SPECIALTY FLOURS
خاص
ّ دقيق

39

Wheat
FACTS

486

730

222

million tons
produced

million tons used for
human consumption

million hectares
harvested

Pristine French Style Bakery Flour (T55)
ﺩﻗﻴﻖ ﺑﺮﻳﺴﺘﻴﻦ ﻟﻠﻤﻌﺠّﻧﺎﺕ ﻓﺮﻧﺴﻲ ﺍﻟﻄﺎﺑﻊ
313586000412

19%

Milled from premium wheats, T55 has medium protein
content perfect for authentic french baguettes and
croissants. Upon baking, it provides great crust color,
uniform shape, long-lasting crispiness, short bite and
open bloom.

f lours

60%

of our total
available
calories

increase in production
needed to feed
9.6 billion by 2050

متوسط مثالي
بمحتوى بروتيني
T55 يتميز
،من القمح الممتاز
ّ
ّ
ً
ً
،جميال للقشرة
لونا
يوفر
الفرنسية
للباكيت
ّ ، عند الخبز.األصلية
ً
ّ
ّ
ً موح
.وتشقق
 مضغة قصيرة،دا
شكال
ّ
ً
ّ

Pristine French Style Patisserie Flour (T45)
ﺩﻗﻴﻖ ﺑﺮﻳﺴﺘﻴﻦ ﻟﻠﺤﻠﻮﻳﺎﺕ ﻓﺮﻧﺴﻲ ﺍﻟﻄﺎﺑﻊ

Pristine Pizza Flour
ﺩﻗﻴﻖ ﺑﺮﻳﺴﺘﻴﻦ ﻟﻠﺒﻴﺘﺰﺍ
313586000409

67

kilograms consumed on
average per person per
year

25 kg

25 kg

Pristine Pizza Flour is milled from selected wheats
with moderate protein content which provides good
foldable characteristics and tolerance to the dough
therefor making it suitable for preparing both thin and
thick crust pizzas.
إن دقيق بريستين للبيتزا مطحون من أنواع مختارة من الدقيق مع
ّ
خاصة للعجين تسمح
يوفر
ّ مما
ّ طواعية
ّ
ّ ،محتوى بروتيني مناسب
.بتحضير قشرة البيتزا الرقيقة والسميكة

313586000410

25 kg

Milled from premium quality soft wheat, T45 is finely
ground, white in color and low in protein. It is suitable
for making high ratio cakes and pastries and allows
end products to be soft and light.
 أبيض اللون وبمحتوى بروتين، مطحون من قمح ناعم ممتازT45
ّ
السكر
 مناسب لصنع الكيك والحلويات التي تحوي على.منخفض
 ويسمح للمنتجات منتهية الصنع بأن تكون ّلينة،أكثر من الدقيق
.وخفيفة
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Wafer Flour
ﺩﻗﻴﻖ ﺃﺗﺎ ﻟﻠﺨﺒﺰ ﺍﻷﺳﻤﺮ

Maida Arabic Bread Flour
ﺩﻗﻴﻖ ﻣﺎﻳﺪﺍ ﻟﻠﺨﺒﺰ ﺍﻟﻌﺮﺑﻲ
313586000223

50 kg

313331000023

Wheat Bran Fine
ﻧﺨﺎﻟﺔ ﺍﻟﻘﻤﺢ ﺍﻟﻨﺎﻋﻤﺔ
30 kg

Bran is a rich source of dietary fiber with a high
nutritional value. This product is available in coarse and
is ideal for whole wheat breads and rolls.
.غذائية عالية
الغذائية مع قيمة
غني لأللياف
إن النخالة مصدر
ّ
ّ
ّ
ّ
متو ّفر بملمس خشن وناعم وهو مثالي لخبز القمحة
ّ هذا المنتج
.الكاملة واللفائف

Chakki Fresh Atta
ﺷﺎﻛﻲ ﺍﻷﺗﺎ ﺍﻟﻄﺎﺯﺝ
313376000010

313331000018

30 kg

Bran is a rich source of dietary fiber with a hugh nuritional value. This product is available in fine texture and
is ideal for whole wheat breads and rolls.
.غذائية عالية
الغذائية مع قيمة
غني لأللياف
إن النخالة مصدر
ّ
ّ
ّ
ّ
متو ّفر بملمس خشن وناعم وهو مثالي لخبز القمحة
ّ هذا المنتج
.الكاملة واللفائف

Local Premium Flour
ﺩﻗﻴﻖ ﺑﻠﺪﻱ ﻣﻤﺘﺎﺯ
25 kg

Chakki fresh atta is 100% stone ground whole wheat
flour made from premium wheats providing
characteristic flavor, softness and taste to the end
products. This is perfect for chappati, roti and fulkas.
 من دقيق القمح الكامل٪ 100 شاكي األتا الطازج مصنوع
مميز
يقدم نكهة وليونة وطعم
ّ
ّ المطحون من القمح الممتاز والذي
. الروتي والفولكا، ّإنه مثالي للشاباتي.للمنتجات منتهية الصنع

