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 IRIS 2020 خالل THE CHEF TABEL  "  مسابقة  من  االول يسعدنا أن نرحب بكم في اإلصدار 

 .يمنحك هذا الدليل بعض المعلومات المفيدة حول تنظيم الحدث والمسابقة

 

 :إذا كنت بحاجة إلى أي معلومات أخرى ، فال تتردد في االتصال بـ

 

 00962790969999هاتف: 
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 لجميع المشاركين،موفقا حظا 

 

 شادي ابو خديجة 

 جمعية الطهاة األردنيين رئيس 

 

 

 

 

 

 

 



 THE CHEF TABEL  2020فئات 

 

 مسابقات الطبخ 

 الحمراء  اللحوم

 ثمار البحر 

 سلة السوق 

 المطبخ االردني المعاصر 

 الباستا 

 تحدي السندويشات الباردة والساخنة 

 تحدي البرغر )اللحمه( 

 البيتزا 

 

 مسابقة الحلويات العربية 

 تركية(-خشنه -)ناعمة الكنافة

 )اصغر حبة بقالوة( البقالوة

 الحلويات الغربية مسابقة 

 بالك بوكس  

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 لمسابقة مواعيد ا

 2020 نيسان 17و   16و  15و   14مكة مول بتاريخ ستقام المسابقة في 

 

 :  رسوم التسجيل

 دينار اردني العضاء جمعية الطهاة االردنيين  50

 االعضاءدينار اردني لغير  75

 % ضريبة 16يضاف 

 

 آخر موعد للتسجيل 

 .بما في ذلك جميع المدفوعات  31/3/2020آخر موعد للتسجيل في جميع المسابقات هو 

 .لم يسجل في الوقت المحدد أو لم يدفع رسوم التسجيل الكاملة  مشارك  بحق رفض أي   IRIS تحتفظ

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 معلومات عامة 

 

 المنظمون يحتفظون بالحق في الحذف او التغيير او االضافه للقواعد والقوانين  •

 يحتفظ المنظمون بجميع الحقوق في الوصفات المستخدمة والصور التي تم التقاطها أثناء الحدث  •

 للمنافسين  المنظمون غير مسؤولين عن أي ضرر أو خسارة معدات أو أدوات أو متعلقات شخصية  •

في حالة الفوز بجائزة ، يجب أن يكون المتسابق حاضًرا أو قد يتلقى الشيف التنفيذي لمؤسسته الجائزة من   •

 .مكتب المنافسة 

 ئز  يجب على جميع المشاركين ارتداء زي الطهاة الخاص لتوزيع الجوا  •

 THE CHEF TABLEمنطقة يجب على المشاركين إظهار هويتهم الشخصية وشارة من أجل الدخول إلى  •

  من   ين الخروج  المساعد  علىبناًء على رقم مشاركة الفئات ؛ يجب  ين  ستتلقى كل مؤسسة شارات المساعد  •

 .ي منطقة المنافسة بمجرد بدء المنافسة. المساعد ال يمكن أن يكون الشيف التنفيذ 

على المتسابقين االلتزام بارتداء جاكيت الشيف )االبيض بدون اي شعار( مع ارتداء البنطال اللون  يجب  •

 االسود ويمنع ارتداء الجينز 

يُسمح بدخول واحد فقط لكل طاهي في كل فئة. ومع ذلك ، يجوز له / لها المشاركة في أي عدد من   •

 الفئات المختلفة 

 غير حاضرين سابقة الذين لم يحضروا في الوقت والمكان المخصصين للم المتسابقينسيتم اعتبار  •

   سوف تحدد جمعية الطهاة االردنيين تاريخ الجتماع المتسابقين مع الحكام )سيرسل الحقا الى المتسابقين( •

 مالحظة عدم التزام المتسابق بالموعد المحدد له سوف يخسر المسابقة  

 

 جدول المسابقة 

 إلى جميع المشاركين قبل المسابقة بعشرة أيام   • يتم إرساله 

 



 

 

 

 

 لمنتجات والمكونات ا

المنافسين  يفضل استخدام منتجات الرعاة في الوصفة الخاصة بك عند الحاجة. يحظر الترويج لمنتجات 

 .خالل المسابقة

 المطابخ

لوح تقطيع  )على سبيل المثال على المشاركين احضار جميع المعدات واالواني المطبخية الصغيرة  يجب  

 والموازين(   وسكاكين والمقالي والزبادي واالطباق والمغارف

 التجهيزات المطبخية المتوفرة في موقع المسابقة:  

