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 ھدفنا في أونیشي نشر األمان والسعادة

»  الشركة التي تستجیب لجمیع حاالت الطوارئ المتعلقة بالغذاء«تسعى أونیشي لتكون 
 .واالستجابة لحاجات الزبائن باستخدام أحدث وأفضل التقنیات

تحدد قیمة المنتج التي سیتم تقدیمھا للزبائن، كما  » قیمة المنتج«إن إدارة أونیشي لـ 
تقوم بتوضیح ما ھي األمور الفریدة التي ال یمكن ألیة شركة أخرى سوى أونیشي 

القیام بھا، وتقوم بتحویل نشاطات الشركة جمیعھا إلى منتج ذو قیمة فریدة، وإن جمیع 
سیتم التعبیر عن ھذا الوعد بشعار . العاملین یعدون بتقدیم ھذه القیمة للشركة وللزبائن

 »ھدفنا في أونیشي نشر األمان والسعادة«
بناء على ھذا الشعار تقدم الشركة للزبائن الفرصة للتعرف على أطعمة شھیة في  

أصعب الظروف، إن المساھمة في ذلك ھو أسعد شيء بالنسبة لنا، ولذلك فإننا نسعى 
 . لالستمرار بتقدیم أطعمة جدیدة شھیة وآمنة للزبائن

 .لذلك نرجو من الجمیع الدعم المستمر لنا

Yoshio Kodera 
President & CEO, Representative Director 
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 تاریخ الشركة

لتصنیع نشاء األرز » ألفا«تثبت المؤسس توشیاسو أونیشي الطرائق الصناعیة لتقنیة  1932عام   

 تأسیس مركز أبحاث أونیشي لألغذیة عام 1935

یمكن تحضیره بمجرد إضافة الماء إلیھ» أرز مطبوخ ومجفف«وبطلب من البحریة الیابانیة تم تطویر  عام 1944  

 تم التحول من تصنیع األغذیة ألغراض الجیش إلى تصنیع أغذیة ألغراض سلمیة من خالل صنع أطعمة مخصصة لحاالت الطوارئ عام 1946

 تم تحویل مركز أبحاث أونیشي لألغذیة إلى شركة أونیشي لألغذیة عام 1949

 تم ابتكار نشویات خاصة بالرضع من أجل تشجیع نموھم وتحسین نظامھم الغذائي عام 1956

 تم تأسیس مصانع خاصة للتصنیع في مدینة أوساكي بمحافظة میاغي المعروفة بزراعة األرز عام 1995

 9001الحصول على شھادة اآلیزو  عام 2005
 تم االعتراف بمنتج أرز ألفا كمنتج غذائي صالح لالستھالك في الفضاء من قبل منظمة اكتشاف الفضاء الیابانیة 

 صنع معدات جدیدة لتصنیع الشكل الجدید ألرز ألفا عام 2012

 أصبحت واحدة من مجموعة شركة كامیدا سیكا الموجودة في بورصة طوكیو عام 2013
 تأسیس فرع ناغویا

، )عصیدة األرز األبیض(، شیرو غایو )أرز بالفطر(، إیناكا غوھان )األرز األحمر(اعتماد الحالل لكل من منتجات األرز األبیض، سیكیھان  عام 2015
)عصیدة األرز بنكھة األومي(أومي كایو   
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 معلومات عن الشركة

 شركة أونیشي لألغذیة (مصنع میاغي)
فوروكاوا شیمیزو، مدینة أوساكي،  88-1شیندین 

 محافظة میاغي

 شركة أونیشي لألغذیة (مقر الشركة)
میناتو  3-4-2، میتا 3مبنى إیتشیغو ھیجیري ساكا الطابق 

 كو، طوكیو

 شركة أونیشي لألغذیة (فرع ناغویا)
ھیغاشي كو، مدینة ناغویا، محافظة  3-22-8، أوي 9مبنى نیوزاك الطابق 

 آیتشي

 شركة أونیشي لألغذیة (فرع أوساكا)
یودوغاوا كو،  6-1-15، نیشي ناكاجیما 2مبنى اسینز شین أوساكا الطابق 

 مدینة أوساكا، محافظة أوساكا

 سم الشركة  شركة أونیشي لألغذیة 

 سنة التأسیس عام 1935 

  رأس المال  30 ملیون ین 

 المدیر اإلداري   
 ممثل الشركة یوشیاكي كودیرا

 عدد العاملین 67 شخص (سبتمبر 2015)

