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גרעיני תירס 12oz פרי הגליל
ברקוד: 7290000307220

מק"ט: 110112050 | משקל: 340 גרם
24 יח' בקרטון | 96 קרטונים במשטח

אגודת ישראל

שעועית ירוקה חתוכה A2 פרי הגליל

ברקוד: 7290000307343
מק"ט: 130102050 | משקל: 550 גרם
24 יח' בקרטון | 72 קרטונים במשטח

אגודת ישראל

אפונת גינה וגזר A2 פרי הגליל
ברקוד: 7290000307046

מק"ט: 122102050 | משקל: 550 גרם 
24 יח' בקרטון | 72 קרטונים במשטח

אגודת ישראל

אפונת גינה A2 פרי הגליל

ברקוד: 7290000307015
מק"ט: 120102050 | משקל: 550 גרם 

24 יח' בקרטון | 72 קרטונים במשטח
אגודת ישראל

גרעיני תירס קל A2 פרי הגליל
ברקוד: 7290005068058

מק"ט: 111102050 | משקל: 550 גרם
24 יח' בקרטון | 72 קרטונים במשטח

אגודת ישראל

גרעיני תירס 12oz ללא מלח פרי הגליל
ברקוד: 7290000307985

מק"ט: 113112050 | משקל: 340 גרם
24 יח' בקרטון | 96 קרטונים במשטח

אגודת ישראל

גרעיני תירס קל 12oz פרי הגליל
ברקוד: 7290005068447

מק"ט: 111112050 | משקל: 340 גרם 
24 יח' בקרטון | 96 קרטונים במשטח

אגודת ישראל

גרעיני תירס A2 פרי הגליל
ברקוד: 7290000307237

מק"ט: 110102050 | משקל: 550 גרם
24 יח' בקרטון | 72 קרטונים במשטח

אגודת ישראל

שעועית לבנה אפויה ברוטב עגבניות
A2 פרי הגליל

ברקוד: 7290000303598
מק"ט: 134102050 | משקל: 570 גרם
24 יח' בקרטון | 72 קרטונים במשטח

אגודת ישראל

שעועית צהובה A2 פרי הגליל

ברקוד: 7290000307336
מק"ט: 131102050 | משקל: 550 גרם 

24 יח' בקרטון | 72 קרטונים במשטח
אגודת ישראל

פול מצרי A2 פרי הגליל

ברקוד: 7290000303581
מק"ט: 137102050 | משקל: 560 גרם
24 יח' בקרטון | 72 קרטונים במשטח

אגודת ישראל
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חומוס גרגרים שלם A2 פרי הגליל

ברקוד: 7290000303604
מק"ט: 136102050 | משקל: 550 גרם 

24 יח' בקרטון | 72 קרטונים במשטח
אגודת ישראל

 A2 חריסה - סלט פלפל אדום
פרי הגליל

ברקוד: 7290003385898
מק"ט: 179102050 | משקל: 570 גרם 

24 יח' בקרטון | 72 קרטונים במשטח
אגודת ישראל

במיה ברוטב A2 פרי הגליל
ברקוד: 7290003385881

מק"ט: 168102050 | משקל: 540 גרם 
24 יח' בקרטון | 72 קרטונים במשטח

אגודת ישראל

צ'ילי בנוסח מקסיקני A2 פרי הגליל

ברקוד: 7290006546012
מק"ט: 179258050 | משקל: 580 גרם 

24 יח' בקרטון | 72 קרטונים במשטח
רבנות המ.א. חצור הגלילית
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ממרח טונה 160 גרם פרי הגליל

ברקוד: 7290014187856
מק״ט:  195116059| משקל: 160 גרם
48 יח' בקרטון | 110 קרטונים במשטח

אגודת ישראל

טונה במים 160 גרם פרי הגליל

ברקוד: 7290013361004
מק"ט: 195116053 | משקל: 160 גרם
48 יח' בקרטון | 110 קרטונים במשטח

אגודת ישראל

טונה בשמן סויה 160 גרם פרי הגליל

ברקוד: 7290013361011
מק"ט: 195116050 | משקל: 160 גרם
48 יח' בקרטון | 110 קרטונים במשטח

אגודת ישראל

טונה בשמן קנולה 160 גרם פרי הגליל

ברקוד: 7290013361028
מק"ט: 195116052 | משקל: 160 גרם
48 יח' בקרטון | 110 קרטונים במשטח

אגודת ישראל

סלט טונה 160 גרם פרי הגליל

ברקוד: 7290013711502
מק"ט: 195110659 | משקל: 160 גרם
48 יח' בקרטון | 110 קרטונים במשטח

אגודת ישראל

מארז טונה בשמן קנולה
160X4 גרם פרי הגליל

ברקוד: 7290013361127
מק"ט: 195164053
משקל: 160x4 גרם

12 יח' בקרטון 
110 קרטונים במשטח

אגודת ישראל

מארז טונה במים 
140X4 גרם פרי הגליל

ברקוד: 7290015005760
מק"ט: 195114051 
משקל: 140x4 גרם

12 יח' בקרטון 
110 קרטונים במשטח

אגודת ישראל

במשקל 
חדש

במשקל 
חדש

במשקל 
חדש מוסדי

מארז טונה בשמן קנולה
140X4 גרם פרי הגליל

ברקוד: 7290015005784 
מק"ט: 195114052
משקל: 140x4 גרם

12 יח' בקרטון 
110 קרטונים במשטח

אגודת ישראל

מארז טונה במים
 160X4 גרם פרי הגליל

ברקוד: 7290013361103
מק"ט: 195164051

 משקל: 160X4 גרם
12 יח' בקרטון

110 קרטונים במשטח
אגודת ישראל

מארז טונה בשמן סויה
 160X4 גרם פרי הגליל

ברקוד: 7290013361110
מק"ט: 195164050
משקל: 160x4 גרם

12 יח' בקרטון
110 קרטונים במשטח

אגודת ישראל

מארז טונה בשמן סויה
 140X4 גרם פרי הגליל

ברקוד: 7290015005777
מק"ט: 195114050 
משקל: 140x4 גרם

12 יח' בקרטון
110 קרטונים במשטח

אגודת ישראל

טונה בשמן צמחי 1 ק”ג פרי הגליל

ברקוד: 7290013361349
מק"ט: 190100150 | משקל: 1 ק"ג

12 יח' בקרטון | 80 קרטונים במשטח
אגודת ישראל, כשרות רובין
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גרעיני תירס A2 ויטה

ברקוד: 7290011174156
מק"ט: 110102060 | משקל: 550 גרם
24 יח' בקרטון | 72 קרטונים במשטח

בד”צ עדה חרדית

שעועית ירוקה חתוכה A2 ויטה

ברקוד: 7290011174170
מק"ט: 130112060 | משקל: 550 גרם
24 יח' בקרטון | 72 קרטונים במשטח

בד”צ עדה חרדית

גרעיני תירס 12oz ויטה

ברקוד: 7290011174163
מק"ט: 110112060 | משקל: 340 גרם
24 יח' בקרטון | 96 קרטונים במשטח

בד”צ עדה חרדית

שעועית לבנה אפויה ברוטב עגבניות 
A2 ויטה

ברקוד: 7290011174392
מק"ט: 134102060 | משקל: 580 גרם
24 יח' בקרטון | 72 קרטונים במשטח

בד”צ עדה חרדית

חמין A2 ויטה

ברקוד: 7290011218502
מק"ט: 139102060 | משקל: 570 גרם
24 יח' בקרטון | 72 קרטונים במשטח

בד”צ עדה חרדית

A2 שעועית צהובה
ברקוד: 7290015804714

מק"ט: 131102060 | משקל: 570 גרם
24 יח' בקרטון | 72 קרטונים במשטח

בד”צ עדה חרדית

רסק תפוחים ממותק A2 ויטה

ברקוד: 7290011174149
מק"ט: 181102060 | משקל: 560 גרם
24 יח' בקרטון | 72 קרטונים במשטח

בד”צ עדה חרדית

חומוס שלם A2 ויטה

ברקוד: 7290011174118
מק"ט: 136102060 | משקל: 560 גרם
24 יח' בקרטון | 72 קרטונים במשטח

בד”צ עדה חרדית

רסק תפוחים ללא תוספת סוכר A2 ויטה

ברקוד: 7290011174132
מק"ט: 180102060 | משקל: 560 גרם
24 יח' בקרטון | 72 קרטונים במשטח

בד”צ עדה חרדית

אפונה וגזר A2 ויטה

ברקוד: 7290011174194
מק"ט: 122102060 | משקל: 550 גרם
24 יח' בקרטון | 72 קרטונים במשטח

בד”צ עדה חרדית

אפונת גינה A2 ויטה

ברקוד: 7290011174187
מק"ט: 120102060 | משקל: 550 גרם
24 יח' בקרטון | 72 קרטונים במשטח

בד”צ עדה חרדית

גרעיני תירס קל A2 ויטה

ברקוד: 7290011174491
מק"ט: 111102060 | משקל: 550 גרם
24 יח' בקרטון | 72 קרטונים במשטח

בד”צ עדה חרדית
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 A9 רסק תפוחים ללא תוספת סוכר
פרי הגליל

ברקוד: 7290013361592
מק“ט: 180200950 | משקל: 2.5 ק”ג
6 יח‘ בקרטון | 72 קרטונים במשטח

בד"צ הרב רובין

אפונה A9 פרי הגליל

ברקוד: 7290013361639
מק“ט: 120290050| משקל: 2.5 ק”ג
6 יח‘ בקרטון | 72 קרטונים במשטח

אגודת ישראל

אפונה וגזר A9 פרי הגליל

ברקוד: 7290013361653
מק“ט: 122290050 | משקל: 2.5 ק”ג
6 יח‘ בקרטון | 72 קרטונים במשטח

אגודת ישראל

שעועית ירוקה חתוכה A9 פרי הגליל

ברקוד: 7290013361615
מק“ט: 130290050 | משקל: 2.5 ק”ג
6 יח‘ בקרטון | 72 קרטונים במשטח

אגודת ישראל

תירס A9 פרי הגליל

ברקוד: 7290013361486
מק“ט: 110290050 | משקל: 2.5 ק”ג
6 יח‘ בקרטון | 72 קרטונים במשטח

אגודת ישראל

A9 חריסה - סלט פלפל אדום
פרי הגליל

ברקוד: 7290005068232
מק"ט: 179210050 | משקל: 2.45 ק”ג

6 יח‘ בקרטון | 72 קרטונים במשטח
בד״צ אגודת ישראל

שעועית צהובה A9 פרי הגליל

ברקוד: 7290013361677
מק“ט: 131290050 | משקל: 2.5 ק”ג
6 יח‘ בקרטון | 72 קרטונים במשטח

אגודת ישראל

שעועית צהובה חתוכה A9 ויטה

ברקוד: 7290013361684
מק"ט: 131290060 | משקל: 2.5 ק”ג
6 יח‘ בקרטון | 72 קרטונים במשטח

בד”צ עדה חרדית

רסק תפוחים ללא תוספת סוכר A9 ויטה

ברקוד: 7290013361608
מק"ט: 180200960 | משקל: 2.5 ק”ג 
6 יח‘ בקרטון | 72 קרטונים במשטח 

בד”צ עדה חרדית

אפונת גינה A9 ויטה

ברקוד: 7290013361646
מק"ט: 120290060| משקל: 2.5 ק”ג
6 יח‘ בקרטון | 72 קרטונים במשטח

בד”צ עדה חרדית

אפונה וגזר A9 ויטה

ברקוד: 7290013361660
מק"ט: 122290060| משקל: 2.5 ק”ג
6 יח‘ בקרטון | 72 קרטונים במשטח

