
 
من المسائل المھمة لدي السیاح ، 
ھو العثورعلى  الطعام والمطاعم 

الجیدة لتكتمل الرحلة ، ستوكھولم 
یمكنك العثور فیھا على الطعام 

والمطاعم بكل سھولة ، فیوجد في 
قلب ستوكھولم العدید من المطاعم 

 التي تقدم الطعام الحالل ، ویكثر 
 

المسلمین في ستوكھولم لذلك ال تقلق في العثور على الطعام الحالل ، وان كنا ننصحك بتناول الماكوالت البحریة 
 او النباتیة ، حتى تستمتع برحلتك .
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 مطاعم في ستوكھولم
 

Food in Stockholm 

 

Hötorgshallen 



من االماكن التي یجب ان تزورھا ، حتى وان لم تكن من اجل الطعام ھذا المركز التجاري  الذي سوف نسلط  
 الضوء علیھ :

 
 Hötorgshallen 

 ، یتمیز ھذا المركز بشعبیة كبیرة .  1880لقد تم افتتاح ھذا المركز في عام 
 

ویمكنك االستمتاع بالتسوق ، فھو یحتوي من الفالفل إلى التوابل الھندیة باالضافة لالسماك الرائعة ، وكذلك 
 الفاكھة والخضروات .

ھل تعشق رائحة الخبز ، وھي تشكل بالنسبة لك المذاق الراقي الذي ال یقاوم ، اذا كان كذلك فاننا نسلط الضوء 
على نقطة ربما كانت من النقاط التي سوف 

 تعشقھا في ستوكھولم .
 انظر الخریطة .

 
Fabrique 

 خباز 
 

انھا سلسلة من المخابز التي تعمل  بالطریقة 
التقلیدیة لعمل الخبز ، وذلك بحرق الخشب وعمل 

الخبز وتقع ھذه المخابز في انحاء ووسط 
 ستوكھولم .

 
ویمكنك االستمتاع بالذوق الرفیع والراقي لدي 

 ھذه المخابز ، فھي توفر الخبز المخمر ذو الجودة العالیة ، كما تحتوي اغلب المخابز على مقھى .
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 ال تنس ان تجرب كعكة العنب الشھیرة ، فھي تجربة لذیذة سوف تجعلك تفكر في زیارة ستوكھولم مرة اخرى . 
 

 من االماكن التي تعج بالجمال واالماكن الجمیلة في ستوكھولم ،  )Gamlastanان المدینة القدیمة جمالستان (
 -فان حالفك الحظ بالذھاب الیھا فتذكر مطعم :

 
1-   Den Gyldene Freden 
 

انھ واحد من اقدم المطاعم في العالم ، وھو من المطاعم ذائعة الصیت في السوید ، تم افتتاح ھذا المطعم في عام 
 ، ما یمیز ھذا المطعم ھو احتفاظھ بنفس المكان كل ھذه السنین ، فیمكنك تناول طعامك على ضوء التاریخ  1722

 

 
2– Café Jarntorget 
 

لماذا علیك تسجیل ھذا االسم في المفضلة 
 لدیك ؟؟؟؟

 
ربما تحتاج اوقات مضاعفة لمعرفة 

 السبب !!!
 

ولكن السبب ھو االیس كریم ، ھذا السبب 
الفعال في كل االوقات والذي یجبرك لحفظ 

االماكن الرائعة التي تقدم االیس كریم الرائع 
واللذیذ في اغلب البلدان ، ھذا في حالة كنت 

 من عشاق االیس كریم .
 

ربما لن یحالفك الحظ باالستمتاع بمثل ھذا االیس كریم ونفس النكھة السویدي التي سوف تجربھا في ھذا المقھى 
، وھو  من االماكن المفضلة واالكثر شعبیة لدي أھالي ستوكھولم ، ربما عرفت السبب لھذه الشعبیة الكبیرة لھذا 

 المكان .
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Café Jarntorget 


