
a good product which guarantee the best quality
to our customers

Eldoha was founded in 1980, since that time Eldoha 
passed through great past and now we are craving 
a widely presence for great future in the field of 
packaged dried foods. We were keen to invest all 
new technologies to our industry and we continue 
to introduce a wide variety of products that fulfill our 
customer’s expectations, as we offer the best natural 
nourishment which might be used for any dried foods 
ever.

10th of Ramadan City - Industrial Zone B2
Tel.
Fax
www.eldoha.com

: +20 15 370013
: +20 15 360511



About Al Doha
Al Doha Company for food stuff is one of the 
leading companies in the field of processing food 
products and packaging in the Egyptian market

Al Doha was founded in 1980, since that time Al Doha passed 
through great past and now we are craving a widely presence for  
great future in the field of packaged dried foods
We were keen to invest all new technologies to our industry and 
we continue to introduce a wide variety of products that fulfill our 
customer’s expectations, as we offer the best natural nourishment 
which might be used for any dried foods ever,

We Now offer an extensive range of products that include “ Rice, 
Sugar, Flour, Beans and Spices ”

Today, we are working with the latest technologies to produce a 
good product which guarantee the best quality to our customers 
inside the local and the international market.
For us, Quality is everything. It›s Our Strength, Our Passion; 
it enables us to delight our customers with the best of the best 
products.

Our IDeOlgy
Respecting People, Bringing Quality standards to them, that’s 
What We Value

Our VIsIOn
To be the Worlds Leading Food Company and to be the consumer’s 
preferred choice by leading superior branded food

عن الضحى
تعد شركة الضحى للمنتجات الغذائية واحدة من الشركات الرائدة في 

مجال إنتاج وتعبئة المنتجات الغذائية في السوق المصري. 

تم تأسيس شركة الضحى عام 1980، ومنذ ذلك الحين حققت الشركة إنجازات 
كبيرة حتى أثبتت حضوًرا قوًيا ورغبة في تحقيق مزيد من اإلنجازات في مجال 

األغذية المجففة والمعبأة.

حرصنا دائًما على االستثمار في جميع الوسائل التكنولوجية الجديدة بمجالنا، 
وال زلنا نواصل تقديم مجموعة متنوعة من المنتجات التي تلبي توقعات عمالئنا، 
كما نقدم أفضل مواد غذائية من مصادر طبيعية يمكن استخدامها مع كافة 

أنواع الطعام.
ونحن اآلن نقدم مجموعة متنوعة من المنتجات تتضمن »األرز والسكر والدقيق 

والبقوليات والتوابل«.

منتجات  إنتاج  بهدف  التكنولوجية  الوسائل  أحدث  باستخدام  نعمل  واليوم 
والدولي  المحلي  السوق  مستوى  على  للعمالء  جودة  أفضل  تضمن  متميزة 

كذلك.
ونظًرا ألن الجودة أهم ما ننشده، فنحن نستمد منها قوتنا وشغفنا باعتبارها 

مصدر سعادة للعمالء عند حصولهم على أفضل المنتجات .

عقيدتنا
إحترام الناس وتوفير معايير الجودة وتحقيق رضائهم  هذا هو ما نسعى إليه.

رؤيتنا
تحقيق الريادة بين شركات األغذية حول العالم والوصول إلى ذهن المستهلك 
ومتميزة  رائدة  غذائية  منتجات  توفير  خالل  من  إليه  المفضل  االختيار  باعتبارنا 

تحمل عالمة تجارية موثوقة.

a good product
which guarantee
the best quality
to our customers

منتجات متميزة تضمن 
أفضل جودة للعمالء 



مهمتنـا
تغيير نمط حياة المستهلك من خالل تزويده بمنتجات غذائية صحية 

،عالية الجودة ،سهلة وسريعة األستخدام 

مهمتنا هي نشر ثقافة األغذية الجافة ، مع التركيز على االبتكار؛ فنحن نسعى إلى تطوير منتجاتنا حتى 
تلبي متطلبات العمالء في الوقت الحالي والمستقبل.

تحقيق رضاء المستهلك
رغبات  بتحليل  دائًما  نلتزم  الهدف  ولتحقيق هذا  للعميل.  التام  الرضاء  إلى  الوصول  األساسي  هدفنا 
العميل والوقوف عليها. وبفضل ما نتمتع به من خبرة، تمكنا من تطوير أفضل مجموعة متنوعة من 
المنتجات يمكن من خاللها تلبية طلب السوق، مع توفير منتجات أصلية ذات جودة عالية ومذاق رائع 

نراعي فيها جانب الصحة وسهولة اإلعداد.

