VISION

MISSION

الرؤية

الرسالة

OBJECTIVE
الهدف

Creating the future of dairy to bring health and inspiration to the world,
naturally...
،تأمين مستقبل صناعة األلبان و األجبان لضمان الصحة وتوفير اإللهام للعالم بأكمله
...وبأسلوب طبيعي

To secure the highest value for our farmers’ milk while creating
opportunities for their growth.
.ضمان أعلى قيمة ممكنة للحليب مع تأمين أفضل الفرص للمزارعين

To become among the leading companies in Lebanon that offers valueadded dairy products while sustaining the highest level of satisfaction
for our consumers as well as our owners to secure the highest value for
our farmers’ milk while creating opportunities for their growth.
تقــدم منتجــات األلبــان و األجبــان ذات
أن نكــون مــن بيــن الشــركات الرائــدة فــي لبنــان التــي
ّ
الجــودة العاليــة إلرضــاء المســتهلكين وضمــان أعلــى قيمــة ممكنــة لمزارعــي األلبــان مــع تأميــن
.لنموهــم
أفضــل الفــرص
ّ

THE THREE CHEFS
الطهاة الثالثة

LURPAK
لورباك

PUCK
بوك

A taste that you can trust.
The Three Chefs offers rich,
creamy cheese that sparks
nostalgia and a timeless taste
that takes you back home.
Families gather to enjoy the
delightful taste passed from
grandparents to grandchildren
conserving their heritage.
High quality ingredients that
meet consumers’ expectations
consistently. The Three Chefs
has been providing mums, for
over years, with great tasting
quality to put a smile in their
homes.

Enhance the flavor of good
food.
It is impossible to imagine
good food without Lurpak
Butter. Many chefs and bakers
rely on Lurpak to get the best
results because of the way
the subtle taste of the butter
enhances the flavor of food.

Celebrating the everyday
Chefs.
Puck offers a wide range of
tasty and everyday Dairy
Products made with natural
ingredients. Puck’s Dairy
Products are also highly
versatile – you can use these
wholesome and great tasting
Dairy Products in sandwiches,
cooking, baking and snacking.
They invite you to explore
new savory and sweet dishes.

مميزة.
أضيفي نكهة
ّ
طعــم يمكنــك الوثــوق بــه .جبنــة
الطهــاة الثالثــة الغن ّيــة تُعيــد اليــك
الحنيــن إلــى روائــح ونكهــات الطبــخ
المنزلــي التراثــي .ســتجتمع العائــات
المتناقــل
لتســتمتع بالطعــم اللذيــذ ُ
مــن األجــداد إلــى أحفادهــم بهــدف
مكونــات جبنة
المحافظــة علــى التــراث.
ّ
الطهــاة الثالثــة عاليــة الجــودة لتل ّبــي
توقعــات المســتهلكين باســتمرار.
لطالمــا كانــت جبنــة الطهــاة الثالثــة
لألمهــات ،فهــي
الرفيقــة المخلصــة
ّ
لهــن علــى مــدى ســنوات
قدمــت
ّ
ّ
الطعــم الرائــع والجــودة العاليــة لتتــرك
البســمة علــى شــفاه كل أفــراد العائلــة.

مميزة.
أضيفي نكهة
ّ
مــن المســتحيل أن نتصــور الطعــام
اللذيــذ دون زبــدة لوربــاك .يعتمــد
العديــد مــن الطهــاة والخ ّبازيــن علــى
لوربــاك للحصــول علــى أفضــل النتائــج
بســبب طعمهــا الخفيــف الــذي يعــزّز
نكهــة الطعــام.

تحية لشيف كل يوم.
ّ
تو ّفــر بــوك مجموعــة واســعة مــن
منتجــات األلبــان و األجبــان المصنوعــة
المكونــات الطبيع ّيــة .منتجــات
مــن
ّ
ومتنوعة
بــوك لأللبــان و األجبــان عديــدة
ّ
تــذوق واســتخدام هــذه
 يمكنكــمّ
المنتجــات فــي السندويشــات والطبــخ
والخَ بــز والوجبــات الخفيفــة .تدعوكــم
بــوك الــى اكتشــاف نكهاتهــا الجديــدة
وأطباقهــا اللذيــذة.

BUTTER AND
SPREADABLES
زبدة

CREAMS
الكريمات

NATURAL
CREAM CHEESE

LURPAK

Spreadable Butter
Butter 6x50g
Unsalted Butter
Salted Butter
Garlic Butter
Cooking Liquid
Cooking Mist
Bulk Butter 25kg
PUCK

Sterilized cream
Kaymar (Thick Cream)
Cooking cream
Whipping cream
PUCK

Cream Cheese

لورباك

الزبدة القابلة للدهن
غ٦x٥٠ زبدة
مملحة
ّ زبدة غير
مملحة
ّ زبدة
مثومة
ّ زبدة
سائل الطبخ
مجموعة الطبخ
 كغ25 زبدة
بوك

ّ
معقمة
قشدة
قشطة قيمر
كريمة الطبخ
كريمة الخفق
بوك

جبنة كريم قابلة للدهن

جبنة كريم

PROCESSED
CREAM CHEESE
جبنة مطبوخة
WHITE CHEESE
جبنة بيضاء

PUCK

Processed Cream Cheese
Squeeze
Triangles
PUCK

White Cheese
Danish white
THE THREE CHEFS

Danish White
Tivoli Danish White
White Lady Danish White

بوك

جبنة مطبوخة
سكويز
جبنة مثلثات
بوك

جبنة بيضاء
الدانمركية البيضاء
الطهاة الثالثة

الدانمركية البيضاء
تيفولي الدانمركية
البيضاء
وايت اليدي الدانمركية
البيضاء

FRESH DAIRY
PRODUCTS

THE THREE CHEFS

White Delicatesse

ألبان وأجبان طازجة
SHREDDED
CHEESE
جبنة مبشورة

THE THREE CHEFS

Shredded Pizzatopping
(Mozzarella)
PUCK

Shredded Pizzatopping
(Mozzarella)
Shredded Mozzarella

CHEESE BLOCKS
قوالب جبنة

PUCK

Mozarella Block
Pizzatopping Block
THE THREE CHEFS

Pizzatopping Block
PUCK

Emmental
Havarti

CHEESE SLICES
شرائح جبنة

PUCK

BLUE CHEESE

CASTELLO

الجبنة الزرقاء

Cheese Slices

Blue Cheese

الطهاة الثالثة

وايت ديليكاتاس

الطهاة الثالثة

جبنة بيتزا توبينغ
(موزاريال) مبشورة
بوك

جبنة بيتزا توبينغ
(موزاريال) مبشورة
جبنة موزاريال مبشورة
بوك

قالب موزاريال
(قالب بيتزا توبينغ (موزاريال
الطهاة الثالثة

(قالب بيتزا توبينغ (موزاريال
بوك

جبنة ايمنتال
جبنة هافارتي
بوك

شرائح جبنة
كاستلو

جبنة زرقاء

BUTTERS &
SPREADABLE
زبدة

SPREADABLE الزبدة القابلة
لــــلـــدهـــــن
BUTTER
PRODUCT
FEATURE
مزايا المنتج

• Lurpak spreadable is easy to spread directly on bread and does not
need defrosting before serving.
• The convenient packaging avoids spillage and leakage compared to
butters served in foil package.
• The butter is blended with high quality rapeseed oil (Canola Oil) which
has less unhealthy saturated fat than most cooking fats and oils.
• The perfect blend makes it the perfect choice of smart buyers that
offers superior quality at competitive price.
 سهلة الدهن مباشر ًة على الخبز وال تحتاج للتّذويب قبل.• زبدة لورباك القابلة للدهن
.التّقديم
. مقارنة مع الزبدة المغ ّلفة بالرقائق المعدن ّية،• تغليف مريح في أوعية صغيرة جدًا لتجنّب التس ّرب
• يتم خلط الزبدة بزيت (زيت الكانوال) بذور اللفت عالي الجودة الذي يحتوي على نسبة أقل
.من الدهون المشبعة غير الصح ّية مقارنةً مع معظم زيوت الطبخ
.يقدمون الجودة الفائقة بأسعار تنافس ّية
ّ • المزيج المثالي يجعلها الخيار األفضل للذين