בד”צ עדה חרדית

גרעיני תירס A9 ויטה

ברקוד: 7290013361691
מק"ט: 110290060 | משקל: 2.5 ק”ג
6 יח‘ בקרטון | 72 קרטונים במשטח

בד”צ עדה חרדית

שעועית ירוקה חתוכה A9 ויטה 

ברקוד: 7290013361622
מק"ט: 130290060 | משקל: 2.5 ק”ג
6 יח‘ בקרטון | 72 קרטונים במשטח

בד”צ עדה חרדית
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שעועית צהובה חתוכה 800 גרם 
פרי הגליל

ברקוד: 7290002239307
מק"ט: 231180050 | משקל: 800 גרם
20 יח' בקרטון | 49 קרטונים במשטח

אגודת ישראל

תירס קלחונים 1 ק”ג פרי הגליל

ברקוד: 7290006546425
מק"ט: 215101050 | משקל: 1 ק"ג

12 יח' בקרטון | 56 קרטונים במשטח
אגודת ישראל

גרעיני תירס 800 גרם פרי הגליל

ברקוד: 7290002239420
מק"ט: 210180050 | משקל: 800 גרם
20 יח' בקרטון | 56 קרטונים במשטח

אגודת ישראל

גזר ננסי 800 גרם פרי הגליל

ברקוד: 7290011174040
מק"ט: 250180051 | משקל: 800 גרם
20 יח' בקרטון | 56 קרטונים במשטח

אגודת ישראל

ברוקולי 800 גרם פרי הגליל

ברקוד: 7290005068621
מק"ט: 260180050 | משקל: 800 גרם
12 יח' בקרטון | 49 קרטונים במשטח

רבנות המ.א. חצור הגלילית

גזר גמדי 800 גרם פרי הגליל

ברקוד: 7290002239277
מק"ט: 250180050 | משקל: 800 גרם
20 יח' בקרטון | 49 קרטונים במשטח

אגודת ישראל

שעועית ירוקה שלמה 800 גרם 
פרי הגליל

ברקוד: 7290002239369
מק"ט: 232180050 | משקל: 800 גרם
16 יח' בקרטון | 49 קרטונים במשטח

אגודת ישראל

שעועית עדינה שלמה 600 גרם 
פרי הגליל

ברקוד: 7290011174903
מק"ט: 232160050 | משקל: 600 גרם
20 יח' בקרטון | 49 קרטונים במשטח

אגודת ישראל

כרובית 800 גרם פרי הגליל

ברקוד: 7290002239482
מק"ט: 261180050 | משקל: 800 גרם
12 יח' בקרטון | 56 קרטונים במשטח

רבנות המ.א. חצור הגלילית

במיה 600 גרם פרי הגליל

ברקוד: 7290006546371
מק"ט: 268160050 | משקל: 600 גרם
20 יח' בקרטון | 56 קרטונים במשטח

אגודת ישראל

תחתיות ארטישוק 400 גרם פרי הגליל

ברקוד: 7290006546388
מק"ט: 266140050 | משקל: 400 גרם
20 יח' בקרטון | 56 קרטונים במשטח

אגודת ישראל

פול ירוק 800 גרם פרי הגליל

ברקוד: 7290000307800
מק"ט: 237180050 | משקל: 800 גרם
20 יח' בקרטון | 56 קרטונים במשטח

אגודת ישראל

אפונה עדינה 600 גרם פרי הגליל

ברקוד: 7290011174897
מק"ט: 220160050 | משקל: 600 גרם
26 יח' בקרטון | 56 קרטונים במשטח

אגודת ישראל

אפונת גינה 800 גרם פרי הגליל

ברקוד: 7290002239185
מק"ט: 220180050 | משקל: 800 גרם
20 יח' בקרטון | 56 קרטונים במשטח

אגודת ישראל

שעועית ירוקה חתוכה 800 גרם
פרי הגליל

ברקוד: 7290002239338
מק"ט: 230180050 | משקל: 800 גרם
20 יח' בקרטון | 49 קרטונים במשטח

אגודת ישראל

אפונת גינה וגזר 800 גרם פרי הגליל

ברקוד: 7290002239215
מק"ט: 222180050 | משקל: 800 גרם
20 יח' בקרטון | 56 קרטונים במשטח

אגודת ישראל
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פטריות שמפניון שלמות 450 גרם  
פרי הגליל

ברקוד: 7290013361813
מק"ט: 270145051 | משקל: 450 גרם
20 יח' בקרטון | 56 קרטונים במשטח

אגודת ישראל

גרגירי חומוס 800 גרם פרי הגליל

ברקוד: 7290011524548
מק"ט: 238180050 | משקל: 800 גרם
20 יח' בקרטון | 56 קרטונים במשטח

אגודת ישראל

לקט ירקות מעורבים 700 גרם 
פרי הגליל

אפונה, תפוחי אדמה, שעועית ירוקה, 
גזר ותירס

ברקוד: 7290005068492
מק"ט: 255170052 | משקל: 700 גרם
20 יח' בקרטון | 70 קרטונים במשטח

רבנות המ.א. חצור הגלילית

לקט ירקות העונה 800 גרם 
פרי הגליל

גזר, שעועית ירוקה, אפונה ותירס

ברקוד: 7290006546395
מק"ט: 255180050 | משקל: 800 גרם
18 יח' בקרטון | 56 קרטונים במשטח

רבנות המ.א. חצור הגלילית

לקט לחמין 800 גרם פרי הגליל
תפוחון, שעועית לבנה, חומוס, גריסים

ברקוד: 7290006770547
מק"ט: 255180053 | משקל: 800 גרם
18 יח' בקרטון | 56 קרטונים במשטח

רבנות המ.א. חצור הגלילית

לקט למרק 800 גרם פרי הגליל
גזר, קישוא, בצל, תפוח אדמה וסלרי

ברקוד: 7290006546999
מק"ט: 255180051 | משקל: 800 גרם
18 יח' בקרטון | 56 קרטונים במשטח

רבנות המ.א. חצור הגלילית

לקט כתום 800 גרם פרי הגליל
בטטה, גזר, דלורית, תפוחי אדמה, 

בצל, סלרי

ברקוד: 7290014187375
מק"ט: 255180056 | משקל: 800 גרם
18 יח' בקרטון | 56 קרטונים במשטח

רבנות המ.א. חצור הגלילית

לקט בורגונדי 700 גרם פרי הגליל
ברוקולי , כרובית וגזר

ברקוד: 7290005068553
מק"ט: 255170050 | משקל: 700 גרם
16 יח' בקרטון | 56 קרטונים במשטח

רבנות המ.א. חצור הגלילית

לקט סיני 800 גרם פרי הגליל
גזר , ברוקולי, כרוב לבן, פלפל אדום, 

נבטי שעועית, סלרי 

ברקוד: 7290006546982
מק"ט: 255180054 | משקל: 800 גרם
18 יח' בקרטון | 56 קרטונים במשטח

רבנות המ.א. חצור הגלילית

לקט לקוסקוס 800 גרם פרי הגליל
קישוא, גזר, דלעת, גרגירי חומוס, בצל, 

כרוב, לבן, סלרי

ברקוד: 7290006770561
מק"ט: 255180052 | משקל: 800 גרם
18 יח' בקרטון | 56 קרטונים במשטח

רבנות המ.א. חצור הגלילית

לקט כרמל 800 גרם פרי הגליל
גזר, תפוח אדמה, שעועית ירוקה, 

תירס ופלפל אדום

ברקוד: 7290003385454
מק"ט: 255180055 | משקל: 800 גרם
20 יח' בקרטון | 56 קרטונים במשטח

רבנות המ.א. חצור הגלילית

פטריות שמפניון חתוכות 450 גרם
פרי הגליל 

ברקוד: 7290013361820
מק"ט: 270145050 | משקל: 450 גרם
20 יח' בקרטון | 56 קרטונים במשטח

אגודת ישראל

שעועית לבנה 800 גרם פרי הגליל

ברקוד: 7290011524555
מק"ט: 238180051 | משקל: 800 גרם
20 יח' בקרטון | 56 קרטונים במשטח

אגודת ישראל
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צ’יפס 700 גרם פרי הגליל

ברקוד: 7290006546333
מק"ט: 241170050 | משקל: 700 גרם 
16 יח' בקרטון | 56 קרטונים במשטח 

אגודת ישראל

צ’יפס זיגזג 800 גרם פרי הגליל
ברקוד: 7290006546500

מק"ט: 241180051 | משקל: 800 גרם 
15 יח' בקרטון | 56 קרטונים במשטח 

אגודת ישראל

צ’יפס קטרינג 1.5 ק"ג פרי הגליל

ברקוד: 7290006546302
מק"ט: 241115050 | משקל: 1.5 ק"ג
8 יח' בקרטון | 56 קרטונים במשטח

אגודת ישראל

סטייק צ’יפס 1.5 ק"ג פרי הגליל

ברקוד: 7290006546319
מק"ט: 242115050 | משקל: 1.5 ק"ג
8 יח' בקרטון | 56 קרטונים במשטח

רבנות המ.א. חצור הגלילית

צ’יפס אמריקאי 1.5 ק״ג פרי הגליל

ברקוד: 7290011174323
מק"ט: 241115051 | משקל: 1.5 ק״ג 

8 יח' בקרטון | 49 קרטונים במשטח
אגודת ישראל

תפוחון פרוס 800 גרם פרי הגליל

ברקוד: 7290003385973
מק"ט: 240180050 | משקל: 800 גרם
18 יח' בקרטון | 56 קרטונים במשטח 

אגודת ישראל

צ’יפס מובחר 800 גרם פרי הגליל

ברקוד: 7290006546524
מק"ט: 241180050 | משקל: 800 גרם 
15 יח' בקרטון | 56 קרטונים במשטח 

אגודת ישראל

סטייק צ’יפס 800 גרם פרי הגליל

ברקוד: 7290006546517
מק"ט: 242180050 | משקל: 800 גרם 
15 יח' בקרטון | 56 קרטונים במשטח 

אגודת ישראל

צ’יפס זיג זג 2 ק״ג פרי גליל

ברקוד: 7290015005548
מק"ט: 241120051 | משקל: 2 ק"ג

6 יח' בקרטון | 49 קרטונים במשטח 
אגודת ישראל

צ’יפס אמריקאי 2 ק״ג פרי גליל

ברקוד: 7290015005555
מק"ט: 241120050 | משקל: 2 ק"ג

8 יח' בקרטון | 49 קרטונים במשטח 
אגודת ישראל

צ’יפס 2.5 ק”ג פרי הגליל

ברקוד: 7290003385942
מק“ט: 241125050 | משקל: 2.5 ק”ג
6 יח‘ בקרטון | 49 קרטונים במשטח

אגודת ישראל

סטייק צ’יפס 2.5 ק”ג פרי הגליל

ברקוד: 7290011174057
מק“ט: 241125052 | משקל: 2.5 ק”ג
6 יח‘ בקרטון | 49 קרטונים במשטח

אגודת ישראל

צ’יפס 2 ק”ג פרי הגליל

ברקוד: 7290013361981
מק“ט: 241120050 | משקל: 2 ק”ג

8 יח‘ בקרטון | 49 קרטונים במשטח 
אגודת ישראל

סטייק צ’יפס 2 ק”ג פרי הגליל

ברקוד: 7290013361998
מק“ט: 242120050 | משקל: 2 ק”ג

8 יח‘ בקרטון | 49 קרטונים במשטח
אגודת ישראל
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שעועית ירוקה שלמה 800 גרם ויטה

