
القهوة ابتكارات 



ابتكارات القهوة 
 يعمل فريقنا حول العالم إليجاد نكهات قهوة

ملهمة تناسب أذواقكم المختلفة.

 أطلقوا العنان لموهبتكم بتحضير وصفات جديدة
للقهوة وفاجئوا ضيوفكم بها.



نرغب دائمًا أن نقدم لكم تجربة فريدة مع قهوة نسبريسو. 
ولكن ماذا عن الحليب؟

 لماذا يعتبر الحليب مهمًا في هذا السياق؟ هناك الكثير من محبي إضافة 
الحليب إلى القهوة ولذلك فإنه من المهم دراسة العالقة بين القهوة 

والحليب ويجب أخذ المعايير الكثيرة التي تلعب دورًا في تحديد النكهة 
النهائية لوصفة القهوة بالحليب بعين االعتبار، كتركيز القهوة والخلطة 

وجودة الحليب والرغوة وتقنية صناعة الرغوة وغيرها.

هذه بعض نصائح خبراء القهوة للحصول على نكهة لذيذة وتجربة غنية

- تأكد أن الحليب طازج، فالحليب الطازج يعطي رغوة أفضل

- استخدم الحليب البارد دائمًا. خّزن الحليب في الثالجة عند الدرجة 4 مئوية.

- اختر أي نوع من الحليب الذي يحتوي على 2.5 جم لكل لتر من البروتين 
)كحد أدنى( لضمان الحصول على أفضل رغوة.

كل حليب له مذاقه الخاص ويمتزج مع القهوة بشكل مختلف، سواء كان 
كامل الدسم، مقشودًا أو نباتيًا. يمكنك تذوق أصناف الحليب المختلفة 

لتحدد فوارق النكهة فيما بينها وتختار ما يناسبك.

توصي نسبريسو باستخدام أصناف الحليب التالية:
حليب بقري )مقشود أو بدون دسم(

حليب الشوفان
حليب الصويا

حليب اللوز )غير محلى(

القهوة والحليب 



جميع الوصفات



دياليت الزعفران والفستق الحلبي



دياليت الزعفران والفستق الحلبي

المقادير
40 مل كبسولة إسبيراتزيونى فيرينزا اربيـجـيو  

مقدار قليل من الفستق الحلبي
10 مل  عسل

70 مل حليب بارد  
7 قطع زعفران  

األدوات المطلوبة
فيو كابوتشينو

ماكينة نسبريسو باريستا أو نسبريسو آيروتشينو  

طريقة التحضير
1.   أضف عسل إلى كوب فيو كابوتشينو. 

2.   حضر الحليب البارد في ماكينة  نسبريسو باريستا أو 
نسبريسو آيروتشينو  أغلق الغطاء، واختر وصفة 

“كابوتشينو” الموضحة على الماكينة ثم اضغط زر 
التشغيل.

3.   اسكب الخلطة، واستخرج كبسولة إسبيراتزيونى 
فيرينزا اربيـجـيو في كوب فيو كابوتشينو. 

4.   زّين وجه القهوة بالفستق المطحون والزعفران.
 



المن والسلوى



المن والسلوى

المقادير
25 مل  كبسولة باريستا كرييشنز كيارو  

20 مل  شراب الهال  
280 مل  حليب بارد  

مقدار قليل من اللوز المطحون
مقدار قليل من الفستق الحلبي المطحون  

األدوات المطلوبة
كوب فيو رسيبي 

ماكينة نسبريسو باريستا أو نسبريسو آيروتشينو   

طريقة التحضير
1.   حضر شراب الهال مع الحليب البارد في ماكينة باريستا 

أو آيروتشينو. أغلق الغطاء، واختر وصفة “كابوتشينو” 
الموضحة على الماكينة ثم اضغط زر التشغيل.

2.   اسكب الخلطة في كوب فيو رسيبي. 

3.   استخرج كبسولة باريستا كرييشنز كيارو في الكوب 
مباشرة.

4.   زّين وجه القهوة بقليل من اللوز والفستق المطحون. 
 



سينا بيري



سينا بيري

المقادير
 .4 مل كبسولة ماستر اوريجن إنديا 

6 مكعبات ثلج
 1 ملعقة صغيرة من مربى التوت 

20 مل شراب القرفة  
20 مل عصير تفاح  

األدوات المطلوبة
كوب فيو رسيبي

خالط   

طريقة التحضير
1.   استخرج كبسولة ماستر اوريجن انديا، ثم اتركها جانبًا. 

