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   التحضیر سریعة العدس شوربة

  

الممیزة التوابل  و المجففة والخضار الحبوب من أنواع عدة باستعمال تحضیرُه تم الخلیط ھذا إن 

التعریف عن بالغنى أنُھ حیث حیواني أودسم ملونات أو حافظة مواد أي من خاٍل وصحیة كاملة غذائیة قیم على یحتوي الخلیط ھذا إن 
 والبروتینات باأللیاف غنیة أخرى مواد إلى باإلضافة النباتي البروتین من عالیة نسبة من یحتویھ بما الكامل للعدس الغذائیة القیمة

   والخضار الحبوب على احتوائھا نتیجة والفیتامینات

حیث باأللیاف غنیة كونھا وخاصة متكاملة لوجبة الضروریة العناصر كافة على یحتوي حیث جید بشكل متوازن الخلیط ھذا إن النتیجة 
 تناولھا بعد بالشبع تشعرك

التالیة بالنقاط تتلخص العدس شوربة لصنع الخلیط ھذا استعمال مزایا إن 

 دقیقة / ١٥ / عن تقل بفترة تحضیرھا یتم ( التحضیر سرعة.١

 ذات المطابخ في خاصة أدوات وال مواد وال خاصة مھارات إلى یحتاج ال الخلیط لھذا استعمالك إن ( التحضیر سھولة.٢
 )المحدودة اإلمكانیات

 تخزین من یُّمكنك یعني ھذا% ) ٧ من أقل ( منخفضة رطوبة ذات بودرة من مؤلف الخلیط أن بما ( التخزین سھولة.٣
) قلیلة ومساحات طویلة لفترات الخلیط

 )الشوربة محضر أو الطباخ بتغییر تتغیر ال ثابتة معاییر على لك یحافظ الخلیط ھذا إن ( والقوام واللون الطعم ثبات.٤

 ومن وفرمھا وتقشیرھا وغسیلھا المواد شراء عناء علیك یوفر الخلیط لھذا استعمالك إن ( الشوربة تحضیر كلفة انخفاض.٥
 وبالكمیات رائع بطعم شوربة على الحصول یمكنك دقیقة / ١٥ / تتجاوز ال مدة في وبالتالي طحنھا وأخیرًا طبخھا ثم

 نسبة وإنعدام األولیة والمواد الطاقة – العاملة بالید كبیر توفیر یعني ھذا الذكر سابقة بالمراحل المرور دون المطلوبة
 )نھائیًا الھدر

اإلنتاجیة الطاقة 

  یوم / ٦٠ / خالل الكمیة مضاعفة اإلمكانیة وجود مع یومیًا كغ / ٢٠٠٠ / الخلیط لھذا اإلنتاجیة طاقتنا تبلغ          
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شوربة العدس سريعة التحضير 



· إن هذا الخليط تم تحضيرهُ باستعمال عدة أنواع من الحبوب والخضار المجففة و  التوابل المميزة 

· إن هذا الخليط يحتوي على قيم غذائية كاملة وصحية خالٍ من أي مواد حافظة أو ملونات أودسم حيواني حيث أنهُ بالغنى عن التعريف القيمة الغذائية للعدس الكامل بما يحتويه من نسبة عالية من البروتين النباتي بالإضافة إلى مواد أخرى غنية بالألياف والبروتينات والفيتامينات نتيجة احتوائها على الحبوب والخضار   

· النتيجة إن هذا الخليط متوازن بشكل جيد حيث يحتوي على كافة العناصر الضرورية لوجبة متكاملة وخاصة كونها غنية بالألياف حيث تشعرك بالشبع بعد تناولها 

· إن مزايا استعمال هذا الخليط لصنع شوربة العدس تتلخص بالنقاط التالية 

1. سرعة التحضير ( يتم تحضيرها بفترة تقل عن / 15 / دقيقة 

2. سهولة التحضير ( إن استعمالك لهذا الخليط لا يحتاج إلى مهارات خاصة ولا مواد ولا أدوات خاصة في المطابخ ذات الإمكانيات المحدودة )

3. سهولة التخزين ( بما أن الخليط مؤلف من بودرة ذات رطوبة منخفضة ( أقل من 7% ) هذا يعني يُّمكنك من تخزين الخليط لفترات طويلة ومساحات قليلة) 

4. ثبات الطعم واللون والقوام ( إن هذا الخليط يحافظ لك على معايير ثابتة لا تتغير بتغيير الطباخ أو محضر الشوربة )

5. انخفاض كلفة تحضير الشوربة ( إن استعمالك لهذا الخليط يوفر عليك عناء شراء المواد وغسيلها وتقشيرها وفرمها ومن ثم طبخها وأخيراً طحنها وبالتالي في مدة لا تتجاوز / 15 / دقيقة يمكنك الحصول على شوربة بطعم رائع وبالكميات المطلوبة دون المرور بالمراحل سابقة الذكر هذا يعني توفير كبير باليد العاملة – الطاقة والمواد الأولية وإنعدام نسبة الهدر نهائياً )

· الطاقة الإنتاجية 

          تبلغ طاقتنا الإنتاجية لهذا الخليط / 2000 / كغ يومياً مع وجود الإمكانية مضاعفة الكمية خلال / 60 / يوم
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