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معلومات عنا

لقد حدث تطور في بلدنا منذ فترة قصيرة  غيّر تاريخ العالم. حيث ثبتت الحقائق التي اكتشفت في 
شانلي أورفا غوبليتب في إعادة كتابة التاريخ. وأهم هذه االكتشافات هو أن وطن القمح هو تربة 

األناضول.  حيث يزرع القمح في هذه التربة منذ عام 0008 قبل الميالد ويحافظ على مكانه على 
طاوالتنا.

في السنوات األخيرة ، ونتيجة لحمالت التشويه لعدم استخدام الدقيق األبيض ، انخفض استهالك 
الدقيق الذي يقدر ب 0١ ماليين طن في العام الى  5.4 مليون طن. ومع ذلك ، حيث تاثرت 

اقتصادات البلدان والمزارعين من هذه الحمالت ولكن من الغريب انه ال يوجد أي شخص او جهة  قد 
قدم  أي دليل على صحة هذه الحمالت.

ورغم كل هذه الحمالت لقد نجحنا في إنتاج الدقيق السكري سليميني ، الذي كنا نحلم بإنتاجه  لسنوات 
عديدة ونعمل على ذلك رغم حمالت تشويه كبيرة ، حيث ثابرنا في بحثنا وتطويره الذي استمر 5.3 

عاًما. و بعد 5.١ سنة من التأخير  ، تمكنا من طرحها للبيع.

  Slimini دقيق سليميني السكري هو نتيجة لحلم كبير وصراع لتحقيق هذا الحلم. عالمتنا التجارية
)سليميني( مع الشعار »االساس للتغذي الصحيةّ »، وبهذا فإننا بدئنا  بتوسعة نطاق وتنوع منتجاته 

وتواصل أنشطة البحث والتطوير دون توقف.

سليميني ماركة  كونيا يلديزي ، حيث تواصل كونيا يلديزي  العمل من أجل أن تكون رائدة في 
إنتاجها وقطاعها مع سنوات من الخبرة والتصميم.

)SUGiRS( تقرير خدمة أبحاث مؤشر نسبة السكر في الدم بجامعة سيدني
طحين سليميني السكري

يؤكد أنه يقلل نسبة السكر في الدم تقل بنسبة 06 ٪.

طحين سليميني السكري ، طحين سليميني الخفيف ، طحين سليميني الخالي من الغلوتين
ونشاء قمح خفيف سليميني

تم اختيار هذا المنتج المبتكر  كمنتج انوفاتيف في معرض سيال  باريس في العام . 
 SIAL Paris 2016

APPROVED BY



المنتجات الخالية من الغلوتين
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GLUTEN-FREE
PREMIUM FLOUR

دقيق ممتاز خاٍل من الغلوتين بريميوم
تم إعداد هذا الدقيق للمرضى الذين يعنون الحساسية من الغلوتين من دقيق سليمين بريميوم 

الخاص الخالية من الغلوتين مع الفارق والجودة. إنه دقيق عالي الجودة خاٍل من الغلوتين ويمكن 
استخدامه إلنتاج منتجات لذيذة أكثر يمكن استخدامها في جميع أنواع منتجات المخابز

0,5 kg 1 kg

0,5 kg

25 kg

تفحص موقعنا شاهد الوصفات

GLUTEN-FREE
FLOUR

طحين خال من الغلوتين
تم تحضيرهذا الدقيق للمرضى الذين يعنون الحساسية من الغلوتين من دقيق سليمين بريميوم 
الخاص الخالية من الغلوتين مع الفارق والجودة ، بفضل دراساتنا المستمرة في مجال البحث 

والتطوير ، يمكنك صنع المعجنات بنكهة الدقيق العادية وبنفس الطعم والرائحة.

0,5 kg 1 kg

0,5 kg

25 kg

تفحص موقعنا شاهد الوصفات
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LIGHT PREMIUM
GLUTEN-FREE FLOUR

LIGHT
GLUTEN-FREE FLOUR

دقيق خفيف خالي من الغلوتين بريميوم 
تعتبر األولى والوحيدة في العالم بفضل احتوائها على 0١ ٪ من األلياف الغذائية.