STORAGE AND
HANDLING
التخزين
واالستخدام

Frozen: -18°C
The product must be stored and distributed in freezer.
Defrost only in chillers and keep stored in chillers once defrosted.
 درجة مئوية18 - :مجمدة
ّ
يجب تخزين المنتج وتوزيعه في الفريزر
يجب تذويبها وتخزينها في الب ّرادات فقط بعد الفتح

INGREDIENTS
المكونات
ّ

PACK SIZES
AVAILABLE
ّ
المتوفرة
األحجام

57% Butter
43% Rapeseed Oil (Canola Oil)
Moisture
Lactic acid culture
•
•
•
•
•

10g (Unsalted)
250g (Salted)
250g (Unstalted)
250g (Lighter)
250g (Lighter unsalted)
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 زبدة٪٥٧
) زيت بذور اللفت (زيت الكانوال٪٤٣
رطوبة
مستنبت حامض الالكتيك
)مملح
ّ غ (غير١٠
)غ(مملح٢٥٠
ّ
)مملح
ّ غ (غير٢٥٠
)غ(دسم خفيف٢٥٠
)مملح
ّ غ(دسم خفيف وغير٢٥٠

•
•
•
•
•

BUTTER
6X50G

زبــــدة
غ٥٠ X ٦

PRODUCT
FEATURE
مزايا المنتج

Cook and bake everything that comes to mind with Lurpak® butter
cubes. These ready-to-use & convenient portions make measuring
easier. Their small size also means they soften quicker.
المكعبات جاهزة
 مقادير.مكعبات زبدة لورباك
اطبخي واخبزي كل ما يخطر ببالك مع
ّ
ّ
يسهل عملية تليينها
 حجمها الصغير.لالستعمال وتجعل الوزن والتحضير سهل للغاية
ّ
.بشكل أسرع

STORAGE AND
HANDLING
التخزين
واالستخدام

Frozen: -18°C
The product must be stored and distributed in freezer.
Defrost only in chillers and keep stored in chillers once defrosted.
 درجة مئوية18 - :مجمدة
ّ
يجب تخزين المنتج وتوزيعه في الفريزر
يجب تذويبها وتخزينها في الب ّرادات فقط بعد الفتح

INGREDIENTS
المكونات
ّ
PACK SIZES
AVAILABLE
ّ
المتوفرة
األحجام

Cream
Lactic Culture

• 6x50g

ARLA FOODS | HOME OF GREAT BRANDS

قشدة
مستنبت حامض الالكتيك

٦ x غ٥٠ •

BUTTER
UNSALTED

زبدة غير
مـملـحـة
ّ

PRODUCT
FEATURE
مزايا المنتج

• A well-balanced Lactic butter with light, delicate and fresh taste. The
butter has more aroma compounds unlike non-lactic butter
• Homogeneous structure without air protects the butter from rapid
oxidation which shortens the shelf life and reduces the risk of microbial
growth like mold, fungus etc.
• The specially developed foil wrap protects against the sunlight, so
there are no antioxidants or preservatives added
• Voted the best butter in the world and used by a number of well-known
chefs
. تفوح الزبدة برائحة قو ّية.• زبدة لبن متوازنة جيدًا مع طعم خفيف وسلس وطازج
،مدة الصالح ّية
،• تركيبة متجانسة بدون هواء تحمي الزبدة من األكسدة السريعة
ّ
ّ وتقصر
.وتقلل من خطر نمو الجراثيم مثل العفن والفطريات وغيرها
ّ أشعة
 لذلك ال تحتوي على أي مضادات،الشمس
خصيصًا لها يحميها من
• الغالف
ّ
ّ المطور
ّ
.أكسدة أو مواد حافظة
.• تم اختيارها أفضل زبدة في العالم ويستخدمها نخبة من أشهر الطهاة

STORAGE AND
HANDLING
التخزين
واالستخدام

Frozen: -18°C
The product must be stored and distributed in freezer.
Defrost only in chillers and keep stored in chillers once defrosted.
 درجة مئوية18 - :مجمدة
ّ
يجب تخزين المنتج وتوزيعه في الفريزر
يجب تذويبها وتخزينها في الب ّرادات فقط بعد الفتح

INGREDIENTS
المكونات
ّ
PACK SIZES
AVAILABLE
ّ
المتوفرة
األحجام

Cream
Lactic Culture

• 100g
• 225g
• 400g
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قشدة
مستنبت حامض الالكتيك

غ١٠٠ •
غ٢٢٥ •
غ٤٠٠ •

SALTED
BUTTER

زبـــــدة
مملحة
ّ

PRODUCT
FEATURE
مزايا المنتج

Made with fresh cream lactic culture and a sprinkling of salt, Lurpak
Salted Butter has a legendary subtlety and freshness. It is perfect to mix,
fry, drizzle and bake into all kinds of creations.
المملحة مصنوعة من الزبدة الطازجة والقليل من الملح الذي يضفي عليها
زبدة لورباك
ّ
. انها الزبدة االمثل للخلط والقلي والخَ بز بجميع الطرق.طعمًا غن ّيًا ورائعًا

STORAGE AND
HANDLING
التخزين
واالستخدام

Frozen: -18°C
The product must be stored and distributed in freezer.
Defrost only in chillers and keep stored in chillers once defrosted.
 درجة مئوية18 - :مجمدة
ّ
.يجب تخزين المنتج وتوزيعه في الفريزر
.يجب تذويبها وتخزينها في الب ّرادات فقط بعد الفتح

INGREDIENTS
المكونات
ّ

PACK SIZES
AVAILABLE
ّ
المتوفرة
األحجام

Butter
Lactic Culture
Salt

• 200g
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زبدة
مستنبت حامض الالكتيك
ملح

غ٢٠٠ •

GARLIC
BUTTER
PRODUCT
FEATURE
مزايا المنتج

زبــــدة
مثومة
The creaminess of Lurpak® with the rich taste of garlic. Lurpak® with
Crushed Garlic is the ideal combination. It comes in a compact 125g
size, making it simple to slice off only what you need. It can be used
for spreading, cooking and frying, so it is ideal for pasta, meat, fish or
vegetables & garlic bread.
 متو ّفرة. زبدة لورباك بالثوم المدقوق هي الخلطة المثال ّية، لكل مح ّبي الطعم الغني للثوم
 يمكن استخدامها في الدهن.مما يجعلها مالئمة تمامًا لكافة احتياجاتك
ّ ، غ١٢٥ في حجم
. لذلك هي مثالية للباستا واللحوم واألسماك والخضروات والخبز بالثوم،والطهي والقلي

