
 الالئحة الثالثون للعینات المطابقة وغیر المطابقة المتخذة من المؤسسات الغذائیة
2015/3/3)( 

 
اسم 
 القضاء

 وضع العینات المواد الغذائیةعینات  اسم المؤسسة

 
 

 عكار

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 مطابق لحم شقف نيء جبرائیل   -ملحمة سمیر راضي 

 مطابق لحم مفروم نيء

 مطابق لحم شقف نيء فنیدق -ملحمة خالد صالح الدین

 مطابق لحم مفروم نيء

 -ملحمة محمد عمر سلیمان 

 فنیدق

 مطابق لحم شقف نيء

 مطابق لحم مفروم نيء

(تحتوي على البكتیریا الالھوائیة غیر مطابق  لحم شقف نيء فنیدق - ملحمة محمد السید

المختزلة للكبریت بنسبة أعلى من المعدل 

 المسموح بھ)

 مطابق لحم مفروم نيء

(تحتوي على البكتیریا الھوائیة غیر مطابق  فخد دجاج  نيء فنیدق -ملحمة احمد زكریا 

 بھ)اإلجمالیة بنسبة أعلى من المعدل المسموح 

ملحمة ملحمة عبدالقادر 

 فنیدق -عبدالفتاح 

 مطابق لحم شقف نيء

 مطابق لحم مفروم نيء

 مطابق لحم غنم شقف نيء فنیدق -ملحمة رامي محمد علي 

 -ملحمة محمد عمر زكریا 

 فنیدق

 مطابق لحم شقف نيء

 مطابق لحم مفروم نيء

 مطابق لحم شقف نيء فنیدق -ملحمة خالد خضر السید 

 مطابق لحم مفروم نيء

شركة مراعي البان واجبان 

 دیر دلوم – عكار

 مطابق لبنة

 -ملحمة بالل محمد عبد الحي 

 فنیدق

 تحتوي على السالمونیال)( مطابقغیر  صدر دجاج  نيء
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 الالئحة الثالثون للعینات المطابقة وغیر المطابقة المتخذة من المؤسسات الغذائیة
2015/3/3)( 

 
اسم 
 القضاء

 وضع العینات المواد الغذائیةعینات  اسم المؤسسة

 
 

 مطابق طاووق عدبل -مطعم االرجوان  عكار

ملحمة محمد عبد السالم ابراھیم 

 مفرق حلبا –

 مطابق بقرلحم شقف 

 مطابق لحم مفروم بقر

 مطابق لحم شقف غنم

 -ملحمة صالح فوزي حماد 

 الكویخات

 مطابق لحم شقف

 مطابق لحم مفروم ناعم تل عباس-ملحمة زكریا الرفاعي

 مطابق لحم شقف

 مطابق جوز حلبا -یوسف االسمر 

 مطابق لوز نيء

 مطابق كاجو

 مطابق سبع بھارات

بنسبة أعلى  الفطریات(تحتوي على غیر مطابق  برغل

 من المعدل المسموح بھ)

على البكتیریا الالھوائیة (تحتوي غیر مطابق  كاري حلو

بنسبة أعلى من المعدل المختزلة للكبریت 

 المسموح بھ)

القولونیات االجمالیة  (تحتوي علىغیر مطابق  بھار ابیض

وعلى  Escherichia coliبكتیریا  وعلى

البكتیریا الالھوائیة المختزلة للكبریت وعلى 

بنسبة أعلى من المعدل  الخمائر والفطریات

 المسموح بھ)
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اسم 
 القضاء

 وضع العینات المواد الغذائیةعینات  اسم المؤسسة

 
 

 مطابق دجاج مشوي  حلبا -سناك الملك  عكار

 مطابق ثوم

على البكتیریا الالھوائیة (تحتوي غیر مطابق  دجاج نيء

بنسبة أعلى من المعدل المختزلة للكبریت 

 بھ)المسموح 

 مطابق جوانح دجاج فروج الفیحاء (خلدون الكنج)