 طاوالت عمل مع رفوف سفلية 

 ثالجة 

 مغسلة

 فرن كهرباء 

 موقد كهرباء 

 المساحة الخلفية 

 سيتم توفير مساحة خلفيه مجهزه بمايلي 

 طاوالت ستانلس ستيل 

 ثالجة لحفظ المكونات 

 فريزر

 مغسلة

 تأكدوا من حفظ جميع مكوناتكم في الثالجة في المساحة الخلفية قبل البدء بالمسابقة 

 )قبل ساعه فقط( الوقت المخصص للتحضيرمالحظة: ال يسمح الدخول الى المطابخ قبل بدء 

 

 



 

 

 

 إرشادات عامة 

ال يمكن للمشاركين الذين يصلون قبل الموعد المحدد دخول المطابخ أو استخدام الثالجات وغيرها من   •

 .المعدات 

 .يجب على المشاركين تنظيف المطابخ بعد االنتهاء من المنافسة  •

 .ظمة النظافة الصحيةيجب على المشاركين الرجوع إلى قواعد وأن •

 .ال يُسمح للمشاركين بالترويج ألي منتج تنافسي لرعاة المسابقة •

 .يجب توزيع الوصفات المطبوعة دون أي اسم أو شعار المؤسسة على الحكام قبل بدء المسابقة  •

 .يجب إحضار جميع المواد الغذائية في حاويات صحية ومبردة )صناديق حرارية أو ما يعادلها( •

  .المنتجات الجاهزة غير مسموح بها وقد تؤدي إلى استبعاد المشارك •

 في حال عدم تطبيق البنود التالية يتعرض المتسابق لخسارة الى مافوق العشرة بالمئة ما هو المسموح به؟ 

 على ان تكون غير متبلة غير مخففة  او مكثفة : يمكن إحضارها  المرقات 

 نظيفه ولكن غير مقطعةممكن احضارخضار السلطة   •

 يمكن قطع البصل إلى النصف للتحقق من الجودة  •

 ممكن احضار الطماطم مسلوقة ومقشرة  •

 ممكن احضار الفول المقشر •

 غير مسموح بها  ة الخضروات المهروس •

 غير متبل   س يمكن فقط احضار الحمص في مسابقات االطباق الشرقية مسلوق او مهرو •

 )عدا االسماك الكبيرة(  من الداخل ولكن غير مقطع السمك يجب ان يكون منظف

 منظفة مغسولة مسلوقة ولكن غير مقطعه او متبلة القشريات: 

 )ممنوع( إدخال الطعام المطبوخ مسبقًا في المنافسة •

 

 



 

 

 لحم و دواجن 

 يمكن نزع العظام من اللحوم والدواجن ولكن دون ان تقطع الى شرائح  

 مسموح اللحم المفروم الغيرمتبل في مسابقة البرغر 

 ال يسمح بتقديم اطباق اللحوم النية في االطباق الشرقية 

 البيض: يمكن فصله وتعقيمه ولكن ال تتم معالجته بأي طريقة أخرى 

 يمكن تحضير الباستا والعجين من دون طهوها عجينه المعكرونه او الباستا  

 المكونات الجافة ممكن احضارها مقاسة 

 في الموقع  coulis لب الفواكه: يمكن إحضارها ، ولكن يجب تحضير الصلصة النهائية أو

 رها كليا خالل المسابقة ييجب تحضعناصر الديكور: 

 العقوبات لوائح 

 :في حالة ة النهائي العالمة   نقاط من   5سيتم خصم ما يصل إلى 

 )مراقبة التكاليف ، وهدر المنتج والتغذية(  حصة الطعام غير االعتيادية •

 والمقبالت عدم التوازن بين اللحوم   •

 جيًدامثل الدجاج غير المطهو  غير صالحة لالكلالبروتينات   •

 طريقة تقطيع الخضار وطبخها  •

 لألكل  ةاستخدام المواد غير صالح •

 كيه الطعام بشكل مفرط تن •

 عدم احترام الوقت  •

 لجنة الحكام عدم تقديم وصفة واضحة للطبق ل •

 عدم لبس الطهاة الرسميين وقبعة رسمية  •

 الكشف عن اسم المتسابق على الزي الرسمي  •

 

 



 

 

 :مهم جدا

اإلنجليزية إلى لجنة التحكيم  • يجب تقديم ثالث نسخ من الوصفة المكتوبة وقائمة مفصلة من المكونات باللغة 

 في الموقع قبل بدء المسابقة. 

