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Pristine Baking Solutions an IFFCO group company is the new one-stop bakery 
supplier, perfectly engineered to fulfil the dreams of passionate bakers around the region, enabling them 
to source the best ingredients for all their bakery needs.

Thanks to our international R&D centre and 
technical support, we continuously develop 
the perfect bakery formulations to cater to the 
various needs of our customers.

Our products include a wide variety of bread mixes, 
confectionary mixes, wet ingredients, specialty flours, 
bakery fats & oils, bakery chocolates, Heat-Treated 
ingredients, and frozen bakery products.
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CONFECTIONARY MIXES
خلطات للحلويات
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BENEFITS OF USING
premixes

303370000427

Vanilla Sponge Cake Mix
 خليط الكيك اإلسفنجي على فانيليا

25 kg

A complete mix which is perfect for high-volume 
sponge with a light, soft and moist crumb. With a 
touch of vanilla giving it a balanced flavor, this product 
can be used for multiple applications such as swiss 
rolls and layered cakes.

خليط كامل مثالي للكيك اإلسفنجي ذو الحجم الكبير مع فتات 
خفيف، ناعمة ورطب. يتمّتع هذا المنتج بلمسة من الفانيال تعطي 

نكهة متوازنة، ويمكن استخدامه في تطبيقات عّدة مثل اللفائف 
السويسرّية والكيك متعدد الطبقات.

303370000444

Chocolate Sponge Cake Mix
 خليط الكيك اإلسفنجي على شوكوال

25 kg

303370000437

Vanilla White Cake Mix
 خليط الكيك األبيض على فانيليا

22.7 kg

A complete mix which is perfect for high-volume 
sponge with a light, soft and moist crumb. The choc-
olate sponge gives the final product a rich color and 
nice mild chocolate taste. It can be used for multiple 
applications such as swiss rolls and layered cakes.

خليط كامل مثالي للكيك اإلسفنجي ذو الحجم الكبير مع فتات 
خفيف، ناعم ورطب. يتمّتع هذا المنتج بلمسة من الفانيال تعطي 
نكهة متوازنة، ويمكن استخدامه في تطبيقات عّدة مثل اللفائف 

السويسرّية والكيك متعدد الطبقات.

This complete mix is great for the preperation of 
high-volume white cake sponge with a uniform texture 
ideal for slice cake or cake base applications.

هذا الخليط الكامل مثالي لتحضير الكيك األبيض اإلسفنجي ذات 
الحجم الكبير بنسيج موّحد. مثالي لكيك الشرائح أو لتطبيقات 

أساس الكيك.

303370000435

UTE Cake Mix
 خليط الكيك يو تي إي

25 kg

A complete mix perfect for the preperation of soft and moist 
english-style tea cakes. This mix also works perfectly for fruit 
cakes and holds inclusions and flavors very well. 

خليط كامل مثالي لتحضير كيك الشاي الناعم والرطب على 
الطريقة اإلنجليزية. يتماشى هذا الخليط أيضًا بشكل مثالي مع 

كيك الفواكه ويجمع جّيدًا ما بين الشوائب والنكهات.

 
• product consistency

• less chance of human error 
• more convenient 

• reduced labor
• customizable for unique products 
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303337000173

Croissant Mix
 خليط الكرواسان

25 kg

A complete mix for a quick and convenient way to 
prepare laminated products such as croissants, danish 
pastries, pies etc. It can hold any fillings and toppings 
perfectly. 

خليط كامل إلعداد المنتجات لمغلفة مثل الكرواسون والمعّجنات 
الدنماركية والفطائر بطريقة سريعة ومريحة. ويساعد على 

التماسك التاّم ألّية حشوات وطبقات. 

303427000081

Baker’s Custard Mix
خليط الكاسترد من بيكرز

10 kg

A complete powdered mix for the preperation of instant 
custard creams. This product is the perfect economic 
custard cream not only suitable for multi-baking and filling 
applications, but also perfect for being blended into batters 
to add an extra flavor and smoother touch to pastries. 

خليط بودرة كامل لتجهيز كريمات الكاسترد الفورّية. هذا المنتج هو 
كريم الكاسترد االقتصادي المثالي الذي يتماشى مع تطبيقات عّدة 

للخبز والحشو، كما لخلطه في الخالط إلضافة نكهة  ولمسة أكثر 
نعومة للحلويات.

303370000438

Sugar Free Pound Cake Mix
 خليط كيك الباوند الخالي من السكر

10 kg

A complete mix specially developed for healthier cake 
options with no added sugar. Perfect for pound cakes, 
marble cakes, madeleines etc.

خليط كامل تم تطويره خّصيصًا لتوسيع الخيارات من الكيك الصّحي 
بإضافة السكر. مثالي لكيك الباوند، الكيك الرخامي والمادلين إلخ.

303370000442

Eggless Brownie Mix
خليط البراوني بدون بيض

10 kg

A complete brownie mix convenient for brownies with 
a rich chocolate taste without the use of eggs. Perfect 
for brownies and brownie cakes; inclusions of choco-
late, dry nuts, fruits and fruit fillings can be added.  

خليط براوني كامل مناسب للكيك مع طعم الشوكوال الغني 
بدون استخدام البيض. مثالي للبراونيز وكيك البراوني، إضافات 

الشوكوال والمكّسرات الجاّفة والفواكه والحشوات.

303370000429

Vanilla Sponge Cake Mix Concentrate (25%)
 خليط الكيك اإلسفنجي المركّز بالفانيليا (25%)

25 kg

A premium cake concentrate (25%) which is perfect for 
high - volume sponge with a light, soft and moist crumb. 
With a touch of vanilla giving it a balanced flavor, this 
product can be used for multiple applications such as 
swiss rolls and layered cakes.

مرّكز ممتاز للكيك )25٪( مثالي للكيك اإلسفنجي ذو الحجم الكبير 
مع فتات خفيف، ناعم ورطب. يتمّتع بلمسة من الفانيال التي 

تعطي نكهة متوازنة، ويمكن استخدامه في تطبيقات عّدة مثل 
اللفائف السويسرية والكيك متعّدد الطبقات.

303883000151

Pristine SR
برستين أس أر

25 kg

A revolutionary Sugar Replacer consisting of a unique core 
matrix of fibers. Its specific composition offers the capacity 
of completly replacing sugar in any bakery product on a 
1:1 weight basis.

بديل ثوري للسكر يتكّون من مصفوفة فريدة وأساسّية من األلياف. 
تساعد تركيبته الخاّصة   على استبدال السكر بالكامل في أّي منتج 

مخبوز على أساس معادلة الوزن 1: 1.

303883000121

Icing Sugar
 مسحوق السكر

10 kg

This ready-to-use product is a finely ground sugar 
providing a sweet essence to desserts. It can be used 
to add décor or in icings, glazings, buttercreams, cakes, 
pastries, cookies and various other fine bakery applica-
tions.

هذا المنتج الجاهز لالستعمال هو عبارة عن سّكر ناعم يمنح 
الحلويات أساسًا حلوًا. يمكن استخدامه للتزيين أو إلضافة التزجيج، 

التثليج، كريما الزبدة، الكيك، المعّجنات، الكوكيز وفي تطبيقات 
عّدة من المخبوزات الرفيعة األخرى. 

303370000418

Cake Doughnut Mix
 خليط كيك الدونات

10 kg

A complete mix best for sweet and dense donuts with 
short and soft bites. Can easily with be topped with a 
glaze, icing or powdered sugar.  

خليط كامل األفضل للكيك الحلو والدونات الكثيفة مع قضمات 
صغيرة. يمكن أن تعلوه بسهولة طبقة من التزجيج أو التثليج أو 

من مسحوق السكر.

303370000439

Super Cake Concentrate (12%)
مركّز السوبر كيك (21%)

10 kg

A premium cake concentrate (12%) ideal for preparing 
high volume loaf cakes, muffins, madeleines, and sponge 
cakes that are light and have a soft crumb. 

كيك ممتاز )12٪( مثالي لتحضير الكيك ذو الحجم الكبير، المافنز، 
المادلين والكيك اإلسفنجي الخفيف ذو الفتات اللّين.

303777000002

Eggless Yeast Raised Doughnut Mix
 خليط الدونات بالخميرة بدون بيض

10 kg

This complete mix is highly convenient for the preparation 
of egg-free donuts great in volume and soft in texture. Can 
easily be filled or topped with a glaze, icing or powdered 
sugar.

هذا الخليط الكامل مناسب جّدًا إلعداد الدوناتس الخالي من البيض، 
كبير الحجم وناعم الملمس. يمكن حشوه بسهولة أو تغطيته بطبقة 

من التزجيج أو التثليج أو بمسحوق السكر.

303370000430

Chocolate Sponge Cake Mix Concentrate (25%)
خليط الكيك اإلسفنجي المركّز على الشوكوال (25%)

25 kg

A premium cake concentrate (25%) which is perfect for 
high volume sponge with a light, soft and moist crumb. 
The chocolate sponge gives the final product a rich color 
and nice mild chocolate taste. It can be used for multiple 
applications such as swiss rolls and layered cakes.

مرّكز ممتاز للكيك )25٪( مثالي للكيك اإلسفنجي ذو الحجم الكبير 
مع فتات خفيف، ناعم ورطب. يمنح إسفنج الشوكوال المنتج 
النهائي لونًا غنّيًا وطعم شوكوال لطيف. يمكن استخدامه في 

تطبيقات عّدة مثل اللفائف السويسرية والكيك متعّدد الطبقات.

303370000440

Super Veg Cake Mix
 خليط الكيك سوبر فيج

10 kg

This complete mix has been specially developed for 
the vegetarian market providing convenience in prepar-
ing different types of egg-free applications such as cup 
cakes, loaf cakes, muffins etc.

تم تطوير هذا الخليط الكامل خصيصًا للسوق النباتي ليتماشى 
وأنواع مختلفة من التطبيقات الخالية من البيض مثل الكابكيك، 

رغيف الكيك، المافنز إلخ. 

303427000163

Delicia Custard Cream Mix
 خليط كريما الكاسترد من ديليسيا

10 kg

A complete easy-to-use mix for the cold preparation of 
premium custard creams. By just adding water or milk (for 
a richer taste), you will obtain a creamy, firm and versatile 
custard for a wide range of applications, including baked 
products like danish pastries, desserts and pies, or fillings 
for donuts and éclairs etc.
خليط كامل سهل االستخدام للتحضير البارد لكريمات الكاسترد الممّيزة. 

بمجرد إضافة الماء أو الحليب )للحصول على مذاق أكثر ثراء(، تحصل 
على محلول دسم، متين ومتعّدد االستخدامات لمجموعة واسعة من 

التطبيقات، بما في ذلك المنتجات المخبوزة مثل المعّجنات الدنماركيّة 
والحلويات والفطائر، أو حشوات الدونات واإلكلير إلخ.
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303370000563

Vanilla Cream Cake mix
خليط كيك الكريما على فانيليا

22.7 kg

A complete mix convenient for the preparation of slightly 
dense and moist cakes. With a light vanilla touch, it’s  
flavor can easily be customized to any bakers’ needs. 
This product is extreamly versatile and is suitable for 
many different applications such as cakes, loaf cakes, 
muffins, cookies, brownies, biscotti, crumb cake etc.
خليط كامل مناسب إلعداد الكيك الرطب والكثيف قلياًل. مع لمسة 

فانيليا خفيفة، يمكن بسهولة تخصيص النكهة بحسب احتياجات 
الخّبازين. هذا المنتج متعّدد االستعماالت وهو مناسب للعديد من 

التطبيقات المختلفة مثل الكيك، رغيف الكيك، المافنز، الكوكيز، 
البراونيز، البيسكوتي، الكيك المفّتت إلخ. 

303370000567

Chocolate Cream Cake mix
 خليط كيك الكريما على شوكوال

22.7 kg

303370000554

Pancake Mix
خليط البانكيك

10 kg

A complete mix convenient for the preparation of 
slightly dense, moist rich chocolate cakes. This prod-
uct is extreamly versatile and is suitable for many dif-
ferent applications such as cakes, loaf cakes, muffins, 
cookies, brownies. biscotti, crumb cake etc.

خليط كامل مناسب إلعداد كيك الشوكوال الغني، الكثيف 
والرطب. هذا المنتج متعّدد االستعماالت وهو مناسب للعديد من 

التطبيقات المختلفة مثل الكيك، رغيف الكيك، المافنز، الكوكيز، 
البراونيز، البيسكوتي، الكيك المفّتت إلخ. 

A complete mix of soft home-style pancakes that are 
fluffy and light in texture. This mix can also be used to 
make waffles and crêpes that are full in flavor and melt 
in the mouth.  

خليط كامل من البنكايك الطري والمصنوع على الطريقة اليدوّية، 
رقيق الملمس وخفيف. يمكن استخدام هذا الخليط أيضًا لصنع 

الوافلز والكريب الغنّية بالنكهة والتي تذوب في الفم.

Red Velvet Mix
خليط ريد فلفيت

10 kg

A complete mix formulated with natural coloring 
allowing you to make a soft and moist American red 
velvet cake. The mix is very versatile and allows you 
to make anything form cupcakes, layered cakes, and 
other pastry creations.

خليط كامل يتكّون من ألوان طبيعّية تسمح لك بخبز كيك مخملي 
أحمر ناعم ورطب. الخليط متعّدد االستخدامات ويسمح لك بخبز 

أّي نوع من الكابكيك، الكيك متعّدد الطبقات وأي شيء من 
الكيك، الكيك متعّدد الطبقات وإبداعات أخرى في المعّجنات.

Carrot Cake Mix & Base
خليط وأساس كيك الجزر

10 kg

A complete mix containing all the spices and flavors 
needed for a delicious carrot cake or other spice based 
cakes. The mix is very versatile and is great for layered 
cakes, cupcakes, loaf cakes etc. 

خليط كامل يحتوي على جميع التوابل والنكهات المطلوبة لكيك 
الجزر اللذيذ أو الكيك المبني على توابل أخرى. هذا الخليط متعّدد 

االستخدامات، ورائع للكيك متعّدد الطبقات، الكابكيك، رغيف 
الكيك إلخ. 

Chocolate Fudge Brownie Mix
 خليط البراوني على شوكوال الفادج

10 kg

A complete brownie mix that gives you super gooey 
American-style fudge brownies. The mix is great for 
creating any type of brownies and holds inclusions very 
well such as nuts, fillings, fruits, chocolate chunks etc.

خليط براوني كامل يعطيك فدج رائع على الطراز األمريكي. الخليط 
ممتاز لصنع أي نوع من الكيك ويساعد على تماسك اإلضافات 

مثل المكّسرات والحشوات والفواكه وقطع الشوكوال.

Chewy Cookie Mix
  خليط الكوكي المطاطية

22.7 kg

A complete cookie for the preparation of authentic, 
American chewy cookies, slightly crunchy on the oursite 
and super chewy towards the center. Available in a 
standard vanilla flavor, the mix can easily be adapted to 
different flavors and inclusions. 

كوكي كامل إلعداد كوكيز مطاطّية أمريكية أصيلة، مقرمشة قلياًل 
على استدارتها الخارجّية ومّطاطّية جّدًا في وسطها. متوّفر بنكهة 
الفانيليا العادية، ويتكّيف بسهولة مع نكهات وإضافات مختلفة.

Yeast Raised Donut Mix
 خليط الدونات بالخميرة

22.7 kg

A complete mix with the perfect blend for creating tasty, 
light donuts every time. Using high quality ingredients, 
the mix is a versatile product that allows you to make 
any form of yeast-raised donut from rings, filled, 
twisters, berliners, fritters, long johns, holes etc. 

خليط كامل مع المزيج المثالي لصنع الدونات اللذيذ الخفيف في 
كل مرة. يحوي الخليط على مكونات عالية الجودة، وهو متعّدد 

االستخدامات يسمح لك بعمل أي شكل من أشكال الدونات 
بالخميرة من الحلقات، التويستر المحشي، برلينرز، فريترز، لونغ 

جون، هولز إلخ. 
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BREAD MIXES
& IMPROVERS

تشكلية الخبز
و محسنات 
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Breads
around the world

303337000183

Stone Gold Wholemeal Mix
مزيج ستون غولد للدقيق الكامل

25 kg

This complete mix is perfect for European-style breads 
with original stone ground wheat including applications 
such as loaf breads and bread rolls. It is also available 
in 50% concentrate. 
زيت الطهي من ساناليت هو مصدر جّيد لألحماض الدهنّية أوميغا 

9 وأوميغا 3 والفيتامينات الطبيعّية مع استقرار جّيد لألكسدة 
والقلي. 

