
السيادة الغدائية� الفئة
% 100لوز أركان محمص ، زيت نقي  المكونات

التعاونية العسافر جمعية 
ولدت أسافر التعاونية لمنح ، Eco-Citoyen  ، بفضل التزام ونشاط جمعية2005في عام 

نساء القرية الفرصة للحصول على دخل عائلي من إنتاج زيت األرغان ، من مستحضرات
 امرأة من القرية. في اآلونة األخيرة ،15التجميل والطعام. تتكون الجمعية التعاونية من 

تخصصت الجمعية التعاونية أيًضا في إنتاج صابون اليدين باستخدام زيت األرغان

المنتج

                   

آسفي مراكش - جهة الصويرة - إقليم الصويرة - بلدية الغزاوة إيمنتكانت  قرية  مكان اإلنتاج

طبيعية بطريقة المنتج معالجة تتم ولكن ، ترميمها المراد المباني بسبب شهادة اآلن حتى يوجد ال
طبيعية الخام المواد وكذلك ،

الشهادات

توجد أشجار األرغان في منطقتنا في الصويرة ، ولكن بما أننا ال نملك أشجاًرا ، فنحن نشتري
حبات األرغان من مورد موثوق نعرفه شخصيًا. ال يتم التعامل مع الحقول واألشجار. من جوز

األركان ، ننتقل إلى الطريقة التقليدية لكسر الجوز حتى تحميص اللوز ثم عصره بمطحنة
حجرية ، كل ذلك يدويًا بدقة ، نصنع كميات صغيرة من زيت األركان الغذائي. بكميات كبيرة ،

بعد تكسير الجوز باليد ، نقوم بتنشيط آلة عصر لوز األركان المحمص. ال توجد أي إضافات
كيميائية ، فقط زيت نقي مستخرج من لوز حبات األركان

طريقة وسلسلة اإلنتاج

زيت األركان الغذائي هو أحد المكونات المستخدمة بشكل كالسيكي في المطبخ المغربي. يتم
 ؛والطجيناستخدامه في العديد من الوصفات التقليدية ، على سبيل المثال ، لتحضير الكسكس 

كصلصة للسلطات والخضروات المشوية. ولكن أيًضا في بعض الحلويات ، على وجه الخصوص
أملو ، قشطة مغربية نموذجية مصنوعة من اللوز والعسل وزيت األرغان بالفعل

وهي غنية بمضادات األكسدة وخاصة توكوفينول وهي دهون جيدة الحتوائها على كمية عالية من
الدهون غير المشبعة. للحصول على أقصى استفادة منه ، يجب تناوله نيئًا. يمكن أن يساعد زيت

األركان الغذائي في الوقاية من أمراض القلب واألوعية الدموية وتقليل األعراض ، خاصة في
حالة ارتفاع الكوليسترول ومرض السكري

نصائح اإلستخدام

                                                                                                                                          

250 ml

الورقة التقنيةلمنتوج

زيت أركان للتغدية


