
 

 



 جدول مواد اولیه مورد تایید در انالیز مواد غذایی  -9-1       
 

 تأیید مورد مشخصات و ماركها كاال نوع ردیف

 1121برنج هندی  برنج 1

 برزیلی منجمد گوشت 2

 دامپزشكی مجوزبا  ی شده بندی بسته مرغ 3

 ، مجیدرعنا ،دلند، سمیه،تبرک ،رضوی ممتاز گوجه رب 4

 ، سمیه،تزرونادر یك، و یك آبلیمو 5

 سمیرا،زر  مانا، ، تك ماكارونی 6

 جهت نمكدانها ،تصفیه شده بدون ید جهت پختیددار شده تصفیه نمك 7

 ،ایلیكا،پردیس، هواناشبنم ، تحفه ماهی كنسرو 8

  بسته بندی شده با مجوز بهداشتی  تكنفره شوری، ترشی 9

 ، بینالود،پریشادپگاه كاله، هراز، گرمی 90 نفره تك ماست 10

 ، هرازچوپان، گرینه،پگاهبینالود، كاله،  سی سی 280 نفره تك دوغ 11

 ، اسپرس،تامیناچین كشت ویك، یك نفره تك عسل 12

 ،  مارک مورد تایید كارشناسباز عقاب، نفره تك  حلواشكری 13

 ح،هراز، صبا كاله نفره تك پنیر 14

 ، اسپرس ،تامینایك و یك چین، كشت نفره تك مربا 15

 بندر عباس، شیالن كیش ، بیستون، تحفه ماهی قزل آال 16

 ،آفتاب ،غنچه،بهارگیتاالدن،الدن طالیی، ورامین، روغن 17

 ، كاله، گوشتیرانمیكایلیان مام ،رباط، و كالباس خشكفالفل و همبرگر 18

 ، سمیهكامبیز كشك 19

 شده بسته بندی سماق 20

 شهرزاد، دوغزال، گوزلگلستان، چای كیسه ای 21

 ، برادرانشكلی، میهن كره 22

 رعنا، كاله، كوچین و قرمزو انار مایونزسس  23

 ، رعنا، اصالت، یك و یك ، مجیدرضوی ممتاز و ذرت نخود فرنگی 24

 صباح، كاله، هراز خامه 25

 تكدانهسان استار، آبمیوه 26

 میهن، پگاه، كاله سی سی 200شیر تك نفره 27

 بسته بندی و بوجاری شده با كد بهداشتی حبوبات 28

 سرگل قائنات، نوین زعفران، سحرخیز زعفران 29

 بسته بندی مورد تایید كارشناس-نامی نو  ساالد الویه تك نفره 30

 بسته بندی مورد تایید كارشناس ساالد ماكارونی تكنفره 31

 بسته بندی مورد تایید كارشناس ششینسل مرغ -ناگت مرغ  32

 كارشناسبسته بندی مورد تایید  -% 70بریون  لقمه كباب  33

 بسته بندی مورد تایید كارشناس-كاله  -ب آ –مام  فالفل 34

 بامادا )سوپر( زیتون 35

 بسته بندی مورد تایید كارشناس ساالد شیرازی –ساالد فصل  36

ماست و  –ماست میوه ای  -ماست موسیر 37

 سبزیجات

 بسته بندی مورد تایید كارشناس

 کارشناس خرد شده مورد تاییدشسته و کلیه سبزیجات مورد استفاده پاک شده  سبزیجات 38
 


