم يحضروا في الوقت والمكان المحدَّ
 إّن المنافسین الّذين ُيحِضروَن معروضاتھم في الیوم الخطأ لن يشاركوا في المسابقة الرّجاء الرّجوع

الجدول النّھائّي لمعرفة تاريخ مسابقتكمإلى
 رعاة المسابقة فقطيفضل للمنافسین استخدام منتجات

مدخل المشاركین ھو من األماكن المخصصة للتحمیل فقط



الجوائز

لمنح المیدالیات على النحو التالي:WACS–سیجري تطبیق نظام الجمعیة العالمیّة للطھاة 

شھادة استحقاق–نقطة 69إلى 60
میدالیة برونزية وشھادة–نقطة 79إلى 70
میدالیة فضیّة وشھادة–نقطة 89إلى 80
میدالیة ذھبیّة وشھادة–نقطة 100إلى 90

المساحة الخلفیّة
جرى توفیر مساحة خلفیة وتجھیزھا على النحو التالي:

طاوالت ستاينلس ستیل
لحفظ المكوّناتبراد
جةثال

في المساحة الخلفیة قبل بدء المسابقة.والثالجةتأكّدوا من حفظ جمیع مكوّناتكم في البراد

مالحظة: يمكن الدخول إلى منطقة التحضیر قبل ساعة واحدة من بدء المسابقة

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



المساحة المخصصة لجلي الصحون
بمغسلة لغسل الصحونفي المساحة الخلفیة، سیجري تخصیص غرفة خاصة مجّھزة 

المطابخ
يتوجب على المشاركین إحضار جمیع المعدات واألواني المطبخیة الصغیرة المطلوبة (مثل لوح التقطیع 

والسكاكین والقدادير والمقالي والزبديات واألطباق)، إضافة إلى أي مواد أخرى قد يحتاجونھا للطبخ 
وتقديم الطعام.

في الموقع وفي كل مطبخ:التجھیزات المطبخیة المتوفرة 

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



المسابقات الحیةعاّمة للفئة أ: معلومات 

يمكن قطف خضار السلطة ، تنظیفھا وغسلھا من دون تقطیعھا إلى حصص•
تقشیرھا ويمكن تقطیعھا مسبًقا من دون طھوھايمكن غسل الخضروات والفواكه من دون•
يمكن تحضیر الباستا والعجین من دون طھوھا •
يمكن تنظیف السمك أو ثمار البحر أو المحار وتقطیعه إلى شرائح لكن لیس إلى حصص أو •

طھوه
هيمكن تقطیع لحم الخروف أو البقر أو الدجاج إلى حصص من دون طھو•
المسابقة، لكن يسمح بإحضار األطعمة المفرومةيجب تحضیر أي حشوات/موس خالل •
يسمح باستخدام البروتینان المنقوعة مسبًقا•
واألطعمة المھروسة خالل المسابقة، لكن يمكن )coulisيجب تحضیر الصلصات والمرقات (•

) إلى المسابقة على أن تكون غیر متبّلة وغیر مخّففةstocksإحضار مرقات النقع (
وابل خالل المسابقةيجب تحضیر أي مرقة ت•
) لكن من دون تقطیع أو إعداد في Spongesيمكن استخدام المكعبات المصنوعة مسبًقا (•

أشكال محددة
لن يجري تأمین أي تجھیزات إضافیة غیر تلك المحّددة في قسم التجھیزات ، ويتوجب على •

المتسابقین احضار معداتھم ومكوّناتھم الخاصة للمسابقة.
المتسابقین ترك موقع العمل بحالة نظیفة ومرتبة فھذا يحتسب ضمن معايیر ينبغي على •

التحكیم.
لن تكون الجھة المنظّمة مسؤولة عن أي فقدان لألدوات أو تعطلھا أو كسرھا.•
الرجوع إلى بامكانكم –وصفاتكم في المسابقة رعاةيفضل استخدام منتجات•

الموعد النھائي -مسابقةالموعد ووضع طلباتكم قبل الراعیة الشركات قائمة
2017أكتوبر 1طلباتكم لتقديم 