303337000195

Wheatmeal Dark Mix
مزيج دقيق القمح األسمر

25 kg

303337000170

Alpenburg Mix
مزيج ألبنبرغ

25 kg

This complete mix is used to produce European-style 
dark breads with the natural goodness of wheat. This is 
ideal for bread roll and loaf bread.

ُيستخدم هذا المزيج الكامل في إنتاج الخبز األسود على الطريقة 
األوروبّية مع خصائص القمح الطبيعّية. مثالّي للفائف الخبز 

وأرغفة الخبز.

This complete mix contains a rich blend of seeds (pumpkin 
and linseed) with malted wheat flakes and malt flour. It can be 
used to create that authentic European breads such as crusty 
rolls, baguette, german breads, loaf breads, etc.

يحتوي هذا المزيج الكامل على مزيج غنّي من البذور )القرع وبذر 
الكتان( مع رقائق القمح الممّلحة ودقيق الشعير. يمكن استخدامه 

لصنع الخبز األوروبي األصيل مثل اللفائف القشرّية، الباغيت، 
الخبز األلماني، أرغفة الخبز، إلخ.

303337000187

Country Grain Mix
مزيج حبوب الكاونتري

25 kg

This complete mix is for typical country style breads 
with sweet malty flavor and goodness of wheat. 
Product applications such as loaf breads, rustic rolls, 
crustry rolls, baguettes.

هذا المزيج الكامل هو للخبز الريفي النموذجي مع النكهة الحلوة 
وخصائص القمح. لإلستعماالت في أرغفة الخبز، اللفائف الريفّية، 

اللفائف القشرّية، الباغيت. 

PRETZEL
Germany

NAAN
Asia

BAGUETTE
France

BRIOCHE
France

PITA (KHUBZ)
Middle East
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303337000177

Brown Soft Roll Mix
 مزيج اللفائف السمراء الناعمة

25 kg

A complete mix which can be used for a variety of 
brown soft bread applications such as soft rolls, 
samoon, buns. It is also available in 25% concentrate.

مزيج كامل يمكن استخدامه في مجموعة متنّوعة من الخبز األسمر 
الناعم مثل اللفائف الناعمة، السّمون، الكعك. متوّفر أيضًا في 

صيغة مرّكزة بنسبة ٪25

303337000178

White Soft Roll Mix
 مزيج اللفائف البيضاء الناعمة

25 kg 303337000176

Blue Blend Mix
 مزيج الخلطة الزرقاء

25 kg

A complete mix which can be used for a variety 
of white soft bread applications such as soft rolls, 
samoon, brioche, buns. It is also available in 25% 
concentrate.

مزيج كامل يمكن استخدامه في مجموعة متنّوعة من الخبز 
األبيض الناعم مثل اللفائف الناعمة، السّمون، البريش، الكعك. 

متوّفر أيضًا في صيغة مرّكزة بنسبة ٪25

This complete mix is a versatile premix with a signa-
ture taste for diverse applications such as baguettes, 
pretzels, pizza, loaves, panini, focaccia, ciabatta, toast 
bread, portuguesse bread. This is also available in 10% 
concentrate.

هذا المزيج الكامل هو خليط ُمعّد مسبقًا ذو طعم ممّيز ومتعّدد 
االستعماالت لمثل الباغيت، البريتزلز، البيتزا، األرغفة، البانيني، 

الفوكاتشيا، تشاباتا، خبز التوست، الخبز البرتغالي. متوّفر أيضًا في 
صيغة مرّكزة بنسبة ٪10.

303337000174

High Fiber Mix
 مزيج غنيّ باأللياف

25 kg

This complete mix is a premix for healthy white breads 
with high fiber content for better digestion and well-be-
ing. It gives an excellent white fiber bread. This comes 
also in 50% & 20% concentrate mix.

هذا المزيج الكامل هو خليط ُمعّد مسبقًا للخبز األبيض الصّحي 
الذي يحتوي على نسبة عالية من األلياف لتحسين الهضم 

والصّحة. ينتج عنه خبز ممتاز باأللياف البيضاء. متوّفر أيضًا في 
صيغة مرّكزة بنسبة 50٪ و ٪20. 

303337000211

White Potato Bun Mix
مزيج البطاطا البيضاء

25 kg

This complete mix is the perfect easy-to-use product 
for the preparation of high volume, soft delicious buns, 
rolls and bagels. 

هذا المزيج الكامل هو المنتج سهل االستخدام المثالي لتحضير 
الخبز المرّفخ الناعم واللذيذ، اللفائف والبيغلز.

303773000007

Wholemeal Mix (50% conc.)
 مزيج القمح الكامل (%50 مركّز)

20 kg

303773000003

High Fiber Mix (50% conc.)
 مزيج غنيّ باأللياف (%50 مركّز)

25 kg

This concentrate (50%) consisting of wholemeal flour 
and bran is ideal for the preperation of all wholemeal 
breads such as samoon, sliced breads, arabic breads, 
buns etc.

هذا المرّكز )50 ٪( من دقيق الطحين الكامل والنخالة مثالّي إلعداد 
جميع أنواع خبز القمح الكامل مثل السّمون، الخبز المقّطع، الخبز 

العربي، الخبز الخ.

This concentrate (50%) is ideal for healthy white 
breads with high fiber content for better digestion and 
well-being. It gives an excellent white fiber bread. This 
also comes in a complete mix version.

هذا المرّكز )50 ٪( مثالي للخبز األبيض الصّحي الغنّي باأللياف 
لتحسين الهضم والصّحة. ينتج عنه خبز ممتاز باأللياف البيضاء. 

متوّفر أيضًا كمزيج كامل.

303773000004

Milk Bread Mix (50% conc.)
 مزيج خبز الحليب (%50 مركّز)

25 kg

This concentrate (50%) is an economical premix for bakers 
to make excellent white milk breads and buns. The product 
allows for high quality breads which are soft and delicious. 

هذا المرّكز )50 ٪( المعّد مسبقًا اقتصادّي للخّبازين في صنع خبز 
الحليب األبيض والخبز الممتاز. يسمح المنتج بصنع خبز عالي الجودة، 

لّين ولذيذ.

303773000013

Arabic Wholemeal Mix (25% conc.)
 مزيج القمح الكامل العربي (%25 مركّز)

20 kg

This concentrate (25%) gives a complete richness of 
wheat grain for traditional-style soft Arabic bread.

هذا المرّكز )25 ٪( يمنح غنًى كاماًل من حبوب القمح للخبز العربي 
التقليدي الناعم.

303773000012

Stone Gold Wholemeal Mix (25% conc.)
 مزيج ستون غولد للدقيق الكامل (%25 مركّز)

20 kg

This concentrate (25%) can make perfect European-style 
breads with original stone ground wheat including 
applications such as loaf breads and bread rolls. This also 
comes in a complete mix version.

يمكن استخدام هذا المرّكز )25 ٪( في صنع الخبز المثالّي على 
الطريقة األوروبّية مع القمح  األصلي كما في إستعماالت مثل 

أرغفة الخبز ولفائف الخبز. متوّفر أيضًا كمزيج كامل.

303773000010

White Soft Roll (20% conc.)
اللفائف البيضاء الناعمة (%20 مركّز)

25 kg

A concentrate (20%) which can be used for a variety 
of white soft bread applications such as soft rolls, 
samoon, brioche, buns. It is also available in complete 
mix version.

يمكن استخدام هذا المرّكز )25٪( في مجموعة متنّوعة من الخبز 
األبيض الناعم مثل اللفائف الناعمة، السّمون، البريش، الكعك. 

متوّفر أيضًا كمزيج كامل.

303773000009

Brown Soft Roll (25% conc.)
 اللفائف السمراء الناعمة (%25 مركّز)

20 kg

A concentrate (25%) which can be used for a variety of 
soft bread applications such as soft rolls, samoon, buns. It 
is also available in complete mix version.

 يمكن استخدام هذا المرّكز )25٪( في مجموعة متنّوعة من الخبز 
األبيض الناعم مثل اللفائف الناعمة، السّمون، البريش، الكعك. 

متوّفر أيضًا كمزيج كامل.
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303773000011

High Fiber (20% conc.)
 غنيّ باأللياف (%20 مركّز)

20 kg

This concentrate (20%) is ideal for healthy white 
breads with high fiber content for better digestion and 
well-being. It gives an excellent white fiber bread. This 
also comes in a complete mix version.

هذا المر ّكز )20٪( مثالّي للخبز األبيض الصّحي الغنّي باأللياف 
لتحسين الهضم والصّحة. ينتج عنه خبز ممتاز باأللياف البيضاء. 

متوّفر أيضًا كمزيج كامل.

303773000008

Blue Blend Mix (10% conc.)
 مزيج الخلطة الزرقاء (%10 مركّز)

25 kg

This concentrate (10%) is a versatile product with 
a signature taste for diverse applications such as 
baguettes, pretzels, pizza, loaves, panini, focaccia, 
ciabatta, toast bread, portuguesse bread. This is also 
available in complete mix version.

هذا المرّكز )10٪( هو منتج متعّدد االستعماالت ذو طعم ممّيز 
لمثل الباغيت، البريتزلز، البيتزا، األرغفة، البانيني، الفوكاتشيا، 

تشاباتا، خبز التوست، الخبز البرتغالي. متوّفر أيضًا كمزيج كامل.

303334000037

Magnifiq Power
ماغنيفيك باور

10 kg

A ready-to-use powdered bread improver for all types of soft 
bread. Designed for improving dough elasticity, extensibility 
and tolerance. It guarantees an extended freshness, 
providing an excellent oven-spring and volume. 
Recommended dosage is 0.3% - 0.5% on flour weight. 

محّسن للخبز جاهز لالستخدام في جميع أنواع الخبز الطري. مصّمم 
لتحسين مرونة العجين، وقابلّيته للتمّدد. يضمن نضارة طويلة 

األمد، حجمًا وخبزًا ممتازًا في الفرن. الكمّية الموصى بها هي 0.3 
٪ - 0.5 ٪ من وزن الدقيق.

303334000039

Magnifiq Max
 مزيج غنيّ باأللياف

10 kg

A ready-to-use powdered bread improver for all types of soft 
bread. Designed for improving the proofing tolerance during 
fermentation, providing an excellent oven-spring and uniform 
rise. It guarantees an extended crumb softness and moistness. 
Recommended dosage is 0.3-0.5% on flour weight.

محّسن للخبز جاهز لالستخدام في جميع أنواع الخبز الطري. مصّمم 
لتحسين العجين خالل عملّية التخمير. يضمن نضارة طويلة األمد، 

حجمًا وخبزًا ممتازًا في الفرن، باإلضافة إلى نعومة قشرّية طويلة األمد 
ورطوبة. الكمّية الموصى بها هي 0.3 ٪ - 0.5 ٪ من وزن الدقيق.

303334000038

Magnifiq One
 ماغنيفيك وان

10 kg

A ready-to-use powdered bread improver for all types of 
soft bread. Designed for improving crumb softness and 
texture. It guarantees consistent performance throughout 
the process and prolonged freshness. Recommended 
dosage is 1.0% on flour weight.

محّسن للخبز جاهز لالستخدام في جميع أنواع الخبز الطري. مصّمم 
لتحسين ليونة القشرة وملمسها. يضمن أداءًا مّتسقًا ونضارة 
طويلة األمد. الكمّية الموصى بها هي 1.0٪ من وزن الدقيق.

303334000028

Unimax NE
 يونيماكس أن إي

10 kg

This ready-to-use improver is an essential multipurpose 
improver for enhancement of bread volume and softness. 
It is suitable for all types of breads with dosage rate of 
0.3% to 0.5% of flour weight.

محّسن للخبز متعّدد اإلستعماالت أساسي لتعزيز حجم الخبز 
وليونته. مناسب لجميع أنواع الخبز مع جاهز لالستخدام في جميع 

أنواع الخبز الطري بمعّدل 0.3٪ إلى 0.5٪ من وزن الدقيق.

303883000140

Instant Dry Yeast
 خميرة فوريّة جافة

10 kg

A baker’s yeast which is able to meet various baking 
requirements, specifically developed under the form 
of a small rod-shaped pieces. It enhances the taste 
of wheat flour and its respective effects on the baking 
processes.

خميرة خّباز تلّبي متطلبات مختلفة للخبز، تّم تطويرها على وجه 
الخصوص بشكل أصابع صغيرة. تعّزز طعم دقيق القمح وتأثيراته 

على عملّيات الخبز.

303883000117

Map16 Baking Powder
بايكينغ باودر ماب61

10 kg

A double acting leavening agent that increases the 
realibility of baked goods and makes baking less critical. 
It gives a good volume and uniform texture to the baked 
goods like cakes, muffins, brownies, pancakes, cookies, 
etc.

عامل تخمير ذو تأثير مزدوج يزيد من واقعّية المنتوجات المخبوزة 
ويقّلل من تعقيدات عملّية الَخبز. يمنح حجمًا جّيدًا ونسيجًا موّحدًا 

للمنتجات المخبوزة مثل الكيك، المافينز، البراونيز، البانكيك، 
الكوكيز إلخ. 

303337000130

Wheat Bran Coarse
نخالة القمح الخشنة

25 kg

A wheat bran derived from high-quality wheat with an 
excellent source of dietry fibre, vitamins and minerals. 
Suitable for the preperation of high fibre breads, 
muffins, cookies, crackers, cereals etc.

نخالة من القمح الممتاز غنّية باأللياف الغذائّية، الفيتامينات 
واألمالح المعدنّية. مناسب لتحضير الخبز الغني باأللياف، 

المافينز، الكوكيز، الكراكرز، الحبوب إلخ. 

Magnifiq
���������������
مــحــّســن الــخــبـــز

Bread Simply Improved 
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WET INGREDIENTS
منتجات رطبة
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...it used to be called

milk snow

301856000030

Pristine Whipping Cream
 كريما للخفق من برستين

1 lt x 12

This non-dairy cream produces the perfect foam that 
does not shrink or turn liquid. Excellent for different 
types of aerated applications such as whipped creams, 
toppings and aerosols.

تنتج هذه الكريما غير المصنوعة من منتجات األلبان، الرغوة 
المثالّية التي ال تتقّلص أو تحول السائل. ممتازة ألنواع مختلفة 

من التطبيقات مثل الكريمات المخفوقة والطبقة والرذاذ.

385856000011

Pristine Hulalà Whipping Classic
 كريما للخفق من برستين هوالال

1 lt x 10

385856000012

Pristine Hulalà Whipping Gold
 كريما للخفق من برستين هوالال غولد

1 lt x 10

Pristine Hulalà Whipping Classic is a non-dairy UHT 
whipping cream ideal for pastry filling, cake decoration 
and is great for blending with milk or water.

كريما للخفق من برستين هوالال هو كريما خفق غير تقليدّية 
غير مشتّقة من منتجات األلبان. مثالّية لتعبئة المعجنات ، تزيين 

الكيك، لمزج الحليب أو الماء.

Pristine Hulalà Whipping Gold is a top performance 
non-dairy whipping topping cream. Ideal for cake dec-
oration and pastry filling and has excellent freeze-thaw 
stability.

كريما للخفق من برستين هوالال غولد هي كريما خفق غير تقليدّية 
لأللبان مثالّية لتعبئة المعجنات، تزّيين الكيك كما لمزج الحليب أو 

الماء.

385857000012

Pristine Hulalà Cooking Gran Cucina
 كوكينغ غران كوتشينا من برستين هوالال

1 lt x 10

Pristine Hulalà Cooking Gran Cucina is a non-dairy 
cooking cream which is based from sunflower oil. It 
represents an excellent alternative to dairy cream in all 
cooking applications.

كوكينغ غران كوتشينا من برستين هوالال هي كريما طبخ غير 
مشتّقة من منتجات األلبان ومبنّية على زيت عباد الشمس. وهي 

تّمثل بدياًل ممتازًا لمنتجات األلبان في جميع تطبيقات الطبخ.
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FATS & OILS
الدهون و الزيوت 
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311592000116

Pristine Cake Margarine
مرغارين الكيك من برستين

10 kg

A non-hydrogenated, trans fat free product with excellent 
aeration and air retention properties which gives optimum 
cake volume, softer and even cake crumb structure, superior 
mouthfeel and taste as well as premium flavor and appeal. 
This is ideal for use in cakes, short pastries, icing and creams.

منتج غير مهدرج، خاٍل من الدهون مع خصائص ممتازة للتهوية 
وامتصاص الهواء، والتي تمنح الكيك حجمًا مثالّيًا وبنية أكثر 

نعومة ولتكوينة الكيك المفّتت، طعمًا ومذاقًا متفّوقان باإلضافة 
إلى نكهة ممتازة وجاذبّية. مثالي لالستخدام في الكيك، الحلويات، 

المثلجات والكريمات.

fats

311592000113

Pristine Croissant Margarine
مرغارين الكرواسان من برستين

10 kg

A non-hydrogenated, trans fat free product with high plas-
ticity and flexibility to use over a range of temperatures. It 
gives excellent butter flavour retention, imparts great taste 
to the product, even spread and even layering with opti-
mum volume. This is ideal for croissants, danish pastries, 
soft dough & layered dough for finished baked products.

