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Raw Materials Co. for Edible Ind. S.A.E
Factory: Industrial zone C-1, Block 20 C,
Tenth of Ramdan City,  Egypt. 
Tel.: 0020 153 640 16  - 0020 153 640 17 
0020 153 640 18 - Fax:    0020 153 640 12

Products
Range

E-mail: info@bakelandegypt.com  

Member of Fahmy Group

شـركة الخامـات األولـية للصناعـات الغذائـية ش.م.م
املصنــع:  املنطقــة الصناعية C1 قطعــة    20 - مدينة العارش 

من رمضان - جمهورية مرص العربية.
تليفــون : ١٥٣٦٤٠١٦ ٢٠+ - ١٥٣٦٤٠١٧ ٢٠+ - ١٥٣٦٤٠١٨ 

٢٠+  فاكس : ١٥٣٦٤٠١٢ ٢٠+
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Cream

Cake

WHIP “S”/ “W”

Pastry CREAM / CREAM CHOCO

FILLING CREAM / CREAM CHOCO

ORIENT CREAM “S”/ “W”

FROSTY

FROSTY FILLING

Non-dairy Topping with sugar/ without sugar

Pastry cream on cold (Bake+Freeze Stable)/Chocolate

Bavarian  ( Vanilla cream / Chocolate cream ) on cold

Oriental pastry filling (with sugar / without sugar) - (Bake+Freeze Stable)

Frosting Cream for cake and muffin (Decoration + Filling)

Frosting Filling Cream for red velvet cake.

BLONDY

BROWNY

BUTTER CAKE / CHOCO

Cup Cake / Choco

OIL MUFFIN / CHOCO

BERLINER DONUT

QUICK GEL

QUICK POWDER

BROWNIES MIX

CHOUX MIX

COOKIES MIX / CHOCO

CINROLL MIX

RED VELVET MIX

Vanilla sponge cake and swissroll mix ( add eggs+water)

Chocolate sponge cake and swissroll mix ( add eggs+water)

English cake mix / Chocolate English cake mix

Cup Cake Vanilla mix / Cup Cake Chocolate mix

Vanilla muffin mix / Chocolate muffin mix

Yeast raised donut mix

Cake improver in gel form

Cake improver in powder form

American Brownies Mix

Ready Mix For Choux / Eclaire / Profitrole Ready Mix For Cookies Vanilla

Ready Mix For Cookies Chocolate

Cinnamon Base Roll Mix

Red velvet cake mix

الكريمة
( ƒ«∏HO / ¢SEG ) Ëôc  Öjh

ƒcƒ°T / Ëôc iÎ°SÉH

ƒcƒ°T  / Ëôc èæ«∏«a

( ƒ«∏HO / ¢SEG )  Ëôc âæjQhCG

≈à°Shôa

èæ«∏«a ≈à°Shôa

…ófƒ∏H á£∏N

ÊhGôH

ƒcƒ°T  /  ∂«c ÎH

ƒcƒ°T  /  ∂«c Öc

ƒcƒ°T  /  øaÉe πjhCG

âfhO Ô«dôH

 πL ∂jƒc 

 IQOƒH ∂jƒc

 õ«fhGôH ¢ùµ«e

 ¢ùµ«e ƒ°T õ«H

 ¢ùµ«e ƒcƒ°T  / ¢ùµ«e õ«cƒc

¢ùµ«e ∫hÔ«°S

¢ùµe â#∏«" ó```jQ

الكــيك

كريم شانتية بودرة بالسكر/ بدون سكر

كريم باتسريى عىل البارد فانيليا/ شوكوالتة

كريم بافاريان فانيليا عىل البارد / شوكوالتة عىل البارد

حشو للكنافة والبقالوة يتحمل الفرن والتجميد بالسكر / بدون سكر

فروستى كريم خاص لتزويق الكيك واملافن 

فروستى فيلينج خاص للرد فيلفيت

خليط للسبونج االبيض و الويرسول ( يضاف البيض و املاء )

خليط للسبونج شوكوالتة و الويرسول ( يضاف البيض و املاء )

خليط إنجلش كيك فانيليا / خليط إنجلش كيك شوكوالتة

خليط كب كيك فانيليا / خليط كب كيك شوكو

خليط مافن فانيليا / خليط مافن شوكوالتة

خليط الربليرن الدونت ” خمرية “

محسن السبونج و الكيك عجينة

 محسن السبونج و الكيك بودرة

خليط الرباونيز اال مريىك

خليط جاهزة لعمل الشو و الكلري و الربوفرتول

خليط الكوكيز فانيليا / خليط الكوكيز شوكوالتة

خليط لفائف القرقة

خليط ريد فيلفت 



The Art Of Creating Mixes

الخــبز

جيلى تجليز التورتات

πL âaƒ°S
ÉØdCG ôHƒ°S

ÉeÉL ôHƒ°S
ΩEG - ÉeÉL ôHƒ°S
±EG-ÉeÉL ôHƒ°S

¢ùjÈ°ùcEG
Éà«H ôHƒ°S

øjÉa âdÉehQCG
âdÉehQCG ôHƒ°S

âj’ ¢SÓHƒfÉH
¢SÓHƒfÉH ôHƒ°S

¢ùµ«e â«LÉH
¢ùµ«e ÉJÉÑ«°ûJ

¢ùµ«e É«°TÉcƒa
¢ùµ«e ójôH »à°ùJ

¢ùµ«e ¿ÉH ôLQƒH
¢ùµ«e Gõà«H

مطري للخبز و املعجنات جل

محسن للخبز بأنواعه و التوست

محسن للخبز بأنواعه و خصوصا الباجيت و الكرواسون

محسن للخبز شامل مانع للعفن

محسن للخبز و خصوصا العجائن املجمدة

محسن للخبز عاىل الرتكيز

محسن عام لجميع أنواع الخبز (إقتصادى)

