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بيتزا
 تبدأ حكاية البيتزا مبزيج جبنة املوزاريال والطامطم الرائع
 ،  انترشت شهرتها يف جميع أنحاء العامل مع تسمية امللكة
 مارغريتا يف عام 1889. البيتزا وجدت لها مكان يف مطبخ
 الشعب حتى ذلك التاريخ ، أحبت امللكة البيتزا يف مأدبة

 عشاء أقيمت يف القرص ؛ مع االسم الذي أطلق عىل البيتزا ،
 أصبحت البيتزا الذوق الشائع للجامهري ، مبا يف ذلك النبالء.

 البيتزا التي ميتد تاريخها لسنوات مضت ، إنترشت من حدود
 إيطاليا إىل العامل ، وتحتل مكانًا مهاًم يف مطابخ العديد من

 البلدان اليوم. مل نجد الصيغة األوىل والحقيقية ألحد األذواق
 الفريدة إليطاليا ، ولكن نهدف إىل تقدميه لك من خالل

 االلتزام بالوصفة األصلية. بهذه الطريقة ، سنستمر يف تقديم
 وصفات فريدة من نوعها مع مذاق البيتزا لدينا ، كام هو

الحال يف جميع النكهات األخرى لدينا

وزن العلبة العدد داخلمدة الصالحية
الصندوق

عدد الصناديق
يف كل طبلية

رشوط
التخزين

وزن
الصندوق



إقرتاح للتحضري
سخن الفرن عىل درجة حرارة 190 درجة مئوية

يف الوضع املروحي ، ضع البيتزا عىل صينية
الفرن دون انتظار ذوبان الجليد ، إخبزها يف الرف

دقيقة. بيك بالعافية!األوسط ملدة 14 - 16

قاعدة منتفخة

-18 0C

*قد تختلف درجة ومدة الطبخ حسب نوع الفرن .

إقرتاح للتحضري
سخن الفرن عىل درجة حرارة 190 درجة مئوية

يف الوضع املروحي ، ضع البيتزا عىل صينية
الفرن دون انتظار ذوبان الجليد ، إخبزها يف الرف

دقيقة. بيك بالعافية!األوسط ملدة 14 - 16

قاعدة منتفخة

*قد تختلف درجة ومدة الطبخ حسب نوع الفرن .

غرام 440 غرام 35208عام واحد 63

عام واحد -18 0Cغرام 400 غرام 32008 63



إقرتاح للتحضري
سخن الفرن عىل درجة حرارة 190 درجة مئوية

يف الوضع املروحي ، ضع البيتزا عىل صينية
الفرن دون انتظار ذوبان الجليد ، إخبزها يف الرف

دقيقة. بيك بالعافية!األوسط ملدة 14 - 16

قاعدة منتفخة

*قد تختلف درجة ومدة الطبخ حسب نوع الفرن .

*قد تختلف درجة ومدة الطبخ حسب نوع الفرن .

إقرتاح للتحضري

قاعدة منتفخة

-18 0Cغرام 460 غرام 36808 63

-18 0Cغرام 325 غرام 390012 63

سخن الفرن عىل درجة
، حرارة 190 درجة مئوية
ضع البيتزا عىل صينية أو

سلك الفرن دون انتظار ذوبان
الجليد ، إخبزها يف الرف

السفيل ملدة 12– 14
دقيقة. ميكنك إستخدام سلك

الفرن إذا رغبت يف قاعدة
مقرمشة. بيك بالعافية!

عام واحد

عام واحد



قاعدة منتفخة

إقرتاح للتحضري
سخن الفرن عىل درجة حرارة 190 درجة مئوية

يف الوضع املروحي ، ضع البيتزا عىل صينية
الفرن دون انتظار ذوبان الجليد ، إخبزها يف الرف

دقيقة. بيك بالعافية!األوسط ملدة 14 - 16

قاعدة منتفخة

-18 0Cغرام 430 غرام 516012 63

*قد تختلف درجة ومدة الطبخ حسب نوع الفرن .

إقرتاح للتحضري
سخن الفرن عىل درجة

، حرارة 190 درجة مئوية
ضع البيتزا عىل صينية أو

سلك الفرن دون انتظار ذوبان
الجليد ، إخبزها يف الرف

السفيل ملدة 12– 14
دقيقة. ميكنك إستخدام سلك

الفرن إذا رغبت يف قاعدة
مقرمشة. بيك بالعافية!

