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מיום היווסדה בשנת 1992 מקפידה חברת ויליפוד בפעילותה בשוק המזון בישראל על העקרונות האסטרטגיים הבאים:
• בחירת מיטב יצרני המזון האיכותיים בעולם העומדים בדרישות האיכות הקפדניות ביותר.

• פיתוח מוצרי מזון חדשניים המותאמים לאורח החיים המשתנה,לתפיסות החיים השונות ולדרישות המזון הבריא
של הצרכנים בישראל.

את שנת 2019 פותחת ויליפוד עם למעלה מ -200 מוצרים חדשים שחלקם נראים לראשונה בישראל,

קו מוצרי "Euro מחלבות אירופה" פרץ בסערה לשוק מוצרי המחלבה כמוצרי פרימיום איכותיים ומציג לצרכנים את:
• Euro Butter קו מוצרי חמאה 
• Euro Spread ממרחי חמאה 

• Euro Chees מוצרי גבינות ובהן צהובה, גאודה, מוצרלה וכן גבינות מיוחדות כגון אמנטל, ברי צרפתית, קשקבל, כבשים, עיזים,
גרוייר, מדליוני גבינות עיזים, צ'דר ועוד.

• Euro Cheese גבינות שמנת ממיטב מחלבות אירופה.
• Euro Veg סדרת משקאות תחליפי חלב המועשרים בסידן וויטמינים, הכוללת משקה סויה, משקה סויה בטעם וניל, משקה אורז, 

⊡משקה שיבולת שועל, משקה שקדים, משקה אורז קינואה ומשקה דוחן.
• Veggie Chips קו עשיר ומגוון של חטיפי ירקות 

• Apple Chips חטיפי פירות תפוחונים 
• Banana Joe חטיפי בננה ג'ו

• פריכיות אורז ותירס
• Happy Nuts חטיפים ממקור טבעי לסידן, ויטמין B, ויטמין E וברזל.

• Granola Mix חטיפי דגנים גרנולה בעלי ערך קלורי נמוך.
• סדרה מלאה של המותג +PRO שהינו מותג חדש מבית ויליפוד הכולל פסטה, קוסקוס ואורז בסמטי, המועשרים בחלבון

 ומטרתם להעשיר את תזונת המשפחה בחלבון. שחיונית לתהליכי בניה שימור וגדילה אופטימליים של ילדים ומבוגרים.
מתאים במיוחד לספורטאים לפני אימון לצורך העמסת פחמימות ולאחר אימון לשיקום השרירים.

• מיסטר צ'אנג מהמטבח האסיאתי-לחמניות ב אן עכשויות ומפנקות, מבחר גיוזות מסוגים שונים מהמטבח האסיאתי.
• פינוקים וקינוחים מבית Milka&Oreo הכוללים:

Oreo עוגת גבינה מהמותג האהוב והמוכר •
Milka עוגת שוקולד עשירה ממותג •

• גולת הכותרת של הגורמה היפני מסורתי mochi ice cream מוצר הגלידה הצומח ביותר בארה"ב
mochi ice cream  כדורי גלידת שרבט מעוצבים עטופים בבצק אורז עדין , ב 8 טעמים נפלאים, ללא גלוטן   

כל מוצרי ויליפוד עומדים בתקני האיכות הבינלאומיים המחמירים ביותר וכן בהכשרים מהודרים של מוסדות כשרות שונים בניהם 
הבד"ץ עדה החרדית, חתם סופר, בית יוסף, יורה דעה ובהשגחת הרבנות הראשית לישראל.

בקטלוג החדש שלפניכם תמצאו את כל מגוון מוצרי ויליפוד: 
החל מהמותגים והמוצרים החדשים והמשך במוצרי מאפה מובחרים מגוון שמנים פסטה, אורז, נודלס, שימורים,דגני בוקר, פירות 

יבשים, .
לחברה מרכז לוגיסטי ביבנה המרכז את הפעילות הכללית של החברות למוצרים יבשים,מקוררים וקפואים וכן מערך הפצה ארצי
המשרת אלפי לקוחות הכולל רשתות שיווק, רשתות פארם, מינימרקטים, מכולות, סיטונאים, לקוחות מוסדיים, מפעלי מזון וכוחות

הביטחון של מדינת ישראל.

בכבוד רב
מיכאל לובושיץ,

מנכ״ל



אורז יסמין 
JASMINE RICE
1 ק״ג | 7290005563539
12 יחידות בקרטון

    הכשר מהודר

אורז יסמין 
JASMINE RICE
5 ק״ג | 97290003781614
5 יחידות בקרטון
25 ק״ג | 7290013472670

 הכשר מהודר

אורז פרסי 
PERSIAN RICE
1 ק״ג | 7290014083424
12 יחידות בקרטון

    הכשר מהודר

אורז יסמין 
JASMINE RICE
1 ק״ג | 7290005563539
12 יחידות בקרטון
5 ק״ג | 7290003781614
6 יחידות בקרטון

25 ק״ג | 

 הכשר מהודר

אורז בסמטי
BASMATI RICE
5 ק״ג | 7290012483608
4 יחידות בקרטון

    הכשר מהודר

אורז בסמטי
BASMATI RICE
1 ק״ג | 8901537024014
24 יחידות בקרטון

    הכשר מהודר

אורז בסמטי חום מלא מהיר הכנה 
QUICK COOKING BROWN
 BASMATI RICE
1 ק״ג | 8901537076679
24 יחידות בקרטון

 הכשר מהודר
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PRO אורז
RICE PRO

1 ק״ג | 7290108502732
20 יחידות בקרטון

    הכשר מהודר

פסטה PRO פנה
PASTA PRO PENNE

500 גרם | 7290108501919
20 יחידות בקרטון

    הכשר מהודר

פסטה PRO פוזילי
PASTA PRO fussili

500 גרם | 7290108501896
20 יחידות בקרטון

   הכשר מהודר
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PRO קוסקוס
Couscous PRO

500 גרם | 7290108502275
12 יחידות בקרטון

    הכשר מהודר

פסטהאורז קוסקוס
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שימורי פירות

חצאי אגסים בסירופ
PEAR HALVES IN SYRUP
 A-9 מוסדי | 7290005563997
6 יחידות בקרטון

    הכשר מהודר

ליצ’י שלם בסירופ
WHOLE LYCHEES IN SYRUP
567 גרם | 7290003578245
24 יחידות בקרטון

    הכשר מהודר

דובדבנים חמוצים ללא חרצנים
PITTED SOUR CHERRIES IN SYRUP
680 גרם | 7290003578313
12 יחידות בקרטון

    הכשר מהודר
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שימורי פירות
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קוקטייל פירות בסירופ קל
FRUIT COCKTAIL IN LIGHT SYRUP
820 גרם | 7290004737443
24 יחידות בקרטון
 A-10 מוסדי | 7290047377430

 הכשר מהודר

חצאי אפרסקים בסירופ קל
PEACH HALVES IN LIGHT SYRUP
820 גרם | 7290003578412
24 יחידות בקרטון
 A-9 מוסדי | 7290003578429
6 יחידות בקרטון

    הכשר מהודר

קוקטיל פירות טרופי בסירופ קל
 TROPICAL FRUIT COCKTAIL
IN LIGHT SYRUP
820 גרם | 7290003578078
24 יחידות בקרטון
 A-10 מוסדי | 7290003587429
6 יחידות בקרטון

    הכשר מהודר

רביעיית קוקטייל פירות בסירופ קל
FRUIT COCKTAIL QUARTET IN LIGHT SYRUP
113 ג׳ × 4 | 7290108501667
12 יחידות בקרטון

    הכשר מהודר

רביעיית חתיכות אננס בסירופ קל
PINEAPPLE PIECES QUARTET IN LIGHT SYRUP
113 ג׳ × 4 | 7290108501650
12 יחידות בקרטון

    הכשר מהודר

פרוסות אננס בסירופ קל
PINEAPPLE SLICES IN LIGHT SYRUP
227 גרם | 7290001482384
24 יחידות בקרטון
850 גרם | 7290003578092
24 יחידות בקרטון
 A-10 מוסדי | 7290003578122
6 יחידות בקרטון

    הכשר מהודר

חתיכות אננס בסירופ קל
PINEAPPLE PIECES IN LIGHT SYRUP
227 גרם | 7290001482391
24 יחידות בקרטון
850 גרם | 7290003578108
24 יחידות בקרטון
 A-10 מוסדי | 7290003578115
6 יחידות בקרטון

    הכשר מהודר

שלישיית אננס חתוך
 PINEAPPLE TRIO
565 גרם | 7290010259281
8 יחידות בקרטון
850 גרם | 7290003578108

    הכשר מהודר

אננס חתוך
PINEAPPLE CUT
565 גרם | 7290001482186
24 יחידות בקרטון

    הכשר מהודר



שלישית עגבניות קוביות במיץ עגבניות
CHOPPED TOMATOES IN TOMATO JUICE
3×400 גרם | 7290014083561
8 יחידות בקרטון

    הכשר מהודר

שלישית עגבניות מרוסקות במיץ עגבניות 
CHOPPED CRUSHED TOMATOES
3×400 גרם | 7290014083783
8 יחידות בקרטון

    הכשר מהודר

עגבניות
Tomatoes

שימורי פירות

קוקטיל פירות טרופיים מעורבים מונטה בסירופ
TROPICAL FRUIT COCKTAIL IN SYRUP
850 גרם | 024000103684
24 יחידות בקרטון

    הכשר מהודר

רביעית מיץ אננס דל מונטה 
PINEAPPLE JUICE x 4
240 מ״ל×4 | 7290014083370
6 יחידות בקרטון

       הכשר מהודר

חתיכות אננס דל מונטה בסירופ קל
PINEAPPLE TIDBITS IN LIGHT SYRUP
825 גרם | 024000170013
24 יחידות בקרטון

    הכשר מהודר

חצאי אפרסקים דל מונטה בסירופ קל
PEACH HALVES IN LIGHT SYRUP
825 גרם | 024000181590

24 יחידות בקרטון

    הכשר מהודר

פרוסות אננס דל מונטה בסירופ קל
PINEAPPLE SLICES IN LIGHT SYRUP
825 גרם | 024000154617
24 יחידות בקרטון

    הכשר מהודר
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עגבניות קוביות במיץ עגבניות
CHOPPED TOMATOES
 A-9 מוסדי | 7290012483523 
6 יחידות בקרטון