دقيق املولت بنى غامق بدون محسن ( طبيعى)

محسن للخبز البنى بدقيق املولت

خليط جاهز للخبز متعدد الحبوب ( بنى )

خليط مركز للخبز متعدد الحبوب ( بنى )

خليط جاهز للخبز الباجيت الفرنىس

خليط تشيباتا جاهزة

خليط فوكاشيا جاهزة

خليط مركز للخبز بالخرضوات و التوابل

خليط جاهز لخبز الهامبورجر

خليط جاهز لعمل البيتزا

أيس كريم

المتنوعات

âjGh ¢ùjCG

¿hGôH ¢ùjCG

∂°ù«H ¢ùjCG

¢ùµ«e πaGh

خليط أيس كريم فانيليا

خليط أيس كريم شوكوالتة

خليط قمح األيس كريم

خليط الوافل بأنواعة

QOƒH õ«∏L
πL õ«∏L

“≈°S " πL õ«∏L
πL èæÑ«H

جييل تلميع و تزويق بودرة عىل الساخن شفاف

جييل تلميع و تزويق عجينة عىل الساخن شفاف و طعوم مختلفة

جييل ”مركز“ لتلميع و تزويق عجينة عىل الساخن شفاف و طعوم مختلفة

جييل تلميع و تزويق عجينة عىل البارد شفاف و طعوم مختلفة

õ«H á°SƒÑ°ùH

ƒéæjQÉe
 

 õ«∏L ôLƒ°T

 ÜCG ƒ∏H

ƒcƒ°T äQõjO  / ¢Sƒe äQõjO ¢Sƒe

â°ù«H ófƒŸCG

âjGh â°ù«H ófƒŸCG 

 ƒcƒ°T hófƒa /  hófƒa

 ƒcƒ°T ∫hQ hófƒa /  ∫hQ hófƒa

 ¢ù«d ôLƒ°T

 ∂«à°ùæf

∂«à°ùæf ôHƒ°S

مركز للبسبوسة الرشقى

خليط مارينج طبيعى

سكر لتجليز و تزويق تورتة االفراح

بيكنج بودر مركز

موس ديزيرت بطعم الفانيليا ” و طعوم مختلفة “ / موس ديزيرت بطعم الشوكوالتة 

عجينة لوز ” مارزيبان “ ١: ١ / عجينة  لوز ” مارزيبان “ ١: ٢ / عجينة  لوز ” مارزيبان “ ١: ٤

عجينة لوز بيضاء

فندان عىل الساخن ناصع البياض ” ألوان و طعوم مختلفة “  / فندان عىل الساخن بطعم و لون الشوكوالتة

عجينة السكر عىل البارد ناصع البياض ” ألوان و طعوم مختلفة “  / عجينة السكر عىل البارد بالشوكوالتة 

لتزويق الكيك بأشكال مختلفة

مانع إلتصاق للقوالب ”يدوى “

مانع إلتصاق للقوالب ” للخطوط اآللية “

BREAD ICE CREAM
SOFT GEL

SUPER ALFA

SUPER GAMMA

SUPER GAMMA «M»

SUPER GAMMA «F»

EXPRESS

SUPER BETA

AROMALT FINE

SUPER AROMALT 

PANOPLUS LIGHT

SUPER PANOPLUS

BAGUATTE MIX

CIABATTA MIX

FOCACCIA MIX

TASTY BREAD MIX

BURGER BUN MIX

PIZZA MIX

Bread and dough softener in gel form

All Soft bread and toast bread improver

Improver for all types of bread + Croissant

Bread improver including mould inhibitor

Improver for all types of frozen dough

High concentrated improver for all bread

General bread improver (economic)

Roasted dark Malt flour without improver (natural)

Improver for brown bread with Malt flour

Multicereal bread mix “Brown”

Concentrated Multicereal “Mix Brown”

Ready Mix For French Baguette

Reay Mix For Italian Ciabatta

Reay Mix For Italian Foccacia

Concentrate Bread Mix with Vegetables and Spices

Ready burger Bun Mix

Ready Mix For Pizza

ICE WHITE

ICE BROWN

ICE BISC

WAFFLE MIX

Vanilla ice cream mix

Chocolate ice cream mix

Mix for ice cream cone

Ready Mix for Waffle

GLAZE POWDER

GLAZE GEL

GLAZE GEL “C”

PIPING GEL

Transparent glazing jelly powder «on hot»

Glazing jelly paste on hot transparent and «various flavors»

Concentrated glazing jelly paste on hot transparent and «various flavors»

Glazing jelly paste on cold transparent and «various flavors»

MISCELLANEOUS

GLAZING JELLIES

BASBOUSA BASE

MARINGO

SUGAR GLAZE

BLOW-UP

MOUSSE DESSERT / MOUSSE DESSERT CHOCO

ALMOND PASTE

ALMOND PASTE W

FONDO / FONDO CHOCO

FONDO ROLL / FONDO ROLL CHOCO

SUGAR LACE

NONSTICK

SUPER NONSTICK

Base For Basbousa (Oriental)

Vanilla meringue mix

Wedding – Tart glaze and decoration

Baking powder concentrated

Vanilla mousse desert and «various flavors» / Chocolate mousse desert

Marzipan 1 : 1  /  Marzipan 2 : 1  /  Marzipan 4 : 1

White Almond paste

Extra white fondant on hot & «various flavours + colors» / Chocolate fondant on hot

Extra white sugar paste on cold & «various flavours + colors» / Chocolate Sugar Paste

For Cake Decoration Shapes

Tin release Agent «manual»

Tin release Agent «machine»