عام واحد

-18 0Cغرام 800 غرام 32004 84 عام واحد



ي
انت

امل





املانتي
 املانتي هي أحد األطباق األوىل التي تتبادر إىل الذهن عندما

 يتعلق األمر بأذواقنا التقليدية. العجني الذي يتم فتحه بشكل
 رفيع من طرف األيادي املاهرة يلتقي باللحم املفروم ، ومع اللنب

 وصلصة الزبدة البلدية والفلفل أوالً يرتك أثر يف ذوقك ومن ثم
.ابتسامة عىل وجهك

 يعود تاريخ تطور املانتي الذي يحتل مكانة بني تراثنا الثقايف
 بلذته إىل القرن الثالث عرش. املانتي ، ال يزال أحد األطعمة التي
 ال غنى عنها يف مطبخ األناضول ، حيث ميتد تاريخه العريق إىل

.آسيا الوسطى والقوقاز
 وصفات املانتي املتوارثة من جيل إىل جيل ، عىل الرغم من الفرق
 يف طريقة الطبخ ويف اللوازم الداخليه لها املوجودة يف الجغرافيات

.املختلفة يف دولتنا ، فإن النتيجة دوماً وجبة تؤكل برسور ولذة
 كل نوع من املانتي له لذته الخاصة ومكانته الخاصة يف املطبخ

 الرتيك ؛ بينام نقدم املانتي بوصفاتنا الخاصة نتمنى لكم قضاء
.لحظات ال متل منها

وزن العلبة العدد داخلمدة الصالحية
الصندوق

عدد الصناديق
يف كل طبلية

رشوط
التخزين

وزن
الصندوق



عجني رقيق-

        لحم  عجل مفروم 

عجني رقيق-

        لحم  عجل مفروم 

إقرتاح للتحضري
فرغ املانتي يف 1.5 لرت من املاء املغيل.  يُطهى ملدة 7 - 10 دقائق

عىل نار هادئة . عندما يجهز املانتي صفها من املاء وقدمها مع اللنب 
! بالثوم ، الزبدة البلدية والبهارات حسب الرغبة. بيك بالعافية 

إقرتاح للتحضري
فرغ املانتي يف 1.5 لرت من املاء املغيل.  يُطهى ملدة 7 - 10 دقائق

عىل نار هادئة . عندما يجهز املانتي صفها من املاء وقدمها مع اللنب 
! بالثوم ، الزبدة البلدية والبهارات حسب الرغبة. بيك بالعافية 

-18 0Cغرام 400 غرام 640016 78 عام واحد

-18 0Cغرام 400 غرام 640016 78 عام واحد



عجني رقيق-

        لحم  عجل مفروم 

إقرتاح للتحضري
فرغ املانتي يف 1.5 لرت من املاء املغيل.  يُطهى ملدة 7 - 10 دقائق

عىل نار هادئة . عندما يجهز املانتي صفها من املاء وقدمها مع اللنب 
! بالثوم ، الزبدة البلدية والبهارات حسب الرغبة. بيك بالعافية 

-18 0Cغرام 400 غرام 640016 78 عام واحد
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املعجنات
 تخربنا الوجبة قصًصا عن الثقافة واملايض التاريخي للمجتمعات التي نعيش

 فيها ، اىل جانب اللذات املوجودة عىل طاولتنا والتي تُسعدنا. عىل سبيل املثال
 ، عىل الرغم من وجود العديد من النظريات حول تاريخها ، وفًقا للدراسات
 ، ظهرت املعجنات بالفعل من قبل البدو الرحل يف آسيا الوسطى قبل القرن

 السابع. يثبت لنا هذا البحث أن املعجنات كانت طعام البدو واملسافرين لعدة
 قرون. املعجنات التي كانت عبارة عن طعام يتم طهيه بسهولة عىل لوح معدين

 مبكونات بسيطة وقليلة مثل الجنب الذي يتم الحصول عليه من حليب األغنام
 واملاعز يف تلك األيام والزبدة والبقدونس املزروع يف املخيامت ، واليوم أصبح

.الطعام املفضل لدى الجميع تقريباً
 هذا الطبق اللذيذ هو أحد روائع ثقافة املطبخ العثامين ، ال ينتمي يف الواقع إىل

 الثقافة العثامنية أو الحضارة الكربى.املعجنات ، التي كانت غذاء القبائل البدوية
 لعدة قرون ، تم طهيها فوق نريان املخيامت ؛ تم حمله يف حزم من الصني اىل
 إسبانيا ومن إيطاليا اىل الهند واحتلت مكانها بشكل ما يف املوائد السلطانية.
 هذه الوجبة التي متت مطابقتها مع اإلمرباطورية العثامنية ، هي يف الواقع
... تنتمي إىل البدو الرحل الذين شهدت حياتهم الهجرة والحرب والشتات