ان هذا  الدقيق الممتاز الخاٍل من الغلوتين يعمل على سهولة التحكم في الوزن وتوازن نسبة السكر في الدم 
. مع منتجنا عالي الجودة من األلياف الغذائية ، يمكنك استخدامه في جميع أنواع المعجنات إلنتاج منتجات 

أفضل والذ.

دقيق خفيف خالي من الغلوتين 
تعتبر األولى والوحيدة في العالم بفضل احتوائها على 0١ ٪ من األلياف الغذائية.

ان هذا  الدقيق الممتاز الخاٍل من الغلوتين يعمل على سهولة التحكم في الوزن وتوازن نسبة 
السكر في الدم.

0,5 kg 1 kg

0,5 kg

25 kg

0,5 kg 1 kg

0,5 kg

25 kg

تفحص موقعنا شاهد الوصفات تفحص موقعنا شاهد الوصفات
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GLUTEN-FREE
PLAIN CAKE MIX

LIGHT GLUTEN-FREE
PLAIN CAKE MIX

خلطة الكيك العادية الخالية من الغلوتين
كعكة خالية من الغلوتين جاهزة في 04 دقيقة لتجعل الحياة أسهل للمرضى الذين يعنون الحساسية 

من الغلوتين، انها صحية و لذيذة..
فقط أضف الحليب والزيت والبيض.

خلطة الكيك الخفيفة العادية الخالية من الغلوتين
تعتبر األولى والوحيدة في العالم بفضل احتوائها على 0١ ٪ من األلياف الغذائية،

 كعكة خالية من الغلوتين جاهزة في 04 دقيقة لتجعل الحياة أسهل للمرضى الذين يعنون 
الحساسية من الغلوتين، انها صحية و لذيذة وخفيفة.

فقط أضف الحليب والزيت والبيض

0,5 kg 1 kg

0,5 kg

25 kg

0,5 kg 1 kg

0,5 kg

25 kg

فقط أضف

500  غرام دقيق 150  مل حليب 150 مل زيت زيتون 
)5.١ كوب شاي( بيضة واحدة

فقط أضف

500  غرام دقيق 150  مل حليب 150 مل زيت زيتون 
)5.١ كوب شاي( بيضة واحدة

تفحص موقعنا شاهد الوصفات تفحص موقعنا شاهد الوصفات
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GLUTEN-FREE
PIZZA FLOUR

MULTIGRAIN
GLUTEN-FREE FLOUR

دقيق البيتزا الخالي من الغلوتين
لماذا ال يستهلك مرضى االضطرابات الهضمية البيتزا بسهولة !!!

يتوفر اآلن الدقيق المبتكر المصمم بشكل مثالي للبيتزا في تناسق تام في المطابخ بجودة 
Slimini )دقيق سليميني(.

طحين الحبوب الخالية من الجلوتين
نحن نحاول أن نفكر في االشياء التي لم يفكر بها احد، هي اتاحة الفرصة لمرضى 

االضطرابات الهضمية ليستهلكوا  منتجات لذيذة مثل أي شخص آخر، ان فريق البحث 
والتطوير سليميني ار-جي ينتج دقيق حبوب الخبز الخالية من الغلوتين لخلق تجربة جديدة 

كاملة.

0,5 kg 1 kg

0,5 kg

25 kg

0,5 kg 1 kg

0,5 kg

25 kg

تفحص موقعنا شاهد الوصفات تفحص موقعنا شاهد الوصفات
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GLUTEN-FREE
BROWN FLOUR

GLUTEN-FREE
CREPE MIX

طحين أسمر خال من الغلوتين
تم إنتاج منتج آخر ألول مرة خصيًصا لمرضى االضطرابات الهضمية من فريق البحث 

والتطوير لدينا. يمكنك طهي الخبز االسمر اللذيذ مع منتجنا المخلوط الخاص للحصول على 
الخبز الخالي من الجلوتين

عمل فطائر كريب خالية من الغلوتين
أصبح من السهل جًدا اآلن صنع فطائر الكريب الخالية من الجلوتين حيث التجانس والنكهة 

