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کنسروهاي ماهی تون و مرغ در طعم هاي مختلف
شرکت پروتئین ایران



کنسرو ماهی تون در روغن گیاهی ١٨٠ گرم

بسته بندی شرینک

٢۴ عدد، ۵٫٣ کیلوگرم

ترکیبات: گوشت ماهی هوور یا گیدر چند تکه روشن (وزن آبکش ٧٢٪)، روغن مایع گیاهی ١٨٪، 

محلول آب نمکی (نمک تصفیه شده خوراکی حد اکثر ۵/١٪).



کنسرو ماهی تون در روغن گیاهی ١۵٠ گرم

بسته بندی شرینک

٢۴ عدد، ۴٫۶ کیلوگرم

ترکیبات: گوشت ماهی هوور یا گیدر چند تکه روشن (وزن آبکش ٧٢٪)، روغن مایع گیاهی ١٨٪، 

محلول آب نمکی (نمک تصفیه شده خوراکی حد اکثر ۵/١٪).



کنسرو ماهی تون در روغن گیاهی ١٢٠ گرم

بسته بندی شرینک

٢۴ عدد، ۴ کیلوگرم

ترکیبات: گوشت ماهی هوور یا گیدر چند تکه روشن (وزن آبکش ٧٢٪)، روغن مایع گیاهی ١٨٪، 

محلول آب نمکی (نمک تصفیه شده خوراکی حد اکثر ۵/١٪).



کنسرو ماهی تون در روغن گیاهی، همراه با شوید، ١٨٠ گرم 

بسته بندی شرینک

٢۴ عدد، ۵٫٣ کیلوگرم

ترکیبات: گوشت ماهی هوور یا گیدر چند تکه روشن (وزن آبکش٧۴٪)، روغن مایع گیاهی ١٨٪، 

محلول آب نمکی (نمک تصفیه شده خوراکی حد اکثر ١/۵٪)، شوید ٠/٩%.



کنسرو ماهی تون در آب نمک ١٨٠ گرم

بسته بندی شرینک

٢۴ عدد، ۵٫٣ کیلوگرم

ترکیبات: گوشت ماهی هوور یا گیدر چند تکه روشن (وزن آبکش ٧٠٪)،

محلول آب نمکی (نمک تصفیه شده خوراکی حد اکثر ۵/١٪).



کنسرو ماهی تون در روغن گیاهی با سبزیجات معطر ١٨٠ گرم

بسته بندی شرینک

٢۴ عدد، ۵٫٣ کیلوگرم

ترکیبات: گوشت ماهی هوور یا گیدر چند تکه روشن (وزن آبکش ٧۴٪)، روغن مایع گیاهی ١٨٪، 

محلول آب نمکی (نمک تصفیه شده خوراکی حد اکثر ١/۵٪)، سبزیجات معطر ٠/٩٪.



کنسرو ماهی تون در روغن زیتون

بسته بندی شرینک

٢۴ عدد، ۵٫٣ کیلوگرم

ترکیبات: گوشت ماهی هوور یا گیدر چند تکه روشن (وزن آبکش ٧٢٪)، روغن زیتون تصفیه شده ١٨٪، 

محلول آب نمکی (نمک تصفیه شده خوراکی حد اکثر ۵/١٪).



کنسرو ماهی تون در روغن گیاهی با طعم دود ١٨٠ گرم

بسته بندی شرینک

٢۴ عدد، ۵٫٣ کیلوگرم

ترکیبات: گوشت ماهی هوور یا گیدر چند تکه روشن (وزن آبکش ٧٢٪)، روغن زیتون تصفیه شده ١٨٪، 

محلول آب نمکی (نمک تصفیه شده خوراکی حد اکثر ١/۵٪)، طعم دهنده طبیعی دود ۵/.%.



