
الجودة عالية  منتجات 
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الزراعي والتجارة  رشكة أرناس لإلنتاج 

التقاليد و  بالشغف  وصفت 
الزراعية مع تقاليدنا  نقوم بدمج  االكرب.  والزراعة هو شغفنا  الرتبة   التعامل مع 

نوعها. من  فريدة  منتجات  لخلق  الحديثة  اإلنتاج    تقنيات 

بالحب  صنعت 

بعناية وحب كب�ين دون تخطي السبب، نعمل  لهذا  الزراعة واإلنتاج   نحن نحب 

لذيذة وصحية  أي تفصيل يف كل مرحلة من مراحل منتجاتنا. هذا يضمن منتجات 

. �اما

 

الطبيعة من  القادمة  الجودة 
املناسبة الطرق  نستخدم  نحن  ومنتجاتنا.  إنتاجنا  يف  أساس  نعتربالطبيعة   نحن 

مواد منتجاتنا عىل  تحتوي  ال  تحافظ عىل طبيعتها.  منتجاتنا  أن   للتأكد من 

الصحة. أو  بالجودة   مضافة ترض 

 أرناس آغرو هي رشكة منتجات زراعية وتجارة �تلك عالمات تجارية قوية وعالية

الهند اليدوي وزيت جوز  الزيتون والزيتون والقهوة والصابون   الجودة يف .زيت 
األخرى. التجميل  ومنتجات 
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أرناس عائلة 

 "      عاًما من الخربة يف األرض والزراعة"

العنب ألكº من 350 عاًما وهم يحملون الرتبة واألشجار وكروم   تنمو عائلة أرناس مع محاصيل 

زبائننا لكم  الزراعية   أرناس  منتجات  واملبهجة أليصال  املث�ة  املغامرة  تستمر  اليوم.   خربتهم حتى 

الذي ورثناه من عائلتنا.  األعزاء بشكل مستمر من االجتهاد واإلÁان والصدق 

350



تنا منتجا



 زيت الزيتون ريكوليفو املمتاز يأÄ من منطقة ادرمت - أيفالك الواقعة يف
سفوح جبال الكاز يف منطقة بحر إيجة يف تركيا.

 يجمع الزيتون بواسطة االيدي من األشجار أثناء الحصاد املبكر ويتم نقله
 برسعة إىل مكبس العرص عىل البارد ليتم عرصه وبالتايل، يتم تصنيف زيت

 زيتون ريكوليفو عىل أنه زيت زيتون بكر طبيعي ممتاز بنسبة 100٪.
 

 يعطي إحساًسا بسيطًا بالحرقة يف الحلق وهذا يدل عىل أن نسبة البوليفينول
جداً. العالية  جودته  بسبب  فيه  عالية 

زيت زيتون بكر

بر�يوم  ممتاز 



قصدير عبوة 
 ليرت
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مل

زجاجية عبوة 
    500 مل

زجاجية عبوة 
    750 2



الزيتون زيت 

املمتاز  البكر 

القدÁة االصلية  الزيتون  نكهة زيت  املمتاز  البكر  ذا-ميل  زيتون   يجلَب زيت 

الحديث. بتصميمه 

 زيتون ادرميت له طعم فريد. يتم جمعه بعناية من أشجار الزيتون التي تعود

 اعÒرها إىل قرون عدة يف جبال الكاز Ñنطقة بحر إيجه ويتم عرصه عىل

العملية. هذه  بفضل  البارد 

منخفًضا جًدا. فيه  الزيتون  زيت  يكون مستوى حموضة 

برائحته مثايل  زيتون  زيت  االنتباه، وهو  ذا-ميل  للعالمة  الحديث  التصميم   يجذب 

او البرشي. ال يحتوي عىل أي مواد مضافة  املفيدة لالستهالك  بالفيتامينات   وغناه 

الوجبات، فإنه يضيف نكهة إىل وجبات اإلفطار,  مواد حافظة. كÒ يستخدم يف 

والصلصات. والسلطات 
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زجاجية عبوة 
مل250    

زجاجية عبوة 
مل500    

زجاجية عبوة 
ليرت1    

بالستيكية  عبوة 

ليرت1      

بالستيكية  عبوة 

ليرت2    

قصدير  عبوة 

ليرت5    



الكالسي� ذا_ميل  زيتون   زيت 
البكر الزيتون  الكالسيÙ ذا_ميل هو مزيج من زيت  الزيتون   زيت 

الساخنة لألطباق  مناسب  إنه  املكرر.  الزيتون   املمتاز وزيت 

الباردة. والسلطات 

250 mL
(8.45 oz)

SOĞUK
SIKIM

Natürel
Sızma
zeytİn
yağı

Kuz E

زجاجية عبوة 
مل250    

زجاجية عبوة 
مل500    

زجاجية عبوة 
ليرت1    



البكر الزيتون  الزيتون ذا_ميل هو مزيج من زيت   زيت ثفل 

القيل أنواع  لجميع  مناسب  النقي.  الزيتون  ثفل   املمتاز وزيت 

 وÁكن استخدام زيت القيل عدة مرات.

