




صنایع غذایی زرین طال

نام محصول              وزن                 کد

نام محصول              وزن                 کد

اسم المنتج               وزن              الشفرة

اسم المنتج               وزن              الشفرة

Product Name            Weight             Code

Product Name            Weight             Code

наименование товара          Масса            код               

наименование товара          Масса            код               

3

ترشک زردآلو              12 کیلوگرم       35

ترشک زردآلو                   6 کیلوگرم         71

حميض المشمش                6 کجم           71

حميض المشمش               12 کجم          35

Apricot sorrel                   12Kg           35  

Apricot sorrel                    6Kg            71  

Абрикосовый щавель      12 килограммов              35

Абрикосовый щавель        6 килограммов              71



صنایع غذایی زرین طال

نام محصول              وزن                 کد

نام محصول              وزن                 کد

اسم المنتج               وزن              الشفرة

اسم المنتج               وزن              الشفرة

Product Name            Weight             Code

Product Name            Weight             Code

наименование товара          Масса            код               

наименование товара          Масса            код               

4

ترشک آلبالو               12 کیلوگرم       36

ترشک آلبالو                  6 کیلوگرم         69

حميض حامض                  6 کجم           69

حميض حامض                   12 کجم          36

Sour cherry                     12Kg           36  

Sour cherry                      6Kg            69  

Кислая вишня                   12 килограммов              36

Кислая вишня                    6 килограммов              69



صنایع غذایی زرین طال

نام محصول              وزن                 کد

نام محصول              وزن                 کد

اسم المنتج               وزن              الشفرة

اسم المنتج               وزن              الشفرة

Product Name            Weight             Code

Product Name            Weight             Code

наименование товара          Масса            код               

наименование товара          Масса            код               

5

ترشک آلوچه قطره طال     12 کیلوگرم      37

ترشک آلوچه قطره طال       6 کیلوگرم         75

حميض البرقوق                   6 کجم          75

حميض البرقوق                 12 کجم           37

Plum Sorrel                    12Kg            37  

Sour cherry                      6Kg            75  

Сливовый щавель           12 килограммов              37

Сливовый щавель            6 килограммов              75



صنایع غذایی زرین طال

نام محصول              وزن                 کد

نام محصول              وزن                 کد

اسم المنتج               وزن              الشفرة

اسم المنتج               وزن              الشفرة

Product Name            Weight             Code

Product Name            Weight             Code

наименование товара          Масса            код               

наименование товара          Масса            код               

6

ترشک گیالس             12 کیلوگرم      41

ترشک گیالس               6 کیلوگرم         70

حميض الكرز                     6 کجم           70

حميض الكرز                    12 کجم           41

Cherry sorrel                   12Kg            41  

Cherry sorrel                   6Kg             70  

Вишневый щавель           12 килограммов              41

Вишневый щавель            6 килограммов               70



صنایع غذایی زرین طال

نام محصول              وزن                 کد

نام محصول              وزن                 کد

اسم المنتج               وزن              الشفرة

اسم المنتج               وزن              الشفرة

Product Name            Weight             Code

Product Name            Weight             Code

наименование товара          Масса            код               

наименование товара          Масса            код               

7

ترشک سانتریزه          12 کیلوگرم       42

ترشک سانتریزه             6 کیلوگرم         73

حميض مركزي                    6 کجم          73

حميض مركزي                   12 کجم           42

Centered sorrel              12Kg            42  

Centered sorrel               6Kg             73  

щавель в центре              12 килограммов              42

щавель в центре               6 килограммов              73



صنایع غذایی زرین طال

نام محصول              وزن                 کد

نام محصول              وزن                 کد

اسم المنتج               وزن              الشفرة

اسم المنتج               وزن              الشفرة

