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�      �2007   عام    European Gourmet Exportتأسست   

فرانكفورت   بألمانيا   وتقدم   مجموعة   واسعة   من   المكونات   للمخابز   

.والمعجنات   والمكونات   الغذائية   المتخصصة   األخرى  

جنًبا   إB   جنب   مع    European Gourmet Exportتعمل   شركة   

الشركات   األلمانية   أو   األوروبية   الصغيرة   التي   تصنع   منتجات   المخابز   

يتمتع   هؤالء   المورّدون   بخبرة   . والمعجنات   والمكونات   الغذائية

.واسعة   �   خطوط   إنتاجهم   ويبيعونها   بنجاح   �   أسواقهم   المحلية  

العمالء   هم   مستوردون   متخصصون   للمكونات   الغذائية   من   جميع   

أنحاء   العالم   ،   والذين   يعتزون   بفرصة   العمل   جنًبا   إB   جنب   مع   دار   

شaيك   يهتم   فقط   بالوفاء   بمتطلبات   عمالئه    -أعمال   مستقلة   

.ويمكنه   تقديم   بدائل   للعالمات   التجاbية   الراسخة  

إذا   تركت   مجموعة   المنتجات   الرغبات   مفتوحة   ،   فإن   شركة   

European Gourmet Export    ستبذل   قصارى   جهدها   للحصول

.على   العناصر   المطلوبة   داخل   شبكة   مورديها  

توحيًدا   معياbيًا    European Gourmet Exportأخيًرا   ،   تقدم   

للشحنات   وفًقا   الحتياجات   العمالء   مع   مراعاة   جميع   التفاصيل   

.المتعلقة   بتصدير   واستيراد   هذه   المنتجات   

  يمزج   الخبز

 

  شوكوالتة

European Gourmet Export 
Your Source for Fine European Food 

  خليط   الكيك

ت�يين   
  الكيك

قذائف   
 الشوكوالته



 الديكور   والشوكوالته
.تقدم   الشركة   مجموعة   متنوعة   من   الشوكوالتة   الجميلة   ومواد   الديكور   للكعك   المصنوع   �   ألمانيا   وبلجيكا   ودول   أوروبية   أخرى  

تضمن   . يتم   إنتاجها   من   قبل   الشركات   المهنية   المعروفة   بإبداعها   ومرونتها. شوكوالتة   عالية   الجودة   وديكور   شوكوالتة   صنع   �   بلجيكا
القوى العاملة المؤهلة باالشتراك مع الماكينات ذات التقنية العالية تحكًما دقيًقا � كل خطوة من العمليات ، وتتم مراجعة المصانع 

.وتفي   بمتطلبات   المعايير   الدولية   لسالمة   األغذية  
كواب الشوكوالتة والسكر والزخرفة الفضية ليقدم لعمالئه مجموعة من  على مر السنين ، اختار المالك أيًضا مجموعة متنوعة من أ

.أحدث   المكونات   �   المعجنات   الرائعة   واإلبداعية   
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 % 55 رقائق   الظالم
 

مم          10 

  كرتون 10 كج   

 

 قطع رقائق
 

مم          10 x 10 x 4 

  كرتون 8 كج   

 

 قطع رقائق
 استقرار   الحرارة

 

مم          7 x 7 x 5 

  كرتون 8  كج   

 

 % 35 الحليب الظالم
 

مم          10 

  كرتون 10 كج   

 

 % 29 أبيض الظالم
 

مم          10 

  كرتون 10 كج   

 

 قطع أبيض
 

مم          10 x 10 x 4 

  كرتون 8 كج   

 

 قطع رقائق
 

مم          14 x 14 x 6 

  كرتون 8 كج   

 

 قطع الحليب
 

مم          10 x 10 x 4 

  كرتون 8 كج   

 

 قطع رقائق
 

مم          10 x 10 x 7 

  كرتون 8 كج   

  أقل   كمية   ممكن   طلبها 100 كرتون
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 رقائق   الكراميل

 

مم          10 

  كرتون 10 كج   

 

 رقائق   &كيرلز    اخضر   فاتح
 

  كرتون 10 كج   / 10 مم رقائق

  كرتون 4 كج   / 12 مم كيرلز

 

 كيرلز زهري
 

مم          12 

  كرتون 4 كج   

 

 كراميل   كيرلز
 

مم          12 

  كرتون 4 كج   

 

كيرلز    أخضر  رقائق   &
 

  كرتون 10 كج   / 10 مم رقائق

  كرتون 4 كج   / 12 مم كيرلز

 

 رقائق زهري
 

مم          10 

  كرتون 10 كج   

 

كيرلز    األصفر  رقائق   &
 

  كرتون 10 كج   / 10 مم رقائق

  كرتون 4 كج   / 12 مم كيرلز

 

Dكيرلز    البرتقا  رقائق   &

 

  كرتون 10 كج   / 10 مم رقائق

  كرتون 4 ج    / 12 مم كيرلز

 

