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P R E M I U M  Q U A L I T Y



 
ماينز عالمة تجارية ملنتجات ألبان عالية الجودة، تم إطالقها  يف 2018

  نتيجة سنوات من الخربة يف هذا املجال توفر ماينز  مذاق مميز من خالل قامئة مبتكرة من منتجات األلبان تناسب مختلف األذواق





Nutrition Facts
Serving Size (100g)

Amount Per Serving

Total Fat 34.9g
    of which saturates 21.7g

Energy 1725kj/416 kcal

Total Carbohydrates 0.1g
    of which lactose 0.1g

Protein 25.4g

Salt 1.9g

Nutrition Facts
Serving Size (100g)

Amount Per Serving

Total Fat 32g
    of which saturates 20.8g

Energy 1618kj/390kcal

Total Carbohydrates  <0.2g
    of which lactose  <0.2g

Protein 25.5g

Salt 1.9g

Natural Red Cheddar

Mainz Natural cheddar made from 100% fresh cow’s milk. 

melting. Which makes it perfect for melting in sauces, sprinkling over salads or smothering over pizzas.

5KG

Natural White Cheddar



  ملح 1.9 جرام

Nutrition Facts
Serving Size (100g)

Amount Per Serving

Total Fat 34.9g
    of which saturates 21.7g

Energy 1725kj/416 kcal

Total Carbohydrates 0.1g
    of which lactose 0.1g

Protein 25.4g

Salt 1.9g

Nutrition Facts
Serving Size (100g)

Amount Per Serving

Total Fat 32g
    of which saturates 20.8g

Energy 1618kj/390kcal

Total Carbohydrates  <0.2g
    of which lactose  <0.2g

Protein 25.5g

Salt 1.9g

Natural Red Cheddar

Mainz Natural cheddar made from 100% fresh cow’s milk. 

melting. Which makes it perfect for melting in sauces, sprinkling over salads or smothering over pizzas.

5KG

Natural White Cheddar

 

  

حجم الحصة 100 جرام

الكميات لكل حصة

القيمة الغذائية

  الدهون الكلية 32 جرام
  منها دهون مشبعة20.8 جرام

  طاقة 1618 كيلوجول \390 سعر حراري  طاقة 1618 كيلوجول \390 سعر حراري

  مجموع الكربوهيدرات<0.2 جرام
  منها لكتوز <0.2 جرام

  بروتين 25.5 جرام

حجم الحصة 100 جرام

الكميات لكل حصة

القيمة الغذائية

  الدهون الكلية 34.9 جرام
  منها دهون مشبعة21.7 جرام

  مجموع الكربوهيدرات0.1 جرام
  منها لكتوز 0.1 جرام

  بروتين 25.4 جرام

  ملح 1.9 جرام

طاقة 1725 كيلوجول \ 416 سعر حراري

 من مراعي أيرلندا الخرضاء حيث األبقار التي ترعي و تتغذى عىل العشب الطبيعي و التي بدورها تعطي لنب طبيعي 100 % عايل الجودة

  و منه يأيت جنب شيدر ماينز الطبيعي  بطعمه الغني و ملمسه الناعم و الكرميي

  ملح 1.9 جرام

5  كجم



 

  

 

حجم الحصة 100 جرام

الكميات لكل حصة

القيمة الغذائية

  الدهون الكلية 22 جرام
  منها دهون مشبعة13.64 جرام

  طاقة 1262.36 كيلوجول \302 سعر حراري  طاقة 1262.36 كيلوجول \302 سعر حراري

  بروتين 28 جرام

  ملح 1.9 جرام

  مجموع الكربوهيدرات<0.2 جرام
   منها لكتوز <0.2 جرام

 

حجم الحصة 100 جرام

الكميات لكل حصة

القيمة الغذائية

  الدهون الكلية 22 جرام
  منها دهون مشبعة13.64 جرام

  بروتين 28 جرام

  ملح 1.9 جرام

  مجموع الكربوهيدرات<0.2 جرام
  منها لكتوز <0.2 جرام

طاقة 1262.36 كيلوجول \ 302 سعر حراري

 من مراعي أيرلندا الخرضاء حيث األبقار التي ترعي و تتغذى عىل العشب الطبيعي  و التي بدورها تعطي لنب طبيعي  %100

