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 بيروت  –Roadster Dinner بيروت
 بناية النهار

 

Chicken pasta 
 صدر دجاج

 مايونيز

 مطابق
 مطابق
 مطابق

 برغر لحمة
 

 Escherichia(يحتوي على غير مطابق 

coli وعلى البكتيريا الالهوائية المختزلة للكبريت
 بنسبة أعلى من المعدل المسموح به)

 )Salmonella(يحتوي على غير مطابق  تشيكن برغر

Chicken strips  يحتوي على غير مطابق)Salmonella( 

 جبنة قشقوان كعك ابو عرب- الطريق العام المنية 
 عجينة

 مطابق
 مطابق

 مطابق كفتة مطعم وملحمة قصر اللحوم

 مطابق قشطة حلويات االشرفي- الطريق العام

 مطابق سفينة دجاج مسلخ العتر- الطريق العام

 لحم بعجين مطعم النابلسي- الطريق العام
 فاهيتا

 طاووق

 مطابق
 مطابق
 مطابق

(يحتوي على البكتيريا الالهوائية غير مطابق  كفتة نيئة
المختزلة للكبريت بنسبة أعلى من المعدل 

 المسموح به)
 

 سوبر ماركت النابلسي
 Escherichia coli(يحتوي على غير مطابق  جبنة عكاوي

 بنسبة أعلى من المعدل المسموح به)
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ملحمة حسن الغمراوي-تمنين-
 الطريق العام

 مطابق سودة

فرن لبنان االخضر- تمنين-  المنية
 الطريق العام

 مطابق خبز سمون

مطعم ابو عمر طه- تمنين -  
 الطريق العام

 مطابق دجاج مشوي

مطعم االمين- المنية- الطريق 
 العام

 مطابق فاهيتا

 Escherichia(يحتوي على غير مطابق  سجق

coli وعلى البكتيريا الالهوائية المختزلة للكبريت
 بنسبة أعلى من المعدل المسموح به)

 مطابق دجاج مسلخ القزام- المنية

مطعم عطيه- المنية-الطريق 
 العام

 سودة دجاج
 زبدة

 مطابق

 مطابق كنافة حلويات المنتزه- البداوي

(يحتوي على القولونيات غير مطابق  قشطة
اإلجمالية بنسبة اعلى من المعدل 

 المسموح به)
 مطابق جبنة حلوم سوبر ماركت العزيز- البداوي

 مطابق لحم عجل ملحمة الزهراء- البداوي

 مطابق كريسبي مطبوخ مطعم المدينة المنورة- البداوي

الطريق –مطعم التالل-المنية 
 العام

(يحتوي على البكتيريا الالهوائية غير مطابق  تشكن برغر
المختزلة للكبريت بنسبة أعلى من المعدل 
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 المسموح به)
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حلويات وهبه-المنية-الطريق  
 العام

(تحتوي على القولونيات اإلجمالية غير مطابق  قشطة
 بنسبة أعلى من المعدل المسموح به)

جب 
جنين-
البقاع 
 الغربي

معمل امال بطرس شراره- 
 صغبين

 جبنة بلدية
 جبنة عكاوي

 مطابق
 مطابق

(تحتوي الخمائر والفطريات بنسبة غير مطابق  لبنة بقر
 أعلى من المعدل المسموح به)

معمل الياس بشارة زيدان-
 صغبين

 لبنة بقر
 جبنة بلدية

 جبنة عكاوي
 لبن بقر

 مطابق
 مطابق
 مطابق
 مطابق
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 جبنة بلدية معمل حنا التن- صغبين جب جنين
 جبنة عكاوي
 جبنة مجدولة

 جبنة حلوم
 شنكليش

 مطابق
 مطابق
 مطابق
 مطابق
 مطابق

 لبنة
 

(تحتوي على الخمائر والفطريات غير مطابق 
 بنسبة أعلى من المعدل المسموح به)

(تحتوي على المكورات العنقودية غير مطابق  جبنة دوبل كريم
 الذهبية)

