
 

 

 

 

 

 

 عسل و سایر محصوالت کندو 

 س اسطوخودو  ه مارچوب گون گز اتکبین 
 اکالیپتوس  )شیرپنیر( خوشیل گون

 قنقال جعفری گشنیر
 زولنگ خارشتر شوید 

 ریحان  بهارنارنج  آویشن 
 ترنجبین  شکر تیغال زول

 خرقه یونجه  چند گیاه )کوهستان(
 سماق شبدر  رازیانه

 زعفران مرکبات کنار
 

 عسل وحشی و صخره ای

 شان   –عسل موم دار کریستال  –موم طبیعی   –گرده گل  –بره موم  –ژل  رویال 

 طیور و تخم خوراکی 

 بلدرچین   –اردک  –تخم خوراکی مرغ بومی 

 )پرورش به صورت روستایی(  و گوشتیمرغ و خروس بومی  

 کبوتر  –کبک  –بلدرچین  –اردک 

پودر جوجه و   –پودر استخوان  –پودر گوشت – خون رپود –بدون سویا  –غالت ایرانی تغذیه با 

 های شیمیایی و آنتی بیوتیک ودارو  ویتامین  -هرگونه 

 عرقیجات سنگین و غلیظ

رازیانه  –بوقناق  –رزماری  –چویل  –خاک شیر   –شاه تره  –کاسنی )جوسال(  –نعنا فلفلی  –نعنا 

آویشن   –شوید کوهی  –کوهی  پونه  –کرفس کوهی  –سیر کوهی  –زرشک کوهی  –بابا آدم  –

 –میوه کامل پرتقال  –ریحان  –خارشتر  –بومادران  –گلپر کوهی  –گل گاوزبان ایرانی  –کوهی 

 –برگ زیتون  –علف لیمو  –به لیمو  –شیرین بیان  –میوه کامل طالبی  –برگ و میوه کامل به 

 از زردکوه بختیاری تا دشت سرسبز اللی خوزستان

 

 لدینگ( ت و صنعت و دامپروری آرمین شفق )هوشرکت کش



  –بیدمشک  –لقاح )گرده خرما(  –هل  –دارچین  –سترن وحشی ن –گزنه  –برگ و تیغه گردو 

 بهارنارنج . 

 

 گیاهان دارویی و معطر

 –پرولینا س جلبک ا –مومیایی  –دمنوش گلبرگ زعفران   –دمنوش قهوه خرما  –مکمل دیابتی 

 –آویشن کوهی   –کوهی  پونه –کلپر کوهی  –شوید کوهی  –تره کوهی  –کرفس کوهی  –انجوجک 

غنچه و   –بومادران  –برگ بو  –برگ پنیرک  –زدو   –زرین گیاه  –کوهی  بابونه –سماق کوهی 

گلنار   –چای ترش  –برگ سدر  –علف لیمو  –به لیمو   –می تخ -رزماری  –گلبرگ گل محمدی 

بادام   –ه کوهی پون –شعمدانی معطر )ژرانیوم(  –جقجقه  – لککیا –تره شا  –نی کاس –ی فارس

گل   –زبان گنجشک  –خرگوشک )گل ماهور(  –گلبرگ زعفران   –زعفران  –سه پستان  –کوهی 

 –هلپه   –ترشک  – جیکه )سیروحشی( –ل کاک –لو مه –بن سرخ  –چای کوهی )ذوآلی(  –ن گاو زبا

 فیسالیس دارویی  –سیالیس خوراکی ف

 

 اسانس ها 

 نعنا فلفلی   –کوهی  پونه –شعمدانی عطری )ژرانیوم(  –علف لیمو 

 

 

 

 

 

 روغن و هرگونه شیرینی افزودنی مصنوعی –نان و محصوالت آردی با خواص درمانی بدون شکر 

 تست وباگت  خشک کننده نان میوه ای جنگلی حجیم  اولین تولید

 تولید کننده نان بلوط خشک 

 اولین تولید کنده نان سیر خشک 

 سبوس عنبر بو  –برنج عنبر بو 

 چمپا  –سبوس  –برنج چمپا 

 م(گندم حلیمی )دی 



 

 آجیل های سالم شامل

 کنجد(  –شاه دانه  –)گندم برشته 

 بنه  –شاه دانه  –آجیل بختیاری شامل: گندم برشته 

 

 سبزیجات خشک شده و منجمد 

 آماده طبخ  منجمد  ه سبزی و کوکوقرم –شوید  –نعنا   –پیاز  -گوجه   –جعفری  –ترخون  –زه مر

 لبنیات 

 گاومیش گاوی  –دوغ بز 

 گاومیش  –گاوی  –روغن حیوانی بز 

 گاومیش  –کره گاوی 

 لورک )پنیر حاصل از آب پنیر(  –پنیرگاوی 

 قره قروت –کشک 

 آب پنیر 

 سرکه ها

 خرما  –انگور  –سیب 

 ترشیجات 

 فسالیس  –چی گل

 روغن های درمانی 

بزرک  –گل محمدی  –رزماری  –کوهی  بابونه –آویشن کوهی  –کوهی پونه  –سیاه دانه  –کرچک 

شعمدانی عطری   –دارچین  –سیر  –فلفل  –گزنه   –رازیانه  –سقز  –اسطوخودوس  –)کتان( 

روغن   –روغن جهت دردهای عضالنی و سیاتیک  -زنجبیل –شترمرغ  –کوهان شتر  –)ژرانیوم( 

 جهت پا دیابتی 

 

 شیره ها 



 توت  –خرما  –نیشکر  –سیب  –انگور 

 

 ارده ها 

 ارده کنجد  –حلوا ارده کنجد با شیره خرما و با شیره انگور 

 

 رب ها و چاشنی ها 

 ناردون –زرشک  –غوره  –شاه توت  –تمشک  –لیمو عمانی   –نارنج  –انار  –آلو  –گوجه فرنگی 

 

 مارماالد

 پرتقال  –کیوی  –زردآلو   –هفت میوه  –پرتقال و نارنج  –زرشک 

 

 

 پودر جوانه ها پودر قارچ صدفی ها سویق 
 شبدر   ماش 
 گندم   گندم 
 ماش   جو

 عدس   نخود 
 نخود   عدس 
   برنج 

 

 غیرخوراکی

 ماچال االغ

 

دست والبسه  –سطوح  -فونی محیطچند منظوره جهت ضد ع  اولین تولید کننده محلول آنتی باکتلایر

شیالت استخر ها و همچنین مصارف  –ایع غذایی و بهداشتی جوجه کشی ها ن وخشبو کننده و کلیه ص

 )از گیاهان دارویی و معطر( خانگی

ی طیور و  همچنین پیشگیری و درمان بیماری ها تولید کننده آفت کشهای باغی و حشرات خانگی و  

 شیالت از گیاهان دارویی و معطر 

 عضو انجمن علمی گیاهان دارویی کشور



 R&Dعضو انجمن ارگانیک . دارای طب ایرانی و واحد  –رز عضو خانه کشاو

 عضو کانون هماهنگی و دانش صنعت و بازار گل محمدی و گیاهان معطر از دانشگاه کاشان 
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