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البرجر
محبوب الجماهير

كل الناس بتحب البرجر، وأنواعه المختلفة علشان ترضي كل ا�ذواق منها البرجر 
بالخضراوات والبرجر اللى عليه توابل وصوصات الذعة. ماينفعش تقاوم البرجر الشهي، 

مش بس علشان طعمه، لكن كمان علشان هيخليك من أحسن مطاعم البرجر.
احنا جايبنلك مجموعة من وصفات البرجر المبتكرة اللى هتساعدك على ا�بداع 

وهتخلي مطعمك ملئ بالزبائن. هتجرب أحلى وأطعم برجر سواء كان الكالسيكي مع 
لمسة مبتكرة أو البرجر العصرى.

وهنا هنأكد على حقيقة الكل عارفها، وهى إن الطعم المتميز للبرجر مابيكملش من 
غير المايونيز، ومش أى مايونيز، علشان ترضى زبائنك الزم تقدم لهم أحسن نوع. 

ماتترددش في اختيار هيلمانز مايونيز حقيقي، المايونيز ا�ول في العالم الغني بطعم 
شهي ومتميز.

هيكون المكون ا�ساسي لصوصاتك اللي هتخّلي برجرك ا�حلى وا�طعم!

تدعمك.تلهمك.تتطور معاك
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طبقات من اللحم البقري الشهي بتوليفة مبتكرة ُتظهر نكهة جميع 
الطبقات! تتمّيز هذه وصفة بطعم حاد تمنحه جبنة الشيدر والجبنة الزرقاء 

كنور صوص هولندايز
جبنة الشيدر المبشورة

جبن أزرق
صلصة الفجل الحار

400غ

200غ

10قطع

40غ

المكونات
صلصة الفجل الحار والجبنة

ح بصل أحمر مقّطع إلى شرائح ومشوَّ
لحم بقري مفروم

نقانق اللحم البقري
فلفل أسود مطحون

كنور بودرة مرقة بنكهة اللحم
خبز برجر 

هيلمانز مايونيز حقيقي
خس

بيكون التركي المطهو
بطاطس مقلية سميكة

300غ

1.2كغ

300غ

5غ

40غ

10قطع

200غ

200غ

200غ

1كغ

البرجر

10 أشخاص تكفي لـ 

نصيحة الشيف

• سّخن كنور صوص هولندايز وأضف نوعّي الجبنة وحركها حتى تكّو
• ارفع الخليط عن النار واخلطه مع صلصة الفجل الحار (هورسراديش) 

التحضير
صلصة الفجل الحار والجبن

وكنور بودرة   
 مرقة بنكهة اللحم

• اخلط البصل واللحم المفروم والنقانق المفرومة والفلفل المطحون 
 

•  اصنع 10 قطع لحم متساوية الحجم.
• قم بشويها حتى تنضج.

البرجر

• ضع هيلمانز مايونيز حقيقي على قطعة الخبز السفلى، أضف الخس وقطعة اللحم وصلصة 
الجبن والفجل وبيكون التركي، ثم ضع خبزة البرجر العليا.

قدّمه مع البطاطس المقلية السميكة ومنتجات هيلمانز للمائدة الكاتشب والمايونيز 
والصوص الحار

•

تكوين البرجر

بيف إيتر
برجر

صلصة هولنديز كنور.بودرة مرقة بنكهم اللحم ثم أضف الفلفل ا�سود وكنور 
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برجر
ماك أند

تشيز

تجمع هذه الوصفة بين طبقين. المكرونة بقوامها الكريمي والجبنة مع 
برجر اللحم البقري. أضف بعض البصل المشوي وصلصة المايونيز اللذيذة 

هيلمانز مايونيز حقيقي
كنور صوص الفلفل الحلو التايلندي

هيلمانز كاتشب حقيقي

500غ

100غ

100غ

المكونات
المايونيز الحّريف

خبز برجر 
مايونيز حّريف محضر بالطريقة أدناه

أقراص برجر اللحم البقري
مكرونة بالجبنة (ماك أند تشيز)، محضرة

بيكون بقري مطبوخ
شرائح بصل، مشوية

10قطع

100غ

10قطع

500غ

20قطع

250غ

البرجر

10 أشخاص تكفي لـ 

كبديل عن شرائح البيكون.إستخدم بيكون التركي أو لحم البريزاوال

نصيحة الشيف

هيلمانز مايونيز حقيقي وكنور صوص الفلفل الحلو التايلندي • اجمع بين 

التحضير
المايونيز المنّكه

• قم بصّب المايونيز الحّريف على الوجهين الداخليين للخبز، ثم ضع قطعة 
اللحم البقري المشوي.

• ضع المكرونة والجبنة مع شريحتي بيكون، والبصل فوق كل ذلك.
• قدم البرجر لزبائنك من عشاق الطعام اللذيذ!