أضف جميع المقادير األخرى في الخالط مع مكعبات الثلج. 
رجها ل 10 ثواني. قم بتصفيتها مرتين.

2.   أضف مقدار2- 3 مكعبات والخلطة في كوب فيو 
رسيبي.

3.   أضف كبسولة ماستر اوريجن إنديا تدريجيًا إلى كوب     
فيو رسيبي. 

4.   زّين وجه القهوة بعود القرفة وورق الريحان.
 



دياليت الهال



دياليت الهال

المقادير
110   مل  كبسولة ماستر اوريجن اندونيسيا

مقدار قليل من مسحوق الهال
3 بذور  حبوب من الهال الكاملة الخضراء  

األدوات المطلوبة
 كوب فيو لونغو

طريقة التحضير
1.   استخرج كبسولة ماستر اوريجن اندونيسيا  في كوب 

فيو لونغو.
2.   زّين بقليل من مسحوق الهال وبذور الهال.

 



غورميه الهالل



غورميه الهالل

المقادير
110 مل كبسولة ماستر اوريجن نيكاراجوا 

10 مل عسل  
مقدار قليل من الفستق الحلبي

كريمة مخفوقة

األدوات المطلوبة
 كوب فيو لونغو

طريقة التحضير
1.   استخرج كبسولة ماستر اوريجن نيكاراجوا في كوب

فيو لونغو. 

2.   زين بالكريمة المخفوقة والعسل والفستق المطحون.
 



 كابوتشينو اجيف اوت 



 كابوتشينو اجيف اوت 

المقادير
25 مل كبسولة باريستا كرييشنز سكورو

120 مل حليب الشوفان  
1 ملعقة صغيرة شراب اجيف  

األدوات المطلوبة
كوب فيو لونغو

ماكينة نسبريسو باريستا أو نسبريسو آيروتشينو  

طريقة التحضير
1.   حضر حليب الشوفان في ماكينة نسبريسو باريستاأو 
نسبريسو آيروتشينو. أغلق الغطاء، واختر وصفة “الحليب 

الساخن” الموضحة على الماكينة ثم اضغط زر التشغيل.

2.   اسكب شراب اجيف في كوب فيو لونغو.

3.   اسكب الحليب الساخن في الكوب بالتدريج.

4.   استخرج كبسولة باريستا كرييشنز سكورو فوقه.

 



 موكا البيضاء



 موكا البيضاء

المقادير
40 مل كبسولة إسبيراتزيونى جـينوڤ ا ليڤ انتو  

25 مل شوكوالتة بيضاء أو صلصة الشوكوالتة البيضاء
150 مل حليب بارد  

15 جم حليب مكثف  
6 مكعبات ثلج 

األدوات المطلوبة
كوب فيو ماغ

ماكينة نسبريسو باريستا أو نسبريسو آيروتشينو  

طريقة التحضير
1.   أضف الشوكوالتة البيضاء والحليب المكثف والحليب 

البارد و 3  مكعبات ثلج في ماكينة نسبريسو باريستا أو 
نسبريسو آيروتشينو. أغلق الغطاء، واختر وصفة “التيه 

ماكياتو” الموضحة على الماكينة ثم اضغط زر التشغيل.

2.   اسكب الخلطة في كوب فيو ماغ. 
 

3.   استخرج كبسولة إسبيراتزيونى جـينوڤ ا ليڤ انتو وأضف  
باقي رغوة الحليب.

4.   زّين القهوة بمسحوق الكاكاو الداكنة.



كرك نسبريسو



كرك نسبريسو

المقادير
40 مل كبسولة ماستر اوريجن إنديا 

مقدار قليل من الزنجبيل، الهال، ومسحوق القرفة
40 جم حليب مكثف  

150 مل حليب بارد  
3 مكعبات ثلج

األدوات المطلوبة
كوب فيو ماغ

ماكينة نسبريسو باريستا  

طريقة التحضير
1.   استخرج كبسولة ماستر اوريجن إنديا في ماكينة 

نسبريسو باريستا.
 