Product Name            Weight             Code

Product Name            Weight             Code

наименование товара          Масса            код               

наименование товара          Масса            код               

8

ترشک زغال اخته         12 کیلوگرم       43

ترشک زغال اخته           6 کیلوگرم         76

حميض التوت                   6 کجم           76

حميض التوت                   12 کجم           43

Barberry sorrel                12Kg            43  

Barberry sorrel                6Kg             76  

Барбарисовый щавель      12 килограммов              43

Барбарисовый щавель      6 килограммов               76



صنایع غذایی زرین طال

نام محصول              وزن                 کد

نام محصول              وزن                 کد

اسم المنتج               وزن              الشفرة

اسم المنتج               وزن              الشفرة

Product Name            Weight             Code

Product Name            Weight             Code

наименование товара          Масса            код               

наименование товара          Масса            код               

9

ترشک قیصی             12 کیلوگرم       44

ترشک قیصی                6 کیلوگرم         72

قيسي حميض                    6 کجم          72

قيسي حميض                   12 کجم           44

Qaisi sorrel                    12Kg            44  

Qaisi sorrel                     6Kg             72  

Кайси щавель                  12 килограммов              44

Кайси щавель                   6 килограммов              72



صنایع غذایی زرین طال

نام محصول              وزن                 کد

نام محصول              وزن                 کد

اسم المنتج               وزن              الشفرة

اسم المنتج               وزن              الشفرة

Product Name            Weight             Code

Product Name            Weight             Code

наименование товара          Масса            код               

наименование товара          Масса            код               

10

ترشک شش میوه        12 کیلوگرم       45

ترشک شش میوه          6 کیلوگرم         74

ست فواكه حميض             6 کجم           74

ست فواكه حميض             12 کجم           45

Sour six fruits                  12Kg           45  

Barberry sorrel                  6Kg            74  

Кислые шесть фруктов      12 килограммов              45

Кислые шесть фруктов       6 килограммов               74



صنایع غذایی زرین طال

نام محصول              وزن                 کد

نام محصول              وزن                 کد

اسم المنتج               وزن              الشفرة

اسم المنتج               وزن              الشفرة

Product Name            Weight             Code

Product Name            Weight             Code

наименование товара          Масса            код               

наименование товара          Масса            код               

11

آلبالو فرآوری شده        24 بسته          146

الكرز المعالج                   24 عبوة           146

Processed cherries       24 Packs        146  

Обработанная вишня              24 упаковок               146

سانتریزه فرآوری شده        24 بسته         153

معالجة الطرد المركزي               24 عبوة          153

Processed centrifugation       24 Packs       153  

Обработанное центрифугирование         24 упаковок                153



صنایع غذایی زرین طال

نام محصول             تعداد در کارتن     کد

نام محصول             تعداد در کارتن     کد

اسم المنتج              في المربع      الشفرة

اسم المنتج              في المربع      الشفرة

Product Name                 In box          Code

Product Name                 In box          Code

наименование товара      номер в коробке      код               

наименование товара      номер в коробке      код               

12

آلوچه فرآوری شده        24 بسته         148

گیالس فرآوری شده      24 بسته          149

الخوخ المعالج                    24 عبوة         148

الكرز المعالج                       24 عبوة          149

Processed plums             24 Packs       148  

Processed cherries           24 Packs        149  

Обработанные сливы             24 упаковок              148

Обработанная вишня              24 упаковок              149



صنایع غذایی زرین طال

نام محصول             تعداد در کارتن     کد

نام محصول             تعداد در کارتن     کد

اسم المنتج              في المربع      الشفرة

اسم المنتج              في المربع      الشفرة

Product Name                 In box          Code

Product Name                 In box          Code

наименование товара      номер в коробке      код               