• قدمه مع منتجات هليمانز للمائدة الكاتشب والمايونيز والصوص الحار.

تكوين البرجر



ال تكتمل قائمة البرجر من غير طبق نباتي رائع. برجر الفاصولياء السوداء الشهي سيضيف 
الكثير من القيمة إلى قائمة البرجر! قّد

هيلمانز مايونيز الحقيقي.
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برجر
الفاصولياء

السوداء
هيلمانز مايونيز الحقيقي

برش قشر الليمون
بقدونس طازج، مقطع
كزبرة طازجة، مقطعة

وكنور بودرة تتبيلة الليمون.

400غ

10غ

5غ

5غ

20غ

المكونات

فلفل أسود مطحون
فتات خبز

بيضات
ملح، حسب الرغبة

ثوم مفروم
فاصولياء سوداء، مصفاة، مهروسة جزئيا

فلفل رومي أحمر، مقطع
بصل مقطع

بذور كمون، محمصة
كنور بودرة مرقة الخضار

زيت زيتون
خبز برجر 

شرائح الطماطم

5غ

300غ

3حبات

15غ

5غ

100غ

100غ

5غ

25غ

125غ

10قطع

10قطع

البرجر

10 أشخاص تكفي لـ 

الليمون    بشر  مع  • إخلط هيلمانز مايونيز الحقيقي 
   

التحضير
مايونيز أعشاب الليمون

•
. الحلوة، البصل، بذور الكمون المحمص وكنور بودرة مرقة الخضار

• شّكل الخليط على شكل أقراص، حوالي 170 غرام لكل منهما.
• ضع القليل من زيت الزيتون في مقالة على نار متوسطة. اقِل قطع اللحم حتى تحمر بشكل 

خفيف على كال الجانبين وتسخن من الداخل.

البرجر

. • إدهن مايونيز أعشاب الليمون على قطعتي خبز البرجر ثم ضع 
• قدمه مع منتجات هليمانز للمائدة الكاتشب والمايونيز والصوص الحار.

تكوين البرجر

أضف القليل من الفلفل الحار المقّطع 

نصيحة الشيف



وليمة لذيذة تتمّث
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برجر
بافالو
الدجاج

هيلمانز مايونيز حقيقي
جبنة زرقاء

400غ

100غ

المكونات

كنور هيكوري باربيكيو صوص
هيلمانز كاتشب حقيقي

كنور صوص الفلفل الحلو التايلندي

200غ

200غ

200غ

صلصة البافالو

أقراص الدجاج
كنور بودرة مرقة فراخ

شرائح جبنة تشيدر
خبز برجر 

خس
خيار مخلل ومقّطع إلى شرائح

صلصة البافالو، محضرة بالطريقة أدناه

10قطع

30غ

10قطع

10قطع

10قطع

300غ

650غ

البرجر جزر مبشور
ملفوف أحمر، مقطع

 بصل أحمر، مقطع إلى شرائح
طويلة ورفيعة

فليفلة، مبشورة
زبدة

كنور بودرة مرقة فراخ 

125غ

125غ

125غ

125غ

15غ

20غ

سلطة الخضار

10 أشخاص تكفي لـ 
الخبز بأوراق الخس (آيسبيرغ).لبرجر بسعرات حرارية أقل، استبدل 

نصيحة الشيف

مايونيز الجبنة الزرقاء
هيلمانز مايونيز حقيقي مع الجبنة الزرقاء في الخالط حتى  • اخلط 

سلطة الخضار
 ، • شّوح الخضار في الزبدة الذائبة وتّبلها بكنور بودرة مرقة فراخ

ثم دعها تبرد قليًال.

صلصة بافالو
•

البرجر
• قم بشوي قطع الدجاج حتى تنضج، حوالي 4 دقائق لكل جانب. تبلها بكنور 

بودرة مرقة فراخ. ضع شريحة من الجبن على كل منها.

تكوين البرجر
• وزع مايونيز الجبنة الزرقاء على نصفي خبزة البرجر.

• ضع طبقة من الخس، ثم قطعة الدجاج مع القليل من صلصة البافالو.
• أضف فوقها طبقة من سلطة الخضار ثم النصف الثاني من الخبزة.

• قدمه مع منتجات هليمانز للمائدة الكاتشب والمايونيز والصوص الحار.

التحضير

إمزج جميع الصلصات الثالثة عن طريق الخفق أو المزج.