ال يسمح للمشاركین الترويج ألي منتج منافس لمنتجات الراعات الرسمیین•
المشاركین الذين يصلون قبل الموعد المحدد ال يستطیعون دخول المطابخ أو استخدام •

الثالجات وغیرھا من المعدات
لى قواعد النظافة، كما و سیتم منح الجوائز للفائزين في يجب على المشاركین الرجوع إ•

النظافة
يجب توزيع الوصفات المكتوبة دون أي اسم أو شعار المؤسسة على الحكام قبل بدء •

المسابقة
يجب احضار جمیع المكونات الغذائیة في حاويات نظیفة و مبردة (صناديق حرارية أو ما •

يعادلھا)



لوائح العقوبات
نقاط من العالمة النھائیة على النقاط التالیة :5سیتّم خصم حتى 

)مراقبة الثّمن، ھدر المنتجات والتّغذية(حصّة الطّعام الغیر اإلعتیاديّة • 
عدم التّوازن المناسب بین اللّحوم والمقبّالت• 
تقطیع الخضار وطبخھا• 
استعمال الموادّ الغیر قابلة لألكل• 
القطعة ضمن المعايیر المعتادة والُموافق علیھايجب إبقاء وزن • 
تنكیه الطّعام مسبقاً • 
عدم احترام الوقت• 
عدم ارتداء لباس الطّھاة الرّسمّي والقبّعة• 
الَكشف عن اسم المتسابق على الزّيّ • 
إحضار طعام محضر من قبل إلى المسابقة• 

ھام جداً:

 واألواني المطبخیة الصغیرة المطلوبة (مثل لوح يتوجب على المشاركین إحضار جمیع المعدات
التقطیع والسكاكین والقدادير والمقالي والزبديات واألطباق)، إضافة إلى أي مواد أخرى قد 

يحتاجونھا للطبخ وتقديم الطعام
عرض وصفة مكتوبة وقائمة مفصلة من المكونات باللغة اإلنجلیزية في الموقع قبل يجب أن يتم

بدء المسابقة

عايیر التّحكیمم

يجب على المتسابقین التأكد من أن الطبق المقّدم يعكس أعلى مستويات النكھة النكھة، المذاق:
: يجب أن تتسم التركیبة  بالتوازن الغذائي الجید والخفة وسھولة الھضم. كما يجب أن يتكامل والمذاق

لون الطبق المبتكر مع مذاقه وأن يتناسب معه

: يحب أن تتسم عملیة التحضیر بالدقة وأن تعكس إتقان المھارات والصحیحالتحضیر المتخصص
األساسیة

ن حیث مطبقوالتطبیق الصحیح ألسالیب الطھو. سیتم تقییم درجة الصعوبة التي ينطوي علیھا إنشاء ال
المشاركة في التنفیذ واإلعداد والمھارات الفنیة الفردية والكفاءة والخبرة

: يجب أن تبدو األطباق مشھیة وملفتة وحسنة المنظر. وسیتم تقدير اإلبداع على ارالَعْرض، اإلبتك
النكھة وطريقة التقديم على صعید

حٍد سواء

ويجب أن يتمیّز باألناقة ا: يجب أن يكون أسلوب التقديم بسیطاً وعملیاً ونظیفً طريقة اظھار الطبق
واإلتقان في آن واحد

راجع قواعد النظافة. سیتم تقییم المشاركین على النظافة من قبل ممثل، الذي سیحكم : النظافة
على جمیع المشاركین وفقا لقواعد النظافة واألنظمة 

: يجب أن يكون أسلوب التقديم بسیطاً وعملیاً ونظیفاً مع عدم اإلفراط في التزيین غیر الضروري التقديم
ناسباً للسكب حیث يتمیّز باألناقة واإلتقان في آن واحدويجب أن يكون تصمیم الصحن والطبق م



اللحوم1أ

مشاركة فردية•
دقیقة45المدة: •
يتوّجب على المتسابق إعداد طبق رئیسي من اللحوم الحمراء التي يختارھا إضافة إلى •