كيرلز    أحمر  قائق   &

 

  كرتون 10 كج   / 10 مم رقائق

  كرتون 4 كج   / 12 مم كيرلز

  أقل   كمية   ممكن   طلبها 100 كرتون
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كنة   بلغ   ذروتها  قطرات   دا
7500 

 

 كرتون 10 كج   

 

 قطرات   الحليب   بلغ   ذروتها
15000 

 

 كرتون 10 كج   

 

كنة  العصي   الدا
 %44 مقاوم   للحرارة

 

 8 سم

 كرتون x 1,5 20 كج   

 

 جولة   قطرات   الحليب
9500 

 

 كرتون 10 كج   

 

كنة   مستديرة  قطرات   دا
 15000 مقاوم   للحرارة

 

 كرتون 10 كج   

 

  Nبدة   الكاكاو
 

 كرتون 10 كج    / دلو 3 كج   

 

 % 35 اصابع   الحليب
 

 36 سم

 كرتون 4 كج   

 

 قطرات   بيضاء   بلغت   ذروتها
25000 

 

 كرتون 10 كج   

 

كنة  العصي   الدا
 %44 مقاوم   للحرارة

 

 36 سم

 كرتون 4 كج   

  أقل   كمية   ممكن   طلبها 100 كرتون
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كنة  اوراق دا
 

مم                      30 

 كرتون 1,5 كج   

 

كنة  حالقات   دا
 

  طويل 120 مم
مم      عرض 20

  سميك 0,6 مم
 كرتون 2,5 كج   

 

كنة  معكرونة      دا

 

مم                      30 

 كرتون 2,5 كج   

 

 اوراق الحليب
 

مم                      30 

 كرتون 1,5 كج   

 

 اوراق بيضاء
 

مم                      30 

 كرتون 1,5 كج   

 

 حالقات    بيضاء

  طويل 120 مم
مم      عرض 20

  سميك 0,6 مم
 كرتون 2,5 كج   

 

 معكرونة بيضاء

 

مم                      30 

 كرتون 2,5 كج   

 

 حالقات    الحليب
 

  طويل 120 مم
مم      عرض 20

  سميك 0,6 مم
 كرتون 2,5 كج   

 

 معكرونة  الحليب

 

مم                      30 

 كرتون 2,5 كج   

  أقل   كمية   ممكن   طلبها 100 كرتون
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كنة  كيرلز دا
 

مم          12 

  كرتون 4 كج   

 

كنة    افتح  -دا  كيرلز 
 

مم          12 

  كرتون 4 كج   

 

كنة  كيرلز دا
 

)مم   6(مجهري  
)مم   9(ميني        
)مم   28(ميغا         

 كرتون 4 كج   

 

 كيرلز الحليب
 

مم          12 

  كرتون 4 كج   

 

 كيرلز بيضاء
 

مم          12 

  كرتون 4 كج   

 

افتح  -بيضاء     كيرلز 
 

مم          12 

  كرتون 4 كج   

 

 كيرلز   رخامي
 

)مم   6(مجهري  
)مم   9(ميني        
)مم   28(ميغا         

 كرتون 4 كج   

 

افتح  -الحليب     كيرلز 
 

مم          12 

  كرتون 4 كج   

 

 كيرلز الحليب
 

)مم   6(مجهري  
)مم   9(ميني        
)مم   28(ميغا         

 كرتون 4 كج   

  أقل   كمية   ممكن   طلبها 100 كرتون
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كنة/أقالم   بيضاء دا   
 

 20 سم

  كرتون 900 ج   

 

كنة  أقالم دا

 

 20 سم

  كرتون 900 ج   

 

كنة/بيضاء دا  العصي 
 

 8,5 سم

  كرتون 600 ج   

 

كنة بيضاء   /أقالم   دا   

 

 20 سم

  كرتون 900 ج   

 

 أقالم   رخامي
 

 20 سم

  كرتون 900 ج   

 

 العصي الحليب
 

 8,5 سم

  كرتون 600 ج   

 

 الرماح   بيضاء
 

  سم 20 سم
قطعة         كرتون 600 ج    = 300

 

كنة  العصي دا
 

 8,5 سم

  كرتون 600 ج   

 

كنة  الرماح دا
 

  سم 20 سم
قطعة         كرتون 600 ج    = 300

  أقل   كمية   ممكن   طلبها
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 مثلث      دموع
 

 x 35 55 مم

قطعة          490 

 

  مثلث      خطوط
 

 x 35 55 مم

قطعة                490 

 

  مثلث      رخامية
 

 x 35 55 مم

قطعة                490 

 

  مثلث   النقاط   
 

 x 35 55 مم

قطعة                490 

 

  مثلث       شرائط
 

 x 35 55 مم

قطعة                   490 

 

  مستطيل رخامية
 

 x 45 30 مم

قطعة          350 

 

 ساحة   رخامية
 

 x 40 40 مم

قطعة          350 

 

