
 للعینات المطابقة وغیر المطابقة المتخذة من المؤسسات الغذائیة وخمسةالالئحة المئة 

 وضع العینات أو المیاه المواد الغذائیةعینات  أو المكان اسم المؤسسة القضاء

 

األحیاء  على تحتوي (غیر مطابق جرثومیاً  طاووق أنصار -عطوي تشیكن النبطیة

بنسبة أعلى من المعدل المجھریة الھوائیة 

  )Salmonella، وعلى بكتیریا المسموح بھ

على األحیاء تحتوي  (مطابق جرثومیاً غیر  سمك مبرد نيء أنصار -مسمكة أنصار

المجھریة الھوائیة وعلى البكتیریا الالھوائیة 

بنسبة أعلى من المعدل المختزلة للكبریت 

 )المسموح بھ

 مطابق جرثومیاً  لحمة مفرومة أنصار -ملحمة الغول الجدیدة

على األحیاء تحتوي  (غیر مطابق جرثومیاً  لحمة مفرومة أنصار -ملحمة أبو علي زریق

المجھریة الھوائیة وعلى بكتیریا 

Escherichia coli  وعلى البكتیریا

بنسبة أعلى من الالھوائیة المختزلة للكبریت 

 )المعدل المسموح بھ

على الخمائر تحتوي (غیر مطابق جرثومیاً  حمص بطحینة أنصار -مطعم الرومي

بنسبة أعلى من المعدل المسموح واألعفان 

 )بھ

 مطابق جرثومیاً  كرواسان أنصار -طازة وسخنفرن 

على بكتیریا  تحتوي  (غیر مطابق جرثومیاً  لحمة مفرومة أنصار -ملحمة الزین

Escherichia coli  بنسبة أعلى من

 )المعدل المسموح بھ

على بكتیریا  تحتوي (غیر مطابق جرثومیاً  فخذ دجاج أنصار -فروج الریس

Salmonella( 

 مطابق جرثومیاً  مشطاح أنصار -عليفرن أبو 

على األحیاء تحتوي  (غیر مطابق جرثومیاً   أنصار -مطعم أبو علي

المجھریة الھوائیة وعلى البكتیریا الالھوائیة 

بنسبة أعلى من المعدل المختزلة للكبریت 

 )المسموح بھ
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 وضع العینات أو المیاه المواد الغذائیةعینات  أو المكان اسم المؤسسة القضاء

 

 مطابق جرثومیاً  جبنة حلوم Wooden Bakery زغرتا

 مطابق جرثومیاً  جبنة بلغاري

 مطابق جرثومیاً  جبنة عكاوي

 مطابق جرثومیاً  جبنة دوبل كریم

على األحیاء تحتوي  (غیر مطابق جرثومیاً  لحمة مفرومة العیرونیة -ملحمة علوش

المجھریة الھوائیة وعلى بكتیریا 

Escherichia coli  وعلى المكورات

العنقودیة الذھبیة وعلى البكتیریا الالھوائیة 

بنسبة أعلى من المعدل المختزلة للكبریت 

 )Salmonella، وعلى بكتیریا المسموح بھ

على األحیاء تحتوي  (غیر مطابق جرثومیاً  ھمبرغر لحمة

المجھریة الھوائیة وعلى بكتیریا 

Escherichia coli  وعلى البكتیریا

بنسبة أعلى من وائیة المختزلة للكبریت الالھ

 )المعدل المسموح بھ

 مطابق جرثومیاً  قشطة بلدیة مریاطة -حلویات الجوھرة

تحتوي على  (غیر مطابق جرثومیاً  قشطة بلدیة مریاطة -حلویات لبنان

بنسبة أعلى من المعدل القولونیات اإلجمالیة 

 )المسموح بھ

تحتوي على  (غیر مطابق جرثومیاً  بلدیة قشطة مریاطة -حلویات الرفاعیة

بنسبة أعلى من المعدل القولونیات اإلجمالیة 

 )المسموح بھ

 -فروج ومسمكة عجاج 

 مریاطة

 مطابق جرثومیاً  صدر دجاج
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 مطابق جرثومیاً  لحم غنم شقف المیناء -ملحمة السردوك طرابلس