    הכשר מהודר
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שימורי ירקות
Canned Vegetables
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עלי גפן במי מלח
VINE LEAVES IN BRINE
620 גרם | 7290015039253
12 יחידות בקרטון

    הכשר מהודר

עלי גפן ממולאים באורז
VINE LEAVES STUFFED WITH RICE
2 ק״ג | 7290003882953
6 יחידות בקרטון

    הכשר מהודר

עלי גפן ממולאים באורז
VINE LEAVES STUFFED WITH RICE
400 גרם | 7290003882922
24 יחידות בקרטון

   הכשר מהודר

שימורי ירקות
Canned Vegetables

לבבות דקל שלמים
 WHOLE PALM HEARTS
400 גרם | 7290003578061
24 יחידות בקרטון

    הכשר מהודר

תירס צעיר שלם
WHOLE BABY CORN
410 גרם | 7290003578177
24 יחידות בקרטון

    הכשר מהודר

אספרגוס שלם מקולף
ASPARAGUS SPEARS - TIPPED WHITE
330 גרם | 7290004737719
12 יחידות בקרטון

    הכשר מהודר

גרעיני תירס מתוק
SWEET CORN KERNELS
320 גרם | 7290014692565
24 יחידות בקרטון
1850 גרם | 7290014083455
6 יחידות בקרטון

    הכשר מהודר

לבבות דקל פרוסות
 SLICED PALM HEARTS
400 גרם | 7290004219079
24 יחידות בקרטון

1011    הכשר מהודר
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ירקות בתחמיץ
Marinated vegetables

ירקות בתחמיץ
Marinated vegetables
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מלפפונים כבושים במלח
PICKLED CUCUMBERS WITH SALT
800 גרם | 7290108502879
6 יחידות בקרטון
7.8 ק״ג | 7290108502886

מלפפונים כבושים במלח
PICKLED CUCUMBERS WITH SALT
600 גרם | 7290108502862
15 יחידות בקרטון

מלפפונים בחומץ
PICKLED GHERKINS
680 גרם | 7290003781065
12 יחידות בקרטון

ירקות כבושים מעורבים
PICKLED MIXED VEGETABLES
1.6 ק״ג | 7290003578719
6 יחידות בקרטון

פלפלים כבושים
PICKLED PEPPERS
1.45 ק״ג | 7290003882014
6 יחידות בקרטון

1213



ירקות בתחמיץ
Marinated vegetables

צלפים במי מלח
CAPERS IN BRINE
350 גרם | 7290003781652
12 יחידות בקרטון

פלפל פיקנטי בחומץ
SPICY PEPPER IN VINEGAR
304 גרם | 7290013472915
12 יחידות בקרטון

עגבניות מיובשות בשמן
DRIED TOMATOES IN OIL
340 גרם | 7290014692350
12 יחידות בקרטון

שיני שום במי מלח
GARLIC CLOVES IN BRINE
340 גרם | 7290014692336
12 יחידות בקרטון

זיתים שחורים מזן קלמטה בפח
KALAMATA BLACK OLIVES
454 גרם | 5201940010110
24 יחידות בקרטון

   הכשר מהודר

זיתים שחורים טבעיים בפח
NATURAL BLACK OLIVES
454 גרם | 5201940010011
24 יחידות בקרטון

    הכשר מהודר
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פטריות
Mushrooms

פטריות שמפיניון חתוכות
 CHAMPIGNON MUSHROOM PIECES
400 גרם | 7290003882281
24 יחידות בקרטון

פטריות שמפיניון חתוכות
 CHAMPIGNON MUSHROOM PIECES
 A-9 מוסדי | 7290003882304
6 יחידות בקרטון

פטריות שמפיניון שלמות
 WHOLE CHAMPIGNON MUSHROOMS
400 גרם | 7290003882298
24 יחידות בקרטון

פטריות שמפיניון שלמות
CHAMPIGNON WHOLE MUSHROOMS
400 גרם | 7290006511157
24 יחידות בקרטון
 A-9 מוסדי | 7290006511188
6 יחידות בקרטון

    הכשר מהודר

פטריות חתוך מהדרין תפארת 
 CHAMPIGNON MUSHROOM PIECES
 KOSHER MEHADRIN
400 גרם | 7290013472205
24 יחידות בקרטון

    הכשר מהודר

פטריות שמפיניון חתוכות
 WHOLE CHAMPIGNON MUSHROOMS
400 גרם | 7290008175814
24 יחידות בקרטון
800 גרם | 7290008175821
 A-9 מוסדי | 7290008175838
6 יחידות בקרטון

    הכשר מהודר

שלישית פטריות חתוך
CUT CHAMPIGNON MUSHROOM TRIO
290 גרם-שלישיה | 7290006511751
24 יחידות בקרטון

        הכשר מהודר
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Marinated vegetables
Sera ירקות

במיה במי מלח
OKRA IN BRINE
680 גרם | 8690777564007
12 יחידות בקרטון

   הכשר מהודר

זיתים ירוקים 
ממולאים בפלפלים אדומים

 GREEN OLIVES FILLED WITH
RED SWEET PEPPER
700 גרם | 8690777220200
12 יחידות בקרטון

    הכשר מהודר

פלפלים אדומים קלויים על האש
GRILLED PEPPERS
650 גרם | 8690777221405
12 יחידות בקרטון

   הכשר מהודר

ירקות כבושים מעורבים
PICKLED MIXED VEGETABLES
700 גרם | 8690777202015
12 יחידות בקרטון

    הכשר מהודר

חציל קלוי על האש
GRILLED EGGPLANT
650 גרם | 8690777206051
12 יחידות בקרטון

    הכשר מהודר

פלפלים כבושים חריפים
PICKLED HOT PEPPERS
640 גרם | 8690777204071
12 יחידות בקרטון

    הכשר מהודר

פלפל ירוק כבוש לא חריף
PICKLED MILD PEPPERS
600 גרם | 8690777203012
12 יחידות בקרטון

    הכשר מהודר
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נתחי טונה בהירה בשמן
 LIGHT TUNA CHUNKS IN
 VEGETABLE OIL
160 גרם | 7290003578153
48 יחידות בקרטון

    הכשר מהודר

נתחי טונה בהירה בשמן
 LIGHT TUNA CHUNKS IN
 VEGETABLE OIL
95 גרם | 7290108500264
48 יחידות בקרטון

    הכשר מהודר

נתחי טונה בהירה בשמן
 LIGHT TUNA CHUNKS IN
 VEGETABLE OIL
מוסדי | 7290003882694
12 יחידות בקרטון

    הכשר מהודר

נתחי טונה בהירה במי מלח
LIGHT TUNA CHUNKS IN BRINE
160 גרם | 7290003578160
48 יחידות בקרטון

   הכשר מהודר

טונה
Tuna

רביעית נתחי טונה בהירה  בשמן זית
LIGHT TUNA CHUNKS
IN OLIVE OIL X 4   
160 גרם×4 | 7290108502329
12 יחידות בקרטון

   הכשר מהודר

רבעיית נתחי טונה בהירה בשמן
LIGHT TUNA CHUNKS
IN VEG. OIL X 4
160 גרם×4 | 7290015039246
12 יחידות בקרטון

    הכשר מהודר

רביעית נתחי טונה בהירה במי מלח
LIGHT TUNA CHUNKS
IN BRINE X 4
160 גרם×4 | 7290015039338
12 יחידות בקרטון

    הכשר מהודר

שלישיית נתחי טונה בהירה בשמן
LIGHT TUNA CHUNKS
IN VEG. OIL X 3
 95 גרם×3 |7290015039222   
16 יחידות בקרטון

    הכשר מהודר

17
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שמנים
Oils
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שמן קנולה מזוכך
REFINED RAPESEED OIL
1 ליטר | 7290010259977
15 יחידות בקרטון
10 ליטר | 7290010259977

   הכשר מהודר

שמן תירס מזוכך
REFINED CORN OIL
1 ליטר | 7290003882502
12 יחידות בקרטון
3 ליטר | 7290003882267
6 יחידות בקרטון

    הכשר מהודר

שמן חמניות מזוכך
REFINED SUNFLOWER OIL
1 ליטר | 7290003578672
12 יחידות בקרטון
3 ליטר | 7290004386924
6 יחידות בקרטון
5 ליטר | 7290108503753
4 יחידות בקרטון

   הכשר מהודר
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איטריות ללא גלוטן
Gluten free noodles

פוזילי אורז-איטריות מקמח אורז
FUZILI RICE - NOODLES FROM RICE FLOUR

250 גרם | 7290108503197
30 יחידות בקרטון

    הכשר מהודר

פנה אורז-איטריות מקמח אורז
PENNE RICE - NOODLES FROM RICE FLOUR

250 גרם | 7290108503180
30 יחידות בקרטון

    הכשר מהודר

19

ערמונים קלופים וקלויים
ROASTED PEELED CHESTNUTS

100 גרם | 7290013472199
50 יחידות בקרטון

18   הכשר מהודר



כבד דג שיבוט בשמן הדג
COD LIVER IN OWN OIL 
 115 מ”ל | 7290108500677
15 יחידות בקרטון

שפרוטים מעושנים בשמן
SMOKED SPRATS IN OIL
 160 מ”ל | 7290012483455
72 יחידות בקרטון

סרדין בשמן צמחי חריף
SARDINES IN VEGETABLE OIL
 WITH CHILLI PEPPER

110 גרם פתח קל | 7290003864492
50 יחידות בקרטון

    הכשר מהודר

סרדין בשמן צמחי
SARDINES IN VEGETABLE OIL

110 גרם פתח קל | 7290003864478
50 יחידות בקרטון

    הכשר מהודר

סרדין ברוטב עגבניות
SARDINES IN TOMATO SAUCE

110 גרם פתח קל | 7290003864485
50 יחידות בקרטון

    הכשר מהודר

שפרוטים מעושנים בשמן מריגה
 SMOKED SPRATS IN OIL -
TRANSPARENT COVER
 160 מ”ל | 7290108501377
40 יחידות בקרטון

שפרוטים מעושנים בשמן מריגה
SPRATS IN OIL - מכסה שקוף

 190 מ”ל | 7290014083813
36 יחידות בקרטון

אנשובי עגול בצנצנת
 ROLLED ANCHOVY FILLETS WITH
CAPERS IN VEGETABLE OIL
 80 גרם | 7290004219284
24 יחידות בקרטון