  مستطيل خطوط
 

 x 25 40 مم

قطعة          350 

 

 معين   رخامية
 

 x 60 40 مم

قطعة           قطعة    360

  أقل   كمية   ممكن   طلبها
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كنة     اللوالب دا
 

 x 7 20 مم
  كرتون 2,5 كج   

 

كنة    بيضاء   / دوامات   دا  
 

 x 15 25 مم
قطعة           كرتون 400 ج    = 200

 

سم    لفات   الثنا\ 9 
  

قطعة                    كرتون 600 ج    = 150

 

كنة    بيضاء   / دا  اللوالب 
 

 x 7 20 مم
  كرتون 2,5 كج   

 

 دوامات   رخامي

 

 x 15 25 مم
قطعة            كرتون 400 ج    = 200

 

حمراء/ دوامات   بيضاء      
 

 x 15 25 مم
قطعة            كرتون 400 ج    = 200

 

  2سم لفات   الثنا\
 

 كرتون 4 كج   

 

كنة/ دوامات   بيضاء     دا   

 

 x 15 25 مم
قطعة            كرتون 400 ج    = 200

 

 4سم لفات   الثنا\
 

 كرتون 4 كج   

  أقل   كمية   ممكن   طلبها
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كنة    بيضاء/ فراشة   دا   
  70 مم

 

قطعة           كرتون 1 كج    = 165

 

 فراشة   رخامي
  70 مم

 

قطعة           كرتون 1 كج    = 165

 

كنة       بيضاء/ فراشة   دا    
  30 مم

 

قطعة           كرتون 350 ج    = 185

 

كنة    بيضاء/ فراشة   دا   
  40 مم

 

قطعة           كرتون 350 ج    = 185

 

كنة    بيضاء/ فراشة   دا   
  30 مم

  

قطعة           كرتون 350 ج    = 185

 

كنة     فراشة   دا
  70 مم

 

قطعة           كرتون 1 كج    = 165

 

بيضاء/ فراشة   حمراء       
  30 مم

 

قطعة           كرتون 350 ج    = 185

 

 فراشة   رخامي
  40 مم

 

 المaبع ج    350 قطعة      185

 

بيضاء/ فراشة   أخضر       
  30 مم

 

قطعة           كرتون 350 ج    = 185

  أقل   كمية   ممكن   طلبها
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 لحاء   أسود
مم    75  

  100 قطعة    = 0,75 كج
كج    قطعة    = 2 265  

  �   كرتون

 لحاء   الكراميل
مم    75  

  100 قطعة    = 0,75 كج
كج    قطعة    = 2 265  

  �   كرتون

 لحاء   أسود
مم    15  

  660 قطعة    = 1 كج
كج    قطعة    = 2,5 1330  

  �   كرتون

 للحاء   الحليب

مم    75  
  100 قطعة    = 0,75 كج

كج    قطعة    = 2 265  
  �   كرتون

 لحاء   أبيض
مم    75  

  100 قطعة    = 0,75 كج
كج    قطعة    = 2 265  

  �   كرتون

 لحاء   الفراولة
مم    75  

  100 قطعة    = 0,75 كج
كج    قطعة    = 2 265  

  �   كرتون

 لحاء   أبيض
مم    15  

  660 قطعة    = 1 كج
كج    قطعة    = 2,5 1330  

  �   كرتون

 لحاء   الرخام
مم    75  

  100 قطعة    = 0,75 كج
كج    قطعة    = 2 265  

  �   كرتون

 للحاء   الحليب

مم    15  
  660 قطعة    = 1 كج
كج    قطعة    = 2,5 1330  

  �   كرتون

  أقل   كمية   ممكن   طلبها
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 الcيش

  60 مم
  500 قطعة    = 650 ج

  �   كرتون

 فيليجران   خاص
  60 مم

  575 قطعة    = 675 ج
  �   كرتون

 مروحة   الشرقية
  x 59 34 مم

  400 قطعة    = 925 ج
  �   كرتون

  مساء

  40 مم
  610 قطعة     = 460 ج

  �   كرتون

   

 فيليجران      

  45 مم
  300 قطعة    = 360 ج

  �   كرتون

 

 اساسي

  60 مم
  800 قطعة    = 1000 ج

  �   كرتون

  عيد   الميالد

  50 مم
  530قطعة     = 410 ج

  �   كرتون

  ميني   كيك   سكوير

  x 40 40 مم
  350 قطعة    = 780 ج

  �   كرتون

 فيليجران   رخام   
  60 مم

  575 قطعة    = 675 ج
  �   كرتون

  أقل   كمية   ممكن   طلبها
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كنة  ضcبة   فرشاة   الدا