لهذا البرجر نكهة ال مثيل لها، فشرائح اللحم تلتقي مع نوعين من المايونيز 
المكّم
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برجر
نيويورك

جبن الماعز
هيلمانز مايونيز حقيقي

400غ

100غ

المكونات
مايونيز جبن الماعز

لحم بقري مفروم
كنور بودرة مرقة بنكهة اللحم

شرائح جبنة التشيدر
خبز برجر 

بيكون لحم العجل
بصل مخلل

1.5كغ

100غ

500غ

10قطع

400غ

300غ

البرجر

الثوم المعمر الطازج المفروم
بقدونس

أوراق الروكا

10قطع

10قطع

150غ

الزينة

أفوكادو ناضجة
كنور بودرة تتبيلة الليمون

هيلمانز مايونيز حقيقي

150كغ

20غ

200غ

10 أشخاص اخلط قليًال من الطحينة والسمسم المحمص تكفي لـ 
ًفي مايونيز جبن الماعز للحصول على نكهة   المكسرات المحمصة.

نصيحة الشيف

المايونيز
• امزج جبنة الماعز مع هيلمانز مايونيز حقيقي.

كنور بودرة تتبيلة الليمون قبل خلطه مع  •

هيلمانز مايونيز حقيقي.

البرجر
• تّبل اللحم البقري مع كنور بودرة مرقة بنكهة اللحم قبل تشكيله كأقراص. قم 

بطهي البرجر على الجانبين على حرارة عالية.
ً على المقالة.  •

• اشِو

تكوين البرجر
•

وقم بصّب مايونيز جبن الماعز وشرائح الجبن فوقه.
• ذّوب الجبن وضع فوقه البصل المخلل.

• قّدمه مع البطاطس الحلوة وهيلمانز كاتشب حقيقي.
• قدمه مع منتجات هليمانز للمائدة الكاتشب والمايونيز والصوص الحار.

التحضير



برجر كبير سيجمع محبي لحم الضأن واللحم البقري! كما سيضفي مخلل الخضار 
والمايونيز الحار موجات عارمة من النكهة. قّدم هذه التحفة الفنية على قائمة الطعام 

الفاخرة وشاهد مدى السرعة التي سيبدأ الزبائن بطلبها.

برجر كوري
حار بالجبن
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هيلمانز مايونيز حقيقي
كنور صوص الفلفل الحلو التايلندي

1كغ

150غ

المكونات
المايونيز الحار

خل التفاح
بصل أحمر، مقطع إلى شرائح طويلة ورفيعة

ملفوف، مقطع شرائح

500غ

300غ

200غ

شرائح جبن البيبر جاك
بصل أحمر مخلل، محضر

خبز برجر محمص
مايونيز حار

أقراص لحم الضأن
أقراص لحم بقري

كزبرة

10قطع

500غ

10قطع

400غ

10قطع

10قطع

250غ

البرجر

10 أشخاص تكفي لـ 

ه أساسي في جوتشوجانج هو صلصة حلوة حارة  المطبخ الكوري.مخّمرة تستخَدم كمنكِّ

نصيحة الشيف

المايونيز الحار
• اخلط هيلمانز مايونيز حقيقي مع كنور صوص الفلفل الحلو التايلندي.

• اغِل جميع المكونات ماعدا البصل والملفوف على النار.
•

• دعه يبرد في درجة حرارة الغرفة ثم قم بتصفيته وتبريده.
البرجر

• تبل وقم بطهي قطع اللحم في درجة الحرارة المطلوبة.

تكوين البرجر
• قم بدهن المايونيز الحار على خبزة البرجر.

• ضع باقي المكونات في البرجر.
• قدمه مع منتجات هليمانز للمائدة الكاتشب والمايونيز والصوص الحار.

التحضير



14

ستيك هاوس
برجر

هذه توليفتنا الخاصة على برجر فائق الجودة في قائمة مطعمك. الوصفة تستخدم لحم 
السيراليون المفروم وتكّمله بمايونيز الثوم المشوي والبصل المكرمل وجبن مونستر 

واللحم المقدد، ثم تجمع كل هذا  في خبز البريتزل الملفت بشكله ولونه. وبذلك تكون 
النتيجة قمًة في الطعم والنكهة والجمال.

13

ثوم، مشوي ومهروس
هيلمانز مايونيز حقيقي

60غ

600غ

المكونات
المايونيز بالثوم المشوي

أقراص اللحم البقري المفروم
شرائح جبن

خبز بريتزل محمص
مايونيز بالثوم المشوي، محضر بالطريقة أدناه

بصل مكرمل
لحم بيكون بقري، مطبوخ

10قطع

10قطع

10قطع

600غ

60غ

20قطع

البرجر

10 أشخاص تكفي لـ 

إلى المايونيز لنكهة إضافية.وأضف كنور هيكوري باربيكيو صوص تّمم البرجر مع مخلل الشبت الحلو 

نصيحة الشيف

مايونيز الثوم المحمص
مع الثوم المحمص. هيلمانز مايونيز حقيقي • اخلط 

البرجر
• قم بطهي قطعة اللحم إلى الدرجة المطلوبة، ثم ذوب الجبن وضعه فوقها.

