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الجودة
 تم اختيار موردين
  معتمدين، بدون
 استخدام اى مواد

 حافظة وبخط انتاج
اوتوماتيىك

التقاليد
 يتم حشو املعجنات
 بالبيض، هكذا كام
 علمنا التاريخ وكام

نعمل منذ ثالثة اجيال

 خطوط االنتاج
 هى خطوط

 متصلة. ال تخضع
 املنتجات ألى تلوث

 برشى بدء من
 خلط الحشوات
 واملعجنات حتى

 تعبئة املنتج
 النهايئ. وعند

 انتهاء االنتاج يتم
 تفكيك خط االنتاج
 وتنظيفه باملطهرات

 وىف نهاية اليوم
 يتم تعقيم املصنع

.بالكامل

االمتياز

 تقاليد عريقة، جودة
معتمدة ومتطورة
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 مصنع لومباردينى للرافيوىل متواجد ىف السوق منذ
 خمسون عاما ويتم ادارته حاليا من قبل الجيل

 الثالث ىف عائلة لومباردينى. فبدأ االجداد، بيرتو
 وجوليا، النشاط ىف عام 1957 بصناعة التورتيلينى

 الرومانية والالزانيا بطريقة حرفية وتوزيعها ىف
 البالد املجاورة.  اقنع نجاح املنتجات االبن لوتشانو

 وزوجاته جايا باالستمرار ىف االنتاج. فقد قاموا
 بتعديل املختربات وتعزيز مصانع االنتاج والتعبئة
 والحقا اضافوا اشكال جديدة للمعجنات الطازجة

 وبعض االطعمة الخاصة باألقاليم االيطالية من اجل
.توسيع السوق الخاص بهم

 واليوم يسري األحفاد، لوكا وستافنو، عىل نفس خطى 
األجداد واألباء

لدينا التزام ثابت وهو

لدينا التزام راسخ للحفاظ عىل التقاليد الحرفية للجودة
يف السوق العاملية

تاريخ

الرشكة
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 التقاليد القدمية اآلن
 يضمن التحكم االوتوماتيىك واإلرشاف املبارش من قبل

 اصحاب املصنع ) عىل مدى ثالثة أجيال( جودة انتاج مثيل
ومستمرة

املطبخ االيطاىل ومتيزه املعروف
 نضمن ايضا  يتم اختيار املوردين بعد اخضاعهم ألنظمة جودة منهجية سواء من

 قبل فنيي املصنع او من قبل معامل التحاليل الخارجية، باالضافة اىل وصفات
 الحشوات املجربة والتى فرضتها تقاليد الصنعة منذ عرشات السنني والخلو التام

من أى مواد حافظة



 نعمل منذ عام 1995 وفق معايري نظام تحليل املخاطر
 التى صبحت ىف عام ، HACCP ونقاط التحكم الحرجة
 1999 اجبارية، وىف عام 2005 تم اعتامد شهادة الجودة

 ايزو 9001/2000. ونعمل منذ عام 2008 وفق معايري
  و كونسورتيوم التجزئة الربيطاين IFSالغذاء العاملى

BRC

 شهادة ايزو 22000 “نظم إدارة سالمة“
 الغذاء هو معيار اختيارى غري اجبارى

 .للحصول عىل شهادة نظم ادارة سالمة
األغذية

الشهادات
 يعترب ايزو 9001 معيار عاملى معروف عامليا

إلدارة الجودة

  حصلنا عىل شهادة كونسورتيوم التجزئة الربيطاين
BRC بقدير “A” ( جودة املنتجات)

 لسالمة األغذية يف عام BRC تم إعداد املعيار العاملي
 1998 لضامن خضوع املنتجات ذات العالمة التجارية

 ملعايري الجودة املحددة جيدا ومبا يتفق مع الحد األدىن
 من املتطلبات. وميكن تشبيه هذا املعيار باالتفاق الذي

.يربط املوردين املؤهلني برشكة لتوزيع

 واحد من املعايري املرتبطة  بسالمة الغذاء ومعرتف به من
 وهى مباردة ،)GFSI( قبل املباردة العاملية لسالمة الغذاء