 مطابق قصبة سودة

 مطابق بیض ابیض مفرق ایالت –احمد المصري 

 مطابق بیض احمر

 مطابق بیض ابیض حلبا -ربیع البازي 

 مطابق بیض احمر

 –سوبر ماركت احمد ھاشم 

 ظھر نصار

 مطابق مكدوس

 مطابق زیت

 مطابق مكدوس ظھر نصار -غراس فرفور 

 مطابق زیت

 مطابق زیت زیتون

 -سوبر ماركت سمیر مسلماني 

 حلبا

 مطابق زیت

 مطابق عسل

 مطابق مكدوس
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 الالئحة الثالثون للعینات المطابقة وغیر المطابقة المتخذة من المؤسسات الغذائیة
2015/3/3)( 

 
اسم 
 القضاء

 وضع العینات المواد الغذائیةعینات  اسم المؤسسة

 
 

 مطابق مقتة مكدوس حلبا -رضوان الراسي  عكار

 مطابق لفت

 مطابق زیت قلي

 مطابق فالفل 

 مطابق خیار مكدوس

محمود فواز بھارات زینة ( 

 العبدهللا)

 مطابق بھار طاووق

 مطابق سبع بھارات

البكتیریا الالھوائیة  (تحتوي علىغیر مطابق  بھار فالفل

 المختزلة للكبریت وعلى الخمائر والفطریات

 بنسبة أعلى من المعدل المسموح بھ)

البكتیریا الالھوائیة  (تحتوي علىغیر مطابق  بھار سجق

بنسبة أعلى من المعدل المختزلة للكبریت 

 المسموح بھ)

 -مسلخ فروج عمر محمد مطر 

 الكویخات

 السالمونیال) تحتوي على( مطابقغیر  فخد دجاج

 كسروان

 

 –ملحمة جرجي انطون حنتوش 

 ذوق مكایل

 Escherichiaعلى بكتیریا  (تحتويغیر مطابق  لحمة خشنة نیة
coli (بنسبة أعلى من المعدل المسموح بھ 

على البكتیریا الالھوائیة (تحتوي غیر مطابق  كفتة بقر نیة
بنسبة أعلى من المعدل المختزلة للكبریت 

 المسموح بھ)
لحمة راس عصفور  

 نیة

 مطابق
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اسم 
 القضاء

 وضع العینات المواد الغذائیةعینات  اسم المؤسسة

 
 

 مطابق صدر دجاج  نيء البوار -عساف غراند ستور  كسروان

 مطابق جبنة حلوم

وعلى  (تحتوي على االمعائیاتغیر مطابق  نيء  فخد دجاج
بنسبة أعلى من  Escherichia coliبكتیریا 

 المعدل المسموح بھ)
 مطابق شاورما لحمة نیة

 مطابق لحمة للشوي نیة

Ble Dore مطابق مشكلة  جبنة 

 مطابق كفتة نیة ساحل علما –مؤسسة برھوش 

 السالمونیال) تحتوي على( مطابقغیر  لحمة مفرومة خشنة نیة

لحمة مفرومة ناعمة 

 نیة

 مطابق

المكورات العنقودیة (تحتوي على غیر مطابق  ھمبرغر نيء
 )الذھبیة

 -سوبر ماركت ابو یوسف 

 عجلتون

 مطابق ھمبرغر

 السالمونیال) تحتوي على( مطابقغیر  طاووق  La Valeurسوبر ماركت 

 مطابق ستیك نیةساب   Gentina مطعم النبطیة

 مطابق كریما

 مطابق تشكن ساب نیة

 مطابق ستیك نیة

Baba au Rhum مطابق 
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اسم 
 القضاء

 وضع العینات المواد الغذائیةعینات  اسم المؤسسة

 
 

 مطابق لحم غنم قطع VIPملحمة  البترون

 مطابق لحم بقر قطع

على البكتیریا الالھوائیة (تحتوي غیر مطابق  فخد دجاج
بنسبة أعلى من المعدل المختزلة للكبریت 

