
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 פירוט נושא מס'

 עם מרינדה שוק עוף בגריל שם המוצר 1
 ילדים קהל יעד 2

 (PP/קופסאת פוליפרופילן )CPET חמגשית ראשונית אריזה 3
 רכיבים 4

 
 ; מרינדה: מים, שמן קנולה, בצל טרי, שום כתוש, תבלינים, סילאן שוקיים פטם

 
ערכים תזונתיים  5

 גרם: 111 -ל
 231 אנרגיה )קק"ל(

 5.5 )גר'( השומניםסך 
 מתוכם

 
 

 2.1 חומצות שומן רוויות )גרם(     
 <5.5 שומן טרנס )גר'(     

 46 כולסטרול )מ"ג(     

 312 נתרן )מ"ג(

 5.0 פחמימות )גר'(

  מתוכן

 - סוכרים )גר'(  

 - כפיות סוכר  

 67.94 חלבון )גר'(

 

 לרי, חרדל ושומשוםעלול להכיל: גלוטן, ביצים, סויה, ס :אלרגנים 6

 יש לצרוך את המנה ביום האספקה בלבד.  חיי מדף 7
 מזון שלא נצרך ביום האספקה יש להשליך לפח. 

 מוצר זה מכיל עצמות. יש להיזהר בעת האכילה מפני חנק.  :אזהרות 8

, הוראות הגשה 9
 היגיינה וניקיון:

 

 פתיחת לאחר מיד תיעשה המנה הגשת ולכן סגורה, באריזה להגשה, ומוכנה חמה מגיעה המנה 
 הקופסא.

 כי לוודא יש ממים. ויבשים נקיים והאוכל ההגשה כלי כי לוודא יש ומים. בסבון ידיים לרחוץ יש 
 חפצים סיכות, יצירה, אביזרי סיכות, אבק, בוץ, )חול, שהוא לכלוך מכל נקיה המזון אכילת סביבת
 וכו'(. קטנים

 רית שומרוןהרבנות האזו - כשר בשרי :כשרות 11

 0002444א.ת. ברקן  6הענבר  :כתובת יצרן 11



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 פירוט נושא מס'

 חזה צלוי בגריל שם המוצר 1
 ילדים קהל יעד 2

 (PP/קופסאת פוליפרופילן )CPET חמגשית ראשונית אריזה 3
 רכיבים 4

 
 ( ; רוטב: מים, שמן קנולה, בצל, שום, תבלינים, מלח70%חזה הודו )

 
ים תזונתיים ערכ 5

 גרם: 111 -ל
 231 אנרגיה )קק"ל(

 3 )גר'( סך השומנים
 מתוכם

 
 

 7.10 חומצות שומן רוויות )גרם(     
 <5.5 שומן טרנס )גר'(     

 03.5 כולסטרול )מ"ג(     

 377 נתרן )מ"ג(

 5 פחמימות )גר'(

  מתוכן

 2 '(סוכרים )גר

 - כפיות סוכר

 37.53 חלבון )גר'(

 

 עלול להכיל: גלוטן, ביצים, סויה, סלרי, חרדל ושומשום :לרגניםא 6

 יש לצרוך את המנה ביום האספקה בלבד.  חיי מדף 7
 מזון שלא נצרך ביום האספקה יש להשליך לפח. 

 במוצר זה הושקו מירב המאמצים להרחקת עצמות, למרות זאת נוכחותן המועטה אפשרית  :אזהרות 8

, הוראות הגשה 9
 ה וניקיון:היגיינ

 

 פתיחת לאחר מיד תיעשה המנה הגשת ולכן סגורה, באריזה להגשה, ומוכנה חמה מגיעה המנה 
 הקופסא.

 כי לוודא יש ממים. ויבשים נקיים והאוכל ההגשה כלי כי לוודא יש ומים. בסבון ידיים לרחוץ יש 
 חפצים סיכות, ירה,יצ אביזרי סיכות, אבק, בוץ, )חול, שהוא לכלוך מכל נקיה המזון אכילת סביבת
 וכו'(. קטנים

 הרבנות האזורית שומרון - כשר בשרי :כשרות 11

 0002444א.ת. ברקן  6הענבר  :כתובת יצרן 11



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 פירוט נושא מס'

 שיפוד צלוי בגריל שם המוצר 1
 ילדים קהל יעד 2

 (PP/קופסאת פוליפרופילן )CPET חמגשית ראשונית אריזה 3
 רכיבים 4

 
 , תבליניםבצל, שום סילאן, ( ; רוטב: מים, שמן קנולה,655%פטם ) פילה

 
ערכים תזונתיים  5

 גרם: 111 -ל
 231 אנרגיה )קק"ל(

 3.35 )גר'( סך השומנים
 מתוכם

 
 

 7.10 חומצות שומן רוויות )גרם(     
 <5.5 שומן טרנס )גר'(     

 03.5 כולסטרול )מ"ג(     

 173 נתרן )מ"ג(

 5 )גר'(פחמימות 

  מתוכן

 7.1 סוכרים )גר'(  

 - כפיות סוכר  

 37.53 חלבון )גר'(

 

 עלול להכיל: גלוטן, ביצים, סויה, סלרי, חרדל ושומשום :אלרגנים 6

 יש לצרוך את המנה ביום האספקה בלבד.  חיי מדף 7
 מזון שלא נצרך ביום האספקה יש להשליך לפח. 

 המאמצים להרחקת עצמות, למרות זאת נוכחותן המועטה אפשריתבמוצר זה הושקו מירב  :אזהרות 8

, הוראות הגשה 9
 היגיינה וניקיון:

 

 פתיחת לאחר מיד תיעשה המנה הגשת לכן סגורה, באריזה להגשה, ומוכנה חמה מגיעה המנה 
 הקופסא.

 כי אלווד יש ממים. ויבשים נקיים והאוכל ההגשה כלי כי לוודא יש ומים. בסבון ידיים לרחוץ יש 
 חפצים סיכות, יצירה, אביזרי סיכות, אבק, בוץ, )חול, שהוא לכלוך מכל נקיה המזון אכילת סביבת
 וכו'(. קטנים

 הרבנות האזורית שומרון - כשר בשרי :כשרות 11

 0002444א.ת. ברקן  6הענבר  :כתובת יצרן 11



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 פירוט נושא מס'

 עוף מוקפץ צרשם המו 1
 ילדים קהל יעד 2

 (PP/קופסאת פוליפרופילן )CPET חמגשית ראשונית אריזה 3
 רכיבים 4

 
( ; רוטב: רוטב סויה, ציר ירקות )מים, גזר, בצל, סלרי, עלי דפנה, פלפל אנגלי(, מחית 70%חזה פטם )

 תבלינים. ירקות )מים,תפו"א, בטטה, גזר, בצל, קישוא(, קורנפלור, סילאן, שום כתוש, 
 

ערכים תזונתיים  5
 גרם: 111 -ל

 11 אנרגיה )קק"ל(

 3.5 )גר'( סך השומנים
 מתוכם

 
 

 7.10 חומצות שומן רוויות )גרם(     
 <5.5 שומן טרנס )גר'(     

 05 כולסטרול )מ"ג(     

 077 נתרן )מ"ג(

 6 פחמימות )גר'(

  מתוכן
 2 )גר'( סוכרים      
 7.11 כפיות סוכר      

 66 חלבון )גר'(

 

 עלול להכיל: גלוטן, ביצים, סויה, סלרי, חרדל ושומשום :אלרגנים 6

 יש לצרוך את המנה ביום האספקה בלבד.  חיי מדף 7
 מזון שלא נצרך ביום האספקה יש להשליך לפח. 