 

 معايير التحكيم 

 النكهة والمذاق  •

تتسم  ر من الذوق والنكهة. يجب أن ت المقدم يعكس أقصى قد  لطبق  يجب على المنافسين التأكد من أن ا

متناسقًا ويجب أن يكمل   لطبق جيد من سهل الهضم. يجب أن يكون طعم وألوان االتركيبة بالتوازن الغذائي ال 

الى جانب التركيز على ابراز المكون االساسي وتناسقه مع زينه الطبق واخذ بعين االعتبار  كل منهما اآلخر. 

 الحرارة الصحيحة والتتبيل الصحيح لتقديم الطبق مع حفظ المذاق المميز خالل وبعد التذوق 

 

 اإلعداد المهني الصحيح  •

ت دقيقة وعرض إتقان المهارات األساسية وتطبيق أساليب الطهي الصحيحة. سيتم  يجب أن تكون االستعدادا

تقييم درجة الصعوبة التي ينطوي عليها إنشاء المعرض من حيث المهارات الفنية الفردية والكفاءة والخبرة  

 .التي ينطوي عليها التنفيذ واإلعداد 

والنظافه في العمل وتوضيب  ات الحساسة ،  المنظمة في المطبخ ، وإدارة الوقت ، ودرجة حرارة المنتج

 .الخاصة بهم االواني

 

 النظافة  •

الرجوع إلى قواعد النظافة. سيتم تصنيف المشاركين على نظافتهم بواسطة ممثل ، والذي سيحكم على جميع  

 .المشاركين وفقًا لقواعد وأنظمة النظافة الصحية

 

 طريقة تحضير الطبق  •

 المطلوبة من أجل إكمال المزيد من الطهي ومهام الخبز والعرض التقديمي  األعمال التحضيرية األساسية

 

 



 

 

 الطبق  عرض طريقة  •

يجب أن يكون الطبق شهية وجذابة وجذابة وعرضها بذوق. يجب أن يكون العنصر الرئيسي سهل التمييز  

 وال يوجد شيء على حافة الطبق 

االفراط في التزيين غير الضروري ويجب ان  يجب ان يكون اسلوب التقديم بسيط وعملي ونظيف مع عدم 

يكون تصميم الطبق مناسب للسكب حيث يتميز باالناقة واالتقان واخذ الحرارة بعين االعتبار للمأكوالت  

 خالل السكب مع تجنب وقت طويل في السكب 

 

 طبق اللحوم 

 مشاركة فردية  •

 دقيقة  45المدة:  •

من اللحوم الحمراء التي يختارونها مع الخضار   طبق رئيس واحد  إعداد  المتسابق سيتعين على  •

 لشخصين اي طبقين ل  والزينة المناسبةويات والنش

 .أو مقطوًعا أو إلى شرائحمطهوإحضار جميع المكونات غير جاهزة ، وليس على المتسابق   يجب  •

 .مكونات وطريقة تحضير األطباق تتضمن ال  للحكامعلى المتسابقين تقديم وصفة مكتوبة باللغة اإلنجليزية   •

 .للحكام يجب على المتسابقين طهي الطبق وفقًا للوصفات المقدمة  •

 البحر  مأكوالت   طبق

 مشاركة فردية  •

 دقيقة  45المدة:  •

من اختياره تتكون من األسماك أو المأكوالت البحرية أو   طبق رئيس واحد  إعداد  المتسابق سيتعين على  •

 لشخصين اي طبقين والزينة المناسبة ويات مأكوالت البحرية مع الخضار والنشاألسماك والمزيج من 

 )ماعدا االسماك الكبيرة( .أو مقطوًعا إلى شرائح  طهوير جاهزة ، وليس م غيجب إحضار جميع المكونات   •

المسابقة ، والتي تتضمن  في يوم للجنة الحكم على المتسابقين تقديم وصفة مكتوبة باللغة اإلنجليزية   •

 .مكونات وطريقة إعداد األطباق

 حكام طبق وفقًا للوصفات المقدمة لليجب على المتسابقين طهي ال •

 



 السوق سلة 

 مشاركة فردية  •

 دقيقة  45المدة:  •

يتوجب على المتسابق تحضير طبق رئيسي لشخصين امام الحكام من خالل اسستخدام جميع المكونات   •

 .  وده في السله جالمو

دقيقة من بدء المسابقة ، وسيتعين عليهم تقديم وصفتهم للمنظمين   15سوف يتلقى المشاركون سلتهم قبل  •