STORAGE AND
HANDLING
التخزين
واالستخدام

INGREDIENTS
المكونات
ّ

PACK SIZES
AVAILABLE
ّ
المتوفرة
األحجام

Frozen: -18°C
The product must be stored and distributed in freezer.
Defrost only in chillers and keep stored in chillers once defrosted.
 درجة مئوية18 - :مجمدة
ّ
.يجب تخزين المنتج وتوزيعه في الفريزر
.يجب تذويبها وتخزينها في الب ّرادات فقط بعد الفتح
Butter
Garlic
Salt
Pepper Extract
• 125g
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زبدة
ثوم
ملح
مستخلصات الفلفل
غ١٢٥ •

COOKING
LIQUID

سـائل
الطبخ

PRODUCT
FEATURE
مزايا المنتج

The perfect blend of Lurpak® butter and vegetable oil (Canola Oil).
While the vegetable oil prevents burning, the Lurpak® butter gives a
delicious taste and a golden finish.
 فبينما يمنع الزيت النباتي.)المزيج المثالي من زبدة لورباك والزيت النباتي (زيت الكانوال
. تعطي زبدة لورباك الوجبة طعمًا لذيذًا ولونًا ذهبيًا، االحتراق

STORAGE AND
HANDLING
التخزين
واالستخدام

Shake well before use.
Keep frozen before distribution. Best stored between 2 to 20 °C.

INGREDIENTS
المكونات
ّ

PACK SIZES
AVAILABLE
ّ
المتوفرة
األحجام

خضيها ج ّيدًا قبل االستعمال
ّ
. مئوية20  و2  يفضل تخزينه بين درجتي.مجمدًا قبل التوزيع
يحفظ
ّ

Rapeseed Oil (76%)
Butter (23%)
Lactic Culture
Nitrogen
• 500 ml
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)76%( زيت بذور اللفت
)٢٣%( زبدة
مستنبت حامض الالكتيك
نيتروجين
 مل٥٠٠ •

COOKING مجموعة
MIST
الطبخ
PRODUCT
FEATURE
مزايا المنتج

Lurpak® Cooking Mist is your trusted companion for a crisp, golden
finish when glazing and basting.
The blend of Lurpak® butter and vegetable oil (Canola Oil) gives even
coverage without the fuss. You could also use it for greasing pans and
tins, or on top of cooked vegetables, pasta and rice.
رذاذ الطبخ من لورباك هو شريكك الموثوق للحصول على مأكوالت مقرمشة وشه ّية بلون
 مزيج الزبدة والزيت النباتي(زيت الكانوال) يغ ّلف مأكوالتك بطبقة متساوية من دون.ذهبي
ّ  أو، يمكنك ايضا استخدامه لدهن المقالة والقوالب.صعوبة
رشه على الخضار المطبوخة
.والباستا واألرز

STORAGE AND
HANDLING
التخزين
واالستخدام

Shake well before use.
Store at room temperature.

INGREDIENTS
المكونات
ّ

PACK SIZES
AVAILABLE
ّ
المتوفرة
األحجام

.خضيها ج ّيدًا قبل اإلستعمال
ّ
.للحصول على أفضل النتائج احفظيه بدرجة حرارة الغرفة

Rapeseed Oil (86%)
Butter (12%)
Lactic Culture
Salt 0.5%
• 500 ml
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)86%( زيت بذور اللفت
)12%( زبدة
مستنبت حامض الالكتيك
)0.5%( ملح
 مل٥٠٠ •

BULK
BUTTER
25KG

زبــــدة
 كغ٢٥

PRODUCT
FEATURE
مزايا المنتج

• A well-balanced lactic butter with light, delicate and fresh taste. The
butter has more aroma compounds unlike non-lactic butter.
• Homogeneous structure without air protects the butter from rapid
oxidation which shortens the shelf life and reduces the risk of microbial
growth like mold, fungus etc.
• Less risk of splashing during frying, due to even water distribution.
• Butter only made with fresh cream and lactic culture makes it perfect
for baking, from warm flaky croissant to pies, tarts and crusty French
breads.
• Characteristic browning and golden appearance of fried and baked
foods due to high level of milk solids.
. تفوح الزبدة برائحة قوية.• زبدة متوازنة ج ّيدًا مع طعم خفيف وسلس وطازج
،مدة الصالحية
،•تركيبة متجانسة بدون هواء تحمي الزبدة من األكسدة السريعة
ّ
ّ وتقصر
.وتقلل من خطر نمو الجراثيم مثل العفن والفطريات وغيرها
.• احتماالت أقل إلطالق الرذاذ أثناء القلي بفضل توزّع الماء
 من،مما يجعلها مثال ّية للخبز
ّ •زبدة مصنوعة من القشدة الطازجة واالستنبات اللبني
.الكرواسون والفطائر إلى الكعك والخبز الفرنسي
• خصائص تحمير مم ّيزة لألطعمة المقل ّية والمخبوزة بفضل المستوى العالي من المواد
.الصلبة الحليب ّية

STORAGE AND
HANDLING
التخزين
واالستخدام

Frozen: -18°C
The product must be stored and distributed in freezer.
Defrost only in chillers and keep stored in chillers once defrosted.
 درجة مئوية18 - :مجمدة
ّ
.يجب تخزين المنتج وتوزيعه في الفريزر
.يجب تذويبها وتخزينها في الب ّرادات فقط بعد الفتح

INGREDIENTS
المكونات
ّ
PACK SIZES
AVAILABLE
ّ
المتوفرة
األحجام

Cream
Lactic Culture

• 25 KG
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قشدة
مستنبت حامض الالكتيك

 كج25 •

CREAMS
الكريمات

STERILIZED
CREAM

قشدة
ّ
معقمة

PRODUCT
FEATURE
مزايا المنتج

• Puck® Cream is a long shelf life cream that is sterilized by heating the
canned cream at a very high temperature which makes it very long
lasting even at room temperature.
• Puck® Cream is a very versatile cream that can be used for a variety of
purposes as a dip or spread for bread, topping fruits with the cream or
even as an ingredient in desserts like Konafa or Tiramisu.
• The product is slightly caramelized because of the production process
and even though there is no sugar added, the product has a slight sweet
note because of the caramelized feel that is one of its charactersitics.
• قشدة ذات صالح ّية طويلة األمد و معقّ مة عن طريق تسخين القشدة المع ّلبة على درجة
ً  مما يجعل فترة صالح ّيتها طويلة ويجعلها تدوم طوي،جدًا
ال حتى في درجة
ّ حرارة عال ّية
.حرارة الغرفة
متنوعة ومتعددة االستعماالت حيث يمكن تناولها مباشرةُ مع
• قشطة بوك هي قشطة
ّ
 العثمل ّية، أو اضافتها الى الفواكه أو استعمالها في تحضير الحلويات مثل الكنافة،الخبز
.و التيراميسو
ّ
ّ
السكر إال أن
 و رغم انها خالية من،منكهة بقليل من الكراميل بسبب عمل ّية اإلنتاج
• هي
ً طعمها حلو قلي
.ال بسبب نكهة الكراميل التي تم ّيزها