2.   أضف مكعبات الثلج، والحليب المكثف، وجميع البهارات 
والحليب البارد إلى ماكينة نسبريسو باريستا. أغلق الغطاء، 

واختر وصفة “آيس فرابي” الموضحة على الماكينة ثم 
اضغط زر التشغيل.

3.   ضع مكعبات الثلج والخلطة في كوب فيو ماغ. 

4.   زّين بمقدار قليل من كل بهار.



التيه االسبانية



المقادير
110 مل كبسولة انفيجو لونغو  

50 جم حليب مكثف  
150 مل حليب بارد   

األدوات المطلوبة
كوب فيو ماغ

ماكينة نسبريسو باريستا  

طريقة التحضير
1.   أضف الحليب المكثف إلى كوب فيو ماغ.

2.   حضر الحليب البارد في ماكينة نسبريسو باريستا أو 
نسبريسو آيروتشينو. أغلق الغطاء، واختر وصفة “التيه 

ماكياتو” الموضحة على الماكينة ثم اضغط زر التشغيل.

3.   أضف الخلطة واستخرج كبسولة انفيجو لونغو إلى 
كوب فيو ماغ. 

التيه االسبانية



ماكياتو الكراميل المملح



المقادير
40 مل كبسولة إسبيراتزيونى ڤ  ينيسيا  

10 مل شراب الفانيال   
150 مل حليب بارد

40 ملجم صلصة الكراميل المملحة  

األدوات المطلوبة
كوب فيو ماغ

ماكينة نسبريسو باريستا أو نسبريسو آيروتشينو

طريقة التحضير
.١   أضف صلصة الكراميل المملحة والحليب البارد في 
ماكينة نسبريسو باريستا أو نسبريسو آيروتشينو. 

أغلق الغطاء، واختر وصفة “التيه ماكياتو” الموضحة على 
الماكينة ثم اضغط زر التشغيل.

٢.   اسكب صلصة الكراميل ثم الحليب الساخن في كوب 
فيو ماغ. 

٣.   استخرج كبسولة إسبيراتزيونى ڤ  ينيسيا في كوب  
فيو ماغ. 

٤.   زّين وجه القهوة بصلصة الكراميل.

ماكياتو الكراميل المملح



عسل نابولي



المقادير
40 مل كبسولة إسبيراتزيونى نابولى  

40 مل حليب بارد  
عسل

مقدار قليل من مسحوق القرفة

األدوات المطلوبة
كوب فيو كابوتشينو

ماكينة نسبريسو باريستا أو نسبريسو آيروتشينو

طريقة التحضير
1.   أضف الحليب البارد إلى ماكينة نسبريسو باريستا 
أو نسبريسو آيروتشينو. أغلق الغطاء، واختر وصفة 

“كابوتشينو” الموضحة على الماكينة ثم اضغط زر التشغيل.

2.   اسكب الخلطة و استخرج كبسولة قهوة إسبيراتزيونى 
نابولى في كوب فيو كابوتشينو.

3.   زّين بالعسل و مقدار قليل من مسحوق القرفة.

عسل نابولي



دياليت التين



المقادير
25 مل كبسولة باريستا كرييشنز كيارو 

10 مل شراب التين  
60 مل حليب بارد  

شرائح التين الطازجة أو الجافة

األدوات المطلوبة
كوب فيو كابوتشينو

ماكينة نسبريسو باريستا أو نسبريسو آيروتشينو

طريقة التحضير
1.   أضف شراب التين في كوب فيو كابوتشينو.

حضر الحليب البارد في ماكينة نسبريسو باريستا أو 
نسبريسو آيروتشينو. أغلق الغطاء، واختر وصفة  

“كابوتشينو” الموضحة على الماكينة ثم اضغط زر التشغيل. 

2.   اسكب الخلطة، و استخرج كبسولة قهوة باريستا 
كرييشنز كيارو في كوب فيو كابوتشينو. 

3.   زّين وجه القهوة بشرائح التين الجافة أو الطازجة.

دياليت التين



كابوتشينو بالالفندر



المقادير
40 مل كبسولة إسبيراتزيونى فيرينزا اربيـجـيو 

ديكافيناتو  
5 مل شراب الفانيال  

10 مل شراب الالفندر  
100 مل حليب بارد  

مقدار قليل من الالفندر الطازجة

األدوات المطلوبة
كوب فيو كابوتشينو

ماكينة نسبريسو باريستا أو نسبريسو آيروتشينو

طريقة التحضير
 1.   حّضر شراب الفانيال، وشراب الالفندر والحليب البارد في 

ماكينة نسبريسو باريستا أو نسبريسو آيروتشينو. أغلق 
الغطاء، واختر وصفة “ كابوتشينو” الموضحة على الماكينة 

ثم اضغط زر التشغيل.