   و منه يأيت جنب شيدر ماينز الطبيعي الاليت. نفس الطعم الغني و امللمس الناعم و الكرميي و لكن بدهون و سعرات اقل 

 

5  كجم



200  جم



200  جم

 



5  كجم200  جم
شيدر أحمر طبيعي بالفلفل األحمر

 الشيدر األحمر من ماينز بقطع الفلفل األحمر يف  البداية هتدوق طعم

الشيدر التقليدي ولكن بعد كده هتحس مبتعة الفلفل األحمر الحار





 

حجم الحصة 100 جرام

الكميات لكل حصة

القيمة الغذائية

  الدهون الكلية 34.9 جرام
  منها دهون مشبعة21.7 جرام

  طاقة 1725 كيلوجول \416 سعر حراري 

  بروتين 25.4 جرام

  ملح 1.9 جرام

  مجموع الكربوهيدرات0.1 جرام
  منها لكتوز 0.1 جرام

 جنب من حليب البقر املبسرت و املعتق ملدة تتعدي السنة ويخضع  لعملية تسوية صارمة خالل مراحل النضج املختلفة

  فقط افضل انواع الجنب طعام هو الذي ينتج عنه جنب ماينز شيدر الناضج

   شيدر معتق
2.5  كجم



 

 

 

حجم الحصة 100 جرام

الكميات لكل حصة

القيمة الغذائية

  الدهون الكلية 32 جرام
  منها دهون مشبعة20.8 جرام

  طاقة 1618 كيلوجول \390 سعر حراري  طاقة 1618 كيلوجول \390 سعر حراري  طاقة 1618 كيلوجول \390 سعر حراري

  بروتين 25.5 جرام

  ملح 1.9 جرام

  مجموع الكربوهيدرات<0.2 جرام
  منها لكتوز <0.2 جرام

  هو جنب يحتاج حرفة لجعل طعمه متوازن، و من يتذوقه يصبح املفضل عنده. يتم تصنيفه بصفة مستمرة لضامن جودة استثنائية و طعم غني 

2.5  كجم   ريد اليشسرت







Nutrition Facts
Serving Size (100g)

Amount Per Serving

Total Fat 34.9g
    of which saturates 21.7g

Energy 1725kj/416 kcal

Total Carbohydrates 0.1g
    of which lactose 0.1g

Protein 25.4g

Salt 1.9g

Nutrition Facts
Serving Size (100g)

Amount Per Serving

Total Fat 32g
    of which saturates 20.8g

Energy 1618kj/390kcal

Total Carbohydrates  <0.2g
    of which lactose  <0.2g

Protein 25.5g

Salt 1.9g

Natural Red Cheddar

Mainz Natural cheddar made from 100% fresh cow’s milk. 

melting. Which makes it perfect for melting in sauces, sprinkling over salads or smothering over pizzas.

5KG

Natural White Cheddar

 

  
 

 

 

 
   ماينز الشيدر الطبيعي بالنكهات تحرض من لنب طبيعي 100 %  لتعطي طعم مثايل، ناعم، غني و مليئ بالنكهات

2.5  كجم



 

  

 

 

 

حجم الحصة 100 جرام

الكميات لكل حصة

القيمة الغذائية

  الدهون الكلية 34.9 جرام
  منها دهون مشبعة21.7 جرام

  طاقة 1725 كيلوجول \416 سعر حراري  طاقة 1725 كيلوجول \416 سعر حراري

  بروتين 25.4 جرام

  ملح 1.9 جرام

  مجموع الكربوهيدرات0.1 جرام
  منها لكتوز 0.1 جرام

 

2.5  كجم



200  جم

 



200  جم





 

جنب شيدر مربل جاك

 مزيج لذيذ من الشيدر األحمر واألبيض مع طعم حلو

وخفيف

جنب شيدر معتق أمرييك

 جبنة معتقة غنية و كرميي مع طعم قوي و  ملمس

مرمل

2.5  كجم



 