 שריתבמוצר זה הושקו מירב המאמצים להרחקת עצמות, למרות זאת נוכחותן המועטה אפ :אזהרות 8

, הוראות הגשה 9
 היגיינה וניקיון:

 

 פתיחת לאחר מיד תיעשה המנה הגשת לכן סגורה, באריזה להגשה, ומוכנה חמה מגיעה המנה 
 הקופסא.

 כי לוודא יש ממים. ויבשים נקיים והאוכל ההגשה כלי כי לוודא יש ומים. בסבון ידיים לרחוץ יש 
 חפצים סיכות, יצירה, אביזרי סיכות, אבק, בוץ, )חול, שהוא לכלוך מכל נקיה המזון אכילת סביבת
 וכו'(. קטנים

 הרבנות האזורית שומרון - כשר בשרי :כשרות 11

 0002444א.ת. ברקן  6הענבר  :כתובת יצרן 11



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 פירוט נושא מס'

 קציצות בקר שם המוצר 1
 ילדים קהל יעד 2

 (PP/קופסאת פוליפרופילן )CPET חמגשית ראשונית אריזה 3
 רכיבים 4

 
(, מים, בצל, חומוס מושרה, שעועית ירוקה, חלבון מן הצומח )סויה(, סיבים תזונתיים, 55%בשר ושומן )

 שמן צמחי )סויה(, עמילן, אפונה, מלח.
 

ערכים תזונתיים  5
 גרם: 111 -ל

 211 אנרגיה )קק"ל(

 65.5 )גר'( סך השומנים
 מתוכם

 
 

 0.1 חומצות שומן רוויות )גרם(     
 <5.5 שומן טרנס )גר'(     

 34 כולסטרול )מ"ג(     

 307 נתרן )מ"ג(

 65  פחמימות )גר'(

  מתוכן

 1.1 סוכרים )גר'(  

𝟏 כפיות סוכר  
𝟐⁄  

 64 חלבון )גר'(

 

 מכיל: סויה :אלרגנים 6
 עלול להכיל: חיטה)גלוטן(, שומשום, ביצים, דגים, סלרי, חרדל

 וך את המנה ביום האספקה בלבד. יש לצר חיי מדף 7
 מזון שלא נצרך ביום האספקה יש להשליך לפח. 

  :אזהרות 8

, הוראות הגשה 9
 היגיינה וניקיון:

 

 פתיחת לאחר מיד תיעשה המנה הגשת לכן סגורה, באריזה להגשה, ומוכנה חמה מגיעה המנה 
 הקופסא.

 כי לוודא יש ממים. ויבשים נקיים וכלוהא ההגשה כלי כי לוודא יש ומים. בסבון ידיים לרחוץ יש 
 חפצים סיכות, יצירה, אביזרי סיכות, אבק, בוץ, )חול, שהוא לכלוך מכל נקיה המזון אכילת סביבת
 וכו'(. קטנים

 הרבנות האזורית שומרון - כשר בשרי :כשרות 11

 0002444א.ת. ברקן  6הענבר  :כתובת יצרן 11



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 פירוט נושא מס'

 בולונז -בקר טחון  רשם המוצ 1
 ילדים קהל יעד 2

 (PP/קופסאת פוליפרופילן )CPET חמגשית ראשונית אריזה 3
 רכיבים 4

 
(, מחית ירקות )מים,תפו"א, בטטה, גזר, בצל, קישוא(, רכז עגבניות, ציר ירקות )מים, 655%בשר טחון )

 ליניםגזר, בצל, סלרי, עלי דפנה, פלפל אנגלי(, קורנפלור, סוכר, מלח, תב
 

ערכים תזונתיים  5
 גרם: 111 -ל

 203 אנרגיה )קק"ל(

 0.43 )גר'( סך השומנים
 מתוכם

 
 

 3.31 חומצות שומן רוויות )גרם(     
 <5.5 שומן טרנס )גר'(     

 35 כולסטרול )מ"ג(     

 077 נתרן )מ"ג(

 3.96  פחמימות )גר'(

  מתוכן

 1.1 סוכרים )גר'(  

𝟏 כפיות סוכר  
𝟐⁄  

 63.0 חלבון )גר'(

 

 עלול להכיל: גלוטן, ביצים, סויה, סלרי, חרדל ושומשום :אלרגנים 6

 יש לצרוך את המנה ביום האספקה בלבד.  חיי מדף 7
 מזון שלא נצרך ביום האספקה יש להשליך לפח. 

  :אזהרות 8

, הוראות הגשה 9
 היגיינה וניקיון:

 

 פתיחת לאחר מיד תיעשה המנה הגשת לכן סגורה, יזהבאר להגשה, ומוכנה חמה מגיעה המנה 
 הקופסא.

 כי לוודא יש ממים. ויבשים נקיים והאוכל ההגשה כלי כי לוודא יש ומים. בסבון ידיים לרחוץ יש 
 חפצים סיכות, יצירה, אביזרי סיכות, אבק, בוץ, )חול, שהוא לכלוך מכל נקיה המזון אכילת סביבת
 וכו'(. קטנים

 הרבנות האזורית שומרון - בשרי כשר :כשרות 11

 0002444א.ת. ברקן  6הענבר  :כתובת יצרן 11



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 פירוט נושא מס'

 מיני בורגר שם המוצר 1
 ילדים קהל יעד 2

 (PP/קופסאת פוליפרופילן )CPET חמגשית ראשונית אריזה 3
 רכיבים 4

 
פונה, סיבי שיבולת שועל(, שמן צמחי (, סיבים תזונתיים )סיבי א4%(, מים, שומן בקר )06%בשרבקר )

 )סויה(, חלבון מהצומח )סויה(, עמילן אפונה, תבלינים, מלח
 

ערכים תזונתיים  5
 גרם: 111 -ל

 213 אנרגיה )קק"ל(

 66.0 )גר'( סך השומנים
 מתוכם

 
 

 0.1 חומצות שומן רוויות )גרם(     
 <5.5 שומן טרנס )גר'(     

 60 כולסטרול )מ"ג(     

 317 נתרן )מ"ג(

 3.9  פחמימות )גר'(

  מתוכן

 7.0 סוכרים )גר'(  

𝟏 כפיות סוכר  
𝟒⁄  

 67 חלבון )גר'(

 

 מכיל: סויה :אלרגנים 6
 עלול להכיל: חיטה)גלוטן(, שומשום, ביצים, דגים, סלרי, חרדל

 יש לצרוך את המנה ביום האספקה בלבד.  חיי מדף 7
 ה יש להשליך לפח. מזון שלא נצרך ביום האספק

  :אזהרות 8

, הוראות הגשה 9
 היגיינה וניקיון:

 

 פתיחת לאחר מיד תיעשה המנה הגשת לכן סגורה, באריזה להגשה, ומוכנה חמה מגיעה המנה 
 הקופסא.