توفير أعلى جودة
باإلضافة إلى نظام HACCP، الذي يضمن الصحة والسالمة في المنتجات الغذائية، طورت شركة الضحى 

نظام جودة معتمًدا يوفر خدمة فعالة وآمنة ومنتجات عالية الجودة كذلك. 

نطاق واسع من المنتجات
توفير مجموعة  إلى  العمالء. كما نسعى  احتياجات جميع  تلبي  التي  المنتجات  نوفر نطاًقا واسًعا من 

طبيعية تماًما من المنتجات، تحكمها معايير جودة ممتازة تماًما.

Our MIssIOn
We plan to change our customer’s life style by 
introducing them healthy and high quality foods

Our mission is to spread the culture of dried foods, focusing on innovation; we aim at 
improving our products to meet the requirements of modern consumers.

At yOur serVIce
Total customer satisfaction is our primary objective. To this end, we are constantly 
committed to analyzing and identifying the consumer›s wishes. Thanks to our 
experience, we develop the finest varieties of products to satisfy the market demand, 
creating high-quality, genuine, tasty products that are hygiene and easy to prepare.

OfferIng the best QuAlIty
Alongside with the HACCP system, which guarantees the hygiene and safety of food 
products, Al Doha Company has developed its own Quality System certified, to provide 
efficient service as well as safe, high-quality 
products. 

ntrODucIng full rAnge
we offer a wide range of products to meet all customers› needs. Coming up with a full 
selection always natural, with controlled and most of all excellent-quality standards.



Our stAnDArDs
Al Doha Food Company adheres to the highest international 
standards in the food industry while continually improving its 
products and processes with adhering the latest technology to 
meet and exceed the international specifications

QuAlIty AssurAnce 
certIfIcAtIOn

OrIgIn:
Al Doha Food Company adheres to the highest international 
standards in the food industry while continually improving its 
products and processes with adhering the latest technology to 
meet and exceed the international specifications

معاييرنا 
مواصلة  مع  األغذية  مجال  في  الدولية  المعايير  بأعلى  الضحى  شركة  تلتزم 
التكنولوجيا  أحدث وسائل  باستخدام  تلتزم  تطوير منتجاتها وعملياتها، كما 

التي تلبي المواصفات الدولية بل وتتجاوزها.

شـهـــادات ضمـــان 
الجـــودة

المنشأ 
كانت البداية من إختيار أفضل المحاصيل والبذور من مصر وجميع أنحاء العالم 

لتقديمها لعمالئنا المميزين لضمان رضائهم على منتجاتنا.



Packaging
& handling Process:

sales & Distribution: 

We’re always keen to promote the last modern technologies
of processing and packaging in its philosophy, which is based on continuous 
improvement and development so, we’re using a specialized machines which is 
responsible for Automatic packaging to ensure the best quality.

We’re using the most 
modern transportation 
technique
with a professional team who pay a 
good attention to the product during 
the transportation trip which start 
from our factories ending with at the 
retails to make sure that it arrives 
safe to our consumers.

التعبئة
والتغليف والتداول 

البيع والتوزيع

نحن نستخدم دائما أحدث تكنولوجيا التعبئة والتغليف
والتداول القائمة على التطوير الدائم، ولذلك نستخدم أفضل الماكينات المتخصصة فى مجال 
تعبئة وتغليف وتداول المنتجات لضمان الحفاظ عليها ووصولها الي المستهلك بافضل جودة.

فى الضحي، نستخدم أحدث تقنيات البيع والتوزيع
مع فريق عمل محترف مدرب جيدا على توصيل المنتجات بعناية 

منذ خروجها من مصانعنا وصوالً لمنافذ بيع المستهلك.



Our clients

hOtels

restaurants

clubs

hospitals

hypers

فنادق

مطاعم

نوادي

مستشفيات

سوبر 
ماركت

عمالئنا



نحصل على أرز الياسمين من مصدره األساسي بتايالند. وهو أرز 
يتمتع بالحبات الطويلة المتنوعة ذات الرائحة الزهرية والملمس 

الناعم عند الطهي.  