наименование товара      номер в коробке      код               

13

زردآلو فرآوری شده        24 بسته          150

المشمش المعالج                24 عبوة          150

Processed apricots       24 Packs        150  

Обработанные абрикосы          24 упаковок                 150

زغال اخته فرآوری شده       24 بسته         152

البرباريس المصنعة              24 عبوة          152

Processed barberries        24 Packs        152  

Барбарис обработанный         24 упаковок                 152



صنایع غذایی زرین طال

نام محصول              وزن                 کد

اسم المنتج               وزن              الشفرة

Product Name            Weight             Code

наименование товара          Масса            код               

14

چند میوه فرآوری شده        24 بسته         154

بعض الفواكه المجهزة           24 عبوة          154

processed fruits          24 Packs        154  

Некоторые переработанные фрукты        24 упаковок               154





صنایع غذایی زرین طال

نام محصول               وزن کارتن        کد

نام محصول               وزن کارتن        کد

اسم المنتج              وزن الكرتون   الشفرة

اسم المنتج              وزن الكرتون   الشفرة

Product Name            Carton weight   Code

Product Name            Carton weight   Code

наименование товара     Вес коробки       код               

наименование товара     Вес коробки       код               

16

لواشک سیب زردآلو         20 کیلوگرم         11

لواشک سیب آلبالو         20 کیلوگرم          12

جلد فاكهة المشمش والتفاح       20 کجم            11

جلد فاكهة الكرز التفاح        20 کجم            12

Apricot apple Fruit Leather          20Kg            11  

Apricot apple Fruit Leather          20Kg            12  

Абрикосовое яблоко Фруктовая кожа       20 килограммов              11

Вишневое яблоко Фрукты Кожа       20 килограммов              12



صنایع غذایی زرین طال

نام محصول               وزن کارتن        کد

نام محصول               وزن کارتن        کد

اسم المنتج              وزن الكرتون   الشفرة

اسم المنتج              وزن الكرتون   الشفرة

Product Name            Carton weight   Code

Product Name            Carton weight   Code

наименование товара     Вес коробки       код               

наименование товара     Вес коробки       код               

17

لواشک سیب آلو             20 کیلوگرم        16

لواشک سیب انار             20 کیلوگرم        15

فاكهة البرقوق والجلود          20 کجم           16

جلد فاكهة الرمان والتفاح            20 کجم           15

plum apple Fruit Leather          20Kg            16  

Pomegranate apple Fruit Leather         20Kg            15  

слива яблоко Фрукты Кожа       20 килограммов            16

Абрикосовое яблоко Фруктовая кожа       20 килограммов              15



صنایع غذایی زرین طال

نام محصول               وزن کارتن        کد

نام محصول               وزن کارتن        کد

اسم المنتج              وزن الكرتون   الشفرة

اسم المنتج              وزن الكرتون   الشفرة

Product Name            Carton weight   Code

Product Name            Carton weight   Code

наименование товара     Вес коробки       код               

наименование товара     Вес коробки       код               

18

لواشک سیب پرتقال        20 کیلوگرم         17

لواشک سیب زرشک دانه دار      20 کیلوگرم        20

جلد فاكهة التفاح البرتغالي         20 کجم           17

برباريس التفاح مع بذور الفاكهة والجلود          20 کجم          20

Portuguese apple Fruit Leather         20Kg            17  

Barberry apple with seeds Fruit Leather         20Kg           20  

португальское яблоко Фруктовая кожа       20 килограммов              17

Яблоко барбариса с семечками Фруктовая кожа      20 килограммов             20



صنایع غذایی زرین طال

نام محصول               وزن کارتن        کد

نام محصول               وزن کارتن        کد

اسم المنتج              وزن الكرتون   الشفرة

اسم المنتج              وزن الكرتون   الشفرة

Product Name            Carton weight   Code

Product Name            Carton weight   Code

наименование товара     Вес коробки       код               

наименование товара     Вес коробки       код               

19

لواشک سیب انبه            20 کیلوگرم        54

لواشک سیب کیوی         20 کیلوگرم         23

جلد فاكهة المانجو والتفاح          20 کجم          54

جلد فاكهة المشمش والتفاح       20 کجم            23

Apple mango Fruit Leather          20Kg          54  

Kiwi apple Fruit Leather          20Kg            23  

яблоко манго Фрукты Кожа       20 килограммов            54

Киви яблоко Фрукты Кожа           20 килограммов              23



صنایع غذایی زرین طال