معمل مسابكي- بسام حجار-
 خربة قنفار

 جبنة حلوم
 جبنة عكاوي

 لبن

 مطابق
 مطابق
 مطابق

(تحتوي على الخمائر والفطريات غير مطابق  لبنة
 بنسبة أعلى من المعدل المسموح به)

 مطابق Tarte باتيسري مجاهد بالط- جبيل جبيل

 مطابق كريما

 ناغتس برغر كينغ- مستيتا
 تشكن برغر

 مطابق
 مطابق

 دجاج  مستيتا–زعتر وزيت 
 لحمة مفرومة

 مطابق
 مطابق

 ناغتس ماك دونالدز- عمشيت
 تشكن برغر

 مطابق
 مطابق
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 لحمة بقر مفرومة ملحمة نصر جبيل
 

(يحتوي على البكتيريا الالهوائية غير مطابق 
المختزلة للكبريت بنسبة أعلى من المعدل 

 المسموح به)
(يحتوي على البكتيريا الالهوائية غير مطابق  همبرغر

المختزلة للكبريت بنسبة أعلى من المعدل 
 )Salmonellaالمسموح به وبكتيريا 

الكورة - 
 اميون

سوبر ماركت جبور(يعقوب 
 جبور) كفرخانا- الكورة

 مقانق لحم بقر
 سجق لحم بقر

 مطابق
 مطابق

 Listeria(تحتوي على بكتيريا غير مطابق  لحمة مفرومة
monocytogenes  

 Listeria(تحتوي على بكتيريا غير مطابق  همبرغر
monocytogenes 
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تشكن بوب(فادي  الكورة
 ضاهر)كفرحزير

 صدر دجاج
 فخذ دجاج

 سودة دجاج
 تشكن برغر

 مطابق
 مطابق
 مطابق
 مطابق

 Listeria(تحتوي على بكتيريا غير مطابق  همبرغر لحمة بقر
monocytogenes 

اميون-
 الكورة

 لحم ماعز بلدي ملحمة جرجس سليمان-كفرعقا
 لحمة مفرومة
 لحم بقر عادي

 مطابق
 مطابق
 مطابق

ملحمة قصر اللحوم(مبالد 
 موسى)كفرعقا

 لحمة مفرومة غنم بلدي
 لحم غنم بلدي

 مطابق
 مطابق

 مطابق همبرغر لحم استرالي - كوسباolivoمطعم 

 - -Mondoسوبر ماركت 
 كفرصارون

 مطابق سفينة دجاج

 بشري
 
 
 
 
 
 
 
 

 مطابق لحم ماعز بلدي ملحمة شربل كيروز 

 مطابق لحم ماعز بلدي ملحمة جميل رحال طوق

 مطابق لحم ماعز بلدي ملحمة طوني فريد بركات

 مطابق لحم ماعز بلدي ملحمة داني رفول رحمه

 مطابق فخذ دجاج محل طوني رحمه

 مطابق فخذ دجاج ميني ماركت طوني وديع كيروز

 لحم غنم بلدي مطعم الشالل
 طاووق

 مطابق
 مطابق
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 مطابق لحم ماعز بلدي ملحمة كرك كرم- بقاعكفرا بشري

 مطابق لحم بقر بلدي ملحمة شربل الشعار- بقرقاشا

 مطابق لحم بقر بلدي ملحمة برساوي اخوان- بزعون

 مطابق لحم بقر بلدي  بزعون–ملحمة ابو طيبا 

 مطابق فخذ دجاج  بشري–RTCمطعم 

قرص كبة لحم عجل  مطعم جسر القمر بشري
 بلدي

 مطابق

(يحتوي على البكتيريا الالهوائية غير مطابق  همبرغر ميني ماركت جوزف جعجع
المختزلة للكبريت بنسبة أعلى من المعدل 

 المسموح)
 زغرتا

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Theresa's cafe–مطابق عجين  زغرتا 