 املعجنات التي لها تاريخ طويل لهذا الحد ،  تم تناولها بكل لذة من قبل عدد
 ال يحىص من الناس يف مناطق جغرافية مختلفة من العامل ، واكتسب تفسريات

 مختلفة يف ظل ثقافات مختلفة ووصل إىل يومنا هذا دون التضحية بلذته ، كام
... يف املعجنات اللذيدة التي نقدمها لكم

 لن تصدق أن معجناتنا ، امللفوفة يف عجينة مقرمشة ومحرضة من املكونات
!الطازجة ، مجمدة

وزن العلبة العدد داخلمدة الصالحية
الصندوق

عدد الصناديق
يف كل طبلية

رشوط
التخزين

وزن
الصندوق



إقرتاح للتحضري
ضع املعجنات عىل صينية الفرن دون انتظار تذويبها. ادهن
بالفرشاة صفار البيض املخفوق عىل سطحها. تُخبز يف فرن 

 بالوضع املروحي عىل حرارة 190 درجة مئوية - 200 
درجة مئوية ملدة 24 - 26 دقيقة حتى يتحول الجزء العلوي

 .والسفيل من املعجنات إىل اللون األصفر الذهبي 
! بيك بالعافية

بالسبانخ وحبة الربكة

*قد تختلف درجة ومدة الطبخ حسب نوع الفرن .

إقرتاح للتحضري
ضع املعجنات عىل صينية الفرن دون انتظار تذويبها. ادهن

بالفرشاة صفار البيض املخفوق عىل سطحها. تُخبز يف فرن
 بالوضع املروحي عىل حرارة 190 درجة مئوية - 200

درجة مئوية ملدة 22 - 24 دقيقة حتى يتحول الجزء العلوي
 .والسفيل من املعجنات إىل اللون األصفر الذهبي

! بيك بالعافية

بالتفاح والقرفة

*قد تختلف درجة ومدة الطبخ حسب نوع الفرن .

-18 0Cغرام 400 غرام 480012 48 عام واحد

-18 0Cغرام 500 غرام 600012 100 عام واحد



إقرتاح للتحضري
ضع املعجنات عىل صينية الفرن دون انتظار تذويبها. ادهن

بالفرشاة صفار البيض املخفوق عىل سطحها. تُخبز يف فرن
 بالوضع املروحي عىل حرارة 190 درجة مئوية - 200

درجة مئوية ملدة 22 - 24 دقيقة حتى يتحول الجزء العلوي
 .والسفيل من املعجنات إىل اللون األصفر الذهبي

! بيك بالعافية

مع جبنة أزينة

*قد تختلف درجة ومدة الطبخ حسب نوع الفرن .

إقرتاح للتحضري
ضع املعجنات عىل صينية الفرن دون انتظار تذويبها. ادهن

بالفرشاة صفار البيض املخفوق عىل سطحها. تُخبز يف فرن
 بالوضع املروحي عىل حرارة 190 درجة مئوية - 200

درجة مئوية ملدة 22 - 24 دقيقة حتى يتحول الجزء العلوي
 .والسفيل من املعجنات إىل اللون األصفر الذهبي

! بيك بالعافية

بالسبانخ

*قد تختلف درجة ومدة الطبخ حسب نوع الفرن .

-18 0Cغرام 500 غرام 600012 100 عام واحد

-18 0Cغرام 500 غرام 600012 100 عام واحد



إقرتاح للتحضري
أخرج املعجنات من الثالجة قبل 30 دقيقة. تُقىل يف مقالة عميقة
.درجة مئوية ملدة 4-3 دقائق حتى يصبح لونها بنياً ذهبياً 185 

! بيك بالعافية

باللبنة والجبنة

إقرتاح للتحضري
ضع املعجنات عىل صينية الفرن دون انتظار تذويبها.  تُخبز يف

  فرن تم تسخينه مسبقاً بالوضع املروحي عىل حرارة 190 
ملدة 15 - 17 دقيقة حتى يتحول الجزء العلوي والسفيل من

 .املعجنات إىل اللون األصفر الذهبي
! بيك بالعافية

بالجبنة والسمسم

*قد تختلف درجة ومدة الطبخ حسب نوع الفرن .

-18 0Cغرام 400 غرام 480012 100 عام واحد

-18 0Cغرام 500 غرام 600012 100 عام واحد



إقرتاح للتحضري
ضع املعجنات عىل صينية الفرن دون انتظار تذويبها.  تُخبز يف

  فرن تم تسخينه مسبقاً بالوضع املروحي عىل حرارة 190 
ملدة 15 - 17 دقيقة حتى يتحول الجزء العلوي والسفيل من

 .املعجنات إىل اللون األصفر الذهبي
! بيك بالعافية

بالجبنة والسمسم

*قد تختلف درجة ومدة الطبخ حسب نوع الفرن .