املطحون الزيتون  ثفل  ذا_ميل زيت 

بالستيكية  عبوة 

ليرت1      

بالستيكية  عبوة 

ليرت2    



املائدة األسود زيتون 

املخمر  الطبيعي 

الطبيعي املخمر من ساحل بحر إيجة الرتÝ وله طعم ممتاز.  يأÄ زيتون ذا_ميل األسود 

الكب� الحبة  بحجم  النوعية  وتتميز هذه  بالغامليك  تركيا  تسمى يف  نوعية   وهو من 

املتميز. والطعم 

الفيتامينات للحفاظ عىل  بشكل طبيعي يف ظروف صحية  ذاميل  زيتون  تخم�   يتم 

لألكسدة. املضادة  وخصائصه  واملعادن 

املنتجات يف 4 أحجام مختلفة يف عبوات بالستيكية وزجاجية ولها مدة صالحية تصل إىل  تتوفر هذه 

24 . شهًرا



فاخر كب� 
               201-260 

فاخر ممتاز 
         291-320 

فاخر جيد 
               350-321   

زيتي و منقوع £اء وملح
                       350-291

الوزن الصايف: 450غ

بالستيك برطÒن 

ARNAS Agricultural Products Company www.arnasagro.com

كب� جداًصغ�صغ� جدا صغ�- صغ� جداً

الوزن الصايف: 900غ

بالستيك برطÒن 

الوزن الصايف: 900غ

بالستيك برطÒن 

الوزن الصايف: 900غ

بالستيك برطÒن 

كاملة أسود حبة  زيتون 
امللح  قليل 

141-180 (4XL-3XL)

الوزن الصايف: 700غ



املائدة األخرض زيتون 

املائدة األخرض ذا_ميل هو منتج ملحي عايل الجودة. وهناك أصناف منه مثل  :زيتون 

محشو فلفل ومشكل ومكرس. ال يحتوي عىل أي مواد مضافة.

 يتم تصنيع زيتون املائدة األخرض ذا_ميل يف ظروف صحية وهو متوفر يف عبوات

زجاجية وله مدة صالحية تصل إىل 24 شهرا.



 مكرس

 160-141 (4XL) 

 الوزن الصايف: 710   

مشكل
111-140 (6XL-5XL)

 الوزن الصايف: 700   

فلفل محشو 
181-230 (2XL-XL)

الوزن الصايف: 680 
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غ غ غ



العنب ودبس  الطحينة 

الغني من  ÒحتواهÑ اإلفطار اإلستغناء عنهÒ يف وجبة  العنب ال Áكن   الطحينة ودبس 

القلب. لصحة  للغاية  املفيدة  والفيتامينات  والحديد  املشبعة  الغ�  الدهون 

العنب مفيد الدماغ، فإن دبس  القلب وتحسن خاليا  الطحينة تحمي صحة   يف حâ أن 

مًعا. والدبس  الطحينة  استهالك  يتم  ما  الحديد.عادة  العايل من  الدم Ñحتواه   لفقر 

 بشكل عام يتم خلط 25 ٪ من الطحينة مع 75 ٪ من دبس العنب بحيث يتم الحصول

عىل طعم رائع.

تبلغ يتوفران يف برطÒنات زجاج ولهÒ فرتة صالحية  العنب ذا-ميل  الطحينة ودبس 

 24 . شهًرا



طحينة
برطÒن زجاج

الوزن الصايف: 500غ

دبس عنب
برطÒن زجاج

الوزن الصايف: 620غ
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طحينية  حالوة 

للجسم Ñحتواها الشتاء، وهي صحية جًدا  الطاقة خالل فصل  الطحينية  الحالوة   توفر 

والحديد. ال تحتوي عىل مواد حافظة. بالكالسيوم  الغني جًدا  السمسم  من 

الحالوة  âبنوع وتتوفر  بالستيكية  عبوات  متوفرة يف  ذا_ميل  الطحينية   الحالوة 

24 شهًرا. إىل  تصل  لها صالحية  الكاكاو.  بنكهة  الطحينية  والحالوة  السادة   الطحينية 



