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Mixe  en poudre  pour la préparation des produits 
de la boulangerie contenant des graines
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تيگرال  متعدد  البذور
مستحضر لصنع الخبز 

و منتوجات المخابز 
يحتوي على البذور

Édition 2022





تماشيا مع الوعي المتزايد بأهمية البذور و منافعها الغذائية، 

و تكسيرا للصورة النمطية المالزمة لألكل الصحي 

 

قامت صوفادكس بوراتوس بإبتكار منتوج تيݣرال متعدد

الحبوب الذي يضم تشكيلة غنية و منوعة من البذور الصحية.

بفضل التݣرال متعدد البذور أصبح من الممكن 

تحضير خبز صحي، فاخر و لذيذ.

داخل کل بذرة صغیرة، 
تقبع منافع کثیرة



Graines de Tournesol

  ،E تعد بذور عباد الشمس مصدرا إستثنائیا للفیتامین
و الذي له دور هام في الوقایةمن أمراض القلب و األوعیة الدمویة،

 کما أن من شأن هذه البذور التقلیل من خطر اإلصابة بفقر الدم 
 الناجم عن عوز الحدید،و ذلك ألن بذور عباد الشمس تحتوي 

علی معدن الحدید و الذي یعد مهما لصنع کریات الدم الحمراء. 

تضمن بذور عباد الشمس المحافظة علی صحة الجهاز الهضمي،
و ذلك لکونها تعد غنیة باأللیاف الغذائیة التي

تزید من حرکة األمعاء.



Graines de Millet

 (C و فیتامین ،Eالسیلینیوم، فیتامین) یجتمع حراس الجلد الثالثة
في حبوب إیالن، وهو ثالثي مذهل للبشرة، یعزز نمو خالیا جدیدة 

لجعل البشرة تبدو أصغر سنا و أکثر إشعاعا، کما أنه یساعد 
علی تقلیل التجاعید و التلونات المرتبطة بأضرار أشعة الشمس.

 
تساعد حبوب إیالن علی تلبیة متطلبات البروتین الیومیة

من الکربوهیدرات المعقدة من مصادر حیوانیة، و الجید في األمر 
هو أنها ال تحتوي علی دهون إضافیة مشبعة غیر صحیة.



Graines de Sésame
  

 

ناهیك عن المذاق اللذیذ و الحلة الجمیلة التي تضیفها بذور السمسم 
إلی المنتجات، هذه البذور تعد مصدرا مهما للکالسیوم، الحدید و الزنك.

تحتوي بذور السمسم علی نسبة عالیة من مضادات األکسدة، 
علی رأسها فیتامین l ،E ممایجعلها من المضادات الطبیعیة

 لألمراض شدیدة الخطورة، بما في ذلك السرطان.



Graines de Lin

تعتبر بذور الکتان من أغنی المصادر النباتیة باألومیجا 3 و األومیجا 6 ،
و هي من المصادر الغنیة جدا بالمعادن، بالفیتامینات، 

و األلیاف التي تزید من قدرة الجسمعلی إمتصاص العناصر الغدائیة 
و تقلیل مستوى الکولیستیرول في الدم.

تساهم بذور الکتان في المحافظة علی صحة القلب إلحتوائها 
علی أحماض تعمل کمضاد لإللتهابات، منظم لضربات القلب 

و مانع لتصلب الشرایین.



 
Flocons d’avoine

یحتوي الشوفان علی کمیة أعلی من العناصر الغدائیة 
بما فیها الفیتامینات و المعادنو األلیاف مقارنة بالحبوب المصنعة، 

و ذلك ألنه یعد من الحبوب الکاملة، حیث أنه غني بالفسفور
،B و المغنیزیوم و الزنك، باإلضافة إلی محتواه من فیتامینات المجموعة

التي تساهم في تعزیز عملیات إنتاج الطاقة في الجسم.



