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لماذا يوزيفا؟

شركة ابتكارية لها سرعة رد الفعل، ابداعّية ومرنة.

منتجات حقيقية عالية الجودة و بأسعار معقولة.

مكّونات طبيعية، وْصفات أصلية، ومذاق جّيد.

اصناف متعّددة.

ايزو، نظام تحليل المخاطر، الذبح حالل، خالية من الغلوتين.

  HACCP-ISO



 Private Labelling  امللصقة الخاصة

. HACCP توفر رشكة ‘’يوزافا’’ للتصنيع امكانية اعطاء امللصقة الخاصة ملنتاجاتها وهي معرتف بها من قبل

ان امللصقة الخاصة ‘مانجو ‘ Manjo – التي تباع بنجاح يف أقسام  LIDL لألسواق الكربى هي دليل عىل ذلك .





Delicatessen  اطعمة معلبة شهية

 ISO و  HACCP تنتج رشكة يوزافا للتصنيع عدة أنواع من األطعمة املعلبة الشهية وهي مصادق عليها من طرف

فاصوليا بالزبدة : محفوظة يف الزيت ومتبلة بأعشاب الطهي مثل البقدنوس و الفلفل و الثوم .

خرضوات بالخل 

جنب فيتا –Feta – متبل باألعشاب : محفوظ يف الزيت .

نبات الكرب/الكبار :Capers : متبل بالخل 

زيتون : ميتاز بجودة عالية ومحفوظ يف الزيت 

مكونات  بروشتا  Bruschetta Topping : 40% طامطم ،20% زيتون أخرض ،10% بصل ،10% ثوم ، 5%/ زيت 

و 5% أعشاب طهي مخلطة .

أخطبوط بالخل : أخطبوط ولحم سلطعون البحر و بلح البحر وكبَار وأعشاب وزيتون ومعدنوس وثوم وفل وزيت .

بسكويت خفيف وهش وفاتح للشهية :

هناك مجموعة من البسكويت الخفيف و الهش وتكون ذات مذاق ممتاز اذا غمست يف عدة أنواع من الصلصات املعدة للغمس ، 

كام ميكن تقدميها مع عدة أنواع أخرى من األطباق مثل أطباق الجنب
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HUMMUS DIP 

 غموس الحمص
 

BBQ DIP 

كيوالباربغموس   
 

BASIL DIP 

 غموس الباسيل
 

GARLIC SPREAD 

 ثوم قابل للدهن

 
Ready-made pasta sauces 

 صلصات المعكرونة الجاهزة
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Basil Dip صلصة الحبق للغمس

الحبق/ أوراق  من  تستخرج  ألنها  متميز  مذاق  الخلطة  لهذه 

. هي  لذيذة   و  بنكهة معطرة  تتميز  التي  الطازجة  الريحان 

مزيج رائع بني عدة نكهات متيز البحر االبيض املتوسط .

ميكن تقدميها كمقرمشات أو مطلية يف الخبز تكون رائعة اذا 

قدمت مع رقائق شيبس ومعجنات ناتشو .

Cheese Dip صلصة الجنب للغمس

طازجة  خلطة  Cheese Dip هي  للغمس  الجنب  صلصة 

الثوم والحشائش لها  ولينة ودسمة متكونة من الجنب وبعض 

مذاق شهي اذا طليت يف سندويتش أو كمكمل لعدة أطباق .

البسكويت  و  الجنب  وأطباق  املفتحات  مع  تقدميها  ميكن 

املتنوعة .

Garlic Dip                  
صلصة الخرشوف للغمس Garlic Dip  مكونة من قلوب 

الخرشوف ولها طعم مايئ ومن األفضل تقدميها مع البسكويت 

األرزRisottoوالكسكيس  أكلة  ألطباق  وكمكمل  اللذيذ 

واطباق اللحم ، له مذاق لذيذ اذا طيل فوق الخبز .



)Dips and Spreads(  صلصة معدة للغمس و الطيل



Salmon Dip  صلصة سمك السلمون للغمس
صلصة يوزافا لسمك السلمون لها مذاق ليس فقط جيد وامنا 

ال يقاوم وذلك للطعم الشهي لسمك السلمون وهذه الخلطة 

املعدة للغمس متثل أفضل املفتحات بالنسبة لألكالت البحرية 

  crackers املقرمشات  مع  خصوصا  خاص  م��ذاق  ولها 

وبطاطا الشيبس تورتيال Tortilla أو رشائح الخبز الرقيقة.

Tuna Dip  صلصة النت للغمس
مذاق  لها   ’‘  ’’Tuna Dip ’‘ للغمس  النت  صلصة  ان 

صيفي لذيذ وذو رائحة عبقة .

