
سرزمین فامیال

F a m i l a f a m i l y

F a m i l a f a m i l y

F a m i l a f a m i l y. c o m



١.  بدون پالم

٢.  بدون کلسترول 

٣.  بدون دود و پاشش در زمان سرخ کردن

٤.  دارای مقاومت حرارتی باال 

٥.  مناسب برای سرخ کردِن طوالنی مدت

٦.  جذب کِم روغن در زمان سرخ کردن

٧.  کمترین میزان ترانس (نزدیک به صفر)

٨.  ترکیبی از بهترین روغنها؛ آفتابگردان، کانوال و ذرت

٩.  روغنی چند منظوره مناسب برای سرخ کردن،
 پخت و پز و ساالد

E ١٠.  حاوی امگا ٣-٦-٩ و ویتامین

١١.  بیش از ٧٠ درصد کاهش در اسیدهای چرب اشباع
 نسبت به روغن های سرخ کردنی معمولی

١٢.  همواره زالل و شفاف و بدون ته نشینی

(Non-GMO) ١٣.  تهیه شده از روغنهای غیر تراریخته

Frying Oil (Palm Free)

روغن سرخ کردنی بدون پالم



١.  بدون پالم

٢.  بدون کلسترول 

٣.  بدون دود و پاشش در زمان سرخ کردن

٤.  دارای مقاومت حرارتی باال 

٥.  مناسب برای سرخ کردِن طوالنی مدت

٦.  جذب کِم روغن در زمان سرخ کردن

٧.  کمترین میزان ترانس (نزدیک به صفر)

٨.  ترکیبی از بهترین روغنها؛ آفتابگردان، کانوال و ذرت

٩.  روغنی چند منظوره مناسب برای سرخ کردن،
 پخت و پز و ساالد

E ١٠.  حاوی امگا ٣-٦-٩ و ویتامین

١١.  بیش از ٧٠ درصد کاهش در اسیدهای چرب اشباع
 نسبت به روغن های سرخ کردنی معمولی

١٢.  همواره زالل و شفاف و بدون ته نشینی

(Non-GMO) ١٣.  تهیه شده از روغنهای غیر تراریخته

Frying Oil (Palm Free)

روغن سرخ کردنی بدون پالم



 Enriched Sunflower Oil

روغن آفتابگردان غنی شده

 Sunflower Oil
روغـن آفتابگــردان 

١- دارای عطر و طعم خوش در زمان آشپزی

٢- کمک به جذب کلسیم و استحکام استخوان ها

٣- کاهش احتمال ابتال به دیابت، MS و آرتریت

٤- کاهش احتمال افسردگی در بزرگساالن

١-    با پیشرفته ترین تکنولوژی ٤ بار تصفیه می گردد

٢-   حاوی ویتامین E و اسیدهای چرب ضروری امگا ٦

٣-   موثر در کاهش کلسترول خون

٤-   تهیه شده از روغنهای غیر تراریخته

(Non-GMO)      

٥- با پیشرفته ترین تکنولوژی ٤ بار تصفیه می گردد

٦- حاوی ویتامین E و اسیدهای چرب ضروری امگا ٦

٧- موثر در کاهش کلسترول خون

٨- تهیه شده از روغنهای غیر تراریخته 
(Non-GMO)



 Enriched Sunflower Oil

روغن آفتابگردان غنی شده

 Sunflower Oil
روغـن آفتابگــردان 

١- دارای عطر و طعم خوش در زمان آشپزی

٢- کمک به جذب کلسیم و استحکام استخوان ها

٣- کاهش احتمال ابتال به دیابت، MS و آرتریت

٤- کاهش احتمال افسردگی در بزرگساالن

١-    با پیشرفته ترین تکنولوژی ٤ بار تصفیه می گردد

٢-   حاوی ویتامین E و اسیدهای چرب ضروری امگا ٦

٣-   موثر در کاهش کلسترول خون

٤-   تهیه شده از روغنهای غیر تراریخته

(Non-GMO)      