 عاملية تهدف بشكل اسايس لدعم وتعزيز سالمة الغذاء
. عىل جميع مراحل سالسل التوريد

 إيل تسهيل االختيار IFS  يهدف معيار الغذاء العاملى
 الدقيق ملوردى الغذاء ذو العالمة التجارية ىف

  االسواق العمالقة للبيع بالتجزئة، عىل اساس قدرتهم
 عيل توريد منتجات آمنة بالتوافق مع مواصفات

 التعاقد ومتطلبات القانون. يحدد هذا املعيار
 املكونات الخاصة لنظام اإلدارة القائم عىل الجودة

 وضامن تعقيم ونظافة املنتجات. كام يؤخذ هذا
 املعيار ىف االعتبار عند تخطيط وتنفيذ نظام تحليل

.HACCP املخاطر ونقاط التحكم الحرجة
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منوذج تغذية مثاىل

حمية البحر االبيض املتوسط

 صاغ الطبيب االمريىك انسل كيز مصطلح حمية البحر االبيض املتوسط ىف
 الخمسينات عندما وصل اىل سالرنو عام 1945 مع وحدته االمريكية. خالل اقامته

 ىف ايطاليا، اكتشف كيز أن ىف كل بالد حوض البحر املتوسط ، يتعرض السكان
 بشكل طفيف ألمراض القلب. وارجع كيز السبب اىل الحمية املتبعة ىف هذه

 البالد، وهى بالرغم من كونها حمية بسيطة إال انها كانت غنية مبكونات عذائية
 طيبة ومفيدة، بدون اإلكثار من السكريات واللحوم الحمراء. وبعد عودة كيز
 اىل الواليات املتحدة اصدر كتاب حول فوائد الحمية املتوسطية. ىف عام 2011

اعتربت اليونسكو الحمية املتوسطية تراث انساىن معنوى

حيث تحرتم منتجاتنا مبادئ هذه الحمية متاما...

 وفق العديد من الدراسات، اتباع الحمية املتوسطية يجلب العديد من
 الفوائد. فهى تساعد عىل الوقاية من امراض القلب واألورام و ايضا انواع من
 الحساسية والربو. يحمى ايضا هذا النظام الغذايئ املخ ويساعده عىل تجنب

التدهور اإلدرايك عن طريق تأخري الشيخوخة الطبيعية والخرف



مبادئ حمية البحر املتوسط
 مع حمية البحر االبيض املتوسط ميكن استهالك املعجنات ىف وجبة اساسية او

 اكرث، كل يوم، وبينام ميكن تقديم طبق رئيىس اول وثاىن ىف الوجبة، ميكن للوجبة
 االخرى ان تتكون من طبق واحد. يجب االقتصاد ىف تناول البيض بحيث ال يتعدى

 بيضتني ىف االسبوع. يفضل تناول الجنب منخفض الدسم، ولحم مرة واحدة ىف
.االسبوع

 متثل منتجات الرشكة،
 ذات حجم 125 جرام
 وتحتوى عىل متوسط
 350 سعرات حرارية،

 وجبة غذائية كاملة
  ممتازة: باستا وحشو،

 وهى وجبة شهية ولكنها
 تحتوى عىل سعرات

 حرارية اقل بنسبة 30%
 مقارنة بأى وجبة عادية،

 مام يساعد عىل اتباع
 نظام غذايئ منخفض

السعرات الحرارية %30-.السعرات

بنكهة 
حمية صحية

 ميثل البيض نسبة %12 من املنتج النهاىئ: اى يحتوى املنتج 125 جرام
 عىل 15 جرام من البيض وعىل مدار االسبوع  105 جرام مام يعادل وزن

،بيضتني
.مع االحرتام الكامل لربنامج حمية البحر املتوسط



التجزئة صناعة الضيافة البيع بالجملة

 نستطيع تقديم اشكال وأوزان
 متعددة للعبوة ألسواق التجزئة:
 عبوات بالستيكية شفافة) 250

