برانتاني
لخدمات المنتجات الغوائية
رواد في تصننننننننيع المكروننننة  ,الشنننننننعرينننة ,
البسننننكويت  ,المقرمشننننات والمنتجات المشننننكلة
بالبثق

اجعل منتجك مميز وس ن ل التصنننيع وجواو ووو
سعر تنافسي.

برانتاني
خبرائك في تصنيع المكرونة –الشعرية-
الكسكسي-البسكويت &المنتجات المشكلة بالبثق

خدمات المكونات اإلضافية المحسنة للمكرونة
والشعرية والكسكسي :
إننا نقدم باقات متنوعة من المكونات اإلضافية فكل نوع
مصنوع خصيصاﹰ ليالئم نوع المادة الخام ونوع ماكينة
التصنيع.

نبوة عامة :
 تعد المكرونة والشعرية والكسكسي من فئاتالطعام األساسية السريعة النمو في جميع أنحاء
العالم  ,كما يتم است الك هوه المنتجات يومياﹰ من
قبل معظم الناس في جميع دول العالم.
 المواد الخام مثل القمح اليابس يتعرض لتفاوتأسعار بدرجة كبيرة وحتمياﹰ سيؤثر ولك علي
المصنعين .لكن مع خدمات برانتاني سيتمكن
عمالئنا من تثبيت جودة منتجات م وكولك أرباح م
في نفس الوقت حيث يمكن م استخدام المواد الخام
المحلية المتاحة لدي م مع القدرة علي تحقيق
الجودة المثالية و كسو رضاء المست لكين .

خدماتنا:
o
o
o
o
o
o
o

خدمات المكونات اإلضافية المحسنة
خدمات األبتكار واألبداع
خدمات تصميم المنتج
خدمات دراسة الجدوة األقتصادية والخطط
التجارية
خدمات االستشارات التقنية
مركز تطبيق للمنتجات( المكرونة و
وجبات اإلفطار والنتجات المشكلة بالبثق)
خدمات أبتكارية لوجبات اإلفطار
والسناكس

منتجاتنا :
 oمحسنات الطعم واللون للمكرونة والشعرية
والكسكسي
 oخدمات ابتكارية للمكرونة
 oالصحة والرياضة

محسنات المكرونة – الشعرية & الكسكسي
لقد قمنا بدراسات عديدة علي كل أنواع المواد الخام و ابتكرنا حلوالﹰ لكل نوع .

خطوط إنتاج محسنات المكرونة
اسم المنتج

الوصف

 prematuraيعطننننننني قنننننننوام احسنننننننن وبنينننننننة
تركبينننننننننة أفضنننننننننل واستشنننننننننعار
Base
منننننننواأ ولنننننننون أفضنننننننل بكثينننننننر
للمكرونننننننننننننننننننننة والشننننننننننننننننننننعرية
والكسكسي
 prematuraPيعطننننني قنننننوام احسنننننن ولزوجنننننة
أقنننننننل وبنينننننننة تركبينننننننة ولنننننننون
lus
أفضننننننننل للمكرونننننننننة والشننننننننعرية
والكسكسننننننننننننننني  ,مخصصننننننننننننننناﹰ
للمواد الخام ال شة

Tapioco
Base
Tapioco
plus

يعطنننني قننننوام احسننننن وبنينننننة
تركبية أفضل
يعطننننننننننني قنننننننننننوام احسنننننننننننن
ولزوجننننننننننة أقننننننننننل وبنيننننننننننة
تركبينننننننة أفضنننننننل للمكروننننننننة
والشننننننننننعرية والكسكسنننننننننني ,
مخصصننننننناﹰ للمنننننننواد الخنننننننام
ال شة
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تقليل
الثبات اللزوجة

تقليل
المتانة التكلفة

++

DW/SW/HW

+

+

+

+

+++

DW/SW/HW

++

++

++

++

-

HW/SW

++

++

++

++

-

DW/SW/HW

+++

+++

+++

+++

/Cassava/
Corn/Rice

Tarabia
Sbiriguda

Antani
Stuzzica
line

للنننننننندقيق

حننننننننل مخصننننننننو
ال ش جداﹰ
خنننننننننط انتنننننننننا مخصنننننننننو
حينننننننث انننننننن يعطننننننني قيمنننننننة
غوائيننننننة كبيننننننرة للرياضننننننيين
واألطفنننننننننننال و األشنننننننننننخا
النننننننننننوين يتبعنننننننننننون نظنننننننننننام
غوائي خا
يعطننننننننننني لنننننننننننون أفضنننننننننننل
ولمعانننننننناﹰ أكثنننننننر للمكروننننننننة
والشعرية والكسكسي
خنننننننننط انتنننننننننا مخصنننننننننو
لمواد الخام المحلية
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يقدر المست لكين اليوم نمط الحياة
الصحية كثيراﹰ مع التركيز علي
التغوية الصحية والرياضة .
تقدم برانتاني محسنات ومكونات
إضافية طبيعية  %011وبولك
ستالئم ووأ المست لكين .

قنامنت برانتناني بدراسنننننننات متطورة
بننننالنننمنننزينننج بنننينننن  Sbirigudaو
 Stuzzicaإلنتننننا خطط جنننندينننند
مخصنننننننصننننننناﹰ لتحسنننننننين المكرونننة
والشنننننننعرينننة ووجبنننات اإلفطنننار و
السننننننننناكس وتندعيم نا بالفيتامينات ,
أوميجننننا  , 3األلينننناف الطبيعيننننة ,
مضنننننننادات األكسننننننندة و البروتيننات
الطبيعية .