٥- با پیشرفته ترین تکنولوژی ٤ بار تصفیه می گردد

٦- حاوی ویتامین E و اسیدهای چرب ضروری امگا ٦

٧- موثر در کاهش کلسترول خون

٨- تهیه شده از روغنهای غیر تراریخته 
(Non-GMO)



 Corn Oil روغن ذرت  Canola Oil /روغن کانوال  /

E ١-     حاوی ویتامین

٢-    منبع غنی از انواع امگا ٣، ٦ و٩

٣-    دارای پايين ترین میزان اشباعیت
         در میان روغن های خوراکی

٤-    مناسب برای پخت و پز و ساالد

٥-    تهیه شده از روغن های غیر تراریخته
(Non-GMO)       

١-  حاوی اسید های چرب امگا ٣ و ٦

٢-  منبع غنی از فیتواسترول؛
 موثر در کاهش کلسترول

 E ٣-  سرشار از ویتامین

٤-  مقاوم در برابر اکسیداسیون

٥-  دارای بوی مالیم و دلپذیر در پخت و پز

٦-  تهیه شده از روغن های غیر تراریخته
(Non-GMO) 



 Corn Oil روغن ذرت  Canola Oil /روغن کانوال  /

E ١-     حاوی ویتامین

٢-    منبع غنی از انواع امگا ٣، ٦ و٩

٣-    دارای پايين ترین میزان اشباعیت
         در میان روغن های خوراکی

٤-    مناسب برای پخت و پز و ساالد

٥-    تهیه شده از روغن های غیر تراریخته
(Non-GMO)       

١-  حاوی اسید های چرب امگا ٣ و ٦

٢-  منبع غنی از فیتواسترول؛
 موثر در کاهش کلسترول

 E ٣-  سرشار از ویتامین

٤-  مقاوم در برابر اکسیداسیون

٥-  دارای بوی مالیم و دلپذیر در پخت و پز

٦-  تهیه شده از روغن های غیر تراریخته
(Non-GMO) 



Olive Oil
روغن زیتون روغن سرخ کردنی

Frying Oil

١- دارای چربی های غیر اشباع که احتمال ابتال 
به بیماری های قلبی و عروقی را کاهش می دهد

٢- سرشار از انواع ویتامین ها و آنتی اکسیدان ها
 به صورت طبیعی

٣- مناسب برای ساالد و سرخ کردن به صورت
 سطحی و مالیم 

تراریخته غیر  روغن های  از  تهیه شده   -٤
 (Non-GMO) 

١-  مقاومت حرارتی باال 
(حداقل ٢٣٠ درجه سانتیگراد)

٢- مناسب برای سرخ کردن طوالنی مدت

٣-  اقتصادی و مقرون به صرفه

٤-  تهیه شده از روغنهای غیر تراریخته
(Non-GMO) 



Olive Oil
روغن زیتون روغن سرخ کردنی

Frying Oil

١- دارای چربی های غیر اشباع که احتمال ابتال 
به بیماری های قلبی و عروقی را کاهش می دهد

٢- سرشار از انواع ویتامین ها و آنتی اکسیدان ها
 به صورت طبیعی

٣- مناسب برای ساالد و سرخ کردن به صورت
 سطحی و مالیم 

تراریخته غیر  روغن های  از  تهیه شده   -٤
 (Non-GMO) 

١-  مقاومت حرارتی باال 
(حداقل ٢٣٠ درجه سانتیگراد)

٢- مناسب برای سرخ کردن طوالنی مدت

٣-  اقتصادی و مقرون به صرفه

٤-  تهیه شده از روغنهای غیر تراریخته
(Non-GMO) 