 .للتحقق من األطباق الفعلية المقترحة للطهي من المكونات المتوفرة في سلتهم  لجنة الحكم لتسليمها إلى 

 .غير مسموح بهحكام  تغيير األطباق بعد تقديم الوصفة لل •

 .دقيقة 45إعداد األطباق في غضون  تسابقينيجب على الم •

 .الصغيرة األخرى توفير جميع األدوات ، ألواح التقطيع ، أواني الطبخ ، اآلالت  تسابق يجب على الم •

 . السلة التي يحصل عليها المتسابق • ال يُسمح للمنافسين بإحضار أي مكونات أخرى غير تلك المتوفرة في 

 

 المطبخ األردني المعاصر 

 مشاركة فردية  •

 دقيقة  75المدة:  •

 لشخصين او طبق لكل شخص يجب على المتسابقين إعداد وطهي وتقديم طبق أردني واحد  •

قد يقدم المتسابقون األطباق بأي تنسيق مفضل ، مما يمكن أن يعزز األطباق ويعكس االتجاهات الحالية   •

 .للمطبخ الحديث 

 .أو مقطوًعا أ إلى شرائحطهويجب إحضار جميع المكونات غير جاهزة ، وليس م  •

 غير المتبل يمكن فقط جلب الحمص المسلوق والمهروس  •

 أطباق اللحوم النيئة غير مسموح بها  •

على المتسابقين أن يقدموا إلى لجنة التحكيم يوم المسابقة وصفة مكتوبة باللغة اإلنجليزية ، والتي تشمل   •

 .المكونات وطريقة إعداد األطباق 

 حكام فات المقدمة لليجب على المتسابقين طهي الطبق وفقًا للوص •

 

 



 لباستا )المعكرونة( ا

 مشاركة فردية  •

 دقيقة  45المدة:  •

  بحسب اختياره يجب على المتسابقين إعداد وطبخ وتقديم طبقين مختلفين من المعكرونة الطازجة   •

 اي طبقين لكل شخص  لشخصين

 .والصلصات والزينة يجب أن يكون طبقا المعكرونة المختلفين مختلفين في الشكل  •

يمكن للمشاركين إحضار عجينة المكرونة الخاصة بهم إلى المنافسة ولكن يتعين عليهم إعداد الحشوة في   •

 موقع المسابقة 

 بطريقة ال دنتي فالطهي المفرط يؤدي الى تخفيض النقاط يجب طهي المعكرونة   •

 من دون تقطيع  يجب إحضار جميع المكونات األخرى غير جاهزة •

في يوم المسابقة ، والذي يتضمن   لجنة الحكام  على المتسابقين تقديم وصفة مكتوبة باللغة اإلنجليزية إلى • 

 المكونات وطريقة إعداد األطباق ، واسم نوع شكل المعكرونة. 

 

 لسندويشات الباردة والساخنة ا

 مشاركة فردية  •

 دقيقة  30المدة:  •

واحد من الساندويش من اختياره مع استخدام المنكهات  تحضير وطهي نوع  يجب على المشاركين  •

 المالئمة لشخصين اي ساندويش لكل شخص 

 على طبق منفصل مع مقبالت جانبية  ساندويش  يتم تقديم كل •

شرقية باستخدام المكونات المحلية والخبز والوصفات مثل )الطاووق ،   تحضير ساندويشات يمكن   •

 ربية مع دواجن اللحم أو الحشوة النباتية الشاورما ، الفالفل ، ...( أو الغ

 .أو مقطوًعا إلى شرائح  مطهو يجب إحضار جميع المكونات غير جاهزة ، وليس •

مثل الكاتشب والمايونيز والخردل وصلصة   نوع من الصلصلة الجاهزةأي ا  السندويش يمكن ان يتضمن  •

 الشواء ومعجون الثوم والبيستو 

 ات الجاهزة خالل المسابقة لص يجب خلط الص •

 

 



  بأي نوع من الخبز الساندويشات يمكن إعداد 

في يوم المسابقة ، والذي   لجنة الحكام يجب على المتسابقين تقديم وصفة مكتوبة باللغة اإلنجليزية إلى  •

 .مكونات وطريقة إعداد األطباقيتضمن ال

 

 تحدي البرغر)لحمة( 

 مشاركة فردية  •

 دقيقة  30المدة:  •

تحضير وطهي نوع واحد من البرغر المصنوع من اللحمة من اختياره مع استخدام  يجب على المشاركين  •