ברקוד: 7290011174286
מק"ט: 232180060 | משקל: 800 גרם
16 יח' בקרטון | 49 קרטונים במשטח

בד”צ עדה חרדית

אפונת גינה 800 גרם ויטה

ברקוד: 7290011174279
מק"ט: 220180060 | משקל: 800 גרם
20 יח' בקרטון | 56 קרטונים במשטח

בד”צ עדה חרדית

שעועית צהובה חתוכה 800 גרם ויטה

ברקוד: 7290011174989
מק"ט: 231180060 | משקל: 800 גרם
20 יח' בקרטון | 49 קרטונים במשטח

בד”צ עדה חרדית

גזר גמדי 800 גרם ויטה

ברקוד: 7290011174200
מק"ט: 250180060 | משקל: 800 גרם
20 יח' בקרטון | 49 קרטונים במשטח

בד”צ עדה חרדית

גרעיני תירס 800 גרם ויטה

ברקוד: 7290011174255
מק"ט: 210180060 | משקל: 800 גרם
20 יח' בקרטון | 56 קרטונים במשטח

בד”צ עדה חרדית

שעועית ירוקה חתוכה 800 גרם ויטה 

ברקוד: 7290011174248
מק"ט: 230180060 | משקל: 800 גרם
20 יח' בקרטון | 49 קרטונים במשטח

בד”צ עדה חרדית

אפונת גינה וגזר 800 גרם ויטה

ברקוד: 7290011174262
מק"ט: 222180060 | משקל: 800 גרם
20 יח' בקרטון | 56 קרטונים במשטח

בד”צ עדה חרדית

Green & Fresh פולי סויה 1 ק״ג

ברקוד: 7290011524968
מק"ט: 269100151 | משקל: 1 ק"ג

10 יח' בקרטון | 80 קרטונים במשטח
מחפוד יורה דעה

Green & Fresh פולי סויה 450 גרם

ברקוד: 7290011524951
מק"ט: 269145050 | משקל: 450 ק"ג
24 יח' בקרטון | 80 קרטונים במשטח

מחפוד יורה דעה

אבוקדו קפוא 1 ק"ג פרי הגליל

ברקוד: 7290013711083
מק"ט: 271010050 | משקל: 1 ק"ג

10 יח' בקרטון | 105 קרטונים במשטח
רבנות ראשית לישראל

צ’יפס 1.5 ק"ג ויטה

ברקוד: 7290011174224
מק"ט: 241115060 | משקל: 1.5 ק"ג
8 יח' בקרטון | 56 קרטונים במשטח

בד”צ עדה חרדית

סטייק צ’יפס 1.5 ק"ג ויטה

ברקוד: 7290011174422
מק"ט: 242115060 | משקל: 1.5 ק"ג
8 יח' בקרטון | 56 קרטונים במשטח

בד”צ עדה חרדית
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תירס 3 ק”ג פרי הגליל

ברקוד: 7290006546098
מק“ט: 210203050 | משקל: 3 ק”ג

6 יח‘ בקרטון | 56 קרטונים במשטח
אגודת ישראל

שעועית צהובה 3 ק”ג פרי הגליל

ברקוד: 7290005068324
מק“ט: 231203050 | משקל: 3 ק”ג

6 יח‘ בקרטון | 49 קרטונים במשטח
אגודת ישראל

תירס קלחים 15 ק”ג פרי הגליל

ברקוד: 7290006546265
מק“ט: 214215050 | משקל: 15 ק”ג
1 יח‘ בקרטון | 56 קרטונים במשטח

אגודת ישראל

תירס קלחונים 15 ק”ג פרי הגליל

ברקוד: 7290006546272
מק“ט: 215215050 | משקל: 15 ק”ג
1 יח‘ בקרטון | 56 קרטונים במשטח

אגודת ישראל

גזר ננסי 3 ק”ג פרי הגליל

ברקוד: 7290006546159
מק“ט: 250203051 | משקל: 3 ק”ג

5 יח‘ בקרטון | 56 קרטונים במשטח
אגודת ישראל

תחתיות ארטישוק 10 ק”ג פרי הגליל

ברקוד: 7290005068379
מק“ט: 266210050 | משקל: 10 ק”ג
1 יח‘ בקרטון | 78 קרטונים במשטח

אגודת ישראל

כרובית 10 ק”ג פרי הגליל

ברקוד: 7290097420878
מק“ט: 261210050 | משקל: 10 ק”ג
1 יח‘ בקרטון | 56 קרטונים במשטח

רבנות המ.א. חצור הגלילית

חומוס 3 ק”ג פרי הגליל

מק”ט: 238200051 
משקל: 3 ק”ג

6 יח‘ בקרטון | 56 קרטונים במשטח
אגודת ישראל

במיה 10 ק”ג פרי הגליל

ברקוד: 7290005068423
מק“ט: 268210050 | משקל: 10 ק”ג
1 יח‘ בקרטון | 78 קרטונים במשטח

אגודת ישראל

אפונה וגזר 3 ק”ג פרי הגליל

ברקוד: 7290005068348
מק“ט: 222203050 | משקל: 3 ק”ג

6 יח‘ בקרטון | 56 קרטונים במשטח
אגודת ישראל

ברוקולי 8 ק”ג פרי הגליל

ברקוד: 7290005068393
מק“ט: 260208050 | משקל: 8 ק”ג

1 יח‘ בקרטון | 56 קרטונים במשטח
רבנות המ.א. חצור הגלילית

אפונה 3 ק”ג פרי הגליל

ברקוד: 7290006546081
מק“ט: 220203050 | משקל: 3 ק”ג

6 יח‘ בקרטון | 56 קרטונים במשטח
אגודת ישראל

גזר גמדי 3 ק”ג פרי הגליל

ברקוד: 7290006546401
מק“ט: 250203050 | משקל: 3 ק”ג

6 יח‘ בקרטון | 49 קרטונים במשטח
אגודת ישראל

שעועית ירוקה חתוכה 3 ק”ג 
פרי הגליל

ברקוד: 7290005068317
מק“ט: 230203050 | משקל: 3 ק”ג

6 יח‘ בקרטון | 49 קרטונים במשטח
אגודת ישראל

שעועית לבנה 3 ק”ג פרי הגליל

מק”ט: 238200050 
משקל: 3 ק”ג

6 יח‘ בקרטון | 56 קרטונים במשטח
אגודת ישראל

שעועית ירוקה שלמה 2.5 ק”ג פרי הגליל

ברקוד: 7290011174002
מק“ט: 232225050 | משקל: 2.5 ק”ג
6 יח‘ בקרטון | 49 קרטונים במשטח

אגודת ישראל
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לקט גלבוע 3 ק”ג פרי הגליל

ברקוד: 7290006546173
מק“ט: 255203050 | משקל: 3 ק”ג

6 יח‘ בקרטון | 49 קרטונים במשטח
אגודת ישראל

פול 10 ק”ג פרי הגליל

ברקוד: 7290006546104
מק“ט: 237210050 | משקל: 10 ק”ג
1 יח‘ בקרטון | 78 קרטונים במשטח

אגודת ישראל

לקט ירק העונה 3 ק”ג פרי הגליל

ברקוד: 7290006546180
מק“ט: 255203051 | משקל: 3 ק”ג

6 יח‘ בקרטון | 49 קרטונים במשטח
אגודת ישראל

לקט לקוסקוס 18 ק”ג פרי הגליל

מק“ט: 255218050 
משקל: 18 ק”ג

1 יח‘ בקרטון | 56 קרטונים במשטח
רבנות המ.א. חצור הגלילית

29קפואים

אפונה 3 ק”ג ויטה

מק“ט: 220203060 
משקל: 3 ק”ג

6 יח‘ בקרטון | 56 קרטונים במשטח
בד”צ עדה חרדית

שעועית ירוקה חתוכה 3 ק”ג ויטה

מק“ט: 230203060 
משקל: 3 ק”ג

6 יח‘ בקרטון | 49 קרטונים במשטח
בד”צ עדה חרדית

גזר גמדי 3 ק”ג ויטה

מק“ט: 250203060 
משקל: 3 ק”ג

6 יח‘ בקרטון | 49 קרטונים במשטח
בד”צ עדה חרדית

תירס 3 ק”ג ויטה

מק“ט: 210203060 
משקל: 3 ק”ג

6 יח‘ בקרטון | 56 קרטונים במשטח
בד”צ עדה חרדית

אפונה וגזר 3 ק”ג ויטה

מק“ט: 222203060 
משקל: 3 ק”ג

6 יח‘ בקרטון | 56 קרטונים במשטח
בד”צ עדה חרדית

שעועית צהובה 3 ק”ג ויטה

מק“ט: 231203060 
משקל: 3 ק”ג

6 יח‘ בקרטון | 56 קרטונים במשטח
בד”צ עדה חרדית

גזר קוביות 18 ק”ג פרי הגליל

ברקוד: 7290006546166
מק“ט: 251218050 | משקל: 18 ק”ג
1 יח‘ בקרטון | 49 קרטונים במשטח

אגודת ישראל

שעועית ירוקה שלמה 2.5 ק”ג ויטה

מק“ט: 232203060
משקל: 2.5 ק”ג

6 יח‘ בקרטון | 49 קרטונים במשטח
בד”צ עדה חרדית
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מרק עוף 400 גרם ללא MSG ויטה

ברקוד: 7290006546647
מק"ט: 410140002 | משקל: 400 גרם
12 יח' בקרטון | 64 קרטונים במשטח

רבנות המ.א. חצור הגלילית

מרק עוף 400 גרם ללא MSG ויטה

ברקוד: 7290006770028
מק"ט: 410140302 | משקל: 400 גרם
12 יח' בקרטון | 64 קרטונים במשטח

רבנות המ.א. חצור הגלילית

 MSG מרק טעם עוף 400 גרם ללא
ויטה

ברקוד: 7290006546654
מק"ט: 420140002 | משקל: 400 גרם
12 יח' בקרטון | 64 קרטונים במשטח

בד”צ עדה חרדית

 MSG מרק טעם עוף 400 גרם ללא
ויטה

ברקוד: 7290006770035
מק"ט: 420140302ה | משקל: 400 גרם

12 יח' בקרטון | 64 קרטונים במשטח
בד”צ עדה חרדית

מרק עוף צנצנת 400 גרם ויטה

ברקוד: 7290000214115
מק"ט: 410140001 | משקל: 400 גרם
24 יח' בקרטון | 48 קרטונים במשטח

רבנות המ.א. חצור הגלילית

מרק ירקות 400 גרם ללא MSG ויטה

ברקוד: 7290006546678
מק"ט: 430140002 | משקל: 400 גרם
6 יח' בקרטון | 126 קרטונים במשטח

בד”צ עדה חרדית

מרק מעולה 1 ק”ג ויטה

ברקוד: 7290006770370
מק“ט: 420101001 | משקל: 1 ק”ג

12 יח‘ בקרטון | 56 קרטונים במשטח
בד”צ עדה חרדית

מרק פטריות 1 ק”ג ויטה

ברקוד: 7290006770233
מק“ט: 430201002 | משקל: 1 ק”ג

5 יח‘ בקרטון | 96 קרטונים במשטח
בד”צ עדה חרדית

מרק בטעם עוף 1.15 ק”ג ויטה

ברקוד: 7290006770257
מק"ט: 420115031 | משקל: 1.15 ק"ג

6 יח' בקרטון | 70 קרטונים במשטח
בד”צ עדה חרדית

מרק עוף אמיתי 1.15 ק”ג ויטה

ברקוד: 7290000215419
מק"ט: 410115001 | משקל: 1.15 ק"ג

6 יח' בקרטון | 70 קרטונים במשטח
רבנות המ.א. חצור הגלילית

מרק בצל 400 גרם ללא MSG ויטה 

ברקוד: 7290006546685
מק"ט: 430140001 | משקל: 400 גרם
6 יח' בקרטון | 126 קרטונים במשטח