کنسرو مرغ در روغن گیاهی ١٨٠ گرم

بسته بندی شرینک

٢۴ عدد، ۵٫٣ کیلوگرم

ترکیبات: گوشت مرغ ران یا سینه وزن آبکش (وزن آبکش ٧٠٪)، روغن مایع گیاهی ١٨٪، 

محلول آب نمکی (نمک تصفیه شده خوراکی حد اکثر ۵/١٪).



کنسروهاي رب گوجه فرنگی
شرکت پروتئین ایران



کنسرو رب گوجه فرنگی ٨٠٠ گرم

بسته بندی شرینک

١٢ عدد، ١٠٫٨ کیلوگرم

ترکیبات: آب گوجه فرنگی صاف و تغلیظ شده، نمک تصفیه شده خوراکی ١٫۵ %، 

بریکس پس از کسر نمک حداقل ٢۵، بریکس کل: ٢٨٫۵ ‐ ٢۶٫۵



کنسرو رب گوجه فرنگی ۴٠٠ گرم

بسته بندی شرینک

١٢ عدد، ۵٫۴ کیلوگرم

ترکیبات: آب گوجه فرنگی صاف و تغلیظ شده، نمک تصفیه شده خوراکی ١٫۵ %، 

بریکس پس از کسر نمک حداقل ٢۵، بریکس کل: ٢٨٫۵ ‐ ٢۶٫۵



کنسرو رب گوجه فرنگی ۶٨٠گرم

بسته بندی شرینک

١٢ عدد، ١٢٫۵ کیلوگرم

ترکیبات: آب گوجه فرنگی صاف و تغلیظ شده، نمک تصفیه شده خوراکی ١٫۵ %، 

بریکس پس از کسر نمک حداقل ٢۵، بریکس کل: ٢٨٫۵ ‐ ٢۶٫۵



کنسرو رب گوجه فرنگی ١٫۵ کیلو گرم

بسته بندی شرینک

۶ عدد، ١٣٫١ کیلوگرم

ترکیبات: آب گوجه فرنگی صاف و تغلیظ شده، نمک تصفیه شده خوراکی ١٫۵ %، 

بریکس پس از کسر نمک حداقل ٢۵، بریکس کل: ٢٨٫۵ ‐ ٢۶٫۵



کنسرو رب گوجه فرنگی ۴٫٢ کیلو گرم

بسته بندی شرینک

۴ عدد، ١٧ کیلوگرم

ترکیبات: آب گوجه فرنگی صاف و تغلیظ شده، نمک تصفیه شده خوراکی ١٫۵ %، 

بریکس پس از کسر نمک حداقل ٢۵، بریکس کل: ٢٨٫۵ ‐ ٢۶٫۵



کنسرو رب گوجه فرنگی  ٩ کیلو گرم

بسته بندی تک عددی

١ عدد، ٩ کیلوگرم

ترکیبات: آب گوجه فرنگی صاف و تغلیظ شده، نمک تصفیه شده خوراکی ١٫۵ %، 

بریکس پس از کسر نمک حداقل ٢۵، بریکس کل: ٢٨٫۵ ‐ ٢۶٫۵



کنسروهاي خیار شور
شرکت پروتئین ایران



کنسرو خیار شور (ویژه) ۶٨٠ گرم

بسته بندی تک عددی

١٢ عدد، ١٢٫۵کیلوگرم

ترکیبات: خیار سبز، سرکه، نمک تصفیه شده خوراکی ٣٫۵ %، ترخون، سیر، فلفل سبز، آب.



کنسرو خیار شور (ممتاز) ۶٨٠ گرم

بسته بندی تک عددی

١٢ عدد، ١٢٫۵کیلوگرم

ترکیبات: خیار سبز، سرکه، نمک تصفیه شده خوراکی ٣٫۵ %، ترخون، سیر، فلفل سبز، آب.



کنسرو خیار شور (معمولی) ۶٨٠ گرم

بسته بندی تک عددی

١٢ عدد، ١٢٫۵کیلوگرم

ترکیبات: خیار سبز، سرکه، نمک تصفیه شده خوراکی ٣٫۵ %، ترخون، سیر، فلفل سبز، آب.