 مطابق عجينة فالفل فالفل مجيد

 مطابق لحمة محرز الطاطي فرع ثاني-طنوس

 لحمة بقر ملحمة الشالوحي- زغرتا
 لحمة غنم

 مطابق
 مطابق

 مطابق عجين معجنات الضيعة

 لحمة بقر ملحمة الميدان
 لحمة ماعز

 مطابق
 مطابق

 لحمة بقر ملحمة سامي عبيد
 لحمة غنم

 مطابق
 مطابق

 مطابق لحمة ملحمة عمر الجمل- الصيرونيه
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ملحمة الصفاء (مصطفى فواز  زغرتا
 الحسون)- الصيرونيه

 مطابق لحمة

ملحمة ابو اسماعيل(خالد ابو 
 قاسم)الصيرونيه

 مطابق لحمة مفرومة

سناك ومطعم الجمل(خالد 
 الجمل) الصيرونيه

 مطابق حمص

(يحتوي على البكتيريا الالهوائية غير مطابق  طاووق
المختزلة للكبريت بنسبة أعلى من المعدل 

 المسموح به)
مسلم محمود قناص- 

 الصيرونيه
(يحتوي على البكتيريا الالهوائية غير مطابق  دجاج مقطع

المختزلة للكبريت بنسبة أعلى من المعدل 
 المسموح به)

 مطابق قصبة

 مطابق دجاج  الصيرونيه–توفيق سعد الدين 

(تحتوي على اإلمعائياتوبكتيريا غير مطابق  سودة مطبوخة
Escherichia coli بنسبة أعلى من المعدل

 المسموح به)
(يحتوي على البكتيريا الالهوائية غير مطابق  طاووق

 Escherichiaالمختزلة للكبريت وبكتيريا 

coli(بنسبة أعلى من المعدل المسموح به 
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 زحلة
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 مطابق جبنة مستشفى شتورا مستشفى شتورا
 مطابق لبنة مستشفى البقاع

 طاووق نيء تنمية
 فروج كامل نيء

قوانص دجاج تنمية 
 نيئة

 مرتديال تنمية نيئة
 قصبة دجاج نيئة

 مطابق
 مطابق
 مطابق
 مطابق
 مطابق

 مطابق فالفل مطعم اهل الشام- زحلة
 دجاج سناك يا هال

 سودة دجاج
 مطابق
 مطابق

 لحمة شقف ملحمة الكرم- زحلة
 لحمة ناعمة

 مطابق
 مطابق

 مقاانق بسترما جانو- زحلة
 سجق

 مطابق
 مطابق

 مطابق كبة المطبخ الشرقي

 لحمة شقف ملحمة المالك
 لحمة مفرومة

 مطابق
 مطابق

 طاووق مطعم صحتين
 فاهيتا

Cordon Bleu 

 مطابق
 مطابق
 مطابق
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 اسكالوب فروج وشاورما العندليب زحلة
 شاورما
 دجاج

 مطابق
 مطابق
 مطابق

 مطابق لحمة ملحمة محمود الشمالي

(تحتوي على البكتيريا الالهوائية غير مطابق  لحمة مفرومة
المختزلة للكبريت والمكورات العنقودية وبكتيريا 

Escherichia coli بنسبة أعلى من المعدل
 المسموح به)

 كعك Pain du mondeشركة 
 كرواسان
 بتي فور

 عجين مناقيش

 مطابق
 مطابق
 مطابق
 مطابق

ملحمة عدنان(شادي حسين 
 جولو)

 مطابق لحم غنم مفروم

(تحتوي على البكتيريا الالهوائية غير مطابق  لحم غنم شقف
المختزلة للكبريت بنسبة أعلى من المعدل 

 المسموح به)
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 مطابق )2لحمة (عينة عدد  ملحمة علوه زحلة