2.   اسكب الخلطة، و استخرج كبسولة إسبيراتزيونى 
فيرينزا اربيـجـيو ديكافيناتو في كوب فيو كابوتشينو. 

3.   زّين بالالفندر الطازجة. 

كابوتشينو بالالفندر



كابوتشينو امور بالورد



المقادير
25 مل كبسولة باريستا كرييشنز فانيال اكلير

100 مل حليب الصويا  
10 مل عصير الشمندر  

1/2 ملعقة صغيرة من مسحوق الهال

األدوات المطلوبة
كوب فيو كابوتشينو

ماكينة نسبريسو باريستا أو نسبريسو آيروتشينو

طريقة التحضير
1.   أضف حليب الصويا، وعصير الشمندر ومسحوق الهال إلى 

ماكينة نسبريسو باريستا أو نسبريسو آيروتشينو. أغلق 
الغطاء، واختر وصفة “ كابوتشينو” الموضحة على الماكينة 

ثم اضغط زر التشغيل.

2.   اسكب الخلطة، واستخرج كبسولة باريستا كرييشنز 
فانيال اكلير في كوب فيو كابوتشينو.  

كابوتشينو امور بالورد



كابوتشينو دولشي تروفل



المقادير
25 مل كبسولة باريستا كرييشنز شوكوالتة ترافل  

100 مل حليب بارد  
10 جم دولشي دي ليتش  

ملعقة صغيرة من مسحوق الكاكاو  
شوكوالتة نسبريسو الداكنة

األدوات المطلوبة
كوب فيو كابوتشينو

ماكينة نسبريسو باريستا أو نسبريسو آيروتشينو

طريقة التحضير
1.   حضر الحليب البارد في ماكينة نسبريسو باريستا أو 

نسبريسو آيروتشينو. أغلق الغطاء، واختر وصفة                      
“كابوتشينو” الموضحة على الماكينة ثم اضغط على زر 

التشغيل.

2.   أضف دولشي دي ليتش إلى كوب فيو كابوتيشنو.
اسكب الخلطة واستخرج مقدار 25 مل من كبسولة باريستا 

كرييشنز شوكوالتة ترافل في كوب فيو كابوتشينو.
 

3.   زّين وجه القهوة بشوكوالتة نسبريسو الداكنة 
المبشورة ومسحوق الكاكاو. 

كابوتشينو دولشي تروفل



كريزي نتس التيه



المقادير
2 × 40 مل كبسولة إسبيراتزيونى روما 

 أو 80 مل  كبسولة دبل اسبريسو سكورو  
200 مل حليب بارد  

20 مل شراب توفي نت  
كريمة مخفوقة

األدوات المطلوبة
كوب فيو رسيبي

ماكينة نسبريسو باريستا أو نسبريسو آيروتشينو

طريقة التحضير
1.   حضر شراب توفي نت بالحليب البارد في ماكينة 

نسبريسو باريستا أو نسبريسو آيروتشينو. أغلق الغطاء، 
واختر وصفة “التيه ماكياتو” الموضحة على الماكينة ثم 

اضغط على زر التشغيل.

2.   اسكب الخلطة و استخرج كبسولتين من إسبيراتزيونى 
روما أو كبسولة دبل اسبريسو سكورو في كوب فيو 

رسيبي. 

3.   زّين وجه القهوة بالكريمة المخفوقة ومقدار قليل من 
الفستق المطحون. 

كريزي نتس التيه



التيه بالكركم الذهبي



المقادير
40 مل كبسولة باريستا كرييشنز كريم كراميل برولي

120 مل حليب الصويا   
1 ملعقة صغيرة من مسحوق الكركم

األدوات المطلوبة
كوب فيو لونغو

ماكينة نسبريسو باريستا أو نسبريسو آيروتشينو

طريقة التحضير
1.   حضر حليب الصويا ومسحوق الكركم في ماكينة 

نسبريسو باريستا أو نسبريسو آيروتشينو. أغلق الغطاء، 
واختر وصفة “التيه ماكياتو” الموضحة على الماكينة ثم 

اضغط على زر التشغيل.