منتج غير مهدرج ، خال من الدهون غير المشبعة مع مرونة عالية 
ومرونة الستخدامه في مجموعة من درجات الحرارة. إنه يمنح احتفاًظا 

ممتاًزا بطعم الزبدة ، ويضفي طعًما رائًعا على المنتج، بل وينتشر أيًضا 
حتى مع الحجم األمثل. هذا مثالي للكرواسون، والمعجنات الدنماركية 

، والعجين الناعم ، والعجينة المطبوخة على الطبقات.

311592000115

Pristine Pastry Margarine
مرغارين المعجّنات من برستين

10 kg

A non-hydrogenated, trans fat free product with high plasticity 
and non-greasy finish that gives superior mouthfeel & taste, 
even spread and even layering with optimum volume. Ideal 
for puff pastries, danish pastries, patties, khari and laminated 
baked goods (palmiers) and sweet croissants.
منتج غير مهدرج، خاٍل من الدهون غير المشّبعة، ذو درجة عالية من 

الليونة وملمسًا غير دهنّي، يمنح مظهرًا متفّوقًا ومذاقًا متمّيزًا، 
امتدادًا متناسقًا وطبقات متساوية مع الحجم األمثل. مثالّي للفطائر 

المرّفخة، المعّجنات الدنماركّية، الفطائر، خاري، والسلع المخبوزة 
المغّلفة  )palmiers( والكرواسان الحلو.

content by       application
bakery fats 

0-7%
bread loaf

0%
sponge cake

15-40%
muffins

0-12%*
croissant

(% on flour weight)
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311592000036

IFFCO Star Cake Margarine
مرغارين الكيك من إيفكو ستار

10 kg

A non-hydrogenated, trans fat free product with excellent 
aeration and air retention properties which gives optimum 
cake volume, softer and even cake crumb structure, su-
perior mouthfeel and taste as well as premium flavor and 
appeal. This is ideal for use in cakes, short pastries, icing 
and creams.

خصائص ممتازة للتهوية وامتصاص الهواء، والتي تمنح الكيك 
حجمًا مثالّيًا وبنية أكثر نعومة ولتكوينة الكيك المفّتت، طعمًا 

ومذاقًا متفّوقان باإلضافة إلى نكهة ممتازة وجاذبّية. مثالي 
للكيك، لتغليف الحلويات والكريما. 

311592000065

IFFCO Star Cake and Cream Margarine
مرغارين الكيك والكريما من إيفكو ستار

10 kg

A non-hydrogenated, trans fat free product that offers 
excellent creaming qualities for cakes, good volume & even 
crumb structure. A customized margarine to suit climatic 
conditions and to ensure a fine and uniform dough. A multi-
purpose margarine for cakes, cream, icings and short pastry.

منتج غير مهدرج، خاٍل من الدهون، يقّدم خصائص ممتازة في 
وضع الكريما على الكيك، ومنحه حجمًا جّيدًا وتكوينة متناسقة 

للكيك المفّتت. مرغارين مصّممة خّصيصًا للتماشي مع الحرارة 
وضمان عجينة رقيقة وموّحدة. مرغارين متعّدد اإلستعماالت 

للكيك، الكريما، تغليف الحلويات والمعّجنات. 

311592000075

IFFCO Star General Purpose Margarine
مرغارين لإلستعماالت العامّة من إيفكو ستار

25 kg

A non-hydrogenated, trans fat free product with high 
plasticity and non-greasy finish that gives superior 
mouthfeel & taste. Ideal for all general bakery 
applications.

منتج غير مهدرج، خاٍل من الدهون غير المشّبعة، ذو درجة عالية 
من الليونة وملمسًا غير دهنّي، يمنح مظهرًا متفّوقًا ومذاقًا 

متمّيزًا. مثالّي لكاّفة أنواع المخبوزات. 

311592000046

IFFCO Star All Purpose Margarine 
مرغارين لإلستعماالت العامّة من إيفكو ستار

20 kg

A non-hydrogenated, trans fat free product with high 
plasticity and non-greasy finish that gives superior 
mouthfeel & taste. Ideal for all general bakery 
applications.

منتج غير مهدرج، خاٍل من الدهون غير المشّبعة، ذو درجة عالية 
من الليونة وملمسًا غير دهنّي، يمنح مظهرًا متفّوقًا ومذاقًا 

متمّيزًا. مثالّي لكاّفة أنواع المخبوزات. 

311592000019

IFFCO Star Croissant Margarine
مرغارين للكرواسان من إيفكو ستار

10 kg

A non-hydrogenated, trans fat free product that offers 
perfect consistency and high plasticity, making it possible 
to use over a wide range of temperatures. It produces 
softer dough, softer layered finished baked products, 
and is emulsified to enhance the shelf life of the finished 
product.

منتج غير مهدرج، خاٍل من الدهون، يوفر تناسقًا تاّمًا وليونة عالية، 
فيمكن استخدامه ضمن نطاق واسع من درجات الحرارة. ينتج عجينة 

أكثر نعومة، ومنتجات مخبوزة وأخرى مع طبقات أكثر ليونة. تّم 
استحالبه لتمديد مّدة الصالحية للمنتج النهائي.

311592000005

IFFCO Star Pastry Margarine
مرغارين للمعجّنات من إيفكو ستار

10 kg

311739000002

IFFCO Double Spoon Shortening
دهن بملعقة مزدوجة من إيفكو ستار

11 kg

A non-hydrogenated, trans fat free product that offers high 
plasticity, non-greasy surfaces and is easy to work with 
making it possible to use by hand and by extrusion process. 
It produces high volume & flaky pastry & layered dough 
products, and makes puffs & pastry lighter, flakier & tasty.

منتج غير مهدرج، خاٍل من الدهون، يسمح بليونة عالية ويمنح أسطحًا 
غير دهنّية ويسهل العمل به يدوّيًا كما عبر عملية البثق. ينتج كمّيات 

كبيرة من المعّجنات والفطائر ومنتجات العجين ذات الطبقات، ويجعل 
العجين المرّفخ والمعّجنات أخّف وزنًا وأكثر روعة ولّذة. 

Vegetable ghee made of vegetable oil-based products 
with great ghee taste but cholesterol-free, trans fat free 
and is non-hydrogenated. Suitable for sweets, bakery 
products and cooking. 

سمن نباتي مصنوع من المنتجات النباتّية الزيتّية مع طعم سمن 
رائع ولكنه من دون الكوليسترول. خاٍل من الدهون وغير مهدرج. 

مناسب للحلويات ومنتجات المخابز والطبخ.

311739000010

IFFCO HQPO3639 N Shortening
IFFCO HQPO3639 N دهن

20 kg

A high quality non hydrogenated palm based vegetable fat. 
Ideal for bakery, frying, hard stock for margarine, ghee and 
shortening.

دهن نباتي عالي الجودة غير مهدرج. مثالي للمخبوزات، القلي، 
السمن الصلب، السمن والدهن.

311739000026

IFFCO HDFS40 Shortening
IFFCO HDFS40 دهن

23 kg

A heavy duty frying shortening with good oxidative 
stability and excellent heat resistance and frying life. It 
helps in preserving the freshness and crispness of fried 
food and snacks. 

دهن لإلستخدام في القلي الثقيل، مع استقرار جّيد لألكسدة 
ومقاومة ممتازة للحرارة ومّدة القلي. يساعد على الحفاظ على 

نضارة الطعام المقلي والوجبات الخفيفة . 

311592000004

IFFCO Star Premium Margarine
مرغارين ممتازة من إيفكو ستار

20 kg

A non-hydrogenated, trans fat free product with high 
plasticity and non-greasy finish that gives superior 
mouthfeel & taste. Ideal for pastry, croissant and frozen 
paratha.

منتج غير مهدرج، خاٍل من الدهون غير المشّبعة، ذو درجة عالية من 
الليونة وملمسًا غير دهنّي، يمنح مظهرًا متفّوقًا ومذاقًا متمّيزًا. مثالّي 

للمعّجنات، الكرواسان والباراتا المجّلدة.  

311361000001

Fern Butter Blend
خليط الزبدة من فرن

25 kg

A butter blend based from anhydrous milk fat blended 
with vegetable oils. Allows for uniform product quality, 
90% less cholesterol than butter, excellent buttery taste 
and butter flavor retention in baked products. Great for 
cakes, cookies, creams and table spreads.

خليط زبدة من دهون الحليب الالمائّية المخلوطة بزيوت نباتّية. 
يسمح بتوحيد جودة المنتج،  90 ٪ أقّل كولسترول من الزبدة، 

طعم زبداني ممتاز واحتفاظ بنكهة الزبدة في المنتجات المخبوزة. 
رائعة للكيك، الكوكيز، الكريما وزبدة المّد.

311358000007

IFFCO Star Butter Blend
خليط الزبدة من إفكو ستار

25 kg

A butter blend based from anhydrous milk fat blended 
with vegetabe oils. Allows for uniform product quality, 
95% less cholesterol than butter, excellent buttery 
taste and butter flavor retention in baked products. 
Great for cakes, cookies, creams and table spreads.

خليط زبدة من دهون الحليب الالمائّية المخلوطة بزيوت نباتّية. 
يسمح بتوحيد جودة المنتج،   95 ٪ أقّل كولسترول من الزبدة، 

طعم زبداني ممتاز واحتفاظ بنكهة الزبدة في المنتجات المخبوزة. 
رائعة للكيك، الكوكيز، الكريما وزبدة المّد.

320544000009

Hayat Hydro Ghee
سمنة حياة هايدرو

20 kg

A liquid butter alternative made of vegetable oil-based 
products that looks and tastes similar to  pure ghee but 
cholesterol-free, and contains “good” fats like 
monounsaturated and polyunsaturated fats. Suitable 
for sweets and bakery products.

سائل بديل عن الزبدة مصنوع من منتجات قائمة على الزيوت 
النباتّية، مماثل للسمنة في الطعم والشكل ولكنه خالي من 

الكوليسترول، ويحتوي على الدهون »الجّيدة« مثل الدهون األحادّية 
غير المشّبعة. مناسب للحلويات ومنتجات المخابز.
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311739000014

IFFCO BSFNM Shortening
IFFCO BSFNM دهن

25 kg

 A non-hydrogenated, trans fat free palm based vegetable 
fat for bakery, frying, hard srock for margarine, shortyening 
and ghee. 

 دهن نباتي غير مهدرج، خاٍل من الدهون غير المشّبعة، للخبز، 
القلي، السمن الصلب، الدهن والسمن.

311739000122

IFFCO DFS 50 NH Shortening
IFFCO DFS 50 NH دهن

22.65 kg

A non-hydrogenated, trans fat free  palm based 
vegetable fat for donut frying. Exceleent oxidative 
stability and frying life. Better crystallization properties 
and less oil absorption.

دهن نباتي غير مهدرج، خاٍل من الدهون غير المشّبعة، لقلي 
الدونات. استقرار ممتاز لألكسدة  ومّدة القلي. خصائص أفضل 

في التبلور وامتصاص أقّل للزيوت. 

311769000082

IFFCO PRO SCO28 Speciality fat
IFFCO PRO SCO28 دهون تخصّصيّة

20 kg

A non-hydrogenated speciality vegetable fat perfect for 
the fully/partial replacement of milk fat in dairy and bakery 
fields. With improved nutritional value and  cholesterol 
free, this product is great for ice cream mass and coating, 
confectionary fillings, dairy based desserts and cookies. 

دهن نباتي غير مهدرج، مثالّي لالستبدال الكامل/ الجزئي لدهون 
الحليب في منتجات الحليب والمخبوزات. إّنه ذو قيمة غذائّية محّسنة 
وخاٍل من الكوليسترول. ُيعتبر هذا المنتج مناسبًا لغالف اآليس كريم، 

حشو الحلويات، الحلويات المشتّقة من الحليب والكوكيز.

311739000123

IFFCO CHOCOFILL 100
IFFCO حشوة الشوكوالتة 100

25 kg

A non hydrogenated, trans fat free palm based 
vegetable fat for chocolate filling and biscuit dough. 
Excellent oxidative stability and good mouth feel. Very 
low or no oil migration from filling to the chocolate. 

دهن نباتي غير مهدرج وخاٍل من الدهون غير المشّبعة، لحشو 
الشوكوال وعجينة البسكويت. استقرار ممتاز لألكسدة وملمس 

جّيد في الفم. ال تسّرب أو تسّرب طفيف للزيت من الحشوة إلى 
الشوكوال. 

311739000013

IFFCO BRF 49N Shortening
IFFCO BRF 49N دهن

25 kg

A non-hydrogenated, trans fat free palm based vegetable 
fat for bread, hard stock for margarine, shortyening and 
ghee. 

دهن نباتي غير مهدرج، خاٍل من الدهون غير المشّبعة، للخبز، 
السمن الصلب، الدهن والسمن.

320328001680

Sunlite Blended Oil - no handle
زيت مخلوط من ساناليت - بدون مقبض

10.8 lt

Sunlite cooking oil is a good source of Omega 9 and 
Omega 3 fatty acids and natural vitamins with good 
oxidative stability and frying stability.

زيت الطهي من ساناليت هو مصدر جّيد لألحماض الدهنّية أوميغا 
9 وأوميغا 3 والفيتامينات الطبيعّية مع استقرار جّيد لألكسدة 

والقلي. 

320373000053

Noor Canola Oil
زيت كانوال من نور

10.8 lt

320412000020

Golden Maize Corn Oil
زيت ذرة من غولدن مايز

20 lt

Noor Canola Oil is rich in Omega 3 and has 50% less 
saturated fat than corn oil. It provides essential fatty 
acids and has a good source of natural vitamin E.

زيت الكانوال من نور غني باألوميغا 3 وفيه دهون مشّبعة بنسبة 
50٪ أقّل من زيت الذرة. يوّفر األحماض الدهنّية األساسّية وهو 

.E مصدر جّيد للفيتامين

Refined 100% pure corn oil that is a good source of 
natural vitamin E, making it a tasty and healthy cooking 
choice. The oil provides essential fatty acids necessary 
for an active life.

 E زيت ذرة خالص بنسبة 100٪ ُيعتبر مصدرًا جّيدًا لفيتامين
الطبيعي، مما يجعله لذيذًا واختيارًا صّحيًا. يوّفر الزيت األحماض 

الدهنّية األساسّية الالزمة لحياة نشطة.

320763000031

Sunny Soybean Oil
زيت فول الصويا من ساني

20 lt

Refined 100% pure soybean oil that is rich in omega 3. 
Source of essential fatty acids and natural vitamin E.

زيت فول الصويا النقي المكرر بنسبة 100 ٪ وهو غني باألوميغا 3. 
.E مصدر األحماض الدهنية األساسية والفيتامين الطبيعي
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320763000047

Sunny Soybean Oil
زيت فول الصويا من ساني

20 L

Refined 100% pure soybean oil that is rich in omega 3. 
Source of essential fatty acids and natural vitamin E.

زيت فول الصويا النقي المكّرر بنسبة 100 ٪ غني باألوميغا 3. 
.E مصدر لألحماض الدهنّية األساسّية والفيتامين الطبيعي

320763000044

Sunny Soybean Oil
زيت فول الصويا من ساني

20 lt

A 100% specially processed soybean oil that is creamy 
in appearance. It is rich in omega 3 and a source of 
essential fatty acids and natural vitamin E.

زيت فول الصويا المعالج بنسبة 100٪ بمظهر كريمي. غني 
 E باألوميغا 3 ومصدر لألحماض الدهنّية األساسّية وفيتامين

الطبيعي.

320781002069

Sunny Sunflower Oil
زيت دوّار الشمس من ساني

16 lt

320781002071

Sunny Sunflower Oil
زيت دوّار الشمس من ساني

20 lt

320781002077

Shurooq Sunflower Oil
زيت دوّار الشمس من شروق

10.8 lt

320781002036

Noor Sunflower Oil
زيت دوّار الشمس من نور

18 L

320829000157

Hayat Vegetable Oil
زيت نباتي من حياة

18 L

Single fractionated palm olein with a good source of 
natural vitamin E, good oxidative stability and frying life. 
It helps in preserving the freshness and crispness of fried 
food and snacks.

 E أولين النخيل المجّزأ بطريقة مفردة هو مصدر جّيد للفيتامين
الطبيعي، له استقرار جّيد لألكسدة وللقلي.  يساعد على الحفاظ على 

نضارة الطعام المقلي والوجبات الخفيفة وهشاشتها.