 72 قطعة   �   كرتون                   

  فليكر   الظالم

  x 30 30 مم
 قطعة    450  قطعة   = 500 ج

  �   كرتون

  فليكر   أصفر

  x 30 30 مم
 قطعة    450  قطعة   = 500 ج

  �   كرتون

 ضcبة   فرشاة   أبيض

  72 قطعة   �   كرتون                  

  فليكر   رخامي

  x 30 30 مم
 قطعة    450  قطعة   = 500 ج

  �   كرتون

أخضر/ فليكر   أصفر      

  x 30 30 مم
 قطعة    450  قطعة   = 500 ج

  �   كرتون

كن    أبيض/ فليكر   دا   

  x 30 30 مم 
 قطعة    450  قطعة   = 500 ج

  �   كرتون

أبيض/ فليكر   أحمر      

  x 30 30 مم
 قطعة    450  قطعة   = 500 ج

  �   كرتون

  أقل   كمية   ممكن   طلبها
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-قذائف   الكمأة   غامق      
  صغير

  Ø 19 مم
   1080 قطعة   �   كرتون                  

-قذائف   الكمأة   الحليب        
  صغير

  Ø 19 مم 
   1080 قطعة   �   كرتون                  

-قذائف   الكمأة   األبيض      
  صغير

  Ø 19 مم 
  1080 قطعة   �   كرتون                  

 قذائف   الكمأة   غامق
  Ø 25,5 مم 

  504 قطعة   �   كرتون                   

كبير-قذائف   الكمأة   غامق   
  Ø 35 مم  

  252 قطعة   �   كرتون                  

 

كبير-قذائف   الكمأة   الحليب   
  Ø 35 مم 

  252 قطعة   �   كرتون                  

 قذائف   الكمأة   الحليب
  Ø 25,5 مم 

  504 قطعة   �   كرتون                  

 قذائف   الكمأة   األبيض

  Ø 25,5 مم 
   504 قطعة   �   كرتون                  

  أقل   كمية   ممكن   طلبها 100 كرتون
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 كاسات غامق      

  Ø 31 مم 
  432 قطعة   �   كرتون                  

 كاسات الحليب            

  Ø 31 مم 
  432 قطعة   �   كرتون                  

كاسات    األبيض        

  Ø 31 مم 
  432 قطعة   �   كرتون                  

قشرة   البيضة    غامق  

 x 23 31 مم صغير         
مم    اساسي 39 x 26 

 x 28 41 مم كبير

اصداف    غامق  

  x 16 28 مم مستدير
  x 25 25 مم مكعب

  x 32 30 مم قلب
  x 22 31 مم بيضاوي

 اصداف الحليب            
  x 16 28 مم مستدير
  x 25 25 مم مكعب

  x 32 30 مم قلب
  x 22 31 مم بيضاوي

 قشرة   البيضة الحليب            

 x 23 31 مم صغير         
مم    اساسي 39 x 26 

 x 28 41 مم كبير

قشرة   البيضة    األبيض        

 x 23 31 مم صغير         
مم    اساسي 39 x 26 

 x 28 41 مم كبير

اصداف    األبيض        

  x 16 28 مم مستدير
  x 25 25 مم مكعب

  x 32 30 مم قلب
  x 22 31 مم بيضاوي

  أقل   كمية   ممكن   طلبها 100 كرتون
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نجمة    غامق   
  x 35 x 14 35 مم 

  378 قطعة   �   كرتون                  
  

  نجمة الحليب            
  x 35 x 14 35 مم 

  378 قطعة   �   كرتون                  

نجمة    األبيض         
  x 35 x 14 35 مم 

  378 قطعة   �   كرتون                  

شجرة    غامق   
  x 30 x 15 39 مم 

  378 قطعة   �   كرتون                  
  

قلب    غامق  
  x 31 x 9 27 مم

  432 قطعة   �   كرتون                  

 قلب الحليب            
  x 31 x 9 27 مم

  432 قطعة   �   كرتون                  

  شجرة الحليب            
  x 30 x 15 39 مم 

  378 قطعة   �   كرتون                  
  

شجرة    األبيض        

  x 30 x 15 39 مم 
  378 قطعة   �   كرتون                  

قلب    األبيض        
  x 31 x 9 27 مم

  432 قطعة   �   كرتون                  

  أقل   كمية   ممكن   طلبها 100 كرتون
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 خطوط   غامق   

  Ø 31 مم
  216 قطعة   �   كرتون                  

  خطوط   الحليب            

  Ø 31 مم
  216 قطعة   �   كرتون                  

 خطوط   األبيض      

  Ø 31 مم
  216 قطعة   �   كرتون                  

 ديكور   للت�يين   غامق

  Ø 31 مم
  216 قطعة   �   كرتون                  

نجمة    غامق  

  Ø 31 مم
  216 قطعة   �   كرتون                  

 نجمة الحليب            

  Ø 31 مم
  216 قطعة   �   كرتون                  

 ديكور   للت�يين   غامق

  Ø 31 مم
  216 قطعة   �   كرتون                  

 ديكور   للت�يين   األبيض      

  Ø 31 مم
  216 قطعة   �   كرتون                  

  أقل   كمية   ممكن   طلبها 100 كرتون
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 شوكوالتة   الشعيcية
كنة   ،   بيضاء   ،   حليب    دا   