الخضار  مع  تقدميها  ويستحسن  وخفيف  منعش  تكوينها 

.crackers الطازجة ورشائح الليمون و املقرمشات

ميكن استعاملها يف طيل السندويتشات 

Hummus & Peanuts Dip

Hummus & Peanuts Dip خلطة لها طعم خاص 
نفس  يف  ولذيذة  منعشة  و  املميزة  النكهة  ذات  حلو  و  حار 

كذلك  وامنا  فقط  الغمس  عند  لذيذة  ليست  وهي   . الوقت 

أو  مشوي  بقري  بلحم  سندويتش  يف  باستعاملها  رائعة  هي 

مع لفة ذرة ترتيال Tortilla. ميكن تقدميها مع مقرمشات 

Crackers- متنوعة .



)Dips and Spreads(  صلصة معدة للغمس و الطيل



معلومات غذائية

القيمة الغذائية يف 10غ 100غ

بروتينات 0.02غ 2غ

كاربوهيدات 0.6غ 6غ

دهنيات 6.3غ 63غ

ألياف 0.04غ 0.4غ

صوديوم 0.1غ 1غ

طاقة
 59 ألف سعرة 

حرارية

590 ألف سعرة 
حرارية

مدة الصلوحية : 8 أشهر.

معلومات غذائية

القيمة الغذائية يف 10غ 100غ

بروتينات 0.28غ 2.8غ

كاربوهيدات 0.05غ 0.5غ

دهنيات 3.8غ 38غ

ألياف 0.0غ 0.0غ

صوديوم 0.07صغ 0.7غ

طاقة
35.5 ألف سعرة 

حرارية

355 ألف سعرة 
حرارية

مدة الصلوحية : 8 أشهر.

صلصات الزبدة بالثوم
الرائع  و  الرطب  باملذاق  ‘’يوزافا’’  بالثوم  الزبدة  صلصة  متتاز 

وهي صلصة شهية وفريدة من نوعها ألنها تعتمد عىل الثوم وبعض 

البقدنوس الطازج .

ولحم  الحوت  و  اللحم  مع  قدمت  اذا  ممتازة  بالتأكيد  وهي 

الدجاج واملفتحات و الخلطات املعدة للغمس Dips وكرستيني 

crostine )رشائح خبز مطلية بالزبدة املبتلة بالثوم ( اضافة اىل 
عدة أكالت أخرى .

أكلة صالحة للنباتيني 

صلصة الزبدة بالثوم الخفيفة للطيل 
من  متنوعة  مجموعة  هي  يوزافا  الخفيفة  بالثوم  الزبدة  صلصة 

من  قليل  مع  الثوم  عىل  وترتكز  للطيل  املعدة  الشهية  املذاقات 

البقدنوس الطازج ولها طعم فريد غري دسم ومفيد .وهي بالتأكيد 

واملفتحات  والدجاج  والحوت  اللحم  مع  قدمت  اذا  ممتازة 

خبز  )رشائح  وكرستيني   )Dips( للغمس   املعدة  والخلطات 

مطلية بالزبدة املبتلة بالثوم ( اضافة اىل عدة أكالت أخرى .

أكلة صالحة للنباتيني





  PESTO ’’البيستو ’‘-
من  مكونة  ومعطرة  طازجة  صلصة  بيستو’’ هي  بازهيل  ‘’يوزافا 
أحسن أنواع الحبق املالطي والجوز و الجنب وزيت الزيتون و الثوم .

الخلطة صلصة ممتازة خصوصا مع املعكرونة املطبوخة  ومتثل هذه 

بطريقة ألدانتي Aldente وميكن أن تقدم كذلك مع صلصة الحوت 

وأطباق البيتزا و املقبالت .

صالحة للنباتيني

RED PESTO خلطة بيستو الحمراء
يكون  البيستو  ملاركة  متنوعة  مجموعة  هي  بيستو’’  راد  يوزافا   “
فيها املكون األسايس وهو الحبق ممزوجا بالطامطم والثوم وقليال من 

الفلفل –Parika-  و الجنب .

يقدم هذا املنتوج كصلصة معكرونة أو مع أطباق اللحم والحوت ويكون 

. )Dip( كذلك شهيا اذا قدم كمفتحات أو لغمس الخبز

Mushroom Pasta Patè عجني البايت بالفطر
نتيجة  النكهات  و  املذاقات  من  ممتاز  مزيج  هي  يوزافا  الفطر  خلطة 

الجمع املدروس بني فطر طازج وثوم وزيت زيتون وجنب .