 المسموح بھ)
 مطابق لحم بقر مفروم سناك مخلوف

 مطابق قشقوان بقر

 مطابق جونبون

 مطابق طاووق نيء بجدرفل -مطعم وسناك انطوني 

 مطابق لحم ماعز مفروم ملحمة جوزیف طانیوس

 مطابق لحم بقر مفروم

 مطابق لحم ماعز مفروم بجدرفل -ملحمة بول طانیوس 

 مطابق لحم بقر مفروم

 مطابق سمك مسمكة عسال

La Maree مطابق كبیس مشكل 

 مطابق صدف

 مطابق اخطبوط

على البكتیریا الالھوائیة (تحتوي غیر مطابق  قریدس
بنسبة أعلى من المعدل المختزلة للكبریت 

 المسموح بھ)
Pizza Royal مطابق جبنة موتزاریال 

 مطابق مرتدیال سالمي

 مطابق جونبون

Sauce Pizza  الخمائر والفطریات(تحتوي على غیر مطابق 
 بنسبة أعلى من المعدل المسموح بھ)
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اسم 
 القضاء

 وضع العینات المواد الغذائیةعینات  اسم المؤسسة

 
 

 Verra Market  البترون

 بجدرفل -

 مطابق مرتدیال 

 مطابق جونبون

 مطابق حر مكبوس اخضر فالفل ابو اندریھ

 مطابق خیار مكبوس

 مطابق لفت مكبوس

 مطابق عجینة الفالفل خلطة

 مطابق زیت لقلي الفالفل

 مطابق عسل تشیكن ستور

 مطابق كبیس كوكتیل

 مطابق سمك مسمكة ایلي روحانا

 مطابق لحم بعجین طازج الفنار -فرن مارسیلینو  المتن

 شركة مظلوم لالستثمار

Eco Market 

 مطابق دجاج  طاووق

 مطابق لحم بقر مفروم

 مطابق صدر دجاج طازج  الدكوانة -مسلخ زینون 

ملحمة جھاد خوري ( استثمار 

 الیاس خوري)

على البكتیریا الالھوائیة (تحتوي غیر مطابق  لحم مفروم
بنسبة أعلى من المعدل المختزلة للكبریت 

 المسموح بھ)
لحمة ماعز بلدي   RIVER ROCKمطعم  بشري

 للشوي

 مطابق

 مطابق حمص بلدي مطحون

 مطابق لحمة ماعز مفرومة نیة حصرون  –مطعم راس النھر 

 مطابق لبنة بقر بلدي

 مطابق حمص بطحینة بلدي

 مطابق قرص كبة عجل بلدي
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اسم 
 القضاء

 وضع العینات المواد الغذائیةعینات  اسم المؤسسة

 
 

 مطابق شاورما دجاج نيء بشري  –مطعم زیتونة  بشري

 مطابق شاورما دجاج للشوي

 مطابق سجق نيء الغبیري  –ملحمة السبلیني  بعبدا

 مطابق خلطة فیالدلفیا

 مطابق ھمبرغر نيء

(تحتوي على البكتیریا الھوائیة غیر مطابق  خلطة زعتر الغبیري  –محمصة بیروت 
 اإلجمالیة بنسبة أعلى من المعدل المسموح بھ)

 مطابق فستق حلبي نيء 

 مطابق لوز نيء

 مطابق بھار حلو الشیاح -محمصة حماصني 

على البكتیریا الالھوائیة (تحتوي غیر مطابق  كراویة ناعمة
بنسبة أعلى من المعدل المختزلة للكبریت 

 المسموح بھ)
 مطابق كمون ناعم

 مطابق فستق سوداني 

لحمة عجل مفرومة  الشیاح –ملحمة كساب 

 ناعمة نیة 

المكورات العنقودیة (تحتوي على غیر مطابق 
 )الذھبیة

 مطابق صدر دجاج نيء

 مطابق جوز نيء  الشیاح  –بن م. معتوق 

على البكتیریا الالھوائیة (تحتوي غیر مطابق  فستق عبید نيء 
بنسبة أعلى من المعدل المختزلة للكبریت 