Pistolets  Multigraines
 (g)
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 الوزنالمكونات

العجن : مزج تیکرال متعدد البذور بالماء لمدة دقیقتین واترك العجین جانبا لمدة
15 دقیقة، بعد ذلك، أضف المکونات و إجعل الخلیط یعجن لمدة 8 دقائق علی السرعة

األولی، ثم 4 دقائق علی السرعة الثانیة
درجة حرارة العجین 25 : درجة مئویة

الراحة 30 : إلی 45 دقیقة
تقسیم العجین 80 : جرام لکل کرة

مدة راحة العجین 10 : دقائق
مرحلة التشکیل  : حاول الحصول علی شکل بیضاوي مع طي الحواف المتقاطعة للکرات

للداخل، ثم رش کل قطعة علی حدة بالماء ومررها عبر بذور دوار الشمس
التخمیر : ساعة مع 28 درجة مئویة

الطهي 15 : دقیقة عند 240 درجة مئویة

تیکرال متعدد البذور 

ملح

ماء

خمیرة طازجة

 بذور دوار الشمس للتزیین

نصائح عملیة :

یمکنك تنویع بذور التزیین حسب الطلب

طریقة التحضیر ( ل 21 قطعة بوزن 80 جرام )
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 الوزنالمكونات

تیکرال متعدد البذور 
ملح
ماء

میمیتیك
خمیرة طازجة

سکر
مزیج من بذور دوار الشمس للتزیین

نصائح عملیة :

دعه یبرد حتی 40 درجة مئویة وضعه في 
المجمد لیبقی باردا.

یمکن اإلحتفاظ بخبز البرجر داخل المجمد 
حتی 10 أیام 

طریقة التحضیر ( ل 22 قطعة بوزن 80 جرام )

طریقة التحضیر ( ( ل 22 قطعة بوزن 80 جرام )
العجن : إمزج جمیع المکونات و إجعل الخلیط یعجن لمدة 6 دقائق علی السرعة األولی،

ثم مباشرة 6 دقائق أخرى علی السرعة الثانیة
الراحة 15 : دقیقة

تقسیم العجین 80 : جرام لکل کرة
مدة راحة العجین 10 : دقائق

مرحلة التشکیل  : نوزع الکرات علی الصفیحة المعدنیة الخاصة بالبرغر بعد رشها
بالماء، للتزیین نرش الکرات بمزیج البذور

التخمیر : ساعة و نصف مع 30 درجة مئویة
الطهي 2 : دقیقة عند 200 درجة مئویة

Pain Hamburger Multigraines
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1000

18

650

20

 الوزنالمكونات

نصائح عملیة :

طریقة التحضیر ( ل 22 قطعة بوزن 80 جرام )

العجن : إمزج تیکرال متعدد البذور بالماء لمدة دقیقتین واترك العجین جانبا لمدة
15 دقیقة، بعد ذلك، أضف المکونات األخرى و قم بعجن الخلیط لمدة 8 دقائق علی

السرعة األولی، ثم 4 دقائق علی السرعة الثانیة
درجة حرارة العجین 25 : درجة مئویة

الراحة 30 : دقیقة
تقسیم العجین 140 : غرام لکل کرة

مدة راحة العجین 10 : دقائق
مرحلة التشکیل  : قم بتشکیل الکرات علی هیئة رغیف فرنسي بطول 30 سنتیمتر، ثم مرر

الرغیف عبر الماء قبل تمریره ببذور الیقطین
التخمیر : ساعة مع 28 درجة مئویة

الطهي 18 : دقیقة عند 240 درجة مئویة

Baguettine Multigraines

یمکن تعویض بذور الیقطین بالجبن المبشور

تیکرال متعدد البذور

ملح

ماء 

خمیرة طازجة

بذور الیقطین للتزیین
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 الوزنالمكونات

تیکرال متعدد البذور 

ملح

ماء

خمیرة طازجة

 بذور دوار الشمس للتزیین

نصائح عملیة :

طریقة التحضیر ( ل 5 قطعة بوزن 350 جرام )

Pain Batard Multigraines

العجن : إمزج تیکرال متعدد البذور بالماء لمدة دقیقتین واترك العجین جانبا لمدة
15 دقیقة، بعد ذلك، أضف المکونات األخرى و قم بعجن الخلیط لمدة 8 دقائق علی