 مطابق سودة بقر ملحمة دير زنون

 مطابق لحمة ملحمة عدنان

 مطابق لحم غنم شقف ملحمة عدنان جولو

(تحتوي على البكتيريا الالهوائية غير مطابق  لحم غنم مفروم
 Escherichiaالمختزلة للكبريت وبكتيريا 

coli(بنسبة أعلى من المعدل المسموح به 
 خبز ربطة كبير افران الزمار

 خبزقرون
 بتي فور

 عجين عربي

 مطابق
 مطابق
 مطابق
 مطابق

 خبز قرون افران تفاحة
 طحين

 بتي فور
 ربطة خبز

 مطابق
 مطابق
 مطابق 
 مطابق

 خبز همبرغر افران الصحة
 خبز

 بتي فور
 عجين خبز

 عجين فرنجي

 مطابق
 مطابق
 مطابق
 مطابق
 مطابق
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 لحم بقر شقف ملحمة السالم (ابو علي) زحلة
 لحم بقر مفروم
 لحم غنم شقف
 لحم غنم مفروم

 مطابق
 مطابق
 مطابق
 مطابق

ملحمة البركة (الياس طعمة 
 الصغبيني)

 لحم بقر شقف
 لحم غنم شقف
 لحم غنم مفروم

 مطابق
 مطابق
 مطابق

(تحتوي على البكتيريا الالهوائية غير مطابق  لحم بقر مفروم
 Escherichiaالمختزلة للكبريت وبكتيريا 

coli(بنسبة أعلى من المعدل المسموح به 
البان واجبان دحروج (تعنايل 

fresh milk( 
 مطابق جبنة بلدي

 لبن
 

(تحتوي على الخمائر والفطريات غير مطابق 
 بنسبة أعلى من المعدل المسموح به)

 Escherichia(تحتوي على بكتيريا غير مطابق  جبنة دوبل كريم

coli والقولونيات اإلجمالية بنسبة أعلى من 
 المعدل المسموح به)

 مطابق لبنة سكاف فارم

(تحتوي على الخمائر والفطريات غير مطابق  عيران
 بنسبة أعلى من المعدل المسموح به)

 لبن شركة البان واجبان عقل
 مشللة جبنة
 دوبل كريم

 مطابق
 مطابق
 مطابق
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 حلوم سنتر جديتا لأللبان واالجبان زحلة
 عكاوي

 لبنة

 مطابق
 مطابق
 مطابق

 مطابق حليب شركة مزارع تعنايل

 جبنة حلوم اجبان شحوري
 عكاوي

 مطابق

 مطابق لبن البان واجبان شحوري

(تحتوي على الخمائر والفطريات غير مطابق  لبنة
 بنسبة أعلى من المعدل المسموح به)

 مطابق جبنة عكاوي ملبنة دير تعنايل

 لبن
 

 Escherichia (يحتوي على بكتيريا غير مطابق

coli والقولونيات اإلجمالية بنسبة أعلى من 
 المعدل المسموح به)

(تحتوي على الخمائر والفطريات غير مطابق  لبنة
 بنسبة أعلى من المعدل المسموح به)

 مطابق جبنة شركة بلدي

(تحتوي على الخمائر والفطريات غير مطابق  لبنة
 بنسبة أعلى من المعدل المسموح به)

 كعكة كنافة حلويات الصقر
 سميد
 جبنة

 )2قطر (عدد 

 مطابق
 مطابق
 مطابق
 مطابق
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ملحمة محمد علي ياغي-  عكار
 مفرق بقرزال

 لحم مبرد
 لحم شقف طازج

 مطابق
 مطابق

(يحتوي على البكتيريا الالهوائية غير مطابق  همبرغر
المختزلة للكبريت بنسبة أعلى من المعدل 

 المسموح به)
 مطابق لحم شقف ملحمة ساهر ياغي

 مطابق سفينة دجاج مسلخ فروج محمد ظرافة-ببنين

 مطابق لحم شقف ملحمة خالد هزيم ظرافة-ببنين

 مطابق لحم شقف ملحمة عمر قاسم- ببنين

(تحتوي على البكتيريا الالهوائية غير مطابق  لحمة مفرومة
المختزلة للكبريت بنسبة أعلى من المعدل 

 المسموح به)
(تحتوي على البكتيريا الالهوائية غير مطابق  لحمة مفرومة محمدالسيد- ببنين عكار