2.   اسكب الحليب مع كبسولة باريستا كرييشنز كريم 
كراميل برولي في كوب اوريجن لونغو. 

 3.   رش قلياًل من مسحوق الكركم فوق الخلطة للتزيين. 

التيه بالكركم الذهبي



قهوة الورد 



المقادير
40 مل كبسولة ماستر اوريجن إنديا  

 2 ملعقة صغيرة شراب الورد 
110 مل حليب بارد  

مكعبات ثلج
مقدار قليل من الفستق المطحون

مقدار قليل من بتالت الورد المجففة
كريمة مخفوقة

األدوات المطلوبة
كوب اوريجن لونغو

ماكينة نسبريسو باريستا أو نسبريسو آيروتشينو

طريقة التحضير

1.   أضف الحليب البارد وشراب الورد إلى ماكينة نسبريسو    
باريستا أو نسبريسو آيروتشينو. أغلق الغطاء، واختر وصفة 

“كابوتشينو” الموضحة على الماكينة ثم اضغط على زر 
التشغيل.

2.   اسكب الحليب، و استخرج كبسولة ماستر اوريجن إنديا 
في كوب اوريجن لونغو. 

3.   زّين الخلطة بالكريمة المخفوقة والفستق المطحون 
وبتالت الورد. 

قهوة الورد 



بيستاشينو بالشوكوالتة الداكنة  



المقادير
40 مل كبسولة إسبيراتزيونى باليرمو كازار

60 مل حليب بارد  
مقدار قليل من مسحوق القرفة

قطعة واحدة من شوكوالتة نسبريسو الداكنة
مقدار قليل من الفستق الحلبي المطحون

كريمة مخفوقة

األدوات المطلوبة
كوب اوريجن لونغو

ماكينة نسبريسو باريستا أو نسبريسو آيروتشينو

طريقة التحضير
1.   أضف مقدار قليل من مسحوق القرفة مع شوكوالتة 

نسبريسو الداكنة و استخرج كبسولة إسبيراتزيونى 
باليرمو كازار في كوب أوريجن لونغو.

2.   حّضر الحليب البارد في ماكينة نسبريسو باريستا أو 
نسبريسو آيروتشينو. أغلق الغطاء، واختر وصفة 

“كابوتشينو” الموضحة على الماكينة ثم اضغط على زر 
التشغيل. اسكب الحليب الساخن في كوب اوريجن لونغو.

3.   زّين الخلطة بالكريمة المخفوقة والفستق المطحون 
ومسحوق القرفة. 

بيستاشينو بالشوكوالتة الداكنة  



حلوى الكراميل بنكهة الليمون 



المقادير
230 مل كبسولة باريستا كرييشنز كراميل كوكي  

200 مل حليب بارد
مقدار قليل من نكهة الليمون

األدوات المطلوبة
كوب ڤ  يرتو رسيبي

طريقة التحضير
1.   حضر الحليب البارد في ماكينة نسبريسو باريستا أو 

نسبريسو آيروتشينو. أغلق الغطاء، واختر وصفة “الحليب 
الساخن” الموضحة على الماكينة ثم اضغط على زر 

التشغيل.

2.   اسكب الحليب في كوب ڤ  يرتو رسيبي.

3.   استخرج كبسولة باريستا كرييشنز كراميل كوكي. 

4.   زّين بنكهة الليمون.

حلوى الكراميل بنكهة الليمون 



مفن هازلينو برقائق جوز الهند



المقادير
230 مل باريستا كرييشنز هازلينو مفن  

200 مل حليب بارد 
مقدار قليل من رقائق جوز الهند

األدوات المطلوبة
كوب ڤ  يرتو رسيبي

طريقة التحضير
1.   حضر الحليب البارد في ماكينة نسبريسو باريستا أو 

نسبريسو آيروتشينو. أغلق الغطاء، واختر وصفة “الحليب 
الساخن” الموضحة على الماكينة ثم اضغط على زر 

التشغيل.

2.   اسكب الحليب في كوب ڤ  يرتو رسيبي. 

3.   استخرج كبسولة باريستا كرييشنز هازلينو مفن.

4.   زّين برقائق جوز الهند.