 جرام و500 جرام( و صواىن
    مزدوجة ) 2 * 125 جرام(،

واكياس 500 جرام

 ملواجهة طلب اسواق الضيافة
 والفندقة فكرنا ىف عجينة معينة
 تحافظ عىل جودة الطهي بعد

 التجميد. نقدم اكياس عبوة
 1 كيلو و 3 كيلوجرام وميكن

 تقديم املنتجات سواء طازجة او
مجمدة

 اما عن اسواق الجملة، نقدم
 اشكال متعددة من االحجام

 واألوزان: اكياس فئة 500
جرام، 1 و 3 كيلوجرام
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اسواق بيع التجزئة الضخمة العالمة الخاصة

 ولقد خصصنا ألسواق بيع
 التجزئة الخاصة خط انتاج كامل

 ملواجهة العمالء االكرث اختالفا
 وتطلبا. متاح ايضا خط كامل

للتعبئة والوزن

 سوق العالمة الخاصة ميكن ان
 يستفيد من استوديو الجرافيتى
 الخاص بالرشكة النشاء خطوط
 مخصصة وشخصية للمنتجات
 من حيث شكل الباستا حتى

 الحشو وايضا من حيث التعبئة
 والتغليف وتصميامت الجرافيك

 الخاص بدمج اللوجو الخاص
بالعميل
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تتبع الرشكة منهج العقل املتفتح واملستمع

لطلبات العميل 

 مهمتنا هي نرش الوصفات القدمية من تقاليد العائلة يف جميع أنحاء العامل:
 لكننا نعرف جيدا أن  عالمة “صنع يف ايطاليا” وحدها ال تكفي. تلبية

 ثقافات مختلفة وبعيدة يحتاج إىل االهتامم واالحرتام، ونحن نعمل بجد
 لجمع اكرب كم من املعلومات حول الثقافات املحلية: لذلك متتلئ صفحات
 التواصل االجتامعي الخاص بنا بالعديد من الجوانب التاريخية واألسطورية
 التى تحظى بها منتجاتنا، ونحصل عىل شهادات بخصوص العادات االجنبية

 املختلفة يف املجاالت الغذائية.  مام يتيح لنا امكانية تحديد انواع الحشو
 جنبا إىل جنب مع عمالئنا لتلبية طلبات الذوق املحىل بشكل مثاىل. وكل

 هذا من اجل ان نحرض إيل طاولة املستهلك جزء من ايطاليا مع احرتام
 كامل للعادات الخاص بالبيئة املحلية

 تتمتع الرشكة بالحيوية والديناميكية ألنه ليس بالهني
 الحفاظ عىل تقاليد عظيمة موروثة  دون الحاجة إيل

اضافة املواد الحافظة



االحرتام الثقاىف املستهلك الخاص تصميم حسب الطلب

 تختص كل ثقافة بتوصيات 
 محددة يجب ان نحرتمها

 كلام لو كانت تخص ثقافتنا
  االيطالية. فعىل سبيل املثال

 لدينا عمالء مسلمون  يريدون
 معاملة خاصة وطريقة ذبح

 خاصة للحوم مام جعلنا
  نقدم لوجو  أكرث ودية وحشو

 معتمد انه حالل

 من عادة عمالئنا الشباب تناول 
 طعم جيد وتذوق تقاليد اجنبية
 ولهذا صممنا خط انتاج لألطفال

 ذو لون ازرق او وردى لجذب
 نظر االوالد والبنات وتصميامت

 لعرض حشو Naif نايف
املنتجات

 ال ميكن أن يكتمل اهتاممنا بكم
 إال عن طريق مساعدتكم: لدينا
  مكتب الجرافيك الخاص بالرشكة

 من اجل تصميم العالمات
 و الغالف لتلبية االحتياجات

 املتخصصة.  ميكن تصميم كل
 ما ميكن ان يفيد ويكمل املنتج،
 فيام يتعلق باملناسبات الخاصة

 واالحتفاليات  أو ىف العروض
الرتويجية
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