١.   باالترین کیفیت حبوبات موجود در بازار

٢.   مرغوب و کامال یکدست

٣.   لوبیای فامیال، بوجار، دستچین و سایز بندی شده

٤.   عدس و لپه فامیال سورت شده به صورت لیزری   

٥.  حداقل ضایعات ممکن

٦. بدون جسم خارجی (بدون نیاز به پاک کردن)

٧. انجام تست پخت و سایر تست های کنترل کیفیت 

٨.  پخت یکنواخت در زمان مناسب 

٩.  نخود فامیال محصول بهترین مزارع کرمانشاه

١٠.   لوبیاهای فامیال محصول بهترین مزارع خمین، ازنا و خنداب

١١. طعم عالی و متناسب با سلیقه خانواده های ایرانی

١.   جایگزینی مناسب برای سس های چرب 

٢.   مصرف مداوم آن موثر در کاهش وزن می باشد

٣.   ترکیبات پلی فنولی و آنتی اکسیدان که عملکرد

       سیستم ایمنی بدن را بهبود می بخشد

٤.    تا حدی به کاهش چربی خون کمک می کند و سبب پايين 

        آمدن کلسترول و تری گلیسیرید در افراد می شود

Pulses حبوبات
سرکه بالزامیک

Balsamic Vinegar/
عدس و  نخود  لپه،  چیتی،  لوبیا  لوبیاقرمز،   ، لوبیا 



١.   باالترین کیفیت حبوبات موجود در بازار

٢.   مرغوب و کامال یکدست

٣.   لوبیای فامیال، بوجار، دستچین و سایز بندی شده

٤.   عدس و لپه فامیال سورت شده به صورت لیزری   

٥.  حداقل ضایعات ممکن

٦. بدون جسم خارجی (بدون نیاز به پاک کردن)