نحصل على األرز الذهبي من مصدره األساسي بتايالند وهو أرز 
مثالي لالستخدام في وجبات الحمية الغذائية نظًرا لما يتضمنه 

على  والحتوائه  )أ(  لفيتامين  عالية  قيمة  من 
نسبة نشا أقل.

يميز  وما  بودرة  إلى  لتحويله  السكر  بطحن  خاص  قسم  لدينا 
سكر البودرة الذي نقدمه درجة نقائه وعدم مزجه مع أي نوع آخر 
من البودرة. كما تساعدك المنتجات التي نقدمها في الحصول 

على نتائج مذهلة كل مرة.

أرز الياسمين 
األرز الذهبي 

البقوليات   ، الدقيق  األرز، السكر،   ( المنتجات للمستهلكين والتى تتضمن  العالمى عن طريق تقديم مجموعة كاملة من  المحلى والسوق  في السوق 
والتوابل واألعشاب(

منتجاتنا
نوفر لك مجموعة منتجات نضمن من خاللها أعلى 

جودة ونقاًء لكل حبة

نحن نقدم افضل انواع األرز المصري بأفضل تقنية ليكون أكثر 
سهولة بدون التضحية بالطعم، ومن ثم لم يعد يلزمك غسيل 
طعام  أطباق  على  للحصول  مسبًقا  غسله  يتم  ألنه  نظًرا  األرز 

رائعة.
مراحل  خالل  األرز  في  الغذائية  بالجودة  االهتمام  على  حرصنا 
إعداده التي تصل إلى 19 مرحلة حتى نقدم لك أفضل حبات األرز 

ذات نسبة تغذية عالية ونظيفة جاهزة للطهي الفوري. 
أرز  حبات  على  الحصول  الضحى  أرز  باستخدام  الطهي  يضمن 
خفيفة وشهية متناسقة بشكل جيد نظًرا ألننا ننتقى الحبات 
بعناية ونستبعد الحبات التالفة. وتتميز حبات أرز الضحي بزيادة 
الحجم اثناء الطهي األمر الذي يؤدي إلي زيادة الكمية المطهية. 

نقوم بإنتقاء سكر عالي الجودة ويتم تكريره على نحو طبيعي 
الضحي  شركة  تقدم  كيميائية،  معالجة  أو  تبييض  بدون 
كشف  ادوات  إستخدام  طريق  عن  شوائب  أي  من  خالي  سكر 

مغناطيسية تساعد علي إستخراج أي شوائب حديدية. 
وبذلك يمكننا تقديم سكر طبيعي يتميز بدرجة 
عن  انطباع  أفضل  ترك  على  عالوة  عالية،  تحلية 

المذاق عند الطهي وإعداد المشروبات.

صرى
األرز الم

سكر فاخر

Jasmine rice is originally from Thailand, This is a long 
grain variety of rice that has a subtle floral aroma and 
a soft, sticky texture when cooked.

Golden rice is originally from Thailand perfect as a 
diet meal as it contains high value from vitamin A and 
also it contains less starch

We have a special department for sugar milling to 
convert sugar into a powder and what distinguishes 
our powdered sugar is its purity and it›s not blended 
with any other powder, our range will help you 
produce fabulous results every time.

We offer a range of rice varieties to make cooking 
more easily without compromising on taste, so now 
you don’t have to wash the rice as it is already pre-
washed for your great plates.
We were keen to strengthen the nutritional quality of 
rice through its procedures as it passes through 19 
stages until we deliver for you high nutritional, clean 
and ready to immediate cook product 
Cooking with AlDoha rice guarantee light, delicate and 
separate grains that’s because we carefully mill our 
grains, rejecting broken grains that would otherwise 
release starch and cause the rice to become sticky. 
Uniquely, our grain expands during 
cookiang giving more quantity.

We select high quality naturally refined sugar without 
being bleached or chemically manipulated in addition 
to that we deliver healthy sugar by using machines 
containing magnetic detectors that collect all the iron 
impurities. 
And by this we serve high sweetened 
Natural Sugar and we delivering the 
ultimate taste experience to cooking and 
beverages

Our PrODucts
Our range guarantee the best quality and 
purity for every grain
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 in the local and the international market. So, we’re always trying to introduce a full range of products such as “ Rice, Sugar, Flour, Beans, 
Spices and herbs.