المذهلة عن طريق إضافة الكمية المحددة من الحليب

0,5 kg 1 kg

0,5 kg

25 kg

0,5 kg 1 kg

0,5 kg

25 kg

تفحص موقعنا شاهد الوصفات تفحص موقعنا شاهد الوصفات
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GLUTEN-FREE
PANCAKE MIX

GLUTEN-FREE
WAFFLE MIX

مزيج بان كيك خال من الغلوتين
مع مزيج فطائر البان كيك الخالية من الجلوتين التي قمنا بانتاجها لصنع فطيرة البان كيك، لن 
تقلق بشأن تجانس عجينة الفطيرة. كانها مصنوعة من القمح العادي و لذيذ جدا ولكن خالية من 

الغلوتين ...

خلطة فطائر الوافل الخال من الغلوتين
قالوا إنه من الصعب صنع فطائر الوافل. وخصوصا الخالية من الغلوتين؟ يمكنك ابتكار 
نكهات رائعة مع الوصفة المثالية الخالية من الغلوتين مع الفطائر المقرمشة من الخارج 

والطرية من الداخل .

0,5 kg 1 kg

0,5 kg

25 kg

0,5 kg 1 kg

0,5 kg

25 kg

تفحص موقعنا شاهد الوصفات تفحص موقعنا شاهد الوصفات
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GLUTEN-FREE
CORN STARCH

GLUTEN-FREE
RICE FLOUR

نشا الذرة الخالي من الغلوتين
لمرضى االضطرابات الهضمية قمنا بتطوير منتج ممتاز لالستعمال في المطابخ يستعمل في 
الحساء ، الصلصات ، معجون الطماطم ، منتجات المهلبية ، حيث يتم خلطه مع السوائل في 

درجات الحرارة المنخفضة للحصول على الكثافة المطلوبة ومنتج خالي من الغلوتين.

دقيق األرز الخالي من الغلوتين
يمكن استخدام دقيق األرز الخالي من الغلوتين لتحضير األطعمة لألطفال الذين يعانون من 
حساسية الغلوتين ، ويمكنك إضافة نكهة مختلفة إلى األطعمة مثل البودنغ األرز بالحليب 

والكاسترد والمهلبية والمعجنات.

0,5 kg 1 kg

0,5 kg

25 kg

0,5 kg 1 kg

0,5 kg

25 kg

تفحص موقعنا شاهد الوصفات تفحص موقعنا شاهد الوصفات
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GLUTEN-FREE
WHEAT STARCH

GLUTEN-FREE
LOKMA MIX

نشاء القمح الخالي من الغلوتين
مكن استخدام نشاء القمح في مع منتجات كثيرة مثل  الكاسترد ، حلوى الحليب ، البقالوة ، 

المعجنات ، الكوكيز ، الكعك وحتى معجون الطماطم. دائما يكون مساعدك في المطبخ.

خلطة حلوى اللقمة خالية من الغلوتين
لصنع حلوى اللقمة المقرمشة من الخارج والطرية من الداخل، لقمة من دقيق سليميني الخالي 

من الغلوتين التي سيستهلكه مرضى االضطراب الهضمي بكل راحة.

0,5 kg 1 kg

0,5 kg

25 kg

0,5 kg 1 kg

0,5 kg

25 kg

تفحص موقعنا شاهد الوصفات تفحص موقعنا شاهد الوصفات
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GLUTEN-FREE
SEMOLINA

سميد خالي من الغلوتين 
يمكنك بسهولة استخدام السميد الخالي من الغلوتين في جميع المنتجات التي تستخدم سميد. إنه 
بديل مناسب ليس فقط لمرضى االضطرابات الهضمية ولكن أيًضا لألشخاص الذين يتبنون 

حمية خالية من الغلوتين.