2.5  كجم

جنب شيدر بيرب جاك

 هي التوازن املثايل بني الطعم اللطيف والحار،

 هيسيب معاك طعم مميز. مثالية للكساديا ,

املقرمشات و الناتشوز





 

 

 

 

 

 

 

 

لحصة المغذيات  نسبة  توضح   ٪ اليومية   الحصة 
سعر  2000 علي  المعتمده  للحميه  بالنسبه   الطعام 

حراري يوميا مستخدمه لنصائح التغذية العامة

القيمة الغذائية
حجم الحصة 100 جرام

  السعرات الحرارية353 سعر حراري

  الدهون الكلية29 جرام

  منها دهون مشبعة 19 جرام

  كوليسترول 75 ملغ

  صوديوم 1146 ملغ

  مجموع الكربوهيدرات 2.3 جرام

  منها االلياف الغذائية 0 جرام

  منها السكر 0.5 جرام

  بروتين 21 جرام

42%

   الجنب الدمناريك األزرق

يتميز الجنب الدمناريك األزرق مع عروقه الزرقاء و الخرضاء بالقوام املفرغ ويكون متامسك ولكن قابل للتقطيع والتفتت قليال. و يعد إضافة مميزة عيل كل مائدة و ألي طبق

   يتمتع مذاقه بتوازن جيد بني الطعم املالح والطعم الحلو لحليب البقر. يبدأ كطعم ناعم، ثم ببطء يظهر حدة الطعم كلام تذوقه اللسان و ينتهي بأثر حادا ومالحا 

3  كجم



 

4  كجم
جنب دمناريك ازرق بالقشطة

 إضافة القشطة ايل الجنب األزرق فن خاص يعطيها قوام ناعم وفخم. مع مزيج متوازن

 من الطعم السلس و الحاد يف نفس الوقت، مع الحفاظ عيل نفس مميزات طعم الجنب

الدمناريك األزرق التقليدي



 

250  جم285  جم

جبنة زرقاء بالزيت

 جبنة زرقاء دمناركية الذعة وحادة منقوعة يف

زيت الزيتون واألعشاب

معجون جنب زرقاء

 معجون الجنب املطبوخ بالجنب الزرقاء من ماينز

 مميز بطعمه اللذيذ و قوامه الكرميي و هو

مثايل للمقرمشات





 

5. 4  كجم180جم
 



 

 

 

Salt 

حجم الحصة 100 جرام

الكميات لكل حصة

القيمة الغذائية

  الدهون الكلية 29 جرام
  منها دهون مشبعة 18 جرام

  طاقة 1654 كيلوجول \389 سعر حراري 

  بروتين 33 جرام

  ملح 1.9 جرام

  مجموع الكربوهيدرات 0 جرام
  منها لكتوز 0 جرام

 ال يطلق عيل الجبنة جرانا بادانو اال اذا كانت مصنعة يف وادي نهر بو يف شامل رشق إيطاليا. و ذلك الن 

وصفة وطريقة تحضري الجرانا بادانو تخضع لحامية املنشأ

يتم فحص جميع أقراص الجرانا للتأكد من ملمسها, طعمها، ورائحتها قبل بيعها

األقراص املوافق عليها فقط هي التي تحصل عيل ختم الجرانا بادانو

 تم تصنيعها يف األصل من قبل كهنة دير سيسرتسيان من الكيارافايل يف القرن

ال21. هذه الجبنة معتقة ملدة التقل عن 9 شهور والتزيد عن 20 شهر

.مشهورة باإلستخدام كجبنة مبشورة عيل املكرونة، الريزوتو السلطة، الشوربة و غريها من االطباق





Mainz  butter comes from the milk of grass-fed cows that are free of 



 

 

 
جنب ماينز املطبوخ  له طعم كرميي ، ناعم و معتدل . مكون من 100 % مكونات طبيعية  ويحتوي عيل مقدار كايف من  الكالسيوم، الربوتني و الفيتامينات

    جنب شيدر ماينز املطبوخ يأيت بنكهات مختلفة  تناسب جميع األذواق و  يجعل طعم الساندويتش مميز