سكر البودرة



We offer fresh- specially made Rusk which is 
characterized by its purity and freshness

نقدم البقسماط الطازج المعد خصيًصا بحيث يظل نقًيا وطازًجا 
ويضمن أفضل مذاق عند اإلستخدام.

Our range guarantee the best quality and purity for every grain 
,which begin with the selection of the most valuable and natural 
crops to the processing and storage phase as our beans range 
passes through several stages of purification, sorting ,cleaning 
and polishing done by the latest electronic and mechanical 
technology
We guarantee the most purest and healthiest grains and to 
ensure that all 
our beans are 
polished by water 
NOT oil to offer 
cholesterol-free 
healthy meals.

أعلى جودة ونقاًء  نوفر لك مجموعة منتجات نضمن من خاللها 
وأعالها  الطبيعية  المحاصيل  أفضل  اختيار  من  بدًءا  حبة،  لكل 
البقول  تمر حبات  بحيث  والتغليف،  التعبئة  قيمة وحتى مراحل 
التي نقدمها بعدة مراحل من التنقية والفرز والتنظيف والتنقيح 

باستخدام أحدث الوسائل التكنولوجية واإللكترونية المميكنة.
نضمن حصولك على أفضل حبات البقول نقاًء وأحسنها جودة 

ذلك  سبيل  وفي 
جميع  تنقيح  يتم 
بالمياه  البقول  حبات 
لنوفر  الزيت  وليس 
خالية  صحية  وجبات 

من الكوليسترول.

Such as Egyptian hibiscuses, dried mint leaves and 
ground mallow leaves, Our Dried leaves and for sure 
the Egyptian famous Moulkhia  are known with its 
quality, purity and great taste

على غرار اوراق الكركاديه المصري وأوراق النعناع المجفف وأوراق 
الملوخية المصرية المجففة، تتميز األوراق المجففة التي نقدمها 

بجودتها ونقائها ومذاقها الرائع.

Our unbleached all-purpose flour is used in baking 
everything from high-rising yeast breads to flaky pie 
crust to cookies, AlDoha flour does it all.
El-Doha have a special experience in this field as 
through our flour product we provide the needs of 
the house and all specialized chefs and the needs 
of the bakeries and sweets. To save the properties 
of our flour we packed it in a plastic bag with layers 
of polyethylene which keep it in the safest way, so 
you can confidently use all-purpose flour, with its 
moderate protein level, in every single recipe you 
bake.

دقيق يلبي جميع األغراض
 

تقدم شركة الضحى دقيًقا بدون تبييض يلبي جميع األغراض 
ويستخدم في إعداد جميع أنواع المخبوزات سواء خبز الخميرة 

المنفوش أو فطيرة الرقائق القشرية أو البسكويت المحلى.
كما تقدم الشركة تجربة خاصة في إطار منتجات الدقيق التي 
تلبي احتياجات المنازل وجميع الطهاة وكذلك احتياجات األفران 
في  تخزينه  يتم  الدقيق،  خصائص  ولحفظ  الحلويات.  ومحالت 
إيثيلين  البولي  مادة  من  طبقات  تتضمن  بالستيكية  أكياس 
ثم  ومن  السالمة،  من  مستوى  أعلى  توفير  على  تساعد  التي 
مع  األغراض،  جميع  في  نقدمه  الذي  الدقيق  استخدام  يمكنك 

مستوى مقبول من البروتين في كل وصفة طعام تعدها.

We totally understand the importance of the taste which 
is not easily achieved, and for achieving this we search 
for the highest-quality, most flavourful herbs and spices
Cooking and spices are indispensable to each other 
and that›s why we provide pure spices which have the 
best fragrance and flavour ever, and 
that›s why our spices become one of 
the pioneer trademarks that have a 
special fame and unquestionable quality.

نعي جيًدا مدى أهمية المذاق وما يستلزمه من مجهود كبير. 
ولتحقيق ذلك نبحث عن التوابل واألعشاب الشهية ذات الجودة 

العالية.
تتميز  صافية  توابل  نوفر  فإننا  بالتوابل  الطهي  الرتباط  ونظًرا 
بأفضل مذاق ونكهة عطرة، وهذا ما جعل منتجاتنا من التوابل 

بين العالمات التجارية الرائدة التي تتميز بشهرة 
خاصة وجودة ال يختلف عليها احد.
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flavored rice

أرز بالخلطات

We offer a range of flavored rice dishes to make the cooking easier without compromising taste, which guarantee 
getting great, consistent and excellent taste each time you serve it with Egyptian and jasmine rice, that will be enjoyed 
with all your family members.