    הכשר מהודר

אנשובי ארוך בשמן זית בצנצנת
ANCHOVY FILLETS 
IN OLIVE OIL
 80 גרם | 7290012483233
24 יחידות בקרטון

   הכשר מהודר

אנשובי ארוך
ANCHOVY FILLETES  
IN VEGETABLE OIL
 45 גרם | 7290108501353
100 יחידות בקרטון

   הכשר מהודר

שימורי דגים
Canned fish

שימורי דגים
Canned fish
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אנשובי ארוך בצנצנת
ANCHOVY FILLETS  
IN VEGETABLE OIL
 80 גרם | 7290004219277
24 יחידות בקרטון

20    הכשר מהודר



אורינטלי
Orientally

אורינטלי
Orientally

לי
נט

רי
או

Or
ien
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lly

רוטב סויה בהירה 
 LIGHT SOY SAUCE
700 מ״ל | 7290108500530
12 יחידות בקרטון

    הכשר מהודר

רוטב צ’ילי חריף 
THAI HOT CHILLI SAUCE
700 מ״ל | 7290015039055
12 יחידות בקרטון

    הכשר מהודר

רוטב צ’ילי מתוק 
THAI SWEET CHILLI SAUCE
700 מ״ל | 8857101301008
12 יחידות בקרטון

    הכשר מהודר

לי
נט

רי
או

Or
ien

ta
lly מי קוקוס

COCONUT WATER

400 מ״ל | 7290010259311
24 יחידות בקרטון

    הכשר מהודר

מקלוני אורז
RICE STICKS

300 גרם | 7290003578290
24 יחידות בקרטון

    הכשר מהודר

נודלס אטריות ביצים מסולסלות
EGG NOODLES

200 גרם | 7290010259366

400 גרם | 7290008175692
24 יחידות בקרטון

    הכשר מהודר

נודלס אטריות ביצים רחבות
EGG NOODLES NOODLES

200 גרם | 7290010259359
24 יחידות בקרטון

    הכשר מהודר
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פסטה
Pasta

פסטה
Pasta

פסטה צינור דונה רוזה
 PENNE RIGATE PASTA

500 גרם | 7290003781881
20 יחידות בקרטון

    הכשר מהודר

אטריות וורמצ׳לי דונה רוזה
 VERMICELLI PASTA 

500 גרם | 7290004737474
20 יחידות בקרטון

    הכשר מהודר

פסטה גליל דונה רוזה
 SEDANO PASTA

500 גרם | 7290003781935
20 יחידות בקרטון

    הכשר מהודר

פסטה קונכיות דונה רוזה
PASTA SHELLS

500 גרם | 7290004737658
20 יחידות בקרטון

    הכשר מהודר

פסטה בורג דונה רוזה
 FUSILLI PASTA 

500 גרם | 7290003781959
20 יחידות בקרטון

   הכשר מהודר

פסטה עניבות דונה רוזה
 FARFALLE PASTA

500 גרם | 7290006511959
20 יחידות בקרטון

    הכשר מהודר

פתיתי אורז דונה רוזה
RISI 

500 גרם | 7290008175012
20 יחידות בקרטון

    הכשר מהודר

פסטה ספגטי דונה רוזה
SPAGHETTI

500 גרם | 7290003781904
20 יחידות בקרטון

    הכשר מהודר

דונה קיארה לזניה איטלקית
LASAGNA

500 גרם | 8007290137241
12 יחידות בקרטון

    הכשר מהודר

קנלוני
CANNELLONI

250 גרם | 8007290320766
24 יחידות בקרטון

    הכשר מהודר
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רטבים
Sauces

רוטב עגבניות עם פטריות פורצ׳יני
TOMATO SAUCE WITH PORCINI MUSHROOMS
400 גרם | 7290108502947
12 יחידות בקרטון

    הכשר מהודר

רוטב עגבניות פיקנטי
SPICY TOMATO SAUCE
400 גרם | 729018502961
12 יחידות בקרטון

    הכשר מהודר

פסטו בזיליקום
BASIL PESTO
190 גרם | 7290108502923
12 יחידות בקרטון

    הכשר מהודר

רוטב עגבניות עם חצילים
TOMATO SAUCE WITH EGGPLANT
400 גרם | 7290108502954  
12 יחידות בקרטון

    הכשר מהודר

רוטב עגבניות
עם זיתים וצלפים
TOMATO SAUCE WITH OLIVES AND CAPERS
400 גרם | 7290108502930
12 יחידות בקרטון

    הכשר מהודר

מיץ לימון
LEMON JUICE

200 מ״ל | 7290005384851
24 יחידות בקרטון
500 מ״ל | 7290005384837
12 יחידות בקרטון

    הכשר מהודר

רוטב רימונים
POMEGRANATE SAUCE

320 מ״ל | 7290010839865
24 יחידות בקרטון

    הכשר מהודר

רטבים
Sauces

ים
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   בלסמי ממודנה 
BALSAMIC VINEGAR OF MODENA

500 מ״ל | 7290001482506
12 יחידות בקרטון

    הכשר מהודר
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ארוחות מוכנות
Prepared meals
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מנת השף - נודלס בטעם פטריות
 MUSHROOM FLAVOUR
NOODLES

70 גרם | 7290010259854
24 יחידות בקרטון

    הכשר מהודר

מנת השף - בסגנון סיני פיקנטי
 SPICY CHINESE FLAVOUR
NOODLES

70 גרם | 7290010259830
24 יחידות בקרטון

    הכשר מהודר

מנת השף - נודלס בטעם עוף
 CHICKEN FLAVOUR 
NOODLES

70 גרם | 7290010259823
24 יחידות בקרטון

    הכשר מהודר

מנת השף - נודלס בטעם תירס
CORN FLAVOUR NOODLES

70 גרם | 7290010259847
24 יחידות בקרטון

    הכשר מהודר

מנת השף - נודלס בטעם ירקות
 VEGETABLE FLAVOUR
NOODLES

70 גרם | 7290010259861
24 יחידות בקרטון

    הכשר מהודר

ארוחות מוכנות
Prepared meals

ות
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מנת השף - תבשיל פולנטה
POLENTA DISH

500 גרם | 8005815975101
6 יחידות בקרטון

    הכשר מהודר

מנת השף - תבשיל ריזוטו בפטריות
RISOTTO DISH WITH MUSHROOMS

250 גרם | 8005815976313
6 יחידות בקרטון

    הכשר מהודר

מנת השף - תבשיל ריזוטו עם זעפרן
RISOTTO DISH WITH SAFFRON

250 גרם | 8005815976115
6 יחידות בקרטון

    הכשר מהודר

מנת השף - תבשיל ריזוטו עם עגבניות
RISOTTO DISH WITH TOMATOES

250 גרם | 8005815976016
6 יחידות בקרטון

29    הכשר מהודר



מן הדגן
Grain
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LIGHTLY SALTED CRACKERS

250 גרם | 7290108502268
20 יחידות בקרטון

    הכשר מהודר

קרקרים מליחות מעודנת
LIGHTLY SALTED CRACKERS

500 גרם | 7290108502527
10 יחידות בקרטון

    הכשר מהודר

קרקרים בטעם טבעי
NATURAL FLAVORED CRACKERS

500 גרם | 7290108502510
10 יחידות בקרטון

    הכשר מהודר

קרקרים בטעם טבעי
NATURAL FLAVORED CRACKERS

250 גרם | 7290108502251
20 יחידות בקרטון

    הכשר מהודר

מן הדגן
Grain

ברוסקטות אורגנו 
 OREGANO BRUSCHETTA

240 גרם | 5601069106587
12 יחידות בקרטון

ברוסקטות שום ופטרוזיליה
 GARLIC AND PARSLEY
BRUSCHETTA

240 גרם | 5601069107768
12 יחידות בקרטון

ברוסקטות טעם עגבניות
 TOMATO FLAVOURED
 BRUSCHETTA

240 גרם | 5601069106570
12 יחידות בקרטון

צנימים
TOASTS

250 גרם | 7290010259991
24 יחידות בקרטון

    הכשר מהודר

דגן
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מן הדגן
Grain

32

קמח תירס אינסטנט
INSTANT CORN FLOUR

500 גרם | 7290005175428
20 יחידות בקרטון

קמח תירס
CORN FLOUR

1 ק״ג | 7290005175589
10 יחידות בקרטון

מן הדגן
Grain

3333

בסיס להכנת פיצה-קוטר 26 ס״מ
PIZZA BASE - 26 CM DIAMETER

480 גרם | 7290108502381
6 יחידות בקרטון

    הכשר מהודר

עלי טורטייה - 25 ס״מ
TORTILLA WRAPS - 25 cm

840 גרם | 7290011615277
12 יחידות בקרטון

   הכשר מהודר

עלי טורטייה - 20 ס״מ
TORTILLA WRAPS - 20 cm 

540 גרם | 7290011615260
12 יחידות בקרטון

    הכשר מהודר
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 פריכיות תירס מיני 
עם קינואה 
MINI CORN CAKES WITH 
QUINOA

50 גרם | 8002885003628
16 יחידות בקרטון

פריכיות אורז מיני בטעם פיצה ושמן זית כתית מעולה
 MINI RICE CAKES WITH PIZZA FLAVOR AND
EXTRA VIRGIN OLIVE OIL

40 גרם | 8002885001051
16 יחידות בקרטון

פריכיות אורז מיני שמן זית כתית מעולה
 MINI RICE CAKES WITH EXTRA VIRGIN
OLIVE OIL

40 גרם | 8002885001044
16 יחידות בקרטון

פריכיות אורז מיני עם מלח ים ופלפל שחור
 MINI RICE CAKES WITH SEA SALT 
AND BLACK PEPPER

40 גרם | 8002885002690
16 יחידות בקרטון

 פריכיות תירס מיני 
עם עגבניות ובזיליקום 
 MINI CORN CAKES WITH
TOMATOES AND BASIL

50 גרם | 8002885007138
16 יחידות בקרטון

פריכיות אורז מיני אראביאטה 
עם עגבניות וצ‘ילי מתוק 
MINI RICE CAKES WITH 
TOMATOES AND SWEET CHILI