 כי לוודא יש ממים. ויבשים נקיים והאוכל ההגשה כלי כי לוודא יש ומים. בסבון ידיים לרחוץ יש 
 חפצים סיכות, יצירה, אביזרי סיכות, אבק, בוץ, )חול, שהוא לכלוך מכל קיהנ המזון אכילת סביבת
 וכו'(. קטנים

 הרבנות האזורית שומרון - כשר בשרי :כשרות 11

 0002444א.ת. ברקן  6הענבר  :כתובת יצרן 11



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 פירוט נושא מס'

 שניצל אמיתי אפוי שם המוצר 1
 ילדים קהל יעד 2

 (PP/קופסאת פוליפרופילן )CPET חמגשית ראשונית אריזה 3
 רכיבים 4

 
, מים, שמן צמחי, מלח סיבים תזונתיים )סיבי לבן )מכיל גלוטן( (, פירורי לחם וקמח חיטה44%חזה הודו )

  (, תבלינים )פפריקה, פלפל לבן(עמילן אפונה, מייצב טבעי )קרגינן הדרים(, חלבון חיטה )גלוטן(,
ערכים תזונתיים  5

 גרם: 111 -ל
 113 אנרגיה )קק"ל(

 66 )גר'( סך השומנים
 מתוכם

 
 

 3.2 חומצות שומן רוויות )גרם(     
 <5.5 שומן טרנס )גר'(     

 30 כולסטרול )מ"ג(     

 307 נתרן )מ"ג(

 66  פחמימות )גר'(

  מתוכן

 7.0 סוכרים )גר'(  

 - כפיות סוכר  

 69 חלבון )גר'(

 

 גלוטןמכיל:  :אלרגנים 6
 שומשום, סויה, סלרי, ביצים, דגים וחרדלעלול להכיל: 

 יש לצרוך את המנה ביום האספקה בלבד.  חיי מדף 7
 מזון שלא נצרך ביום האספקה יש להשליך לפח. 

 במוצר זה הושקו מירב המאמצים להרחקת עצמות, למרות זאת נוכחותן המועטה אפשרית :אזהרות 8

, הוראות הגשה 9
 יקיון:היגיינה ונ

 

 פתיחת לאחר מיד תיעשה המנה הגשת לכן סגורה, באריזה להגשה, ומוכנה חמה מגיעה המנה 
 הקופסא.

 כי לוודא יש ממים. ויבשים נקיים והאוכל ההגשה כלי כי לוודא יש ומים. בסבון ידיים לרחוץ יש 
 חפצים סיכות, יצירה, אביזרי סיכות, אבק, בוץ, )חול, שהוא לכלוך מכל נקיה המזון אכילת סביבת
 וכו'(. קטנים

 הרבנות האזורית שומרון - כשר בשרי :כשרות 11

 0002444א.ת. ברקן  6הענבר  :כתובת יצרן 11



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 פירוט נושא מס'

 צ'ונגו  שם המוצר 1
 ילדים קהל יעד 2

 (PP/קופסאת פוליפרופילן )CPET חמגשית ראשונית אריזה 3
 רכיבים 4

 
רורי לחם )מכיל גלוטן(, מים, שמן צמחי )סויה(, קמח חיטה )מכיל גלוטן(, קמח אורז, (, פי50%חזה הודו )

  סיבים תזונתיים, חומרי טעם וריח, צבע מאכל )תמצית פפריקה(
ערכים תזונתיים  5

 גרם: 111 -ל
 131 אנרגיה )קק"ל(

 66.5 )גר'( סך השומנים
 מתוכם

 
 

 3.3 חומצות שומן רוויות )גרם(     
 <5.5 שומן טרנס )גר'(     

 30 כולסטרול )מ"ג(     

 317 נתרן )מ"ג(

 69  פחמימות )גר'(

  מתוכן

 7.0 סוכרים )גר'(  

𝟏 כפיות סוכר  
𝟒⁄  

 64 חלבון )גר'(

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

   
 

 גלוטן, סלרי-מכיל: חיטה :אלרגנים 6
 עלול להכיל: שומשום, סויה, ביצים, דגים, חרדל.

 לצרוך את המנה ביום האספקה בלבד.  יש חיי מדף 7
 מזון שלא נצרך ביום האספקה יש להשליך לפח. 

 במוצר זה הושקו מירב המאמצים להרחקת עצמות, למרות זאת נוכחותן המועטה אפשרית :אזהרות 8

, הוראות הגשה 9
 היגיינה וניקיון:

 

 פתיחת לאחר מיד התיעש המנה הגשת לכן סגורה, באריזה להגשה, ומוכנה חמה מגיעה המנה 
 הקופסא.

 כי לוודא יש ממים. ויבשים נקיים והאוכל ההגשה כלי כי לוודא יש ומים. בסבון ידיים לרחוץ יש 
 חפצים סיכות, יצירה, אביזרי סיכות, אבק, בוץ, )חול, שהוא לכלוך מכל נקיה המזון אכילת סביבת
 וכו'(. קטנים

 הרבנות האזורית שומרון - כשר בשרי :כשרות 11

 0002444א.ת. ברקן  6הענבר  :כתובת יצרן 11



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 פירוט נושא מס'

 קציצות הודו שם המוצר 1
 ילדים קהל יעד 2

 (PP/קופסאת פוליפרופילן )CPET חמגשית ראשונית אריזה 3
 רכיבים 4

 
כיל גלוטן(, (, מים, שבבי בצל, סיבים תזונתיים, שמן צמחי )סויה(, פירורי לחם )מ90%בשר ושומן הודו)

 עמילן תפו"א, מלח, סוכרים, תבלינים חומרי טעם וריח
ערכים תזונתיים  5

 גרם: 111 -ל
 171 אנרגיה )קק"ל(

 66.0 )גר'( סך השומנים
 מתוכם

 
 

 3.0 חומצות שומן רוויות )גרם(     
 <5.5 שומן טרנס )גר'(     

 60 כולסטרול )מ"ג(     

 027 נתרן )מ"ג(

 0   (פחמימות )גר'

  מתוכן

 2.0 סוכרים )גר'(  

 - כפיות סוכר  

 64 חלבון )גר'(

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

   
 

 גלוטן, סלרי-מכיל: חיטה :אלרגנים 6
 עלול להכיל: שומשום, סויה, ביצים, דגים, חרדל.

 יש לצרוך את המנה ביום האספקה בלבד.  חיי מדף 7
 מזון שלא נצרך ביום האספקה יש להשליך לפח. 