إقرتاح للتحضري
ضع املعجنات عىل صينية الفرن دون انتظار تذويبها.  تُخبز يف

  فرن تم تسخينه مسبقاً بالوضع املروحي عىل حرارة 190 
ملدة 15 - 17 دقيقة حتى يتحول الجزء العلوي والسفيل من

 .املعجنات إىل اللون األصفر الذهبي
! بيك بالعافية

بتوت العليق – الزبيب – التوت الربي

*قد تختلف درجة ومدة الطبخ حسب نوع الفرن .

-18 0Cغرام 500 غرام 600012 100 عام واحد

-18 0Cغرام 500 غرام 600012 100 عام واحد



إقرتاح للتحضري
انتظر حتى تصبح العجينة قابلة للطي. ضع ما تود من اللوازم

 جبنة ، سجق وماشابه) يف وسطها. أغلق الزوايا املقابلة)
 كمثلثات أو مستطيالت متداخلة مع بعضها البعض. صفهم يف
صينية الفرن مبسافة 2.5 سم . ادهن عليها القليل من البيض
 املحفوق ، واخبزها يف فرن تم تسخينه سابقاً الة 200 درجة

! مئوية ملدة 15 – 20 دقيقة. بيك بالعافية

طبقات من العجني

*قد تختلف درجة ومدة الطبخ حسب نوع الفرن .

إقرتاح للتحضري
انتظر حتى تصبح العجينة قابلة للطي. ضع ما تود من اللوازم

 جبنة ، سجق وماشابه) يف وسطها. أغلق الزوايا املقابلة)
 كمثلثات أو مستطيالت متداخلة مع بعضها البعض. صفهم يف
صينية الفرن مبسافة 2.5 سم . ادهن عليها القليل من البيض
 املحفوق ، واخبزها يف فرن تم تسخينه سابقاً الة 200 درجة

! مئوية ملدة 15 – 20 دقيقة. بيك بالعافية

*قد تختلف درجة ومدة الطبخ حسب نوع الفرن .

-18 0Cغرام 1000 غرام 1000010 84 عام واحد

-18 0Cغرام 1000 غرام 1000010 84 عام واحد
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املعجنات
 اللحم بعجني ، بدون شك من أشهر وصفات املطبخ الرتيك. هذه اللذة ، التي كانت

 موجودة منذ حوايل خمسة آالف عام ، رمبا تكون واحدة من اللذات الرائعة املنترشة
 من الرشق األوسط إىل املطبخ العاملي. اللحم بعجني والتي تسمى بيتزا عىل الطريقة

 الرتكية ، وجبة موجود يف قامئة معظم املطاعم يف جميع أركان الدولة ويتم تناولها
.بشغف. لحم بعجني كلمة أصلها من اللغة العربية وتأيت مبعنى لحم مع عجني

 عجينة رقيقة مقرمشة ولحم مفروم متبل ببهارات مختلفة ؛ يتم تجهيز قاعدتها من
 عجينة غري مخمرة ، مقرمشة تذوب يف الفم تعطي لذة بسيطة ولكن فعالة ملن

 يتذوقها. لحم بعجني التي يتم فصلها عن البيدا مبحتواها الذي ال يحوي جبنة ، نكهة
 خفيفة للغاية مع عجينة رقيقة ومحتواها املدهون عىل تلك العجينة. عىل الرغم

 من أنه شائع جًدا يف الثقافة الرتكية الحالية ، إال أن انتشار اللحم بعجني من جنوب
 رشق األناضول إىل جميع أنحاء البالد بدأ يف الستينيات. اللحم بعجني ، التي تصل إىل
 مذاقها املثايل من خالل طهيها يف فرن حجري ساخن ، عادة ما يتم تناولها مع البصل

.والطامطم والخرضوات املختلفة وتحقق تناغاًم رائًعا مع العريان
 تعال وجرب اللحم بعجني ، التي شهدناها منذ آالف السنني من التاريخ والتي نحب

 نقدم لك طعاًم وقيمة غذائية عالية مع لحم بعجني !Pek Food مذاقها كثريًا بلمسة
Pek Food املجمدة ، وهي رقيقة وكأنها ُصنعت يدوياً ولذيذة متاًما! أضفنا لذتنا 
 الخاصة إىل اللحم بعجني ، والذي يتم تحضريه من خالل فتح العجني رقيًقا ونرش

:مزيج رائع من البصل والفلفل الحار واللحم املفروم ، وابتكرنا وصفتني مختلفتني
.لحم بعجني برشاب الرمان – الجوز ، لحم بعجني بالخرضوات

بني يديك اآلن Pek Food تجهيز لحم بعجني لذيذ مع!