سادة طحينية  حالوة 
Ùبالستي وعاء 

 الوزن الصايف: 500 غ

سادة طحينية  حالوة 
Ùبالستي وعاء 

 الوزن الصايف: 700 غ

بالكاكاو طحينية  حالوة 
Ùبالستي وعاء 

 الوزن الصايف: 500 غ

بالكاكاو طحينية  حالوة 
Ùبالستي وعاء 

 الوزن الصايف: 700 غ
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املميزة القهوة 

أنواع مختلفة من  6 لدينا  بتصاميم عرصية.  التقليدية  القهوة  أنواع  ذا-ميل   تقدم 

النكهات الخاصة. ال تحتوي عىل  القهوة املنتجة من حبوب الå من الدرجة األوىل مع 

أو نكهات صناعية مضافة. أو مواد تحلية   مواد حافظة 
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ديبيك ماردين  قهوة  البطم ماردين  قهوة 

 

الحرفي® اثيوبيا  قهوة 
        

الحرفي® غواتي°ال  قهوة 
       

الرتكية القهوة 
غرام الوزن الصايف: 100 غرام الوزن الصايف: 250

غرام الوزن الصايف: 250 غرام الوزن الصايف: 250

غرام الوزن الصايف: 250



أعشاب صابون 

يدوي الصنع 100% 

الصنع محرض من زيوت طبيعية ومنتجات عضوية مقدم من  صابون طبيعي %100 يدوي 

."TheSoapFactory"

البطم مثل  الطبيعية  والنباتات  الزيوت  من  مستخلص  الصابون  من  متنوعة  تشكيلة   ننتج 

املاعز مثل حليب  ومنتجات عضوية  الورد  وبتالت  والنيجيال  والخزامى  القطران   والغار وعرعر 

الحم�.  وحليب 
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 يحتوي ملح االستحÒم                           عىل معادن عديدة، بشكل

 رئييس من خالل وجود ملح البحر املخلوط والعديد من أنواع االمالح

باملعادن وزيوت غنية  بأمالح  يتم تحض�ه  بنسب مختلفة.   األخرى 

او  âالباراب        عطرية وأعشاب طبيعية ٪100 ونباتية. ال يحتوي عىل 

تركيبية مواد  او 

الطبيعي االستح°م  ملح 

 زيت جوز الهند هو زيت من نواة

الهند. نخيل جوز   ناضجة تحصد من 

إنه الجروح.  البرشة ويشفي   يرطب 

 زيت نقي %100 وطبيعي، وبالتايل

لألكل. صالح 

الهند زيت جوز 
البارد  املستخرج عىل 

الكالسيكية املجموعة 
طبيعية مكونات  من  املجموعة  هذه   تتكون 

املراحل. جميع  يف  التقليدية  بالطرق   مصنوعة 

 يحتوي هذا الصابون بشكل أسايس عىل زيت بذرة

الزيوت الزيتون وأنواع   القطن وزيت 

املختلفة.  األخرى 

صابون غار تر¸
الغار عايل الجودة من الرتبة  يستخدم يف هذا املنتج 

الرتكية، إىل جانب زيت  الخصبة من منطقة هاتاي 

بطريقة البارد  املعصور عىل   الزيتون 

هاتاي. بتقاليد    خاصة 

الحرير مجموعة 
جميعها طبيعية  مكونات  من  املجموعة  هذه   تتكون 

الزيتون وزيت البارد. تحتوي عىل زيت   مصنوعة عىل 

تتألق الخروع.  الهند وزيت   جوز 

أنيقة. وأشكال  حريرية  بلمسة  املجموعة   هذه 
.SLS

The Soap Factory
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277 Chelsea Cloisters, Sloane Avenue, 
London, SW3 3DY, 721935 UK

Phone: +44 7435 507055

E-mail: uk@arnasagro.com

ARNAS GLOBAL CONSULTANCY LTD.

ARNAS AGRO INC.
1460 Broadway, 10036, NY, USA

Phone: +1 (646) 480 05 65

E-mail: us@arnasagro.com

ARNAS DEUTSCHLAND GMBH
Bochumer Landstraße 160, 
45276 Essen, GERMANY

Phone: +49 201 24489967

E-mail: de@arnasagro.com

ARNAS TARIM URETIM VE TIC. A.S.
Kosuyolu Mah. Cenap Sahabettin Sk. No: 26 
Kadikoy, Istanbul, 34718 TURKEY

Phone: +90 850 200 96 65

E-mail: tr@arnasagro.com

Factory: Cennetayagi Mah. Istasyon Cad. 
No: 39 Edremit, Balikesir, 10300 TURKEY

www.arnasagro.com
26/01/2021  