السرعة األولی، ثم 4 دقائق علی السرعة الثانیة
درجة حرارة العجین : 24  درجة مئویة
الراحة 45 : دقیقة، درجة حرارة الغرفة

تقسیم العجین : 350 غرام لکل کرة
مدة راحة العجین : 15 دقائق

مرحلة التشکیل  : إعطي الکرات شکال بیضاویا قبل تمریرها بقطعة قماش مبللة ثم عبر
مزیج البذور

التخمیر : ساعة و نصف مع 28 درجة مئویة
الطهي 20 : إلی 23 دقیقة عند 240 درجة مئویة

قم بفتح منفذ الفرن في الدقائق 
الثالث األخیرة لمزید من القرمشة
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 الوزنالمكونات

نصائح عملیة :

طریقة التحضیر ( ل 7 قطع بوزن 250 جرام )

La baguette Multigraines

تیکرال متعدد البذور 1000

ملح 18

ماء 700

خمیرة طازجة 20

مزیج من البذور للتزیین

العجن : إمزج 0.65 لترمن الماء 650( غرام علی المیزان) بالتیکرال متعدد البذور
لمدة دقیقتین واترك العجین جانبا لمدة 15 إلی 30 دقیقة، بعد ذلك، أضف المکونات

األخرى و قم بعجن الخلیط لمدة 8 دقائق علی السرعة األولی، ثم 4 دقائق علی السرعة
الثانیة، أضف الماء المتبقي 50( غرام علی المیزان) قبل إنتهاء العجن

درجة حرارة العجین : 24 درجة مئویة
الراحة 45 : دقیقة، درجة حرارة الغرفة

تقسیم العجین : 250 غرام لکل کرة
مدة راحة العجین : 10 دقائق

مرحلة التشکیل  : قم بتشکیل الکرات علی هیئة رغیف فرنسي و إجعلها مشبعة بالطحین،
ثم مرر الرغیف عبر الماء قبل تمریره بمزیج البذور

التخمیر : ساعة مع 28 درجة مئویة
الطهي 20 : إلی 22 دقیقة عند 240 درجة مئویة

لتأخیر عملیة التخمیر ، ضع العجین في 
وسط یعادل 6 درجات طوال اللیل
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Pistolets  multigraines
 (g)

1000

18

700

20

 الوزنالمكونات

نصائح عملیة :

طریقة التحضیر ( ل 5 قطعة بوزن 350 جرام )

تیکرال متعدد البذور 1000

ملح 18

ماء 700

خمیرة طازجة 20

رقائق الشوفان للتزیین

فك الخبز مباشرة بعد إخراجه 
من الفرن وضعه علی شبکة معدنیة

العجن : قم بخلط جمیع المکونات و إجعلها تعجن لمدة 8 دقائق علی السرعة األولی، ثم
4 دقائق علی السرعة الثانیة

درجة حرارة العجین : 24 درجة مئویة
الراحة 45 : دقیقة، درجة حرارة الغرفة

تقسیم العجین : 350 غرام لکل کرة
مدة راحة العجین : 15 دقائق

مرحلة التشکیل : إمنح الکرات شکال أسطوانیا وضعها في صفیحة معدنیة مفتوحة السقف
بعد تمریرها عبررقائق الشوفان

التخمیر : ساعة و نصف مع 28 درجة مئویة
الطهي : 30 دقیقة عند 240 درجة مئویة
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Pains aux Graines 

ça arrive tous les matins
Le Pain



www.sofadex-puratos.ma

جرب وصفاتنا فۑ أقرب وقت و شاركنا رأيك! 
إتصل بممثلنا التجاري المحلي أو فريقنا التقني  للمزيد من المعلومات و التوضيحات

Angle Rues Jules Zannier et Bir Hakim Boulevard de l’Oasis - Oasis - Casablanca
Tél : +212 (0) 5 22 25 11 35 / 25 40 71 - Fax : +212 (0) 5 22 99 46 85
E-mail : sdgsofadex@sofapur.com