وزن العلبة العدد داخلمدة الصالحية
الصندوق

عدد الصناديق
يف كل طبلية

رشوط
التخزين

وزن
الصندوق



عجني مقرمش رفيع
جوز – رشاب الرمان 

*قد تختلف درجة ومدة الطبخ حسب نوع الفرن .

إقرتاح للتحضري
الفرن : سخن الفرن عىل درجة حرارة 220 درجة مئوية

بالوضع املروحي. ضع اللحم بعجني عىل صينية أو سلك الفرن 
   . دون إنتظار ذوبانه ويطهى ملدة 4 - 6 دقائق

 املقالة :  ضع عددين من لحم بعجني ينظران وجهاً لوجه
يف مقالة مسخنة مسبقاً واطبخها ملدة6 8- دقائق عىل نار

     ! متوسطة. بيك بالعافية

مقرمش رفيع

*قد تختلف درجة ومدة الطبخ حسب نوع الفرن .

إقرتاح للتحضري
الفرن : سخن الفرن عىل درجة حرارة 220 درجة مئوية

بالوضع املروحي. ضع اللحم بعجني عىل صينية أو سلك الفرن 
   . دون إنتظار ذوبانه ويطهى ملدة 4 - 6 دقائق

 املقالة :  ضع عددين من لحم بعجني ينظران وجهاً لوجه
يف مقالة مسخنة مسبقاً واطبخها ملدة6 8- دقائق عىل نار

     ! متوسطة. بيك بالعافية

-18 0Cغرام 330 غرام 396012 48 عام واحد

-18 0Cغرام 330 غرام 396012 48 عام واحد
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البطاطس
 موطن البطاطس هو أمريكا الجنوبية وتبدأ حكايتها يف بريو يف

 العصور القدمية جًدا من التاريخ و انترشت نكهتها حول العامل يف
 فرتة قصرية. البطاطس ، التي كان يُنظر إليها عىل أنها نبات بري من

 قبل ، أصبحت مصدر غذاء هام للشعب يف العرص الذي مل تتم به
.الذرة نضجها

أعظم تطور للبطاطس يعود إىل القرن السادس عرش. مع قيام
 البحارة اإلسبان من أمريكا الجنوبية بإحضار البطاطس إىل أوروبا ، 

 التي كانت تعاين من املجاعة يف ذلك الوقت ، بدأت تنترش يف قارات
.واسعة جًدا واكتسبت مكانًا مهاًم يف مطبخ العامل بأرسه

 نعلم أنه عىل الرغم من أن مايض البطاطس ، الذي يستهلكه الجميع
 ، صغاًرا وكباًرا ، يعود إىل العصور القدمية جًدا ، فإن لذتها ستظل

 دامئًا جديًدا. لهذا السبب نشرتي بطاطس اجريا التي اشتهرت
 مبذاقها بحيث ميكنك تناولها بكل رسور ولذة يف كل مرة ، نقوم
 بسلقها وفصلها عن النشا ، ومنررها خالل عملية القيل املسبق ،

.ونجمدها ونجلبها إىل موائدكم بألذ أشكالها

وزن العلبة العدد داخلمدة الصالحية
الصندوق

عدد الصناديق
يف كل طبلية

رشوط
التخزين

وزن
الصندوق



 إقرتاح للتحضري
 املقالة العميقة : دون إنتظار ذوبان البطاطس ، نقليه     

 يف زيت سائل 180 درجة مئوية ملدة 4-3 دقائق       
! حتى يأخذ اللون الذهبي. بيك بالعافية       

بطاطس  9x9

*نويص باستخدام 6 مقاييس من الزيت ملقياس واحدة من البطاطس .

إقرتاح للتحضري
 املقالة العميقة : دون إنتظار ذوبان البطاطس ، نقليه     

 يف زيت سائل 180 درجة مئوية ملدة 4-3 دقائق       
! حتى يأخذ اللون الذهبي. بيك بالعافية       

 الفرن : اطبخه يف فرن تم تسخينه مسبقاً اىل 220 درجة مئوية    
.ملدة 20-15 دقيقة      

بطاطس  18x9

*قد تختلف درجة ومدة الطبخ حسب نوع الفرن .

-18 0Cغرام 1000 غرام 1000010 63 عامني

-18 0Cغرام 1000 غرام 1000010 63 عامني