 במוצר זה הושקו מירב המאמצים להרחקת עצמות, למרות זאת נוכחותן המועטה אפשרית :הרותאז 8

, הוראות הגשה 9
 היגיינה וניקיון:

 

 פתיחת לאחר מיד תיעשה המנה הגשת לכן סגורה, באריזה להגשה, ומוכנה חמה מגיעה המנה 
 הקופסא.

 כי לוודא יש ממים. ויבשים נקיים והאוכל ההגשה כלי כי לוודא יש ומים. בסבון ידיים לרחוץ יש 
 חפצים סיכות, יצירה, אביזרי סיכות, אבק, בוץ, )חול, שהוא לכלוך מכל נקיה המזון אכילת סביבת
 וכו'(. קטנים

 הרבנות האזורית שומרון - כשר בשרי :כשרות 11

 0002444א.ת. ברקן  6הענבר  :כתובת יצרן 11



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 פירוט נושא מס'

 בורגול שם המוצר 1
 ילדים קהל יעד 2

 (PP/קופסאת פוליפרופילן )CPET חמגשית ראשונית אריזה 3
 רכיבים 4

 
 , מים, ציר ירקות )מים, גזר, בצל, סלרי, עלי דפנה, פלפל אנגלי(, שמן קנולה, מלח, תבליניםבורגול

ערכים תזונתיים  5
 גרם: 111 -ל

 211 אנרגיה )קק"ל(

 6.43 )גר'( סך השומנים
 201 )מ"ג( נתרן

 33.33  פחמימות )גר'(

  מתוכן

 7.2 סוכרים )גר'(  

 - כפיות סוכר  

 6.40 חלבון )גר'(

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

   
 

 מכיל: גלוטן :אלרגנים 6
 ביצים, סויה, סלרי, שומשוםעלול להכיל: 

 יש לצרוך את המנה ביום האספקה בלבד.  חיי מדף 7
 לפח.  מזון שלא נצרך ביום האספקה יש להשליך

  :אזהרות 8

, הוראות הגשה 9
 היגיינה וניקיון:

 

 פתיחת לאחר מיד תיעשה המנה הגשת לכן סגורה, באריזה להגשה, ומוכנה חמה מגיעה המנה 
 הקופסא.

 כי לוודא יש ממים. ויבשים נקיים והאוכל ההגשה כלי כי לוודא יש ומים. בסבון ידיים לרחוץ יש 
 חפצים סיכות, יצירה, אביזרי סיכות, אבק, בוץ, )חול, שהוא וךלכל מכל נקיה המזון אכילת סביבת
 וכו'(. קטנים

 הרבנות האזורית שומרון - כשר בשרי :כשרות 11

 0002444א.ת. ברקן  6הענבר  :כתובת יצרן 11



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 פירוט נושא מס'

 קוסקוס מלא שם המוצר 1

 ילדים קהל יעד 2

 (PPפוליפרופילן ) /קופסאתCPET חמגשית ראשונית אריזה 3
 רכיבים 4

 
קוסקוס עם חיטה מלאה, מים, שמן קנולה, ציר ירקות )מים, גזר, בצל, סלרי, עלי דפנה, פלפל אנגלי(, 

  מלח, פלפל שחור
ערכים תזונתיים  5

 גרם: 111 -ל
 201 אנרגיה )קק"ל(

 5.3 )גר'( סך השומנים
 מתוכם

 
 

 <7.1 חומצות שומן רוויות )גרם(     
 <5.5 שומן טרנס )גר'(     

 5 כולסטרול )מ"ג(     

 103 נתרן )מ"ג(

 39.3  פחמימות )גר'(

  מתוכן

 - סוכרים )גר'(  

 - כפיות סוכר  

 5.76 חלבון )גר'(

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

   
 

 מכיל: גלוטן :אלרגנים 6
 עלול להכיל: ביצים, סויה, סלרי, שומשום.

 האספקה בלבד. יש לצרוך את המנה ביום  חיי מדף 7
 מזון שלא נצרך ביום האספקה יש להשליך לפח. 

  :אזהרות 8

, הוראות הגשה 9
 היגיינה וניקיון:

 

 פתיחת לאחר מיד תיעשה המנה הגשת לכן סגורה, באריזה להגשה, ומוכנה חמה מגיעה המנה 
 הקופסא.

 כי לוודא יש ממים. ויבשים נקיים והאוכל ההגשה כלי כי לוודא יש ומים. בסבון ידיים לרחוץ יש 
 חפצים סיכות, יצירה, אביזרי סיכות, אבק, בוץ, )חול, שהוא לכלוך מכל נקיה המזון אכילת סביבת
 וכו'(. קטנים

 הרבנות האזורית שומרון - כשר בשרי :כשרות 11

 0002444א.ת. ברקן  6הענבר  :כתובת יצרן 11



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 פירוט נושא מס'

 תפסטה מלאה חלקי שם המוצר 1
 ילדים קהל יעד 2

 (PP/קופסאת פוליפרופילן )CPET חמגשית ראשונית אריזה 3
 רכיבים 4

 
 מלאה, מים, מלח, שמן טימין  55%פסטה 

ערכים תזונתיים  5
 גרם: 111 -ל

 213 אנרגיה )קק"ל(

 3.94 )גר'( סך השומנים
 מתוכם

 
 

 7.30 חומצות שומן רוויות )גרם(     
 <5.5 שומן טרנס )גר'(     

 5 כולסטרול )מ"ג(     

 20 נתרן )מ"ג(

 39.56  פחמימות )גר'(

  מתוכן

 2.0 סוכרים )גר'(  

 - כפיות סוכר  

 6.03 חלבון )גר'(

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

   
 

 מכיל: גלוטן :אלרגנים 6
 עלול להכיל: ביצים, סויה, סלרי, שומשום

 יש לצרוך את המנה ביום האספקה בלבד.  חיי מדף 7
 ן שלא נצרך ביום האספקה יש להשליך לפח. מזו

  :אזהרות 8

, הוראות הגשה 9
 היגיינה וניקיון:

 

 פתיחת לאחר מיד תיעשה המנה הגשת לכן סגורה, באריזה להגשה, ומוכנה חמה מגיעה המנה 
 הקופסא.