لشخصینالخضروات والنشويات والزينة المالئمة 
المكونات غیر المطھوة أو المشذبة أو المقطعة أو يجب على المتسابق أن يحضر معه جمیع •

المشرحة.
يجب على المتسابقین تقديم وصفة مكتوبة باللغة اإلنجلیزية تتضّمن المكوّنات المستخدمة •

في األطباق إضافة إلى طريقة التحضیر
ًقا للوصفات المقّدمة إلى الحكام يجب على المتسابقین طھو الطبق وف•

ثمار البحر2-أ

مشاركة فردية•
دقیقة45المدة: •
يتوّجب على المتسابق إعداد طبق رئیسي من تمار البحر  أو خلبط من السمك وثمار البحر •

لشخصینالخضروات والنشويات والزينة المالئمة التي يختارھا إضافة إلى
يجب على المتسابق أن يحضر معه جمیع المكونات غیر المطھوة أو المشذبة أو المقطعة أو •

المشرحة.
يجب على المتسابقین تقديم وصفة باللغة اإلنجلیزية للحكام يوم المسابقة  تتضّمن المكوّنات •

ة إضافة إلى طريقة تحضیر األطباقالمستخدم
المقّدمة إلى الحكام ةمتسابقین طھو الطبق وفًقا للوصفيجب على ال•

سلة السوق3-أ

مشاركة فردية•
دقیقة45المدة: •
يتوّجب على المتسابق تحضیر طبق مقبالت وطبق رئیسي أمام الحكّام من خالل استخدام •

جمیع المكوّنات الموجودة في السلة 
.يجب المتسابق تحضیر طبقین من كل نوع•
سیحصل المشاركون على السلة ساعة واحدة قبل بدء المنافسة و على المتسابق تقديم •

باق الفعلیة المقترحة من المكونات المتوفرة ضمن لجنة التحكیم للتحقق من األطلوصفته 
.السلة الخاصة بھم

ال يسمح بتغییر األطباق بعد تسلیم الوصفة إلى الحكّام•
فقط.دقیقة45ین تحضیر األطباق خالل يجب على المتسابق•
يجب على المتسابقین تأمین جمیع األدوات وألواح التقطیع وأواني الطھي واآلالت الصغیرة.•
يسمح للمتسابقین إحضار أي مكوّنات غیر تلك الموجودة في محطة الطھي وفي السلة ال •

التي يحصل علیھا كّل متسابق.



المطبخ األردني المعاصر4-أ

مشاركة فردية•
دقیقة60المدة: •
لشخصینطبق أردنيو تقديمتحضیريتوّجب على المتسابق•
تقديم األطباق بأي صیغة يريدونھا، بما يسمح بتحسین األطباق وعكس يمكن للمتسابق•

التوجھات الحالیة في المطبخ المعاصر.
يجب على المتسابق إحضار جمیع المكوّنات من دون تحضیر أو تشذيب أو تقطیع أو تشريح.•
نات وّ تتضّمن المكللحكام يوم المسابقةتقديم وصفة باللغة اإلنجلیزيةيجب على المتسابق•

.ة إضافة إلى طريقة تحضیر األطباقالمستخدم
المقّدمة إلى الحكّام.طھي الطبق وفًقا للوصفةقيجب على المتساب•

الباستا5-أ

مشاركة فردية•
دقیقة45المدة: •
ب بحستالطازجةمختلفین من الباستاینطبقطبخ وتقديم,تحضیريتوّجب على المتسابق•

اختیاره لشخصین
نوعا الباستا المستخدمین مختلفان من حیث الشكل والصلصات والزينة أو يجب أن يكون •

المنكھات.
يمكن للمشارك احضار عجینة الباستا الطازجة جاھزة الى المسابقة لكن علیه تحضیر •

الحشوة خالل المسابقة
يجب طھي الباستا بطريقة "أل دنتي"، فالطھي المفرط يؤدي إلى تخفیض النقاط.•
المتسابق إحضار جمیع المكوّنات االخرى من دون تحضیر أو تشذيب أو تقطیع أو تشريحيجب على •
تقديم وصفة باللغة اإلنجلیزية للحكام يوم المسابقة  تتضّمن المكوّنات يجب على المتسابق•