إننا نرتقي بالمواد الخام المحلية
وولننك بننجنتننا منتجننات متميزة
ومبتكرة .

وجبات األفطار والسناكس المشكلة

خطوط إنتاج محسنات وجبات اإلفطار والسناكس
اللون
&
اللمعان

اسم المنتج

الوصف

Apollo

تحسننننننننين البنيننننننننة التركيبيننننننننة
ونعومننننننة العجننننننين و تحسننننننين
الطعم

+

Demetra

تحسننننننننين البنيننننننننة التركيبيننننننننة
ونعومننننننة العجننننننين و تحسننننننين
الطعنننننم وااللنننننون والنننننتحكم
بالشكل

+++

Zeus

خننننننط انتننننننا مخصننننننو
علننننننني حسنننننننو التطبينننننننق
مثننننننننننننننننل المنننننننننننننننن كوالت
الرياضية والجرنولة

++

المادة الخام

الثبات البنية امتصا
&الطعم الزيوت
+++

دقيق قمح /دقيق فتات
البطاطس/حبيبات
قمح /دقيق ورة/
أرز/كسافا/التابيوكا/
وغيرهم...
++
دقيق قمح /دقيق فتات
البطاطس/حبيبات
قمح /دقيق ورة/
أرز/كسافا/التابيوكا/
وغيرهم...
دقيق قمح /دقيق فتات +++
البطاطس/حبيبات
قمح /دقيق ورة/
أرز/كسافا/التابيوكا/
وغيرهم...
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مخصنننننننننننننن ألغويننننننننننننننة
األطفنننننننننننننننال والننننننننننننننندقيق
المط ي جزئياﹰ

+

دقيق قمح /دقيق فتات +++

++

-
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 Poseidonمخصننننننننننن للسنننننننننننناكس
المصننننننوعة مننننننن السننننننمك
والجمبري

+

+++

+++

+++

+

Estia

البطاطس/حبيبات
قمح /دقيق ورة/
أرز/كسافا/التابيوكا/
وغيرهم...
دقيق قمح /دقيق فتات
البطاطس/حبيبات
قمح /دقيق ورة/
أرز/كسافا/التابيوكا/
وغيرهم...

البسكويت والمقرمشات
مع خدمات برانتاني للمكونات اإلضافية المحسنة
سوف تحصل علي تجربة فريدة إلنتا بسكويت
رائع .

تقدم برنتاني خدمات و حلوالﹰ فعالة حيث تقوم بدراسنننة جوانو عديدة لإنتا والمواد الخام والجودة حتي
تتمكن من مساعدة عمالئ ا من تحقيق األهداف المرغوبة .
تقف برنتناني بجناننو عمالئ ا بدءاﹰ من اتخاو قرار التصننننننننيع الختيار المواد الخام لإنتا للتعبئة والتغليف
وولك لتحقق سوياﹶ مع عمالئ ا افضل المنتجات وافضل تكلفة انتاجية .

تفضلوا بزيارة مركز التطبيق لدينا

اعملوا معنا لتحقيق حلوالﹰ مخصوصة وتنمية أبتكارية

تمتلننننننننننننك برانتنننننننننننناني معمننننننننننننل
اختبنننننننننار لتطبينننننننننق المنتجنننننننننات
المشننننننكلة بننننننالبثق ومقننننننره فنننننني
مدينة كيشيناو بمولدوفا.
المعمنننننننننننل مج نننننننننننز ب حننننننننننندث
التقنينننننننننات الالزمنننننننننة إلختبنننننننننار
جمينننننع أننننننواع المنننننواد الخنننننام و
تحنننننننننننننت مختلنننننننننننننف جمينننننننننننننع
الظروف.

المحطننننننننننننننننننات التجريبيننننننننننننننننننة
والمجففننننننننننننننننات للمكروننننننننننننننننننة
والسننننننننننناكس التنننننننننني تملك ننننننننننا
برانتننننناني تمكن نننننا منننننن محاكننننناة
وتجربننننننننننة عمليننننننننننة اإلنتننننننننننا
الخاصننننننننننننة بكننننننننننننل عميننننننننننننل
واختبنننننننننننار األبتكنننننننننننار كمنننننننننننا
يمكن نننننننا منننننننن تصنننننننحيح بعننننننند
المعننننننايير فنننننني بيئننننننة سننننننلمية و
موفرة للتكلفة .

بواسنننننننطة المعمنننننننل وو السنننننننعة
األنتاجيننننننة والتحليليننننننة الشنننننناملة
والواسنننننننعة المننننننندي  ,تسنننننننتطيع
برانتننننننننننناني منننننننننننن مسننننننننننناعدة
عمالئ ننننننا فنننننني مجننننننال البحننننننث
والتطننننننننننننننننننننوير وابتكننننننننننننننننننننار
المنتجننننننات الحديثننننننة باإلضننننننافة
إلننننننني دراسنننننننة األسنننننننواأ قبنننننننل
إطالأ المنتجات الجديدة.

Strada Bucovinei, 72
MD-7173 Chisinau, Moldova
Tel: +323 01 529 519
Tel: +323 25 511 537
Tel: +735213 7525529

برانتاني
لخدمات المنتجات الغوائية

info@perantani.com
customerservice@perantani.com
WWW.PERANTANI.COM

