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Fabrika e Miellit Diamond ka filluar prodhimin më 12 dhjetor të vitit 2012, pas 
një pune dy vjeçare të montimit të saj nga specialistë të huaj. Është një fabrikë 
totalisht e re që nga ndërtesa e deri tek çdo makineri që ajo përmban. Gjatë 
këtyre viteve, fabrika Diamond ka arritur të jetë faktor në tregun vendas përsa 
i përket prodhimit të miellit. Vit pas viti, u shënua rritje e tregut të saj dhe kjo 
falë cilësisë, korrektësisë dhe angazhimit të pareshtur të stafit profesionist. Ne 
kemi arritur të prodhojmë më shumë se 30 lloje produktesh të ndryshme mielli 
duke plotësuar çdo kërkesë të konsumatorëve dhe të tregut.

Suksesi i Fabrikës së Miellit Diamond qëndron tek fokusi i lartë që kemi mbi 
cilësinë e produkteve tona. Duke menduar se ky është çelësi i suksesit të një 
kompanie, kemi investuar për teknologji të fjalës së fundit, lëndë të parë të një 
cilësie të lartë të garantuar, linjë prodhimi me parametra europiane, laborator 
bashkëkohor si edhe staf të kualifikuar. Kështu, ne arrijmë të përmbushim çdo 
nevojë të klientëve dhe konsumatorëve tanë! 

Hava ISMAILI
CEO

Mirë se vini në
katalogun e miellit

Vlerë në Familjen tuaj!
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Përmbajtja

Diamond MIA       
Miell Diamond MIA Integral                                    
Miell Diamond Ideal për Pastiçeri
Miell Diamond Ideal për Pica
Miell Diamond Ideal për Byrek
Miell Diamond Ideal për Gatim
Miell Diamond Universal

Miell Diamond Classic     
Miell Diamond Tip 700    
Miell Diamond Tip 500    
Miell Diamond Tip 450
MIell Diamond Tip Special 00, Extra
Miell Diamond Tip 900 (miell i zi)
Miell Diamond Integral 
Miell Diamond Integral me fara Cereales
Miell Diamond Thekre
Miell Diamond për Pastiçeri Tip 00
Miell për Kek
Miell Diamond për Pandispanjë
Miell Diamond për Peta Tip 00
Miell Diamond për Croissant Tip 00
Miell Diamond për Sfoliatë Tip 00
Miell Filo Crustas
Miell Diamond për Pica Tip 00
Miell Diamond Xhapati
Miell Diamond për Byrek Tip 00
Miell Diamond për makarona të freskëta

Miell Diamond Premium Tip 100
Miell Diamond Premium Tip 70
Semola për industrinë e makaronave
Premium Naturale
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Produktet e gatimit në familje

Produkte për përdorim profesional

Produkte speciale nga gruri i fortë (Durum wheat)
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Mia Integral

Miell integral nga grurë i butë për prodhim buke, 
fokaçe pica, etj. Përmban fibra, miell elbi dhe gluten.

Mia

Miell ideal për çdo lloj gatimi (panine, fokaçe, 
amareta,  pite, jufka, kurabie, torta, kek etj…). 
Për gatim me dorë dhe makineri. I përbërë nga 
grurë i bardhë i butë. 

1 kg 1 kg

Produktet e gatimit në familje Produktet e gatimit në familje



10 11

mielldiamond.com mielldiamond.com

Ideal për pica

Miell ideal për përgatitjen e picave në shtëpi. I 
prodhuar nga grurë i zgjedhur në Europë dhe i 
përshtatur më së miri nga industria jonë për çdo 
konsumator që është i apasionuar për picën
tradicionale.

Ideal për
pastiçeri

Miell i cilësisë së lartë, ideal për prodhimin 
e kruasantëve, kekut, pandispanjës e shumë 
prodhimeve të tjera të pastiçerisë.

1 kg 1 kg

Produktet e gatimit në familje Produktet e gatimit në familje
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Ideal për
gatim

Miell nga grurë i cilësisë së lartë. Ideal për përgatit-
jen e çdo lloj brumi në kushtet e shtëpisë. I lehtë 
për t’u punuar pa makineri. 

Ideal për
peta

Miell ideal për përgatijen e të gjitha llojeve të 
petave në kushtet e shtëpisë. Karakterizohet 
nga veti të larta elasticiteti, gjë që e bën për-
punimin me makineri jo të domosdoshëm. Re-
komandohet për byrek të tipeve të ndryshme, 
bakllava, petë të njoma etj.