سس هاي ساالدي و ساندویچ

شرکت پروتئین ایران



کچاپ ۴٩۵ گرم

بسته بندی در کارتن

١٢ عدد، ۶٫٧۵٠ کیلوگرم

ترکیبات: رب گوجه فرنگی، شکر، سرکه، شربت گلوکز، نمک تصفیه شده خوراکی، 

قوام دهنده، ادویه، آب.



کچاپ چیلی ۴٩۵ گرم

بسته بندی در کارتن

١٢ عدد، ۶٫٧۵٠ کیلوگرم

ترکیبات: رب گوجه فرنگی، شکر، سرکه، شربت گلوکز، نمک تصفیه شده خوراکی، 

فلفل قرمز، قوام دهنده، ادویه، آب.



مایونز ۴۶٠ گرم

بسته بندی در کارتن

١٢ عدد، ٩٫١١٠ کیلوگرم

ترکیبات: روغن مایع گیاهی، تخم مرغ، سرکه، شکر، نمک تصفیه شده خوراکی، پودر خردل، 

قوام دهنده، اسید الکتیک، بنزوات سدیم، سوربات پتاسیم، آب.



مایونز چیلی ۴٧٠ گرم

بسته بندی در کارتن

١٢ عدد، ۶٫١۴۵کیلوگرم

ترکیبات: روغن مایع گیاهی، تخم مرغ، سرکه، شکر، نمک تصفیه شده خوراکی، گرانول چیلی،

قوام دهنده، پودر خردل، اسید الکتیک، بنزوات سدیم، سوربات پتاسیم، آب.



بالزامیک ۴٩٠ گرم

بسته بندی در کارتن

١٢ عدد، ۶٫۵٨۵ کیلوگرم

ترکیبات: روغن مایع گیاهی، سرکه بالزامیک، شربت گلوکز، سرکه، نمک تصفیه شده خوراکی، ادویه،

سبزیجات معطر، قوام دهنده، بنزوات سدیم، سوربات پتاسیم، آب.



فرانسوی ۴۵٠ گرم

بسته بندی در کارتن

١٢ عدد، ۶٫٢٠۵ کیلوگرم

ترکیبات: روغن مایع گیاهی، رب گوجه فرنگی، تخم مرغ، سرکه، شکر، نمک تصفیه شده خوراکی، 

پودر خردل، قوام دهنده، اسید الکتیک، بنزوات سدیم، سوربات پتاسیم، آب.



هزار جزیره ۴٩۵ گرم

بسته بندی در کارتن

١٢ عدد، ۶٫٠٣۵ کیلوگرم

ترکیبات: روغن مایع گیاهی، تخم مرغ، سرکه، خیار شور، شکر، رب گوجه فرنگی، نمک تصفیه شده خوراکی، 

سبزیجات معطر، پودر خردل، قوام دهنده، اسید الکتیک، بنزوات سدیم، سوربات پتاسیم، آب.



کچاپ ساشه ٢٠ گرم

بسته بندی در کارتن

٢۵٠ عدد، ۵٫۵ کیلوگرم

ترکیبات: رب گوجه فرنگی، شکر، سرکه، شربت گلوکز، نمک تصفیه شده خوراکی، 

قوام دهنده، ادویه، آب.



مایونز کم چرب ساشه ٢٠ گرم

بسته بندی در کارتن

٢۵٠ عدد، ۵٫۵ کیلوگرم

ترکیبات: روغن مایع گیاهی، تخم مرغ، سرکه، شکر، نشاسته اصالح شده، نمک تصفیه شده خوراکی،

قوام دهنده، پودر خردل، اسید الکتیک، بنزوات سدیم، سوربات پتاسیم، آب.



سس گوجه فرنگی تند ساشه ٢٠ گرم

بسته بندی در کارتن

٢۵٠ عدد، ۵٫۵ کیلوگرم

ترکیبات: رب گوجه فرنگی، شکر، سرکه، شربت گلوکز، نمک تصفیه شده خوراکی، 

فلفل قرمز، قوام دهنده، ادویه، آب.