 المسموح بھ)
 مطابق لوز نيء 
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اسم 
 القضاء

 وضع العینات المواد الغذائیةعینات  اسم المؤسسة

 
 

 مطابق حالوة سادة شركة عبد القادر غندور واوالده بعبدا

 مطابق حالوة شوكوال 

 مطابق حالوة فستق

 مطابق طحینة 

 مطابق سمسم 

 مطابق راحة

معامل محمد محمود الیمن 

 وشركاه 

 مطابق حالوة سادة

 مطابق حالوة شوكوال

 الخمائر والفطریات(تحتوي على غیر مطابق  حالوة فستق
 بنسبة أعلى من المعدل المسموح بھ)

 مطابق طحینة 

 مطابق شاي صیني  برج البراجنة  –دبوس 

 مطابق فریك (قمح مشوي)

 مطابق بھار حلو

 األحیاء المھجریة (تحتوي علىغیر مطابق  سمسم
بنسبة أعلى من  والخمائر والفطریاتالھوائیة 

 المعدل المسموح بھ)
 مطابق صدر دجاج  الشیاح  –مطعم تروبیكانا 

 مطابق طاووق

 مطابق فروج  فروج المیناء الحدیث  طرابلس

 مطابق لحمة  الرواد (یحیى دعبول) ملحمة

Pistachio - مطابق كباب طرابلس 

 مطابق فاھیتا 

 مطابق لحمة مفرومة عجل ملحمة المصري

 مطابق سفینة دجاج فروج ابو وحید
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اسم 
 القضاء

 وضع العینات المواد الغذائیةعینات  اسم المؤسسة

 
 

 مطابق ھمبرغر ملحمة العامودي طرابلس

 مطابق نصف فروج مشوي فروج كالسینا

 مطابق لحم عجل مفروم  ملحمة النور

 مطابق لحم عجل  ملحمة الریان 

 مطابق جوز نيء سوبرماركت الھوز 

 مطابق لوز نيء

 مطابق كاجو نيء

 مطابق فستق نيء

 مطابق قشطة  التل  –حلویات السواس 

 مطابق سبع بھارات طرابلس -محامص األندلس 

 مطابق بزر جلنط نيء فرع طرابلس –محامص األمین 

فرع ابي  –محامص األمین 

 سمراء

 السالمونیال) تحتوي على( مطابقغیر  فستق نيء

 مطابق  فستق عبید محمص

 مطابق فستق عبید نيء 

 مطابق لحمة ملحمة عبد الرزاق العبادي

 مطابق  فخذ دجاج  المیناء -فروج مازن القماع 

 مطابق لحمة ملحمة عمر الحلو

 مطابق لحمة  ملحمة محمد بربور

 مطابق لحمة ملحمة عمر السعید

 مطابق مقانق ملحمة احمد الحسیني

 مطابق لحمة ملحمة سمیر قماح

DODIS CAFE مطابق طاووق 

 مطابق مقانق
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اسم 
 القضاء

 وضع العینات المواد الغذائیةعینات  اسم المؤسسة

 
 

 مطابق شاورما دجاج مطبوخة محرم -مطعم الداعي  طرابلس

 مطابق شاورما لحمة مطبوخة

 مطابق لحم غنم محرم -مطعم عادل شعبو 

 مطابق لحم عجل

لحمة كبة مدقوقة مع  محرم -ملحمة طبیخ 

 الثلج 

على البكتیریا الالھوائیة (تحتوي غیر مطابق 
بنسبة أعلى من المعدل المختزلة للكبریت 

 المسموح بھ)
ابي  –سوبرماركت الوفاء 

 سمراء

 مطابق زیت نباتي

 مطابق زیت الوزیر

 مطابق زیت زیتون

 مطابق الشقاءعسل 

 القولونیات اإلجمالیة(تحتوي على غیر مطابق  قشطة  حلویات حالب اخوان 
 بنسبة أعلى من المعدل المسموح بھ)