1 kg 1 kg

Produktet e gatimit në familje Produktet e gatimit në familje



14 15

mielldiamond.com mielldiamond.com

Miell
Universal

Miell nga grurë i butë me rreze blojë 50%. 
Përdoret për bukë masive dhe ështe
lehtësisht i punueshëm. 

1 kg

Produktet e gatimit në familje Produkte për përdorim profesional

Classic     

Miell i përshtatshëm për zonat rurale. Miell natyral 
me blojë 80% të sasisë së grurit, i përshtatshëm 
për përpunim në brumatriçe dhe me dorë.

25 kg, 50 kg
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Produkte për përdorim profesional

Miell nga grurë i butë për përdorim masiv. Ky 
tip mielli është i përshtatshëm për zonat rurale, 
kërkon kohë punimi shumë të shkurtër. Shumë 
i përshtatshëm si për brumatriçe ashtu edhe 
për punim me dorë.

25 kg, 50 kg

Miell nga grurë i butë me rreze bloje 50%.  
Përdoret për bukë masive dhe ështe lehtësisht i 
punueshëm me çdo lloj brumatriçeje. Ardhje të 
shpejtë në fermentim, volum në bukë dhe pjekje të 
shkëlqyer për çdo lloj furre.

25 kg, 50 kg

Universal
tip.700

Universal
tip.500

Produkte për përdorim profesional
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Miell nga grurë i butë, ideal për simite, 
franxholla, sanduiç, bukë sheshi etj. Përthitja 
e ujit tepër e lartë, volumi i bukës, struktura 
fine e tulit dhe korja e hollë janë element që e 
karakterizojnë këtë tip mielli. Mielli tip 450 bën 
punën e profesionistit edhe më të lehtë.

25 kg

Miell tip 00 i dalë nga zemra e grurit. Karakteristikat 
e këtij mielli janë ngjyra kremoze dhe korja e hollë. I 
përshtatshëm për bukë fshati.

25 kg

Universal
tip.450 Special tip.00

Produkte për përdorim profesional Produkte për përdorim profesional
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Miell nga bluarje totale e grurit të butë. Ideal 
për bukën e zezë dhe i pasur me vitamina, fi-
bra, përbërje drithrash që e bëjnë bukën e zezë 
më të shijshme.  Volumi i bukës dhe kullimi i 
saj në mënyrë perfekte pa nevojën e përzjerjes 
janë veçanti e këtij mielli.

Miell i zi

Bluar në mulli guri.

Miell nga bluarje totale e grurit të butë. Ideal për 
bukën e zezë dhe i pasur me vitamina, fibra, 
përbërje drithrash që e bëjnë bukën e zezë më të 
shijshme.  Rekomandohet të përdoret 70% miell 
integral dhe 30 % miell tip 500. Aroma natyrale 
dhe shija e bukës e dallojnë këtë tip mielli nga të 
gjithë miellërat e tjerë.

Integral
tip.900 Integral

25 kg 25 kg

Produkte për përdorim profesional Produkte për përdorim profesional
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Miell i përgatitur me drithra dhe fara brenda. 
Ka  shije malti dhe aciditet të lehtë. Ideal për 
prodhime të ndryshme buke. Rekomandohet 
100% e gjithë sasisë së miellit.

Miell thekre bio, me thekër kokërr te cilësisë shumë 
të lartë e përzgjedhur nga vende të ndryshme të 
Europës, e bluar në mulli guri, e këshillueshme për 
dietikët.

Integral me
fara cereales Miell Thekre

25 kg 25 kg

Produkte për përdorim profesional Produkte për përdorim profesional
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Miell i cilësisë së lartë i zgjedhur nga gruri më i 
mirë i vendeve europiane.  Ideal për prodhimin 
e kruasantëve, kekut, pandispanjës e shumë 
prodhimeve të tjera të pastiçerisë. Cilësia e 
zgjedhur e grurit dhe teknologjia moderne e 
fabrikës tonë i jep këtij mielli cilësi të larta në 
përpunim.

Miell i butë nga gruri i butë i përshtatshëm për tipe 
të ndryshme kekësh. Poroziteti i shkëlqyer, freskia 
dhe jetëgjatësia e karakterizojnë këtë tip mielli.

Miell keku
Ideal për
pastiçeri tip.00

25 kg 25 kg

Produkte për përdorim profesional Produkte për përdorim profesional
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Miell i butë nga grurë i butë i përshtatshëm 
për bazën e tortës dhe padispanjës. Poroziteti 
i shkëlqyer, freskia dhe jetëgjatësia e karakter-
izojnë këtë tip mielli.