בד”צ עדה חרדית

מרק פטריות 400 גרם ללא MSG ויטה

ברקוד: 7290006546661
מק"ט: 430140003 | משקל: 400 גרם
6 יח' בקרטון | 126 קרטונים במשטח

בד”צ עדה חרדית

רוטב פטריות ויטה

ברקוד: 7290011174804
מק"ט: 560130007 | תכולה: 33 גרם

24 יח' בקרטון | 224 קרטונים במשטח
בד”צ עדה חרדית

רוטב שמפניון מוקרם ויטה

ברקוד: 7290011174781
מק"ט: 560130005 | תכולה: 33 גרם

24 יח' בקרטון | 224 קרטונים במשטח
בד”צ עדה חרדית

רוטב לצלי ויטה

ברקוד: 7290011174798
מק"ט: 560130006 | תכולה: 33 גרם

24 יח' בקרטון | 224 קרטונים במשטח
בד”צ עדה חרדית

קניידלך ללא MSG ויטה

ברקוד: 7290000216119
מק"ט: 460113001 | משקל: 130 גרם

6 יח' בקרטון | 56 קרטונים במשטח
רבנות המ.א. חצור הגלילית

כשר
לפסח

כשר
לפסח
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ריבת משמש 680 גרם ויטה

ברקוד: 7290011524128
מק"ט: 550168002 | משקל: 680 גרם
12 יח' בקרטון | 108 קרטונים במשטח

בד”צ עדה חרדית

ריבת תות פרי הגליל 

ברקוד: 729001418739
מק"ט: 550168006 | משקל: 680 גרם
12 יח' בקרטון | 108 קרטונים במשטח

רבנות המ.א חצור הגלילת

ריבת מעורבת בטעם תות
680 גרם ויטה

ברקוד: 7290011524135
מק"ט: 550168003 | משקל: 680 גרם
12 יח' בקרטון | 108 קרטונים במשטח

בד”צ עדה חרדית

ריבת תפוזים 680 גרם ויטה

ברקוד: 7290011524111
מק"ט: 550168005 | משקל: 680 גרם
12 יח' בקרטון | 108 קרטונים במשטח

בד”צ עדה חרדית

ריבת שזיפים 680 גרם ויטה

ברקוד: 7290011524425
מק"ט: 550168011 | משקל: 680 גרם
12 יח' בקרטון | 108 קרטונים במשטח

בד”צ עדה חרדית

ריבה מעורבת 680 גרם ויטה

ברקוד: 7290011524104
מק"ט: 550168004 | משקל: 680 גרם
12 יח' בקרטון | 108 קרטונים במשטח

בד”צ עדה חרדית

ריבה מעורבת בטעם דובדבן
 680 גרם ויטה

ברקוד: 7290011524098
מק"ט: 550168001 | משקל: 680 גרם
12 יח' בקרטון | 108 קרטונים במשטח

בד”צ עדה חרדית

רוטב לימון משומר 1 ליטר טל וטרי

ברקוד: 7290000223315
מק"ט: 527101003 | תכולה: 1 ליטר 
12 יח' בקרטון | 48 קרטונים במשטח

בד"צ הרב רובין

רוטב לימון משומר 4 ליטר טל וטרי

ברקוד: 7290013711229
מק"ט: 527204004 | תכולה: 4 ליטר
4 יח' בקרטון | 36 קרטונים במשטח

בד"צ הרב רובין



37 משקאות 250 מ״ל36 משקאות 1 ליטר

נקטר מנגו 1 ליטר

ברקוד: 7290013711892
מק"ט: 510100054 | משקל: 1 ליטר

6 יח' במגש | 96 מגשים במשטח
בד"צ רובין

נקטר חמוציות 1 ליטר

ברקוד: 7290014187863
מק"ט: 510100055 | משקל: 1 ליטר

6 יח' במגש | 96 מגשים במשטח
בד"צ רובין

נקטר תפוחים 1 ליטר

ברקוד: 7290013711861
מק"ט: 510100052 | משקל: 1 ליטר

6 יח' במגש | 96 מגשים במשטח
בד"צ רובין

נקטר אפרסק 1 ליטר

ברקוד: 7290003380350
מק"ט: 510101004 | משקל: 1 ליטר

6 יח' במגש | 96 מגשים במשטח
בד"צ רובין

משקה קל לימונענע

ברקוד: 7290013711885
מק"ט: 510100051 | משקל: 1 ליטר

6 יח' במגש | 96 מגשים במשטח
בד"צ רובין

משקה קל תפוזים

ברקוד: 7290014458628
מק"ט: 511001500 | משקל: 1 ליטר

6 יח' במגש | 96 מגשים במשטח
בד"צ רובין

נקטר מנגו 250 מ״ל

ברקוד: 7290015804066
מק"ט: 510025053 | משקל: 250 מ״ל

24 יח' במגש | 60 מגשים במשטח
בד"צ רובין

נקטר חמוציות 250 מ״ל

ברקוד: 7290015804059
מק"ט: 510025055 | משקל: 250 מ״ל

24 יח' במגש | 60 מגשים במשטח
בד"צ רובין

נקטר תפוחים 250 מ״ל

ברקוד: 7290015804073
מק"ט: 510025051 | משקל: 250 מ״ל

24 יח' במגש | 60 מגשים במשטח
בד"צ רובין

נקטר אפרסק 250 מ״ל

ברקוד: 7290015804042
מק"ט: 510025054 | משקל: 250 מ״ל

24 יח' במגש | 60 מגשים במשטח
בד"צ רובין

משקה קל אשכוליות 250 מ״ל

ברקוד: 7290015804011
מק"ט: 510025056 | משקל: 250 מ״ל

24 יח' במגש | 60 מגשים במשטח
בד"צ רובין

משקה קל תפוזים 250 מ״ל

ברקוד: 7290015804028
מק"ט: 510025050 | משקל: 250 מ״ל

24 יח' במגש | 60 מגשים במשטח
בד"צ רובין
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רוטב עגבניות לשקשוקה 350 גרם
ויטה 

ברקוד: 7290014187368
מק"ט: 563135005 | משקל: 350 גרם
12 יח' בקרטון | 160 קרטונים במשטח

בד”צ עדה חרדית

רוטב פיצה 350 גרם
ויטה  

ברקוד: 7290014458451 
מק"ט: 563135007 | משקל: 350 גרם
12 יח' בקרטון | 160 קרטונים במשטח

בד”צ עדה חרדית

רוטב עגבניות איטלקי לפסטה 350 גרם
ויטה 

ברקוד: 7290014187337 
מק"ט: 563135000 | משקל: 350 גרם
12 יח' בקרטון | 160 קרטונים במשטח

בד”צ עדה חרדית

רוטב עגבניות ועשבי תיבול 350 גרם
ויטה 

ברקוד: 7290014187351
מק"ט: 563135003 | משקל: 350 גרם
12 יח' בקרטון | 160 קרטונים במשטח

בד”צ עדה חרדית

רוטב עגבניות נפוליטנה 350 גרם
ויטה 

ברקוד: 7290014187320
מק"ט: 563135001 | משקל: 350 גרם
12 יח' בקרטון | 160 קרטונים במשטח

בד”צ עדה חרדית

 28-30BX רוטב עגבניות מרוכז מאוד
ויטה

ברקוד: 7290002435129
מק"ט: 713120110 | משקל: 580 גרם
12 יח' בקרטון | 144 קרטונים במשטח

בד”צ עדה חרדית

22BX רסק עגבניות
ויטה

ברקוד: 7290015804813
מק"ט: 710110418 | משקל: 100 גרם

8 שישיות בקרטון | 120 קרטונים במשטח
בד”צ עדה חרדית

22BX רוטב עגבניות מרוכז מאוד
ויטה

ברקוד: 7290002435112
מק"ט: 713120010 | משקל: 570 גרם
12 יח' בקרטון | 144 קרטונים במשטח

בד”צ עדה חרדית

22BX רסק עגבניות
ויטה

ברקוד: 7290015804806
מק"ט: 714226008 | משקל: 260 גרם

4 שישיות בקרטון | 84 קרטונים במשטח
בד”צ עדה חרדית

רסק עגבניות 330X2 22BX גרם
טל

ברקוד: 7290000356730 
מק“ט: 711133210 | משקל: 330X2 גרם

18 יח‘ בקרטון | 48 קרטונים
במשטח | בד״צ הרב רובין

עגבניות מגורדות זוגות 300X2 גרם
טל

ברקוד: 7290000356952 
מק“ט: 711230213 | משקל: 300X2 גרם

18 יח‘ בקרטון | 48 קרטונים במשטח
בד״צ הרב רובין

עגבניות מרוסקות עם שום זוגות 300X2 גרם
טל

ברקוד: 7290000356648 
מק"ט: 711230210 | משקל: 300X2 גרם

18 יח' בקרטון | 48 קרטונים במשטח
בד״צ הרב רובין

בסיס להכנת שקשוקה זוגות 300X2 גרם 
טל

ברקוד: 7290006453594 
מק"ט: 711030210 | משקל: 300X2 גרם

18 יח' בקרטון | 48 קרטונים במשטח
בד״צ הרב רובין

עגבניות מרוסקות זוגות 300X2 גרם
טל

ברקוד: 7290000356631 
מק"ט: 711230212 | משקל: 300X2 גרם 

18 יח' בקרטון | 48 קרטונים במשטח
בד״צ הרב רובין

רוטב עגבניות לבישול זוגות 300X2 גרם 
טל

ברקוד: 7290000356679 
מק“ט: 711330210 | משקל: 300X2 גרם 

18 יח‘ בקרטון | 48 קרטונים במשטח 
בד״צ הרב רובין

עגבניות מרוסקות עם בזיליקום
ועשבי תיבול זוגות 300X2 גרם

טל

ברקוד: 7290000356662
מק"ט: 711230211 | משקל: 300X2 גרם

18 יח' בקרטון | 48 קרטונים במשטח
בד״צ הרב רובין

רוטב עגבניות פיקנטי 350 גרם
ויטה 

ברקוד: 7290014187344
מק"ט: 563135002 | משקל: 350 גרם
12 יח' בקרטון | 160 קרטונים במשטח

בד”צ עדה חרדית
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 22BX רסק עגבניות
100 גרם טל