40 גרם | 8002885002706
16 יחידות בקרטון

 פריכיות תירס מיני 
עם צ‘ילי מתוק 
 MINI CORN CAKES WITH
 SWEET CHILI

50 גרם | 8002885004625
16 יחידות בקרטון

מן הדגן
Grain

מן הדגן
Grain
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פריכיות תירס מיני צ‘ילי
MINI CORN CAKES WITH CHILI

40 גרם | 8002885007206
16 יחידות בקרטון

פריכיות תירס מיני עם גבינה
MINI CORN CAKES WITH CHEESE

40 גרם | 8002885007176
16 יחידות בקרטון

פריכיות תירס מיני עם מלח ים
MINI CORN CAKES WITH SEA SALT

40 גרם | 8002885007183
16 יחידות בקרטון
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דגני בוקר וחטיפים
Cereals
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קורנפלקס
HAHNE
CORNFLAKES

1 ק״ג | 7290006511768
10 יחידות בקרטון

    הכשר מהודר

קורנפלקס
HAHNE
CORNFLAKES

750 גרם | 7290010259694
10 יחידות בקרטון

    הכשר מהודר

3637

דגני בוקר וחטיפים
Cereals

חטיף דגנים קלאסי
CLASSIC CEREAL SNACK

150 גרם | 7290108502800
12 יחידות בקרטון

    הכשר מהודר

חטיף דגנים פירות אקזוטיים
CEREAL SNACK WITH

150 גרם | 7290108502824
12 יחידות בקרטון

    הכשר מהודר

חטיף דגנים בשוקולד לבן
CEREAL SNACK IN WHITE CHOCOLATE

150 גרם | 7290108502817
12 יחידות בקרטון

    הכשר מהודר

חטיף בוטנים ומשמש
PEANUT AND APRICOT SNACK

140 גרם | 7290108501971
12 יחידות בקרטון

    הכשר מהודר

חטיף שקדים וחמוציות
ALMOND AND CRANBERRY SNACK

140 גרם | 7290108501988
12 יחידות בקרטון

    הכשר מהודר

חטיף אגוזים וצימוקים
NUT AND RAISIN SNACK

140 גרם | 7290108501964
12 יחידות בקרטון

    הכשר מהודר
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תפוחונים - מארז 3+1
APPLES - 1+3 CASE

22 גרם  × 4 | 7290108503043
36 יחידות בקרטון

    הכשר מהודר

תפוחונים - תפוחי עץ מיובשים
DRIED APPLES 

22 גרם | 7290108502985
144 יחידות בקרטון

    הכשר מהודר

תפוחונים - תפוחי עץ מיובשים
DRIED APPLES 

60 גרם | 7290108503685
60 יחידות בקרטון

    הכשר מהודר

תפוחונים - תפוחי עץ מיובשים
DRIED APPLES 

36 גרם | 7290108502343
100 יחידות בקרטון

הכשר מהודר

תפוחונים - תפוחי עץ מיובשים בגליל
DRIED APPLES

35 גרם | 7290108502992
60 יחידות בקרטון

    הכשר מהודר

חטיפים
snacks
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שעועית ירוקה צ‘יפס
GREEN BEAN CHIPS

45 גרם | 7290108501728
40 יחידות בקרטון

    הכשר מהודר

מיקס ירקות צ‘יפס
 MIXED VEGETABLE CHIPS

45 גרם | 7290108501704
40 יחידות בקרטון

    הכשר מהודר

בטטה צ‘יפס
SWEET POTATO CHIPS

45 גרם | 7290108501735
40 יחידות בקרטון

    הכשר מהודר

גזר צ‘יפס
CARROT CHIPS

45 גרם | 7290108501711
40 יחידות בקרטון

    הכשר מהודר

חטיפים
snacks

חטיפים
snacks

בננה צ‘יפס צ‘ילי מתוק חטיף על בסיס 
בננות מטוגנות בטעם מתוק חריף

 FRIED BANANA CHIPS WITH SWEET AND SPICY
 CHILI FLAVOR

45 גרם | 8859018421510
12 יחידות בקרטון

   הכשר מהודר

בננה צ‘יפס מלח ים חטיף על בסיס בננות 
מטוגנות עם מלח ים
FRIED BANANA CHIPS WITH SEA SALT

45 גרם | 8859018421114
12 יחידות בקרטון

    הכשר מהודר

בננה צ‘יפס ברביקיו חטיף על בסיס בננות 
מטוגנות בטעם מעושן 
FRIED BANANA CHIPS WITH BARBEQUE FLAVOR

45 גרם | 8859018421718
12 יחידות בקרטון

41    הכשר מהודר
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בירה פילס היילס
PILS HELLAS BEER

500 מ״ל | 5201246002215
20 יחידות בקרטון

פחם אקולוגי
ECOLOGICAL COAL
2 ק״ג | 7290015220880
2 יחידות בקרטון

בירה פחמים
beer Coals

42
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קפה, תה ונלווים
Coffee, tea & accompaniment

EXCITE - קפסולות קפה
COFFEE CAPSULES EXCITE

50 גרם | 7290108502404
18 יחידות בקרטון

BOOST - קפסולות קפה
COFFEE CAPSULES BOOST

50 גרם | 7290108502398
18 יחידות בקרטון

WAKEUP - קפסולות קפה
COFFEE CAPSULES WAKEUP

50 גרם | 7290108502411
18 יחידות בקרטון

BRAZIL PASSION - קפסולות קפה
COFFEE CAPSULES BRAZIL PASSION

50 גרם | 7290108502435 
18 יחידות בקרטון

PEACEFUL - קפסולות קפה נטול קפאין
COFFEE CAPSULES DECAFF PEACEFUL

50 גרם | 7290108502428
18 יחידות בקרטון

44

קפה, תה ונלווים
Coffee, tea & accompaniment

קומפלטה - מלבין קפה הולנדי
COMPLETA COFFEE WHITENER

400 גרם )ש.ע.( | 8716200707190
12 יחידות בקרטון

קפה נמס מגורען
GRATED INSTANT COFFEE

200 גרם | 7290108500943
יחידות בקרטון

ממרח אגוזי לוז עם קקאו
MELT OF HAZELNUTS WITH COCOA

350 גרם | 7290108502367
12 יחידות בקרטון

תה ג’רבה
NOBLEZA GAUCHA YERBA MATE TEA

500 מ״ל | 7790070013644
10 יחידות בקרטון

    הכשר מהודר

קומפלטה - מלבין קפה הולנדי
COMPLETA COFFEE WHITENER
200 גרם | 7290004219819
400 גרם | 7290004219826
12 יחידות בקרטון

חלב מרוכז ממותק
SWEETENED CONDENSED MILK
397 גרם | 7290004737900
48 יחידות בקרטון

חלב כחוש מרוכז ממותק
CONDENSED CONCENTRATED MILK
397 גרם | 7290108503777
48 יחידות בקרטון
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עוגיות ומתוקיםעוגיות ומתוקים
Cookies & sweetsCookies & sweets
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וופל הולנדי
DUTCH WAFFLE

315 גרם | 7290108502299
12 יחידות בקרטון

    הכשר מהודר

עוגיות ביצים בישקוטים
LADY FINGERS

400 גרם | 7290010259953
9 יחידות בקרטון

    הכשר מהודר

עוגיות ביצים בישקוטים
LADY FINGERS

200 גרם | 7290010259007
18 יחידות בקרטון

    הכשר מהודר

עוגיות חמאה
ITALIAN COOKIES

200 גרם | 5601069105986
10 יחידות בקרטון

    הכשר מהודר

עוגיות איטלקיות
ITALIAN COOKIES

1 ק״ג | 7290015039499
8 יחידות בקרטון

    הכשר מהודר

עוגיות בטעם חמאה
BUTTER FLAVORED COOKIES

350 גרם | 7290014083806
12 יחידות בקרטון

47    הכשר מהודר
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תחליפי חלב
Milk substitutes

תחליפי חלב
Milk substitutes

משקה סויה
SOY DRINK
EURO VAG

1 ליטר | 7290108501599
12 יחידות בקרטון

משקה סויה בטעם וניל
SOY DRINK-VANILLA FLAVOR
EURO VAG

1 ליטר | 7290108501605
12 יחידות בקרטון

משקה אורז
RICE DRINK
EURO VAG

1 ליטר | 7290108501629
12 יחידות בקרטון

משקה שיבולת שועל
OATMEAL DRINK
EURO VAG

1 ליטר | 7290108501643
12 יחידות בקרטון

משקה דוחן
MILLET DRINK
EURO VAG

1 ליטר | 7290108501582
12 יחידות בקרטון

משקה אורז קינואה
QUINOA RICE DRINK
EURO VAG

1 ליטר | 7290108501636
12 יחידות בקרטון

משקה שקדים
ALMOND DRINK
EURO VAG

1 ליטר | 7290108501612
12 יחידות בקרטון
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מוצרי גבינות 
ומוצרי חלב
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גבינת שמנת טבעי
 EURO CHEESE
NATURAL CREAM CHEESE
200 גרם | 7290108502541
12 יחידות בקרטון
חלב ישראל

גבינת שמנת פיקנטית
 EURO CHEESE
PIQUANT CREAM CHEESE
200 גרם | 7290108502602
12 יחידות בקרטון
חלב ישראל

גבינת שמנת עשבי תיבול
 EURO CHEESE
CREAM CHEESE AND HERBS
200 גרם | 7290108502565
12 יחידות בקרטון
חלב ישראל

גבינת שמנת שום
 EURO CHEESE
CREAM CHEESE WITH GARLIC
200 גרם | 7290108502589
12 יחידות בקרטון
חלב ישראל

גבינת שמנת לייט טבעי 
 EURO CHEESE
LIGHT NATURAL CREAM CHEESE
200 גרם | 7290108502558
12 יחידות בקרטון
חלב ישראל

גבינת שמנת לייט עשבי תיבול
 EURO CHEESE
LIGHT CREAM CHEESE AND HERBS
200 גרם | 7290108502572
12 יחידות בקרטון
חלב ישראל

גבינת שמנת לייט שום
 EURO CHEESE
 LIGHT GARLIC CREAM CHEESE 
200 גרם | 7290108502596
12 יחידות בקרטון
חלב ישראל

גבינת שמנת לייט פיקנטית
 EURO CHEESE
LIGHT SPICY CREAM CHEESE

200 גרם | 7290108502619
12 יחידות בקרטון
חלב ישראל

גבינת צ‘דר
CHEDDAR CHEESE
26% שומן
6יח׳/120ג׳ | 7290108502633
40 יחידות בקרטון
חלב ישראל