320829001988

Hayat Vegetable Oil
زيت نباتي من حياة

9 lt

320829001990

Hayat Vegetable Oil
زيت نباتي من حياة

10 lt

320829001997

Maha Vegetable Oil
زيت نباتي من مها

17 lt

320829000119

Vegetable Oil Tank
خزان زيت نباتي

1000 lt

320829001851

RBD SUPER OLEIN (IV 63)
 ريد سوبر أولين (أي في 36)

190 lt

Double fractionated super palm olein with a good 
source of natural vitamin E, good oxidative stability 
and frying life. It has better cold stability than single 
fractionated palm olein and helps in preserving the 
freshness and crispness of fried food and snacks.

أولين النخيل السوبر والمجّزأ بطريقة مزدوجة هو مصدر جّيد من 
فيتامين E الطبيعي، له استقرار جّيد لألكسدة وللقلي.  يتمّتع 
بثبات أفضل من األولين المجّزأ بطريقة مفردة، ويساعد على 

الحفاظ على نضارة الطعام المقلي والوجبات الخفيفة وهشاشتها.

320781001908

Sunny Sunflower Oil
زيت دوّار الشمس من ساني

18 lt

Sunflower oil is light in consistency and has a neutral 
taste which helps it preserve the natural aroma and 
taste of food it is used in. It is enriched with vitamins A 
and D and is a good source of natural vitamin E.

زيت دّوار الشمس خفيف في االتساق وله طعم محايد يساعد 
على الحفاظ على الرائحة الطبيعّية وطعم الطعام المستخدم فيه. 
غني بالفيتامينات A و D ، وهو مصدر جّيد للفيتامين E الطبيعي.
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CHOCOLATES
شوكوال
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It takes

307547000084

Real Dark Chocolate Buttons 
 أزرار شوكوال داكن ممتاز

10 kg

Easy-melt buttons consisting of real dark chocolate 
with 60% cocoa content. Ideal for enrobing, moulding, 
panning and spinning. 

أزرار سهلة الذوبان تتكّون من الشوكوال الداكن الحقيقي بنسبة 
60٪ من الكاكاو. مثالّية للتلبيس، الصّب، الغسل والدوران.

307547000103

Real Milk Chocolate Buttons 
 أزرار شوكوال بالحليب

10 kg

Easy-melt buttons consisting of real milk chocolate 
with 35% cocoa content. Ideal for enrobing, moulding, 
panning and spinning. 

أزرار سهلة الذوبان تتكّون من الشوكوال الداكن الحقيقي بنسبة 
35٪ من الكاكاو. مثالّية للتلبيس، الصّب، الغسل والدوران.

307547000122

Compound Milk Buttons 
 أزرار مركّب بالحليب

10 kg

Premium range of compound easy-melt buttons (7% 
cocoa) that offers sharp-melting, smooth and well-bal-
anced flavours.

مجموعة ممتازة من األزرار المرّكبة سهلة الذوبان )7٪ كاكاو( التي 
تقّدم نكهات حاّدة، ناعمة ومتوازنة.

307547000123

Compound Dark Buttons
 أزرار مركّب داكن

10 kg

Premium range of compound easy-melt buttons (17% 
cocoa) that offers sharp-melting, smooth and well-bal-
anced flavours.

مجموعة متمّيزة من األزرار المرّكبة سهلة الذوبان )17٪ كاكاو( التي 
تقّدم نكهات حاّدة، ناعمة ومتوازنة.

307547000124

Real Dark Chocolate Chips
 أزرار شوكوال داكن ممتاز

10 kg

Real dark chocolate chips with a content of 38 % co-
coa. Can be used as inclusions or toppings for bakery 
products such as cookies, muffins, biscuits, cakes etc. 

رقائق الشوكوال الداكن الحقيقي بنسبة 38 ٪ كاكاو. يمكن 
استخدامه كملحقات أو أغطية لمنتجات المخابز مثل الكوكيز، 

المافنز، البسكويت، الكيك إلخ.

307547000086

Compound Dark Chips
 رقائق مركّب داكن

10 kg

A premium range of dark compound chips with a content of 
18 % cocoa. Can be used as inclusions or toppings for 
bakery products such as cookies, muffins, biscuits, cakes etc. 

مجموعة ممتازة من رقائق الشوكوال الداكن المرّكب بنسبة 38 ٪ 
كاكاو. يمكن استخدامه كملحقات أو أغطية لمنتجات المخابز مثل 

الكوكيز، المافنز، البسكويت، الكيك إلخ.

did you know...

5 years
for a cocoa tree to produce         its first seed pods
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SPECIALTY FLOURS
دقيق خاّص
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486
million tons used for 
human consumption

313586000412

Pristine French Style Bakery Flour (T55)
دقيق بريستين للمعجّنات فرنسي الطابع

25 kg

313586000409

Pristine Pizza Flour
دقيق بريستين للبيتزا

25 kg

Milled from premium wheats, T55 has medium protein 
content perfect for authentic french baguettes and 
croissants. Upon baking, it provides great crust color, 
uniform shape, long-lasting crispiness, short bite and 
open bloom.

من القمح الممتاز، يتمّيز T55 بمحتوًى بروتيني متوّسط مثالي 
للباكيت الفرنسّية األصلّية. عند الخبز، يوّفر لونًا جمياًل للقشرة، 

شكاًل موّحدًا، مضغة قصيرة وتشّقق.

Pristine Pizza Flour is milled from selected wheats 
with moderate protein content which provides good 
foldable characteristics and tolerance to the dough 
therefor making it suitable for preparing both thin and 
thick crust pizzas.

إّن دقيق بريستين للبيتزا مطحون من أنواع مختارة من الدقيق مع 
محتوى بروتيني مناسب، مّما يوّفر طواعّية خاّصة للعجين تسمح 

بتحضير قشرة البيتزا الرقيقة والسميكة.

313586000410

Pristine French Style Patisserie Flour (T45)
دقيق بريستين للحلويات فرنسي الطابع

25 kg

Milled from premium quality soft wheat, T45 is finely 
ground, white in color and low in protein. It is suitable 
for making high ratio cakes and pastries and allows 
end products to be soft and light.

T45  مطحون من قمح ناعم ممتاز، أبيض اللون وبمحتوى بروتين 
منخفض. مناسب لصنع الكيك والحلويات التي تحوي على السّكر 
أكثر من الدقيق، ويسمح للمنتجات منتهية الصنع بأن تكون لّينة 

وخفيفة. 

f lours

Wheat
FACTS

730
million tons
produced

60%
increase in production 

needed to feed 
9.6 billion by 2050

19%
of our total 
available 
calories

67
kilograms consumed on 
average per person per 

year

222
million hectares 

harvested
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313310000068

Atta Brown Bread Flour
دقيق أتا للخبز األسمر

50 kg

Premium-quality brown flour milled from cleaned, 
sound, hard red or white spring wheat with increased 
fiber, minerals and antioxidants content. This product 
is ideal for whole wheat flat breads, ragag, khamir, 
chapatti, tandoori roti, poori and paratha.

دقيق أسمر ممتاز مطحون من قمح ربيعي منّظف، سليم، أحمر 
أو أبيض، مع زائد من األلياف، األمالح المعدنّية والمواد المضادة 

لالكسدة. هذا المنتج مثالي للخبز المسّطح ذو القمحة الكاملة، 
راغاغ، خمير، شاباتي، تندوري روتي، بوري وباراتا.

313331000023

Wheat Bran Coarse
نخالة القمح الخشنة

30 kg 313331000018

Wheat Bran Fine
نخالة القمح الناعمة

30 kg

Bran is a rich source of dietary fiber with a high 
nutritional value. This product is available in coarse and 
is ideal for whole wheat breads and rolls.

إّن النخالة مصدر غنّي لأللياف الغذائّية مع قيمة غذائّية عالية. 
هذا المنتج متّوّفر بملمس خشن وناعم وهو مثالي لخبز القمحة 

الكاملة واللفائف.

Bran is a rich source of dietary fiber with a hugh nuri-
tional value. This product is available in fine texture and 
is ideal for whole wheat breads and rolls.

إّن النخالة مصدر غنّي لأللياف الغذائّية مع قيمة غذائّية عالية. 
هذا المنتج متّوّفر بملمس خشن وناعم وهو مثالي لخبز القمحة 

الكاملة واللفائف.

313376000010

Chakki Fresh Atta 
شاكي األتا الطازج

25 kg

Chakki fresh atta is 100% stone ground whole wheat 
flour made from premium wheats providing 
characteristic flavor, softness and taste to the end 
products. This is perfect for chappati, roti and fulkas.

شاكي األتا الطازج مصنوع 100 ٪ من دقيق القمح الكامل 
المطحون من القمح الممتاز والذي يقّدم نكهة وليونة وطعم ممّيز 

للمنتجات منتهية الصنع. إّنه مثالي للشاباتي، الروتي والفولكا.

313586000089

Local Premium Flour
دقيق بلدي ممتاز

50 kg

White flour with good stability, milled from high-quality 
medium-hard wheat. Used for soft breads such as 
samoon, hamburger buns, pan breads and for blending 
with other flours.

دقيق أبيض مع ثبات جّيد، مطحون من قمح ممتاز متوّسط 
الصالبة. ُيستخدم للخبز الناعم مثل السّمون وخبز الهمبرغر وخبز 

البان كما للمزج مع أنواع أخرى من الدقيق.

313586000055

Maida Emigrain Flour #1 Star
دقيق مايدا أمغرين #1 نجمة

50 kg

313586000223

Maida Arabic Bread Flour
دقيق مايدا للخبز العربي

50 kg

White flour with good stability, milled from high-quality 
medium-hard wheat. This product is used for sliced 
breads and for blending with other flours.

دقيق أبيض مع ثبات جّيد، مطحون من قمح ممتاز متوّسط 
الصالبة. ُيستخدم للخبز الناعم مثل السّمون وخبز الهمبرغر وخبز 

البان كما للمزج مع أنواع أخرى من الدقيق.

Wheat flour perfectly suitable for soft, slightly leavened 
Arabic flatbeads enriched with iron and folic acid. 
Perfect for khubuz and pita breads.

دقيق القمح مناسب تمامًا للخبز العربي المسّطح الناعم والمخّمر 
قلياًل، مخّصب بالحديد وحمض الفوليك. مثالّي للخبز وخبز البيتا. 

313844000004

Wafer Flour
دقيق أتا للخبز األسمر

45 kg

Fine granulated wheat flour with lower water absorption, 
protein, gluten, medium to high gelatinization temperature 
of the starch which gives the final product a defined texture 
with a specific surface pattern. Ideal for wafer and biscuits, 
also for industrial use.

دقيق القمح المحّبب الناعم مع قدرة منخفضة المتصاص الماء، 
البروتين، الغلوتين، اللزاجة الباردة، درجة حرارة جيالتينّية متوّسطة إلى 

عالية للنشا والتي تعطي المنتج النهائي نسيجًا ممّيزًا بنمط محّدد 
للواجهة، طعمًا، ملمسًا وقضمًة محّسنة. مثالي للويفر، البسكويت 

ورقائق الشوكوال، كما يمكن استخدامه للبانكيك.

313319000006

Biscuit Flour
دقيق البسكويت

50 kg

Soft, low protein flour, milled from a special selection of 
wheat varieties. Depending on the process and recipe 
used it produces the desireable texture. Ideal for sweet 
and semi-sweet biscuit doughs.

دقيق ناعم منخفض البروتين، مطحون من تشكيلة خاّصة 
من أصناف القمح. ينتج النسيج المطلوب بحسب الوصفة 

وطريقة استخدامه. مثالي لعجينة البسكويت الحلو واألقّل حالوة 
ولمصّنعي البسكويت الصناعي الذين يرغبون باستخدام نوع واحد 

من الدقيق لتلبية أنواع أخرى من البسكويت.

313445000013

Durum Semolina Coarse
سميد دوروم خشن

50 kg

A coarse grind of high-protein durum wheat with a 
good source of carotenoids (natural antioxidents). It is 
perfect for making Arabic sweets, sooji, ahlwa, upma 
and rawa dosa and enhances the color and flavor of 
breads, pizza crust and pasta.

دقيق الدوروم مطحون خشن وغنّي بالبروتين ومصدر جّيد من 
الكاروتينات )مضادات طبيعّية لألكسدة(. مثالّي لصنع الحلويات 

العربّية، سوجي، حلوة، أبما وروا دوسا، كما يعّزز لون الخبز ونكهته، 
قشرة البيتزا والباستا. 
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SPECIALTY HEAT-TREATED 
INGREDIENTS

المكّونات المخّصصة
المعاَلجة حرارّيًا 
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Wheat
INSIDE LOOK

351331000002

PRISTBRAN-F
بريستبران-أف

10 kg

Heat treated toasted wheat bran rich in dietary fiber, 
fatty acids, starch and protein. It has higher shelf-life 
and it provides an excellent baked taste, natural 
goodness of cereal in products such as high fiber 
breads, muffins, cereals, cookies, crackers etc. Coarse 
and flaky form of this toasted bran adds visual 
appearance of dietary fiber in any finished products. 

نخالة القمح المحّمصة بالحرارة والغنّية باأللياف الغذائّية، 
األحماض الدهنّية، النشا والبروتين. يمكن تخزينها لمّدة أطول، 

وتوّفر طعًما مخبوزًا ممتازًا، وطبيعة جّيدة من الحبوب في منتجات 
مثل الخبز الغنّي باأللياف، المافينز، الحبوب، الكوكيز، البسكويت 

الخ. تضيف الطبيعة الخشنة والقشارّية لهذه النخالة المحّمصة 
مظهرًا مرئّيًا األلياف الغذائية على أّية منتجات منتهية الصنع.

351331000001

PRISTBRAN-C
بريستبران-سي

10 kg

351795000003

PRISTGERM-C
بريستجيرم-سي

10 kg

Heat treated toasted wheat bran rich in dietary fiber, fatty 
acids, starch and protein. It has higher shelf-life and it 
provides an excellent baked taste, natural goodness of 
cereal in products such as high fiber breads, muffins, 
cereals, cookies, crackers etc. Being fine powder, it is 
easily assimilated and mixed in a dough and gives ho-
mogenous appearance to final products.

نخالة القمح المحّمصة بالحرارة والغنّية باأللياف الغذائّية، 
األحماض الدهنّية، النشا والبروتين. يمكن تخزينها لمّدة أطول، 

وتوّفر طعمًا مخبوزًا ممتازًا، وطبيعة جّيدة من الحبوب في منتجات 
مثل الخبز الغنّي باأللياف، المافينز، الحبوب، الكوكيز، البسكويت 
الخ. وتضفي الطبيعة الخشنة والقشارّية لهذه النخالة المحّمصة 

مظهرًا مرئّيًا األلياف الغذائية على أّية منتجات منتهية الصنع.

Heat treated toasted wheat germ rich in protein, fatty 
acids and dietary fiber. Providing a nutty sweet taste 
and ideal for high protein breads, muffins, cereals, 
cookies, soups. Coarse and flaky form of this toasted 
wheat protein adds visual appeal of premium to finished 
products. 

حبيبات القمح المحّمصة بالحرارة والغنّية باأللياف الغذائّية، 
األحماض الدهنّية، والنشا. توّفر طعمًا حلو المذاق ومثالي للخبز 
الغني بالبروتين، المافينز، الحبوب، الكوكيز، المشروبات الصحّية 

المَبودرة، المشروبات بالبروتين، الحساء والميلكشايك. كونها 
بودرة ناعمة، فإّنه يمكن دمجها وخلطها مع مزيج ومنتجات جاّفة 

أو رطبة، كما تضيف مظهرًا متجانسًا للمنتجات منتهية الصنع. 

351795000002

PRISTGERM-F
بريستجيرم-أف

10 kg

Heat treated toasted wheat germ rich in protein, fatty acids 
and dietary fiber. Providing a nutty sweet taste and ideal for 
high protein breads, muffins, cereals, cookies, powdered 
health drinks, protein drinks, soups and milk shakes. Being 
fine powder, it is easily assimilated and mixed in a blend, 
dry or wet products, and gives homogenous appearance 
to finished products.

حبيبات القمح المحّمصة بالحرارة والغنّية باأللياف الغذائّية، 
األحماض الدهنّية، والنشا. توّفر طعمًا حلو المذاق ومثالي للخبز 
الغني بالبروتين، المافينز، الحبوب، الكوكيز، المشروبات الصحّية 

المَبودرة، المشروبات بالبروتين، الحساء والميلكشايك. كونها 
بودرة ناعمة، فإّنه يمكن دمجها وخلطها مع مزيج ومنتجات جاّفة 

أو رطبة، كما تضفي مظهرًا متجانسًا للمنتجات منتهية الصنع. 