 1,3 مم 
  20 كج كرتون 

 مقرمشات
  2 مم

  15 كج   كرتون

 مقرمشات   ميني
كنة   ،   بيضاء   ،   حليب   دا

  1 مم
  15 كج   كرتون

 شعيcية
كنة   ،   بيضاء   ،   حليب    دا   

  1,3 مم 
  20 كج   كرتون

كنة    رقائق   الشوكوالتة   الدا
والحليب   واألبيض   واأللوان   

  المختلطة
  20 كج   كرتون , 3 مم

 مقرمشات
 يمزج   الفردية

  2 مم
  15 كج   كرتون

 مقرمشات
كنة   ،   بيضاء   ،   حليب   دا

  5—4 مم
  15 كج   كرتون

 مقرمشات
 ألوان   طبيعية

  2 مم
  15 كج   كرتون

 مقرمشات
كنة   ،   بيضاء   ،   حليب   دا

  2 مم
  15 كج   كرتون

  أقل   كمية   ممكن   طلبها 50 كرتون
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 : أشهر   التصاميم
 
 

 

 

 

 

 

 

قلبك افتح    قلب    أعداد    حروف  قصاصات   ورق   ملون  
  10 مم  10 / 9, 8 ,7 ,6 ,3 مم    11 مم     7 مم    6 / 4 ,3 مم

 :mياضات
 
 

 

 

 

 

 
 

  أحذية   mياضية       قميص    SUV       سيارة   mياضية
   10  مم      10 مم      10 مم          10 مم 

 : فاكهة
 

 

 
 

 
 

 

 

  يقطين     كمثرى          ليمون     موز       تفاحة

 7 مم     8 مم            8 مم    10 مم     12 مم

 :الحيوانات
 

 

 

 

 
 

 
 

 
 

  أرنب  الفأر   حصان   فالمنغو   بطة  دولفين      فراشة
  9 مم   7 مم      9 مم   10 مم   10 مم   12 مم   14 / 10 مم

 : طبيعة
 
 

 
 

 

 

 

 

كليل        ذيل   حوmية   البحر   بلورة   ثلجيه    زهرة     ورقة   البرسيم إ   
  10مم          10 مم    or 11 9 ,6مم   or 11 8 ,6 ,3 مم            7 مم

  شجرة   شمس       نجمة     القمر     نجم   البحر

  11 / 8 ,7 مم    6 مم       9 / 7 ,6 ,3 مم    10مم      10 مم
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  قصاصات   ورق   ملون
  5 مم   , 4 مم ,3 مم

  15 كج كرتون

 قلب
  10 / 9, 8 ,7 ,6 ,3 مم

  15 كج كرتون 

  نجمة
  9 / 7 ,6 ,3 مم

  15 كج كرتون

  حروف
 7 مم

  15 كج كرتون 

 أعداد
 11 مم

  15 كج كرتون 

  حصان
  9 مم

  15 كج كرتون

  فراشة
  14 / 10 مم

  15 كج كرتون

قلبك افتح  
  10 مم

  15 كج كرتون

 زهرة   
  or 11 8 ,6 ,3 مم

  15 كج كرتون

  أقل   كمية   ممكن   طلبها 10 كرتون
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مم   26اصداف      
  441 قطعة   �   كرتون                  

مم   25اصداف      
  441 قطعة   �   كرتون                  

مم   30بيضة       
 448 قطعة   �   كرتون                  

مم   30اصداف      
  441 قطعة   �   كرتون                  

مم   38اصداف      
  441 قطعة   �   كرتون                  

مم   30كعكة   الدائري         
  315 قطعة   �   كرتون                  

مم   30قلب      
  432 قطعة   �   كرتون                  

مم   31اصداف      
  441 قطعة   �   كرتون                  

مم   90بيضة       
  36 قطعة   �   كرتون                  

  أقل   كمية   ممكن   طلبها 100 كرتون
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مم   20تقcيب      
كج   3سطل     

مم   20مcبعات     
كج   3سطل     

مم   26مثلث     
كج   3سطل     

مم   25تقcيب      
كج   3سطل     

مم   30تقcيب      
كج   3سطل     

مم   32مcبعات     
كج   3سطل     

مستطيل       20 x 38 مم 
 

كج   3سطل     

مم   29مcبعات     
كج   3سطل     

مم   30مثلث     
كج   3سطل     

  أقل   كمية   ممكن   طلبها 100 كرتون
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  كرات   بيضاء   لؤلؤة
 كرتون 4 كج   

  كرات   اللون   البيج      لؤلؤة
 كرتون 4 كج   

  كرات   معدنية   نحاس
 كرتون 4 كج   

 

  كرات   زرقاء   لؤلؤة
 كرتون 4 كج   

 

