
 

The Committee for Industrial Policy, Innovations and Trade of the Government of St. 

Petersburg will be glad to present lead companies from Saint-Petersburg to valuable guests of 

the collective exposition that will be located at D-50 at the 9th Edition Foodex Saudi 2022: 

Bakery Project, LTD - the first Russian factory and the largest producer of macarons - cakes 

made according to the author's recipes, using exclusively natural ingredients and a creative 

approach in everything. The production has certification of the “Halal product”.  

IMEX Co. LTD – the production of dry packaged mixes, confectionery glazes and products of 

confectionery and grocery groups. 

Confectionery factory “Krupskaya” (Group of Companies “Slavyanka”) – the production of 

a wide range of chocolate, sweets, caramel, marmalade, and lollipops.  

Soymik, LLC - vegetable products as tofu of various flavors, soy textured products, bean pates, 

mayonnaise sauces, soy-curd desserts and nut pastes. 

Amazing Cacao, LLC - a bean-to–bar manufacturer of high quality chocolate and cacao 

derivatives, a full-cycle producer of chocolate from cacao beans.  

Blago Group – a production of sunflower, soybean, rapeseed bottled oil and in bulk, as well as 

rapeseed, soybean and sunflower oil meals. 

Agro-Alliance, LLC – the agro-industrial holding - a producer of groats, pulses, flakes and pasta 

from durum wheat with more than 140 types of products. The holding has its own raw materials 

base and six production and logistics centers.  

Eco Resource, JSC – a production of natural based dyes, coloring extracts, functional additives, 

mixtures and flavors for the food industry since 1994. It is one of the leaders in the development 

and production of safe and modern food ingredients from natural raw materials. manufactures 

and supplies natural food colorings to more than 1000 food industry enterprises in Russia, the 

CIS and Europe, thanks to the implemented ISO 9001 - 2015, FSSC 22 000 and SEDEX 

systems. 

BeeOrganic – a wide range of natural honey, and also honey soufflé with natural berries and 

nuts. 

Newa Nutrition, LLC – a production of healthy food that do not contain sugar, white flour, 

saturated fats, fast carbohydrates, and dyes.  

The daily programme: tastings, master classes, workshops, and presentations producers from St. 

Petersburg.  

 

Welcome to Saint Petersburg! 

 

 

 



 
 

   D-50سانت بطرسبرغ   جناحاهال بكم في 
 

تقديم الشركات الرائدة في سانت بطرسبرغ إلى الضيوف   حكومة سانت بطرسبرغلتجارة  ال واالبتكار و ةلجنة الصناعيسر 

 في نسخته التاسعة:بمعرض فوديكس السعودية  D-50 في جناحنا رقم األعزاء ، 

 

   Bakery Project LTD بروجيكت بيكيري -

الكعك وفقا لوصفات المؤلفين، ويعمل بالتقنيات الحديثة ويستخدم  ينتج -ماكرون( ال)إلنتاج أول مصنع حلويات في روسيا 

 منتج حالل. االنتاج حاصل على شهادة الالمكونات الطبيعية فقط والنهج اإلبداعي لكل شيء! 

 

    IMEX Co. LTDإيميكس  -

 انتاج الخلطات الجافة والمعبأة وزجاج المعجنات ومنتجات الحلويات ومجموعات البقالة.

 

 " Slavyankaمجموعة شركات " Confectionery fabric Krupskayaسم كروبسكايا آمصنع الحلويات ب  -

 والمصاصات. الحمضيات والكراميل ومربى والحلويات تشكيلة كبيرة من الشوكوالتة تنتج  -

 

     Soymik LTD  صويميك -

ومعجون الفاصوليا وصلصات المايونيز وحلويات فول  منتجات نباتية مثل التوفو بمختلف النكهات ومنتجات فول الصويا 

 الصويا ومعجون المكسرات. 

 

   LLC Amazing Cacaoأميزينغ كاكاو -

 مصنع من الفول الى الى البار من الشوكوالتة عالية الجودة ومشتقات الكاكاو, منتج كامل الدورة للشوكوالتة من حبوب الكاكاو. 

 

 Blagoمجموعة شركات بالغو  -

 بكميات كبيرة, وكذلك بذور اللفت وفول الصويا وزيت عباد الشمس.   الشمس وفول الصويا وزيت بذور اللفت المعبأ دوارانتاج 

 

 

 LLC Agro-Allianceأليانس  –أغرو  -

نوع من  140الصلب مع اكثر من منتج للجريش والبقول والرقائق والمعكرونة من القمح  –القابضة الصناعية الزراعية 

 المنتجات. تمتلك الشركة القابضة قاعدة المواد الخام الخاصة بها وستة مراكز لالنتاج واللوجستيات. 

 

 JSC  ECO RESOURCEإيكو ريسورس -

  1994 ومستخلصات التلوين واإلضافات الوظيفية والخالئط والنكهات لصناعة األغذية منذ عام  تقوم الشركة بتصنيع األصباغ

وتعتبر واحدة من الشركات الرائدة في تطوير وإنتاج المكونات الغذائية اآلمنة والحديثة من المواد الخام الطبيعية. وتقوم بتصنيع  

شركة لصناعة األغذية في روسيا ورابطة الدول المستقلة وأوروبا وذلك  1000وتوريد أصباغ الطعام الطبيعية ألكثر من 

 .SEDEXو  FSSC 22000و  ISO 9001-2015بفضل تطبيقها أنظمة 

 

 TM BeeOrganic بي أورغانيك  -

 طبيعي في تشكيلة متنوعة، وكذلك سوفليه العسل مع التوت الطبيعي والمكسرات.العسل تنتج ال

 

  LLC Newa Nutritionا نوتريشين وني -

   والكربوهيدرات السريعة واألصباغ.أغذية صحية خالية من السكر والدقيق األبيض والدهون المشبعة تنتج 

 

 وعروضا تقديمية لمنتجي سانت بطرسبرغ. وورشة عمل يتضمن برنامج المعرض التذوق اليومي ودروسا رئيسية 

   غ!بكم في سانت بطرسبر أهال وسهال