 نوعیة األعمال صناعة وبیع األغذیة المحفوظة لفترات طویلة 
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 ماھو أرز ألفا؟

 ②تجفیف ①طبخ

 ③یضاف الماء

التزود بأرز یاباني عالي الجودة  
 خاضع لفحوصات دقیقة

تجفیف األرز حتى تصبح نسبة  تحضیر األرز الشھي
 فیھ% 9الماء 

 أرز ألف األرز المطبوخ االرز



Onisi Foods Co.,Ltd. 
www.onisifoods.co.jp 

 1.احضار المواد الخام
 
 
 
 
 
 

  احضار األرز الخام الیاباني عالي الجودة
 

 2.غسل األرز

 
 
 
 
 

 
غسل األرز دون زوال طعم األرز 

 الشھي

 3.النقع

 
 
 
 
 

 
 جعل الماء یتغلغل إلى قلب حبات األرز

والتجفیفطبخ األرز  .4 

 
 
 
 

 
 

 
طبخ األرز بعنایة ومن ثم تجفیفھ وبذلك 

 یكون أرز ألفا جاھزا

 5.التغلیف

 
 
 
 
 

 
یتم التغلیف بعد وضع المالعق والمواد 

  المانعة لألكسدة

 6.الحفظ

 
 
 
 
 
 

 یتم الحفظ مؤقتا في مستودعات خاصة 

 مراحل تصنیع أرز ألفا
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 الخصائص الست ألرز ألفا

بفضل كل من المادة المانعة لألكسدة والكیس 
high gas barrierذو خاصیة  یمكن حفظ  
المنتج لخمس سنوات في درجات الحرارة  

 العادیة 

إن منتجاتنا الست من األرز األبیض أو 
ال تحوي » واكامي غوھان«األحمر أو أرز 

 على مكونات مسببة للحساسیة

یمكنك الحصول على وجبة أرز أو عصیدة 
دقیقة فقط من إضافة الماء الساخن  15بعد 

دقیقة من إضافة الماء البارد 60أو بعد   

المنتج مرفق بملعقة لذلك ال حاجة  %100نحن نستخدم أرز یاباني •
 ألدوات إضافیة

نكھة مختلفة 12یوجد   
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 منتجات األرز القصیر العادي

 )منتج غیر مسبب للحساسیة(األرز األبیض 
 
وتجفیفھ مع » أكیتا كوماتشي«تم طبخ أرز  

یتم . الحرص بعدم زوال النكھة اللذیذة
 .استخدام ھذا المنتج من قبل رائدي الفضاء

 )أرز بالمكونات الخمسة(غوموكو غوھان 
 

كما . یحوي ھذا المنتج على اللحم والسمك
وھو . یحوي على خمسة أنواع من الخضار

 .1المنتج المفضل رقم 

 )  أرز بالطحالب(واكامي غوھان 
 )منتج غیر مسبب للحساسیة(

 
تم تتبیل طحالب البحر بنكھات شھیة وخلطھا 

 .بشكل متوازن مع الملح
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 منتجات األرز القصیر العادي

)أرز بالفطور(إیناكا غوھان   
)منتج غیر مسبب للحساسیة(  

 

وجبة أرز ذات نكھة خفیفة تحتوي على 
فطر (أربعة أنواع مختلفة من الفطور 

 ).شیمیجي، شیتاكي، نامیكو،كیكورا

 )أرز بفطر الماتسوتاكي(ماتسوتاكي غوھان 

 

تم طبخ األرز بكل من فطر الماتسوتاكي 
وقطع الصویا المقلیة وبشوربة محضرة من 

مبشور السمك وطحالب البحر مما یعطي 
 . األرز نكھة زاكیة لذیذة
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 )أرز خاص لھ لزوجة أعلى من األرز العادي(منتجات موتشي غومي 

 )أرز بالخضروات البریة(سانسان أوكوا 
 

قمنا بإضافة نكھات یابانیة من الخضروات  
ارز  (في األرز موتشي ) سانسان(البریة 

).  خاص لھ لزوجة أعلى من األرز العادي
 .یتم استخدامھا كوجبات تؤكل في الفضاء

 )أرز أحمر(سیكیھان 
 )منتج غیر مسبب للحساسیة( 

 
أرز خاص لھ لزوجة (تم طبخ األرز موتشي 
بماء الفاصولیاء ) أعلى من األرز العادي

 . الحمراء بحیث یصبح لونھ أحمر
في الیابان یتم تناول ھذا األرز عند االحتفال 

 .بالمناسبات الخاصة
 .یتم استخدامھا كوجبات تؤكل في الفضاء
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 )عصیدة األرز(منتجات أوكایو 