مفن هازلينو برقائق
جوز الهند



فانيال كاسترد باي والتيه الفندر 



المقادير
230 مل كبسولة باريستا كرييشنز فانيال كاسترد باي  

200 مل حليب بارد  
10 مل شراب الالفندر 

مقدار قليل من الالفندر الطازج

األدوات المطلوبة
كوب ڤ  يرتو رسيبي

طريقة التحضير
1.   أضف الحليب البارد وشراب الالفندر في ماكينة نسبريسو 
باريستا أو نسبريسو آيروتشينو. أغلق الغطاء، واختر وصفة 
“الحليب الساخن” الموضحة على الماكينة ثم اضغط على زر 

التشغيل.

2.   اسكب الحليب في كوب ڤ  يرتو رسيبي.

3.   استخرج كبسولة باريستا كرييشنز فانيال كاسترد باي.

4.   زين وجه القهوة بعشبة الالفندر الطازجة.

فانيال كاسترد باي والتيه الفندر 



 لماذا نستخدم
األلمنيوم؟ 

يعتبر األلمنيوم أفضل مادة لحماية القهوة الطازجة ومذاقها وجودتها. 

فاستخدام القهوة يعني أن ال داعي لإلفراط في التغليف، للتمكن من 

حماية القهوة الطازجة ومذاقها. ونظرًا ألن االلمنيوم معدن طبيعي، فهو 

قابل إلعادة التدوير كما تشاء، مع التقدير بأن نحو 75% من جميع معادن 

االلمنيوم المنتجة مازالت تستخدم حتى يومنا هذا.

كيف ولماذا يجب إعادة تدوير كبسوالتنا؟

ان دورة حياة ثمرة القهوة ال تنتهي عند مجرد رشف فنجان قهوة 

نسبريسو المفضلة لديك، إذ يمكن إعادة استخدام الكبسوالت والقهوة 

المطحونة بطرق جديدة ومبتكرة إلنشاء المخصبات، والسيارات، والدراجات، 

وأجهزة الحاسوب وغيرها الكثير. قد يبدو ...... القهوة أمرًا أساسيًا، لكن مع 

برنامج إعادة التدوير من نسبريسو يمكنك االستمتاع بقهوة لذيذة سهلة 

التحضير، مع إحداث تغيير جوهري في العالم الذي نعيش فيه.

  

كيف يعاد استخدام القهوة المعاد تدويرها؟ 

يتم إرسال األلمنيوم ليتم إسالته وتنقيته، ثم يستخدم المعدن المنّقى 

والمصّفى، مع مجموعة واسعة من المنتجات، مثل األواني المنزلية، 

الدراجات، أجهزة الحاسوب، السيارات، السكاكين، مالقط الشواء، الساللم، 

إطارات النوافذ، أو ربما، أقول ربما كبسوالت أخرى من القهوة.

 و بمجرد فصلها من األلمنيوم، يتم إرسال القهوة المطحونة والمعاد 

إنعاشها، إلى مصنع التركيب المحلي. تجدر اإلشارة إلى أن القهوة 

المطحونة مصدر ممتاز للنيتروجين، المستخدم في تسميد التربة، ويمكن 

استعمالها مع مخصبات السماد لجعل مناطق كبيرة من التربة أغنى مثل 

حقول األرز أو المزارع أو الحدائق. 



كيف تعيد تدوير كبسوالت المستخدمة؟

إليكم طريقتين لتكونوا جزء من مشروع نسبريسو إلعادة التدوير والحفاظ 

على البيئة:

تسليم كيس الكبسوالت المستخدمة لفريقنا في معارض نسبريسو

تسليمها لفريقنا عند استالم طلبكم في المرة القادمة

 

تكمن المسؤولية في إعادة التدوير

يصاحب توفير كل فنجان من القهوة الفاخرة، إحساس كبير بالمسؤولية، 

تجاهك وتجاه العالم الذي نعيش فيه. لهذا السبب، تلتزم نسبريسو بإنشاء 

أعمال تقوم على مبدأ المسؤولية، وتتمثل في سعيها الدائم إلى إيجاد 

طرق لتغيير العالم من حولنا في كل مكان قدر اإلمكان.



مالحظات

قمنا بابتكار هذه الوصفات باستخدام أدوات نسبريسو.
الرجاء التأكد من مدى توفر هذه األدوات في بلدك،

أو استخدم األدوات المتاحة لك في منزلك. 
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