   كرات      الوردي   لؤلؤة   
 كرتون 4 كج   

  كرات   معدنية   فضة
 كرتون 4 كج   

  كرات   معدنية   بوردو
 كرتون 4 كج   

  كرات   معدنية   ذهب
 كرتون 4 كج   

  أقل   كمية   ممكن   طلبها 50 كرتون
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  الكرة   الفضية   الصفراء
مم         6,مم      5,مم      4  

 كرتون 4 كج   

  الكرة   الفضية   الفضية
مم         6,مم      5,مم      4  

 كرتون 4 كج   

  فضي دراجي   ميني   أصفر

مم      5  
 كرتون 4 كج   

  الكرة   الفضية   الزرقاء
مم         6,مم      5,مم      4  

 كرتون 4 كج   

  الكرة   الفضية   الخضراء
مم         6,مم      5,مم      4  

 كرتون 4 كج   

دراجي   ميني   كرسبي   
  فضي

مم      5  
 كرتون 4 كج   

دراجي   ميني   كرسبي   
  أخضر

مم      5  
 كرتون 4 كج   

  الكرة   الفضية   وردية
مم         6,مم      5,مم      4  

 كرتون 4 كج   

  دراجي   ميني   كرسبي   أزرق

مم      5  
 كرتون 4 كج   

  أقل   كمية   ممكن   طلبها 50 كرتون
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  كرات

مم, 6, مم   5,مم      4, مم   3,مم      2  
مم      10,مم      8  

 كرتون 4 كج   

  ميدان
 كرتون 4 كج   

  جزرة

 كرتون 4 كج   

  عدس   سميك

 كرتون 4 كج   

  عدس   رقيق
 كرتون 4 كج   

  مثلث

 كرتون 4 كج   

  معكرونة

 كرتون 4 كج   

  قلب

 كرتون 4 كج   

  أرز

 كرتون 4 كج   

  أقل   كمية   ممكن   طلبها 50 كرتون



 خلطات   الكيك   والخبز
لفائف   الخبز   المقرمش   ،   لفات   األطعمة   الصحية   الكاملة   ،   خبز   الجاودار   اللذيذ   ،   خبز   . ألمانيا   بلد   معروف   بتنوع   وجودة   الخبز   الشهير

كثر   من   ... العجين   الحامض   مع   القشور   الدسمة   ،   أرغفة   الخبز   متعددة   الحبوب    ألمانية. نوع   مختلف   من   الخبز   معروفة   �   ألمانيا   300أ  
.يفخر   الخبازون   بمجموعتهم   من   لفائف   الخبز   المغذية   واللذيذة   والخبز  

اختارت الشركة مجموعة متنوعة من خلطات الخبز األكثر شهرة ومجموعة متنوعة من خلطات الكيك ، والتي يمكن أن تكون بمثابة 
. إنها   مجموعة   مختارة   من   أفضل   م�يج   من   الكعك   والقواعد   والكعك   والكعك   ومنتجات   الصباح. األساس   لم�يج   كعكة   جذاب   لكل   خباز

.المخبوزات   عالية   الجودة. اقتصادية   وسهلة   االستخدام   وموثوق   بها  
تم   تطوير   خلطات   الخبز   والكعك   وخلطها   من   قبل   الخبا�ين   المحترفين   والمعجنات   وفنيي   الطعام   كقاعدة   مثالية   لعرض   الخبز   
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 خليط   البراونيز
 

) ٪100(م�يج   كامل     
.مع   شوكوالتة   إضافية  

. 

 

 كعكة   الشوكوالتة
 

)٪100(م�يج   كامل     
 للظالم   والغني

.كعكة   الشوكوالتة  

 

)كيك(دوناتس     
 

)٪100(م�يج   كامل     
مصنوعة. ملمس   ناعم  

.من   مسحوق   الخبز     

 

 كعكة   جزر
 

)٪100(م�يج   كامل     
كه   مجففة    .أضف   فوا  

 

 كعكة   الشيفون
 

)٪100(م�يج   كامل     
 كيك   فانيليا   خفيف   و   اسفنجي

.اضف   �يت     

 

 كعكة   الشوكوالتة   فندان
 

)٪100(م�يج   كامل     
.حلوى   مثالية. كيك   بمركز   سائل  

 

 بسكويت   الشوكوالتة
 

لرطب   ) ٪100(م�يج   كامل   
وغنيملفات   تعaيف   االرتباط   على   

.الطaيقة   األمaيكية  

 

 كعكة   الشوكوالتة   المركزة
 

)٪100(م�يج   كامل     
.للكعك   الغني   والمظلم   والغني  

 

)الخميرة(الدونات     
 

)٪100(م�يج   كامل     
الملمس   المثا�   ،   رطب   وناعم   ،   

.مصنوع   من   الخميرة  

  أقل   كمية   ممكن   طلبها 1500 كج   
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 كوكيز   فانيليا
 

