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. لبن كامل الدسم سريع الذوبان

.لبن كامل الدسم

.لبن كامل الدسم نباتى الدهن

.لبن منزوع الدسم منخفض الحرارة

. لبن منزوع الدسم متوسط الحرارة

.لبن منزوع الدسم جزئيًا - مخيط اللبن

.شرش منزوع االمالح

.شرش ُمحلى

.شرش برميات

. الكتوز

.بروتين لبن مركز

.بروتين شرش مركز

. بروتين شرش ايزوليت

.بروتين كازين

.جبن شيدر

.زبدة طبيعية غير مملحة

.دهن لبن ال مائى

. السمن 

.بديل زبدة كاكاو - حشو

.بديل زبدة كاكاو - تغطيس

.بديل زبدة كاكاو - صب

.زيت جوز هند

.زيت نواة نخيل

.اولين نواة نخيل

.شورتننج

.زيت الشوكوالتة السائلة
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منتجــات األلبــان 
زيوت و دهون 

نباتية

يمكن إستيراد اصناف اخرى بالطلب



.بروتين صويا ايزوليت

.بروتين صويا مركز

(TVP) صويا مجروش.

.صويا قطع

.دقيق الصويا

.ليسيثين الصويا

.جلوتين القمح

.بروتين ارز مركز

.بروتين بازالء مركز

.مجروش البازالء

.كاكاو بودره طبيعيى

.كاكاو بودره قلوى - بنى فاتح

.كاكاو بودره قلوي - بنى

.كاكاو بودره قلوى - احمر غامض

.كاكاو بودره قلوي - بنى غامق

.كاكاو بودره قلوي - اسود

.عجينة كاكاو طبيعى

.عجينة كاكاو منزوعة الرائحة

.زبدة كاكاو طبيعى

.زبدة كاكاو منزوعة الرائحة
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منتجات الصويا 
و بدائلها

منتجات الكاكاو 

يمكن إستيراد اصناف اخرى بالطلب



.حمض األسكوربيك

.حمض اإلريثوربيك

.ملح الليمون مائى

.ملح الليمون ال مائى

.ثالثى سترات الصوديوم

(GDL) جلوكونو دلتا الكتون.

.بربيونات الكالسيوم

.بنزوات الصوديوم

. سوربات البوتاسيوم

.حمض السوربيك

.حمض الالكتيك

.ديكستروز ال مائى

.ديكستروز  مائى

.مالتو ديكسترين

.سوربيتول سائل

.مستخلص الشعير

.نشا بطاطس

.نشا ذرة
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نشويات و

مواد حافظة /مواد تحلية

مضادات أكسدة

يمكن إستيراد اصناف اخرى بالطلب



(DMG) أحادي الجلسريد.

(PGE) استرات متعددة الغليسيرول.

(SE) استرات سوربيتان.

(SSL) الكتيالت ستيرويل الصوديوم.

.مبلورات الدهون

(PGPR) ريسينوالت متعددة الغليسيرول.

.مثبتات ايس كريم

.مثبتات زبادى

.مثبتات كريمة طبخ

.مثبتات كريمة مخفوقة

.نشا معدل - بارد

.نشا معدل - سخن

.بكتين - منخفض الميثوكسيل

.بكتين - عالى الميثوكسيل

.صمغ الغار

.صمغ الزنتان - 80

.صمغ الزنتان - 200

.كربوكسي ميثيل السليلوز 1500

.كربوكسي ميثيل السليلوز 5000

.اجار اجار

.فانيليا

.إيثيل فانيلين

.مالتول

.إيثيل مالتول

.زيت نعناع

.منتول

99% - (MSG) مونو صوديوم جلوتامات.

80% - (MSG) مونو صوديوم جلوتامات.

(I+G) ثنائى جوانيالت و اينوزينات الصوديومI.

(GMP) ثنائى جوانيالت الصوديوم.

(IMP) ثنائى اينوزينات الصوديومI.

.ثنائى اسيتات الصوديوم
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المستحلبات/

المثبتــات 

محسنات
طعــم ورائــحة 

يمكن إستيراد اصناف اخرى بالطلب
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.حمض الستياريك

.جلسرين

 (MPG) مونو بروبلين جليكول.

.زيت بارافين

(K7) امالح الفوسفات.

.بيروفوسفات حامض الصوديوم

.فوسفات ثالثي الكالسيوم

زيوت معدنية 

امالح

فــوسفـــات 

.كرياتين مونوهيدرات

.ملمعات للشيكوالتة

.ملمعات للملبس 

.عجينة بندق

.بياض البيض

.مهروس المانجو 

منتجــات آخرى 
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كيماويات من

زيــوت نبــاتية 



للتواصل معنا

Customer.service@bellfoods.com.eg
www.bellfoods.com.eg

www.facebook.com/algaras.bellfoods

المكتب الرئيسي : ٣٠  ٢/١٣١٣٥٨٤    
فرع القاهرة : ٠٢ ٠٦/٢٤٥٠١٩٢٢

المكتب الرئيسي : ٣ شارع علي أمين ماهر – العطارين – اإلسكندرية .
فرع القاهرة : ٣ب شارع النزهة – مدينة نصر – القاهرة .
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