313586000089

45 kg

ً
ّ
والمخمر
المسطح الناعم
تماما للخبز العربي
دقيق القمح مناسب
ّ
.مثالي للخبز وخبز البيتا
.مخصب بالحديد وحمض الفوليك
،قليال
ً
ّ
ّ

Fine granulated wheat flour with lower water absorption,
protein, gluten, medium to high gelatinization temperature
of the starch which gives the final product a defined texture
with a specific surface pattern. Ideal for wafer and biscuits,
also for industrial use.
،المحبب الناعم مع قدرة منخفضة المتصاص الماء
دقيق القمح
ّ
متوسطة إلى
جيالتينية
 درجة حرارة، اللزاجة الباردة، الغلوتين،البروتين
ّ
ّ
ً
محدد
ممي ًزا بنمط
عالية للنشا والتي تعطي المنتج النهائي
ّ
ّ نسيجا
ً
ً
ً
 البسكويت، مثالي للويفر.محسنة
وقضمة
ملمسا
،طعما
،للواجهة
ّ
. كما يمكن استخدامه للبانكيك،ورقائق الشوكوال

Biscuit Flour
ﺩﻗﻴﻖ ﺍﻟﺒﺴﻜﻮﻳﺖ

Durum Semolina Coarse
ﺳﻤﻴﺪ ﺩﻭﺭﻭﻡ ﺧﺸﻦ

Wheat flour perfectly suitable for soft, slightly leavened
Arabic flatbeads enriched with iron and folic acid.
Perfect for khubuz and pita breads.

Wheat Bran Coarse
ﻧﺨﺎﻟﺔ ﺍﻟﻘﻤﺢ ﺍﻟﺨﺸﻨﺔ

313844000004

313319000006

50 kg

Soft, low protein flour, milled from a special selection of
wheat varieties. Depending on the process and recipe
used it produces the desireable texture. Ideal for sweet
and semi-sweet biscuit doughs.
خاصة
ّ  مطحون من تشكيلة،دقيق ناعم منخفض البروتين
 ينتج النسيج المطلوب بحسب الوصفة.من أصناف القمح
ّ
واألقل حالوة
 مثالي لعجينة البسكويت الحلو.وطريقة استخدامه
ّ
ولمصنعي البسكويت الصناعي الذين يرغبون باستخدام نوع واحد
.من الدقيق لتلبية أنواع أخرى من البسكويت

313445000013

50 kg

A coarse grind of high-protein durum wheat with a
good source of carotenoids (natural antioxidents). It is
perfect for making Arabic sweets, sooji, ahlwa, upma
and rawa dosa and enhances the color and flavor of
breads, pizza crust and pasta.
جيد من
دقيق الدوروم مطحون خشن
ّ وغني بالبروتين ومصدر
ّ
مثالي لصنع الحلويات
.)طبيعية لألكسدة
الكاروتينات (مضادات
ّ
ّ
، كما يعزّ ز لون الخبز ونكهته، أبما وروا دوسا، حلوة، سوجي،العربية
ّ
.قشرة البيتزا والباستا

Atta Brown Bread Flour
ﺩﻗﻴﻖ ﺃﺗﺎ ﻟﻠﺨﺒﺰ ﺍﻷﺳﻤﺮ
50 kg

White flour with good stability, milled from high-quality
medium-hard wheat. Used for soft breads such as
samoon, hamburger buns, pan breads and for blending
with other flours.
متوسط
 مطحون من قمح ممتاز،جيد
ّ
ّ دقيق أبيض مع ثبات
السمون وخبز الهمبرغر وخبز
 ُيستخدم للخبز الناعم مثل.الصالبة
ّ
.البان كما للمزج مع أنواع أخرى من الدقيق

313310000068

50 kg

Premium-quality brown flour milled from cleaned,
sound, hard red or white spring wheat with increased
fiber, minerals and antioxidants content. This product
is ideal for whole wheat flat breads, ragag, khamir,
chapatti, tandoori roti, poori and paratha.
ّ
 أحمر، سليم،منظف
دقيق أسمر ممتاز مطحون من قمح ربيعي
المعدنية والمواد المضادة
 األمالح، مع زائد من األلياف،أو أبيض
ّ
ّ
،المسطح ذو القمحة الكاملة
 هذا المنتج مثالي للخبز.لالكسدة
. بوري وباراتا، تندوري روتي، شاباتي، خمير،راغاغ

Maida Emigrain Flour #1 Star
 ﻧﺠﻤﺔ1# ﺩﻗﻴﻖ ﻣﺎﻳﺪﺍ ﺃﻣﻐﺮﻳﻦ
313586000055

50 kg

White flour with good stability, milled from high-quality
medium-hard wheat. This product is used for sliced
breads and for blending with other flours.
متوسط
 مطحون من قمح ممتاز،جيد
ّ
ّ دقيق أبيض مع ثبات
السمون وخبز الهمبرغر وخبز
 ُيستخدم للخبز الناعم مثل.الصالبة
ّ
.البان كما للمزج مع أنواع أخرى من الدقيق
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