Endosperm
•  83% of the kernel weight

•  Contains the highest amount of
carbohydrates, protein, iron and vitamin B

Bran
•  14.5% of the kernel weight

•  Contains large quantities of insoluble
fiber, minerals and vitamin B

Germ
•  2.5% of the kernel weight

•  Contains large quantities of vitamin 
B, vitamin E and minerals

•  Contains polyunsaturated fat

Wheat is nutritious and an essential part of a balanced healthy diet.
Flour made from wheat is the main ingredient in many staple foods consumed around the world.

A kernel of wheat contains of the following:



49

351792000009

PRISTBAKE
بريستبايك

20 kg

Clean label heat treated cake flour offering all the benefits 
of chlorinated flour in high-ratio cakes such as moisture 
over shelf life and softness in the cake. Very much suitable 
for consumers looking for cakes, muffines, swiss rolls 
made with non-bleached flours.

يقّدم طحين الكيك المعالج بالحرارة كاّفة فوائد الطحين المعالج 
بالكلور والمستخدم في الكيكات عالية الجودة، مثل الرطوبة طول 

فترة الصالحّية والرخاوة في الكيك. مناسبة جدّا للمستهلكين 
الذين يبحثون عن الكيك، المافينز واللفائف السويسرّية المصنوعة 

من الدقيق غير المبّيض.

351789000003

PRISTDRY 8
بريستدراي 8

20 kg 351789000011

PRISTDRY 5
بريستدراي 5

20 kg

8% Low moisture dehydrated wheat flour for carrier 
in bakery premixes with longer shelf-life and stable 
products.

دقيق القمح المجّفف ومنخفض الرطوبة بنسبة 8٪ للماّدة 
المحّفزة في خالئط المعّجنات التي تتمّتع بفترة صالحية أطول 

والمنتجات المستقّرة. 

5% Low moisture dehydrated wheat flour for carrier 
in bakery premixes with longer shelf-life and stable 
products.

دقيق القمح المجّفف ومنخفض الرطوبة بنسبة 5٪ للماّدة 
المحّفزة في خالئط المعّجنات التي تتمّتع بفترة صالحية أطول 

والمنتجات المستقّرة. 

351791000017

PRIST FMV
بريست أف أم في

20 kg

Heat treated pregelatinized flour used to help improve 
the crispiness in biscuits and cookies; softness in 
pancake and waffles.

دقيق جيالتيني معالج بالحرارة ُيستخدم لتحسين التشّققات في 
البسكويت والكوكيز، والرخاوة في البانكيك والوافلز. 

351791000018

PRIST FLV
بريست أف أل في

20 kg

Heat treated low pregelatinized flour used to help
improve the crispiness in biscuits and cookies; 
softness in pancake and waffles.

دقيق جيالتيني بنسبة منخفضة ومعالج بالحرارة ُيستخدم لتحسين 
التشّققات في البسكويت والكوكيز، والرخاوة في البانكيك 

والوافلز. 

351205000008

PRISTINE-Whole Wheat
بريستين-قمحة كاملة

20 kg

Whole wheat flour with toasted wheat bran is ideal for 
the making of high fiber digestive biscuits and cookies. 

دقيق القمح الكامل مع نخالة القمح المحّمصة مثالّي لصنع 
البسكويت الغني باأللياف المهّضمة والكوكيز.

351445000005

PRISTINE - Roasted Semolina
بريستين-سيمولينا محمّصة

20 kg

Roasted semolina is perfect for dusting applications in 
bakeries including Pizza dusting. This is a low moisture 
product and it has longer shelf life. Suitable for bread 
toppings.

السميد المحّمص مثالّي لإلستخدام كرذاذ في المعّجنات ومن 
بينها البيتزا. هذا منتج ذو رطوبة منخفضة وله مّدة صالحية 

أطول. مناسب لتزيين الخبز. 
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FROZEN BAKERY PRODUCTS
منتجات المعّجنات المجّلدة
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304671000036

Chocolate Chips Cookies
كوكيز برقائق الشوكوال

(40g x 150) 304671000037

Triple Chocolate Cookies
كوكيز بثالثيّة الشوكوال

304671000038

Macadamia Cookies
كوكيز بالماكاديميا

304671000039

Chocolate and Walnut Cookies
كوكيز بالشوكوال والجوز

304671000040

Date Cookies
كوكيز بالتمر

304671000041

Anzac Cookies
كيكز أنزك

304671000042

Cranberry and White Chocolate Cookies
كوكيز بالتوت البرّي والشوكوال األبيض

304671000044

M&M Cookies
كوكيز أم أند أم

304671000043

Oatmeal and Sultana Cookies
كوكيز سلطانة بالشوفان

304671000011

Butter Sugar Cookies
كوكيز بالسكر والزبدة

304671000012

Oatmeal Raisin Cookies
كوكيز شوفان بالزبيب

BENEFITS OF USING

frozen bakery
products

• less food wastage
•  high convenience

• consistency in finished goods
•  reduced preparation times (30g x100)

(30g x 100)
FROZEN

(40g x 150)

(40g x 150) (40g x 150)

(40g x 150) (40g x 150)

(40g x 150) (40g x 150)

(40g x 150)
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304628000039

Plain Mini Muffin
ميني مافن عادية

304628000042

Chocolate Mini Muffin 
ميني مافن بالشوكوال

304628000040

Blueberry Mini Muffin 
ميني مافن بالتوت البري

304697000047

Plain Puff Pastry Sheets (60 x 40 cm)
أوراق معجّنات منفّخة عادية (x 40 60 سم)

304664000053

Cinnamon Swirls (proofed with Butter)
سويرل بالقرفة (محضّر بالزبدة)

304664000047

Pain au Chocolate (proofed with Butter)
خبز بالشوكوال (محضّر بالزبدة)

304421000040

Akawi Cheese Croissant
كرواسان عكاوي بالجبنة

304421000030

Zatar Croissants (proofed with Butter)
كرواسان بالزعتر (محضّر بالزبدة)

304421000041

304421000031
304421000042

Plain Croissants (proofed with Butter)
كرواسان عادي (محضّر بالزبدة)

304658000040

Mix Veg Parathas
باراتا بالخضار المشكّلة

304658000038

CRF Onion Parathas
باراتا بالبصل سي أر أف

(400g x 24)

304658000039

CRF Potato Parathas
باراتا بالبطاطا سي أر أف

304664000024

CRF Puff Pastry
معجّنات منفّخة سي أر أف

304664000082

Cheese Feta Twister pre-proofed
تويستر بجبنة الفيتا محضّر مسبقاً

304664000081

Cheese Zatar Twister pre-proofed
تويستر بالجبنة والزعتر محضّر مسبقأً

304664000079

Chilli Green Twister pre-proofed
تويستر بالحرّ األخضر محضّر مسبقاً

304664000078

Garlic Twister pre-proofed
تويستر بالثوم محضّر مسبقاً

304664000080

Pizza Twister pre-proofed
تويستر بالبيتزا محضّر مسبقاً

304421000029

Cheese Akawi Croissants (proofed with Butter)
كرواسان بجبنة العكاوي (محضّر بالزبدة)

(35g x 100) (100g x 40)

(35g x 100) (100g x 40)

(35g x 100) (100g x 40)

(900g x 11 sheets) (100g x 40)

(30g x 40) (100g x 40)

(30g x 200)

(30g x 100)

(400g x 18)

(400g x24)

(85gm x 36)

(400g x24) (85gm x 36)

(30gm x 100)

(30gm x 100)
(85gm x 36)

FROZEN





Carrot Cake 
mix and base recipe



CARROT CAKE 
MIX & BASE RECIPE

Ingredients Grams
Carrot Cake Mix 1000
Liquid Whole Eggs 350
Vegetable Oil 300
Filtered Water
Fresh Carrots

220
180

غرام المكونات
1000 خلطة كعكة الجزر
350 بيض كامل سائل
300 زيت نباتي
220
180

مياه مصفاة
جزر طازج

SUGGESTED METHOD OF PREPARATION:

Mix Carrot Cake Mix, eggs, water and vegetable oil in a planetary 
mixer using paddle mix on slow speed for 1 minute. Increase to 
medium speed for a further 4 minutes, scrape down the bowl. Add 
shredded carrots and mix for 1 minute on slow speed. Bake the 
cakes at 170⁰C until cooked (time and temperature depending on 
product size and type of oven).

طريقة التحضير المقترحة:
تخلط خلطة كعكة الجزر والبيض والمياه والزيت النباتي في خالط كوكبي باستخدام

المضرب بسرعة بطيئة لمدة دقيقة واحدة. ثم يخلط على سرعة متوسطة لمدة ٤
دقائق، تكشط الخلطة العالقة على جوانب وعاء الخلط. يضاف الجزر المبشور ويخلط

لمدة دقيقة واحدة على سرعة بطيئة. ثم توضع الكعكة في الفرن في درجة حرارة
١٧٠ درجة مئوية حتى تستوي (تعتمد المدة ودرجة الحرارة على حجم ونوع الفرن).



Chewy Cookie 
mix recipe



CHEWY COOKIE
MIX RECIPE

Ingredients Grams
Chewy Cookie Mix 1000
Butter 150-200
Water 100-120
Inclusions (Optional) 150-200

SUGGESTED METHOD OF PREPARATION:
Mix Cookie Mix and butter for 2 minutes at slow speed. Add water and 
inclusions and mix for 1 minute at slow speed. Prepare rolls with 
approximate diameter of 6 cm, cool down (if needed) and cut cookies. 
Bake at 200⁰C for 10-12 minutes (time and temperature depending on 
product size and type of oven).

طريقة التحضير المقترحة:
اخلطي خلطة الكوكيز والزبدة لمدة دقيقتين بسرعة بطيئة. أضف الماء والشوكوال

واخلط لمدة دقيقة واحدة بسرعة بطيئة. تحضير لفات بقطر تقريبي من ٦ سم،
يبرد (إذا لزم األمر) وقطع الكوكيز . ُيخبز في درجة حرارة ٢٠٠ درجة مئوية لمدة

١٠-١٢ دقيقة (الوقت ودرجة الحرارة حسب حجم المنتج ونوع الفرن).

ماء

غرام المكونات
1000 خلطة كوكيز تشوي الناعمة
150-200 زبدة
100-120
150-200 إضافات (اختياري)



Chocolate Cream
cake mix recipe



SUGGESTED METHOD OF PREPARATION:

Mix the cake mix and eggs in a planetary mixer on slow speed for 1 
minute then mix on medium speed for a further 3 minutes. Scrape 
down the bowl, add the vegetable oil and water and mix on slow for 
another 3 minutes. Baking time and temperature (175ºC - 210ºC) 
varies based on the application type.

Ingredients 1kg mix Full Bag
Chocolate Cream Cake Mix 1000g
Whole Eggs 350g
Vegetable Oil 300g
Filtered Water 220g

22.7kg
8kg
7kg
5kg

طريقة التحضير المقترحة:
امزج مزيج الكعك والبيض في خالط الكواكب على سرعة بطيئة لمدة ١ دقيقة ثم
امزجهما على سرعة متوسطة لمدة ٣ دقائق إضافية. كشط أسفل الوعاء، يضاف

الزيت النباتي والماء ويخلط ببطء لمدة ٣ دقائق أخرى. يختلف وقت الخبز ودرجة
الحرارة (١٧٥ درجة مئوية - ٢١٠ درجة مئوية) حسب نوع التطبيق.

1 كجم مزيج
1000g
350g8kg
300g
220g

حقيبة كاملة
22.7kg

7kg
5kg

المكونات
خليط الكيكة بالكريمة والشكوالتة

بيض كامل
زيت نباتي
مياه نقية

CHOCOLATE CREAM 
CAKE MIX RECIPE



Chocolate Sponge
cake mix recipe



CHOCOLATE SPONGE 
CAKE MIX RECIPE

Ingredients
Chocolate Sponge Cake Mix 1000
Fresh Eggs 400
Filtered Water 350

1000
350
300

المكونات
خلطة الكعكة اإلسفنجية بالشوكوالتة

بيض طازج
مياه نقية

SUGGESTED METHOD OF PREPARATION:

Mix the chocolate sponge cake mix and eggs in a planetary mixer on 
slow speed for 1 minute then mix on fast speed for a further 6 
minutes. Baking time is 25-30 minutes on a 190ºC temperature.

طريقة التحضير المقترحة:
امزج مزيج خلطة الكعكة اإلسفنجية بالشوكوالتة والبيض في عجانة حلزونية على 

سرعة بطيئة لمدة دقيقة ثم امزجهما على سرعة سريعة لمدة ٦ دقائق إضافية.  
وقت الخبز يتراوح بين ٢٥-٣٠ دقيقة على ١٩٠ درجة مئوية.

Grams

غرام



Delicia Custard Cream
mix recipe



DELICIA CUSTARD
CREAM MIX RECIPE

Ingredients
Delicia 400
Filtered Water 100 (cold water)

400
100 (ماء بارد)

المكونات
ديليسيا

مياه مصفى

SUGGESTED METHOD OF PREPARATION:

Mix the Delicia and water in a planetary mixer on slow speed for 30 
seconds then mix on fast speed for a further 3 minutes. Let them 
rest for 5 minutes.

طريقة التحضير المقترحة:
امزج ديليسيا والمياه في خالط العجين على سرعة بطيئة لمدة ٣٠ ثانية ثم امزجهما 

على سرعة سريعة لمدة ٣ دقائق إضافية.  فترة التخمير هي ٥ دقائق.

Grams

غرام



Fudge Brownie
mix recipe



FUDGE BROWNIE
MIX RECIPE

SUGGESTED METHOD OF PREPARATION:
Mix Chocolate Fudge Brownie Mix, eggs, water and vegetable oil in 
a planetary mixer using the paddle mix for 2 minutes at slow speed. 
Add any inclusions and mix further for 2 minutes at slow speed. 
Bake at 180°C for 60 minutes (time and temperature depending on 
product size and type of oven).

Ingredients Grams
Chocolate Fudge Brownie Mix 1000
Fresh Eggs 200
Filtered Water 90
Vegetable Oil 240

طريقة التحضير المقترحة:
تخلط خليط الشوكوالتة فادج براوني والبيض والماء والزيت النباتي في خالط 

كوكبي باستخدام مزيج مجداف لمدة دقيقتين بسرعة بطيئة. أضف أي شوائب 
ومزج أكثر لمدة دقيقتين بسرعة بطيئة. ُيخبز في درجة حرارة ١٨٠ درجة مئوية لمدة 

٦٠ دقيقة (الوقت ودرجة الحرارة حسب حجم المنتج ونوع الفرن).

غرام
1000
200
90
240

المكونات
خليط الشوكوالتة كيكة البراوني

بيض طازج
مياه نقية
زيت نباتي



Red Velvet
cake mix recipe



RED VELVET 
CAKE MIX RECIPE

SUGGESTED METHOD OF PREPARATION:
Mix the Red Velvet Mix and all the liquids slowly in a planetary mixer 
for 1 minute with a beater. Scrape down the bowl and mix 2 minutes 
at maximum speed followed by 1 minute at slow speed. Bake the 
cakes at 170⁰C until cooked (time and temperature depending on 
product size and type of oven).

Ingredients Grams
Red Velvet Cake Mix 1000
Filtered water 600
Vegetable oil 50
Liquid whole eggs 50

طريقة التحضير المقترحة:
تخلط خلطة المخمل األحمر وجميع السوائل ببطئ في خالط كوكبي لمدة دقيقة 

واحدة بالمخفقة. تكشط الخلطة العالقة على جوانب وعاء الخلط، ثم تخلط لدقائق 
بأقصى سرعة ثم لمدة دقيقة واحدة بالسرعة البطيئة ثم توضع الكعكة في الفرن 
في درجة حرارة ١٧٠ درجة مئوية حتى تستوي (تعتمد المدة ودرجة الحرارة على حجم 

ونوع الفرن).

غرام
1000
600
50
50

المكونات
خلطة كيكة المخمل األحمر

مياه مصفاة
زيت نباتي

بيض كامل سائل



Vanilla Cream
cake mix recipe



VANILLA CREM 
CAKE MIX RECIPE

SUGGESTED METHOD OF PREPARATION:

Mix the cake mix and eggs in a planetary mixer on slow speed for 1 
minute then mix on medium speed for a further 3 minutes. Scrape 
down the bowl, add the vegetable oil and water and mix on slow for 
another 3 minutes. Baking time and temperature (175ºC - 210ºC) 
varies based on the application type.

