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لیس فقط في ریو دي جانیرو ، بل في كل مكان 
وزاویة من زوایا البرازیل الماسیة  یمكنك العثور 

علیھ في المحالت واالكشاك ،عصیر غیر عادي 
یعطیك انتعاش ممیز ویحملك إلى لحظات فریدة 

 وسعیدة معا .
ان احتواء البرازیل على اكبر الغابات االستوائیة ، 

اتاح لھا الفرصة لتوفر العدید من الفواكة 
االستوائیة الممیزة وذات الطعم والمذاق الفرید ، ان 

عمل عصائر ممیزة من ھذه الفاكھة ھو امر دارج 
 جدا بل یعتبر كثقافة برازیلیة .

 
 
 

 

 
 

SUCOS  
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ان ھذه العصائر ھي عادیة جدا بالنسبة لھم بینما انت  محتاج ان تتھیا نفسیا الدراك بان ھناك عصائر 
بھذا المذاق الفرید ، یجب ان تعیش ھذه التجربة سریعا النك محتاج إلى تكرارھا عدة مرات أذا لم یكن 

على مدي ایام رحلتك ولكن ال تنسى الھدایا فیمكنك شراء زجاجات من ھذا العصیر كھدایا لمن تحب 
 فھي صحیة ولذیذة .

 
 

 $4Rإلى   $1Rیختلف ثمن كوب العصیر الواحد من مكان إلى اخر فسوف تجدة في ھذه الحدود من 
 بعض المحالت یحتوي على القھوة والسندویشات والبعض منھا معروف ومشھور مثل :

 
 
شراب الوطنیة  -1

البرازیل 
Caipirinha 

 
 
2-Acai juice 
 

 
 

  

 

Caipirinha  شراب 

 

Acai        عصیر 

 

Acai   فواكة 
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3– Maracuja 

 
4– Caldo de Cana 

 

   

Maracuja                                  عصیر وفواكة 

  

Caldo de Cana                       عملیة اعداد عصیر قصب السكر  
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 من المحالت المشھورة لبیع ھذا العصیر:
 
1- Big Polis Sucos 
2 -  Polis Sucos 
3 - Bibi Sucos      یوجد فروع مختلفة في ریو دي جانیرو 

 
 Ipanemaتقع  في شارع التسوق في  Sucosاغلب محالت العصیر 

 
 

Big Polis Sucos 

Polis Sucos 

Ipanema  شاطئ 

 شارع التسوق
 شارع التسوق

  

Big Polis Sucos Polis Sucos 

Bibi Sucos 
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7-Horti Fruti 

ممیز جدا فیمكنك باالضافة 
لشراء العصیر شراء الفاكھة 

وتناولھا في الفندق حتما 
 سوف تتلذذ بھا اكثر وھو 

 ھذا المحل ننصحكم بھ .
 

یوجد لھ  فروع مختلفة 
 في ریو دي جانیرو .

 

 

Yalla  مطعم 

HortiFruti  
 شارع التسوق

Av Ataulfo de 

Ipanema  شاطئ 

 

  