و اسم و نوع و شكل الباستا.المستخدمة إضافة إلى طريقة تحضیر األطباق

خنةالسندويشات الباردة/السا6-أ

مشاركة فردية•
دقیقة15المدة: •
مع همن اختیارنوع واحد من الساندويش /أو اللفافة تحضیر وطھييجب على المتسابق•

.شخصینلاستخدام المنكھات المالئمة 
يجب على كّل متسابق أن يحضر معه جمیع المكوّنات من دون تحضیر أو تشذيب أو تقطیع أو •

تشريح.
ات باللغة اإلنجلیزية تتضّمن المكونللحكام يوم المسابقة وصفة اليجب على المتسابقین تقديم •

المستخدمة وطريقة تحضیر األطباق.

البرغر7-أ

مشاركة فردية•
دقیقة30المدة: •
يجب على المتسابق تحضیر وطھي نوع واحد من البرغر من اختیاره مع استخدام المنكھات •

المالئمة لشخصین.
اللحم، الدجاج السمك أو الخضاريمكن للبرغر أن يتألف من •



يجب على كّل متسابق أن يحضر معه جمیع المكوّنات من دون تحضیر أو تشذيب أو تقطیع أو •
تشريح.

يمكن إحضار اللحم المفروم مسبقاً إلى المسابقة لكن تضاف إلیه المكونات الُمنكِّھة في خالل •
المسابقة

،الدجاج،السمك أو باتي نباتي مقدم على يجب أن تشمل جمیع البرغر أي من اللحم المفروم•
خبز البرغر

يجب على المتسابقین تقديم وصفة باللغة اإلنجلیزية تتضّمن المكونات المستخدمة وطريقة •
البرغرتحضیر 

يجب تسلیم الوصفات إلى لجنة الحكم يوم المسابقة.•

المطبخ االسیوي8-أ

مشاركة فردية•
دقیقة45المدة: •
لشخصین المتسابق تحضیر طبق من المقبالت االسیوية وطبق رئیسييتوّجب على •
على طبق واحد أو أطباق منفصلةینيمكن إما تقديم الطبق•
يجب على المتسابق إحضار جمیع المكوّنات من دون تحضیر أو تشذيب أو تقطیع أو تشريح.•
ات تتضّمن المكوّنيجب على المتسابق تقديم وصفة باللغة اإلنجلیزية للحكام يوم المسابقة •

المستخدمة إضافة إلى طريقة تحضیر األطباق.

مسابقة الطھاة الشباب9-أ

مشاركة فردية•
سنة فقط يمكنھا المشاركة في ھذه المسابقة25و 18العمر المحدد: الطھاة بین •
دقیقة45المدة: •
جمیع المكوّنات يتوّجب على المتسابق تحضیر طبق رئیسي أمام الحكّام من خالل استخدام •

لشخصین الموجودة في السلة
سیحصل المشاركون على السلة ساعة واحدة قبل بدء المنافسة و على المتسابق تقديم •

األطباق الفعلیة المقترحة من المكونات المتوفرة ضمن ان وصفته للجنة التحكیم للتحقق من 
السلة الخاصة بھم.

إلى الحكّامال يسمح بتغییر األطباق بعد تسلیم الوصفة•
فقط.دقیقة45يجب على المتسابقین تحضیر األطباق خالل •
يجب على المتسابقین تأمین جمیع األدوات وألواح التقطیع وأواني الطھي واآلالت الصغیرة.•
ال يسمح للمتسابقین إحضار أي مكوّنات غیر تلك الموجودة في محطة الطھي وفي السلة •

التي يحصل علیھا كّل متسابق.