)٪100(م�يج   كامل     
للرطوبة   والغنية   كوكيز   على   الطaيقة   

.األمaيكية   مع   رقائق   الشوكوالتة  

 

 خليط   مافن   الشوكوالتة
 

)٪35(التركيز     
.مافن   الشوكوالتة   الرطبة   والغنية  

 

 الفانيليا   خليط   مافن
 

)٪23(التركيز     
.للرطوبة   والغنية   الكعك  

 

 شوكوالتة   مافن
 

)٪100(م�يج   كامل     
رطوبة   وغنية      يحتوي   على   قطع   

 الشوكوالتة

 

 مافن   الشوكوالتة
)فترة   صالحية   طويلة(   

 

)٪100(م�يج   كامل     
   Bأشهر      3مدة   صالحية   تصل   إ

 

 مافن   الفانيليا
)صالحية   طويلة(  

 

)٪100(م�يج   كامل     
   Bأشهر   3مدة   صالحية   تصل   إ  

 

 بانيتون
 

)٪100(م�يج   كامل     
 خليط   على   الطaيقة   اإليطالية

 

 مافن   الفانيليا
 

)٪100(م�يج   كامل     
 للرطوبة   والغنية

 

 كيك   البرتقال   المخملي
 

)٪100(م�يج   كامل     
لكعكة   ناعمة   مع   نكهة   ولون   برتقال   

.مكثف  

  أقل   كمية   ممكن   طلبها 1500 كج   
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 كعكة   المخملية   الحمراء
 

)٪100(م�يج   كامل     
لكعكة   طaية   بنكهة   التوت   ولون   

.أحمر   غامق   نموذجي  

 

 اسفنجة   شوكوالتة
 

)٪25(التركيز     
 الظالم   المثا�

.قاعدة   الشوكوالته  

 

 كيك   الفانيليا
 

)٪100(م�يج   كامل     
 قاعدة   الكيك   الكالسيكية   ،

.الفاكهة   أو   الشوكوالتة   تجعلها   مميزة  

 

 قشرة   قصيرة
 

)٪100(م�يج   كامل     
للحصول   على   قوالب   كيك   

وبسكويت   مثالية   ،   ال   يتقلص   أثناء   

 

 اسفنجة   شوكوالتة
 

)٪100(م�يج   كامل     
كنة   المثالية   ،    قاعدة   الشوكوالتة   الدا

 بملمس   خفيف   وناعم

 

 مركز   الفانيليا   
 

)٪15(التركيز     
.قاعدة   الفانيليا   الخفيفة   المثالية  

 

 كعكة   الخميرة
 

)٪100(م�يج   كامل     
م�يج   مثا�   لجميع   أنواع   المعجنات   

.الصباحية  

 

 اسفنجة   الفانيليا
 

)٪100(م�يج   كامل     
القاعدة   المثالية   لجميع   أنواع   

الجاتوه   ذات   الملمس   الخفيف   

 

 كعكة   ال�بادي
 

)٪100(م�يج   كامل     
بالنسبة   للكعك   الطري   مع   مالحظة   

،   ً  حمضية   قليال

  أقل   كمية   ممكن   طلبها 1500 كج   
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 كcيم   الكاسترد
 

لحشوات   الكاسترد   —عملية   باردة
 الكaيمية   ،   يمكن   خبزها

 

 كcيمة   حشو   الشوكوالتة
 

طعم   الشوكوالتة   . جاهز   لإلستخدام
كن   النموذجي .الدا  

 

 فلورنتين   ميكس
  

بودرة   جاهزة   لالستخدام   من   أجل   
.فلورنتين   لذيذة   وطبقة   مقرمشة  

 

 كcيمة   الكاسترد
 

المنتج   الكالسيكي   —ساخنة عملية
 ألفضل   كaيمات   الفانيليا   كاسترد

 

 حشوة   الكcيمة
 

نسيج   خفيف. الحشوة   المثالية  

 

 حشوة   الشوكوالتة   البيضاء
 

طعم   الشوكوالتة   . جاهز   لإلستخدام
.البيضاء   النموذجي  

 

 كcيمة   الشوكوالتة   بالبندق
  

. جاهز   لإلستخدام. أفضل   بائع
.تحتوي   على   نسبة   عالية   من   البندق  

 

 أوراق   الجيالتين
 

.جودة   فضية   ،   حالل   مصدقة  

  كج   أقل   كمية   ممكن   طلبها
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 الرغيف   الفرنسي   بcيمكس
  

)٪10(بaيمكس     

للحصول   على   الرغيف   الفرنسي   
 بقوام   نموذجي

 

 خبز   الذرة
 

)٪100(م�يج   كامل     
. للحصول   على   خبز   عطري   مصفر

.على   أساس   دقيق   الذرة   مع   البذور  

 

 خبز   ذهبي

  

)٪40(التركيز     
للحصول   على   خبز   ذهبي   لذيذ   

يعتمد   على   القمح   والجاودار   

 