STORAGE AND
HANDLING
التخزين
واالستخدام

Ambient: +2 to +25°C
Once opened, store in +2 to +5°C

INGREDIENTS
المكونات
ّ

PACK SIZES
AVAILABLE
ّ
المتوفرة
األحجام

 مئوية25- 2 تحفظ مب ّردة بدرجة
 مئوية5- 2  تخزّن بدرجة،عند الفتح

Skimmed milk
Palm Oil
Veg Thickener
Rapeseed oil, E401, E415
• Light 170g
• Honey
• Strawberry
• Plain
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حليب مقشود
زيت النخيل
مثخّ نات نباتية
٤١٥  أي٤٠١ زيت بذور اللفت إي
غ خفيف الدسم170 •
• عسل
)• فريز(فرولة
• عادي

KAYMAR
(THICK CREAM)
PRODUCT
FEATURE
مزايا المنتج

قشطة
قـيـمـر

• Puck® Thick Cream is a neutral taste non-sweetened cream that has a
thicker texture than conventional sterilized creams
• Puck® Thick Cream can work across sweet and savory dishes that are
looking for a creamier texture as it is a non-sweetened cream
• The product can be applied as a topping on fruits or desserts as an
ingredient for dessert dishes and for savory dishes like butter chicken
and lasagna.
•قشطة قيمر من بوك هي قشطة طبيع ّية تتم ّيز بقوام أسمك من القشطة المعقّ مة
.التقليد ّية
•يمكن إستعمالها في األطباق الحلوة والمالحة التي تحتاج إلى لمسة من الكريمات ألنها
.محالة
ّ غير
 و يمكن إستعمالها في تحضير أصناف الحلو أو حتى مع،•تح ّلي أصناف الفاكهة والحلويات
.األصناف اللذيذة مثل الدجاج بالزبدة والالزانيا

STORAGE AND
HANDLING
التخزين
واالستخدام
INGREDIENTS
المكونات
ّ

PACK SIZES
AVAILABLE
ّ
المتوفرة
األحجام

Ambient: +2 to +25°C
Once opened, store in +2 to +5°C
 مئوية25- 2 تحفظ مب ّردة بدرجة
 مئوية25-2  تخزَّن بدرجة حرارة،عند الفتح

Skimmed milk powder
Butter
Emulsifier
Stabilizer

• 250ml
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حليب مقشود مجفّ ف
زبدة
مستحلب
مث ّبت

مل٢٥٠ •

ALSO
AVAILABLE

COOKING
CREAM

كريمة
الطبخ

PRODUCT
FEATURE
مزايا المنتج

• 100% dairy fat, natural cooking cream
• Professionally balanced fat for the best result in hot application
•
Consistent quality with excellent coating characteristics and
reusability of dishes post cold storage
• UHT treated for long shelf life
 من دسم القشدة الطبيعية٪١٠٠ • كريمة طبخ مصنوعة
• دهون متوازنة متجانسة بد ّقة للحصول على أفضل نتيجة في األطباق الساخنة
)• جودة ثابتة تتيح إعادة استخدام األطباق بعد تخزينها في الب ّراد (أو في الثالجة
لمدة صالح ّية طويلة
ّ UHT تمت معالجتها بالحرارة فوق العالية
ّ •

STORAGE AND
HANDLING
التخزين
واالستخدام

Ambient: +3 to +5°C
The product must be stored and distributed chilled
Once opened, store chilled and use within 3 – 4 days
 مئوية5- 3 تحفظ مب ّردة بدرجة
يجب أن تخزّن وتوزّع مب ّردة
 ايام4-3  تحفظ مب ّردة وتستخدم في غضون،عند الفتح

INGREDIENTS
المكونات
ّ

PACK SIZES
AVAILABLE
ّ
المتوفرة
األحجام

Cream
Water
Buttermilk
Buttermilk powder
Stabilizer (carrageenan)

كريمة
ماء
مخيض اللبن
بودرة مخيض اللبن
)carrageenan( مث ّبت

•
•
•
•

 مل250
 مل500
 ليتر1
 مل خفيف الدسم500

250ml
500ml
1L
500ml Light
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•
•
•
•

WHIPPING
CREAM

كريمة
الخفق

PRODUCT
FEATURE
مزايا المنتج

• 100% dairy fat, natural whipping cream
• Excellent rich and milky taste that “melts in the mouth” and has no odd
after taste
• Careful homogenization to obtain right size of fat molecules with very
fast whipping time
• Mixes well with ingredients to give smooth texture and creamy taste
• Can be used for both hot and cold applications
 من دهن الحليب الطبيعي٪١٠٠ • كريمة خفق مصنوعة
. تذوب في الفم من دون ان تترك اي نكهة غريبة خلفها،غني ومم ّيز
• طعم
ّ
الدهون مع فترة خفق سريعة
ّ •تجانس دقيق للحصول على الحجم الصحيح من جزئيات
.جدًا
ّ
. المكونات لتعطي لمسة سلسة وطعمًا غن ّيًا
• تمتزج ج ّيدا مع
ّ
.• يمكن استخدامها لألطباق الساخنة والباردة

STORAGE AND
HANDLING
التخزين
واالستخدام

Ambient: +3 to +5°C
The product must be stored and distributed chilled
Once opened, store chilled and use within 3 – 4 days (Store Chilled)
 مئوية-5 3 تحفظ مب ّردة بدرجة
يجب أن تخزّن وتوزّع مب ّردة
)مبردة
 ايام (تخزّن3-4  تحفظ مب ّردة وتستخدم في غضون،عند الفتح
ّ

INGREDIENTS
المكونات
ّ

PACK SIZES
AVAILABLE
ّ
المتوفرة
األحجام

Cream 36% fat
Stabilizer (E407)

• 200ml
• 500ml
• 1L
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 دهون36% كريمة
) 407 مث ّبت (اي

 مل200 •
 مل500 •
 ليتر1 •

NATURAL
CREAM
CHEESE
جبنة كريم

CREAM
CHEESE

جبنــة كــريم
قابلة للدهن

PRODUCT
FEATURE
مزايا المنتج

Soft Cream Cheese is produced from natural ingredients and is
characterized by its distinct fresh taste. It is the perfect solution for a
quick snack, a last minute lunch or a quick recipe for the whole family.
Wholesome and tasty, it is just perfect for whenever you need it - in a
bagel or just out of a spoon.
ّ
الحل األمثل
 انها.مكونات طبيع ّية وهي تتم ّيز بطعمها الطازج والغني
جبنة مصنوعة من
ّ
 وجبة غداء في اللحظة األخيرة أو وصفة سريعة لجميع أفراد،لتناول وجبة خفيفة سريعة
 في، يمكن استخدامها على الخبز.  انها مثال ّية متى احتجت إليها، صح ّية ولذيذة.األسرة
 وهي مثال ّية، أو إلضافة لمسة غن ّية وسميكة على االصناف مثل المعكرونة،السوشي
.لبعض الحلويات مثل الشيز كايك

STORAGE AND
HANDLING
التخزين
واالستخدام

Keep refrigerated at 2 - 5°C

INGREDIENTS
المكونات
ّ

PACK SIZES
AVAILABLE
ّ
المتوفرة
األحجام

 مئوية5- 2 تحفظ مب ّردة بدرجة

Pasteurized Cow’s milk
Cream
Salt
Lactic acid culture
No rennet added

• 200g
• 200g with Garlic and Herbs
• 1.5Kg
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حليب البقر المبستر
قشدة
ملح
حمض الالكتيك
خالية من األنفحة
 غ200 •
 غ مع الثوم واألعشاب200 •
كغ١٫٥ •