 יכ לוודא יש ממים. ויבשים נקיים והאוכל ההגשה כלי כי לוודא יש ומים. בסבון ידיים לרחוץ יש 
 חפצים סיכות, יצירה, אביזרי סיכות, אבק, בוץ, )חול, שהוא לכלוך מכל נקיה המזון אכילת סביבת
 וכו'(. קטנים

 הרבנות האזורית שומרון - כשר בשרי :כשרות 11

 0002444א.ת. ברקן  6הענבר  :כתובת יצרן 11



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 פירוט נושא מס'

 אפויים אורזפתיתים  שם המוצר 1
 לדיםי קהל יעד 2

 (PP/קופסאת פוליפרופילן )CPET חמגשית ראשונית אריזה 3
 רכיבים 4

 
, שמן קנולה, ציר ירקות )מים, גזר, בצל, סלרי, עלי דפנה, פלפל אנגלי(, מים, אורז בן גוריון פתיתים

  בצל, מלח, תבלינים
ערכים תזונתיים  5

 גרם: 111 -ל
 171 אנרגיה )קק"ל(

 6.46 )גר'( סך השומנים
 וכםמת

 
 

 7.01 חומצות שומן רוויות )גרם(     
 <5.5 שומן טרנס )גר'(     

 5 כולסטרול )מ"ג(     

 200 נתרן )מ"ג(

  35  פחמימות )גר'(

  מתוכן

 7.0 סוכרים )גר'(  

 - כפיות סוכר  

 5.04 חלבון )גר'(

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

   
 

 מכיל: גלוטן :אלרגנים 6
 לרי, שומשוםעלול להכיל: ביצים, סויה, ס

 יש לצרוך את המנה ביום האספקה בלבד.  חיי מדף 7
 מזון שלא נצרך ביום האספקה יש להשליך לפח. 

  :אזהרות 8

, הוראות הגשה 9
 היגיינה וניקיון:

 

 פתיחת לאחר מיד תיעשה המנה הגשת לכן סגורה, באריזה להגשה, ומוכנה חמה מגיעה המנה 
 הקופסא.

 כי לוודא יש ממים. ויבשים נקיים והאוכל ההגשה כלי כי לוודא יש ים.ומ בסבון ידיים לרחוץ יש 
 חפצים סיכות, יצירה, אביזרי סיכות, אבק, בוץ, )חול, שהוא לכלוך מכל נקיה המזון אכילת סביבת
 וכו'(. קטנים

 הרבנות האזורית שומרון - כשר בשרי :כשרות 11

 0002444א.ת. ברקן  6הענבר  :כתובת יצרן 11



 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 פירוט נושא מס'

 פתיתים מפתול שם המוצר 1
 ילדים קהל יעד 2

 (PP/קופסאת פוליפרופילן )CPET חמגשית ראשונית אריזה 3
 רכיבים 4

 
שמן קנולה, מלח,  ,ציר ירקות )מים, גזר, בצל, סלרי, עלי דפנה, פלפל אנגלי(פתיתים מפתול, מים, 

 תבלינים 
ערכים תזונתיים  5

 :גרם 111 -ל
 377 אנרגיה )קק"ל(

 5 )גר'( סך השומנים
 מתוכם

 
 

 7.1 חומצות שומן רוויות )גרם(     
 <5.5 שומן טרנס )גר'(     

 5 כולסטרול )מ"ג(     

 217 נתרן )מ"ג(

 53  פחמימות )גר'(

  מתוכן

 7.0 סוכרים )גר'(  

 - כפיות סוכר  

 9 חלבון )גר'(

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

   
 

 מכיל: גלוטן :אלרגנים 6
 עלול להכיל: ביצים, סויה, סלרי, שומשום

 יש לצרוך את המנה ביום האספקה בלבד.  חיי מדף 7
 מזון שלא נצרך ביום האספקה יש להשליך לפח. 

  :אזהרות 8

, הוראות הגשה 9
 היגיינה וניקיון:

 

 פתיחת לאחר מיד תיעשה המנה הגשת לכן סגורה, באריזה להגשה, ומוכנה חמה מגיעה המנה 
 הקופסא.

 כי לוודא יש ממים. ויבשים נקיים והאוכל ההגשה כלי כי לוודא יש ומים. בסבון ידיים לרחוץ יש 
 חפצים סיכות, יצירה, אביזרי סיכות, אבק, בוץ, )חול, שהוא לכלוך מכל נקיה המזון אכילת סביבת
 וכו'(. קטנים

 הרבנות האזורית שומרון - כשר בשרי :כשרות 11

 0002444א.ת. ברקן  6הענבר  :יצרן כתובת 11



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 פירוט נושא מס'

 אורז לבן משולב מלא שם המוצר 1
 ילדים קהל יעד 2

 (PP/קופסאת פוליפרופילן )CPET חמגשית ראשונית אריזה 3
 רכיבים 4

 
ולה, , שמן קנציר ירקות )מים, גזר, בצל, סלרי, עלי דפנה, פלפל אנגלי(מים, אורז לבן, אורז מלא, 

 מלח, פלפל לבן

  
ערכים תזונתיים  5

 גרם: 111 -ל
 200 אנרגיה )קק"ל(

 3.53 )גר'( סך השומנים
 מתוכם

 
 

 7.31 חומצות שומן רוויות )גרם(     
 <5.5 שומן טרנס )גר'(     

 5 כולסטרול )מ"ג(     

 373 נתרן )מ"ג(

  33  פחמימות )גר'(

  מתוכן

 7.2 סוכרים )גר'(  

 - יות סוכרכפ  

 3.43 חלבון )גר'(

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

   
 

 עלול להכיל: ביצים, סויה, סלרי, שומשום, גלוטן :אלרגנים 6

 יש לצרוך את המנה ביום האספקה בלבד.  חיי מדף 7
 מזון שלא נצרך ביום האספקה יש להשליך לפח. 

  :אזהרות 8

, הוראות הגשה 9
 היגיינה וניקיון:

 

 פתיחת לאחר מיד תיעשה המנה הגשת לכן סגורה, באריזה להגשה, נהומוכ חמה מגיעה המנה 
 הקופסא.

 כי לוודא יש ממים. ויבשים נקיים והאוכל ההגשה כלי כי לוודא יש ומים. בסבון ידיים לרחוץ יש 
 חפצים סיכות, יצירה, אביזרי סיכות, אבק, בוץ, )חול, שהוא לכלוך מכל נקיה המזון אכילת סביבת
 וכו'(. קטנים

 הרבנות האזורית שומרון - כשר בשרי :כשרות 11

 0002444א.ת. ברקן  6הענבר  :כתובת יצרן 11



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 פירוט נושא מס'

 אורז צהוב שם המוצר 1
 ילדים קהל יעד 2

 (PP/קופסאת פוליפרופילן )CPET חמגשית ראשונית אריזה 3
 רכיבים 4

 
, שמן קנולה, בצל, סלרי, עלי דפנה, פלפל אנגלי(ציר ירקות )מים, גזר, מים, אורז לבן, אורז מלא, 
 מלח, כורכום, פלפל לבן

  
ערכים תזונתיים  5

 גרם: 111 -ל
 200 אנרגיה )קק"ל(

 3.53 )גר'( סך השומנים
 מתוכם

 
 

 7.31 חומצות שומן רוויות )גרם(     
 <5.5 שומן טרנס )גר'(     

 5 כולסטרול )מ"ג(     

 373 נתרן )מ"ג(

  33  מות )גר'(פחמי

  מתוכן

 7.2 סוכרים )גר'(  

 - כפיות סוכר  

 3.43 חלבון )גר'(

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

   
 

 עלול להכיל: ביצים, סויה, סלרי, שומשום, גלוטן :אלרגנים 6

 יש לצרוך את המנה ביום האספקה בלבד.  חיי מדף 7
 מזון שלא נצרך ביום האספקה יש להשליך לפח. 