٧. انجام تست پخت و سایر تست های کنترل کیفیت 

٨.  پخت یکنواخت در زمان مناسب 

٩.  نخود فامیال محصول بهترین مزارع کرمانشاه

١٠.   لوبیاهای فامیال محصول بهترین مزارع خمین، ازنا و خنداب

١١. طعم عالی و متناسب با سلیقه خانواده های ایرانی

١.   جایگزینی مناسب برای سس های چرب 

٢.   مصرف مداوم آن موثر در کاهش وزن می باشد

٣.   ترکیبات پلی فنولی و آنتی اکسیدان که عملکرد

       سیستم ایمنی بدن را بهبود می بخشد

٤.    تا حدی به کاهش چربی خون کمک می کند و سبب پايين 

        آمدن کلسترول و تری گلیسیرید در افراد می شود

Pulses حبوبات
سرکه بالزامیک

Balsamic Vinegar/
عدس و  نخود  لپه،  چیتی،  لوبیا  لوبیاقرمز،   ، لوبیا 



١. دارای عطر طعم و کیفیت خانگی 

٢. تولید شده از تازه ترین و مرغوب ترین میوه های فصل 

٣. تولیدی کارخانجات مدرن

٤. فاقد هر گونه افزودنی و موارد نگهدارنده 

٥. دارای درصد میوه باال 

    .١

   .٢

   .٣

    .٤

Jam مـربا
رب گوجه فرنگی
Tomato Paste/

آلبالو، توت فرنگی، بالنگ، به، انجیر و هویج

١.    تهیه شده از مرغوبترین گوجه های دارای بافت ، طعم و رنگ مناسب

٢.   رنگ بخشی واقعی و  عطر و طعم مناسب تنها با استفاده از چند قاشق رب

٣.   فاقد هر گونه افزودنی و موارد نگهدارنده

٤.    تولیدی کارخانجات مدرن



١. دارای عطر طعم و کیفیت خانگی 

٢. تولید شده از تازه ترین و مرغوب ترین میوه های فصل 

٣. تولیدی کارخانجات مدرن

٤. فاقد هر گونه افزودنی و موارد نگهدارنده 

٥. دارای درصد میوه باال 

    .١

   .٢

   .٣

    .٤

Jam مـربا
رب گوجه فرنگی
Tomato Paste/

آلبالو، توت فرنگی، بالنگ، به، انجیر و هویج

١.    تهیه شده از مرغوبترین گوجه های دارای بافت ، طعم و رنگ مناسب

٢.   رنگ بخشی واقعی و  عطر و طعم مناسب تنها با استفاده از چند قاشق رب

٣.   فاقد هر گونه افزودنی و موارد نگهدارنده

٤.    تولیدی کارخانجات مدرن



١. فاقد هر گونه افزودنی و مواد نگهدارنده

٢. تولید شده توسط زنبور عسل از شهد گل های طبیعی

٣. تولید عسل مرغوب و خوشرنگ در مناطق کوهستانی مشهور

 C و   B انواع ویتامین های گروه  بیوتیک ها،  آنتی  ٤. حاوی قوی ترین 

٥. حاوی امالح معدنی ضروری: آهن، فسفر، منیزیم، کلسیم، سدیم، روی و ...

٦. مغذی و انرژی زا جهت رفع کم خونی، بهبود عملکرد دستگاه گوارش،

                                   سالمت پوست و مو و ...

١.     استفاده از ماهی های تازه هوور و گیدر صید شده آب های آزاد چابهار

٢.     گوشت فیله ای و یکنواخت 

٣.    تولیدی کارخانجات مدرن

٤.    دارای تاييدیه آنالیزهای مختلف تولیدی

٥.    استفاده از روغن مرغوب

٦.   استفاده از الک های مناسب جهت جلوگیری از واکنش های نامطلوب محتویات قوطی با جداره فلزی

٧.    فاقد هر گونه افزودنی و مواد نگهدارنده

پايين  کارز  سا دلیل  به  دیابتی  بیماران  مناسب   .٧

Honey عسل/ کنسرو ماهی تن
T u n a  F i s h



١. فاقد هر گونه افزودنی و مواد نگهدارنده

٢. تولید شده توسط زنبور عسل از شهد گل های طبیعی

٣. تولید عسل مرغوب و خوشرنگ در مناطق کوهستانی مشهور

 C و   B انواع ویتامین های گروه  بیوتیک ها،  آنتی  ٤. حاوی قوی ترین 

٥. حاوی امالح معدنی ضروری: آهن، فسفر، منیزیم، کلسیم، سدیم، روی و ...

٦. مغذی و انرژی زا جهت رفع کم خونی، بهبود عملکرد دستگاه گوارش،

                                   سالمت پوست و مو و ...

١.     استفاده از ماهی های تازه هوور و گیدر صید شده آب های آزاد چابهار

٢.     گوشت فیله ای و یکنواخت 

٣.    تولیدی کارخانجات مدرن

٤.    دارای تاييدیه آنالیزهای مختلف تولیدی

٥.    استفاده از روغن مرغوب

٦.   استفاده از الک های مناسب جهت جلوگیری از واکنش های نامطلوب محتویات قوطی با جداره فلزی

٧.    فاقد هر گونه افزودنی و مواد نگهدارنده

پايين  کارز  سا دلیل  به  دیابتی  بیماران  مناسب   .٧

Honey عسل/ کنسرو ماهی تن
T u n a  F i s h



١- سبد کامل محصوالت 

(چای هندوستان و هندوستان معطر، و سیالن و سیالن معطر) برای سلیقه های مختلف

٢- استفاده از چای با رنگ کامال طبیعی (بدون رنگ افزودنی)

٣- تولید شده بدون مواد نگهدارنده

٤- دستچین شده از بهترین مزارع چای هند و سریالنکا (سیالن)