Ingredients 1kg mix Full Bag
Vanilla Cream Cake Mix 1000g
Whole Eggs 350g
Vegetable Oil 300g
Filtered Water 225g

22.7kg
8kg
7kg
5kg

طريقة التحضير المقترحة:
امزج مزيج الكعك والبيض في خالط الكواكب على سرعة بطيئة لمدة ١ دقيقة ثم 
امزجهما على سرعة متوسطة لمدة ٣ دقائق إضافية. كشط أسفل الوعاء ، يضاف 

الزيت النباتي والماء ويخلط ببطء لمدة ٣ دقائق أخرى. يختلف وقت الخبز ودرجة 
الحرارة (١٧٥ درجة مئوية - ٢١٠ درجة مئوية) حسب نوع التطبيق.

1 كجم مزيج
1000g
350g8kg
300g
225g

حقيبة كاملة
22.7kg

7kg
5kg

المكونات
خليط الكيكة بالكريمة والفانيال

بيض كامل
زيت نباتي
مياه نقية



Datecake mix recipe



DATE CAKE MIX 
RECIPE

SUGGESTED METHOD OF PREPARATION:
Mix the cake mix and eggs slowly in a planetary mixer for 1 minute.  
Mix further at medium speed for 3 minutes. Scrape the bowl further 
followed by a second round of mixing at slow speed for 3 minutes 
after the addition of oil and water. Bake the product at 175 - 210⁰C 
for an appropriate time depending on product type and type of 
oven.

Ingredients
Date Cake Mix 1000
Whole Eggs 350
Vegetable Oil 300
Filtered Water 220

طريقة التحضير المقترحة:
اخلط خطة كعكة التمر والبيض ببطء في خالط كوكي لمدة دقيقة واحدة. اخلط مرة 

أخرى بسرعة متوسطة لمدة 3 دقائق. اكشط الخلطة العالقة على جوانب وعاء 
الخلط، ثم اتبعها بدورة خلط ثانية بسرعة بطيئة لمدة 3 دقائق بعد إضافة الزيت 

والماء. ضف قطع التمر واخلط بسرعة بطيئة  لمدة دقيقة واحدة. يوضع في الفرن 
في درجة حرارة 175-210 مئوية للمدة المناسبة حسب نوع المنتج ونوع الفرن.

المكونات
خلطة كعكة التمر

بيض كامل
زيت نباتي
مياه نقية

1000
350
300
220

Grams

غرام



Eggless Browniemix recipe



Grams

غرام

SUGGESTED METHOD OF PREPARATION:

Mix the eggless brownie mix and water in a planetary mixer on slow 
speed for 1 minute then mix on fast speed for a further 5 minutes. 
Baking time is 45-50 minutes on a 170ºC temperature.

Ingredients
Eggless Brownie Mix 1000
Filtered Water 240
Oil 300

طريقة التحضير المقترحة:
امزج خليط كعكة البراوني الخالية من البيض والمياه في عجانة حلزونية على سرعة 

بطيئة لمدة دقيقة ثم امزجهما على سرعة سريعة لمدة ٥ دقائق إضافية.  وقت 
الخبز يتراوح بين ٤٥-٥٠ دقيقة على ١٧٠ درجة مئوية.

1000
240
300

المكونات
خليط كعكة البراوني الخالية من البيض

مياه نقية
زيت

EGGLESS BROWNIE
MIX RECIPE



Sugar free Pound
cake recipe

-



SUGAR-FREE POUND
CAKE RECIPE

SUGGESTED METHOD OF PREPARATION:

Mix the sugar free pound cake mix, eggs and water in a planetary 
mixer on slow speed for 1 minute then mix on medium speed for a 
further 4 minutes. Batter weight is 250g. Bake it for 45-50 minutes 
on a 180ºC temperature.

Ingredients
Sugar Free Pound Cake Mix 1000
Fresh Eggs 350
Filtered Water 350
Oil 250

طريقة التحضير المقترحة:
امزج خلطة كيكة الباوند اإلسفنجية بالفانيال مع البيض، الزيت والمياه في عجانة 
حلزونية على سرعة بطيئة لمدة دقيقة ثم امزجهما على سرعة متوسطة لمدة ٤ 
دقائق إضافية. وزن الخليط ٢٥٠ غ. وقت الخبز يتراوح بين ٤٥-٥٠ دقيقة على ١٨٠ 

درجة مئوية.

1000
350
350

المكونات
خلطة كيكة الباوند اإلسفنجية بالفانيال

بيض طازج
مياه نقية

350 زيت

Grams

غرام



Vanilla Sponge
cake mix recipe



VANILLA SPONGE
CAKE MIX RECIPE

SUGGESTED METHOD OF PREPARATION:

Mix the vanilla sponge cake mix, eggs and water in a planetary 
mixer on slow speed for 1 minute then mix on fast speed for a 
further 6 minutes. Bake time is 30-35 minutes on a 190ºC 
temperature.

Ingredients
Vanilla Sponge Cake Mix
Fresh Eggs
Filtered Water

طريقة التحضير المقترحة:
امزج خلطة الكيكة اإلسفنجية بالفانيال مع البيض، الزيت والمياه في عجانة حلزونية 

على سرعة بطيئة لمدة دقيقة ثم امزجهما على سرعة سريعة لمدة ٦ دقائق إضافية.  
وقت الخبز يتراوح بين ٣٠-٣٥ دقيقة على ١٩٠ درجة مئوية.

1000
400
350

المكونات
خلطة الكيكة اإلسفنجية بالفانيال

بيض طازج
مياه نقية

1000
400
350

Grams

غرام



Yeast Raised Doughnut 
mix recipe



YEAST RAISED 
DOUGHNUT MIX 
RECIPE

SUGGESTED METHOD OF PREPARATION:
Mix the YRD Donut Mix with Pristine Dry Yeast for 1 minute at slow 
speed in a spiral mixer (Hobart can also be used instead using a 
hook). Add water and mix until fully hydrated (2-3 minutes 
depending on size of mixer). Mix at high speed until dough 
temperature is 28°C (7-12 minutes). Round up the dough and give 
30 minutes table rest. De-gas the dough and sheet to 8mm and cut 
donuts (ideal weight would be 42 gram ±2). Proof 30-40 minutes at 
35°C and 60% humidity and leave them on the table for 5 minutes 
prior to frying. Fry in IFFCO shortening (DFS 300) at 190°C for about 
2 minutes (1 minute each side) and glaze the donuts with Pristine 
Original Glaze.

Ingredients Grams
YRD Donut Mix 1000
Pristine Dry Yeast 15
Filtered Water (5°C) 450-500

طريقة التحضير المقترحة:
تخلط خلطة كعك دونت واي آر دي مع خميرة بريستن الجافة لمدة دقيقة واحدة 

بسرعة بطيئة في الخالط الحلزوني (يمكن استخدام خالط هوبارت بدًال من استخدام 
الخالط الشوكي). يضاف الماء ويخلط حتى يصبح رطبًا تمامًا (لمدة 2 إلى 3 دقائق 

حسب حجم الخالط) ثم يخلط بسرعة عالية حتى تصبح درجة حرارة العجينة 28 مئوية 
(7-12 دقيقة). توضع العجينة في شكل دائري وتوضع على الطاولة لمدة 30 دقيقة 
ثم  تزال الغازات من العجينة ثم ترقق حتى 8 ملم وتقطع على شكل كعك الدونت 

(الوزن المثالي 42 غ ± 2).

غرامالمكونات
خلطة كعك دونت واي آر دي

خميرة مجففة نقية
مياه مرشحة (5 درجات مئوية)

1000
15
500-450



Celebrate
EVERY MOMENT



“CAKE IS HAPPINESS! 
IF YOU KNOW THE WAY 
OF THE CAKE, YOU KNOW 
THE WAY OF HAPPINESS!”
- C. JOYBELL C.

"الكعكة هي السعادة!
إذا كنت تعرف طريق الكعكة،
فأنت تعرف طريق السعادة!"

 - ج. جويبل ج.



برستين تقّدم لكم "عالم الكيك بالكريمة" – وهي وصفات مثالية انطالقًا من 
خليط الكيك بالكريمة، ألّن كّل مناسبة تستحّق االحتفال!

تنتمي أنواع خليط الكيك بالكريمة من برستين إلى تشكيلة الحلويات األمريكية، 
وهي عبارة عن خليط كامل ١٠٠٪ يالئم كل خباز بفضل تعدد وسهولة 

استعماالته.

Pristine Baking Solutions introduces the “World of Cream 
Cakes”  to you – the perfect set of recipes crafted with cream cake 

mixes for you to make every occasion a celebration! 

Part of our Artisanal American Delights range, Pristine’s Cream 
Cake mixes are 100% full mixes that will benefit each baker through 

its convenience and versatility. 

Available in vanilla and chocolate flavor

Ideal to prepare slightly dense and moist cakes

Suitable for a variety of applications

12 months shelf life 

Standard packaging is 22.7kg (50lb) 

متوّفر بنكهة الفانيليا والشوكوالتة

مثالي لتحضير كيكات كثيفة قليًال ورطبة

مناسب الستعماالت متنوعة

تمتّد فترة صالحيته لـ ١٢ شهرًا

معبأ في أكياس وزنها ٢٢٫٧ كلغ



HEALTHY
صحي



BRAN 
MUFFIN
Recipe grams

Pristine Vanilla Cream Cake Mix 1000
Whole Egg 350
Bread Flour 100
Vegetable Oil 300
Water 185
Apple Sauce 175
Treacle 100
Wheat Bran 60
Raisins 75
Crushed Pineapple 120
Ground Cinnamon 10
Ground Ginger 5

١٠٠٠
٣٥٠
١٠٠
٣٠٠
١٨٥
١٧٥
١٠٠
٦٠
٧٥
١٢٠
١٠
٥

SUGGESTED METHOD OF 
PREPARATION:
Combine all ingredients and mix for 1 minute on 
slow speed, then 3 minutes on medium speed. 
Deposit into muffin cups and bake accordingly as 
per size/weight at approximately 175-180°C for 
20-25 minutes. 

*Intended as a guide and may require changes to suit 
individual requirements, i.e batter weights and oven 
differencies.

طريقة التحضير
المقترحة:

ُتمزج المكونات وُتخفق على سرعة بطيئة لمدة دقيقة 
واحدة، ثم على سرعة متوسطة لمدة ٣ دقائق. يسكب 

المزيج في أكواب المافن ويخبز في الفرن وفقًا 
للكمية/ الوزن على درجة حرارة ١٧٥-١٨٠ مئوية لمدة 

٢٠-٢٥ دقيقة.

*يقصد باإلرشادات أن تفيد كدليل وقد تستوجب التعديل لتتناسب 
مع متطلبات كل شخص، مثل وزن الخليط واختالفات الفرن.

مافن
بنخالة القمح

غرامالوصفة
خليط كيك الفانيليا بالكريمة من برستين

بيض كامل
دقيق الخبز
زيت نباتي

ماء
صلصة التفاح

دبس السكر
نخالة القمح

زبيب
أناناس مهروس

قرفة مطحونة
زنجبيل مطحون



طريقة التحضير
المقترحة:

ُيمزج خليط الكيك مع البيض، وتخفق المكّونات على 
سرعة بطيئة لمدة دقيقة واحدة، ثم على سرعة متوسطة 

لمدة ٣ دقائق. ُيكشط الوعاء، ثم ُيضاف الماء والزيت، 
وُتخفق المكونات مدة ٢-٣ دقائق إضافية على سرعة 
بطيئة. زْد إلى الخليط أّي إضافاٍت حسب الرغبة وتابع 
الخفق لمدة دقيقة واحدة على سرعة بطيئة. ُيسكب 

الخليط ويزين ببذور السمسم. تخبز قطع  المافن الصغيرة 
في الفرن على درجة حرارة ٢١٠ مئوية لمدة ١٧-١٩ دقيقة. 

BREAKFAST 
MUFFIN
Recipe grams

Pristine Vanilla Cream Cake Mix 1000
Whole Egg 350
Vegetable Oil 300
Water 220
Carrot Grated  60
Mixed Seeds    30
Oats 50
Mixed Nuts 30
Ginger Powder 6 ٦
Apricot Chopped 90
Apple Diced 80
Sultanas 30
Cinnamon Powder 10
All Spice Powder 10

١٠٠٠
٣٥٠
٣٠٠
٢٢٠
٦٠
٣٠
٥٠
٣٠

٩٠
٨٠
٣٠
١٠
١٠

SUGGESTED METHOD OF 
PREPARATION:
Blend the cake mix and eggs together, and 
mix for 1 minute on slow speed and then for 3 
minutes at medium speed. Scrape the bowl, 
add oil and water and mix for 2-3 minutes on 
slow. Add all inclusions and mix for 1 minute 
on slow speed. Deposit and top dress with 
sesame seeds. Bake small muffins at 210°C 
for 17-19 minutes in a deck oven.

مافن 
الفطور

غرامالوصفة
خليط كيك الفانيليا بالكريمة من برستين

بيض كامل 
زيت نباتي

ماء
جزر مبشور

بذور مشكلة
شوفان

مكسرات مشكلة
زنجبيل مطحون
مشمش مقطع

تفاح  مقطع إلى مكعبات صغيرة 
كشمش

قرفة مطحونة
بهارات مطحونة مشكلة



OAT AND
RASPBERRY
BARS 
Recipe grams

Pristine Vanilla Cream Cake Mix 1000
Unsalted Butter 350
Oats 400
Cinnamon Powder 2.5
Raspberry or Apricot jam 160
Water to Adjust (approx.)               10

١٠٠٠
٣٥٠
٤٠٠
٢.٥
١٦٠
١٠

SUGGESTED METHOD OF 
PREPARATION:
Mix all ingredients for 1 minute on slow speed, 
then 3 minutes medium speed. Adjust finally with 
water to desired consistency for making flat in 
tray. Divide dough into 2 equal pieces and spread 
1 piece onto tray evenly. Spread on the jam, then 
place the second piece of dough on top. Bake at 
170-180°C for 40-45 minutes.
 

طريقة التحضير
المقترحة:

ُتمزج المكونات وُتخفق على سرعة بطيئة لمدة دقيقة 
واحدة، ثم على سرعة متوسطة لمدة ٣ دقائق. تعدل 

بواسطة الماء للحصول على القوام المطلوب ليسّطح 
المخفوق في الصينية. تقسم العجينة إلى قطعتين 

متساويتين. ُتمّد القطعة األولى على الصينية بشكٍل 
متساٍو ثم توّزع فوقها المربى قبل أن ُتغّطى بالقطعة 
الثانية من العجينة. ُتخبز لمدة ٤٠-٤٥ دقيقة على درجة 

حرارة ١٧٠-١٨٠ مئوية.

ألواح
الشوفان وتوت

العليق 
غرامالوصفة

خليط كيك الفانيليا بالكريمة من برستين
زبدة غير ممّلحة

شوفان
بودرة القرفة

مربى توت العليق أو المشمش
ماء لتعديل الخليط (تقريبًا)



CHEWY BANANA
NUT BARS
Recipe grams

Pristine Vanilla Cream Cake Mix 1000
Unsalted Butter 90
Soft Brown Sugar 90
Whole Egg 70
Almonds 34
Chocolate Chips 68
Bananas Crushed 200

١٠٠٠
٩٠
٩٠
٧٠
٣٤
٦٨
٢٠٠

SUGGESTED METHOD OF 
PREPARATION:
Place butter, brown sugar, eggs and mix for 2 
minutes on slow speed, scraping down. Add 
the cake mix, chocolate chips and nuts and 
mix it for a further 2 minutes on slow speed. 
Add bananas and mix everything for 1 minute 
on slow speed. Spread the batter evenly onto 
a lined baking sheet. Bake at 150°C for 30-35 
minutes. Cool and cut, and proceed to dust 
cooled bars with icing sugar.

ألواح الموز المطاطية
بالمكسرات

غرامالوصفة
خليط كيك الفانيليا بالكريمة من برستين

زبدة غير ممّلحة
سكر أسمر ناعم

بيض كامل 
لوز

رقائق الشوكوالتة
موز مهروس

طريقة التحضير
المقترحة:

توضع الزبدة والسكر األسمر والبيض في وعاء وُتخفق 
على سرعة بطيئة لمدة دقيقتين، ثم ٌيكشط الوعاء.  
ُيضاف خليط الكيك ورقائق الشوكوالتة والمكّسرات 

وُيخفق لمدة دقيقتين إضافيتين على سرعة بطيئة. ُيضاف 
الموز وُيعاد الخفق على سرعة بطيئة لمدة دقيقة واحدة. 
يوّزع المخفوق بالتساوي على ورقة خبز، ويخبز في الفرن 

على درجة حرارة ١٥٠ مئوية لمدة ٣٠-٣٥ دقيقة. يبّرد ويقّطع 
بشكل ألواح قبل أن يرّش السكر الناعم فوقها. 