 القولونیات اإلجمالیة(تحتوي على غیر مطابق  قشطة حلویات سعید الصباغ 
بنسبة أعلى  Escherichia coliوعلى بكتیریا 

 من المعدل المسموح بھ)
على البكتیریا الالھوائیة (تحتوي غیر مطابق  مقانق لبنان (جمال السعید)ملحمة 

 Escherichiaالمختزلة للكبریت وعلى بكتیریا 
coli (بنسبة أعلى من المعدل المسموح بھ 

على البكتیریا الالھوائیة (تحتوي غیر مطابق  كفتة
 بنسبة أعلى من المعدل المسموح بھ)المختزلة 

 مطابق مقانق زیلعملحمة حامد 

على البكتیریا الالھوائیة (تحتوي غیر مطابق  كفتة 
 بنسبة أعلى من المعدل المسموح بھ)المختزلة 

ملحمة الضیاء (عبدهللا 

 تركماني)

على البكتیریا الالھوائیة (تحتوي غیر مطابق  لحمة 
 بنسبة أعلى من المعدل المسموح بھ)المختزلة 

على البكتیریا الالھوائیة (تحتوي غیر مطابق  ھمبرغر دعبول)ملحمة الرواد (یحیى 
 بنسبة أعلى من المعدل المسموح بھ)المختزلة 

على البكتیریا الالھوائیة (تحتوي غیر مطابق  لحمة مفرومة القبة -ملحمة الساحة 
 بنسبة أعلى من المعدل المسموح بھ)المختزلة 
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 الالئحة الثالثون للعینات المطابقة وغیر المطابقة المتخذة من المؤسسات الغذائیة
2015/3/3)( 

 
اسم 
 القضاء

 وضع العینات المواد الغذائیةعینات  اسم المؤسسة

 
 

 القولونیات اإلجمالیة(تحتوي على غیر مطابق  قشطة  حلویلت ھرموش طرابلس
بنسبة أعلى  Escherichia coliوعلى بكتیریا 

 من المعدل المسموح بھ)
 Escherichiaبكتیریا (تحتوي على غیر مطابق  كفتة  ملحمة الملك 

coli (بنسبة أعلى من المعدل المسموح بھ 
 السالمونیال) تحتوي على( مطابقغیر  سجق ملحمة منیر كشاش

 Escherichiaبكتیریا (تحتوي على غیر مطابق  جبنة عكاوي فرن احمد خواجة جبیلبنت 
coli (بنسبة أعلى من المعدل المسموح بھ 

 مطابق   مرتدال سوبر ماركت ابو كمال

 مطابق   لبنة تعاونیة وزني

 مطابق   جبنة عكاوي

 مطابق   لحمة مفرومة ملحمة ماجد

 مطابق   مدقوقةلحمة  ملحمة نورالدین

 مطابق   لحمة مفرومة ملحمة السالم

البقاع 

 الغربي

 مطابق  بن حب شركة البن معتوق وجمعة

 مطابق  كري كري ملون

 مطابق  ذرة مملح

 مطابق  لحم ماعز مفروم جب جنین –ملحمة االمیرة 

 مطابق  لحم غنم مفروم

 مطابق  لحم غنم مفروم مطعم و ملحمة اللقمة الطیبة

 مطابق  طاووق دجاج

 مطابق  طاووق دجاج مطعم و سمانة السلطان

 مطابق  لحم عجل مفروم ملحمة السلطان التحتا

 مطابق  لحم عجل مفروم ملحمة وفرن السید
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 الالئحة الثالثون للعینات المطابقة وغیر المطابقة المتخذة من المؤسسات الغذائیة
2015/3/3)( 

 
اسم 
 القضاء

 وضع العینات المواد الغذائیةعینات  اسم المؤسسة

 
 