  :אזהרות 8

, ראות הגשההו 9
 היגיינה וניקיון:

 

 פתיחת לאחר מיד תיעשה המנה הגשת לכן סגורה, באריזה להגשה, ומוכנה חמה מגיעה המנה 
 הקופסא.

 כי לוודא יש ממים. ויבשים נקיים והאוכל ההגשה כלי כי לוודא יש ומים. בסבון ידיים לרחוץ יש 
 חפצים סיכות, יצירה, אביזרי סיכות, אבק, בוץ, )חול, שהוא לכלוך מכל נקיה המזון אכילת סביבת
 וכו'(. קטנים

 הרבנות האזורית שומרון - כשר בשרי :כשרות 11

 0002444א.ת. ברקן  6הענבר  :כתובת יצרן 11



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 פירוט נושא מס'

 מג'דרה שם המוצר 1
 ילדים קהל יעד 2

 (PP/קופסאת פוליפרופילן )CPET חמגשית ראשונית אריזה 3
 רכיבים 4

 
, שמן ציר ירקות )מים, גזר, בצל, סלרי, עלי דפנה, פלפל אנגלי(מים, אורז לבן, עדשים ירוקות, בצל, 
 קנולה, מלח, תבלינים, שום כתוש

  
ערכים תזונתיים  5

 גרם: 111 -ל
 200 אנרגיה )קק"ל(

 3.53 )גר'( סך השומנים
 מתוכם

 
 

 7.31 חומצות שומן רוויות )גרם(     
 <5.5 ס )גר'(שומן טרנ     

 5 כולסטרול )מ"ג(     

 373 נתרן )מ"ג(

  33  פחמימות )גר'(

  מתוכן

 2 סוכרים )גר'(  

 - כפיות סוכר  

 3.43 חלבון )גר'(

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

   
 

 עלול להכיל: ביצים, סויה, סלרי, שומשום, גלוטן :אלרגנים 6

 יש לצרוך את המנה ביום האספקה בלבד.  חיי מדף 7
 שלא נצרך ביום האספקה יש להשליך לפח.  מזון

  :אזהרות 8

, הוראות הגשה 9
 היגיינה וניקיון:

 

 פתיחת לאחר מיד תיעשה המנה הגשת לכן סגורה, באריזה להגשה, ומוכנה חמה מגיעה המנה 
 הקופסא.

 כי לוודא יש ממים. ויבשים נקיים והאוכל ההגשה כלי כי לוודא יש ומים. בסבון ידיים לרחוץ יש 
 חפצים סיכות, יצירה, אביזרי סיכות, אבק, בוץ, )חול, שהוא לכלוך מכל נקיה המזון אכילת סביבת
 וכו'(. קטנים

 הרבנות האזורית שומרון - כשר בשרי :כשרות 11

 0002444א.ת. ברקן  6הענבר  :כתובת יצרן 11



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 פירוט נושא מס'

 קינואה שם המוצר 1
 ילדים קהל יעד 2

 (PP/קופסאת פוליפרופילן )CPET חמגשית ראשונית אריזה 3
 רכיבים 4

 
ציר ירקות )מים, גזר, בצל, סלרי, עלי דפנה, פלפל  בצל, ,שמן קנולה, מים, קינואה, גזר, קישואים, 

 פלפל לבן מלח, שום כתוש, ,אנגלי(

  
 

ערכים תזונתיים  5
 גרם: 111 -ל

 211 אנרגיה )קק"ל(

 4 )גר'( סך השומנים
 מתוכם

 
 

 7.0 חומצות שומן רוויות )גרם(     
 <5.5 שומן טרנס )גר'(     

 5 כולסטרול )מ"ג(     

 371 נתרן )מ"ג(

  30  פחמימות )גר'(

  מתוכן

 7 סוכרים )גר'(  

 - כפיות סוכר  

 4 חלבון )גר'(

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

   
 

 עלול להכיל: ביצים, סויה, סלרי, שומשום, גלוטן :אלרגנים 6

 יש לצרוך את המנה ביום האספקה בלבד.  חיי מדף 7
 מזון שלא נצרך ביום האספקה יש להשליך לפח. 

  :אזהרות 8

, הוראות הגשה 9
 היגיינה וניקיון:

 

 פתיחת לאחר מיד תיעשה המנה הגשת לכן סגורה, באריזה להגשה, ומוכנה חמה מגיעה המנה 
 הקופסא.

 כי לוודא יש ממים. ויבשים נקיים והאוכל ההגשה כלי יכ לוודא יש ומים. בסבון ידיים לרחוץ יש 
 חפצים סיכות, יצירה, אביזרי סיכות, אבק, בוץ, )חול, שהוא לכלוך מכל נקיה המזון אכילת סביבת
 וכו'(. קטנים

 הרבנות האזורית שומרון - כשר בשרי :כשרות 11

 0002444א.ת. ברקן  6הענבר  :כתובת יצרן 11



 

 

 

 

 

 

 

 

 וטפיר נושא מס'

 ברוטב עגבניות שעועית ירוקה שם המוצר 1
 .ילדים קהל יעד 2

 (PP/קופסאת פוליפרופילן )CPET חמגשית ראשונית אריזה 3
 רכיבים 4

 
מחית ירקות , ציר ירקות )מים, גזר, בצל, סלרי, עלי דפנה, פלפל אנגלי(שעועית ירוקה, 

 , שום כתוש, קורנפלור, תבלינים(, רכז עגבניות, מלח)מים,תפו"א, בטטה, גזר, בצל, קישוא

 
  

 
ערכים תזונתיים  5

 גרם: 111 -ל
 10 אנרגיה )קק"ל(

 5.67 )גר'( סך השומנים
 213 נתרן )מ"ג(

  6.7  פחמימות )גר'(

  מתוכן

 2.1 סוכרים )גר'(  

 - כפיות סוכר  

 6.43 חלבון )גר'(

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

   
 

 סלרי, שומשום, גלוטןעלול להכיל: ביצים, סויה,  :אלרגנים 6

 יש לצרוך את המנה ביום האספקה בלבד.  חיי מדף 7
 מזון שלא נצרך ביום האספקה יש להשליך לפח. 

  אזהרות: 8

, הוראות הגשה 9
 היגיינה וניקיון:

 

 פתיחת לאחר מיד תיעשה המנה הגשת לכן סגורה, באריזה להגשה, ומוכנה חמה מגיעה המנה 
 הקופסא.