٥- خرید چای از معتبرترین تولید کنندگان جهان

٦- نظارت کامل بر فرآیند واردات چای 

٧- تولید در کارخانه های مدرن و دارای استاندارد 

١.        برنج طارم معطر با کیفیت بی نظیر در ایران

٢.        برگرفته از مرغوب ترین شالیزارهای مازندران

٣.       خوش عطر و طعم

٤.       ١٠٠٪ خالص ، یکدست ، باریک و بلند

B ٥.      منبع کاملی از انواع ویتامین

٦.      سرشار از انرژی (٣٦٤ کیلوکالری در هر ١٠٠ گرم)

٧.     وجود دانه های بلند و مطلوب و افزایش قد بیش از یک و نیم برابر پس از پخت

٨.     بسیار سبک و هضم آسان

٩.     قیمت مناسب نسبت به کیفیت

١٠.    تنوع در وزن بسته بندی از یک تا ١٠ کیلوگرم

Tea چای
برنج طارم معطر

Tarom Rice/
 هندوستان و هندوستان معطر، و سیالن و سیالن معطر



١- سبد کامل محصوالت 

(چای هندوستان و هندوستان معطر، و سیالن و سیالن معطر) برای سلیقه های مختلف

٢- استفاده از چای با رنگ کامال طبیعی (بدون رنگ افزودنی)

٣- تولید شده بدون مواد نگهدارنده

٤- دستچین شده از بهترین مزارع چای هند و سریالنکا (سیالن)

٥- خرید چای از معتبرترین تولید کنندگان جهان

٦- نظارت کامل بر فرآیند واردات چای 

٧- تولید در کارخانه های مدرن و دارای استاندارد 

١.        برنج طارم معطر با کیفیت بی نظیر در ایران

٢.        برگرفته از مرغوب ترین شالیزارهای مازندران

٣.       خوش عطر و طعم

٤.       ١٠٠٪ خالص ، یکدست ، باریک و بلند

B ٥.      منبع کاملی از انواع ویتامین

٦.      سرشار از انرژی (٣٦٤ کیلوکالری در هر ١٠٠ گرم)

٧.     وجود دانه های بلند و مطلوب و افزایش قد بیش از یک و نیم برابر پس از پخت

٨.     بسیار سبک و هضم آسان

٩.     قیمت مناسب نسبت به کیفیت

١٠.    تنوع در وزن بسته بندی از یک تا ١٠ کیلوگرم

Tea چای
برنج طارم معطر

Tarom Rice/
 هندوستان و هندوستان معطر، و سیالن و سیالن معطر



١- دارای تاييدیه های وزارت بهداشت 

٢- استفاده از بهترین زعفران های سرگل ممتاز 

٣- شادی آور و درمان افسردگی

٤- مقوی حواس و برطرف کننده عفونت 

٥- آرام بخش 

٦- مفید برای بینایی

٧- مقوی قلب و حاوی ترکیبات ضد سرطان 

٨- مقوی معده و کبد

٩- مفید در درمان آسم و بیماری های دستگاه تنفس

١٠-  روشن کننده پوست 

١١-  تقویت حافظه و یادگیری

١٢- کاهش فشارخون 

١٣- کاهش چربی خون

١٤- درمان آسم 

Saffron /زعفران



١- دارای تاييدیه های وزارت بهداشت 

٢- استفاده از بهترین زعفران های سرگل ممتاز 

٣- شادی آور و درمان افسردگی

٤- مقوی حواس و برطرف کننده عفونت 

٥- آرام بخش 

٦- مفید برای بینایی

٧- مقوی قلب و حاوی ترکیبات ضد سرطان 

٨- مقوی معده و کبد

٩- مفید در درمان آسم و بیماری های دستگاه تنفس

١٠-  روشن کننده پوست 

١١-  تقویت حافظه و یادگیری

١٢- کاهش فشارخون 

١٣- کاهش چربی خون

١٤- درمان آسم 

Saffron /زعفران



سرزمین فامیال

F a m i l a f a m i l y

F a m i l a f a m i l y

F a m i l a f a m i l y. c o m