نام محصول               وزن کارتن        کد

نام محصول               وزن کارتن        کد

اسم المنتج              وزن الكرتون   الشفرة

اسم المنتج              وزن الكرتون   الشفرة

Product Name            Carton weight   Code

Product Name            Carton weight   Code

наименование товара     Вес коробки       код               

наименование товара     Вес коробки       код               

20

لواشک زغال اخته           20 کیلوگرم         56

لواشک انار دانه دار           20 کیلوگرم        62

جلد فاكهة التوت                      20 کجم           56

الرمان مع بذور الفاكهة والجلود          20 کجم          62

Blueberry Fruit Leather            20Kg            56  

Pomegranate with seeds Fruit Leather         20Kg             62  

Черника Фруктовая Кожа            20 килограммов              56

Гранат с косточками Фруктовая Кожа      20 килограммов               62



صنایع غذایی زرین طال

نام محصول               وزن کارتن        کد

نام محصول               وزن کارتن        کد

اسم المنتج              وزن الكرتون   الشفرة

اسم المنتج              وزن الكرتون   الشفرة

Product Name            Carton weight   Code

Product Name            Carton weight   Code

наименование товара     Вес коробки       код               

наименование товара     Вес коробки       код               

21

لواشک سیب شاه توت     20 کیلوگرم       124

جلد فواكه تفاح بالك بيري        20 کجم          124

Blackberry apple Fruit Leather          20Kg          124  

Ежевика яблоко Фрукты Кожа      20 килограммов             124

لواشک سیب هلو             20 کیلوگرم        125

فاكهة الخوخ والجلود والتفاح          20 کجم          125

Peach apple Fruit Leather         20Kg            125  

Персик яблоко Фрукты Кожа        20 килограммов              125



صنایع غذایی زرین طال

نام محصول               تعداد در کارتن   تعداد در بسته      کد

اسم المنتج                في المربع        في حزمة      الشفرة

Product Name                 In box            in pack        Code

наименование товара      номер в коробке     в упаковке       код               

نام محصول              وزن                 کد

اسم المنتج               وزن              الشفرة

Product Name            Weight             Code

наименование товара          Масса            код               

22

لواشک سیب لیمو            20 کیلوگرم       126

جلد فاكهة الليمون والتفاح           20 کجم          126

Lemon apple Fruit Leather         20Kg           126  

Персик яблоко Фрукты Кожа        20 килограммов             126

لواشک متاالیز              1 بسته           100 عددی         102

جلد المعدني                                    1 عبوة             100 رقم          102

Metallize Fruit Leather       1 Packs          100 Units        102  

Металлизированная фруктовая кожа           1 упаковок             100 номеров                102



صنایع غذایی زرین طال

نام محصول               تعداد در کارتن   تعداد در بسته      کد

اسم المنتج                في المربع        في حزمة      الشفرة

Product Name                 In box            in pack        Code

наименование товара      номер в коробке     в упаковке       код               

23

لواشک رولی خانواده              6 بسته            10 عددی        132

رول فواكه جلود عائلية              6 عبوة              10 رقم          132

Family Roll Fruit Leather         6 Packs          10 Units        132  

Семейный рулон Фруктовая кожа          6 упаковок               10 номеров                 132





صنایع غذایی زرین طال

نام محصول               تعداد در کارتن         وزن            کد

نام محصول               تعداد در کارتن         وزن            کد

اسم المنتج                في المربع           وزن          الشفرة

اسم المنتج                في المربع           وزن          الشفرة

Product Name                 In box            Weight         Code

Product Name                 In box            Weight         Code

наименование товара      номер в коробке        Масса           код               

наименование товара      номер в коробке        Масса           код               

25

لواشک مجلسی               2 بسته           5 کیلوگرم       164

لواشک مجلسی               1 بسته           10 کیلوگرم        166

تجميع الفاكهة والجلود            2 عبوة              5 کجم        164

تجميع الفاكهة والجلود            1 عبوة             10 کجم          166

Assembly Fruit Leather        2 Packs             5Kg           164  

Assembly Fruit Leather        1 Packs            10Kg          166  

Сборка Фруктов Кожа              2 упаковок           5 килограммов              164