 כי לוודא יש ממים. ויבשים נקיים והאוכל ההגשה כלי כי לוודא יש ומים. בסבון ידיים לרחוץ יש 
 חפצים סיכות, יצירה, אביזרי סיכות, אבק, בוץ, )חול, שהוא לכלוך מכל נקיה המזון אכילת סביבת
 וכו'(. קטנים

 הרבנות האזורית שומרון - כשר בשרי :כשרות 11

 0002444א.ת. ברקן  6הענבר  :כתובת יצרן 11



 

 

 

 

 

 

 

 

 פירוט נושא מס'

 ברוטב עגבניות לבנהשעועית  שם המוצר 1
 ילדים קהל יעד 2

 (PP/קופסאת פוליפרופילן )CPET חמגשית ראשונית אריזה 3
 רכיבים 4

 
מחית ירקות , ציר ירקות )מים, גזר, בצל, סלרי, עלי דפנה, פלפל אנגלי(, לבנהשעועית 

 , תבלינים(, רכז עגבניות, מלח, שום כתוש, סוכר)מים,תפו"א, בטטה, גזר, בצל, קישוא

 
  

 
ערכים תזונתיים  5

 גרם: 111 -ל
 13 אנרגיה )קק"ל(

 5.55 )גר'( סך השומנים
 201 נתרן )מ"ג(

  64.33  פחמימות )גר'(

  מתוכן

 7.1 סוכרים )גר'(  

 - כפיות סוכר  

 5.46 חלבון )גר'(

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

   
 

 יל: ביצים, סויה, סלרי, שומשום, גלוטןעלול להכ :אלרגנים 6

 יש לצרוך את המנה ביום האספקה בלבד.  חיי מדף 7
 מזון שלא נצרך ביום האספקה יש להשליך לפח. 

  אזהרות: 8

, הוראות הגשה 9
 היגיינה וניקיון:

 

 פתיחת לאחר מיד תיעשה המנה הגשת לכן סגורה, באריזה להגשה, ומוכנה חמה מגיעה המנה 
 .הקופסא

 כי לוודא יש ממים. ויבשים נקיים והאוכל ההגשה כלי כי לוודא יש ומים. בסבון ידיים לרחוץ יש 
 חפצים סיכות, יצירה, אביזרי סיכות, אבק, בוץ, )חול, שהוא לכלוך מכל נקיה המזון אכילת סביבת
 וכו'(. קטנים

 הרבנות האזורית שומרון - כשר בשרי :כשרות 11

 0002444א.ת. ברקן  6הענבר  :כתובת יצרן 11



 

 

 

 

 

 

 

 

 פירוט נושא מס'

 תבשיל עדשים שם המוצר 1
 ילדים קהל יעד 2

 (PP/קופסאת פוליפרופילן )CPET חמגשית ראשונית אריזה 3
 רכיבים 4

 
מחית ירקות , ציר ירקות )מים, גזר, בצל, סלרי, עלי דפנה, פלפל אנגלי(, עדשים ירוקות

 קונרפלור, מלח, שום כיתוש, תבלינים(, שוא)מים,תפו"א, בטטה, גזר, בצל, קי

 
  

 
ערכים תזונתיים  5

 גרם: 111 -ל
 01 אנרגיה )קק"ל(

 5.49 )גר'( סך השומנים
 200 נתרן )מ"ג(

  66.5  פחמימות )גר'(

  מתוכן

 2.0 סוכרים )גר'(  

 - כפיות סוכר  

 5.30 חלבון )גר'(

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

   
 

 צים, סויה, סלרי, שומשום, גלוטןעלול להכיל: בי :אלרגנים 6

 יש לצרוך את המנה ביום האספקה בלבד.  חיי מדף 7
 מזון שלא נצרך ביום האספקה יש להשליך לפח. 

  אזהרות: 8

, הוראות הגשה 9
 היגיינה וניקיון:

 

 פתיחת לאחר מיד תיעשה המנה הגשת לכן סגורה, באריזה להגשה, ומוכנה חמה מגיעה המנה 
 הקופסא.

 כי לוודא יש ממים. ויבשים נקיים והאוכל ההגשה כלי כי לוודא יש ומים. בסבון ידיים רחוץל יש 
 חפצים סיכות, יצירה, אביזרי סיכות, אבק, בוץ, )חול, שהוא לכלוך מכל נקיה המזון אכילת סביבת
 וכו'(. קטנים

 הרבנות האזורית שומרון - כשר בשרי :כשרות 11

 0002444ברקן  א.ת. 6הענבר  :כתובת יצרן 11



 

 

 

 

 

 

 
 

 פירוט נושא מס'

 תבשיל חומוס שם המוצר 1
 ילדים קהל יעד 2

 (PP/קופסאת פוליפרופילן )CPET חמגשית ראשונית אריזה 3
 רכיבים 4

 
מחית ירקות , ציר ירקות )מים, גזר, בצל, סלרי, עלי דפנה, פלפל אנגלי(, גרגירי חומוס

 מלח, קורנפלור, שום כיתוש, תבלינים (,)מים,תפו"א, בטטה, גזר, בצל, קישוא

 
  

 
ערכים תזונתיים  5

 גרם: 111 -ל
 00 אנרגיה )קק"ל(

 5.6 )גר'( סך השומנים
 170 נתרן )מ"ג(

  64.5  פחמימות )גר'(

  מתוכן

 - סוכרים )גר'(  

 − כפיות סוכר  

 6.9 חלבון )גר'(

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

   
 

 , סלרי, שומשום, גלוטןעלול להכיל: ביצים, סויה :אלרגנים 6

 יש לצרוך את המנה ביום האספקה בלבד.  חיי מדף 7
 מזון שלא נצרך ביום האספקה יש להשליך לפח. 

  אזהרות: 8

, הוראות הגשה 9
 היגיינה וניקיון:

 

 פתיחת לאחר מיד תיעשה המנה הגשת לכן סגורה, באריזה להגשה, ומוכנה חמה מגיעה המנה 
 הקופסא.

 כי לוודא יש ממים. ויבשים נקיים והאוכל ההגשה כלי כי לוודא יש ומים. בסבון םידיי לרחוץ יש 
 חפצים סיכות, יצירה, אביזרי סיכות, אבק, בוץ, )חול, שהוא לכלוך מכל נקיה המזון אכילת סביבת
 וכו'(. קטנים

 הרבנות האזורית שומרון - כשר בשרי :כשרות 11

 0002444א.ת. ברקן  6הענבר  :כתובת יצרן 11



 

 

 

 

 

 

 

 פירוט נושא מס'

 קציצות עדשים וירקות טבעוני שם המוצר 1
 ילדים קהל יעד 2

 (PP/קופסאת פוליפרופילן )CPET חמגשית ראשונית אריזה 3
 רכיבים 4

 
(, מים, שמן 7%(, בצל )7%(, כרוב מבושל )63%(, גזר מבושל )60%עדשים כתומות מבושלות )

(, 3%תפו"א, פירורי לחם )מכיל גלוטן(, קמח חיטה )מכיל גלוטן(, פטרוזיליה )ולה, שבבי ו/או קנ
 מלח, תבלינים, חומר תפיחה )סודיום ביקרבונט(אבקת סויה, פתיתי סויה, 

 
  

 
ערכים תזונתיים  5

 גרם: 111 -ל
 207 אנרגיה )קק"ל(

 3.4 )גר'( סך השומנים
 מתוכם

 
 

 7.1 גרם(חומצות שומן רוויות )     
 <5.5 שומן טרנס )גר'(     

 5 כולסטרול )מ"ג(     

 332 נתרן )מ"ג(

 35.4 פחמימות )גר'(

  מתוכן

 1.1 סוכרים )גר'(  

𝟏 כפיות סוכר  
𝟐⁄  

 63.3 חלבון )גר'(

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

   
 

 חיטה, סויה-מכיל: גלוטן :אלרגנים 6
 עלול להכיל: סלרי, ביצים, שומשום, שקדים

 יש לצרוך את המנה ביום האספקה בלבד.  חיי מדף 7
 מזון שלא נצרך ביום האספקה יש להשליך לפח. 