PROCESSED
CREAM
CHEESE
جبنة مطبوخة

جـــبــنــة
PROCESSED
CREAM CHEESE مطبوخة
PRODUCT
FEATURE
مزايا المنتج

• Due to high milk content, Puck® Processed Cheese Spread has a natural
high content of calcium.
• Puck® Processed Cheese spread has a naturally mild taste and a creamy
texture which makes it a great spread for bread & crackers, ideal for a
tasty, nutritious & convenient breakfast.
• The product can be used for spreads and filled into pastry.
للدهن على نسبة عالية من الكالسيوم ألنها تحتوي
ّ •تحتوي جبنة بوك المطبوخة القابلة
. على كم ّية عالية من الحليب
للدهن على الخبز ورائعة
ّ • تتم ّيز بطعم طبيعي وخفيف وسلس مما يجعلها مثال ّية
.للحصول على افطار لذيذ ومغذّ ي
.المعجنات
للدهن أو كحشوة في
ّ
ّ • يمكن استخدامها

STORAGE AND
HANDLING
التخزين
واالستخدام

Store between +2 to +25°C
Keep refrigerated after opening

INGREDIENTS
المكونات
ّ
PACK SIZES
AVAILABLE
ّ
المتوفرة
األحجام

 مئوية25- 2 تحفظ مب ّردة بدرجة
تحفظ مب ّردة بعد الفتح

Cheese (Butter, cow’s milk protein ، ملح، بروتين حليب بقر مجفّ ف،جبنة (زبدة
ملح، )مستنبت بادئ لحمض الالكتيك
powder, salt, lactic acid starter
.)339 مستحلب(إي
culture) Emulsifier Salts (E339).
•
•
•
•

140g
240g
500g
910g
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 غ140
 غ240
 غ500
 غ910

•
•
•
•

SQUEEZE

سكويز

PRODUCT
FEATURE
مزايا المنتج

The natural Puck® Squeeze Cream Cheese is full of dairy goodness. It
comes in a modern, easy-to-use squeezable packaging that kids can
easily handle on their own.
 متو ّفرة في تغليف سهل.للدهن ومليئة بكل فوائد الحليب
ّ سكويز جبنة مطبوخة قابلة
.يسهل على األوالد استخدامها
وعصري مما
اإلستعمال
ّ
ّ

STORAGE AND
HANDLING
التخزين
واالستخدام

Store between +2 to +25°C
Keep refrigerated after opening
Do not freeze

INGREDIENTS
المكونات
ّ

PACK SIZES
AVAILABLE
ّ
المتوفرة
األحجام

 مئوية25- 2 تحفظ مب ّردة بدرجة
تحفظ مب ّردة بعد الفتح
تجمد
ّ ال
Cream Cheese
(butter, cow’s milk powder
proteins, salt and lactic acid
starter culture)
Emulsifier salts (E339)
Natural food color (E141)
No rennet or preservatives added

جبنة
، ملح، بروتين حليب بقر مجفّ ف،(زبدة
مستنبت بادئ
)لحمض الالكتيك
)339 ملح مستحلب ( إي
)141 ملون طعام طبيعي (إي
ّ
خال ّية من المنفّ حات والمواد الحافظة

• 400g
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 غ400 •

TRIANGLES

جبنة مثلثات

PRODUCT
FEATURE
مزايا المنتج

• Puck® Cheese Triangles are a blend of cream, milk, and 16 weeks aged
cheddar.
• The product is versatile because of its pasteurization process, Puck®
triangles can remain unrefrigerated for 4 – 5 months.
•
Puck® triangles come wrapped in individual serving sized foiled
wedges and they are packaged in a round flat box, easy to stack, store
and serve.
. أسبوع16 لمدة
ّ • مث ّلثات بوك هي مزيج من القشطة والحليب وجبنة الشيدر المعتّقة
 ويمكن تركها خارج الب ّراد،• جبنة المث ّلثات متعددة االستخدامات بسبب عمل ّية البسترة
. أشهر5-4 لمدة
ّ
• تأتي مث ّلثات بوك ملفوفة بورقة فرد ّية ويتم تعبئتها في علبة مستديرة لتسهيل
.تخزينها وتقديمها

STORAGE AND
HANDLING
التخزين
واالستخدام

Ambient: +2 to +25°C

INGREDIENTS
المكونات
ّ

PACK SIZES
AVAILABLE
ّ
المتوفرة
األحجام

Cheddar Cheese (cow milk, Salt,
Starter Culture, Coagulating Enzyme)
Butter
Skimmed Cow’s milk powder
Emulsifier Salts (E450, E452, E339)
Salt
Water
Stabilizers (E407, E410, E415)
Lactic Acid
Preservatives (E202, E234)

•
•
•
•

 مئوية25-2 تحفظ مب ّردة بدرجة

 مستنبت، ملح،جبنة شيدر (حليب بقر
) انزيم التخ ّثر،بادئ
زبدة
حليب بقري مجفّ ف منزوع الدسم
)339  إي,452  إي,450 أمالح إستحالب (إي
ملح
ماء
)415  إي,410  إي, 407 مثبتات (إي
،حمض الالكتيك
)234  إي,202 مواد حافظة (إي

120g
240g
360g
480g
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 غ120
 غ240
 غ360
 غ480

•
•
•
•

WHITE
CHEESE
جبنة بيضاء

WHITE
CHEESE

جــبنة
بيضاء

PRODUCT
FEATURE
مزايا المنتج

• Made from 100% milk with balancing salt content resulting in the best
Feta cheese for your salads, sandwiches, pies, and soups
• Can be used both in fillings and toppings
• Convenient individual small block in a 500 grams pack for portion
control and to avoid wastage
• Made from 100% natural cow’s milk and not through recombining
• Natural and suitable for both hot and cold applications
• Enables personalized usage (e.g dice, crumble or spread)
 من الحليب ومحتوى ملح متوازن لتعطي أفضل جبنة فيتّا مالئمة للسلطات٪١٠٠ • مصنوعة
.والسندويشات والفطائر والشوربات
.• تستعمل للحشو و االضافات
ّ
.للتحكم بالكم ّية المطلوبة وتجنّب الهدر
بمكعبات صغيرة ومريحة
• متو ّفرة
ّ
. ٪١٠٠ • مصنوعة من حليب البقر الطبيعي الطازج
.• مناسبة لألطباق الباردة والساخنة
.) مدهونة، مفتّتة،(مكعبات
• االستعمال حسب الحاجة
ّ

STORAGE AND
HANDLING
التخزين
واالستخدام

Chilled +3 to +5°C
The product must be stored and distributed chilled
Once opened, store chilled and use within 4-5 days
 مئوية5- 3 تحفظ مب ّردة بدرجة
يجب تخزين وتوزيع المنتج مب ّردًا
 أيام5-4 يبقى المنتج مب ّردًا بعد الفتح ويستخدم خالل

INGREDIENTS
المكونات
ّ

PACK SIZES
AVAILABLE
ّ
المتوفرة
األحجام

Milk
Salt
Acidity regulator (E575)
Microbial rennet

• 500g
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حليب
ملح
ّ
)575منظم حموضة (إي
انفحة ميكروبية
 غ500 •

