
For Your Home



Dixie Mills is a new sauce brand, launched in 2020.

From the simplest ingredients comes Dixie Mills sauces with their creamy smooth texture and an 
unmistakable taste!

Dixie Mills is the right choice to complement your dish or on top of your sandwich.

ديكسي ميلز هو أحدث ماركة صوص، أطلق في 2020.

من أبسط المكونات يأتي صوص ديكسي ميلز بقوامه الكريمي الناعم و طعمه الذي ال يقاوم.

ديكسي ميلز هو االختيار الصحيح المكمل لكل أكله و علي سندويتشك المفضل.

About us
من نحن



Sauces & Dressings
الصلصات والصوصات 



Barbecue

A smoky barbecue sauce that’s perfect on burgers, 
meat, to slather on ribs or with fries.

Size:
• 290 ML

A premium rich ketchup, the perfect addition for 
any food.

Size:
• 265 ML

باربكيو

صوص الباربكيو المدخن مثالي علي البرجر، اللحمة، لتتبيل 
المشويات او جربها مع البطاطس. 

كاتشب غني بالطماطم و طعمه ممتاز، اإلضافة المثالية ألي 
طعام 

Ketchup
كاتشب



A creamy, smoky and tangy sauce that takes your 
burger sandwich taste to a whole new level.

Size:
• 250 ML

صوص مدخن كريمي و الذع هياخد البرجر لمكان تاني.

Texas Burger
تكساس برجر

A simple and tasty sauce perfect for salads & sand-
wiches especially hotdogs.

Size:
• 270 GM , 250 ML 

صوص بسيط و لذيذ مثالي للسلطة و السندوتشات خاصة الهوت 
دوج.

Mustard
مستردة



Boston Burger

this tangy sauce can be perfect over your grilled 
burger or as fry dip.  

Size:
• 250 ML

بوسطن برجر

صوص بوسطن له طعم يجعله مثالي علي البرجر او مع 
المقليات.

A moderate spicy blend of red chilies & garlic. 
It’s the perfect sauce for dipping with spring rolls, 
crackers and all your favorite snacks.  

Size:
• 308 ML

مكس حار من الفلفل األحمر والتوم. ده الصوص المثالي 
للغمس مع السبرينج رول والمقرمشات وكل المقبالت المفضلة 

ليك.

Thai Sweet Chili
تاي سويت شيلي



Thousand Island

If you need a secret sauce for your nuggets, you’re 
around to try our creamy and sweet sauce. 

Size:
• 250 ML

ساوزند أيالند

لو عايز صوص سري للناجتس بتاعتك ، جرب صوص الثاوزند أيلند 
ألنه كريمي وحلو و هيظبطلك الطعم. 

Creamy, rich salad dressing mixed with aromatic 
herbs & spices. It’s creamy without being heavy 
with just the perfect herbal kick.

Size:
• 250 ML

صوص سلطة غني و كريمي ممزوج باألعشاب و البهارات. رغم 
إنه كريمي إال إنه خفيف و إضافة األعشاب تعطي الطعم تتبيلة 

مميزة.

Ranch
رانش



Caesar Dressing

Simply made with natural ingredients, it will add 
an exotic taste to your salads.

Size:
•  250 ML

صوص السيزر

صوص السيزر المشهور مصنوع ببساطة من مكونات طبيعية، 
هيضيف طعم مميز لسلطاتك.

our tangy but sweet mustard is an amazing, simple 
and quick sauce to flavor your chicken strips, meat 
and add it on your favorite sandwich or to dip your 
favorite appetizers.

Size:
• 275 ML

صوص فيه ميكس لزعة المستردة و حالوة العسل. رغم بساطتة 
أال أنه مدهش، هيضيف نكهة مختلفة للفراخ او اللحمة و 
ممكن تضيفه للسندوتشات او لتغميس المقبالت المفضلة.

Honey Mustard
مستردة بالعسل



White Barbecue

Dixie Mills white Barbecue is a creamy sauce with 
scrumptious smokey taste and light color. It’s a sta-
ple with your favorite meat just off the grill or with 
barbeque chicken. It gives a rich tangy flavor, that’s 
different than any other barbecue sauce.

Size:
• 250 ML

الباربكيو األبيض

صوص البربكيو االبيض من ديكسي ميلز كريمي , شهي مع 
نكهة مدخنة و لون فاتح.  هو اساسي مع قطعة اللحم 

المفضلة ليك او علي الفراخ المشوية هيديهم طعم غني مع 
نكهة الزعة مختلفة عن اي بربكيو تاني.  



Mayonnaise
مايونيز



جرب المايونيز الغني و الكريمي مع السندويشات والبرجر 
والسلطات والبطاطس المقلية.

Mayonnaise
مايونيز

Vegan Mayonnaise
مايونيز نباتي

Try our thick and rich creamy mayo for your sand-
wiches, burgers, salads and French fries.