البقاع 

 الغربي

 مطابق  فخاد دجاج ملحمة العائالت الكبرى الغضبان

 Escherichiaبكتیریا (تحتوي على غیر مطابق  سودة دجاج
coli (بنسبة أعلى من المعدل المسموح بھ 

 مطابق  لحم مفروم

 مطابق  لحم مفروم خشن

 مطابق  لحمة ناعمة ملحمة توالي

 مطابق  لحم مفروم ملحمة حسن غصن الھرمل

 مطابق  فخاد دجاج صافي الساحلي

 مطابق  لحمة ناعمة غنم عباس طھ

 مطابق  مفروم بقرلحم  اللحام علي

 مطابق  لحمة غنم قطع صغیرة محمد علي الحسین

محل مزارع علي عبدهللا ناصر 

 الدین

 مطابق  جوانح دجاج

 Escherichiaبكتیریا (تحتوي على غیر مطابق  لحمة ناعمة محل علي سعید طھ
coli (بنسبة أعلى من المعدل المسموح بھ 

 مطابق  سفینة دجاج محل مزارع بشیر مرتضى

 مطابق عجین حلویات باست سویت الشوف

 مطابق عجین معجنات وفرن كوبرتیف

 مطابق خلطة زعتر 

 مطابق خلطة كشك 

 مطابق خلطة لحم بعجین 

المكورات العنقودیة (تحتوي على غیر مطابق  خلطة جبنة بیضا
 )الذھبیة

 مطابق عجین فرن اطیب منقوشة
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 الالئحة الثالثون للعینات المطابقة وغیر المطابقة المتخذة من المؤسسات الغذائیة
2015/3/3)( 

 
اسم 
 القضاء

 وضع العینات المواد الغذائیةعینات  اسم المؤسسة

 
 

 مطابق فخاد دجاج عبدهللامسلخ سامر  الشوف

 مطابق شاورما دجاج

 مطابق طاووق

 مطابق اسكالوب

 مطابق كریسبي دجاج

 مطابق نقانق روالنكو

Dream القولونیات اإلجمالیة(تحتوي على غیر مطابق  بھار حلو 
 بنسبة أعلى من المعدل المسموح بھ)

على البكتیریا الالھوائیة (تحتوي غیر مطابق  بھار كبسة
 بنسبة أعلى من المعدل المسموح بھ)المختزلة 

 مطابق كاجو نيء

 مطابق بھار كاري مطاحن وھاب

   G2 على االفالتوكسین(تحتوي غیر مطابق  سبع بھارات
 بنسبة أعلى من المعدل المسموح بھ)

على البكتیریا الالھوائیة (تحتوي غیر مطابق  بھار كبسة
 بنسبة أعلى من المعدل المسموح بھ)المختزلة 

 مطابق لوز مقشور

 مطابق فستق بالجبنة محمصة اوسكار

 مطابق ذرة باربیكیو

 مطابق فستق سوداني

 مطابق فستق طابات یاباني محمصة ابو زكي

 مطابق فستق كري كري

 مطابق بھار طاووق

 مطابق بن مطحون
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 الالئحة الثالثون للعینات المطابقة وغیر المطابقة المتخذة من المؤسسات الغذائیة
2015/3/3)( 

 
اسم 
 القضاء

 وضع العینات المواد الغذائیةعینات  اسم المؤسسة

 
 

 مطابق لوز مدخن محمصة السعید الشوف

فستق كري كري 

 بالجبنة

 مطابق

 مطابق بزورات صیني

 مطابق بھار سجق

 مطابق بن مطحون

 مطابق بن مطحون محمصة وبن نجیب

 مطابق بھار عقدة صفرا

 مطابق كزبرة ناعمة

 مطابق قرفة ناعمة محمصة االقلیم

 مطابق كمون ناعم

 مطابق جوز

 مطابق لحم قطع صغیر ملحمة محمد رمضان صیدا

 مطابق سجق عبرا -سوبر ماركت البساط 

 مطابق لبنة

 مطابق شنكلیش

 Escherichiaبكتیریا (تحتوي على غیر مطابق  جبنة بلدیة
coli (بنسبة أعلى من المعدل المسموح بھ 