ALSO
AVAILABLE

DANISH
WHITE

الدانمركيـة
الــبــيــضـاء

PRODUCT
FEATURE
مزايا المنتج

• White Cheese with balanced salt content
• Can be used both in fillings and toppings
• Convenient individual small block in 200g and 500g packs for portion
control thereby avoiding wastage
• Suitable for both hot and cold applications
• Enables personalized usage (e.g. diced, crumble or spread)
.• جبنة بيضاء مع محتوى ملح متوازن
.• تستعمل للحشو واالضافات
ّ
.للتحكم بالكم ّية المطلوبة وتجنّب الهدر
بمكعبات صغيرة ومريحة
• متو ّفرة
ّ
.• مناسبة لألطباق الباردة والساخنة
.) مدهونة، مفتّتة،(مكعبات
• االستعمال حسب الحاجة
ّ

STORAGE AND
HANDLING
التخزين
واالستخدام

Keep refrigerated at 2 - 5°C

INGREDIENTS
المكونات
ّ

PACK SIZES
AVAILABLE
المتوفرة
األحجام
ّ

 مئوية5- 2 تحفظ مب ّردة بدرجة

Pasteurized skimmed cow’s milk
Palm oil
Salt
Acidity regulator
microbial rennet
•
•
•
•

200g
500g
200g light
500g light
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حليب بقر مقشود مبستر
زيت النخيل
ملح
ّ
منظم حموضة
انفحة ميكروبية
 غ200
غ500
 غ قليل الدسم200
 غ قليل الدسم500

•
•
•
•

DANISH
WHITE

الدانمـركية
البــــــــيـــــضــــــاء

PRODUCT
FEATURE
مزايا المنتج

• White Cheese with balanced salt content
• Can be used in both fillings and toppings
• Convenient individual small block in 200g and 500g packs for portion
control and to avoid wastage.
• Suitable for both hot and cold applications. Enables personalized
usage (e.g. diced, crumble or spread).
.• جبنة بيضاء مع محتوى ملح متوازن
.• تستعمل للحشو واالضافات
ّ
.بالكمية المطلوبة وتجنّب الهدر
للتحكم
بمكعبات صغيرة ومريحة
• متو ّفرة
ّ
ّ
.• مناسبة لألطباق الباردة والساخنة
). مدهونة، مفتّتة٫(مكعبات
• االستعمال حسب الحاجة
ّ

STORAGE AND
HANDLING
التخزين
واالستخدام

Keep refrigerated at 2 - 5°C

INGREDIENTS
المكونات
ّ

PACK SIZES
AVAILABLE
ّ
المتوفرة
األحجام

Pasteurized skimmed cow’s milk
Palm oil
Salt
microbial rennet

• 500g
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 مئوية5- 2 تحفظ مب ّردة بدرجة

حليب بقر مقشود مبستر
زيت النخيل
ملح
انفحة ميكرو ّبية
غ٥٠٠ •

تــيـفولــي
TIVOLI
DANISH الدانماركية
WHITE البـــيـــضــاء
PRODUCT
FEATURE
مزايا المنتج

• White Cheese with balanced salt content
• Comes in both Hard and Soft texture
• Can be used both in fillings and toppings
• Suitable for both hot and cold applications
• Enables personalized usage (e.g. diced, crumble or spread).
• جبنة بيضاء مع محتوى ملح متوازن
• متو ّفرة بملمس صلب وناعم
• تستعمل للحشو واالضافات
• مناسبة لألطباق الباردة والساخنة
). مدهونة، مفتّتة،(مكعبات
• االستعمال حسب الحاجة
ّ

STORAGE AND
HANDLING
التخزين
واالستخدام

Keep refrigerated at 2 - 5°C

INGREDIENTS
المكونات
ّ

PACK SIZES
AVAILABLE
ّ
المتوفرة
األحجام

 مئوية5- 2 تحفظ مب ّردة بدرجة

 حليب بقري مجفف مبستر،ماء
Water, pasteurized cow’s skimmed
milk powder, milk protein concentrate ، بروتين الحليب المجفف،منزوع الدسم
powder, palm oil, salt, starter culture, ، أنفحة ميكروبية، روبة، ملح،زيت النخيل
 مستحلب:٤٧١ كلوريد الكالسيوم إي
microbial rennet, calcium chloride.
)(مونو أند دي غليسيرايد أوف فاتي أسيدز
E 471: Emulsifier (mono-and-di.مستخرج من النباتات
dglycerides of fatty acids) originated
from vegetable plants.
• Soft 16kg
• Hard 16kg

ARLA FOODS | HOME OF GREAT BRANDS

 كغ صلب16 •
 كغ ناعم16 •

وايـــــــت اليـــــدي
WHITE LADY
DANISH WHITE الدانماركية البيضاء
PRODUCT
FEATURE
مزايا المنتج

• White Cheese with balanced salt content.
• Comes in both Hard and Soft texture.
• Can be used both in fillings and toppings.
• Suitable for both hot and cold applications.
• Enables personalized usage (e.g. diced, crumble or spread).
• جبنة بيضاء مع محتوى ملح متوازن
• تستعمل للحشو وللزينة
• تستعمل للحشو واالضافات
). مدهونة، مفتّتة،(مكعبات
• االستعمال حسب الحاجة
ّ

STORAGE AND
HANDLING
التخزين
واالستخدام

Keep refrigerated at 2 - 5°C

INGREDIENTS
المكونات
ّ

PACK SIZES
AVAILABLE
ّ
المتوفرة
األحجام

Water, fresh cow’s milk (25%),
pasteurized skimmed cow’s milk
powder (75%), palm oil, salt,
microbial rennet, starter culture.

 مئوية5- 2 تحفظ مب ّردة بدرجة

،)٪٢٥(  حليب بقر طازج،ماء
،)٪٧٥( حليب بقر مجفف مبستر ومقشود
، أنفحة ميكروبية، ملح،زيت النخيل
.مستنبت بادئ

• Hard 16kg
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 كغ صلب16 •

FRESH
DAIRY
PRODUCTS
ألبان وأجبان
طازجة

WHITE
DELICATESSE

وايـــــــــــــت
ديليكاتاس

PRODUCT
FEATURE
مزايا المنتج

Food supplement ready to eat & for cooking sour cream dip.
Main usage: marinating meat & chicken, preparing sauces for artichoke
& spinach. Dipping sauce for Nachos & Tortillas. Can be stuffed in baked
rolls & pies, sheeshBarak & sambousek. Can also be added to pasta &
potato salad. Try it purée with scallions.
.محضر غذائي جاهز لألكل أو الطبخ ساور كريم
ّ
يمكن استعماله لنقع اللحوم والدجاج والشيش طاووق وتحضير صلصة السبانغ
 الشيش برك، ويمكن حشوه في الرقاقات والفطائر،واالرضي شوكي والناشوز والتورتيال
 يمكن تجربته كبوريه مع. المعكرونة والبطاطا، يمكن اضافته الى السلطة.والسمبوسك
.البصل األخضر

STORAGE AND
HANDLING
التخزين
واالستخدام

Keep refrigerated at 2 - 5°C

INGREDIENTS
المكونات
ّ

PACK SIZES
AVAILABLE
ّ
المتوفرة
األحجام

 مئوية5- 2 تحفظ مب ّردة بدرجة

Water
55% pasteurized milk powder
45% pasteurized fresh cow’s milk
Palm oil
Salt
Culture
Sorbic acid (E202)
• 5kg
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ماء
 مسحوق حليب مبستر55٪
 حليب بقر طازج مبستر45٪
زيت نخيل
ملح
روبة
)202 حامض السوربيك( إي
 كغ5 •

SHREDDED
CHEESE
جبنة مبروشة

SHREDDED
PIZZATOPPING
(MOZZARELLA)
PRODUCT
FEATURE
مزايا المنتج

جــبــنــة بــيــتــزا
)توبينغ (موزاريال
مــــبـــــــشـــــورة

TTC Shredded Pizzatopping (mozzarella) stretches when taking a bite
and gives a golden color and a mouth-watering look to your platters. It
is suitable for a wide range of recipes and is perfect for adding one last
magical touch to your delicious meals.
جبنة البيتزا توبينغ (موزاريال) من الطهاة الثالثة تمغط عند األكل وتضفي لونًا ذهبيًا على
. انها تعطي إقبال للشه ّية، مثال ّية إلضافة لمسة سحر ّية.أطباقك

STORAGE AND
HANDLING
التخزين
واالستخدام

Chilled at +2 to 5°
Use within 7 days for best results.