גבינת אדם מותכת
MELTED EDAM CHEESE
26% שומן
6יח׳/120ג׳ | 7290108502626
40 יחידות בקרטון
חלב ישראל

גבינה צהובה מותכת
MELTED YELLOW CHEESE
26% שומן
6יח׳/120ג׳ | 7290108502640
40 יחידות בקרטון
51חלב ישראל

מוצרי מדף
Shelf products



גבינת גאודה
 EURO CHEESE
GOUDA CHEESE
400 גרם פרוסות | 7290108502725
16 יחידות בקרטון
חלב ישראל

גבינת גאודה
 EURO CHEESE
GOUDA CHEESE

27% שומן
100 גרם פרוסות | 7290108500127
24 יחידות בקרטון
חלב ישראל

גבינת גאודה
 EURO CHEESE
GOUDA CHEESE

28% שומן
500 גרם מגורדת | 7290108501346
12 יחידות בקרטון
חלב ישראל

גבינה צהובה
 EURO CHEESE
YELLOW CHEESE

28% שומן
200 גרם פרוסות | 7290108500783
24 יחידות בקרטון
חלב ישראל

גבינת גאודה
      EURO CHEESE
GOUDA CHEESE

28% שומן
150 גרם פרוסות | 7290014083479
32 יחידות בקרטון
חלב ישראל

גבינת גאודה
      EURO CHEESE
GOUDA CHEESE

28% שומן
200 גרם פרוסות | 7290014083066
24 יחידות בקרטון
חלב ישראל

גבינת גאודה מגורדת
 EURO CHEESE
GOUDA CHEESE

28% שומן
2 ק״ג | 7290014692503
6   יחידות בקרטון
חלב ישראל

5253

גבינת מוצרלה פרוסות
 EURO CHEESE
SLICED MOZZARELLA
27% שומן
150 גרם | 7290108501490
24 יחידות בקרטון
חלב ישראל

גבינת מוצרלה
 EURO CHEESE
SLICED MOZZARELLA

27% שומן
200 גרם מגורדת | 7290014692817
24 יחידות בקרטון
חלב ישראל

גבינה חצי קשה מחלב עיזים 
 EURO CHEESE
SLICED GOAT CHEESE
150 ג׳ פרוסות | 7290108501391
24 יחידות בקרטון
חלב ישראל

גבינת הוארטי חצי קשה
 EURO CHEESE
SLICED HAVARTI
150 גרם פרוסות | 7290108501414   
24 יחידות בקרטון
חלב ישראל

גבינה גרוייר
 EURO CHEESE
GRUYERE CHEESE

28% שומן
150 גרם פרוסות | 7290108501384
24 יחידות בקרטון
חלב ישראל

גבינת צ‘דר בשלה
 EURO CHEESE
RIPE CHEDDAR CHEESE

35% שומן
200 גרם פרוסות | 7290108502145
24 יחידות בקרטון
חלב ישראל

גבינה כבשים
 EURO CHEESE
SHEEP CHEESE

31% שומן
150 גרם פרוסות | 7290108501384
24 יחידות בקרטון
חלב ישראל

גבינת אמנטל
 EURO CHEESE
EEMMNTAL CHEESE
29% שומן
150 גרם פרוסות | 7290014083769
32 יחידות בקרטון
חלב ישראל
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מוצרי מדף
Shelf products
מוצרי מדף
Shelf products

מוצרי מדף
Shelf products
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גבינת ברי
 EURO CHEESE
BRIE CHEESE

25% שומן
125 גרם | 7290014692299
36 יחידות בקרטון
חלב ישראל

גבינת קממבר
 EURO CHEESE
CAMEMBERT CHEESE

25% שומן
125 גרם | 7290014692305
36 יחידות בקרטון
חלב ישראל

גבינת ברי עם פלפל שחור
 EURO CHEESE
BRIE CHEESE WITH BLACK PEPPER

25% שומן
125 גרם | 7290108502848
36 יחידות בקרטון
חלב ישראל

גבינה כחולה עם עובש
 EURO CHEESE
BLUE CHEESE WITH MOLD

31% שומן
100 גרם | 7290108503159
8 יחידות בקרטון
חלב ישראל

מדליוני גבינת עיזים
 EURO CHEESE
MEDALLIONS OF GOAT CHEESE
31% שומן
20ג׳ × 6יח׳=120ג׳ | 7290108503050
5 יחידות בקרטון
חלב ישראל

5455

ממרח חמאה לייט ללא מלח
EURO SPREAD
LIGHT BUTTER SPREAD WITHOUT SALT
250 גרם | 7290108501803
16 יחידות בקרטון
חלב ישראל

ממרח חמאה ללא מלח
EURO SPREAD

 BUTTER SPREAD WITHOUT SALT
50 גרם | 7290108501780
24 יחידות בקרטון
חלב ישראל

ממרח חמאה לייט במליחות עדינה 
EURO SPREAD
LIGHTLY SALTED BUTTER SPREAD
250 גרם | 7290108501810
16 יחידות בקרטון
חלב ישראל

ממרח חמאה במליחות עדינה
EURO SPREAD
LIGHTLY SALTED BUTTER SPREAD
500 גרם | 7290108501797
24 יחידות בקרטון
חלב ישראל

מוצרי מדף
Shelf products

מוצרי מדף
Shelf products

גבינת ברי עם עשבי תיבול ושום
 EURO CHEESE
BERRY CHEESE WITH HERBS AND GARLIC

25% שומן
125 גרם | 7290108502831
36 יחידות בקרטון
חלב ישראל

מועשר
D בויטמין
*ויטמין השמש

מועשר
D בויטמין
*ויטמין השמש

ממרח חמאה במליחות עדינה
EURO SPREAD
LIGHTLY SALTED BUTTER SPREAD
250 גרם | 7290108501773
16 יחידות בקרטון
חלב ישראל

מועשר
D בויטמין
*ויטמין השמש

ממרח חמאה ללא מלח
EURO SPREAD
BUTTER SPREAD WITHOUT SALT
250 גרם | 729010851768
16 יחידות בקרטון
חלב ישראל

מועשר
D בויטמין
*ויטמין השמש

מועשר
D בויטמין
*ויטמין השמש

מועשר
D בויטמין
*ויטמין השמש
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גבינת חלומי
 EURO CHEESE
HALLOUMI CHEESE
200 גרם | 7290108501506
10 יחידות בקרטון
חלב ישראל

גבינת גאודה פרוסות
 EURO CHEESE
SLICED GOUDA CHEESE
27% שומן
שקיל | 7290001482865
חלב ישראל

גבינת הווארטי פרוסות
 EURO CHEESE
SEMI-HARD AND SPICY CHEESE
28% שומן
שקיל | 7290002370178
חלב ישראל

SHARP גבינת פרובולונה
 EURO CHEESE
PROVOLONE CHEESE SHARP
1 ק״ג | 7290108503098
1 יחידות בקרטון
חלב ישראל

 EURO CHEESE
גבינת פרובולונה
MELTED YELLOW CHEESE
200 גרם | 7290108503081
40 יחידות בקרטון
חלב ישראל

גבינת פטה
 EURO CHEESE
FETA CHEESE
400 גרם | 7290108803463
חלב ישראל

קוביות גבינת פטה
 EURO CHEESE
FETA CHEESE CUBES
200 גרם | 7290108503098

חלב ישראל

 גבינת פטה במי מלח
 EURO CHEESE
FETA CHEESE IN BRINE
200 גרם | 7290108503449

חלב ישראל

 גבינת פטה במי מלח
 EURO CHEESE
FETA CHEESE IN BRINE
8 ק״ג | 7290002370109
חלב ישראל

5657

מוצרי מדף
Shelf products

מוצרי מדף
Shelf products
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גבינת מוצרלה
 EURO CHEESE
MOZZARELLA CHEESE

21% שומן
שקיל | 7290003578085
חלב ישראל

גבינת גאודה מהולנד )גלגל( 
 EURO CHEESE
GOUDA WHEEL
שקיל | 7290001482933
חלב ישראל

גבינת ברי צרפתית שקיל
 EURO CHEESE
 FRENCH BRIE CHEESE
שקיל | 7290002370130
חלב ישראל

גבינה חצי קשה פיקנטית
 EURO CHEESE
SEMI-HARD SPICY CHEESE
31% שומן
שקיל | 7290002370239
חלב ישראל

בסגנון אמנטל
EMMENTAL STYLE
שקיל | 7290006511737
חלב ישראל

גבינת קשקבל חצי קשה
 EURO CHEESE
CACIOCAVALLO CHEESE
31% שומן
שקיל | 7290002370284
חלב ישראל

גבינת קשקבל חצי קשה
 EURO CHEESE
HARD CHEESE
31% שומן
שקיל | 7290002370284
חלב ישראל

גבינת עיזים רכה
SOFT GOAT CHEESE

29% שומן
שקיל | 7290002370123
חלב ישראל

גבינת פרובולונה שקיל
EURO CHEESE
PROVOLONE CHEESE - BY WEIGHT
שקיל  | 7290002370291
חלב ישראל

גבינה גאודה חצי קשה
 EURO CHEESE
GOUDA CHEES
28% שומן
שקיל | 7290005384295
חלב ישראל

גבינה הוארטי חצי קשה
EURO CHEESE
HAVARTY CHEESE
שקיל | 7290005384325
חלב ישראל

גבינה מחלב עיזים
EURO CHEESE
SEMI-HARD AND SPICY CHEESE
שקיל | 7290002370055
חלב ישראל

גבינת אמנטל חצי קשה
EURO CHEESE
EMMENTAL WHEEL
שקיל | 7290005384356
חלב ישראל

גבינה חצי קשה מחלב כבשים
EURO CHEESE
 SEMI HARD CHEESE FROM
 שקיל | 7290002370116 
חלב ישראל

גבינת גרוייר
EURO CHEESE
 GRUYERE CHEESE
שקיל | 7290005175473
חלב ישראל

יה
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גבינת גורגונזולה איטלקית
ITALIAN GORGONZOLA CHEESE

21% שומן
שקיל| 7290002370253
חלב ישראל

גבינת טלג‘יו איטלקית
ITALIAN TALEGGIO CHEESE
שקיל | 7290002370260
חלב ישראל

מוצרי מעדניה
Deli products

מוצרי מעדניה
Deli products
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גבינת צ‘דר בשלה
 MATURED CHEDDAR
200 גרם | 7290108501360
12 יחידות בקרטון
חלב ישראל