9-حتى أ1-يیر التحكیم الخاصة بالفئات أمعا

نقطة50والنّكھةالطّعم
نقطة20التحضیر المھني الصحیح

نقطة15طريقة اظھار الطبق
نقاط10النظافة
نقاط5التقديم



سوشيال01-أ

مشاركة فردية•
دقیقة40المدة: •
أورا ماكي، من اختیاره (السوشي، أنواع سوشي 8من تحضیر قطعتینيجب أن المتسابق•

قطعة16ماكي ...) ما مجموعه 
يمكن طبخ الرز و احضاره جاھزاً الى المسابقة•
يجب تحضیر طبق واحد لتزوق الحكام•
قطعة فقط وعدم تجاوز عدد القطع المشار إلیه16يجب أن المتسابق تحضیر •
يجب تحضیر فقط األصناف الباردة•
ھاعیصنتیمكن ات فصلصالمسابقة مباشرة أما الموقعضیر جمیع السوشي في تحيجب •

مسبقا
سابقةللموالمكونات ا الالزمةدواتاألعلى كل متسابق احضار جمیعيجب•
يجب ان تتضمن طريقة التقديم الوسابي و الزنجبیل•
يمكن لكل مشترك اختیار طبق التقديم الخاص به•
الوصفة للحكام يوم المسابقة  تتضّمن المكوّنات المستخدمة يجب على المتسابق تقديم •

إضافة إلى طريقة تحضیر األطباق.

10-معايیر التحكیم الخاصة بالفئات أ

نقطة40والنّكھةالطّعم
نقطة20الَعْرض، اإلبتكار
نقطة15التحضیر المھني الصحیح
نقطة15التقديم
نقاط10النظافة

النحت على الفاكھة و الخضروات11-أ

مشاركة فردية•
)دقیقة60ساعة واحدة (المدة: •
احضار الخضارأو الفاكھة غیر مقشرة مسبقاً يجب أن المتسابق •
يمكن طبخ الرز و احضاره جاھزاً الى المسابقة•
موضوع حر•
يمنع استعمال االداة الحادة•
مطلوب العمل بالزي المخصص•
المستخدمة لدعم القوالبھيباستعمالھالألكل المسموح الحةصغیرالالوحیدةاتالمنتج•

المنحوتة
سم80×60تُخصص لكل متسابق مساحة قدرھا •

11-معايیر التحكیم الخاصة بالفئات أ

نقطة50التحضیر المھني الصحیح•
نقطة30الَعْرض، اإلبتكار•
نقطة20االبداع•



مسابقات العرض
أطباق العرض الباردة–للفئة ب معلومات عاّمة 

 يجب أن يكون كّل غرض معروض من صنع المشاركین أنفسھم الذين سجلوا أسماءھم في طلب
المشاركة

يمكن وضع االسم أو كام خالل عملیة التحكیم. يجب أال يظھر اسم أو شعار أي شركة إلى الح
الشعار ما أن تنتھي عملیّة التحكیم

على المتسابقین احترام حدود المساحة المخصصة لكل فئة من الفئاتيجب
يحّق للحكّام اختبار وفحص جمیع المعروضات وأخذ عینات منھا عند الضرورة
خالل مرحلة العرض، يسمح للمشاركین "تعديل" معروضاتھم بعد عملیّة التحكیم
ون مطابقة لمعايیر للطبق وأن تكيجب أن تكون المكوّنات والمنكھات متناغمة مع القسم األساسي

المعاصرة.القیم التغذائیة
طرق التحضیر مطابقة معأن تكون عملیّةخدام المكوّنات غیر الضروريّة كما و يجبيجب تفادي است

مقبولة.الطھي ال
.يشّجع استخدام طرق ومكوّنات متنوّعة في الطبخ
.يجب التقید بطرق الطھي والتقديم والنكھات الصحیحة
.يؤدي وضع الزينة والمرقات عند حافة األطباق إلى مظھر غیر مقبول
.يجب تجويف السمك واللحم بالطريقة الصحیحة وبصورة نظیفة
 يجب تقديم شرائح اللحم أو السمك مع وضع القسم المجوّف إلى األعلى ومع ترتیبھا وفًقا للترتیب