 مطابق لحمة مفرومة

 مطابق لبنة عماد قبالوي
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 الالئحة الثالثون للعینات المطابقة وغیر المطابقة المتخذة من المؤسسات الغذائیة
2015/3/3)( 

 
اسم 
 القضاء

 وضع العینات المواد الغذائیةعینات  اسم المؤسسة

 
 

 مطابق مقانق صیدا - Spinney’s صیدا

 مطابق سجق

المكورات العنقودیة (تحتوي على غیر مطابق  اسكالوب مدخن
 )الذھبیة

 مطابق ناغتس

 مطابق لحمة مفرومة

 مطابق جبنة نابلسیة

 Escherichiaبكتیریا (تحتوي على غیر مطابق  جبنة بلدي
coli المعدل المسموح بھ) بنسبة أعلى من 

 مطابق مرتدال حبش

KFC – )Spinney’s( مطابق كریسبي دجاج ني 

 مطابق دجاج

 مطابق اسكالوب دجاج یوسف المملوك

 مطابق ناغتس

 مطابق جوانح دجاج

 مطابق سودة دجاج

 مطابق طاووق

 مطابق Éclair عبرا -صالة شمسین الثانیة 

Baba au Rhum مطابق 

McDonald’s - على السالمونیال) (تحتويغیر مطابق  ھمبرغر صیدا 

 مطابق شاورما دجاج سناك ابو بھیج النعماني

 مطابق شاورما لحمة مطبوخة

Pizza Hut –  شارع ریاض

 الصلح

 مطابق جبنة موزاریال
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 الالئحة الثالثون للعینات المطابقة وغیر المطابقة المتخذة من المؤسسات الغذائیة
2015/3/3)( 

 
اسم 
 القضاء

 وضع العینات المواد الغذائیةعینات  اسم المؤسسة

 
 

 مطابق صدر دجاج كورنیش البحر –مطعم المحطة  صیدا

 مطابق لحمة مفرومة

زاروبة  –ملك المعجنات 

 النجاخة

 مطابق سجق

 مطابق مرتدیال

 مطابق خلطة الشیش

 مطابق جبنة مبروشة

 مطابق خبز افران الصعیدي  بعلبك

 مطابق خبز  بعلبك -افران نصرهللا 

 مطابق عجین فرن الحالني 

 مطابق عجین فرن درغام 

 مطابق عجین مشوي افران باقي العین 

 مطابق عجین

 مطابق عجین مشوي اللبوة -افران سرور 

 مطابق عجین

 مطابق عجین فرن زعیتر

 مطابق عجین فرن العھد

 مطابق كعك

 مطابق عجین فرن الثریا

 مطابق كعك

 مطابق خبز
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 الالئحة الثالثون للعینات المطابقة وغیر المطابقة المتخذة من المؤسسات الغذائیة
2015/3/3)( 

 
اسم 
 القضاء

 وضع العینات المواد الغذائیةعینات  اسم المؤسسة

 
 

 مطابق طاووق ابیض سناك الزاویة الخضراء عالیھ

 مطابق شاورما لحمة

 مطابق طاووق احمر المصريسناك فروج 

 مطابق جوانح متبلة

على البكتیریا الالھوائیة (تحتوي غیر مطابق  لحمة مفرومة ملحمة عین التفاحة
 Escherichiaالمختزلة للكبریت وعلى بكتیریا 

coli (بنسبة أعلى من المعدل المسموح بھ 
 مطابق مقانق

 مطابق لحمة مفرومة عالیھ -ملحمة السالم 

 مطابق كفتة

 مطابق شاورما لحمة شاورما األمیر

 مطابق شاورما دجاج

 مطابق شاورما دجاج شاورما الصفا
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