تكون هذه الصلصة ذات طعم رائع اذا اختلطت مع معكرونة مطبوخة 

بطريقة ألدانتي Aldente  أو اذا قدمت مع أطباق البيتزا وصلصات 

اللحم ومفتحات أخرى.

صالصة للنباتيني



املاركة واملنتوجات 
ان ماركة ‘’يوزافا’’ JOSEFA  وباعتبارها تحرتم تقاليدها ومبادئها الراسخة  وتويل عناية فائقة اىل مقاييس جودة املكونات و املنتوجات ، تعد اليوم من األسامء املعرتف بها يف 

مالطة يف انتاج العجني .

تنتج رشكة ‘’يوزافا’’ JOSEFA مجموعة متنوعة من صلصات املعكرونة والبايت و العجني و هي جاهزة للتقديم يف لحظات . وتستعمل رشكة ‘’يوزافا’’ لتحضري أكالتها الجاهزة 

مكونات أختريت بكل دقة من أجل الحصول عىل أفضل النتائج لكل منتوج . تواصل الرشكة التزامها بتقديم أفضل األكالت من خالل صلصات معدة لطالء الخبز )Spreads( مثل خلطة 

. Crostini الزبدة بالثوم التي تتميز بذلك املذاق الفريد املتبل بالثوم وبعض البقدنوس وكل ذلك باالعتامد عىل صنع تقليدي  ويكون افضل استعامل بواسطة خبز طازج أو كروستيني



بيان يف خصوص مهام الرشكة

تهدف الرشكة يوزافا  للتصنيع اىل متكني حرفائها من مواد غذائية ذات جودة عالية .

الرشكة ملتزمة بالبحث والتجديد مع االصغاء الجيد لطلبات الحرفاء .

تعمل رشكة يوزافا وفقا ملبادئ احرتام املحيط ورفاهة عيش الحريف مع الحرص عىل تأمني مسؤولياتها تجاه الجامعات التي تعمل 

ضمنها.

تقديم الرشكة

 Charles اتارد  السيد تشارلز  1982، أسس الرشكة  العائلة وهي تعمل منذ سنة  للتصنيع هي رشكة عىل ملك  رشكة يوزافا 

Attard  بعد أن عمل كطاهي تنفيذي ألكرث من 23 سنة يف عدة فنادق من فئة 5 نجوم سواء يف داخل مالطا أو خارجها ، ويدير 
الرشكة حاليا الجيل الثاين من نفس العائلة .

تقدم الرشكة مجموعة ممتازة من صلصات املقرونة الشهية والبايت وعجني املقرونة مستعملة مزيجا رائعا من مكونات مختارة بدقة 

وعناية لضامن أفضل نتيجة لكل منتوج . 

ومتون الرشكة عدة قطاعات يف األسواق املالطية مثل املطاعم و األسواق الكربى ومطابخ املصانع و الجامعات اضافة اىل الفنادق 

واملطاعم الفخمة .

الرشكة ملتزمة حاليا بزيادة إنتاجها لتموين أسواق أجنبية جديدة .

واضافة اىل تصدير منتجاتها اىل بلدان االتحاد األوريب فان ادارة الرشكة تنوي التصدير اىل بلدان شامل افريقيا . 

HACCP مواصفات الجودة ايزو 9001 : شهادة سنة 2000 وفق مبادئ

HACCP : مبادئ تحليل املخاطر وأهم مراحل املراقبة

  TUV الشهائد  إلسناد  العاملية  املنظمة  مراقبة  HACCP تحت  شهادة  عىل  متحصلة  رشكة يوزافا JOSEFA  للتصنيع 

.  MBA من انقلرتا ومتحصلة عىل  Jeffery C.Desirab Mech بالتعاون مع املهندس

البيولوجية  املخاطر  تحليل ومراقبة  أساس  األغذية عىل  فيه مسألة سالمة  تعالج  ادارة  HACCP كنظام  مبادئ  الرشكة  تطبق 

والكيميائية واملادية منذ انتاج املواد األولية وتجميعها ومعالجتها اىل حدود تصنيع وتوزيع واستهالك املنتوج النهايئ .

ونظام  األغذية  نظافة   ’‘ السالمة  وأنظمة  األغذية  جودة   ’‘ كتيب  يف  عليها  املنصوص  التنظيامت  مراقبة  عىل  الرشكة  وتسهر 

. ’‘ HACCP
 Codex Alimentaire وتعكس كل األقسام يف هذا الكتيب توصيات وتوجيهات هيئة مجموعة مخطوطات الدستور الغذايئ

الخاصة بنظافة األغذية وتحليل مخاطر صنع األغذية ومراقبة أهم مراحله HACCP يف العامل .