 المنكهات المالئمة لشخصين اي طبق لكل شخص 

 المكونات من دون تحضير او تقطيع ان يحضروا معهم جميع يجب على المشاركين  •

  ممكن احضار اللحم المفروم مسبقا الى المسابقة ولكن تضاف اليه المكونات المنكهة خالل المسابقة •

ويسمح الكتشب والمايونيز والخردل او اصلصات القابلة للددهن مثل البستو والباربكيو او االضافات مثل  

 الطماطم والبصل 

 ة خالل المسابقة زلصات الجاهيجب خلط اي نوع من الص •

في يوم المسابقة ، والذي   لجنة الحكام على المتسابقين تقديم وصفة مكتوبة باللغة اإلنجليزية إلى يجب  

 .يتضمن المكونات وطريقة إعداد األطباق

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

 

 

 تحدي البيتزا - 

 مشاركة فردية  •

 دقيقة  30المدة:  •

وقت مبكر وتقديمها إلى المنافسة جاهزة لالستخدام ، وينبغي تقديم شرح  يمكن تحضير عجينة البيتزا في   •

 لطريقة التحضير ألعضاء لجنة التحكيم 

 يمكن تقطيع شرائح العجين وتقسيمها وإحضارها إلى المنافسة  •

 يجب أن يتم تجميع البيتزا وتخبزها خالل المسابقة )يتصدر االختيار حرية اختيار المشاركين(  •

 تبعاد البيتزا الحلوة والبيتزا المحشوة مثل السندويشات من المنافسة يتم اس  • •

 مسموحكالزونيس التقليدية )قرص مستدير من العجين محشو ، مطوية ومغلقة( •

 .سوف يستخدم كل منافس منتجاته  •

ي  أمام الفرن ، ولن يتحرك في أي مكان آخر حتى تنته  الوقوف  متسابق  كلعلى    يجب ،   المسابقة أثناء  •

 .على األطباق   لجنة الحكامالبيتزا. سيتم عرض كل بيتزا ككل ثم يتم تقطيعها وتقديمها إلى 

 • فئة "البيتزا الكالسيكية" يجب أن تُخبز في الفرن المحدد.

 يجب تحضير طبقين للجنة التحكيم واالخر للعرض 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 معايير التحكيم  

 % 50والنكهة                    طعم  •

 %  15         إعداد المهنية الصحيحة  •

 مهارة العمل / التقنيات 

 %  10                        النظافة  •

 %  10 طريقة تحضير الطبق        •

 %  10طريقة عرض الطبق         •

 %  5                               خدمة •

 

 

  69إلى  60الميداليات على النحو التالي: للرابطة العالمية لجمعية الطهاة على  WACS ينطبق نظام منح

 نقطة عبارة عن شهادة تقدير 

نقطة هي الميدالية الفضية والشهادة من    89إلى  80نقطة هي الميدالية البرونزية والشهادة من   79إلى  70

 نقطة هي الميدالية الذهبية والشهادة   100إلى  90

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 مسابقة الحلويات العربية 

 مسابقة أصغر حبة بقالوة 

 )تركية( مسابقة كنافة نابلسية ناعمة او خشنة

 معلومات عامه عن المسابقه 

  اليوم االول كنافه

 اليوم الثاني بقالوه 

  اليوم الثالث كنافه

   اليوم الرابع بقالوه

  لوازم المطبخ الموجوده

 غاز كنافه 

 فرن عربي 

 طاولة للتجهيز 

 طاولة خدمات 

  غاز صغير

  ثالجه للحفظ

 مجلى

  برميل للنشا

 

  شروط المسابقه

 االلتزام بالوقت المحدد 

المسموحة  االلتزام بالمواد   

 يجب تحضير طبقين واحد للحكم والثاني للعرض 

  

 



جميع المواد باستثناء الجبنه  يجب على المتسابق احضار    

تجهيز المطبخ جميع اللوازم باستثناء ما ذكر في احضار    يجب على المتسابق  

سم وان يكون نفس الشكل للعرض 30طبق الحكام يجب ان يكون قطر الصينية   

 مسابقة البقالوه 

  الوقت ساعتين وربع 

 يسمح احضار مساعد 

 يجب ان تكون الصينية من االلمنيوم 

 احضار العجين جاهز للفتح مسبقا ويحفظ بالثالجه لحين دور  المشارك 

للبقالوه فستق حلبي او صنوبر فقط احضار حشوة متبله جاهزه     

  احضار القطر جاهز مسبقا

  يسمح باستخدام السمن الحيواني فقط

 تكون العالمه الكبرى الصغر حبة بقالوه باالضافه للطعم وطريقة التقديم والعرض 

سم06ان يكون قطر صنية البقالوه    

السكين فقط ( يمنع استخدام مقاطع البقالوه )تقطيع يدوي باستخدام   

وعرض باقي الصينية للجمهور للجنة التحكيم  تقديم طبق يكفي لثالث اشخاص    

 