ברקוד: 7290015804080 
מק"ט: 710110414 

8 שישיות בקרטון | 120 קרטונים במשטח 
בד״צ הרב רובין

 22BX רסק עגבניות
260 גרם טל

ברקוד: 7290015804394 
מק"ט: 714226010 

4 שישיות בקרטון | 84 קרטונים במשטח 
בד״צ הרב רובין

 28-30BX תרכיז עגבניות
260 גרם טל

ברקוד: 7290015804462 
מק"ט:  714226110

4 שישיות בקרטון | 84 קרטונים במשטח 
בד״צ הרב רובין

עגבניות מרוסקות רגילות 250 גרם טל

ברקוד: 7290015804400 
מק“ט: 714226210 | משקל: 250 גרם 

4 יח‘ בקרטון | 84 קרטונים במשטח 
בד״צ הרב רובין  

 28-30BX תרכיז עגבניות
100 גרם טל

ברקוד: 7290015804448 
מק"ט:  710110415 

8 שישיות בקרטון | 120 קרטונים במשטח 
בד״צ הרב רובין

עגבניות מרוסקות רגילות מתובלות
עם בזיליקום ועשבי תיבול 250 גרם טל

ברקוד: 7290015804424 
מק“ט: 714226310 | משקל: 250 גרם 

4 יח‘ בקרטון | 84 קרטונים במשטח 
בד״צ הרב רובין  

עגבניות מרוסקות רגילות מתובלות 
עם שום 250 גרם טל

ברקוד: 7290015804417 
מק“ט: 714226410 | משקל: 250 גרם 

4 יח‘ בקרטון | 84 קרטונים במשטח 
בד״צ הרב רובין  

רוטב עגבניות מרוכז ומתובל לשקשוקה 
250 גרם טל

ברקוד: 7290015804486 
מק“ט: 714226610 | משקל: 250 גרם 

4 יח‘ בקרטון | 84 קרטונים במשטח 
בד״צ הרב רובין  

רוטב פסטה לילדים 250 גרם טל

ברקוד: 7290015804479 
מק“ט: 714226810 | משקל: 250 גרם 

4 יח‘ בקרטון | 84 קרטונים במשטח 
בד״צ הרב רובין  

רוטב עגבניות לבישול 250 גרם טל
ברקוד: 7290015804509 

מק“ט: 714226710 | משקל: 250 גרם 
4 יח‘ בקרטון | 84 קרטונים במשטח 

בד״צ הרב רובין  

רוטב עגבניות מרוכז לפיצה
250 גרם טל

ברקוד: 7290015804493 
מק“ט: 714226510 | משקל: 250 גרם 

4 יח‘ בקרטון | 84 קרטונים במשטח 
בד״צ הרב רובין  
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עגבניות שלמות מקולפות במיץ A2.5 טל

ברקוד: 7290000355733
מק“ט: 714225010 | משקל: 800 גרם 

12 יח‘ בקרטון | 96 קרטונים במשטח
בד״צ הרב רובין

עגבניות חתוכות לקוביות במיץ A2.5 טל

ברקוד: 7290000355719 
מק“ט: 714225111 | משקל: 800 גרם 

12 יח‘ בקרטון | 96 קרטונים במשטח
בד״צ הרב רובין

עגבניות מרוסקות רגילות A2.5 טל

ברקוד: 7290000355757 
מק“ט: 714225210 | משקל: 800 גרם 

12 יח‘ בקרטון | 96 קרטונים במשטח
בד״צ הרב רובין

עגבניות מרוסקות עם בצל A2.5 טל

ברקוד: 7290000355405 
מק“ט: 714225310 | משקל: 800 גרם
12 יח‘ בקרטון | 96 קרטונים במשטח

בד״צ הרב רובין

רוטב עגבניות מרוכז ומתובל לבישול 
A2.5 טל

ברקוד: 7290000355399 
מק"ט: 714325010 | משקל: 815 גרם 
12 יח' בקרטון | 96 קרטונים במשטח 

 בד״צ הרב רובין

עגבניות מרוסקות עם שום A2.5 טל

ברקוד: 7290000355412 
מק“ט: 714225211 | משקל: 800 גרם 

12 יח‘ בקרטון | 96 קרטונים במשטח
בד״צ הרב רובין

עגבניות מרוסקות עם בזיליקום 
ועשבי תיבול A2.5 טל

ברקוד: 7290000355382 
מק“ט: 714225410 | משקל: 800 גרם 

12 יח‘ בקרטון | 96 קרטונים במשטח
בד״צ הרב רובין

רסק עגבניות A2 22BX טל

ברקוד: 7290000355504
מק“ט: 713120011 | משקל: 570 גרם
12 יח‘ בקרטון | 144 קרטונים במשטח

בד״צ הרב רובין

תרכיז עגבניות  A2 28-30BX טל

ברקוד: 7290000355511 
מק“ט: 713420010 | משקל: 580 גרם  
12 יח‘ בקרטון | 144 קרטונים במשטח

בד״צ הרב רובין

22BX רסק עגבניות

ברקוד: 7290000355009 
מק"ט: 710110010 | משקל: 100 גרם
24 יח' בקרטון | 320 קרטונים במשטח

בד״צ הרב רובין

100 גרם טל

750 גרם טל וטרי C קטשופ ויטמין
יובל המבולבל

ברקוד: 7290000355276 
מק“ט: 715075111 | משקל: 750 גרם 
18 יח‘ בקרטון | 54 קרטונים במשטח 

בד״צ הרב רובין  

מיץ עגבניות 1 ליטר טל וטרי

ברקוד: 7290000355863
מק“ט: 713110010 | תכולה: 1 ליטר
6 יח‘ בקרטון | 96 קרטונים במשטח

בד״צ הרב רובין
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 A2 28-30BX רוטב עגבניות מרוכז מאוד
TOMATO

ברקוד: 7290000355498 
מק“ט: 713420011 | משקל: 580 גרם 
12 יח‘ בקרטון | 144 קרטונים במשטח

בד״צ הרב רובין

A2 22BX רוטב עגבניות מרוכז מאוד
 TOMATO

ברקוד: 7290000355481 
מק“ט: 713120012 | משקל: 570 גרם 
12 יח‘ בקרטון | 144 קרטונים במשטח

בד״צ הרב רובין

עגבניות מרוסקות רגילות
VITA ITALY 400 גרם

ברקוד: 7290014187771 
מק"ט: 712340053 | משקל: 400 גרם 
12 יח‘ בקרטון | 144 קרטונים במשטח

בד״צ הרב רובין

עגבניות כתושות ברסק 
VITA ITALY 400 גרם

ברקוד: 7290014187764
מק"ט: 712340050 | משקל: 400 גרם 
12 יח‘ בקרטון | 144 קרטונים במשטח 

בד״צ הרב רובין

עגבניות חתוכות לקוביות במיץ
VITA ITALY 400 גרם

ברקוד: 7290014187825 
מק“ט: 712340052 | משקל: 400 גרם
12 יח‘ בקרטון | 144 קרטונים במשטח

בד״צ הרב רובין

עגבניות מקולפות שלמות במיץ
VITA ITALY 400 גרם

ברקוד: 7290014187788 
מק“ט: 712340051 | משקל: 400 גרם
12 יח‘ בקרטון | 144 קרטונים במשטח

בד״צ הרב רובין



מוצרי עגבניות | שוק מוסדי



מוצרי עגבניות 51מוצרי עגבניות 50

עגבניות קוביות A10 ויטה

ברקוד: 7290000355337
מק“ט: 717210011 | משקל: 2.9 ק"ג
6 יח‘ בקרטון | 64 קרטונים במשטח

בד”צ עדה חרדית

רוטב פיצה A9 ויטה

ברקוד: 7290013711762
מק“ט: 717390110 | משקל: 2.56 ק״ג

6 יח‘ בקרטון | 72 קרטונים במשטח
בד”צ עדה חרדית

עגבניות מרוסקות A9 ויטה

ברקוד: 7290013711489
מק“ט: 717209014 | משקל: 2.535 ק"ג

6 יח‘ בקרטון | 72 קרטונים במשטח
בד”צ עדה חרדית

עגבניות מקולפות שלמות A9 ויטה

ברקוד: 7290013711496
מק“ט: 717209015 | משקל: 2.5 ק"ג
6 יח‘ בקרטון | 72 קרטונים במשטח

בד”צ עדה חרדית

קטשופ A9 ויטה

ברקוד: 7290013711472
מק“ט: 715090011 | משקל: 2.8 ק"ג
6 יח‘ בקרטון | 72 קרטונים במשטח

בד”צ עדה חרדית

 22BX רוטב עגבניות מרוכז מאוד
 A9 ויטה    

ברקוד: 7290006453334
מק“ט: 716090011 | משקל: 2.66 ק"ג

6 יח‘ בקרטון | 72 קרטונים במשטח 
בד”צ עדה חרדית

   28-30BX  רוטב עגבניות מרוכז מאוד
A9 ויטה 

ברקוד: 7290006453341 
מק“ט: 716490010 | משקל: 2.66 ק"ג

6 יח‘ בקרטון | 72 קרטונים במשטח 
בד”צ עדה חרדית

עגבניות שלמות מקולפות במיץ A9 טל

ברקוד: 7290006453372
מק“ט: 717209010 | משקל: 2.5 ק"ג
6 יח‘ בקרטון | 72 קרטונים במשטח

בד״צ הרב רובין

עגבניות מרוסקות רגילות A9 טל

ברקוד: 7290006453365
מק“ט: 717209011 | משקל: 2.535 ק"ג

6 יח‘ בקרטון | 72 קרטונים במשטח
בד״צ הרב רובין

רוטב פיצה A9 טל

ברקוד: 7290006453358
מק“ט: 717390010 | משקל: 2.56 ק"ג

6 יח‘ בקרטון | 72 קרטונים במשטח
בד״צ הרב רובין

קטשופ A9 טל

ברקוד: 7290006453617
מק“ט: 715090010 | משקל: 2.8 ק"ג
6 יח‘ בקרטון | 72 קרטונים במשטח

בד״צ הרב רובין

עגבניות חתוכות לקוביות במיץ A10 טל

ברקוד: 7290000356181
מק“ט: 717210110 | משקל: 2.9 ק"ג
6 יח‘ בקרטון | 64 קרטונים במשטח

בד״צ הרב רובין
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רוטב עגבניות מרוכז מאוד 
  TOMATO A9 22BX 

ברקוד: 7290006453310 
מק“ט: 716090010 משקל: 2.66 ק"ג
6 יח‘ בקרטון | 72 קרטונים במשטח 

בד״צ הרב רובין

עגבניות חתוכות לקוביות במיץ 
   TOMATO A10 

ברקוד: 7290006453860 
מק“ט: 717210210 משקל: 2.9 ק"ג

6 יח‘ בקרטון | 64 קרטונים במשטח 
בד״צ הרב רובין

רוטב עגבניות מרוכז מאוד 
  TOMATO  A9 28-30BX 

ברקוד: 7290006453327 
מק“ט: 716090012  משקל: 2.66 ק"ג 

6 יח‘ בקרטון | 72 קרטונים במשטח
בד״צ הרב רובין

סלטים | שוק קמעונאי

סלטי איכות ביתיים



סלטי איכות ביתייםסלטי איכות ביתיים 55גביעים גביעים 54

סלט חומוס מסעדות

ברקוד: 7290013678423
מק“ט: 640140130 | משקל: 400 גרם

סלט חצילים על האש

ברקוד: 7290010126583
מק“ט: 642140430 | משקל: 400 גרם

סלט חומוס עם טחינה ירוקה

ברקוד: 7290013678454
מק“ט: 640140630 | משקל: 400 גרם

סלט חציל המלך

ברקוד: 7290013678171
מק“ט: 642140130 | משקל: 400 גרם

סלט חומוס מסעדות

ברקוד: 7290013678478
מק“ט: 640140230 | משקל: 400 גרם

סלט חומוס מסעדות

ברקוד: 7290013678430
מק“ט: 640180030 | משקל: 800 גרם

סלט חומוס מסבחה

ברקוד: 7290013678461
מק“ט: 640140530 | משקל: 400 גרם

סלט חצילים במיונז

ברקוד: 7290010126323
מק“ט: 642140030 | משקל: 400 גרם

סלט חצילים בטחינה

ברקוד: 7290010126408
מק“ט: 642140230 | משקל: 400 גרם

סלט טחינה

ברקוד: 7290010126972
מק“ט: 641140030 | משקל: 400 גרם

סלט חומוס בטעם ביתי

ברקוד: 7290013678416
מק“ט: 640140330 | משקל: 400 גרם

סלט חומוס בטעם ביתי
ברקוד: 7290013678492 

מק“ט: 640140430 | משקל: 400 גרם 

סלט טחינה ירוקה

ברקוד: 7290010126477 
מק“ט: 641140130 | משקל: 400 גרם 

סלט חצילים עם פלפל חריף

ברקוד: 7290013678065
מק“ט: 642140330 | משקל: 400 גרם
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סלט כרוב אדום