Size:
• 250 ML

مايونيز ديكسي ميلز النباتي طعمه رائع زي الكالسيك مايونيز. 
و هو مثالي للفرد علي الساندويش، علي البطاطس او صوص 

للسلطة.

Dixie Mills Vegan Mayonnaise is plant 
based but offers great taste same as the classic 
mayonnaise. It’s perfect for spreading over your 
sandwich, dipping for your fries or dressing for your 
salad. 

Size:
• 250 ML



Spicy Mayonnaise

Dixie Mills creamy spicy mayonnaise is ideal for 
those who prefer gentler chili heat. It gives your 
favorite dish an extra kick of spice.

Size:
• 250 ML

Garlic mayonnaise is a good addition to spread 
over your grilled chicken or in your sandwich.

Size:
• 250 ML

 مايونيز حار

مايونيز ديكسي ميلز الحار الكريمي مثالي للذين يفضلون 
الفلفل الحار ويجعل طبقك المفضل حار و لذيذ.

المايونيز بالتوم  اضافة رائعة على الفراخ المشوية أو 
الساندويتش.

Garlic Mayonnaise
مايونيز بالثوم



Dixie Mills light mayonnaise, has the rich and 
creamy taste of your favorite mayo but with less 
fat. It’s the perfect choice to enjoy your meal while 
trying to reduce your fat intake. 

Size:
• 250 ML

Dixie Mills truffle Mayonnaise is a deliciously 
creamy sauce with irresistible truffle taste. It’s 
perfect to add to your roast beef sandwich, deviled 
eggs and salads, It will enhance your favorite dish 
to gourmet status.

Size:
• 250 ML

اليت مايونيز من ديكسي ميلز طعم غني و كريمي لكن 
بدهون اقل. هو االختيار االمثل لالستمتاع بوجبتك مع الحفاظ 

علي تقليل تناول الدهون.
ديكسي ترفل مايونيز هو صوص كريمي لذيذ مع طعم 

الترفل المميز. اضافة ممتازة لساندوتش الروست بيف, البيض و 
السلطات هيخلي طبقك المفضل مميز.

Light Mayonnaise Truffle Mayonnaise
اليت مايونيز ترفل مايونيز



Toppings
إضافات



Chocolate Topping 

A premium chocolate topping for ice cream, waffles, 
crêpes and luxury fudge cakes.

Size:
• 330 ML

 صوص الشوكوالتة

صوص شوكوالتة غني لأليس كريم، الوافل، الكريب وكيك 
الفدج المميز.

Caramel Topping 
صوص الكراميل

Natural butter toffee flavor for your cakes, ice 
cream and any deserts with a rich blend of flavors.

Size:
• 330 ML

صوص زبدة الكراميل الطبيعي هيدى طعم الكراميل اللي 
بتحبوا للكيك، األيس كريم، و هيدي نكهة قوية للحلويات.





Veggie Mayonnaise

Dixie Kids veggie Mayonnaise is a perfect 
sauce with hidden cucumber and zucchini for 
your kids sandwich. Something your little one will 
enjoy.

Size:
• 285 ML

مايونيز بالخضار

مايونيز ديكسي كيدز بالخضار هو صوص مثالي لسندويشات 
أوالدك مخلوط بيه الخيار و الكوسة بطريقة خفية أوالدك 

هيستمتعوا بيه.

Veggie Ketchup
كاتشب بالخضار

Dixie Kids offers delicious veggie ketchup full of 
nutritional benefit, as it is full of real pimento, 
zucchini and carrots.

Size:
• 285 ML

ديكسي كيدز بيوفرلك كاتشب بالخضار لذيذ ومفيد, و غني 
بالفلفل االحمر, الكوسة و الجزر.



Cooking Essentials 
أساسيات الطبخ



From natural and freshly picked tomatoes, comes 
Dixie Mills tomato paste. With the thick, rich and 
perfect consistency, cooking delicious and deeply 
flavored meals to your family has never been 
easier.  

Size:
• 360 GM

من الطماطم الطبيعية والطازجة، أنتجنا معجون طماطم 
ديكسي ميلز. بقوامه مثالي السمك. يساعدك في طهو ألذ 

األطباق بنكهات قوية و مميزة.

Tomato Paste
صلصة



Natural white vinegar , it is perfect for pickling and 
to add it to your salads, marinades, and dressings.

Size:
• 1  Liter

الخل األبيض الطبيعي مثالي للتخليل او كإضافة علي السلطة, 
التتبيالت و الصوصات.

Natural Vinegar 
الخل



White refined sugar perfect for your drinks and 
your cooking. 

Size:
• 1  Kg

سكر ابيض مكرر للمشروبات و الطبخ.

Sugar
السكر



Green Meadows for Food Industries
6th of October City

Third Industrial Zone - Plot 130/2

Made in Egypt 