أطباق  أرز الضحى المثالية لجميع المناسبات

  نقدم مجموعة متنوعه و رائعة  من أفضل أطباق االرز بالخلطات والتي تضمن الحصول على نفس الطعم الرائع فى كل مرة بإستخدام 
األرز المصري  أو األرز الجاسمين ، والتي يمكن تقديمها بغاية السهولة مما يجعلها شريكا أساسيا ألشهي األطباق التي يستمتع بها جميع 

افراد العائلة 

make the cooking easier
without compromising taste



superProductsسياحىtradeتجزئةالصنف

اكياس اقل التوابل
من 100 جرام

اكياس اكبر 
اكياس اقل عبوه 25 كيلوبرطماناتمالحاتمن 100 جرام

من 100 جرام
اكياس اكبر 
spicesعبوه 25 كيلوبرطماناتمالحاتمن 100 جرام

20 جرامفلفل أسود ناعم
20gm

100 جرام
100gm

70 جرام
70gm

230 جرام
230gm

250 جرام
250gmBlack Pepper Powder

100 جرامفلفل أسود حصى
100gm

70 جرام
70gm

250 جرام
250gmBlack Pepper Whole 

70 جرامفلفل أبيض ناعم
70gm

250 جرام
250gmWhite Pepper Powder 

20 جرامكمون ناعم
20gm

100 جرام
100gm

65 جرام
65gm

220 جرام
220gm

250 جرام
250gmCumin Powder 

100 جرامكسبرة مطحونة
100gm

50 جرام
50gm

170 جرام
170gm

250 جرام
250gmCoriander Powder 

20 جرامخلطة بهارات مطحونة
20gm

70 جرام
70gm

220 جرام
220gm

250 جرام
250gmMixed Spices Powder 

20 جرامخلطة كارى مطحون
20gm

70 جرام
70gm

220 جرام
220gm

250 جرام
250gmCurry Powder 

20 جرامفلفل بلدى قرون مطحون
20gm

55 جرام
55gm

200 جرام
200gm

250 جرام
250gmPod Pepper Powder 

70 جرامفلفل أحمر مطحون - بابريكا
70gm

250 جرام
250gmRed Pepper Powder

25 جرامزعتر
25gm

20 جرام
20gm

40 جرام
40gm

250 جرام
250gmThyme (Oregano) Powder 

20 جرامحبة البركة
20gm

65 جرام
65gm

250 جرام
250gmBlack Seeds 20gr

5 جرامحبهان
5gm250 جرام40 جرام

250gmCardamom 5Gr

3 جراممستكة
3gm

20 جرام
20gm

250 جرام
250gmMastic 3gr

20 جرامقرفة ناعمة
20gm

65 جرام
65gm

250 جرام
250gmCinnamon Powder 

125 جرامقرفة عيدان
125gm

250 جرام
250gmCinnamon sticks 

5 جرامورق لورو
5gm

15 جرام
15gm

250 جرام
250gmBay Leaves

4 جرامقرنفل
4gm

40 جرام
40gm

250 جرام
250gmCloves Whole

70 جرامزنجبيل مطحون
70gm

250 جرام
250gmGinger Powder

70 جرامكركم مطحون
70gm

250 جرام
250gmCurcom 

100 جرامحلبة حصى
100gm

340 جرام
340gm

250 جرام
250gmFenugreek

250 جرامفلفل ابيض حصى
250gmWhite Pepper Whole

250 جرامكمون حصي
250gmCumin Whole

250 جرامكسبرة حصى
250gmCoriander Whole

250 جرامفلفل قرون حصى
250gmPod Pepper Whole

250 جرامقرفة خشب
250gmCinnamon 

250 جرامملح ليمون 
250gmLemon salt

superProductsسياحىtradeتجزئةالصنف

عبوه 1 كيلواألرز
Pack 1kg

عبوه 2 كيلو
Pack 2kg

عبوه 5 كيلو
Pack 5kg

عبوه 25 كيلو
Pack 25kg

عبوه 50 كيلو
Pack 50kg

عبوه 1 كيلو
Pack 1kg

عبوه 2 كيلو
Pack 2kg

عبوه 5 كيلو