والحجم الصحیحین.
 اللحم/السمك والمكمالت/المنكھات المقّدمة.يجب الحرص على التناغم العددي لحصص
.يجب تقطیع الفواكه والخضار وتقديمھا بطريقة موّحدة
.يمكن استخدام العوامل الجامعة ضمن الكريما
 يسمح في كمیّة الجیالتین المستخدمة في الھالم تخطي الكمیات الطبیعیة، لكن لیس إلى حّد

اإلضافي.اعتماد أسلوب العرض على محتوى الجیالتین 
 صالحة لألكل.الغیرال ُيسمح باستخدام المواد
.يجب أن تكون أوعیة الصلصة ممتلئة إلى النصف
.يجب أن يكون استخدام الھالم على أنواعه نظیًفا وخالیًا من الشوائب
.يجب أن يكون حجم الحصص ووزنھا متماشیًا مع المعايیر المطبّقة ضمن الممارسات المقبولة
رة واضحة المعالم وممیّزة.يجب إظھار مھا
جنسیةيسمح تقديم المواضیع ذات صلة سیاسیة أو دينیة أو ال

معايیر التّحكیم

يجب على المتسابقین التأكد من أن الطبق المقّدم يعكس أعلى مستويات النكھة النكھة، المذاق:
كما و يجب الحفاظ على طعم نموذجي للكعكة، يجب أن تكون ذوجودة ونكھات وألوان مناسبةوالمذاق

: يجب أن تبدو األطباق مشھیة وملفتة وحسنة المنظر. وسیتم تقدير اإلبداع على الَعْرض، اإلبتكار
صعید النكھة وطريقة التقديم على 

على أساس نسب متوازنة ومبادئ ارضاء جمالیايجب أن يوفر الطبق النھائیة انطباعا جیدا حٍد سواء.

ركیبة المكوناتت
يجب أن يكون تكوين الحلويات متوازن غذائیا ، قابل للھضم بسھولة وخفیف. يجب ان تكون النكھات و 

متناسقةااللوان 



: يحب أن تتسم عملیة التحضیر بالدقة وأن تعكس إتقان المھارات التحضیر المتخصص والصحیح
األساسیة

والتطبیق الصحیح ألسالیب الطھو. سیتم تقییم درجة الصعوبة التي ينطوي علیھا إنشاء الطبق من حیث 
المھارات الفنیة الفردية والكفاءة والخبرة و المشاركة في التنفیذ واإلعداد 

لضروري ا: يجب أن يكون أسلوب التقديم بسیطاً وعملیاً ونظیفاً مع عدم اإلفراط في التزيین غیر التقديم
ويجب أن يتمیّز باألناقة واإلتقان في آن واحد

طبق اللحم أو الدجاج أو السمك المخصص للعرض1-ب

يجب على المتسابقین تحضیر طبق واحد من السمك يكفي لثمانیة أشخاص•
أنواع مناسبة من الزينة في 4استعمال حتى من االساسي استعمل الزينة, لذلك يمكن •

الطبق
الحصةلرؤية حجم •
يجب عرض طبق منفرد يحتوي على حصة واحدة مع الزينة الخاصة بھا•
لن تضم ھذه الفئة عملیة تذوق•
سم80×80تُخصص لكل متسابق مساحة قدرھا •
يجب وضع الئحة بالمكونات وعرضھا•

أطباق3وجبة من 2-ب

على أن تتضّمن:أطباق، معروضة باردة لشخص واحد3يجب تقديم وجبة من •

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

يجب تقديم الطعام الساخن بارداً على األطباق المناسبة له•
يمنع استخدام المكونات نفسھا في أكثر من طبق•
يجب ذكر اسم الحلوى المثلجة على الئحة الطعام المقدمة فحسب والتي يجب طباعتھا على •

بیضاءورقة 
لن تضم ھذه الفئة عملیة تذوق•
سم100×100تُخصص لكل متسابق مساحة قدرھا •
يجب وضع الئحة بالمكونات وعرضھا•

التاباس3-ب

على أن تقدم ساخنةھامن3أطباق صغیرة من المقبالت المختلفة، 6يجب عرض مجموعة من •
معروضة باردة.باردة 3باردة و

