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إلنسان    إلنسان    تعتبر الخضراوات والفاكهة من المواد الغذائية المرغوبة ألنها تمد ا       تعتبر الخضراوات والفاكهة من المواد الغذائية المرغوبة ألنها تمد ا       
 وكمية    وكمية   بالفيتامينات والمعادن والمواد النشوية واأللياف وبقدر من البروتين             بالفيتامينات والمعادن والمواد النشوية واأللياف وبقدر من البروتين             

وهي موسمية لذلك فإن إنتاجها يبدو كبيرا علي           وهي موسمية لذلك فإن إنتاجها يبدو كبيرا علي           .  .  قليلة من المواد الذهنية     قليلة من المواد الذهنية     
فترات قصيرة وغالبا ما يزيد اإلنتاج عن االستهالك ولذلك نقوم علي         فترات قصيرة وغالبا ما يزيد اإلنتاج عن االستهالك ولذلك نقوم علي         
تصنيعها بالتجفيف المتصاص جزء من فائض اإلنتاج للعمل علي توازن             تصنيعها بالتجفيف المتصاص جزء من فائض اإلنتاج للعمل علي توازن             

األسعار  األسعار  

مكونات   مكونات   تفقد المادة الغذائية رطوبتها أثناء التجفيف مما يؤدي إلي تركيز ال          تفقد المادة الغذائية رطوبتها أثناء التجفيف مما يؤدي إلي تركيز ال          
الغذائية في الكتلة الباقية فيزداد تبعا لذلك وزن البروتين والدهن           الغذائية في الكتلة الباقية فيزداد تبعا لذلك وزن البروتين والدهن           
كن  كن  والكربوهيدرات بكميات كبيرة نسبيا عن مثيلتها في المواد الطازجة ول             والكربوهيدرات بكميات كبيرة نسبيا عن مثيلتها في المواد الطازجة ول             

عند إعادة التشرب فإن المادة تتقارب مع تركيبها الطازج          عند إعادة التشرب فإن المادة تتقارب مع تركيبها الطازج          
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كرفس ناعم

كرفس ورق   كزبرة ورق   

زعتر فلرسي  



شبث ورق  ثوم

براصیا كرات  ..براصیا



بصل بصل

بقدونس ورق   
بقدونس 



فلیفلة حلوة مقطعة     فلیفلة حلوة ناعمة 

اكلیل الجبل  روزماري        سبانخ ورق 



سبانخ بودرة طرخون  

بندورة  كوسا



بندورة ناعمة  ثوم ناعم

جزر رقائق   ریحان ورق   حبق     



cabbageملوخیة ورق   

نقوم بتصنيع منتجاتنا حسب متطلبات 
الزبون وذلك باستخدام وتوظيف نظام 
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