גבינת צ‘דר מיושנת
VINTAGE CHEDDAR
200 גרם | 7290108501407
12 יחידות בקרטון
חלב ישראל
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גבינת אדם
EDAM CHEESE
235 גרם | 7290015039482 
16 יחידות בקרטון
חלב ישראל

אמה חוויה בטעם אודם
SLICED EMMA
100 ג׳ פרוסות | 7290108500189
200 ג׳ פרוסות | 7290011615420
24 יחידות בקרטון
חלב ישראל

אמה מגורדת
 GRATED EMMA CHEESE
700 גרם | 7290108500844
8 יחידות בקרטון
חלב ישראל

אמה מגורדת
 GRATED EMMA CHEESE
500 גרם | 7290014692541
12 יחידות בקרטון
חלב ישראל

61

מוצרי מדף
Shelf products

גבינה שווצרית חצי קשה 22% שומן
 EURO CHEESE
SEMI-HARD CHEES E22% FAT
שקיל | 7290002370307
55 יחידות בקרטון
חלב ישראל

גבינת שמנת למעדניה טבעי 24% שומן
 EURO CHEESE
CREAM CHEESE FOR NATURAL DELI %24 FAT
3.5 ק״ג | 7290002370321
חלב ישראל

גבינת שמנת למעדניה עשבי תיבול 24% שומן
 EURO CHEESE
CREAM CHEESE FOR DELI. HERBS %24 FAT
3.5 ק״ג | 7290002370338
חלב ישראל

מוצרי מעדניה
Deli products
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חמאה מקורית מפינלנד
ORIGINAL BUTTER FROM FINLAND
500 גרם | 7290003578498
20 יחידות בקרטון

63

חמאה ללא תוספת מלח
 EURO BUTTER
UNSALTED BUTTER
250 גרם | 7290108500820
40 יחידות בקרטון
חלב ישראל

חמאה מלוחה
 EURO BUTTER
SALTY BUTTER FROM BELGIUM
200 גרם | 7290108503746
40 יחידות בקרטון
חלב ישראל

חמאה אורגנית )BIO( ללא תוספת מלח
 EURO BUTTER
ORGANIC BUTTER (BIO) WITH NO ADDED SALT
200 גרם | 7290108503722
40 יחידות בקרטון
חלב ישראל

חמאה מחלב עיזים
 EURO BUTTER
BUTTER FROM GOAT'S MILK
125 גרם | 7290108503739
40 יחידות בקרטון
חלב ישראל

6262

מוצרי מדף
Shelf products

מוצרי מדף
Shelf products

חמאה מקורית מפינלנד
ORIGINAL BUTTER FROM FINLAND
200 גרם | 7290008175173
20 יחידות בקרטון
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ממרח חמאה

10 ק״ג | 7290004737955
25 ק״ג | 7290003578498

מרגרינה ללא מלח
BUTTER FLAVORED MARGARINE
200 גרם | 7290010259892
30 יחידות בקרטון

  הכשר מהודר

מרגרינה פלוס ללא מלח
UNSALTED MARGARINE
200 גרם | 7290010259908
30 יחידות בקרטון

64  הכשר מהודר

כדורי גבינת מוצרלה
MOZZARELLA CHEESE BALLS
שקיל | 8695543006798

  הכשר מהודר
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מוצרי מדף
Shelf products

מוצרי מדף
Shelf products

גבינת רסטה
RASTA CHEESE
200 גרם | 8695543006668
12 יחידות בקרטון

  הכשר מהודר

כדורי גבינת מוצרלה
MOZZARELLA CHEESE BALLS
200 גרם | 8695543006781
12 יחידות בקרטון

  הכשר מהודר

CHEESE LONG גבינת
CHEESE LONG
200 גרם | 8695543006804
12 יחידות בקרטון

  הכשר מהודר

CHEESE LONG גבינת
CHEESE LONG
שקיל | 8695543006828

  הכשר מהודר
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גבינת קממבר פרימיום
PREMIUM CAMEMBERT CHEESE
230 גרם | 7290108502749
6 יחידות בקרטון
חלב ישראל

גבינה לפונדו
CHEESE FOR FONDUE
230 גרם | 7290108501483
6 יחידות בקרטון
חלב ישראל

גבינת קממבר פרימיום
PREMIUM CAMEMBERT CHEESE
300 גרם | 7290108502756
6 יחידות בקרטון
חלב ישראל

גבינת קממבר
CAMEMBERT CHEESE
200 גרם | 7290108502763
12 יחידות בקרטון
חלב ישראל

גבינת גורגונזולה איטלקית
ITALIAN GORGONZOLA CHEESE

21% שומן
150 גרם | 7290108502336
12 יחידות בקרטון
חלב ישראל

גבינה מעושנת ומותכת
SMOKED MELTED CHEESE
200 גרם | 7290108500752
21 יחידות בקרטון
חלב ישראל

גבינת עיזים רכה עם פאפאיה

GOAT CHEESE LOG WITH PAPAYA

29% שומן
110 גרם | 8413376024877
8 יחידות בקרטון
חלב ישראל

גבינת עיזים רכה עם עשבי תיבול
SOFT GOAT CHEESE WITH HERBS
29% שומן
110 גרם | 8413376024839
8 יחידות בקרטון
חלב ישראל

גבינת עיזים רכה בציפוי תפוזים
SOFT GOAT CHEESE WITH ORANGES

29% שומן
110 גרם | 7290108502237
8 יחידות בקרטון
חלב ישראל

גבינת עיזים רכה בציפוי צ‘ילי
SOFT GOAT CHEESE WITH CHILI

29% שומן
110 גרם | 7290108502244
8 יחידות בקרטון
חלב ישראל

גבינת עיזים רכה
SOFT GOAT CHEESE
21% שומן
110 גרם | 8413376022965
8 יחידות בקרטון
חלב ישראל

666667

מוצרי מדף
Shelf products

מוצרי מדף
Shelf products
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גבינת חלומי פרוסות שקיל
 HALLOUMI CHEESE SLICES
850 גרם | 7290003578467
חלב ישראל

גבינת רסטה
RASTA CHEESE
20% שומן
שקיל | 7290003578931
חלב ישראל

גבינת עיזים
GOAT CHEESE
שקיל | 7290008175906 
חלב ישראל

גבינת אדם כדור
EDAM CHEESE BALL
שקיל | 7290006511904
חלב ישראל

אמה מגורדת
 GRATED EMMA CHEESE
שקיל | 7290014692510
חלב ישראל

הבולגריה בקוביות )בשמן ותבלינים(
 THE BULGARIAN CUBES 
IN OIL & SPICES
325 גרם | 7290011615406
12 יחידות בקרטון
חלב ישראל

הבולגריה בקוביות
THE BULGARIAN CUBES
200 גרם | 7290013472892
6 יחידות בקרטון
חלב ישראל

הבולגריה בקוביות
THE BULGARIAN CUBES
400 גרם | 7290013472908
6 יחידות בקרטון
חלב ישראל

הבולגריה בקוביות
THE BULGARIAN CUBES
3 ק״ג×4 דליים | 7290006511249
חלב ישראל

הבולגריה
THE BULGARIAN
100 גרם | 7290014083950
20 יחידות בקרטון
חלב ישראל

הבולגריה בקוביות עם שמן ותבלינים
THE BULGARIAN CUBES WITH OIL & SPICES
שקיל | 7290001482049
חלב ישראל

בסגנון פטה ים תיכונית
 MEDITERRANEAN FETA STYLE
שקיל | 7290005384899
חלב ישראל

גבינת פטה מחלב כבשים ועיזים
 FETA CHEESE FROM GOAT'S
MILK AND GOATS
24% שומן
200 גרם | 5201083340907
12 יחידות בקרטון
חלב ישראל

גבינת פטה מחלב כבשים ועיזים במי מלח
FETA CHEESE FROM GOAT'S MILK AND GOATS
24% שומן
560 גרם | 5201083340921
12 יחידות בקרטון
חלב ישראל
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מוצרי מדף
Shelf products

מוצרי מעדניה
Deli products
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פרמזנו-בסגנון פרמזן מגורד למעדניה
GRATED PARMESAN-STYLE CHEESE FOR DELI
שקיל | 7290001482490
חלב ישראל

פרמז‘נו משולש
PARMESAN TRIANGLE
150 גרם | 7290108503067
34 יחידות בקרטון
200 גרם | 7290001482094
25 יחידות בקרטון
חלב ישראל

גבינת גרנה פדנו משולש
GRANA PADANO CHEESE
150 גרם  | 7290108502305
34 יחידות בקרטון
חלב ישראל

פרמז‘נו מגורדת
GRATED PARMIGIANO
90 גרם | 7290008175210
12 יחידות בקרטון
חלב ישראל
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פרמז‘נו שקיל שמיניות
 EURO CHEESE
SLICED GOUDA CHEESE
8% שומן
שקיל | 7290006511010
חלב ישראל

מוצרי מדף
Shelf products
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מוצרי מעדניה
Deli products

מוצרי מעדניה
Deli products

גבינת מנצ‘גו מחלב כבשים
MANCHEGO CHEESE
שקיל | 7290008175760 
חלב ישראל

בסגנון דנאבלו למעדניה
DUNABELLO STYLE DELI
שקיל | 97290005384868 

גבינת איבריקו
IBERICO CHEESE
שקיל | 97290008175777 
חלב ישראל
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גבינת צ‘דר מיושנת
VINTAGE CHEDDAR
שקיל | 7290006511249
חלב ישראל

גבינת צ‘דר בשלה
MATURED CHEDDAR
 שקיל | 7290002370161
חלב ישראל

בסגנון אדם דנית למעדניה
EDAM STYLE  BY WEIGHT
שקיל | 7290005175626
חלב ישראל

גבינה מעושנת ומותכת
SMOKED MELTED CHEESE
שקיל | 7290003578917
חלב ישראל



גיוזה עם עוף
CHICKEN GYOZA
250 גרם | 7290108502503
12 יחידות בקרטון
  הכשר מהודר

גיוזה תרד
SPINACH GYOZA
250 גרם | 7290108502688
12 יחידות בקרטון
  הכשר מהודר

לחמניות מאודות
STEAMED BUNS
250 גרם | 7290108502442
12 יחידות בקרטון
  הכשר מהודר