المختزلة للكبريت بنسبة أعلى من المعدل 
 المسموح به)

 مطابق مقانق

 دهن ابراهيم خير الدين خالد- ببنين
 مقانق

 مطابق
 مطابق

 لحم شقف
 

(تحتوي على البكتيريا الالهوائية غير مطابق 
المختزلة للكبريت بنسبة أعلى من المعدل 

 المسموح به)
(تحتوي على البكتيريا الالهوائية غير مطابق  همبرغر

المختزلة للكبريت بنسبة أعلى من المعدل 
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 )Salmonellaالمسموح به وبكتيريا 

 مطابق لحم شقف ملحمة عمار برغل- ببنين عكار

 Escherichia(تحتوي على بكتيريا غير مطابق  لحم مفروم

coli والبكتيريا الالهوائية المختزلة للكبريت بنسبة
 أعلى من المعدل المسموح به)
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 عكار
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 لحم شقف عبود برغل
 مقانق

 لحم مفروم

 مطابق
 مطابق
 مطابق

(يحتوي على البكتيريا الالهوائية غير مطابق  همبرغر
المختزلة للكبريت بنسبة أعلى من المعدل 

 المسموح به)
 لحم شقف  ببنين–ملحمة راغب برغل 

 لحم مفروم
 مطابق
 مطابق

 مطابق فخذ مسلخ فروج محمد طري- ببنين

 مطابق لحم ملحمة زياد الرفاعي- حلبا

 لحم بلدي ملحمة جهاد ياغي- حلبا
 لحم مجلد

 مطابق

 مطابق
(تحتوي على البكتيريا الالهوائية غير مطابق  لحم مبرد

المختزلة للكبريت بنسبة أعلى من المعدل 
 )Salmonellaالمسموح به وبكتيريا 

 لحم طازج  حلبا–ملحمة جمال عبد اهللا 
 لحم مبرد

 مطابق
 مطابق

 مطابق لحم ملحمة فاتك الحسن- حلبا

 مطابق دجاج مسلخ فروج عادل ياغي- حلبا

 مطابق لحم ملحمة عبد اهللا الرفاعي- حلبا

ملحمة احمد كمال ابراهيم- 
 حلبا

 مطابق لحم
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 لحم مثلج محمود اليوسف- حلبا عكار
 سمك مجلد

 مطابق

ملحمة الرحمة (محمود عبد 
 الرزاق وهبة)المحمرة

 مطابق لحم

ملحمة الشعب (احمد سرحان 
 اليمني)المحمرة

 مطابق لحم

 مطابق لحم ملحمة محمود خليل-المحمرة

 عكار
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 مطابق لحم ملحمة الصفدي- المحمرة

ملحمة االخالص (صالح سعيد 
 الحامد)المحمرة

 مطابق لحم

 مطابق لحم  العبدة–ملحمة حسين خويلد 

مسلخ فروج مصطفى صبيح- 
 المحمرة

 مطابق دجاج

 لحم مفروم  ببنين–احمد خباز 
 

 Escherichia(تحتوي على بكتيريا غير مطابق 

coli والبكتيريا الالهوائية المختزلة للكبريت بنسبة
 أعلى من المعدل المسموح به)

 Escherichia(تحتوي على بكتيريا غير مطابق  مقانق

coli وبكتيرياSalmonella والبكتيريا الالهوائية 
المختزلة للكبريت بنسبة أعلى من المعدل 

 المسموح به)
 Escherichia(تحتوي على بكتيريا غير مطابق  كفتة

coli والبكتيريا الالهوائية المختزلة للكبريت بنسبة
 أعلى من المعدل المسموح به)
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مسلخ فروج مصطفى طالب-  عكار
 ببنين

(تحتوي على البكتيريا الالهوائية غير مطابق  جوانح
المختزلة للكبريت بنسبة أعلى من المعدل 