Miell i butë nga grurë i butë ideal për petë të çdo 
lloji. Elasticitet i lartë dhe shumë i lehtë në punim. I 
përshtatshëm për makineri dhe punim me dorë.

Miell për
peta tip.00

Miell për 
pandispanjë

25 kg 25 kg

Produkte për përdorim profesional Produkte për përdorim profesional
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Miell shumë i fortë nga gruri i butë.  I përshtat-
shëm për çdo lloj gatimi me shtesa yndyrnash 
dhe sheqernash. Ideal për linja prodhimi dhe 
produkte të ngrira. Stabiliteti i produktit për 
një kohë të gjatë, e bën këtë miell të veçantë 
për prodhimin e disa produkteve të caktuara.

Miell nga grurë i butë i shkëlqyer në prodhimin 
e petëve  sfoliatë etj. Sasia dhe cilësia e glutenit 
e bën këtë tip mielli të jetë i mrekullueshëm  për 
specialistët dhe jo vetëm. I përshtatshëm për linja 
industriale dhe përdorim të gjerë tek amvisat.

Miell për
sfoliatë tip.00

Miell për
croissant tip.00

25 kg 25 kg

Produkte për përdorim profesional Produkte për përdorim profesional
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Miell nga grurë i butë i cilësisë së lartë. Ideal 
dhe i pakonkurrueshëm në petën e baklla-
vasë. Miell i përshtatshëm për linja prodhimi të 
kapaciteteve të ndryshme.

Miell nga grurë i butë me cilësi reologjike të 
shkëlqyera , i zgjedhur nga pjesët më të mira të 
grurit. Ideal për picën tradicionale, picën klasike 
italiane, fokaçen, etj. I rekomandueshëm për një 
proces të shpejtë fermentimi. Elasticiteti i brumit 
është vetia më cilësore e këtij tip mielli.

Miell për 
pica tip.00

Miell
filo crustas

25 kg 25 kg

Produkte për përdorim profesional Produkte për përdorim profesional



32 33

mielldiamond.com mielldiamond.com

Përmirësues për prodhimin e xhapatit. Re-
komandohet 10-14 % i sasisë së miellit. Hojet 
e bukës dhe struktura krokante e bëjnë këtë 
produkt special në llojin e tij

Miell nga grurë i butë i shkëlqyer në prodhimin 
e sfoliatave, byrekëve, petave të njoma etj. Sasia 
dhe cilësia e glutenit e bën këtë tip mielli të jetë i 
mrekullueshëm  për specialistët dhe jo vetëm.

Miell për 
byrek tip.00Miell xhapati

25 kg 25 kg

Produkte për përdorim profesional Produkte për përdorim profesional
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Produkte speciale nga gruri i fortë (Durum wheat)

Miell nga grurë i fortë, me ngjyrë të artë. Ideal për 
produktet që piqen në furrë druri. Përzihet shumë 
mirë me miellëra të ndryshëm për të krijuar receta 
speciale. Punohet shumë lehtë.

Premium
tip.100

25 kg

Miell nga grurë i butë, ideal për prodhimin e 
pastave të freskëta në kushtet e shtëpisë si 
edhe në industri të vogla, restorante etj.

Makarona të 
freskëta

25 kg

Produkte për përdorim profesional
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Produkte speciale nga gruri i fortë (Durum wheat)

Miell i imët nga grurë i fortë i zgjedhur. Ka
ngjyrë të artë dhe është ideal për t’u përzier 
me miellëra të tjerë për një shije dhe aromë të 
mrekullueshme.

Miell i verdhë nga grurë i fortë për prodhimin e 
makaronave në industri. Ideal për prodhimin e 
makaronave të thata me makineri.  

Semola për
makarona

Premium
tip.70

25 kg 25 kg

Produkte speciale nga gruri i fortë (Durum wheat)
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Miell i verdhë, me aromë karakteristike. I për-
shtatshëm për bukën e fshatit. Ka karakteristikë 
mbajtjen e butësisë për ditë me rradhë. Reko-
mandohet me përzierje 70% miell Naturale dhe 
30% Croissant.

Premium
naturale

25 kg

Produkte speciale nga gruri i fortë (Durum wheat)
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Fabrika e miellit Diamond 
Adresa: Rruga Nacionale e Vjeter, Vore, Tirane

Tel: (+355) 68 90 43 666 / (+355) 68 90 71 971 / (+355) 68 90 42 686
Email: info@mielldiamond.com / info@agroblend.com

  mielldiamond 