גיוזה בטטה  
SWEET POTATO GYOZA
250 גרם | 7290108502459
12 יחידות בקרטון
  הכשר מהודר

גיוזה ירקות
VEGETABLE GYOZA
250 גרם | 7290108502466
8 יחידות בקרטון
  הכשר מהודר

גיוזה פטריות
MUSHROOM GYOZA
250 גרם | 7290108502473
8 יחידות בקרטון
  הכשר מהודר
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תחתיות ארטישוק מוקפאות
FROZEN ARTICHOKE BOTTOMS
400 גרם | 7290012483615
20 יחידות בקרטון
  הכשר מהודר

מאנצ’ו - פולי סויה קפואים
EDAMAME SOYBEANS IN PODS
454 גרם | 7290006511683
25 יחידות בקרטון
  הכשר מהודר

מאנצ’ו - פולי סויה קלופים קפואים
PEELED EDAMAME SOYBEANS
400 גרם | 7290015039901
24 יחידות בקרטון
  הכשר מהודר

מאנצ’ו - פולי סויה קפואים
EDAMAME SOYBEANS IN PODS
800 גרם | 7290014692688
12 יחידות בקרטון
  הכשר מהודר

חצאי אננס מוקפאים
HALVED FROZEN PINEAPPLE
1 ק״ג | 7290108501308
10 יחידות בקרטון
  הכשר מהודר

אדממה פולי סויה קפואים
EDAMAME SOYBEANS IN PODS
1 ק״ג | 7290012483011
10 יחידות בקרטון
  הכשר מהודר
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קפואים
Frozen

קפואים
Frozen

מוצרי המטבח האסיאטי
Asian cuisine products



ניוקי
Gnocchi

ניוקי
GNOCCHI

500 גרם | 7290014083165
12 יחידות בקרטון

קי
ניו

G
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ניוקי תפוח אדמה
 POTATO GNOCCHI

500 גרם | 7290108503005
12 יחידות בקרטון

ניוקי תפוח אדמה ותרד
 POTATO AND SPINACH GNOCCHI

500 גרם | 7290108503029
12 יחידות בקרטון

ניוקי תפוח אדמה עם עגבניות
 POTATO AND TOMATO GNOCCHI

500 גרם | 7290108503012
12 יחידות בקרטון

74

פסטה מצוננת
Cold pasta

פסטה מצוננת - ספגטי
 CHILLED PASTA - SPAGHETTI

250 גרם | 7290108502534
7 יחידות בקרטון

KOSHER CHATAM SOFER בהכשר חתם סופר

פסטה מצוננת - חונקי כמרים
CHILLED PASTA - STROZZAPRETI

250 גרם | 7290108502183
8 יחידות בקרטון
    הכשר מהודר

פסטה מצוננת - קונכיות
 CHILLED PASTA - SHELLS

250 גרם | 7290108502176
8 יחידות בקרטון
    הכשר מהודר

פסטה מצוננת - צדפות
 CHILLED PASTA - SEASHELLS

250 גרם | 7290108502169
8 יחידות בקרטון
    הכשר מהודר

פסטה צבעונית
COLORFUL PASTA - 
ORECCHIETTE PATRIE

500 גרם | 7290108502664
10 יחידות בקרטון
    הכשר מהודר

פסטה צבעונית
COLORFUL PASTA -  
TRECCE DELL ORTO

500 גרם | 7290108502671
10 יחידות בקרטון
    הכשר מהודר

פסטה צבעונית
COLORFUL PASTA -  
ARCOBALENO

500 גרם | 7290108502657
10 יחידות בקרטון
75    הכשר מהודר
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בצק קדאיף שערות
KADAIF DOUGH
450 גרם | 7290108501827
12 יחידות בקרטון

מאפה יווני במילוי גבינת פטה
GREEK PASTRY FILLED WITH FETA CHEESE
400 גרם | 7290108501841
12 יחידות בקרטון

מאפה יווני במילוי קרם בטעם וניל
GREEK PASTRY FILLED WITH VANILLA CREAM
400 גרם | 7290108501834
12 יחידות בקרטון

מאפה יווני במילוי תרד וגבינת פטה
GREEK PASTRY FILLED WITH SPINACH 
AND FETA CHEESE
400 גרם | 7290108501858
12 יחידות בקרטון

מיני פילו במילוי חצילים וירקות
MINI FILO FILLED WITH EGGPLANT  
AND VEGETABLES
250 גרם | 7290108501865
14 יחידות בקרטון
  הכשר מהודר

בצק עלים במילוי תפוחי עץ
PUFF PASTRY FILLED WITH APPLES
360 גרם | 7290108501872
14 יחידות בקרטון
  הכשר מהודר

קפואים
Frozen

מצוננים
Chilled
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טאפאס - פטריות ממולאות בגבינת שמנת
TAPAS - MUSHROOMS STUFFED WITH 
CREAM CHEESE
150 גרם | 7290108501926
10 יחידות בקרטון
1.6 ק״ג שקיל | 7290002370185

טאפאס -פלפלים אדומים מתוקים 
פיקנטיים ממולאים בגבינת שמנת
TAPAS - SPICY SWEET RED PEPPERS 
FILLED WITH CREAM CHEESE
150 גרם | 7290108501957
10 יחידות בקרטון
1.6 ק״ג שקיל | 7290002370215

טאפאס - פלפלים ירוקים פיקנטיים 
ממולאים בגבינת שמנת
TAPAS - SPICY GREEN PEPPERS 
STUFFED WITH CREAM CHEESE
150 גרם | 7290108501933
10 יחידות בקרטון
1.6 ק״ג שקיל | 7290002370192

טאפאס - פלפלים אדומים חריפים 
ממולאים בגבינת שמנת
TAPAS - HOT RED PEPPERS 
STUFFED WITH CREAM CHEESE
150 גרם | 7290108501940
10 יחידות בקרטון
1.6 ק״ג שקיל | 7290002370208

טאפאס - עגבניות מיובשות
TAPAS - DRIED TOMATOES
150 גרם | 7290108502138
10 יחידות בקרטון

טאפאס - זיתים ירוקים מגולענים 
עם פלפלים ושום
TAPAS - GREEN PITTED OLIVES 
WITH PEPPERS AND GARLIC
90 גרם | 729000237185
10 יחידות בקרטון

טאפאס - - זיתים מגולענים בתיבול 
צ‘ילי חריף
TAPAS - PITTED OLIVES WITH HOT 
CHILI SEASONING
90 גרם | 7290108501995
1077 יחידות בקרטון
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הרינג ברוטב עגבניות
HERRING IN TOMATO SAUCE
 250 גרם | 7312240413001
10 יחידות בקרטון

הרינג ברוטב עגבניות
HERRING IN MUSTARD SAUCE
 250 גרם | 7312240483004
10 יחידות בקרטון

הרינג עם בצל
HERRING WITH ONIONS
 250 גרם | 7312240443008
10 יחידות בקרטון

ממרח קוויאר מדג שיבוט
COD ROE CAVIAR SPREAD
 100 גרם | 7312242004108
24 יחידות בקרטון

ממרח סלומון 
SALMON SPREAD
 100 גרם | 7312243001106
24 יחידות בקרטון

ממרח טונה
TUNA SPREAD
 100 גרם | 7312243003100
24 יחידות בקרטון

79 78

קפואים
Frozen

שימורי דגים
Canned fish

פיצה מרגרריטה
PIZZA MARGHERITA

370 גרם | 7290108503692

    הכשר מהודר

פיצה עם פטריות
PIZZA WITH MUSHROOMS

370 גרם | 7290108503708

    הכשר מהודר

פיצה עם זיתים
PIZZA WITH OLIVES

370 גרם | 7290108503715

    הכשר מהודר
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OREO עוגת גבינה
CHEESECAKE OREO
350 גרם | 8420878593473
6 יחידות בקרטון
  הכשר מהודר

MILKA עוגה בטעם שוקולד
CHOCOLATE FLAVORED-CAKE MILKA
 350 גרם | 8420878593527
6 יחידות בקרטון
80  הכשר מהודר
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כדורי גלידה שרבט עטופים בעלה אורז בטעם וניל
MOCHIICE - VANILLA
156 גרם | 7290108503227
24 יחידות בקרטון
  הכשר מהודר

כדורי גלידה שרבט עטופים בעלה אורז בטעם שוקולד
MOCHICE - CHOCOLATE
156 גרם | 7290108503210
24 יחידות בקרטון
  הכשר מהודר

כדורי גלידה שרבט עטופים בעלה אורז בטעם קוקוס
MOCHIICE -  COCONUT
156 גרם | 72901853234
24 יחידות בקרטון
  הכשר מהודר

כדורי גלידה שרבט עטופים בעלה אורז בטעם מנגו
MOCHIICE -  MANGO
156 גרם | 7290108503265
24 יחידות בקרטון
  הכשר מהודר

82

כדורי גלידה שרבט עטופים בעלה אורז בטעם תות שדה
MOCHIICE -  STRAWBERRY
156 גרם | 7290108503258
24 יחידות בקרטון
  הכשר מהודר

כדורי גלידה שרבט עטופים בעלה אורז בטעם תה  ירוק
MOCHIICE -  GREEN TEA
156 גרם | 7290108503241
24 יחידות בקרטון
  הכשר מהודר

כדורי גלידה שרבט עטופים בעלה אורז בטעם פסיפלורה
MOCHIICE -  PASSIONFRUIT
156 גרם | 7290108503289
24 יחידות בקרטון
  הכשר מהודר

כדורי גלידה שרבט עטופים בעלה אורז בטעם ליצ׳י
MOCHIICE -  LYCHEE
156 גרם | 7290108503272
24 יחידות בקרטון
  הכשר מהודר
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קפואים מוסדי
Institutional frozen

מוסדי
Institutional

תחתיות ארטישוק קפוא
FROZEN ARTICHOKE BOTTOMS
10 ק״ג | 7290108502190
  הכשר מהודר

אפונה ירוקה מוקפאת
GREEN PEAS FROZEN
2.5 ק״ג | 7290108502015
  הכשר מהודר

שעועית ירוקה חתוכה מוקפאת
FROZEN GREEN BEANS FROZEN
2.5 ק״ג | 7290108502022
  הכשר מהודר

