
 
 

التابعة  ملجموعة 'أنوار أنفيست' تطلق دقيق خاص  " دقيقمغرب فندي  ابتكار عاملي حصري:

 ! بالحمية

 

، التابعة ملجموعة 'أنوار أنفيست'، بإطالق ابتكار عالمي يتمثل في دقيق دقيق مغرب فندي  قامت شركة

 فندي"." التجاريةللعالمة  خاص بالحمية تم تطويره من طرف فرق البحث والتطوير التابعة

في حين أن غالبية املغاربة يعتمدون على الخبز كعنصر أساس ي في التغذية،فإن عدد املستهلكين الذين يتبعون 

حمية غذائية ذات نسب قليلة من حيث السكريات مخافة إلاصابة بأمراض السمنة والسكري وكذا أمراض 

 ارتفاع. القلب والشرايين أو التمتع بصحية جيدة فحسب، أصبح في 

وحتى وإن تواجدت اليوم العديد من العروض املتعلقة بالحمية في قطاع مشتقات الحليب أو منتوجات املربى 

مغرب فندي  شركةأو العصائر أو املشروبات الغازية، فإن قطاع الدقيق لم تلمسه هذه النزعة، لهذا أطلقت 

 هذا الابتكار وذلك بعد سنوات عدة من البحث والتطوير.دقيق 

من دقيق القمح الطري وألياف يتكون  و يعد الدقيق الخاص بالحمية فندي، ابتكارا عامليا و حصريا،حيث

تم تقديم طلب للحصول على  لذلكالقمح وحبوب السمسم )الزنجالن(. ال يوجد هذا الدقيق في أي بلد آخر، 

 براءة الاختراع لدى الهيئة العاملية للملكية الفكرية.

للخبز الذي تم  نسبة السكر قيمة مضافة فريدة تتجلى في مؤشر,فندي الخاص بالحمية الدقيقيمتلك 

بالنسبة للخبز  56بالنسبة للخبز ألابيض و 011، في حين يصل إلى 72تحضيره بهذا املنتوج والذي ال يتعدى 

 بالدقيق الكامل.  

 



 

 ":دقيق مغرب فندي "بخصوص 

بقدرة باململكة بالدار البيضاء، حيث تعتبر من بين أهم املطاحن " دقيق مغرب فندي "  "يتواجد مقر شركة

و  .طن من القمح الصلب 061طن من القمح الطري و 611حيث تستعملطن  561تصل إلى يومية إنتاجية 

وشهادة  7116نسخة  17711إيزو  أول مطحنة صناعية إفريقية تحصل على شهادة تعتبر هذه الوحدة

" أول مطحنة باملغرب تحصل على الشهادة الصحية من املكتب تعتبر أيضا و هي.7112نسخة  0011إيزو 

تعد فندي العالمة املعتمدة لذى الحرفيين و املخابز و تحتل  الوطني للسالمة الصحية للمنتجات الغذائية. و

منتوجات وذلك بفضل جودتها العالية وصيتها وتوفرها في السوق.  أيضا موقعا مهما في القطاع الصناعي

 وصفات. ال  كل تضمن نجاحبحيث  مميزة"فندي" الدقيق والسميد لعالمة 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