0,5 kg 1 kg

0,5 kg

25 kg

تفحص موقعنا شاهد الوصفات



المنتجات الخفيفة 
)اليت(
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LIGHT
FLOUR

LIGHT
PLAIN CAKE MIX

دقيق خفيف )اليت(
ألولئك الذين يعانون من السمنة المفرطة واالشخاص الذين يهتمون بصحتهم . يمنحهم 

هذا الدقيق أساس نظام غذائي حديث يحتوي على 03 ٪ من األلياف الغذائية ، و منخفض 
الكربوهيدرات القابلة للهضم مقارنة مع غيرها من الدقيق األبيض، سليميني اليت ، اساس 

الحمية الحديثة.
يوصي خبراء التغذية و االطباء دقيق سليميني  لألشخاص الذين يعانون من السمنة والوزن 

الطبيعي والذين يحتاجون إلى تنظيم الطاقة الغذائية لديهم اثناء الحمية.

مزيج الكيك الخفيف
أي كعكة ال تزيد الوزن ؟ سليميني اليت - خليط الكيك الخفيف مع محتوى األلياف الغذائية 
بنسبة 0١ ٪ سيكون ال غنى عنه بالنسبة ألولئك الذين يعيشون نظام غذائي معين والذين 

يهمهم الحفاظ على صحتهم. بإضافة  البيض والحليب وزيت الزيتون في المزيج ستحصل 
على منتج صحي وخفيف ولذيذ ومشبع.

ال يحتوي على مواد حافظة  او ملونات او نكهات او مواد كيميائية.
ليست هناك حاجة إلضافة السكر.

0,5 kg 1 kg

0,5 kg

25 kg

0,5 kg 1 kg

0,5 kg

25 kg

تفحص موقعنا شاهد الوصفات تفحص موقعنا شاهد الوصفات
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LIGHT
CREPE MIX

LIGHT
PIZZA FLOUR

لعمل فطائر كريب اليت
اصنع فطائر الكريب الخفيف والمشبع مع محتوى األلياف الغذائية بنسبة 0١ ٪ ، لذيذة 

ومتجانسة كما تحب. فقط أضف الحليب والزيت والبيض.

ديق البيتزا الخفيف )اليت(
بقدر ما نفكر في نكهة  البيتزا يجب ان نفكر بعجينتها ، فإن الطريقة التي تصنع بها العجين مهمة. ان دقيق 
البيتزا الخفيفة ابتكاًرا جديدا لمفهوم الوجبات السريعة بفضل محتوى األلياف الغذائية بنسبة 0١٪. هي اآلن 

بين يديك إلبقائك راضيين عن منتجاتنا وصنع البيتزا الصحية.

0,5 kg 1 kg

0,5 kg

25 kg

0,5 kg 1 kg

0,5 kg

25 kg

فقط أضف

500  غرام دقيق 150  مل حليب 150 مل زيت زيتون 
)5.١ كوب شاي( بيضة واحدة

تفحص موقعنا شاهد الوصفات

تفحص موقعنا شاهد الوصفات
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LIGHT
PANCAKE MIX

LIGHT
BROWN FLOUR

مزيج البان كيك الخفيف )اليت(
تم تجديد مزيج فطائر البان كيك مع 0١ ٪ من محتوى األلياف الغذائية حيث يعتبر جزء ال غنى 

عنه في العديد من طاوالت اإلفطار ، يتم إعداد الفطائر الخاصة لوجبات إفطار أكثر صحة .

دقيق أسمر خفيف )اليت(
ان الخبز الذي ال غنى عنه على موائدنا اصبح اكثر صحيا، مع محتوى األلياف الغذائية بنسبة 

0١ ٪ ، سوف تفقد الوزن وتبقى شبعانا أثناء تناول نفس الكمية من الخبز اللذيذ.

0,5 kg 1 kg

0,5 kg

25 kg

0,5 kg 1 kg

0,5 kg

25 kg

تفحص موقعنا شاهد الوصفات تفحص موقعنا شاهد الوصفات
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LIGHT
MULTIGRAIN FLOUR

طحين الحبوب الخفيفة
لدينا بديل جديد و صحي لمحبي الخبز مع الحبوب. مع محتوى األلياف الغذائية بنسبة 0١ ٪ 

، سوف تكون قادرة على خبز كل انواع المخبوزات اللذيذة التي تجعلك تحس بالشبع.