Сборка Фруктов Кожа              1 упаковок           10 килограммов            166



صنایع غذایی زرین طال

نام محصول               تعداد در کارتن   تعداد در بسته      کد

اسم المنتج                في المربع        في حزمة      الشفرة

Product Name                 In box            in pack        Code

наименование товара      номер в коробке     в упаковке       код               

26

لواشک استیکی زرین فروت         6 بسته           10 کیلوگرم        169

تجميع الفاكهة والجلود            1 عبوة             10 کجم          169

Assembly Fruit Leather        1 Packs            10Kg          169  

Сборка Фруктов Кожа              1 упаковок           10 килограммов            169





صنایع غذایی زرین طال

نام محصول               تعداد در کارتن    تعداد در آویز      کد

نام محصول               تعداد در کارتن    تعداد در آویز      کد

اسم المنتج                في المربع      رقم في القالدة  الشفرة

اسم المنتج                في المربع      رقم في القالدة  الشفرة

Product Name                 In box          In pendant      Code

Product Name                 In box          In pendant      Code

наименование товара      номер в коробке    Номер в подвеске      код               

наименование товара      номер в коробке    Номер в подвеске      код               

28

میوه فرآوری شده آلبالو         7 آویز            12 عددی          176

میوه فرآوری شده آلوچه         7 آویز            12 عددی         177

الفاكهة المصنعة من الكرز        7 المعلقات          12 رقم            176

الفاكهة المصنعة من الكرز        7 المعلقات          12 رقم            177

Processed fruit cherry      7 pendants        12 Units        176  

Processed plum fruit        7 pendants       12 Units        177  

Сборка Фруктов Кожа             7 подвесок              12 номеров                176

Сборка Фруктов Кожа             7 подвесок              12 номеров                177



صنایع غذایی زرین طال

نام محصول               تعداد در کارتن    تعداد در آویز      کد

نام محصول               تعداد در کارتن    تعداد در آویز      کد

اسم المنتج                في المربع      رقم في القالدة  الشفرة

اسم المنتج                في المربع      رقم في القالدة  الشفرة

Product Name                 In box          In pendant      Code

Product Name                 In box          In pendant      Code

наименование товара      номер в коробке    Номер в подвеске      код               

наименование товара      номер в коробке    Номер в подвеске      код               

29

میوه فراوری شده زردآلو         7 آویز            12 عددی          178

میوه فرآوری شده گیالس        7 آویز            12 عددی          179

فاكهة المشمش المصنعة        7 المعلقات          12 رقم             178

معالجة فاكهة الكرز                 7 المعلقات          12 رقم           179

Processed apricot fruit      7 pendants        12 Units       178  

Processed cherry fruit        7 pendants       12 Units       179  

Обработанные плоды абрикоса          7 подвесок              12 номеров               178

Обработанные вишневые плоды             7 подвесок              12 номеров            179



صنایع غذایی زرین طال 30

نام محصول               تعداد در کارتن    تعداد در آویز      کد

اسم المنتج                في المربع      رقم في القالدة  الشفرة

Product Name                 In box          In pendant      Code

наименование товара      номер в коробке    Номер в подвеске      код               

میوه فرآوری شده قطره طال         7 آویز            12 عددی          180

قطرة الذهب الفاكهة المجهزة       7 المعلقات           12 رقم           180

Processed fruit gold drop      7 pendants        12 Units        180  

Золотая капля обработанных фруктов          7 подвесок              12 номеров                180



صنایع غذایی زرین طال

نام محصول               تعداد در کارتن   تعداد در بسته      کد

اسم المنتج                في المربع        في حزمة      الشفرة

Product Name                 In box            in pack        Code

наименование товара      номер в коробке     в упаковке       код               

31

آلوچه نوشمکی                    12 بسته           20 عددی         130

البرقوق الحلو                       12 عبوة            20 رقم           130

Sweet plum                   12 Packs          20 Units        130  

Сладкая слива                       12 упаковок              20 номеров                  130