ברקוד: 7290010126897
מק“ט: 643140030 | משקל: 400 גרם

סלט כרוב לבן 

ברקוד: 7290013678010
מק“ט: 643140230 | משקל: 400 גרם

סלט קולסלו

ברקוד: 7290010126873
מק“ט: 643140130 | משקל: 400 גרם

סלט רצועות פלפלים קלויים

ברקוד: 7290013678041
מק“ט: 645140630 | משקל: 400 גרם

סלט מטבוחה בטעם ביתי

ברקוד: 7290010126484
מק“ט: 645140130 | משקל: 400 גרם

סלט תפוחי אדמה

ברקוד: 7290010126958
מק“ט: 645140830 | משקל: 400 גרם

סלט טורקי

ברקוד: 7290010126507
מק“ט: 645140230 | משקל: 400 גרם

סלט סלסה אדומה

ברקוד: 7290013678058
מק“ט: 645140330 | משקל: 400 גרם

סלט פלפל קלוי בנוסח ספרדי

ברקוד: 7290013678034
מק“ט: 645140530 | משקל: 400 גרם

סלט סלק
ברקוד: 7290010126491 

מק“ט: 645140430 | משקל: 400 גרם 

סלט תירס

ברקוד: 7290010126330 
מק“ט: 645140730 | משקל: 400 גרם 

סלט גזר עם לימון פיקנטי

ברקוד: 7290015186582
מק“ט: 645140030 | משקל: 400 גרם



סלטי איכות ביתיים

סלטים | שוק מוסדי
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סלט חומוס מסעדות

ברקוד: 7290006875419
מק“ט: 640210030 | משקל: 4 ק"ג

סלט חצילים בנוסח איטלקי

ברקוד: 7290006875105
מק“ט: 642210630 | משקל: 2 ק"ג

סלט חצילים פיקנטי
ברקוד: 7290006875075 

מק“ט: 642210130 | משקל: 2 ק"ג 

סלט חצילים בטחינה

ברקוד: 7290006875013 
מק“ט: 642210730 | משקל: 2 ק"ג 

סלט טחינה ירוקה

ברקוד: 7290006875440
מק“ט: 641210130 | משקל: 4 ק"ג

סלט חצילים במיונז ובצל

ברקוד: 7290006875143
מק“ט: 642210830 | משקל: 2ק"ג

סלט חצילים במיונז

ברקוד: 7290006875051
מק“ט: 642210030 | משקל: 2 ק"ג

סלט חציל המלך

ברקוד: 7290006875099
מק“ט: 642210930 | משקל: 2 ק"ג

סלט חצילים על האש

ברקוד: 7290006875020
מק“ט: 642210330 | משקל: 2 ק"ג

סלט חצילים עם פלפל חריף

ברקוד: 7290011475000
מק“ט: 642210430 | משקל: 2 ק"ג

סלט קולסלו

ברקוד: 7290006875228
מק“ט: 643210030 | משקל: 2 ק"ג

סלט כרוב בשמיר

ברקוד: 7290006875266
מק“ט: 643210330 | משקל: 2 ק"ג

סלט חצילים בטעם כבד

ברקוד: 7290006875877
מק“ט: 642210230 | משקל: 2 ק"ג

סלט טחינה

ברקוד: 7290006875457
מק“ט: 641210030 | משקל: 4 ק"ג

סלט כרוב וגזר

ברקוד: 7290006875259
מק“ט: 643210230 | משקל: 2 ק"ג

סלט תפוחי אדמה

ברקוד: 7290006875587
מק“ט: 645211930 | משקל: 2 ק"ג

סלט תירס

ברקוד: 7290010126552
מק“ט: 645211830 | משקל: 2 ק"ג

סלט רצועות פלפלים קלויים
ברקוד: 7290006875631

מק“ט: 645211630 | משקל: 2 ק"ג

סלט טונה בנוסח אמריקאי

ברקוד: 7290006875389
מק“ט: 645312230 | משקל: 2 ק"ג

סלט קישואים בטעם כבד
ברקוד: 7290006875846 

מק“ט: 645211730 | משקל: 2 ק"ג 
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סלט מטבוחה בטעם ביתי

ברקוד: 7290006875549
מק“ט: 645210630 | משקל: 2 ק"ג

סלט כרוב אדום

ברקוד: 7290006875242
מק“ט: 643210430 | משקל: 2 ק"ג

סלט סחוג אדום

ברקוד: 7290006875662
מק“ט: 645210730 | משקל: 2 ק"ג

סלט אבוקדו

ברקוד: 7290006875839 
מק“ט: 645210830 | משקל: 2 ק"ג 

סלט גזר עם לימון פיקנטי

ברקוד: 7290006875341
מק“ט: 645210030 | משקל: 2 ק"ג

סלט טורקי

ברקוד: 7290006875594
מק“ט: 645211030 | משקל: 2 ק"ג

סלט גזר בנוסח מרוקאי

ברקוד: 7290006875334
מק“ט: 645210130 | משקל: 2 ק"ג

סלט ביצים

ברקוד: 7290006875815
מק“ט: 645210930 | משקל: 2 ק"ג

סלט פרוסות לימון כבוש

ברקוד: 7290006875976
מק“ט: 645210530 | משקל: 2 ק"ג

סלט פטריות בנוסח מקסיקני

ברקוד: 7290006875358
מק“ט: 645211430 | משקל: 2 ק"ג

סלט טונה אדומה עם ירקות

ברקוד: 7290006875327
מק“ט: 645210230 | משקל: 2 ק"ג

סלט סלסה אדומה

ברקוד: 7290006875808
מק“ט: 645211230 | משקל: 2 ק"ג

סלט סלק

ברקוד: 7290006875570
מק“ט: 645211330 | משקל: 2 ק"ג

סלט פלפל בנוסח ספרדי

ברקוד: 7290006875648
מק“ט: 645211530 | משקל: 2 ק"ג



יקבי בנימינה



 יהלום | יין אדום יבש
ברקוד: 7290101581321

זנים: קברנה סוביניון, מרלו, סירה, פטי ורדו
אזור גידול: רמת הגולן, הגליל העליון ושפלת יהודה

התבגרות בחביות: 20 חודשים 
נפח: 750 מ"ל

מס' בקבוקים בקרטון: מארז שי מהודר, 6 במאסטר

ספיר | יין אדום יבש
ברקוד: 7290101580553

זנים: קברנה סוביניון, מרלו, שיראז
אזור גידול: גליל עליון

התבגרות בחביות: 15 חודשים 
נפח: 750 מ”ל

מס’ בקבוקים בקרטון: מארז שי מהודר, 6 במאסטר

ישפה | יין לבן יבש
ברקוד: 7290101581338

זנים: שרדונה, סוביניון בלאן, ויונייה
אזור גידול: גליל עליון והרי יהודה

התבגרות בחביות: 6 חודשים 
נפח: 750 מ”ל

מס’ בקבוקים בקרטון:  מארז שי מהודר, 6 במאסטר

תרשיש קברנה סוביניון | יין אדום יבש
ברקוד: 7290101581659

זן: קברנה סוביניון
אזור גידול: רמת הגולן

התבגרות בחביות: 16 חודשים 
נפח: 750 / 1500 מ”ל

מס’ בקבוקים בקרטון: מארז שי מהודר, 6 במאסטר

אודם סירה | יין אדום יבש
ברקוד: 7290101581277

זנים: סירה, ויונייה.
אזור גידול: גליל עליון, הרי יהודה

התבגרות בחביות: 16 חודשים
נפח: 750 / 1500 מ”ל

מס’ בקבוקים בקרטון:  מארז שי מהודר, 6 במאסטר

שוהם שרדונה | יין לבן יבש
ברקוד: 7290101581413

זן: שרדונה
אזור גידול: גליל עליון, הרי יהודה

התבגרות בחביות: 10 חודשים
נפח: 750 מ”ל

מס’ בקבוקים בקרטון: מארז שי מהודר, 6 במאסטר
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בבית  ששירת  בעת  הגדול  הכהן  של  אפודו  על  שובצו  אשר  היקרות  האבנים  הינן  החושן  אבני 
המקדש. באותו אופן בו נבחרו אבנים אלה בקפידה, כך בחרנו אנו במיטב ענבי היין מחלקות כרם 
מובחרות לייצור יינות סדרת “אבני החושן”. השילוב בין איכות הפרי הבלתי מתפשרת לתהליכי 

ייצור קפדניים, הם העקרונות המנחים אותנו בייצור יינות היוקרה של היקב שנה אחר שנה.

אבני החושן



 קברנה סוביניון | יין אדום יבש
ברקוד: 7290101581208

אזור גידול: גליל עליון, רמת הגולן
התבגרות בחביות: 18 חודשים 

נפח: 750/375 מ"ל
מס' בקבוקים בקרטון: מארז שי מהודר, 6 

במאסטר
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“בנימינה רזרב” היא סדרת הדגל של היקב המבוססת על יינות זניים שראשיתם באזורי גידול 
וחלקות כרם נבחרות. הקפדה על תהליכי הגידול בכרם ותהליכי הייצור ביקב הם  איכותיים 

התורמים ליצירת יינות איכות הנאמנים לזן ולשנת הבציר בה יוצרו.

קריניאן | יין אדום יבש
ברקוד: 7290101581703

אזור גידול: גליל תחתון
התבגרות בחביות: 12 חודשים 

נפח: 750 מ”ל
מס’ בקבוקים בקרטון: 12

שיראז | יין אדום יבש
ברקוד: 7290101580577

אזור גידול: גליל עליון, רמת הגולן
התבגרות בחביות: 12 חודשים

נפח: 750 / 1500 מ”ל
מס’ בקבוקים בקרטון:  מארז שי מהודר, 6 במאסטר

זינפנדל | יין אדום יבש
ברקוד: 7290101580805

אזור גידול: גליל תחתון
התבגרות בחביות: 14 חודשים 

נפח: 750 מ"ל 
מס’ בקבוקים בקרטון: 12

מרסלן | יין אדום יבש
ברקוד: 7290101582021

אזור גידול: הר הגלבוע
התבגרות בחביות: 14 חודשים

נפח: 750 מ”ל
מס’ בקבוקים בקרטון: 12

גוורצטרמינר | יין לבן חצי יבש
ברקוד: 7290008807272

אזור גידול: גליל תחתון 
נפח: 750 מ”ל

מס’ בקבוקים בקרטון: 12

 סוביניון בלאן | יין לבן יבש
ברקוד: 7290008807654

אזור גידול: גליל עליון 
נפח: 750 מ"ל

מס' בקבוקים בקרטון: 12

שרדונה | יין לבן יבש
ברקוד: 7290011210847

אזור גידול: גליל עליון, הרי יהודה
התבגרות בחביות: 6 חודשים 

נפח: 750 מ"ל 
מס’ בקבוקים בקרטון: 12

רוסאן | יין לבן יבש
ברקוד: 7290101581666

אזור גידול: גלבוע
נפח: 750 מ"ל

מס’ בקבוקים בקרטון: 12

סמיון | יין לבן יבש
ברקוד: 729010582038

אזור גידול: גליל תחתון
נפח: 750 מ”ל

מס’ בקבוקים בקרטון: 12

גוורצטרמינר בציר מאוחר | אשכולות נבחרים
יין קינוח

ברקוד: 7290101580232
אזור גידול: גליל עליון

נפח: 375 מ"ל
מארז שי מהודר, 6 במאסטר

בנימינה רזרבבנימינה רזרב

מרלו | יין אדום יבש
ברקוד: 7290101580621

אזור גידול: גליל עליון, רמת הגולן
התבגרות בחביות: 14 חודשים 

נפח: 750 מ”ל
מס’ בקבוקים בקרטון: מארז שי מהודר, 6 במאסטר
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סדרת “יוגב” היא תולדה של רצון לומר תודה ולהביע את מלוא ההערכה לכורמים שלנו - אנשי 
האדמה העובדים בכרמים ימים כלילות, בחום ובקור, ולכולם מטרה אחת לנגד עיניהם: לגדל 
עבורנו ענבי יין באיכות הגבוהה ביותר. מדי שנה נבחרים כרמים מצטיינים לייצור יינות הסדרה 

ואלה נושאים עמם את שמות הכורמים והחלקות מהם יוצרו.