قطعة)24طباق الصغیرة (أي مجموع حصص من كل ّ نوع من األ4تقديم •
غراًما20و10يجب أن تزن كّل حصة من األطباق الصغیرة بین •
يمكن عرضھا على طبق واحد أو في أطباق منفصلة•
يجب دھن جمیع األطعمة المعروضة بالھالم باستثناء األطعمة المقرمشة أو العجین المخبوز•
أي اسم أو شعار يجب توفیر وصف مختصر عن األطباق المعروضة إلى الحكام على ان ال يضاف •

ق إلى وصف التاباس أو طريقة عرضهصاحب الطبأو إشارة تدل على 
لن تضم ھذه الفئة عملیة تذوق•
سم80×80تُخصص لكل متسابق مساحة قدرھا •



3-إلى ب1-معايیر التحكیم الخاصّة بالفئات من ب

نقطة25والعرضقديمالت
نقطة25تركیبة المكوّنات
نقطة25:التحضیر المتخصص والصحیح
نقطة25طرق التقديم

كأس الحلويات

وسیتم منح الفائز بثالث میدالیات في فئات الحلويات بحیث واحدة منھم سیتّم تحديد الفائز في كّل فئة.
ھي میدالیة ذھبیة كأس الحلويات

قالب حلوى الزفاف4-ب

 طبقات.3يجب أن تتألف الكعكة من
 يجب أن تكون الطبقات كلھا متداخلة في التصمیم العام للزفاف وأن تكون الطبقة السفلیة

صالحة لألكل
يدوياً ومصنوعةلألكلصالحةبأكملھاالزينةتكونأنيجب.
صالحة لألكل، مع و الورودأن تكون كل قطع الزينة (ما عدا األعمدة الداعمة للطبقاتيجب (

إمكانیّة استخدام كريما الزينة وعجینة الباستیاج.
التذوقعملیةمنكجزءالكعكةمنالدنیاالطبقةتذوقسیتم.
ن األسالك أو األطر المعدنیة من أجل تدعیم قالب الحلوى ال يسمح باستخدام أي نوع م

باستثناء األعمدة. يؤدي عدم التقید بھذا الشرط إلى اقتطاع بعض النقاط.
 سم عرًضا ومتًرا واحًدا 90يجب أال تتجاوز مقايیس قالب حلوى الزفاف بما في ذلك القاعدة

طوًال.
 سم100×80تُخصص لكل متسابق مساحة قدرھا

جديد"أفضل طبق "ماكارون5-ب

يجب تحضیر نوعین من "ماكارون" قبل بدء المسابقة: نوع حلو ونوع أخر مالح
 قطعة) 20قطع من كل نوع (أي ما مجموعه 10يجب على كل متسابق تقديم
 سم5و 3يجب أن يبلغ قطر كل حبة "ماكارون" ما بین
يجب تقديم الحبات العشرين على طبق واحد
قطع من كل 3منفرد (ة التحكیم بالتذوق لذا يجب تقديم العینات الطازجة بشكلستقوم لجن

نوع) 
يجب وضع الئحة بالمكونات وعرضھا
 سم40* 40تُخصص لكل متسابق مساحة قدرھا



جديدأفضل طبق إكلیر6-ب

 ن بمادة ميجب تحضیر نوعین من اإلكلیر قبل بدء المسابقة: نوع محشو بالشوكوال و نوع محشو
اختیار المتسابق

 قطعة) 12قطع من كل نوع (أي ما مجموعه 6يجب على كل متسابق تقديم
يجب أن توضع اللمسات األخیرة على حبات اإلكلیر في مكان المسابقة
 غ100سم ووزنھا 15يجب أن يبلغ طول كل حبة إكلیر
يجب احترام ھوية اإلكلیر
 على طبق واحديجب تقديم الحبات االثنتي عشرة
قطعتان من كل (درستقوم لجنة التحكیم بالتذوق لذا يجب تقديم العینات الطازجة بشكل منف