مملحات
SAVOURY



SPINACH AND
PINE NUT CAKE
Recipe grams

Pristine Vanilla Cream Cake mix  1000
Whole Egg 350
Vegetable Oil 300
Water 200
Chopped Spinach 320
Pine Nuts 120

١٠٠٠
٣٥٠
٣٠٠
٢٠٠
٣٢٠
١٢٠

SUGGESTED METHOD OF 
PREPARATION:
Blend Pristine Vanilla Cream Cake mix and eggs 
together, and mix  for 1 minute in slow then 3 
minutes medium speed. Scrape bowl and add 
vegetable oil and water, then mix for 2-3 minutes 
slow speed. Add in chopped spinach and pine 
nuts, deposit into desired molds. Bake at 180°C 
for approximately 20-25 minutes. Serve with 
poached eggs and crispy fried onions.
 
*Intended as a guide and may require changes to suit 
individual requirements, i.e batter weights and oven 
differencies.

طريقة التحضير
المقترحة:

ُيمزج خليط كيك الفانيليا بالكريمة مع البيض وُتخفق 
المكونات على سرعة بطيئة لمدة دقيقة واحدة، ثم 
على سرعة متوسطة لمدة ٣ دقائق. ُيكشط الوعاء، 

ويضاف الزيت والماء وُتخفق المكونات لمدة ٢-٣ 
دقائق على سرعة بطيئة. ثم ُيضاف السبانخ المفروم 

وحبوب الصنوبر. يوضع الخليط في القوالب المطلوبة. 
ُيخبز على درجة حرارة ١٨٠ مئوية لمدة ٢٠-٢٥ دقيقة 

تقريبًا. يقّدم مع البيض المسلوق بدون قشر، والبصل 
المقلي المقرمش.

*يقصد باإلرشادات أن تفيد كدليل وقد تستوجب التعديل لتتناسب 
مع متطلبات كل شخص، مثل وزن الخليط واختالفات الفرن.

كيك السبانخ
و حبوب الصنوبر

غرامالوصفة
خليط كيك الفانيليا بالكريمة من برستين

بيض كامل
زيت نباتي

ماء
سبانخ مفروم 

حبوب الصنوبر



طريقة التحضير
المقترحة:

ُيمزج خليط كيك الفانيليا بالكريمة مع البيض وُتخفق 
المكونات على سرعة بطيئة لمدة دقيقة واحدة، ثم على 
سرعة متوسطة لمدة ٣ دقائق. ُيكشط الوعاء، ويضاف 

الزيت والماء وُتخفق المكونات لمدة ٢-٣ دقائق على سرعة 
بطيئة. ثم ُيضاف البصل األخضر والفلفل المقّطع. يوضع 
الخليط في قوالب خبز البرغر ويزّين بشرائح البصل المقلي. 

ُيخبز على درجة حرارة ١٨٠ مئوية لمدة ١٥ دقيقة تقريبًا. 

*يقصد باإلرشادات أن تفيد كدليل وقد تستوجب التعديل لتتناسب مع 
متطلبات كل شخص، مثل وزن الخليط واختالفات الفرن.

RED ONION AND
POTATO PANCAKE
Recipe grams

Pristine Vanilla Cream Cake Mix 1000
Whole Egg 350
Vegetable Oil 300
Water 220
Spring Onions 300
Diced Peppers 120
Diced Cooked Potato 360
Fried Red Onion Sliced 5-10

١٠٠٠
٣٥٠
٣٠٠
٢٢٠
٦٠
٣٠
٥٠
١٠- ٥

SUGGESTED METHOD OF 
PREPARATION:
Blend Pristine Vanilla Cream cake mix and 
eggs together, and mix for 1 minute on slow 
then 3 minutes medium speed. Scrape bowl 
and add vegetable oil and water, then mix for 
2-3 minutes slow speed. Add in spring onion 
and diced peppers, deposit into burger bun 
molds and top with sliced fried onion. Bake at 
180°C for approximately 15 minutes.
*Intended as a guide and may require changes to suit 
individual requirements, i.e batter weights and oven 
differencies.

بانكيك بالبطاطا
و البصل األحمر

غرامالوصفة
خليط كيك الفانيليا بالكريمة من برستين 

بيض كامل 
زيت نباتي

ماء
بصل أخضر

فلفل مقّطع إلى مكعبات صغيرة
بطاطا مطهّوة ومقّطعة إلى مكعبات صغيرة 

بصل أحمر مقطع إلى شرائح ومقلي للبانكيك الواحدة 



SWEET CHILLI
MINI CAKE
Recipe grams

Pristine Vanilla Cream Cake Mix 1000
Whole Egg 350
Vegetable Oil 300
Water 180
Sweet Chilli sauce 120
Garlic and Ginger Paste 60
Chilli Flakes 2

١٠٠٠
٣٥٠
٣٠٠
١٨٠
١٢٠
٦٠
٢

SUGGESTED METHOD OF 
PREPARATION:
Blend Pristine Vanilla Cream Cake mix and eggs 
together, and mix for 1 minute in slow then 3 
minutes medium speed. Scrape bowl and add 
vegetable oil and water, then mix for 2-3 minutes 
slow speed. Lastly, add the sweet chilli sauce, 
garlic and ginger paste and chilli flakes. Deposit 
into desired individual molds and bake at 180°C 
for approximately 20 minutes. Top with stir fried 
veg and fried egg. 

*Intended as a guide and may require changes to suit 
individual requirements, i.e batter weights and oven 
differencies.

طريقة التحضير
المقترحة:

ُيمزج خليط كيك الفانيليا بالكريمة مع البيض وُتخفق 
المكونات على سرعة بطيئة لمدة دقيقة واحدة، ثم 
على سرعة متوسطة لمدة ٣ دقائق. ُيكشط الوعاء، 

ويضاف الزيت والماء وُتخفق المكونات لمدة ٢-٣ 
دقائق على سرعة بطيئة. ثم ُتضاف الصلصة ومعجون 
الثوم والزنجبيل ورقائق الفلفل الحار. يوضع الخليط في 

القوالب المطلوبة. ُيخبز على درجة حرارة ١٨٠ مئوية 
لمدة ٢٠ دقيقة تقريبًا. يزين بالخضروات المقلية 

والبيض المقلي.

*يقصد باإلرشادات أن تفيد كدليل وقد تستوجب التعديل لتتناسب 
مع متطلبات كل شخص، مثل وزن الخليط واختالفات الفرن.   

ميني كيك
بالفلفل الحار الحلو

غرامالوصفة
خليط كيك الفانيليا بالكريمة من برستين 

بيض كامل
زيت نباتي

ماء
صلصلة الحار الحلو (سويت تشيلي)

معجون الثوم والزنجبيل
رقائق الفلفل الحار



طريقة التحضير
المقترحة:

ُمزج خليط كيك الفانيليا بالكريمة مع البيض وُتخفق 
المكونات على سرعة بطيئة لمدة دقيقة واحدة، ثم على 
سرعة متوسطة لمدة ٣ دقائق. ُيكشط الوعاء، ويضاف 

الزيت والماء وُتخفق المكونات لمدة ٢-٣ دقائق على سرعة 
بطيئة. ثم ُيضاف البصل األخضر والفلفل المقّطع. يوضع 

الخليط في القوالب المطلوبة ويزّين بالبطاطا المقّطعة. 
ُيخبز على درجة حرارة ١٨٠ موية بين ١٨-٢٠ دقيقة. ويقّدم 

مع البيض المخفوق والفلفل المقّطع المقّلى.
 
 

POTATO &
SPRING ONION
CAKE
Recipe grams

Pristine Vanilla Cream Cake Mix 1000
Whole Egg 350
Vegetable Oil 300
Water 220
Spring Onions 300
Diced Peppers 120
Diced Cooked Potato 360

١٠٠٠
٣٥٠
٣٠٠
٢٢٠
٣٠٠
١٢٠
٣٦٠

SUGGESTED METHOD OF 
PREPARATION:
Blend Pristine Vanilla Cream Cake mix and eggs 
together, and mix for 1 minute in slow then 3 
minutes medium speed. Scrape bowl and add 
vegetable oil and water, then mix for 2-3 
minutes on slow speed. Then, add in spring 
onion and diced peppers. Deposit into desired 
molds and top dress with diced potato. Bake at 
180°C between 18-20 mins. Serve with 
scrambled eggs and sautéed diced peppers.

كيك بالبطاطا
والبصل األخضر

غرامالوصفة
خليط كيك الفانيليا بالكريمة من برستين 

بيض كامل 
زيت نباتي

ماء
بصل أخضر

فلفل مقّطع إلى مكعبات صغيرة
بطاطا مطهّوة ومقّطعة إلى مكعبات صغيرة 



إلهامات عالمية

WORLD
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CHOCOLATE 
AND SAFFRON
GUGELHUPF
Recipe For Saffron Batter grams

Pristine Vanilla Cream Cake Mix  500
Whole Egg 175
Vegetable Oil 150
Water 90
Saffron 0.3

(infuse in 20g of hot water)

٥٠٠
١٧٥
١٥٠
٩٠
٠.٣
(منقوعة في ٢٠ غ من الماء الساخن)

SUGGESTED METHOD OF 
PREPARATION:
Mixing procedure for the batter: Blend the 
required Pristine Cream Cake mix and eggs 
together, and mix for 1 minute in slow then 3 
minutes medium speed. Scrape bowl and add 
vegetable oil and water, then mix for 2-3 minutes 
slow speed. Deposit both batters alternately into 
large Gugelhupf mold, total batter is 1200 g. Bake 
at 160°C for 60-70 minutes.  

طريقة التحضير
المقترحة:

ُيمزج خليط الكيك مع البيض، وُتخفق المكّونات على 
سرعة بطيئة لمدة دقيقة واحدة، ثم على سرعة 

متوسطة لمدة ٣ دقائق. ُيكشط الوعاء، ثم ُيضاف الماء 
والزيت، وُتخفق المكونات مدة ٢-٣ دقائق إضافية على 

سرعة بطيئة. يوّزع الخليطان بالتناوب في قالب كيك 
غوغلهوبف كبير، الوزن اإلجمالي ١٢٠٠ غ. يخبز الكيك 

على درجة حرارة ١٦٠ مئوية لمدة ٦٠-٧٠ دقيقة.

كيك كوكلويف
بالشوكالتة
والزعفران

غرامالوصفة لتحضير خليط الزعفران
خليط كيك الفانيليا بالكريمة من برستين

بيض كامل
زيت نباتي

ماء
زعفران

Recipe For Chocolate Batter grams

Pristine Chocolate Cream Cake Mix  500
Whole Egg 175
Vegetable Oil 150
Water 110

٥٠٠
١٧٥
١٥٠
١١٠

غرامالوصفة لتحضير خليط الشوكوالتة
خليط كيك الشكوالتة بالكريمة من برستين 

بيض كامل
زيت نباتي

ماء

Austria



طريقة التحضير
المقترحة:

ُيمزج خليط كيك الفانيليا بالكريمة مع البيض وُتخفق 
المكونات على سرعة بطيئة لمدة دقيقة واحدة، ثم على 
سرعة متوسطة لمدة ٣ دقائق. ُيكشط الوعاء، ويضاف 

الزيت والماء وُتخفق المكونات لمدة ٢-٣ دقائق على سرعة 
بطيئة. ويوّزع الخليط في قالب خبز مستطيل.

 

لتحضير مزيج الحليب: ُتمزج أنواع الحليب الثالثة معًا. 
توضع جانبًا.

طريقة تحضير الكيك بالكريمة: قم بتقليم الجزء العلوي 
من الكيك وجوانبه. ُيقّطع الكيك وفقًا لحجم الحصص 
المطلوبة. يوضع في وعاءويسكب مزيج الحليب فوقه. 

ُيترك لينقع مدة ٢٤ ساعة في المبّرد. بعد ذلك، يزّين 
بالكريمة المخفوقة من برستين.

*يمكن أيضًا إضافة نكهة على الحليب مثل ماء الورد، أو 
الفستق أو غير ذلك.

CREAM MILK
CAKE
Recipe (Step 1) grams

Pristine Vanilla Cream Cake Mix 1000
Whole Egg 350
Vegetable Oil 300
Water 220

١٠٠٠
٣٥٠
٣٠٠
٢٢٠

SUGGESTED METHOD OF 
PREPARATION:
Blend Pristine Vanilla Cream Cake mix and 
eggs together, and mix for 1 minute in slow 
then 3 minutes medium speed. Scrape bowl 
and add vegetable oil and water, then mix for 
2-3 minutes on slow speed. Then make into 
sheets.

Recipe (Step 2) grams

Fresh Milk 600
Condensed Milk 400
Fresh Cream 400

Procedure for the Milk mixture: Blend all 3 
milks together. Set aside.
Procedure for the Cream Cake Sheets: Trim 
the top and sides of the sheets. Then cut into 
required portion sizes. Place in a container 
then pour the milk mixture. Leave to soak for 
24 hours in the chiller. Take out and top with 
Pristine whipping cream.
*Milk can be flavoured, with rose water, 
pistachio, etc.

كيك الكريمة 
بالحليب

غرامالوصفة (الخطوة ١ )
خليط كيك الفانيليا بالكريمة من برستين 

بيض كامل
زيت نباتي

ماء

٦٠٠
٤٠٠
٤٠٠

غرامالوصفة (الخطوة ٢ )
حليب طازج

حليب مكثف
قشدة طازجة

Mexico



BROWNIE
Recipe grams

Pristine Vanilla Cream Cake Mix  1000
Whole Egg 250
Glucose Syrup 300
Warm Water 250
Pristine Dark Chocolate Buttons 250
Vegetable Oil 100

١٠٠٠
٢٥٠
٣٠٠
٢٥٠
٢٥٠

SUGGESTED METHOD OF 
PREPARATION:
Melt oil and chocolate together and set aside. Mix 
all other ingredients together with a beater for 1 
minute on slow speed, scrape the bowl and mix 
for 3 minutes on medium speed. Add in the 
melted chocolate and oil, and mix on slow until 
incorporated. Deposit into baking sheet and bake 
at 180°C for approximately 35 minutes. 
*Intended as a guide and may require changes to suit 
individual requirements, i.e batter weights and oven 
differencies.

طريقة التحضير
المقترحة:

يذّوب الزيت والشوكوالتة معًا  ويوضعان جانبًا. ُتمزج 
المكونات األخرى المتبقية معًا  وُتخفق بواسطة 

المخفقة على سرعة بطيئة لمدة دقيقة واحدة، ثم  
يكشط الوعاء وتستمّر عملية الخفق على سرعة 

متوسطة لمدة ٣ دقائق. ُيضاف الزيت والشوكوالتة 
الذائبة وُتخفق على حرارة بطيئة حتى يتماسك القوام. 

يوضع الخليط على ورقة خبز ويخبز على درجة حرارة ١٨٠ 
مئوية لمدة ٣٥ دقيقة تقريبًا.

*يقصد باإلرشادات أن تفيد كدليل وقد تستوجب التعديل لتتناسب 
مع متطلبات كل شخص، مثل وزن الخليط واختالفات الفرن.

براوني
غرامالوصفة

خليط كيك الفانيليا بالكريمة من برستين
بيض كامل

شراب الغلوكوز
ماء دافئ

أزرار الشوكوالتة الداكنة من برستين 
١٠٠ زيت نباتي

United States



طريقة التحضير
المقترحة:

ُيمزج خليط كيك الفانيليا بالكريمة من برستين مع البيض 
وُتخفق المكونات على سرعة بطيئة لمدة دقيقة واحدة، ثم 

على سرعة متوسطة لمدة ٣ دقائق. ُيكشط الوعاء، 
ويضاف الزيت والماء وُتخفق المكونات لمدة ٢-٣ دقائق 

على سرعة بطيئة. زْد إلى الخليط أّي إضافاٍت حسب الرغبة. 
ُيسكب المزيج في قوالب مادلين، ويخبز على درجة حرارة 

١٨٠ مئوية لمدة ١٢-١٣ دقيقة. 

*يقصد باإلرشادات أن تفيد كدليل وقد تستوجب التعديل لتتناسب مع 
متطلبات كل شخص. يمكن تحضير الوصفة نفسها بواسطة خليط كيك 

الشوكوالتة بالكريمة من برستين. أوقات الخبز ودرجات الحرارة تفيد 
كإشارة ويمكن أن تتغير بحسب نوع الفرن.

MADELEINE
Recipe grams

Pristine Vanilla Cream Cake Mix 1000
Whole Egg 350
Vegetable Oil 300
Water 220

١٠٠٠
٣٥٠
٣٠٠
٢٢٠

SUGGESTED METHOD OF 
PREPARATION:
Blend Pristine Vanilla Cream Cake Mix and 
eggs together. Mix for 1 minute on slow speed 
and then 3 minutes on medium speed. Scrape 
the bowl, add oil and water, and mix for 2-3 
minutes on slow speed. Add any inclusions as 
required. Deposit into madeline molds. Bake 
at 180°C for 12-13 minutes. 