INGREDIENTS
المكونات
ّ

Pasteurized skimmed cow’s milk
Palm oil
Salt
Lactic acid starter culture
Microbial rennet
Potato starch added as an
anti-caking agent

PACK SIZES
AVAILABLE
ّ
المتوفرة
األحجام

 مئوية+5 الى2+ تحفظ مب ّردة بدرجة
 أيام بعد الفتح7 تُستخدم في خالل

• 2000g
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حليب بقر مبستر ومقشود زيت
النخيل
ملح
مستنبت بادئ لحمض الالكتيك
أنفحة ميكروبية
نشاء البطاطس مضاف كعامل
مانع للتكتّل
غ٢٠٠٠ •

SHREDDED
PIZZATOPPING
(MOZZARELLA)

جــبــنــة بــيــتــزا
)توبينغ (موزاريال
مــــبـــــــشـــــورة

PRODUCT
FEATURE
مزايا المنتج

• Puck® Mozzarella is mild shredded cheese with a creamy palate
• Puck® Mozzarella is unique and does not affect the taste of other
ingredients in the pizza
• Customer demands are always met by ensuring the best performance
in terms of: meltability, stretchability, and golden appearance.
.• جبنة موزاريال بوك مبشورة مع طعم سلس وغني
.المكونات األخرى في البيتزا
• فريدة من نوعها وال تؤ ّثر على طعم
ّ
 وسهولة، سهولة الذوبان:•تل ّبي متطلبات الزبائن من خالل ضمان أفضل أداء من حيث
. والمظهر الذهبي،التمدد
ّ

STORAGE AND
HANDLING
التخزين
واالستخدام

Chilled at +2 to +5°C
Use within 7 days for best results.

INGREDIENTS
المكونات
ّ

PACK SIZES
AVAILABLE
ّ
المتوفرة
األحجام

 مئوية5+ الى+2 تحفظ مب ّردة بدرجة
. أيام بعد الفتح7 تُستخدم في خالل

Pasteurized skimmed cow’s milk
Palm oil
Salt
Lactic acid starter culture
Microbial rennet
Potato starch added as an
anti-caking agent
•
•
•
•

200g
500g
1000g
2000g
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حليب بقر مبستر ومقشود زيت
النخيل
ملح
مستنبت بادئ لحمض الالكتيك
أنفحة ميكروبية
نشاء البطاطس مضاف كعامل
مانع للتكتّل
غ٢٠٠
غ٥٠٠
غ١٠٠٠
غ٢٠٠٠

•
•
•
•

جبنة موزاريال
SHREDDED
MOZZARELLA مــــبـــشـــورة
PRODUCT
FEATURE
مزايا المنتج

STORAGE AND
HANDLING
التخزين
واالستخدام
INGREDIENTS
المكونات
ّ

PACK SIZES
AVAILABLE
ّ
المتوفرة
األحجام

• Puck® Mozzarella is mild shredded cheese with a creamy palate
• Puck® Mozzarella is unique and does not affect the taste of other
ingredients in the pizza
• Customer demands are always met by ensuring the best performance
in terms of: meltability, stretchability, and golden appearance.
.• جبنة موزاريال بوك مبشورة مع طعم سلس وغني
.المكونات األخرى في البيتزا
• فريدة من نوعها وال تؤ ّثر على طعم
ّ
 وسهولة، سهولة الذوبان:•تل ّبي متطلبات الزبائن من خالل ضمان أفضل أداء من حيث
. والمظهر الذهبي،التمدد
ّ
Chilled at +2 to +5°C
Use within 7 days for best results.
 مئوية5+ الى+2 تحفظ مب ّردة بدرجة
. أيام بعد الفتح7 تُستخدم في خالل

Pasteurized cow’s milk
Salt
Microbial rennet
Lactic acid culture
Potato starch added as an anticaking agent

حليب بقر مبستر
ملح
مستنبت بادئ منتج لحمض الالكتيك
انفحة ميكروبية
نشاء البطاطس مضاف كعامل مانع
للتكتّل

• 2000g
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غ٢٠٠٠ •

CHEESE
BLOCKS
قوالب جبنة

MOZZARELLA
BLOCK

قالب
موزاريال

PRODUCT
FEATURE
مزايا المنتج

• Low moisture content and slow maturation of the cheese enables a
long shelf life and great shreddability.
• 100% milk fat mozzarella ensures the perfect shredability, meltability,
stretchability and golden appearance.
•محتوى الرطوبة المنخفض والنضج البطيء للجبن يو ّفر للقالب ديمومة طويلة
.وسهولة البرش
.والتمدد والمظهر الذهبي
 والذوبان، حليب كامل الدسم يضمن البرش المثالي٪١٠٠ •
ّ

STORAGE AND
HANDLING
التخزين
واالستخدام

Chilled at +2 to +5°C
Use within 7 days for best results.

INGREDIENTS
المكونات
ّ

Pasteurized skimmed cow’s milk
Salt
Microbial rennet
Lactic acid culture

PACK SIZES
AVAILABLE
ّ
المتوفرة
األحجام

 مئوية5+ الى+2 تحفظ مب ّردة بدرجة
. أيام بعد الفتح7 تُستخدم في خالل

حليب بقر منزوع الدسم ومبستر
ملح
انفحة ميكروبية
مستنبت بادئ منتج لحمض الالكتيك

• 2.3 kg
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كغ٢٫٣ •

قالب بيتزا
تــوبـــيــنغ
)(مــوزاريـال

PIZZATOPPING
(MOZZARELLA)
BLOCK
PRODUCT
FEATURE
مزايا المنتج

• When melted, the cheese will have a golden color and look appetizing:
golden spots on a light surface that is neither dry nor oily.
• Customer demands are always met by ensuring the best performance
in terms of meltability, stretchability and golden appearance.
. تصبح الجبنة ذهب ّية اللون و شه ّية،• عندما تذوب
•تل ّبي متطلبات الزبائن من خالل ضمان أفضل أداء من حيث سهولة الذوبان وسهولة
.الذهبي الشهي
التمدد والمظهر
ّ
ّ

STORAGE AND
HANDLING
التخزين
واالستخدام

Chilled at +2 to +5°C
Use within 7 days for best results.