Pack 5kg

عبوه 25 كيلو
Pack 25kg

عبوه 50 كيلو
Pack 50kgrice

Excellent Egyptian Riceأرز مصرى الضحى

Parboiled Golden Riceأرز تايالندى ذهبى

Jasmine white Riceأرز أبيض جاسمين تايالندى

عبوه 100 جرامالسكر
Pack 100gm

عبوه 500 جرام
Pack 500gm

عبوه 1 كيلو
Pack 1kg

عبوه 25 كيلو
Pack 25kg

عبوه 50 كيلو
Pack 50kg

عبوه 100 جرام
Pack 100gm

عبوه 500 جرام
Pack 500gm

عبوه 1 كيلو
Pack 1kg

عبوه 25 كيلو
Pack 25kg

عبوه 50 كيلو
Pack 50kgsugar

Sugarسكر

9 كيلوسكر ظرف
9kgSugar Sashet

Powdered Sugarسكر بودرة

عبوه 350 جرامالدقيق
Pack 350gm

عبوه 1 كيلو
Pack 1kg

عبوه 25 كيلو
Pack 25kg

عبوه 50 كيلو
Pack 50kg

عبوه 350 جرام
Pack 350gm

عبوه 1 كيلو
Pack 1kg

عبوه 25 كيلو
Pack 25kg

عبوه 50 كيلو
Pack 50kgflour

Flourدقيق

Bread Crumbsبقسماط ناعم

عبوه 100 جرامالحبوب  )البقوليات( 
Pack 100gm

عبوه 500 جرام
Pack 500gm

عبوه 1 كيلو
Pack 1kg

عبوه 25 كيلو
Pack 25kg

عبوه 50 كيلو
Pack 50kg

عبوه 100 جرام
Pack 100gm

عبوه 500 جرام
Pack 500gm

عبوه 1 كيلو
Pack 1kg

عبوه 25 كيلو
Pack 25kg

عبوه 50 كيلو
Pack 50kgbeans

White Beansفاصوليا بيضاء

Black Eyed peasلوبيا بلدى

Yellow Lentilعدس أصفر

Brown Lentilsعدس بجبة

Egyptian Beans (Foul)فول تدميس

Crushed Beans (Crushed foul)فول مدشوش

Scraped Wheatقمح مبشور

Freekaفريك

Burghol (Grit)برغل ناعم

Chick Peasحمص الشام

Lupineترمس

Pop Cornذرة فيشار

Peasحمص الطبيخ

Sesame seedsسمسم

اقل من 100 جرامالنباتات المجففة
Less than 100gm

اكبر من 100 جرام
More than 100gm

عبوه 1 كيلو
Pack 1kg

عبوه 25 كيلو
Pack 25kg

عبوه 50 كيلو
Pack 50kg

اقل من 100 جرام
Less than 100gm

اكبر من 100 جرام
More than 100gm

عبوه 1 كيلو
Pack 1kg

عبوه 25 كيلو
Pack 25kg

عبوه 50 كيلو
Pack 50kgDried leaves

250 جرام130 جرامملوخية
250gmEgyptian Mallow

250 جرام20 جرامينسون
250gmAnise

250 جرام20 جرامنعناع
250gmMint leaves

250 جرام50 جرامكركديه
250gmHibiscus Leaves



superموسم الحصادالصنف

ينايراألرز
January

فبراير
february

مارس
March

ابريل
April

مايو
May

يونية
June

أرز مصرى 

الحبوب )البقوليات(

فاصوليا بيضاء

لوبيا بلدى

عدس أصفر

عدس بجبة

فول

قمح

حمص الشام

ترمس

ذرة فيشار

حمص الطبيخ

سمسم

النباتات المجففة 

ملوخية

ينسون

نعناع

كركديه

حلبة حصى

Products موسم الحصاد super

rice ديسمبر
December

نوفمبر
november

اكتوبر
October

سبتمبر
september

اغسطس
August

يولية
July

Excellent Egyptian Rice

beans

White Beans

Black Eyed peas

Yellow Lentil

Brown Lentils

Egyptian Beans

Wheat

Chick Peas

Lupine

Pop Corn

Peas

Sesame seeds

Dried leaves

Egyptian Mallow

Anise

Mint leaves

Hibiscus Leaves

Fenugreek