יוגב קברנה סוביניון פטי ורדו | יין אדום יבש
ברקוד: 7290011210564

זנים: קברנה סוביניון,  פטי ורדו
אזור גידול: כפר קיש ומצפה רמון

התבגרות בחביות: 6 חודשים 
נפח: 750 מ”ל

מס’ בקבוקים בקרטון: 12

יוגב קברנה סוביניון שיראז | יין אדום יבש
ברקוד: 7290008807128
זן: קברנה סוביניון, שיראז

אזור גידול: כרמי יוסף וכפר קיש
התבגרות בחביות: 8 חודשים 

נפח: 750 מ"ל
מס’ בקבוקים בקרטון: 12

יוגב קברנה סוביניון | יין אדום יבש
ברקוד: 7290101580089

זנים: קברנה סוביניון.
אזור גידול: מבוא חמה

התבגרות בחביות: 8 חודשים
נפח: 750/375 מ"ל

מס’ בקבוקים בקרטון: 12

יוגב בלנד ארומטי | יין לבן חצי יבש
ברקוד: 7290008807494

זן: מוסקט קנלי, סמיון, סוביניון בלאן
אזור גידול: קיבוץ מירב ורמת סירין

נפח: 750 מ"ל
מס’ בקבוקים בקרטון: 12

יוגב סוביניון בלאן שרדונה | יין לבן יבש
ברקוד: 7290008807449

זנים: סוביניון בלאן, שרדונה
אזור גידול: כרם בן זמרה וכפר תבור

נפח: 750 מ”ל
מס’ בקבוקים בקרטון: 12

 יוגב מלבק קריניאן | יין רוזה יבש
ברקוד: 7290008807135

זנים: מלבק, קריניאן
אזור גידול: מבוא חמה ולכיש

נפח: 750 מ"ל
מס' בקבוקים בקרטון: 12

יוגביוגב

 יוגב קברנה סוביניון מרלו | יין אדום יבש
ברקוד: 7290008807487

זנים: קברנה סוביניון, מרלו
אזור גידול: קדמת צבי ולכיש

התבגרות בחביות: 8 חודשים 
נפח: 750 מ"ל

מס' בקבוקים בקרטון: 12
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סדרת “בין” או כפי שאנו אוהבים לכנות אותה “בנימינה קטנה” היא הצצה לעולם יינות האיכות 
ומספקים  ומורכבות  עניין  טעמים,  ריחות,  שופעים  הסדרה  יינות  נוחים.  במחירים  היקב  של 

חוויית שתייה נעימה בכל הזדמנות.

 BIN קברנה סוביניון | יין אדום יבש
ברקוד: 7290101580423

זן: קברנה סוביניון
נפח: 750 מ"ל

מס' בקבוקים בקרטון: 12

BIN מרלו | יין אדום יבש
ברקוד: 7290101580416

זן: מרלו
נפח: 750 מ"ל

מס' בקבוקים בקרטון: 12

BIN שרדונה | יין לבן יבש
ברקוד: 7290101580720

זן: שרדונה
נפח: 750 מ"ל

מס' בקבוקים בקרטון: 12

BIN שיראז | יין אדום יבש
ברקוד: 7290101581406

 זן: שיראז
נפח: 750 מ”ל

מס’ בקבוקים בקרטון: 12

BIN מוסקט | יין לבן חצי יבש
ברקוד: 7290101580676

זן: מוסקט קנלי
נפח: 750 מ"ל

מס' בקבוקים בקרטון: 12

BINBIN
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יינות בסדרת טבע מבית יקב בנימינה הם יינות יום-יומיים אשר נועדו לשתייה בצעירותם בדגש 
על פירותיות ונגישות. אלה יינות המהווים תמורה נפלאה למחיר ומופקים ככאלה - עם הרבה 

תשומת לב ומחשבה מצד הייננים שלנו. 
TEVATEVA

 טבע קברנה סובניון | יין אדום יבש
ברקוד: 7290008807050

זן: קברנה סוביניון
נפח: 750 מ"ל

מס' בקבוקים בקרטון: 12

טבע שיראז | יין אדום יבש
ברקוד: 7290008807777

זן: שיראז
נפח: 750 מ"ל

מס' בקבוקים בקרטון: 12

טבע גרנאש בלאש | רוזה חצי יבש
ברקוד: 7290008807074

זן: גרנאש
נפח: 750 מ"ל

מס' בקבוקים בקרטון: 12

טבע מרלו | יין אדום יבש
ברקוד: 7290008807067

זן: מרלו
נפח: 750 מ"ל 

מס' בקבוקים בקרטון: 12

טבע קברנה סוביניון מרלו | יין אדום יבש
ברקוד: 7290101581505

זנים: קברנה סוביניון, מרלו
נפח: 750 מ”ל

מס’ בקבוקים בקרטון: 12

 טבע אמרלד ריזלינג | יין לבן חצי יבש
ברקוד: 7290008807029

זן: אמרלד ריזלינג
נפח: 750 מ"ל

מס' בקבוקים בקרטון: 12

טבע מוסקט | יין לבן חצי יבש
ברקוד: 7290008807012

זן: מוסקט קנלי
נפח: 750 מ"ל

מס' בקבוקים בקרטון: 12

TEVATEVA



 קיסריה | יין קידוש
ברקוד: 7290008807289
זנים: קריניאן, פטיט סירה

אחוז אלכוהול: 12%
נפח: 187 /750 מ"ל

מס' בקבוקים בקרטון: 15/24

 כרמים אדום | יין אדום יבש
ברקוד: 7290101580393

זנים: קברנה סוביניון, מרלו
נפח: 375 / 750 מ"ל

מס' בקבוקים בקרטון: 12

יין מבושל

 כרמים לבן | יין לבן חצי יבש
ברקוד: 72910101580409

זנים: סוביניון בלאן, אמרלד ריזלינג
נפח: 375 / 750 מ"ל

מס' בקבוקים בקרטון: 12

יין מבושל

תירוש
ברקוד: 7290101581512

נפח: 750 /1000 מ”ל
מס’ בקבוקים בקרטון: 12

הר תבור אדום | יין אדום יבש
ברקוד: 7290008807814

זנים: קברנה סוביניון, מרלו
נפח: 375 / 750 מ"ל

מס' בקבוקים בקרטון: 12

פומפדיתא | יין קידוש
ברקוד: 7290000089188

אחוז אלכוהול: 12%
נפח: 1 ליטר

מס' בקבוקים בקרטון: 12

הר תבור לבן | יין לבן חצי יבש
ברקוד: 7290008807821

זנים: סוביניון בלאן, אמרלד ריזלינג
נפח: 750 מ"ל

מס' בקבוקים בקרטון: 12
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סדרת כרמים מיועדת לתחום האירוח ולשוק המוסדי בלבד.
הזנים  בין  ההרמוני  החיבור  יבש.  אדום”  ו”כרמים  יבש  חצי  לבן”  “כרמים   - יינות  שני  בסדרה 

השונים הוא התורם ליצירת יינות פירותיים, ארומאטיים ונעימים לשתייה.

סדרת הר תבור מיועדת לתחום האירוח ולחבילות השי בלבד.
מעודנת  בארומה  מתאפיינים  היינות  יבש.  ואדום  יבש  חצי  לבן   - יינות  שני  בסדרה 

ומבטיחים חוויית שתייה נעימה.

ארומה  בעל  משובח  כוהלי  משקה  ליצור  אותנו  הובילו  רבות  שנים  של  והתמדה  ניסיון 
נפלאה וטעם מלא ועשיר. הנוסחה הייחודית בשילוב חומר גלם איכותי מבטיחים חווית 

שתייה נעימה פעם אחר פעם.

יינות מתוקים מיוצרים ביקבי בנימינה מזה 60 שנה. היין הראשון יוצר בשנת 1951 ע”י מייסדו 
של היקב, מר יוסף זלצר, שעלה ארצה מהונגריה וייצר את היין על-פי השיטה אותה למד בארץ 
הולדתו. שיטת זו הועברה במשך השנים ביקב מיינן ליינן. לאורך השנים פיתחנו מוצרים נוספים 
היהודי,  הציבור  של  לטעמם  אותם  להתאים  מנת  על  הקיימים,  המוצרים  איכות  את  ושיפרנו 

בארץ ובחו”ל.

כרמים

משקה כוהלי BBBהר תבור

יינות מתוקים 

BBB משקה כוהלי

BBB משקה כוהלי 
ברקוד: 7290008294089

אחוז אלכוהול: 40% 
נפח: 750 מ"ל

מס' בקבוקים בקרטון: 12



 המערה | יין אדום יבש
ברקוד: 7290101581796

זנים: קברנה סוביניון, מרלו, פטי ורדו
אזור גידול: גליל עליון, שפלת יהדה

התבגרות בחביות: 24 חודשים
נפח: 750 / 1500 / 3000 מ"ל

 מס' בקבוקים במארז: 
750 מ"ל - 6 במארז

מגנום - מארז שי מהודר, 6 במאסטר
דאבל מגנום - מארז עץ מהודר

תלתן קברנה סוביניון 10-11-12 | יין אדום יבש
ברקוד: 7290101581789

 זן: קברנה סוביניון
 אזור גידול: גליל עליון

 התבגרות בחביות: 2010 - 18 חודשים,
 2011 - 10 חודשים, 2012 - 2 חודשים

הבלנד הסופי הורכב לפני הבקבוק
נפח: 750  מ”ל

מס’ בקבוקים בקרטון: 6

המערה “גפנים בוגרות” | יין אדום יבש
ברקוד: 7290101581826

זן: קברנה סוביניון
אזור גידול: גליל עליון

התבגרות בחביות: 24 חודשים
נפח: 750 / 1500 / 3000 מ"ל

 מס' בקבוקים במארז: 
750 מ"ל - מארז עץ מהודר, 6 במאסטר

מגנום - מארז שי מהודר / דאבל מגנום - מארז עץ מהודר
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עוקבות,  בציר  שנות  משלוש  סוביניון,  קברנה  מענבי  מוגבל  בהיקף  המיוצר  ייחודי,  יין  הוא  תלתן 
הגדלים בכרם יחידני בכרם בן זמרה שבגליל העליון.

יצירת יין תלתן מבטאת את התפישה לפיה איכויות החלקה מתפתחות לאורך השנים. היין משקף 
את אופי החלקה עם “עומק” של שלושה בצירים, שכן לכל בציר יש מאפיינים הייחודיים לו והחיבור 

ביניהם יוצר יין עשיר ובעל מורכבות ארומטית.