0,5 kg 1 kg

0,5 kg

25 kg

تم ترشيحها بواسطة أخصائيي التغذية في جامعة غازي كلية العلوم الصحية و التغذية.

يوصي خبراء التغذية و االطباء دقيق سليميني  لألشخاص الذين يعانون من السمنة والوزن الطبيعي 
والذين يحتاجون إلى تنظيم الطاقة الغذائية لديهم اثناء الحمية.

كربوهيدرات اقل من الدقيق األبيض بمقدار 40 ٪  .
سليميني اليت الدقيق الخفيف منخفضة الطاقة. لجميع أولئك الذين يهتمون بصحتهم

هو مصدر الغذاء الصحي لهم.

إنه مصنوع بالكامل من الطحين األبيض ويمكن استخدامه في جميع أنواع المعجنات
طحين سليميني كما الطحين األبيض العادي هي لذيذة وذات نوعية جيدة.

يساعدك على تناول الطعام الصحي دون القلق بشأن زيادة الوزن، ويمكن هضمه بسهولة
لديها ميزة االحتفاظ بها طازجة لفترة طويلة.

فقط مع طحين سلميني لخفيف )اليت( بدالً من الطحين األبيض
يمكنك أن تفقد 3.5 كيلوغرام في سنة واحدة و بطريقة صحية.

يحتوي على 03 ٪ من األلياف

تفحص موقعنا شاهد الوصفات



دقيق خاص بمرضى 
السكري
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DIABETIC
FLOUR

تم تطوير دقيق سليميني األول والوحيد في العالم لدقيق القمح السكري في العالم بعد 5.3 عاًما من البحث 
والتطوير. إنه المنتج الوحيد المدعوم من المركز التركي للبحث العلمي والتكنولوجي ) KATIBUT  ( وتم 
إصدار شهادة صحية من قبل وزارة الزراعة. و تمت الموافقة عليه من قبل الوزارات ذات الصلة في جميع 

البلدان التي يتم بيعها فيها.

0,5 kg 1 kg

0,5 kg

25 kg

تم ترشيحها بواسطة أخصائيي التغذية في جامعة غازي كلية العلوم الصحية و التغذية.

تم تأكيد مؤشر نسبة السكر في الدم بنسبة 04 ٪ أقل من الدقيق األخر.
يوصي خبراء التغذية و االطباء دقيق سليميني  لألشخاص الذين يحتاجون إلى تنظيم نسبة السكر في الد

 )في مرضى السكري(.

مؤشر نسبة السكر في الدم )GI( هو نفس مؤشر كمية الكربوهيدرات في األطعمة المختلفة.
قياس التأثير على زيادة نسبة السكر في الدم 

أظهرت الدراسات أن األطعمة المعدلة المنخفضة لها آثار إيجابية على الصحة ؛ من حيث السمنة ومرض 
السكري ومتالزمة مقاومة األنسولين ، وأمراض القلب واألوعية الدموية.

العالقة بين مؤشر نسبة السكر في الدم والسكري.
االستهالك المستمر لهذه االطعمة  يؤدي الرتفاع نسبة السكر في الدم  خالل 42 ساعة وبالتالي زيادة افراز 
مستويات األنسولين ، حيث على المدى البعيد يحصل مناعة بعدم االستجابة لألنسولين مسببا مرض السكري 

من النوع 2.

تفحص موقعنا شاهد الوصفات



مزيج المنتجات الجاهزة
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LOKMA
MIX

PANCAKE
MIX

خلطة حلوى اللقمة 
لصنع حلوى اللقمة المقرمشة من الخارج والطرية من الداخل، لقمة من دقيق سليميني الخالي 

من الغلوتين التي سيستهلكه مرضى االضطراب الهضمي بكل راحة. احصل على نتائج 
ممتازة من خالل وصفتنا الخاصة المطورة في مختبرات سليميني  للتطوير.

مزيج بان كيك 
مع مزيج فطائر البان كيك سليميني التي قمنا بإنتاجها لصنع فطيرة البان كيك، لن تقلق بشأن 

تجانس عجينة الفطيرة. كأنها مصنوعة بين يدي امهر الطهاة.