 ) عصیدة األرز(شیرو كایو 
 )منتج غیر مسبب للحساسیة(

 
تم طبخ األرز الیاباني لیصبح طریا بشكل 

إن ھذه العصیدة مصنوعة بشكل . عصیدة
 . تجعلك تشعر بطعم األرز الشھي

یمكنك التحكم بمدى طراوة األرز من خالل  
 .التحكم بكمیة المیاه المضافة

 )  عصیدة األرز بنكھة األومي(أومي غایو 
 )منتج غیر مسبب للحساسیة(

 
تم إضافة حبات األومي لتضف على األرز  

یمكنك التحكم . الشھي نكھة حامضة خفیفة
بمدى طراوة األرز من خالل التحكم بكمیة 

 .المیاه المضافة
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 منتجات النكھات الغربیة

 الكاري الجاف
 

ستشعر بعمق الطعم الناتج عن التوابل 
ھذا المنتج لیس حار لذلك یمكن . العشر

 .لألطفال تناولھ بلذة

 أرز بالدجاج
 

ھذه . أرز بالكاتشاب بنكھة حامضة وحلوة
الوجبة معروفة في مطاعم الیابان لألطعمة 

 .الغربیة

 بیالف الجمبري
 

أرز بنكھة الزبدة مطبوخ بمكونات متنوعة 
من الجمبري والجزر والبقدونس مما یعطي 

 . الوجبة ألوانا زاھیة
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 "أرز ألفا"كتیب تعلیمات كیفیة تحضیر طعام الطوارئ المحفوظ 

 إضافة الماء الساخن أو البارد إخراج المعدات فتح الكیس

 التحریك إغالق الكیس التحریك

، ثبت الكیس "أرز ألفا"افتح كیس 
 بتوسیع قاعدتھ

أخرج المادة المانعة لألكسدة والملعقة 
 من داخل الكیس

تحتوي بعض المنتجات : مالحظة
 على البودرة المنكھة

اضف الماء الساخن أو البارد حتى 
 الخط المحدد داخل الكیس

 160اسكب : في حال أردت األرز أن یكون ناصعا(
)مل 110اسكب : مل، إذا أردت األرز مبخرا  

حرك جیدا حتى تتوزع النكھة على 
 كامل كیس األرز

بالنسبة للمنتجات التي تحتوي على مواد : مالحظة
 منكھة حرك حتى تذوب البودرة المنكھة

 اغلق الكیس وانتظر حتى یجھز المنتج

دقیقة في حال  15اترك الكیس لمدة : مالحظة
دقیقة بالنسبة لألرز  20( استخدام الماء الساخن 

، وفي)األحمر  
حال استخدام ماء بارد ˚ دقیقة  60اترك المنتج لمدة 

15درجة حرارتھ   

حرك جیدا حتى تتوزع النكھة على كامل 
 كیس األرز

بالنسبة للمنتجات التي تحتوي : مالحظة
على مواد منكھة حرك حتى تذوب 

 البودرة المنكھة
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 )كرات األرز(منتجات األونیغیري 

)طحالب البحر(واكامي  السلمون  غوموكو أوكوا  
)أرز بالمكونات الخمسة(  

 .إن إضافة الماء الساخن أو البارد ستجعل الطعمة اللذیذة تظھر
 .  وستتمكن من صناعة كرات ارز مثلثة الشكل على الفور
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 طریقة صنع األونیغیري

»1مكان الفتح «فتح الكیس من  إضافة الماء البارد أو الساخن حتى  فتح الكیس ومن ثم ثنیھ من المنتصف 
 الخط المحدد ومن ثم إغالق الكیس

مرة حتى  20رج الكیس حوالي 
 تختلط المحتویات وانتظر

)دقیقة 60دقیقة، الماء البارد  15: الماء الساخن(   

الضغط على منطقة الالصق بجانب 
»2مكان الفتح «  

»2مكان الفتح «التمزیق من  مكان «و » 3مكان الفتح «تمزیق  
.بشكل مائل نحو األعلى» 4الفتح   

ثني المغلف نحو الخارج وبھذا یصبح 
 .المنتج جاھزا
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