على بكتیریا  تحتوي (جرثومیاً غیر مطابق  فخذ دجاج المیناء -ملحمة الطرطوسي

Salmonella( 

على األحیاء تحتوي  (غیر مطابق جرثومیاً  سجق 

المجھریة الھوائیة وعلى البكتیریا الالھوائیة 

بنسبة أعلى من المعدل المختزلة للكبریت 

 )المسموح بھ

على بكتیریا تحتوي  (غیر مطابق جرثومیاً  مقانق المیناء -ملحمة أبو عمر

Escherichia coli  وعلى البكتیریا

بنسبة أعلى من الالھوائیة المختزلة للكبریت 

، وعلى بكتیریا المعدل المسموح بھ

Salmonella( 

على األحیاء تحتوي  (غیر مطابق جرثومیاً  كفتة لحمة

المجھریة الھوائیة وعلى بكتیریا 

Escherichia coli  وعلى البكتیریا

بنسبة أعلى من الالھوائیة المختزلة للكبریت 

 )المعدل المسموح بھ

 مطابق جرثومیاً  فخذ دجاج المیناء -فروج حسن مبارك

 مطابق جرثومیاً  لحم بقر شقف الناعمة -مطعم الطیب الشوف

 مطابق جرثومیاً  طاووق أحمر

على األحیاء تحتوي  (غیر مطابق جرثومیاً  لحمة مفرومة

بنسبة أعلى من المعدل المجھریة الھوائیة 

 )المسموح بھ

على األحیاء تحتوي  (غیر مطابق جرثومیاً  فاھیتا الدامور -فروج األمین

المجھریة الھوائیة وعلى بكتیریا 

Escherichia coli  بنسبة أعلى من

 )المعدل المسموح بھ

على األحیاء تحتوي ( غیر مطابق جرثومیاً  طاووق أحمر

المجھریة الھوائیة بنسبة أعلى من المعدل 

 )المسموح بھ
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 مطابق جرثومیاً  لحمة مفرومة برج قالوي -ملحمة المیزان بنت جبیل

 مطابق جرثومیاً  لحمة مفرومة برج قالوي -ملحمة فیاض

 مطابق جرثومیاً  جبنة عكاوي مبروشة للمناقیش برج قالوي -فرن طیبة

على األحیاء تحتوي  (غیر مطابق جرثومیاً  لحمة بقر مدقوقة نیئة برج قالوي -ملحمة طیبة

المجھریة الھوائیة وعلى بكتیریا 

Escherichia coli  وعلى المكورات

بنسبة أعلى من المعدل العنقودیة الذھبیة 

 )المسموح بھ

على األحیاء تحتوي  (غیر مطابق جرثومیاً  طاووق برج قالوي -فیاض تشكن

المجھریة الھوائیة وعلى البكتیریا الالھوائیة 

بنسبة أعلى من المعدل المختزلة للكبریت 

 )Salmonella، وعلى بكتیریا المسموح بھ

تحتوي على  (غیر مطابق جرثومیاً  إكلیر السلطانیة -باتیسري میل فاي

بنسبة أعلى من المعدل القولونیات اإلجمالیة 

 )المسموح بھ

على األحیاء تحتوي  (غیر مطابق جرثومیاً  بقعات جریش السلطانیة -األصیل فرن

بنسبة أعلى من المعدل المجھریة الھوائیة 

 )المسموح بھ

 مطابق جرثومیاً  جبنة موزاریال تبنین -فرن الضیعة

على األحیاء تحتوي  (غیر مطابق جرثومیاً  لحمة مفرومة كونین -ملحمة كونین

المجھریة الھوائیة وعلى البكتیریا الالھوائیة 

بنسبة أعلى من المعدل المختزلة للكبریت 

 )المسموح بھ
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 مطابق جرثومیاً  قورما بقر مطعم المملوك صیدا

على بكتیریا  تحتوي (غیر مطابق جرثومیاً  إسكالوب دجاج

Salmonella( 

 مطابق جرثومیاً  شیش بانیھ

تحتوي على  (غیر مطابق جرثومیاً  )مسابكي(جبنة دوبل كریم  سوبر ماركت البساط

بنسبة أعلى من المكورات العنقودیة الذھبیة 

 )المعدل المسموح بھ

 مطابق جرثومیاً  )مسابكي(جبنة حلوم 

على األحیاء تحتوي  (غیر مطابق جرثومیاً  لحمة قطع

المعدل بنسبة أعلى من المجھریة الھوائیة 

 )المسموح بھ

 مطابق جرثومیاً  موزات بقر

األوتستراد  -مطعم المحطة

 الشرقي

 مطابق جرثومیاً  لحمة مفرومة بقر

على بكتیریا تحتوي  (غیر مطابق جرثومیاً  شاورما لحمة بقر

Escherichia coli  بنسبة أعلى من

 )المعدل المسموح بھ

 مطابق جرثومیاً  شاورما دجاج نيء
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