0,5 kg 1 kg

0,5 kg

25 kg

0,5 kg 1 kg

0,5 kg

25 kg

تفحص موقعنا شاهد الوصفات تفحص موقعنا شاهد الوصفات



88 89

WAFFLE
MIX

CREPE
MIX

مزيج عجينة الوافل
مهما كانت الوفل مزينة ومضاف اليها االضافات والنكهات ، فإنها تحصل على نكهتها 

األصلية من الدقيق و العجين. أصبح من السهل جًدا طهي المنتجات اللذيذة من خالل مزيج 
الوفل الخاص بنا المضاف إلى وصفاتنا الخاصة. نحن على وشك ألن نصبح المرشح الجديد 

للمحترفين.

مزيج فطائر الكريب 
أصبح من السهل جًدا اآلن صنع فطائر الكريب من مزيج سليميني التي ال غنى عنها في 
طاوالت االفطار الصباحي، ان التجانس والنكهة المذهلة حيث يفضل المحترفون وعشاق 

الكريب الفطائر الرقيقة والناعمة.

0,5 kg 1 kg

0,5 kg

25 kg

0,5 kg 1 kg

0,5 kg

25 kg

تفحص موقعنا شاهد الوصفات تفحص موقعنا شاهد الوصفات
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PLAIN
CAKE MIX

مزيج الكعكة العادية
لقد وجهنا خبرتنا  في إنتاج الدقيق لمختلف المنتجات المبتكرة. تعد مزيج الكعكة العادية 
سليميني مرشحة لتكون منتًجا ال غنى عنه لكل من المستخدمين المنزليين والمصنعين 

المحترفين بمحتواها ووصفاتها المختارة بعناية.

0,5 kg 1 kg

0,5 kg

25 kg

وانا استعملته ايضا منتج عظيم.

أنا استخدمها حقا هو منتج ناجح جدا.

اشتريته واستعملته ووجدته رائعا ،أود 

أن أوصي به ألي شخص لتجربته.

تفحص موقعنا شاهد الوصفات



انواع النشاء )النشويات(
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RICE
FLOUR

WHEAT
 STARCH

نشاء القمح 
مكن استخدام نشاء القمح سليميني المحضر لكم باعلى المواصفات في مع منتجات كثيرة مثل  

الكاسترد ، حلوى الحليب )المهلبية( ، البقالوة ، المعجنات ، الكوكيز ، الكعك.

دقيق األرز
يفضله الكثير وخاصة في أغذية األطفال ، في خدمتك مع تجربة وفرق دقيق ارز سليميني. 
مع جودته العالية، يمكن استخدامه على حد سواء لتسميك المنتجات او انتاج اغذية مختلفة 

لذيذة. 

0,5 kg 1 kg

0,5 kg

25 kg

0,5 kg 1 kg

0,5 kg

25 kg

تفحص موقعنا شاهد الوصفات تفحص موقعنا شاهد الوصفات



96

CORN
STARCH

نشا الذرة 
منتج ممتاز لالستعمال في المطابخ يستعمل في الحساء ، الصلصات ، معجون الطماطم ، 

منتجات المهلبية ، حيث يتم خلطه مع السوائل في درجات الحرارة المنخفضة للحصول على 
الكثافة المطلوبة وحسب الرغبة حيث يمكن استخدامه بدال من الطحين في تكثيف السوائل.

0,5 kg 1 kg

0,5 kg

25 kg

كان حقا لذيذ وخفيف. أنا من النوع الثاني من مرضى السكري , 

لم االحظ أي تغير في مستوى سكر الدم بعد تناول هذه المنتجات 

. اآلن يمكنني أن آكل الكثير من الكيك والكعك كما يريد قلبي.

أكلت في المدرسة مع أصدقائي و

أحبوا طعم ومحتوى المنتج. قالوا جميعا إنهم سيشترون منه. طلبوا 

يسلموا اياديي.ان اصنع لهم الكعك األسبوع المقبل. سأشارك الوصفة  معكم. 

أنا ال اجامل. انا استخدمه و انا مسرور جدا .

أنا أيضا استخدمه هو رائع حقا.

تفحص موقعنا شاهد الوصفات