سس فرانسوی ساشه ٢٠ گرم

بسته بندی در کارتن

٢۵٠ عدد، ۵٫۵ کیلوگرم

ترکیبات: روغن مایع گیاهی، رب گوجه فرنگی، تخم مرغ، سرکه، شکر، نمک تصفیه شده خوراکی، 

پودر خردل، قوام دهنده، اسید الکتیک، بنزوات سدیم، سوربات پتاسیم، آب.



بسته بندی تک عددی

١ عدد، ٩ کیلوگرم

مایونز دبه ٨ کیلو گرم
ترکیبات: روغن مایع گیاهی، تخم مرغ، سرکه، شکر، نمک تصفیه شده خوراکی، پودر خردل، 

قوام دهنده، اسید الکتیک، بنزوات سدیم، سوربات پتاسیم، آب.



بسته بندی تک عددی

١ عدد، ٩ کیلوگرم

مایونز کم چرب دبه ٨ کیلو گرم
ترکیبات: روغن مایع گیاهی، تخم مرغ، سرکه، شکر، نشاسته اصالح شده، نمک تصفیه شده خوراکی،

قوام دهنده، پودر خردل، اسید الکتیک، بنزوات سدیم، سوربات پتاسیم، آب.



بسته بندی تک عددی

١ عدد، ٩ کیلوگرم

سس کچاپ دبه ٨ کیلو گرم
ترکیبات: رب گوجه فرنگی، شکر، سرکه، شربت گلوکز، نمک تصفیه شده خوراکی، 

قوام دهنده، ادویه، آب.



بسته بندی تک عددی

١ عدد، ٩ کیلوگرم

سس هزار جزیره دبه ٨ کیلو گرم
ترکیبات: روغن مایع گیاهی، تخم مرغ، سرکه، خیار شور، شکر، رب گوجه فرنگی، نمک تصفیه شده خوراکی، 

سبزیجات معطر، پودر خردل، قوام دهنده، اسید الکتیک، بنزوات سدیم، سوربات پتاسیم، آب.



بسته بندی تک عددی

١ عدد، ٩ کیلوگرم

سس باربیکیو دبه ٨ کیلو گرم
ترکیبات: رب گوجه فرنگی، شکر، سرکه، شربت گلوکز، نمک تصفیه شده خوراکی، فلفل قرمز،

قوام دهنده، ادویه، آب.



کنسروهاي حبوبات و سبزیجات
شرکت پروتئین ایران



بسته بندی شرینک

١٢ عدد، ۵٫۴ کیلوگرم

کنسرو نخود سبز ۴٠٠ گرم
ترکیبات: نخود سبز، نمک تصفیه شده خوراکی ١٫۶٪،  آب.



بسته بندی شرینک

١٢ عدد، ۵٫۴ کیلوگرم

کنسرو ذرت شیرین ۴٠٠ گرم
ترکیبات: ذرت شیرین، شکر، نمک تصفیه شده خوراکی ١٫٣٪،  آب.



بسته بندی شرینک

١٢ عدد، ۵٫۴ کیلوگرم

کنسرو لوبیا در سس گوجه فرنگی ۴٠٠ گرم
ترکیبات: لوبیا چیتی، رب گوجه فرنگی، روغن مایع گیاهی، شکر، نمک تصفیه شده خوراکی ٢٪

ادویه، نشاسته،  آب.



بسته بندی شرینک

١٢ عدد، ۵٫۴ کیلوگرم

کنسرو لوبیا با قارچ ۴٠٠ گرم
ترکیبات: لوبیا چیتی، قارچ، رب گوجه فرنگی، روغن مایع گیاهی، شکر، نمک تصفیه شده خوراکی ٢٪

ادویه، نشاسته،  آب.



٠٢١ ‐ ۶۶۵٩٢١۵٣ ‐ ۵

www.shiltonco.com