INGREDIENTS
المكونات
ّ

Pasteurized skimmed cow’s milk
Vegetable oil (antioxidant (E306))
Salt
Microbial rennet
Lactic acid starter culture

PACK SIZES
AVAILABLE
ّ
المتوفرة
األحجام

 مئوية5+ الى+2 تحفظ مب ّردة بدرجة
. أيام بعد الفتح7 تُستخدم في خالل

حليب بقر منزوع الدسم ومبستر
)306 زيت نباتي (مضاد لألكسدة) ( إي
ملح
انفحة ميكروبية
مستنبت بادئ منتج لحمض الالكتيك

• 2.3 kg
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 كغ٢٫٣ •

قالب بيتزا
تــوبـــيــنغ
)(مــوزاريـال

PIZZATOPPING
(MOZZARELLA)
BLOCK
PRODUCT
FEATURE
مزايا المنتج

• TTC Pizzatopping (mozzarella) is unique and does not affect the taste
of other ingredients in the pizza
• Customer demands are always met by ensuring the best performance
in terms of: meltability, stretchability, and golden appearance
المكونات األخرى في
• جبنة بيتزا توبينغ (موزريال) فريدة من نوعها وال تؤ ّثر على طعم
ّ
.البيتزا
 وسهولة، سهولة الذوبان:• تل ّبي متط ّلبات الزبائن من خالل ضمان أفضل أداء من حيث
. والمظهر ذهبي،التمدد
ّ

STORAGE AND
HANDLING
التخزين
واالستخدام

Chilled at +2 to +5°C
Use within 7 days for best results.

INGREDIENTS
المكونات
ّ

PACK SIZES
AVAILABLE
ّ
المتوفرة
األحجام

 مئوية5+ الى+2 تحفظ مب ّردة بدرجة
. أيام بعد الفتح7 تُستخدم في خالل

Skimmed cow’s milk
Palm oil
Salt
Lactic acid starter culture

• 2.3 kg
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حليب بقر منزوع الدسم
زيت النخيل
ملح
انفحة ميكروبية
 كغ٢٫٣ •

EMMENTAL

جـبــنــة
ايمنتال

PRODUCT
FEATURE
مزايا المنتج

•
Emmental is made from pasteurized milk from the Allgäu area,
recognized as one of the best cheese producing areas in Germany
• Traditional starter culture ensures the cheese’s famous big holes
• Produced with natural culture in traditional production process to
ensure the sweet, nutty taste
 الشهيرة بكونها من أفضل،•جبنة إمنتال مصنوعة من الحليب المبستر من منطقة ألغاو
.المناطق المنتجة للجبن في ألمانيا
.•الصناعة التقليد ّية هي العامل األساسي لتشكيل الثقوب الكبيرة في الجبنة
.• أنتجت من خالل عملية تقليد ّية لضمان الطعم الحاد اللذيذ
ّ

STORAGE AND
HANDLING
التخزين
واالستخدام

Chilled: +3 to +5°C
The product must be stored and distributed chilled.
 مئوية+5  الى+3 بدرجة:التبريد
.يجب تخزين المنتج وتوزيعه مب ّردًا

INGREDIENTS
المكونات
ّ

PACK SIZES
AVAILABLE
ّ
المتوفرة
األحجام

Pasteurized Cow’s milk
Bacterial Culture
Salt
Microbial rennet
• ≈ 2.8 kg
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حليب بقر مبستر
مستنبت بكتيري
ملح
أنفحة ميكروبية
 كغ٢٫٨ ≈ •

HAVARTI

جــبــنـــة
هافارتي

PRODUCT
FEATURE
مزايا المنتج

Havarti is a distinctive, creamy and mild yellow cheese made from
fresh milk according to an authentic, traditional Danish recipe. The
consistency is semi-hard and sliceable.

STORAGE AND
HANDLING
التخزين
واالستخدام

Keep refrigerated at 2 - 5°C

INGREDIENTS
المكونات
ّ

PACK SIZES
AVAILABLE
ّ
المتوفرة
األحجام

، مصنوعة من الحليب الطازج. غن ّية بطعمها،هافارتي هي جبنة صفراء فريدة من نوعها
. التماسك شبه ثابت وقابل للتقطيع كشرحات.وفقًا لوصفة دانمركية تقليد ّية أصيلة

 مئوية5-2 تحفظ مب ّردة بدرجة

Pasteurized Cow’s milk
Salt
Lactic acid culture
Microbial rennet

حليب بقر مبستر
ملح
مستنبت بادئ منتج لحمض الالكتيك
أنفحة ميكروبية

• 4.15 kg
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 كغ٤.١٥ •

CHEESE
SLICES
شرائح
جبنة

SLICES شرائح
PRODUCT
FEATURE
مزايا المنتج

With their mild and cheesy taste, Puck® Slices are perfect for burgers
and sandwiches. They melt easily, add a rich taste to your meal and give
an appetizing finish.

STORAGE AND
HANDLING
التخزين
واالستخدام

Keep refrigerated at 2 - 5°C

INGREDIENTS
المكونات
ّ

PACK SIZES
AVAILABLE
ّ
المتوفرة
األحجام

، تذوب بسهولة. شرائح بوك مثال ّية للبرغر والسندويشات،بطعمها المعتدل واللذيذ
ً وتضيف طعمًا غن ّيًا وشك
.ال شه ّيًا ومم ّيزًا على الوجبات

 مئوية5- 2 تحفظ مب ّردة بدرجة

Cheese 49% (Cow’s Milk, Animal
Rennet, Starter Culture, Salt)
Water
Butter
Skimmed Cow’s Milk Powder
Emulsifying Salts (E452, E341)
Powered Cow’s Milk Protein
Salt
Acidity Regulator (E500)
Preservative (E200)

 أنفحة حيوانية، جبن (حليب بقر49%
) ملح،مستنبت بادئ
ماء
زبدة
حليب بقر مقشود مجفّ ف
أمالح إستحالب
)341  إي،452 إستحالب (إي
بروتين حليب بقر مجفّ ف
ملح
)500 منظم حموضة (إي
)200 مادة حافظة (إي

• Regular 200g
• Cheddar 200g
• Light 200g
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 غ عادية200 •
 غ شيدر200 •
غ قليلة الدسم200 •

BLUE
CHEESE
الجبنة الزرقاء

BLUE
CHEESE

جبنة
زرقاء

PRODUCT
FEATURE
مزايا المنتج

Castello Cheese is characterized by a unique and sharp taste and adds
a rich taste to sauces and salads. It is easy to use and has a crumbled
texture which makes it suitable for a wide variety of dishes.
.غني على الصلصات والسلطات
وحد وتضيف طعم
جبنة كاستي ّلو تتم ّيز بطعم فريد
ّ
ّ
. مما يجعلها مالئمة للعديد من األطباق األخرى،هي سهلة اإلستعمال وتتفتت بسهولة

STORAGE AND
HANDLING
التخزين
واالستخدام

Keep refrigerated at 2 - 5°C

INGREDIENTS
المكونات
ّ

PACK SIZES
AVAILABLE
ّ
المتوفرة
األحجام

 مئوية5- 2 تحفظ مب ّردة بدرجة

Pasteurized Cow’s milk
Salt
Cheese culture
Microbial rennet
Penicillium Roqueforti

• 100g
• 3kg
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حليب بقر مبستر
ملح
مستنبت بدئ لحمض الالكتيك
انفحة ميكروبية
بينيسيليوم روكيفورتي

غ١0٠ •
 كغ3 •

Arla Kallassi Foods Lebanon S.A.L.
El Kallassi Center, Aoukar
Beirut, Lebanon
PUCK
PuckArabia
PuckArabia

P.O. Box: 90784 - Jdeideh
Tel. +961 4 54 19 99
Fax. +961 4 54 30 16

LURPAK
LurpakArabia
LurpakArabia

CASTELLO
CastelloCheeseME
CastelloCheeseME