 معايير التحكيم 

% 10                         النظافة    

% 50الحجم والشكل والنكهة         

% 01                مهارات العمل   

% 02   طريقة العرض والخدمة      

 السرعة والوقت               %10                       

 

 

  



 

 

 

 مسابقة الكنافه 

 مشاركة فرديه

دقيقه  45الوقت   

 يجب ان تكون الصينية اما من االلمنيوم او النحاس 

سم 03أن يكون قطر صينية الكنافة    

كاجو(  – صنوبر   –) فستق حلبي  يسمح استخدام المكسرات التاليه فقط  

الخاصه بالكنافه فقطيسمح استخدام الصبغه الغذائيه    

جميع اللوازم والمواد باستثناء الجبنه مثال العجين الصواني السمن الى اخره احضار  المشارك  جب علىي   

جنة التحكيم لتقديم طبق يكفي لثالث اشخاص ل  

كيلو   2للعرض بوزن تقديم طبق   

 يجب ان يكون طبق الحكام والعرض نفس الشكل 

ناعمه وخشنه والتشكيل بنفس الطبق باي طريقه كانت يمكن للمشارك  تقديم االطباق مكس    

التقديم –الشكل –الطعم  تمنح العالمه الكبرى على   

 معايير التحكيم 

%50الطعم والشكل والنكهة          

% 01                مهارات العمل   

% 02   طريقة العرض والخدمة      

% 10السرعة والوقت                 

 النظافة                           %10 

 

 

 



 

 

 

 مسابقة الحلويات الغربية 

 

 المعلومات الرئيسية 

 ( 2بشكل فريق  ثنائي) عدد المشاركة :  

 المعدات: 

 غاز      فرن      ثالجة       مجلى           

   طاولة+فريزر 

 يجب على المتسابقين احضار االدوات الخاصة بهم )سكين+بوردالخ( 

 .الميداليات الذهبية والفضية وبرونز ألول ثالثة. كأس للفريق األول الجوائز: 

 

 قواعد

   جوالت  3 العمل على  

 يجب البدء بالصحن البارد 

 دقيقه  40الجولة األولى:  •

 بورشن للحكام  2طبق حلوى بارد) المشارك االول (    بأن يقدم  

 دقيقة  40الجولة الثانية:  •

 بورشن للحكام   2المشارك الثاني (     بأن يقدم  طبق حلوى ساخن ) 

 

 

 

 

 



 

 

 دقيقة  120الجولة الثالثة:  •

سوف يتشارك الفريق المكون من المشارك االول والمشارك الثاني    )بالك بوكس(.المغلق هي الصندوق  

 بعمل :    كفريق واحد  

 بورشن للحكام    2العربية مع شراب بأن يقدم  ى نوع واحد من الحلو •

 بورشن للحكام    2شوكليت كريم  بأن يقدم   •

 سم واحد( ، 24كعكه مغطاة بعجينه السكر ومزخرفه )قطره  •

 بورشن للحكام   2نوع واحد من التارتوليت )جزءان( ،. بأن يقدم    •

 مالحظات :  

 .ن قبل المنظمين م لجميع الفرق   )بالك بوكس( وسيتم توفير الصندوق المغلق 

 .)بالك بوكس(نفسه  المغلقسيكون لكل فريق الصندوق  .

  15عمل قائمتهم وتسليمها للجنة التحكيم )مدة  تسابقين ، يجب على الم  )بالك بوكس( منذ بدء فتح الصندوق 

 .دقيقة(

غير المتوفر بالصندوق )باستنثاء   )بالك بوكس( ممنوع احضار اي منتج غذائي لجولة الصندوق المغلق  .

 معدات تصنيع السكر( 

 يجب على المتسابق تنظيف المكان الخاص به وهذا يؤثر على عالمة النظافة  .

 . وفقًا للجولة الثالثة ، سيتم احتساب جميع النتائج مع تحديد الفائزين بالنظام  .

 

 معايير التحكيم :  

 %50الطعم والنكهة                 

 %10النظافه                          

 %25طريقة العرض                

 %15     المهارات المستخدمة    

 

 

 



 

 

 

 

 