 خبز   ألما{   بني
 

)٪100(م�يج   كامل     
.للخبز   البني   المعتمد   على   القمح  

 

 سياباتا   بcيمكس
 

)٪10(بaيمكس     
لشياباتا   إيطا�   نموذجي   ،   مخبوز   

.ب�يت   ال�يتون   لمذاقه   الخاص  

 

  خبز   المزارع

)٪100(م�يج   كامل     
للحصول   على   خبز   خفيف   ولذيذ   
مصنوع   من   القمح   مع   الجاودار   

.والشوفان   والبذور  

 

 خبز   البطاطس

  

)٪100(م�يج   كامل     
لخبز   رطب   أساسه   القمح   مع   رقائق   

.البطاطس   لنضارة   طويلة  

 

 كرواسون   بcيمكس
 

)٪10(بaيمكس     
للكرواسون   الفرنسي   النموذجي   ،   

.وهو   سهل   اإلنتاج  

 

 خليط   خبز   كايزر

  

لخبز   خفيف   ولذيذ   ) ٪25(التركيز   
مع   بذور   الكتان   وبذور   عباد   الشمس   

  والشوفان

  أقل   كمية   ممكن   طلبها 1500 كج   
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 خبز   الطاقة
 

)٪40(التركيز     
خليط   محشو   بالمسحوق   أو   

كن   قوي .الكرافت   لخبز   دا   

 

 خبز   mيفي
 

)٪100(م�يج   كامل     
لخبز   صحي   ولذيذ   يعتمد   على   

.القمح   والجاودار   

 

  خبز   تهجئة      

 

)٪100(م�يج   كامل     
للحصول   على   خبز   صحي   يعتمد   

.على   القمح   والبذور   

 

   بومبرنيكل
 

)٪50(التركيز     
كن   المعتمد   على    للخبز   الكامل   الدا

.الجاودار  

 

  خبز   روما{
 

)٪50(التركيز     
لخبز   البحر   األبيض   المتوسط   مع   

 األعشاب

 

  خبز   العجين   المخمر
 

)٪100(م�يج   كامل     
للحصول   على   خبز   مقرمش   لذيذ   

.على   الطaيقة   األلمانية   

 

  خبز   زاmين
 

)٪30(التركيز     
لخبز   شهي   ولذيذ   مصنوع   من   دقيق   

.بذور   مختلفة   5الشعير   و     

 

  خبز   الجاودار
 

)٪50(التركيز     
لخبز   لذيذ   ولذيذ   يعتمد   على   دقيق   

.الجاودار   

 

 خبز   الوادي
 

)٪100(م�يج   كامل     
على   أساس   القمح   ،   المكونات   

.الطبيعية   فقط  

  أقل   كمية   ممكن   طلبها 1500 كج   
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  أقل   كمية   ممكن   طلبها 1500 كج   

 

 طحين   الحنطة   السوداء
 

 

 

 دقيق   الشوفان
 

 

 

 دقيق   القمح
 

 (T 405)دقيق   الكيك   
 (T 550)دقيق   الخبز   

 (T 1700)القمح   الكامل   

 

 دقيق   الذرة
خاD   من   الغلوتين     

 

-طحين   متعدد   األغراض     
 خاD   من   الغلوتين

 

مصنوعة   من   البطاطس   والذرة   واألرز   
.لتحل   محل   الدقيق   العادي  

 

  دقيق   الحنطة

 

 

 طحين   الجاودار
 

 

 

 الغلوتين   من   القمح
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 محسن   التسمية   النظيفة
 

 جرعة      4 -%3
يعتمد   فقط   على   المكونات   

.الطبيعية   

 

  محسن   جينcيل
 

%0.5 - 1 جرعة           
محسن   اقتصادي   لجميع   أنواع   

.اللفائف   والخبز   األبيض   

 

 شعير   محمص
 

مرتكز   على   القمح   ،   مثا�   الخبز   
كن .الدا  

 

 محسن   كرواسون
 

% 4 جرعة        
للكرواسان   المخبوز   مباشرة   من   

.الفaيزر   

 

 محسن   للعجين   المجمد
 

4 %جرعة        
.للخبز   واللفائف  

 

 محسن   لفات   mيفي
 

3 % جرعة        
لللفائف   الaيفية   واللذيذة   المصنوعة      

.من   الجاودار   والقمح   

 

 عجينة   حامضة
 

مصنوع   من   القمح   أو   الجاودار   أو   
مخمر   بشكل   طبيعي   . الحنطة

.ومجفف   بلطف  

 

 محسن   لفات   الشعير
   

 % 2-3 جرعة           
.لفائف   إفطار   ذهبية   مقرمشة   لذيذة   

 

   لفة   ناعمة   محسنة

%. 1الجرعة        
ن   موثوق   به   لجميع   أنواع    ُمحس�

.الخبز   األبيض   الطري  

  أقل   كمية   ممكن   طلبها 1500 كج   



 

 المصادر

 

 

 خدمات

 الدمج
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