
غذا ى آماده تنو



شرکت تعاونی رنگین پخت نفیس البرز با برند تجاری تنو پس از سال 
ها فعالیت در عرصه محصوالت غذایی به عنوان اولین تولید کننده و 
عرضه کننده غذای آماده به صورت تازه در ایران همچنان با افتخار و 
در  نگهدارنده  مواد  بدون  غذاها  تولید  در  خود  مشتریان  به  احترام 

محیطی کامال بهداشتی قدم بر می دارد.

و  کیفیت  کنترل  کارشناسان  نظر  زیر  روزانه  طور  به  تنو  محصوالت 
و  استریل  کامال  بندی  بسته  تا  تولید  شروع  از  بهداشت   مسئولین 

بهداشتی آماده می شوند.

با  ، ایجاد فضای تولید منطبق  با نیاز مشتری  افزایش کیفیت مطابق 
استانداردهای جهانی با استفاده از تکنولوژی های مدرن ، توجه ویژه به 
شاخص های قیمت گذاری و حمایت از مصرف کننده ، مسیری بوده که 

تالش خود را کرده ایم تا پیوسته در راستای آن قدم برداریم.



Products
TENO



٣

نـام محصول:
ساالد الویه (ساالد فرانسوی)

وزن محصول:
۴۵۰ گرم



۴

نـام محصول:
ساالد شوید( ساالد آلمانی)

وزن محصول:
۴۵۰ گرم



۵

نـام محصول:
ساالد اندونزی
وزن محصول:

۴۵۰ گرم



۶

نـام محصول:
ساالد الویه مرغ و ژامبون

وزن محصول:
۴۵۰ گرم



۷

نـام محصول:
ساالد ماکارونی با مرغ

وزن محصول:
۴۵۰ گرم



۸

نـام محصول:
ساالد مرغ

وزن محصول:
۴۵۰ گرم



۹

نـام محصول:
رول جوجه کباب با پنیر

وزن محصول:
۲۷۰ گرم



۱۰

نـام محصول:
رول ژامبون سوخاری

وزن محصول:
۲۷۰ گرم



۱۱

نـام محصول:
خوراک سوسیس بندری

وزن محصول:
۴۰۰ گرم



۱۲

نـام محصول:
دلمه برگ مو

وزن محصول:
۴۰۰ گرم



۱۳

نـام محصول:
فالفل

وزن محصول:
۲۵۰ گرم



۱۴

نـام محصول:
کوفته تبریزی با مغز آلو

وزن محصول:
۲۵۰ گرم



۱۵

نـام محصول:
کشک بادمجان با گردو

وزن محصول:
۴۵۰ گرم



۱۶

نـام محصول:
میرزا قاسمی گیالنی

وزن محصول:
۴۵۰ گرم



دفتر فروش :
کـرج، پـل آزادگان، ابتــدای خیابان مطهـری،
نبش خیابان سلمان ساوجی،  کوچه سلمانیان
ساختمان آرمیـن، پالک ۲۱۱، طبقه ۴، واحـد ۸
۰ ۲ ۱ ۴ ۵ ۱ ۶ ۷ فروش:                                     