המערה “גפנים בוגרות” מופק מחלקת קברנה סוביניון ייחודית אשר ניטעה בתחילת שנות השמונים 
נבצרים  בה  בוגרות  גפנים  כרם  לנו  הניב  השנים  לאורך  בכרם  המקצועי  הטיפול  זמרה.  בן  בכרם 
גיל הגפנים, בציר במועד אופטימאלי,  בין  יקב המערה. השילוב  יצירת  הענבים המרכיבים את פאר 
תהליכי ייצור מוקפדים ויישון של 24 חודשים בחביות עץ אלון צרפתי חדש תורמים כולם ליצירת יין 

מורכב, עוצמתי ובעל פוטנציאל התיישנות ארוך טווח.

בלב האזור הפסטוראלי של רכס הרי הכרמל הדרומי, שוכנת לה מערה עתיקת יומין שנחצבה אל 
תוך ההר עוד במאה ה-16. משנת 2000 ועד היום משמשת מערה זו כבית ליין לו קראנו על שמה - 
“המערה”. שילוב התנאים הטבעיים במערה של טמפרטורה נמוכה, לחות גבוהה, חושך ואפלוליות 

הפכו אותה למקום האידיאלי עבור תהליך ההתבגרות של יין המערה האיכותי.

המערהתלתן

המערה גפנים בוגרות
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סדרת הליקרים האיכותית מבית יקב בנימינה כוללת מגוון רב של טעמים וצבעים. כבר שנים 
וכתוספת  באפייה  מפתיעים,  קוקטיילים  ביצירת  היטב  משתלבים  שלנו  שהליקרים  רבות 

לקינוחים ומשקאות שונים. 

 ליקר בטעם אמרטו
ברקוד: 7290008807326

אחוז אלכוהול: 27%
נפח: 750 מ"ל

מס' בקבוקים בקרטון: 6

 ליקר בטעם תפוח
ברקוד: 7290011210199

אחוז אלכוהול: 17%
נפח:750 מ"ל

מס' בקבוקים בקרטון: 6

 ליקר בטעם קרם דה קסיס
ברקוד: 7290008807364

אחוז אלכוהול: 27%
נפח: 750 מ"ל

מס' בקבוקים בקרטון: 6

 ליקר בטעם אפרסק
ברקוד: 7290008807210

אחוז אלכוהול: 24%
נפח: 750 מ"ל

מס' בקבוקים בקרטון: 6

ליקר בטעם לימונצ'לו
ברקוד: 7290008807562

אחוז אלכוהול: 30%
נפח: 750 מ"ל

מס' בקבוקים בקרטון: 6

ליקר בטעם בננה
ברקוד: 7290008807333

אחוז אלכוהול: 27%
נפח: 750 מ"ל

מס' בקבוקים בקרטון: 6

ליקר בטעם שוקולד
ברקוד: 7290008807302

אחוז אלכוהול: 17%
נפח: 750 מ"ל

מס' בקבוקים בקרטון: 6

ליקר בטעם וישניאק
ברקוד: 7290008807319

אחוז אלכוהול: 27%
נפח: 750 מ"ל

מס' בקבוקים בקרטון: 6

ליקר טריפל-סק
ברקוד: 7290008807371

אחוז אלכוהול: 27%
נפח: 750 מ"ל

מס' בקבוקים בקרטון: 6
 ליקר 

בטעם לימונצ'לו

תאריך ייצור ועדיף להשתמש לפני מודפס 

בגב הבקבוק

תכולה 750 מ”ל 30% 
כהל בנפח

Limoncello Flavored
Liqueur

 ליקר 
טריפל סק

תאריך ייצור ועדיף להשתמש לפני מודפס 

בגב הבקבוק

תכולה 750 מ”ל 27% 

Triple Sec
Liqueur

 ליקר 
בטעם אמרטו

תאריך ייצור ועדיף להשתמש לפני מודפס 

בגב הבקבוק

תכולה 750 מ”ל 27% 

Amaretto Flavored
Liqueur

 ליקר 
בטעם וישניאק

תאריך ייצור ועדיף להשתמש לפני מודפס 

בגב הבקבוק

תכולה 750 מ”ל 27% 

Wishniak Flavored
Liqueur

 ליקר 

 בטעם 
קרם דה קסיס

תאריך ייצור ועדיף להשתמש לפני מודפס 

בגב הבקבוק

תכולה 750 מ”ל 27% 

Liqueur
Crème de Cassis

 ליקר 
בטעם שוקולד

תאריך ייצור ועדיף להשתמש לפני מודפס
תכולה 750 מ”ל 17% 

Chocolate Flavored
Liqueur

ליקריםליקרים

קטלוג מוצרי ייבוא
אלכוהול ומשקאות

אזהרה: צריכה מופרזת של אלכוהול מסכנת חיים ומזיקה לבריאות!
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סדרת למברוסקו לה מודנסה מיוצרת ע”י יקב משפחתי של משפחת ג׳קובצי יצרן וותיק מאז 
יין מבעבע חצי יבש, בעל  יין הלמברוסקו הינו  יינות הלמברוסקו, במודנה איטליה.  1958 של 

טעם פירותי ומרענן אשר יש להגישו צונן. בסדרה שלושה סוגים.

 למברוסקו לה מודנסה - אדום 
ברקוד: 8008920850424

אחוז אלכוהול: 7.5%
נפח: 750 מ”ל

מס’ בקבוקים בקרטון: 6 

למברוסקו לה מודנסה - לבן
ברקוד: 8008920850417

אחוז אלכוהול: 7.5%
נפח: 750 מ”ל

מס’ בקבוקים בקרטון: 6

למברוסקו לה מודנסה - רוזה
ברקוד: 8008920850431

אחוז אלכוהול: 7.5%
נפח: 750 מ”ל

מס’ בקבוקים בקרטון: 6 

לה מודנסהמבעבעים

 הנמל 40 
עראק, ישראל

ברקוד: 7290101531055
חומר גלם: דגנים

אחוז אלכוהול: 40%
מס’ זיקוקים: 2 

העראק החלק ביותר בקטגוריה
נפח: 700  מ”ל

מס’ בקבוקים בקרטון:  12

עראקים תיכון

עראק הנמל 40 הינו עראק ישראלי משובח המזוקק מדגנים מובחרים בשילוב 
תמציות אניס טבעיות ולאחר מכן עובר תהליך סינון כפול. הנמל 40 הינו עראק 
קל ונעים לשתייה, צלול, נקי ובעל ארומות עדינות מלווה נפלא לארוחת דגים 

על הגריל.
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לייבל 5 היינו הוויסקי המוביל בצרפת ובין 10 מותגי הוויסקי הסקוטי הנמכרים ביותר בעולם. 
לייבל 5 הוא בעל קצב הגידול במכירות הגבוה ביותר ב-3 השנים האחרונות יותר מכל וויסקי 
סקוטי אחר. המותג זכה בזכות איכותו במדליות בתחרויות הנחשבות בעולם. נחשב לוויסקי 

בעל התמורה הטובה ביותר למחיר.

 לייבל 5 - 18 שנה
וויסקי בלנדד, סקוטלנד
ברקוד: 3147690015406
 חומר גלם: שעורה וחיטה

אחוז אלכוהול: 40%
 מס’ זיקוקים: 2

יישון: לפחות 18 שנה בחביות 
עוצמתי אך חלק בצורה מפתיעה

נפח: 700 מ”ל
מס’ בקבוקים בקרטון: 6

 לייבל 5 - גולד הרטיאז’
וויסקי בלנדד, סקוטלנד
ברקוד: 5060116320978
 חומר גלם: שעורה וחיטה

אחוז אלכוהול: 40%
 מס’ זיקוקים: 2

יישון: לפחות 12 שנה בחביות
)כולל חביות בנות למעלה מ-20 שנה(

נפח: 700 מ”ל
מס’ בקבוקים בקרטון: 6

 לייבל 5 - 12 שנה
וויסקי בלנדד, סקוטלנד
ברקוד: 5060116320664
 חומר גלם: שעורה וחיטה

אחוז אלכוהול: 40%
 מס’ זיקוקים: 2

יישון: לפחות 12 שנה בחביות 
בעל איזון מושלם

נפח: 700 מ”ל
מס’ בקבוקים בקרטון: 6

בלנדד סקוטיוויסקי

חדש

31476900510083147697523904 3147690051206 31476977203033147690051107

לייבל 5 קלאסי בלאק
 וויסקי בלנדד, סקוטלנד 

 חומר גלם: שעורה וחיטה
אחוז אלכוהול: 40% 

 מס’ זיקוקים: 2
יישון: בין 9-3 שנים

נפח: 200 מ״ל / 700  מ״ל /  1 ליטר / 1.5 ליטר / 2 ליטר
מס’ בקבוקים בקרטון: 6/6/12/12/12/36

מתכון  בסיס  על  המיוצרת  איכותית,  וודקה  בצרפת.   1 מספר  הוודקה  מותג  הינו  פוליאקוב 
רוסי, חלקה וללא טעמי לוואי. זכתה להוקרה רבה בתחרויות הבינלאומיות הנחשבות ביותר.

 פוליאקוב קלאסי
 וודקה, צרפת 

ברקוד: 3147690061007
 חומר גלם: דגנים

אחוז אלכוהול: 37.5%
 מס’ זיקוקים: 3 בזיקוק רציף

נפח: 700 מ”ל
מס’ בקבוקים בקרטון: 6

 פוליאקוב סילבר
וודקה, צרפת

ברקוד: 3147699107584
 חומר גלם: דגנים

אחוז אלכוהול: 37.5%
 מס’ זיקוקים: 5 בזיקוק רציף

אחת הוודקות הטובות ביחס למחירה
נפח: 700 מ”ל

מס’ בקבוקים בקרטון: 6

פוליאקובוודקה
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של  מסורת  על  נשענת  בעולם,  הטובה  הצ’כית  הבירה  הינה  בודוואר  באדוויזר 
יותר מ-700 שנה. דגש בבחירת חומרי הגלם, מים נקיים ותהליכי בישול מוקפדים 
מעניקים לבירה גוף עגול, שלמות ואיזון. בירה באדוויזר נקראת על שם העיר בה 

היא מיוצרת בצ’כיה ונחשבת לבירה באדוויזר הכהה המקורית.

פרדל הינה הבירה הצ’כית האולטימטיבית. נוצרה ע”י מאות צרכנים צ’כים, 
המתאפיין  טעמה,  את  קבעו  אשר  לבירה,  ותשוקם  באהבתם  הידועים 
במרירות, בצבע הענברי העמוק ובקצפה הלבן כשלג. תמורה גבוהה למחיר 

בשל אחוז האלכוהול הנמוך יחסית 3.8%. 

באדוויזר בודוואר
 לאגר, צ’כיה 

ברקוד: 8594403110173
חומר גלם: כשות לתת שעורה

אחוז אלכוהול: 5%
בירה לאגר בהירה

נפח: 330 מ”ל
מס’ בקבוקים בקרטון: 24

פרדל
 לאגר, צ’כיה 

ברקוד: 8594403450903
חומר גלם: כשות לתת שעורה

אחוז אלכוהול: 3.8%
בירה לאגר בהירה

נפח: 500 מ”ל
מס’ בקבוקים בקרטון: 24

באדוויזר בודוואר )פחית( לאגר, צ’כיה
ברקוד: 8594403310115

חומר גלם: כשות לתת שעורה
אחוז אלכוהול: 5%
בירה לאגר בהירה

נפח: 500 מ”ל
מס’ פחיות בקרטון: 24

בירה פרדלבאדוויזר בודווארבירה