2.5  كجم



 
 
 
 

  3%

 

الطعام لحصة  المغذيات  نسبة  توضح   ٪ اليومية   الحصة 
يوميا حراري  سعر   2000 علي  المعتمده  للحميه   بالنسبه 

مستخدمه لنصائح التغذية العامة

القيمة الغذائية
حجم الحصة 100 جرام

% االحصة اليومية
  السعرات الحرارية317 سعر حراري

  الدهون الكلية23.5 جرام
  منها دهون مشبعة 13.4 جرام

  كوليسترول 90 ملغ
  صوديوم 1320 ملغ

  مجموع الكربوهيدرات 8 جرام

  منها االلياف الغذائية 0 جرام

  منها السكر 6.2 جرام
  بروتين 17 جرام

  36%

  67%
 26%

  55%

   34%
 

2.5  كجم





 

جنب شيدر أبيض مبشور

 يتميز شيدر ماينز االبيض املبشور بنكهة غنية وكرميي.

 تضمن وجبة مثالية لعائلتك مثالية عيل البيتزا, املكرونة

والسلطة

1  كجم

جنب شيدر أحمر مبشور

 ماينز شيدر األحمر املبشور ناعم لكن متامسك مع نكهة

كرميي. ميكن استخدامها فوق البيتزا أو يف السلطة



 



 

 

1  كجم
صوص الجنب اإلنجليزي

 صوص الجنب اإلنجليزي الخاص بنا طعمه خفيف و

 معتدل مع لزعة الشيدر القوية،القوام الكرميي و

اللون أصفر

صوص الجنب األمرييك

 صوص الجنب األمرييك الخاص بنا غني بطعم الجنب

 الشيدر و يتميز بقوام كرميي يجمع بني النكهة

 القوية و امللمس الناعم، ممتاز عيل الربجر او

البطاطس



 

1  كجم
صوص الجنب الكالسيك

 
 صوص الجبنة الكالسيك من ماينز طبيعي  100 %. هو

 صوص محبب لألطفال، ذو قوام كرميي و طعم الشيدر

القوي الحاد

صوص الجنب الدمناريك األزرق

 
 مملح, غني ومميز مع مزيج الذع, جاهز لتقدميه عيل

قطعة اللحم اللذيذ





 

280  جم290  جم

معجون جنب بالتونة

 سربيد جبنة ماينز بالتونة كرميي و غني بطعم

التونة

معجون جنب بالثوم و األعشاب

 جبنة ماينز الكرميي بالثوم و األعشاب لها طعم

مميز و قوي منفردة يف طعهام



 

280  جم280  جم

معجون جنب بالرتافل

 سربيد جبنة ماينز بالرتافل قوامها غني و كرميي

و لها مذاق مميز

معجون سلمون بالجنب

 هو ألذ واطعم جنب بالسلمون. ميكنك فرده عىل

 البيجلز أو الخبز املحمص أو ميكن غمسه يف

املقرمشات





 

حجم الحصة 100 جرام

الكميات لكل حصة

القيمة الغذائية

  الدهون الكلية 82.0 جرام
  منها دهون مشبعة54.0 جرام

  طاقة 3076 كيلوجول \748 سعر حراري  طاقة 3076 كيلوجول \748 سعر حراري

  بروتين 0.6 جرام

  ملح 0.6 جرام

  مجموع الكربوهيدرات0.6 جرام
  منها لكتوز 0.6 جرام

   زبدة غري مملحة

تأيت زبدة ماينز من حليب االبقار  الخايل من هرمونات النمو. زبده ماينز الغري مملحة هي زبدة كرميي طبيعية ذو نكهة قوية ودقيقة

   

10  جم

1  كجم

 

 

 





 

8  جم

1  كجم

 

 

 

املارجرين

املارجرين هي زبدة مصنوعة من زيت عباد الشمس. لها نفس طعم ونكهة الزبدة الطبيعية لكن أخف. تستخدام يف الخبز والطبخ



Q U A L I T Y
M A T T E R S

support@mainzfoods.com
��   يسعدنا تلقي استفساراتكم ع