نوع)
يجب وضع الئحة بالمكونات وعرضھا
 سم40×40تُخصص لكل متسابق مساحة قدرھا

جديدقوالب حلوى مبتكرة بموضوع محدد: السیرك7-ب

شخصاً 15و 12بین تزيین وشكل حرّ لقالب الحلوى تكفي لما.
يجب أن يلتزم المتسابقون كلھم بالموضوع المختار لھذا العام وھو السیرك
يجب أن يعني القالب بكامله الموضوع ولیس الزينة الجانبیة فحسب
 غراماً 125–85يجب أن يتراوح وزن كل قطعة ما بین
 ًيجب أن تكون الزينة بأكملھا صالحة لألكل ومصنوعة يدويا
 استعمال األلواح غیر القابلة لألكل في القاعدةيمكن
سیتم تذوّق الكعكة كجزء من عملیة التحكیم
يجب وضع الئحة بالمكونات وعرضھا
 سم70×80تُخصص لكل متسابق مساحة قدرھا

جديدابتكارات الخبز(الباغیت) 8-ب

 وآخر مع الجبوب نوع أبیض(يجب على المتسابقین تحضیر نوعین من أنواع خبز الباغیت
المتنوعة) مصنوعین من عجینة الخمیرة أو العجینة المخّمرة

 قطع6مجموع (قطع من كل نوع 3على المتسابق تحضیر(
بشكل فردي (قطعة من ستقوم لجنة التحكیم بتذوق الطعام لذا يجب تقديم العینات الطازجة

كل نوع)
 الخبزسم بعد 57و 55يجب أن يبلغ طول كل باغیت ما بین
 غراماً بعد الخبز250و 230يجب أن يبلغ وزن كل باغیت ما بین
 سم40* 40تُخصص لكل متسابق مساحة قدرھا

8-الى ب4-معايیر التحكیم الخاصة بالفئات ب
نقطة40والنّكھة                                  الطّعم
 َنقطة20ْرض، اإلبتكارالع
                     نقطة15تركیبة المكوّنات
 نقطة15الصحیحالتحضیر المھني
نقطة10التقديم



تحفة فنیّة من السكر والشوكوال9-ب

ُيطلب من المتسابقین عرض قطعة فنیة من السكر أو الشوكوال
موضوع حر
جنسیةتقديم المواضیع ذات صلة سیاسیة أو دينیة أوال يسمح
.ال ُيسمح باستخدام أي أسالك أو قوالب
 سم120يجب أال يتجاوز االرتفاع األقصى للقطعة الفنیة
 سم80* 100تُخصص لكل متسابق مساحة قدرھا

9-الخاصة بالفئات بمعايیر التحكیم
نقطة25الَعْرض و التصمیم
نقطة25اإلبتكار
طةنق25التحضیر المھني الصحیح
           نقطة25طريقة تقديم الموضوع

أطباق الحلويات10-ب

 الحلوياتيجب تحضیر ثالثة أنواع مختلفة من
تشتھر به المنطقة الفاكھة والثاني من الشوكوال والثالث عبارة عن طبقنوع األول مصنوع منال

مثًال البلح أو السحلب أو غیرھا
ب تقديم كل نوع حلوى على طبق منفرد وخاص به. يجب أن تتسم أطباق الحلويات الثالثة يج

.بالتناغم وترتكز على موضوع محدد
 ًيجب أن تضم الحلويات المقدمة طبقاً ساخناً على األقل، على أن يقدم باردا
 كلھا صالحة لألكليجب أن تكون المكونات.
تقنیةتعتبر البساطة أمراً جوھرياً على أن تترافق بمستويات عالیة من مھارات.
يجب وضع اسم الطبق والئحة بالمكونات والمقايیس الدقیقة وعرضھا.
لن تضم ھذه الفئة عملیة تذوق
 80×80تُخصص لكل متسابق مساحة قدرھا

10-معايیر التحكیم الخاصة بالفئات ب
نقطة25الَعْرض، اإلبتكار
                     نقطة25تركیبة المكوّنات
نقطة25ر المھني الصحیحالتحضی
نقطة25التقديم




