
  Auxilium Mummerum"  "أوكسيليوم مومرون الجمعية  المسجلة
  تدعوكم إلى...

 

 مع ملكة طبخ على الطريقة السوريةال
  

 . ملكة جزماتي" قد نختلف عن بعضنا البعض في كثير من األمور، لكن لغة األكل تبقى عالمية". 
 

ُمعدجبا ببرنامجها الخاص بالطهي حيث كانت تطبخ مع طّباخين مشهورة تحتفل بها محطات التلفزة وكان الجمهور كانت ملكة جزماتي 
وهو ما جعل ُمحبيها يُطلقون عليها إسم " ملكة   مشهورين وتتحّدث معهم حول مواضيع سياسية وثقافية. يتناسب إسمها "ملكة" مع ُشهرتها

بلدان مختلفة. ما اليوم، فقد أصبحت تعيش مع زوجها إلتحقت به في العام التالي عبر ، 2014فبعد أن هرب زوجها محمد في عام فن الطبخ".
 Levante" شركة توريد األطعمة تحت إسم "ليفانتي غورميتُشرف هناك على . “Refugio„وإبنها في البيت الجماعي لالجئين 

Gourmet ، .حيث سبقت لها أن طبخت للمستشارة األلمانية ولضيوف مهرجان برليناله لهذا العام  
 

  ملكة جزماتي في بداية شهر أغسطس/ آب!بإمكانكم الطبخ مع 
 

في درسْين طريقة تحضير تقديم أطباق سورية محضة.  ملكة جزماتيتُقّدم سوف   
 

: في مومنهايمسوف يكون الطبخ في العنوان التالي   
 Pfarrer-Helferich-Haus, Schulstr. 18 (Ecke Hindenburgstraße, Eingang über Schulhof) in Mommenheim. 

 
 سوف تختتم جميع الدروس بوجبة جماعية حيث يُمكن لكل مشارك في الدرس استدعاء ضيف له دون تكاليف إضافية للضيف. 

 
ميزانية متواضعة" : "الطبخ السوري ب 2و  1الدرس   

المواد الغذائية من محالت التجزئة أو الخيرية بثمن معقول. تحتوي على وصفات في ُمتناول الجميع و بميزانية متواضعة مع إمكانيات اقتناء 
ما عدا ذلك فالدعوة موجهة للجميع.  أما الناس المعنيون بذلك فهم الذين ليس لهم دخل أو يكتفون بدخل قليل.  

  أما تكاليف المواد الغذائية والمشروبات،  ال تُدفع أي تكاليف من أجل المشاركة (صالح للضيف أيضا)
  التسجيل ضروري لضمان الحضور. . Auxilium Mummerum"  "أوكسيليوم مومرون الجمعية  المسجلةتكلف بها فسوف ت

  
   20:00، وجبة الجماعية على الساعة  16:00أغسطس/ آب الساعة  4: السبت، 1لدرس ا

   13:00، وجبة الجماعية على الساعة  09:00أغسطس/ آب الساعة  5: السبت، 2الدرس 
   

  " الطبخ السوري للضيوف واألصدقاء"، 4و  3الدروس أما 
الوصفات الواردة في كتاب الطبخ " ملكة، وصفات شيقة من بلدي سورية"، خاصة منها تلك الوصفات التي يُمكن إبهار  فسوف تتطرق إلى

  الضيوف بها. سوف تُستعمل في هذا النوع من الوصفات مكونات وبهارات أغلى من غيرها.
   

  . التسجيل المسبق للمشاركة ضروري. يورو بما في ذلك تكاليف المواد الغذائية والمشروبات و تكاليف استدعاء ضيف 60اركة: حقوق المش
  

   20:00، وجبة جماعية على الساعة 16:00أغسطس/ آب الساعة  3: الجمعة، 3الدرس 
   13:00، وجبة جماعية على الساعة  09:00أغسطس/ آب الساعة  4: السبت، 4الدرس 

  
  ؟ ملكةليس لديكم الوقت للحضور لهذه الدروس وتريدون مع ذلك اإلطالع بهدوء في البيت على الوصفات العائلية وقصص 

  
  .مباشرة ZS-Verlagبإمكانكم الحصول على الكتاب الممّيز والجميل عندنا في دار النشر 

 الجمعية  المسجلةيورو مقابل الحصول على الكتاب الممّيز والجميل، سوف تُساهمون أيضا في دعم مشاريع  34من خالل دفعكم مبلغ 
  هدية في كثير من المناسبات. . Auxilium Mummerum"  "أوكسيليوم مومرون

  
  info@auxilium-mummerumيجري التسجيل واإلستفسار وطلب الحصول على الكتاب عبر اإليميل 

  . 927885-06138عبر الهاتف تحت رقم أو 
   