לקט ירקות קפואים
FROZEN VEGETABLES
2.5 ק״ג | 7290108502701
  הכשר מהודר

אגוזי מלך
WALNUTS
11.34 ק״ג | 97208502367
  הכשר מהודר



JASMINE RICE
97290003781614 5

5
7290013472670 25

    

JASMINE RICE
7290005563539 1

12
7290003781614 5

6
25

    

Rice

86

הכשר מהודר

הכשר מהודר



BASMATI RICE
7290012483608 5

4

    

BASMATI RICE
8901537024014 1

24

    

QUICK COOKING BROWN
 BASMATI RICE
8901537076679 1

24

    

87

הכשר מהודרהכשר מהודר
הכשר מהודר

FRUIT COCKTAIL IN LIGHT SYRUP
7290004737443 820

24
7290047377430 A-10 

  

PEACH HALVES IN LIGHT SYRUP
7290003578412 820

24
7290003578429 A-9 

6

 TROPICAL FRUIT COCKTAIL
IN LIGHT SYRUP
7290003578078 820

24
7290003587429 A-10 

6

PEAR HALVES IN SYRUP
7290005563997 A-9 

6

    

PITTED SOUR CHERRIES IN SYRUP
7290003578313 680

12

8888

הכשר מהודר

הכשר מהודר
הכשר מהודר

הכשר מהודר

הכשר מהודר



Canned Vegetables

89

 WHOLE PALM HEARTS
7290003578061 400

24

    

 SLICED PALM HEARTS
7290004219079 400

24

    

WHOLE BABY CORN
7290003578177 410

24

    

SWEET CORN KERNELS
7290014692565 320

24
7290014083455 1850

6

    

VINE LEAVES IN BRINE
7290015039253 620

12

    

VINE LEAVES STUFFED WITH RICE
7290003882953 2

6

    

VINE LEAVES STUFFED WITH RICE
7290003882922 400

24

הכשר מהודר     הכשר מהודר הכשר מהודר

הכשר מהודר

הכשר מהודרהכשר מהודרהכשר מהודר

Marinated vegetables

KALAMATA BLACK OLIVES
5201940010110 454

24

    

NATURAL BLACK OLIVES
5201940010011 454

24

    

PICKLED PEPPERS
7290003882014 1.45

6

הכשר מהודרהכשר מהודר הכשר מהודר 90



Mushrooms

 CHAMPIGNON MUSHROOM PIECES
7290003882304 A-9 

6

CHAMPIGNON WHOLE MUSHROOMS
7290006511157 400

24
7290006511188 A-9 

6

    

 CHAMPIGNON MUSHROOM PIECES
 KOSHER MEHADRIN
7290013472205 400

24

    

 WHOLE CHAMPIGNON MUSHROOMS
7290008175814 400

24
7290008175821 800
7290008175838 A-9 

6

    

CUT CHAMPIGNON MUSHROOM TRIO
7290006511751 290

24

    91

הכשר מהודר

הכשר מהודר

הכשר מהודר

הכשר מהודר

Marinated vegetables
Sera 

PICKLED MIXED VEGETABLES
8690777202015 700

12

    

GRILLED EGGPLANT
8690777206051 650

12

    

PICKLED HOT PEPPERS
8690777204071 640

12

    

PICKLED MILD PEPPERS
8690777203012 600

12

    92

הכשר מהודר

הכשר מהודר הכשר מהודר

הכשר מהודר



 LIGHT TUNA CHUNKS IN
 VEGETABLE OIL
7290003578153 160

48

    

 LIGHT TUNA CHUNKS IN
 VEGETABLE OIL
7290108500264 95

48

    

 LIGHT TUNA CHUNKS IN
 VEGETABLE OIL
7290003882694

12

    

LIGHT TUNA CHUNKS IN BRINE
7290003578160 160

48

    

Tuna

LIGHT TUNA CHUNKS
IN OLIVE OIL X 4   
7290108502329 | 4 160

12

    

LIGHT TUNA CHUNKS
IN VEG. OIL X 4
7290015039246 | 4 160

12

    

LIGHT TUNA CHUNKS
IN BRINE X 4
7290015039338 | 4 160

12

    

LIGHT TUNA CHUNKS
IN VEG. OIL X 3
   7290015039222| 3 95 

16

    

93

הכשר מהודר הכשר מהודר הכשר מהודר
הכשר מהודר

הכשר מהודרהכשר מהודרהכשר מהודר

94הכשר מהודר

 ROLLED ANCHOVY FILLETS WITH
CAPERS IN VEGETABLE OIL
7290004219284 80 

24

    

ANCHOVY FILLETS 
IN OLIVE OIL
7290012483233 80 

24

    

ANCHOVY FILLETES  
IN VEGETABLE OIL
7290108501353 45 

100

    

ANCHOVY FILLETS  
IN VEGETABLE OIL
7290004219277 80 

24

הכשר מהודר     הכשר מהודר הכשר מהודר הכשר מהודר



Gluten free noodles

FUZILI RICE - NOODLES FROM RICE FLOUR

7290108503197 | 250
30

    

PENNE RICE - NOODLES FROM RICE FLOUR

7290108503180 | 250
30

    

95

ROASTED PEELED CHESTNUTS

7290013472199 | 100
50

    

הכשר מהודר

הכשר מהודר

הכשר מהודר

Orientally

THAI HOT CHILLI SAUCE
7290015039055 700

12

    

THAI SWEET CHILLI SAUCE
8857101301008 700

12

    

COCONUT WATER

7290010259311 | 400
24

    

RICE STICKS

7290003578290 | 300
24

    

96

הכשר מהודר הכשר מהודר

הכשר מהודרהכשר מהודר



LEMON JUICE

7290005384851 200
24

7290005384837 500
12

    

POMEGRANATE SAUCE

7290010839865 320
24

    

Sauces

BALSAMIC VINEGAR OF MODENA

7290001482506 500
12

    

97

הכשר מהודר

הכשר מהודר

הכשר מהודר

DRIED APPLES 

7290108502985 | 22
144

    KOSHER BADATZ

DRIED APPLES 

7290108503685 | 60
60

    KOSHER BADATZ

snacks

98

הכשר מהודר הכשר מהודר



3+1
APPLES - 1+3 CASE

7290108503043 | 4 22
36

    

DRIED APPLES 

7290108502343 | 36
100

    

DRIED APPLES

7290108502992 | 35
60

    

99

הכשר מהודר הכשר מהודר

100הכשר מהודר

Cereals

PEANUT AND APRICOT SNACK

7290108501971 | 140
12

    

ALMOND AND CRANBERRY SNACK

7290108501988 | 140
12

    

NUT AND RAISIN SNACK

7290108501964 | 140
12

    

SWEETENED CONDENSED MILK
7290004737900 397

48

הכשר מהודר הכשר מהודר הכשר מהודר



EDAMAME SOYBEANS IN PODS
7290014692688 800

12
  

Frozen

HERRING IN TOMATO SAUCE
7312240413001 250 

10

HERRING IN MUSTARD SAUCE
7312240483004 250 

10

HERRING WITH ONIONS
7312240443008 250 

10

101

הכשר מהודר

Gnocchi

 POTATO GNOCCHI

7290108503005 | 500
12

 POTATO AND SPINACH GNOCCHI

7290108503029 | 500
12

 POTATO AND TOMATO GNOCCHI

7290108503012 | 500
12

102



For further details contact: 4, Nahal Harif st. P.O.B 678  northern Industry area Yavne  8110602  
Phone 08-93210000  Fax: 08-9321003. www.willi-food.co.il, e-mail: willi@willi-food.co.il 

Since its establishment in 1992, Willi Food strictly adheres to 2 strategic principles in its activity in the 
Israeli food market: uncompromising quality acquired from some of the best manufacturers around the 

tyle and the healthy food requirements 
of the Israeli consumers.
Willi Food is opening 2019 with over 200 new products, some of 
in Israel. The Euro Dairy products line has penetrated the dairy market with a storm providing high 
quality premium products.
It offers the consumers:
 Euro Butter butter products, •

•
•

•

•

•

•

•

•

•

•

 Euro Spread butter spreads 
 Euro Cheese cheese products including hard cheese, gouda, mozzarella and special cheeses 

⊡ such as emmental, brie, caciocavallo, sheep cheese, goat cheese, Gruyère, goat cheese 
⊡ medallions, cheddar, etc.
⊡ There are the Euro Cheese cream cheese products from the best dairies in Europe.

 Euro Veg – a line of milk substitute beverages enriched with calcium and vitamins. 
⊡ ce drink, an oat drink, an almond 
⊡ drink, a rice and quinoa drink and a millet drink.

 Veggie Chips rich, varied line of vegetable snacks.
 Apple Chips and Banana Joe Fruit snacks.

⊡ There are rice crackers and corn crackers, as well as Happy Nuts snacks that are a natural source 
⊡ of calcium, B vitamins, vitamin E and iron. 

 Granola Mix snacks have a low caloric value.
 There is a complete line of PRO+ products that are enriched with protein, including pasta, 

⊡ couscous and basmati rice. PRO+ is a new brand by Willi Food that has the purpose of enriching ⊡ 
⊡ the family's nutrition with protein, which is essential to optimum tissue building, preservation and 
⊡ growth processes of children and adults. It is particularly suitable for athletes before a workout, 
⊡ in order to load the body with carbohydrates, and after the workout to restore the muscles.

 Mister Chang of the Asian kitchen – contemporary indulging buns and a variety of Asian 
⊡ gyoza products.

 A variety of treats and desserts by Milka and Oreo. A cheese cake by the well-known beloved 
⊡ brand Oreo and a rich chocolate cake by the Milka brand.

 mochi sorbet ice cream - the masterpiece of traditional Japanese gourmet food – in 8 wonderful 
⊡ rful scoops.
All Willi Food products meet the most stringent international quality standards as well as strict kosher 
permits provided by various institutions such as Badats Eda Haredit, Hatam Sofer, Beit Yossef, Yore 
Dea and the Chief Rabbinate of Israel.

 products: excellent bakery products,  
a variety of oils, pasta, rice, noodles, canned goods, morning cereals, dried fruit, snacks and of course 
all of our new products as described above.
The company has a logistical center in Yavne which organizes its general activities with regards to 
dry products, refrigerated products and frozen products. There is also a nationwide distribution 
system serving thousands of customers, including retail chains, drug stores, minimarkets, grocery
stores, wholesalers, institutional customers, food plants and Israel's security forces.

Michael Luboshits
CEO