 المسموح به)
ملحمة خالد عبد الكريم العجي- 

 ببنين
 Escherichia(تحتوي على بكتيريا غير مطابق  لحم شقف

coli(بنسبة أعلى من المعدل المسموح به  
 Escherichia(تحتوي على بكتيريا غير مطابق  كفتة ملحمة علي االفشل- ببنين

coli والبكتيريا الالهوائية المختزلة للكبريت بنسبة
 أعلى من المعدل المسموح به)

مسلخ فروج سعيد عوض- 
 ببنين

(يحتوي على البكتيريا الالهوائية غير مطابق  فخذ
المختزلة للكبريت بنسبة أعلى من المعدل 

 المسموح به)
مسلخ فروج احمد الشيخ- 

 مفرق بقرزال
 )Salmonella(يحتوي على بكتيريا غير مطابق  فخذ

مسلخ فروج شادي احمد االحمد 
  المحمرة–

(يحتوي على البكتيريا الالهوائية غير مطابق  دجاج
المختزلة للكبريت بنسبة أعلى من المعدل 

 المسموح به)
 )Salmonella(يحتوي على بكتيريا غير مطابق  دجاج مسلخ فروج خالد العمر- حلبا

 )Salmonella(يحتوي على بكتيريا غير مطابق  دجاج مسلخ فروج حمزة الشيخ- حلبا

مسلخ فروج باسم الشركتاني-
 حلبا

 )Salmonella(يحتوي على بكتيريا غير مطابق  دجاج

 مطابق فخذ دجاج فروج المكاري- حلبا
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 طرابلس
 

- Sarnay مطعم سرناي
 طرابلس

 صدر دجاج
 

(يحتوي على البكتيريا الالهوائية غير مطابق 
المختزلة للكبريت بنسبة أعلى من المعدل 

 المسموح به)
 مطابق اسكالوب دجاج

 Escherichia(يحتوي على بكتيريا غير مطابق  شاورما دجاج مطعم الطبال- طرابلس

coli و بكتيريا Salmonella والبكتيريا الالهوائية 
المختزلة للكبريت بنسبة أعلى من المعدل 

 المسموح به)
(يحتوي على البكتيريا الالهوائية غير مطابق  سودة Spinney’s–سبينس طرابلس 

المختزلة للكبريت بنسبة أعلى من المعدل 
 المسموح به)

 سفينة دجاج  طرابلس–احمد البكار 
 

 Salmonella(تحتوي على بكتيريا غير مطابق 
والبكتيريا الالهوائية المختزلة للكبريت بنسبة أعلى 

 من المعدل المسموح به)
(يحتوي على البكتيريا الالهوائية غير مطابق  همبرغر

المختزلة للكبريت بنسبة أعلى من المعدل 
 المسموح به)

 مطابق سفينة دجاج  طرابلس–كربينا 

 مطابق همبرغر ملحمة االبراهيم- طرابلس
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 )Salmonella(تحتوي على بكتيريا غير مطابق  صدر مسحب  الشياح–طراد تشيكن  بعبدا

 )Salmonella(تحتوي على بكتيريا غير مطابق  صدر بعظمه

 )Salmonella(تحتوي على بكتيريا غير مطابق  فروج كامل  طريق المطار–شركة العامليه 

ملحمة ومشاوي العزير- حارة 
 حريك

 Escherichia(تحتوي على بكتيريا غير مطابق  لحمة مفرومة بقر

coli( 
 مطابق لحمة بقر

 فرن –سوبر ماركت فهد 
 الشباك

 لحمة مفرومة بقر
 لحمة مفرومة غنم بلدي

 فاهيتا

 مطابق
 مطابق
 مطابق

 اكسبرس تشيكن- الحدث
 (حسين عبد علي الساحلي)

صدر دجاج مسحب بال 
 جلد

 مطابق

 مطابق دجاج مقطع مسلخ شومان- المنصورية المتن

Lamen liane–مطابق همبرغر  انطلياس 

 مطابق مقانق فورست كو- كسروان كسروان

 مطابق صدر دجاج ويلكو- البترون البترون

البقاع 
 الغربي

معمل غدير تعنايل لأللبان-
 المرج

 مطابق لبن

 