*Intended as a guide and may require changes to suit 
individual requirements. The same recipe can be made 
with the Pristine Chocolate Cream Cake Mix. Both bake 
times /temperatures are an indication and may vary 
accordingly to your oven.

مادلين
غرامالوصفة

خليط كيك الفانيليا بالكريمة من برستين 
بيض كامل 

زيت نباتي
ماء 

France



BISCOTTI
Recipe grams

Pristine Vanilla Cream Cake Mix  1000
Bread Flour 400
Whole Eggs 250
Butter Soft 200

١٠٠٠
٤٠٠
٢٥٠
٢٠٠

SUGGESTED METHOD OF 
PREPARATION:
Add eggs, flour, butter and the cake mix  to a 
bowl. Mix it for 4 minutes on slow speed and add 
inclusions as required. Scale into 1000 g loaves, 
length of tray, or as required size. Place on tray 
and bake at 170°C for approximately 25-30 
minutes (size and weight dependent). Cool and 
refrigerate overnight before cutting as this 
prevents cracking and wastage. Cut into 0.5cm 
slices or as required thickness, place back onto 
baking sheet, cut side down, and re-bake until 
golden and crispy at around 100°C. 

*Intended as a guide and may require changes to suit 
individual requirements, i.e batter weights and oven 
differencies.

طريقة التحضير
المقترحة:

ُيمزج خليط الكيك مع البيض والدقيق والزبدة في 
وعاء، وُتخفق المكّونات على سرعة بطيئة لمدة أربع 

دقائق. زْد إلى الخليط أّي إضافاٍت حسب الرغبة. تقّسم 
العجينة على أرغفة من ١٠٠٠ غ أو على طول الصينية أو 
حسب الرغبة. توضع على صينية الخبز وتخبز على درجة 

حرارة ١٧٠ مئوية لمدة ٢٥-٣٠ دقيقة (بحسب الحجم 
والوزن). تبّرد وتوضع في البراد طول الليل قبل 

تقطيعها منعًا للتصّدع والهدر.تقطع إلى شرائح من ٠٫٥ 
سنتم أو حسب السماكة المطلوبة، ثم تعاد إلى ورقة 
الخبز، القسم المقّطع إلى األسفل، ويعاد خبزها حتى 

يتحّول لونها ذهبيًا وتصبح مقرمشًة على درجة ١٠٠ 
مئوية تقريبًا.

*يقصد باإلرشادات أن تفيد كدليل وقد تستوجب التعديل لتتناسب 
مع متطلبات كل شخص، مثل وزن الخليط واختالفات الفرن.

البيسكوتي
غرامالوصفة

خليط كيك الفانيليا بالكريمة من برستين
دقيق الخبز
بيض كامل

زبدة طرية

Italy



طريقة التحضير
المقترحة:

ُيخفق خليط الكيك مع الدقيق والزبدة الطرية/ المرغرين 
لمدة ٣ دقائق على سرعة بطيئة. يضاف البيض حتى 
يشّكل المزيج قوامًا ناعمًا. ال تبالغ في الخفق. يوضع 

الخليط في كيس تزيين بفتحة على شكل نجمة. وتوّزع 
الكوكيز من الكيس على صينية الخبز. تزّين بقطعة 

مكسرات أو كرز غالسيه أو ما إلى ذلك. ُتخبز على درجة 
حرارة ١٦٠ مئوية لمدة ٢٠ دقيقة تقريبًا.

*يقصد باإلرشادات أن تفيد كدليل وقد تستوجب التعديل لتتناسب مع 
متطلبات كل شخص.

SPRITZ
COOKIES
Recipe grams

Pristine Vanilla Cream Cake Mix 1000
Pristine Flour 300
Whole Egg 300
Soft Butter or Margarine 400

١٠٠٠
٣٠٠
٣٠٠
٤٠٠

SUGGESTED METHOD OF 
PREPARATION:
Mix the cake mix, flour, and soft 
butter/margarine for 3 minutes on slow speed. 
Add egg to form a smooth batter and DO NOT 
OVERMIX. Place the batter into a piping bag 
with a star nozzle. Pipe out onto baking tray. 
Top with a nut/glace cherry etc. Bake at 160°C 
for approximately 20 minutes.

*Intended as a guide and may require changes to suit 
individual requirements.

سبريتز
كوكيز

غرام
خليط كيك الفانيليا بالكريمة من برستين 

دقيق برستين
بيض كامل

زبدة طرية أو مرغرين

الوصفة

Germany



COFFEE 
LOAF
Recipe grams

Pristine Vanilla Cream Cake Mix  1000
Whole Egg 350
Vegetable Oil 300
Water 220
Instant Coffee Granules 20
Pristine Dark Chocolate chips (if required) 100

١٠٠٠
٣٥٠
٣٠٠
٢٢٠
٢٠

SUGGESTED METHOD OF 
PREPARATION:
Blend Pristine Vanilla Cream Cake mix and eggs 
together, and mix for 1 minute in slow then 3 
minutes medium speed. Scrape bowl and add 
vegetable oil and water, then mix for 2-3 minutes 
on slow speed. Then add in the coffee granules 
and chocolate chips (if required). Deposit into loaf 
tins. Bake at 180°C for approximately 40  minutes 
according to your ovens - *17cm X 8.5cm loaf tin 
requires 480 g batter, giving 10 slices.
 
*Intended as a guide and may require changes to suit 
individual requirements.

طريقة التحضير
المقترحة:

ُيمزج خليط الكيك مع البيض، وُتخفق المكّونات على 
سرعة بطيئة لمدة دقيقة واحدة، ثم على سرعة 

متوسطة لمدة ٣ دقائق. ُيكشط الوعاء، ثم ُيضاف الماء 
والزيت، وُتخفق المكونات مدة ٢-٣ دقائق إضافية على 

سرعة بطيئة. تضاف حبيبات القهوة وحبيبات 
الشوكوالتة (حسب الرغبة) ويوضع المزيج في قوالب 

الخبز. يخبز على درجة حرارة ١٨٠ مئوية لحوالى ٤٠ دقيقة 
بحسب نوع الفرن.*١٧ سنتم x ٨٫٥ سنتم تتطلب ٤٨٠ غ 

من الخليط، لصنع ١٠ شرائح.

*يقصد باإلرشادات أن تفيد كدليل وقد تستوجب التعديل لتتناسب 
مع متطلبات كل شخص.

الكيك الطويل
بنكهة القهوة

غرامالوصفة
خليط كيك الفانيليا بالكريمة من برستين

بيض كامل
زيت نباتي

ماء
حبيبات القهوة السريعة الذوبان 

١٠٠ حبيبات الشوكوالتة الداكنة من برستين (حسب الرغبة)

Singapore



طريقة التحضير
المقترحة:

ُيمزج خليط الكيك مع البيض على سرعة بطيئة لمدة 
دقيقة واحدة، ثم على سرعة متوسطة لمدة ٣ دقائق. 

ُتنقع ٩ أكياس من الشاي األخضر أو شاي إيرل غراي في 
الماء الساخن ثم تبّرد. يضاف الزيت وخليط الشاي (البارد) 
على سرعة بطيئة لمدة ٣ دقائق. يوّزع المزيج على قوالب 
ويطهى في قدر بخاري أو حّمام مائي على درجة حرارة ١٦٠ 

مئوية لمدة ٣٥-٤٠ دقيقة تقريبًا.

*يقصد باإلرشادات أن تفيد كدليل وقد تستوجب التعديل لتتناسب مع 
متطلبات كل شخص.

STEAMED
PUDDING
Recipe grams

Pristine Vanilla Cream Cake Mix 1000
Whole Egg 350
Vegetable Oil 300
Hot Water (For Infusion) 225
1 Vanilla Pod

١٠٠٠
٣٥٠
٣٠٠
٢٢٠

SUGGESTED METHOD OF 
PREPARATION:
Mix the cake mix for 1 minute on slow then 3 
minutes on medium speed. Infuse 9 green tea 
OR Earl grey tea bags in hot water and then 
cool. Add the oil and tea blend (cooled) on 
slow speed for 3 minutes. Scale into molds 
and cook in a steamer or water bath at 160°C 
for approximately 35-40 minutes.

*Intended as a guide and may require changes to suit 
individual requirements

بودينغ على
البخار

غرامالوصفة
خليط كيك الفانيليا بالكريمة من برستين 

بيض كامل 
زيت نباتي

ماء ساخن (للنقع)
١ عرق فانيليا

United Kingdom



GREEN TEA
CHIFFON CAKE
Recipe (Step 1) grams

Pristine Vanilla Cream Cake Mix  800
Egg Yolks 240
Milk 240
Vegetable Oil 200
Water 150
Green Tea Bags 9 pcs
Water Hot 50

(infuse with the tea bags)

Recipe (Step 2) grams

Caster Sugar 50
Egg White 480
Green Food Colour (use amount as desired)

٨٠٠
٢٤٠
٢٤٠
٢٠٠
١٥٠

SUGGESTED METHOD OF 
PREPARATION:
Blend with a whisk all the above ingredients. Mix 
for 1 minute on slow speed, then 3 minutes on 
medium speed. Scrape 1 minute slow mixing. Set 
aside.

طريقة التحضير المقترحة:
ُتمزج المكونات وُتخفق على درجة سرعة بطيئة لمدة 

دقيقة واحدة، ثم على سرعة متوسطة لمدة ٣ دقائق. 
يكشط الوعاء ثم يتابع الخفق مدة دقيقة على سرعة 

بطيئة. وتوضع جانبًا.

كيك الشيفون
بالشاي األخضر

غرامالوصفة (الخطوة ١ )
خليط كيك الفانيليا بالكريمة من برستين 

صفار البيض
حليب

زيت نباتي
ماء

٩ أكياس
٥٠
(تنقع فيها أكياس الشاي)

أكياس الشاي األخضر

ماء ساخن

٥٠
٤٨٠

غرامالوصفة (الخطوة ٢ )
سكر ناعم

بياض البيض
ملّون غذائي أخضر (تستخدم الكمية حسب الرغبة)

SUGGESTED METHOD OF 
PREPARATION:
Whisk egg whites and sugar until fluffy (around 
70-80% volume). Fold into previous batter and 
add colour. Do not over mix. Fill tin to 
approximately three quarters full. Bake at 170°C 
for 60 minutes approx. Turn upside down to 
release from pan. Do not grease pan.
*Intended as a guide and may require changes to suit 
individual requirements.

طريقة التحضير المقترحة:
يخفق بياض البيض مع السكر حتى يشّكل مزيجًا 

منفوشًا بنسبة ٧٠-٨٠٪. يضاف إلى الخليط السابق 
ويضاف الملّون. ال تبالغ في المزج. يسكب الخليط 

لحوالى ثالثة أرباع القالب، ويخبز على درجة حرارة ١٧٠ 
مئوية لمدة ٦٠ دقيقة. يقلب رأسًا على عقب لتتّم إزالته 

من القالب. لست بحاجة لدهن القالب.

*يقصد باإلرشادات أن تفيد كدليل وقد تستوجب التعديل لتتناسب 
مع متطلبات كل شخص.

Japan



طريقة التحضير
المقترحة:

ُيمزج خليط كيك الفانيليا/الشوكوالتة بالكريمة مع البيض 
وُتخفق المكونات على سرعة بطيئة لمدة دقيقة واحدة، ثم 
على سرعة متوسطة لمدة ٣ دقائق. ُيكشط الوعاء، ويضاف 
الزيت والماء وُتخفق المكونات لمدة ٢-٣ دقائق على سرعة 

بطيئة.

MARBLE
CRUMB CAKE
Recipe (Step 1) grams

Pristine Vanilla/Chocolate Cream Cake 1000
Whole Egg 350
Vegetable Oil 300
Water 220

١٠٠٠
٣٥٠
٣٠٠
٢٢٠

SUGGESTED METHOD OF 
PREPARATION:
Blend Pristine Vanilla/Chocolate Cream cake mix 
and eggs together, and mix  for 1 minute on slow 
speed then 3 minutes medium speed. Scrape bowl 
and add vegetable oil and water, then mix for 2-3 
minutes slow speed. Scale the batter accordingly.

Recipe (Step 1) grams

Vanilla Cream Cake Batter 400
Chocolate Cream Cake Batter 350
Chocolate Crumb 250
Vanilla Crumb 250
Cinnamon Crumb 250

SUGGESTED METHOD OF 
PREPARATION:
Put vanilla and chocolate batter into a baking tin and 
marble, and top with choc/vanilla and cinnamon 
crumb. Bake at 170°C for 45 minutes according to 
your oven. Preparation for the Crumbs: Pristine 
Cream cake vanilla/chocolate mix 100gm & Soft 
Butter 225gm. Mix all together until crumbly. Do not 
over mix as we need the consistency of sandy free 
flowing texture. Use for toppings on different 
preparations.
*Intended as a guide and may require changes to suit 
individual requirements.

كيك ماربل
كرامب

غرامالوصفة (الخطوة ١ )
خليط كيك الفانيليا / الشوكوالتة بالكريمة من برستين 

بيض كامل
زيت نباتي

ماء

طريقة التحضير
المقترحة:

يوضع خليط الفانيليا والشوكوالتة في قالب الخبز، ويوزع 
بشكل ماربل، ويغطى بكرامب الشوكوالتة/ الفانيليا والقرفة. 

يخبز على درجة حرارة ١٧٠ مئوية لمدة ٤٥ دقيقة بحسب نوع 
الفرن. طريقة تحضير الكرامب: خليط كيك الفانيليا / 

الشوكوالتة بالكريمة من برستين ١٠٠٠ غ و زبدة طرية ٢٢٥ غ. 
تمزج المكونات كلها حتى تتفتت. ال تبالغ في المزج ليحافظ 
المزيج على قوام متماسك ولكن بانسيابية الرمل .تستخدم 

لتزيين مختلف الحلويات. 

*ُيقصد باإلرشادات أن تفيد كدليل وقد تستوجب التعديل لتتناسب مع 
متطلبات كل شخص.

٤٠٠
٣٥٠
٢٥٠
٢٥٠

غرامالوصفة (الخطوة ٢ )
خليط كيك الفانيليا بالكريمة

خليط كيك الشوكوالتة بالكريمة
كرامب الشوكوالتة

كرامب الفانيليا
٢٥٠ كرامب القرفة

Austria



APPLE AND
CINNAMON
MARBLE MUFFIN
Recipe grams

Pristine Vanilla Cream Cake Mix  1000
Whole Egg 350
Vegetable Oil 300
Water 220
Apple Pie Filling 120
Cinnamon Powder 10

١٠٠٠
٣٥٠
٣٠٠
٢٢٠
١٢٠

SUGGESTED METHOD OF 
PREPARATION:
Blend Pristine Vanilla Cream Cake mix and eggs 
together, and mix for 1 minute on slow speed 
then 3 minutes medium speed. Scrape bowl and 
add vegetable oil and water, then mix for 2-3 
minutes on slow speed. Add in cinnamon powder 
into 300g of separate batter, and add apple pie 
filling to the remaining batter. Deposit into desired 
molds in alternative layers to create a marble 
effect. Bake at 200°C for approximately 30-35 
minutes for a 120g muffin. 
*Intended as a guide and may require changes to suit 
individual requirements, i.e batter weights and oven 
differencies.

طريقة التحضير
المقترحة:

ُيمزج خليط الكيك مع البيض، وُتخفق المكّونات على 
سرعة بطيئة لمدة دقيقة واحدة، ثم على سرعة 

متوسطة لمدة ٣ دقائق. ُيكشط الوعاء، ثم ُيضاف الماء 
والزيت، وُتخفق المكونات مدة ٢-٣ دقائق إضافية على 
سرعة بطيئة. ُتضاف بودرة القرفة إلى ٣٠٠غ من خليط 

المافن في وعاء منفصل ثم تضاف حشوة فطيرة 
التفاح لكمية الخليط المتبقية. تسكب في القوالب 

المطلوبة مع تبديل الطبقات لتكوين تأثير ماربل. تخبز 
على درجة حرارة ٢٠٠ مئوية لمدة ٣٠-٣٥ دقيقة تقريبًا 

لمافن من ١٢٠غ.

*يقصد باإلرشادات أن تفيد كدليل وقد تستوجب التعديل لتتناسب 
مع متطلبات كل شخص، مثل وزن الخليط واختالفات الفرن.

ماربل
مافن بالتفاح

والقرفة
غرامالوصفة

خليط كيك الفانيليا بالكريمة من برستين
بيض كامل
زيت نباتي 

ماء
حشوة فطيرة التفاح

١٠ بودرة القرفة 

United States