تكوين البرجر
• ادهن مايونيز الثوم على خبزة البرجر.

• ضع البصل والبيكون في البرجر.
• قدمه مع منتجات هليمانز للمائدة الكاتشب والمايونيز والصوص الحار.

التحضير



يتكون هذا البرجر من اللحم البقري والضأن المفروم، وفوقه جبن البيبر جاك 
ل الطعم بشكل مثالي صلصة حلوة  ّ

هيلمانز مايونيز حقيقي بوحي من جزيرة هاواي.. حارة مصنوعة من 
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برجر
هاواي
الكبير

عسل

صلصة الترياكي الجاهزة
خل التفاح

صلصة السريراتشا
زيت السمسم

هيلمانز مايونيز حقيقي

500غ

500غ

250غ

125غ

125غ

75غ

900غ

صلصة هاواي

لحم بقري مفروم
لحم غنم المفروم

كنور بودرة مرقة بنكهة اللحم
شرائح جبنة التشيدر

شرائح لحم بقري معلب
شرائح أناناس، مشوية

صلصة هاواي، محضر بالطريقة المذكورة أدناه
محمص خبز برجر

900غ

900غ

30غ

10قطع

500غ

10قطع

400غ

10قطع

صلصة هاواي

10 أشخاص تكفي لـ 

صلصة هاواي
 •

السمسم. كّثف المزيج ببطء للنصف.
هيلمانز مايونيز حقيقي • ضعه في الثالجة حتى يبرد، بعدها أضف 

البرجر
180 غم لكل قرص. 10 أقراص برجر بوزن  • اخلط اللحم البقري والضأن المفروم، وشّكل 

ثم أضف كنور بودرة مرقة بنكهة اللحم
• قم بطهي قطع اللحم بحسب الرغبة ثم ضع الجبن فوقها.

• قّطع اللحم البقري معلب إلى شرائح بوزن 50غ لكل قطعة. قم بشويها وتتبيلها.
 •

تكوين البرجر
• كّون شطيرة البرجر وادهن صلصة هاواي على الخبز المحمص أوًال، ثم ضع قرص البرجر 

• قدمه مع منتجات هليمانز للمائدة الكاتشب والمايونيز والصوص الحار.

التحضير

ناعمة للمزيد من القرمشة.

نصيحة الشيف
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مجموعة منتجاتنا

هيلمانز مايونيز للمائدة (8×395 غم)

تمد

هيلمانز مايونيز هو المايونيز رقم 1 الموثوق به حول العالم 
ألكثر من 100 سنة. يقدم هيلمانز الحلول األنسب لعملك 

سواء على المائدة أمام ضيوفك أو في المطبخ.

هيلمانز كاتشاب للمائدة (8×480 غم)
هيلمانز كاتشاب معمول من طماطم عالية الجودة، مثالي 

للبرجر والبطاطس المقلية.

هيلمانز صوص حار للمائدة (12×95 مل)
يقدم هيلمانز الحلول األنسب لعملك سواء على المائدة أمام 

ضيوفك أو في المطبخ.

هيلمانز مايونيز السحري (4×3.4كجم)
هيلمانز مايونيز السحري أساس قوي للصوصات بخواص 

ربط قوية ومثالي للسلطات وصوصات التغميس.

هيلمانز مايونيز للساندوتشات (4×3.4كجم)
هيلمانز مايونيز للسندوتشات بيستحمل الحرارة ومثالي لكل 

السندوتشات وبيضمن طعم ممتاز وفي نفس الوقت 
بيحافظ على المكونات طازة لفترة أطول.

هيلمانز مايونيز السحري 10.5كجم
هيلمانز مايونيز السحري أساس قوي للصوصات بخواص 

ربط قوية ومثالي للسلطات وصوصات التغميس.

هيلمانز مايونيز للساندوتشات 10.5كجم
هيلمانز مايونيز للسندوتشات بيستحمل الحرارة ومثالي لكل 

السندوتشات وبيضمن طعم ممتاز وفي نفس الوقت 
بيحافظ على المكونات طازة لفترة أطول.

هيلمانز مايونيز حقيقي 4×3.3كجم
هيلمان مايونيز معمول من مكونات بسيطة زي البيض، 

والزيت والخل علشان يظهر طعم الساندوتشات، السلطات، 
الغموس والتتبيالت.
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القاهرة والقناة

إشتري منتجاتنا عن طريق
أو عن طريق الموزعون المعتمدون لدينا:

الصعيدالغردقةاالسكندرية

شرم الشيخ الدلتا

فيوتشر

هوريكا ستار

هوريكا ستار

هوريكا ستار

يونيفرس للتجارة

حواس للتجارة

يونيفرس للتجارة

يثرب للتجارة

البحر ا�حمر

يونيفرس للتجارة

رايا

رايا
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