  אזהרות: 8

, הוראות הגשה 9
 היגיינה וניקיון:

 

 פתיחת לאחר מיד תיעשה המנה הגשת לכן סגורה, באריזה להגשה, ומוכנה חמה מגיעה המנה 
 הקופסא.

 כי לוודא יש ממים. ויבשים נקיים והאוכל ההגשה כלי כי לוודא יש ומים. בסבון ידיים לרחוץ יש 
 חפצים סיכות, יצירה, אביזרי סיכות, אבק, בוץ, )חול, שהוא לכלוך מכל נקיה המזון אכילת סביבת
 וכו'(. קטנים

 הרבנות האזורית שומרון - כשר בשרי :כשרות 11

 0002444א.ת. ברקן  6הענבר  :כתובת יצרן 11



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 טפירו נושא מס'

 קציצות בורגול שם המוצר 1
 ילדים קהל יעד 2

 (PP/קופסאת פוליפרופילן )CPET חמגשית ראשונית אריזה 3
 רכיבים 4

 
()מים, גזר 65%(, מכיל גלוטן(, גזר לאחר שחזור )64%()מים, בורגול)66%בורגול לאחר שחזור )

פו"א, פרורי לחם )מגיל (, ת6%(, כרוב יבש לאחר שיחזור )מים, כרוב יבש 6%קוביות מיובשות 
(, מלח, 95%גלוטן חיטה(, קמח חיטה )מכיל גלוטן חיטה(, שמן סויה, פתיתי סויה )חלבון 

 תבלינים
ערכים תזונתיים  5

 גרם: 111 -ל
 202 אנרגיה )קק"ל(

 3.0 )גר'( סך השומנים
 מתוכם

 
 

 7.0 חומצות שומן רוויות )גרם(     
 <5.5 שומן טרנס )גר'(     

 5 כולסטרול )מ"ג(     

 331 נתרן )מ"ג(

  35.5  פחמימות )גר'(

  מתוכן

 3.0 סוכרים )גר'(  

 2 כפיות סוכר  

 63.6 חלבון )גר'(

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

   
 

 חיטה, סויה-מכיל: גלוטן :אלרגנים 6
 עלול להכיל: סלרי, ביצים, שומשום , אגוזים)שקדים(

 בלבד.  יש לצרוך את המנה ביום האספקה חיי מדף 7
 מזון שלא נצרך ביום האספקה יש להשליך לפח. 

  אזהרות: 8

, הוראות הגשה 9
 היגיינה וניקיון:

 

 פתיחת לאחר מיד תיעשה המנה הגשת לכן סגורה, באריזה להגשה, ומוכנה חמה מגיעה המנה 
 הקופסא.

 כי לוודא יש ממים. ויבשים נקיים והאוכל ההגשה כלי כי לוודא יש ומים. בסבון ידיים לרחוץ יש 
 חפצים סיכות, יצירה, אביזרי סיכות, אבק, בוץ, )חול, שהוא לכלוך מכל נקיה המזון אכילת סביבת
 וכו'(. קטנים

 הרבנות האזורית שומרון - כשר בשרי :כשרות 11

 0002444א.ת. ברקן  6הענבר  :כתובת יצרן 11



 

 

 

 

 

 

 

 

 פירוט נושא מס'

 תקציצות קינואה  וחמוציו שם המוצר 1
 ילדים קהל יעד 2

 (PP/קופסאת פוליפרופילן )CPET חמגשית ראשונית אריזה 3
 רכיבים 4

 
(, מים, חמוציות 7%(, בצל )7%(, כרוב מבושל )66%(, גזר מבושל )63%קינואה מבושלת )

()חמוציות, סוכר, שמן חמניות(, שמנים צמחיים)סויה, קנולה(, שבבי תפו"א, חומצת לימון 6%)
ת חומציות(, פירורי לחם )קמח חיטה, מכיל גלוטן(, שמרים, קמח חיטה )מכיל )כחומר מווס

(, פתיתי סויה, מלח, תבלינים, סודה לשתיה )מווסתי חומציות: סודיום 3%גלוטן(, פטרוזיליה )
 ביקרבונט(

ערכים תזונתיים  5
 גרם: 111 -ל

 201 אנרגיה )קק"ל(

 5.9 )גר'( סך השומנים
 מתוכם

 
 

 7.1 שומן רוויות )גרם(חומצות      
 <5.5 שומן טרנס )גר'(     

 5 כולסטרול )מ"ג(     

 371 נתרן )מ"ג(

 34.7  פחמימות )גר'(

  מתוכן

 1.0 סוכרים )גר'(  

𝟏𝟏 כפיות סוכר   𝟐⁄  

 5.6 חלבון )גר'(

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

   
 

 חיטה, סויה-מכיל: גלוטן :אלרגנים 6
 משום, אגוזים )שקדים(עלול להכיל: סלרי, ביצים, שו

 יש לצרוך את המנה ביום האספקה בלבד.  חיי מדף 7
 מזון שלא נצרך ביום האספקה יש להשליך לפח. 

  אזהרות: 8

, הוראות הגשה 9
 היגיינה וניקיון:

 

 פתיחת לאחר מיד תיעשה המנה הגשת לכן סגורה, באריזה להגשה, ומוכנה חמה מגיעה המנה 
 הקופסא.

 כי לוודא יש ממים. ויבשים נקיים והאוכל ההגשה כלי כי לוודא יש ומים. בסבון ידיים לרחוץ יש 
 חפצים סיכות, יצירה, אביזרי סיכות, אבק, בוץ, )חול, שהוא לכלוך מכל נקיה המזון אכילת סביבת
 וכו'(. קטנים

 הרבנות האזורית שומרון - כשר בשרי :כשרות 11

 0002444א.ת. ברקן  6הענבר  :כתובת יצרן 11



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 פירוט נושא מס'

 בולונז צמחי שם המוצר 1
 ילדים קהל יעד 2

 (PP/קופסאת פוליפרופילן )CPET חמגשית ראשונית אריזה 3
 רכיבים 4

 
(, 0%(, רסק עגבניות, מחית ירקות )מים, גזר טרי מבושל )65%מים, חלבון סויה צמחי מרוכז )

(, מלח, תבלינים(, ציר 3%(, סלרי אמריקאי )0%(, בטטה )0%(, תפו"א )0%(, קישוא )0%בצל )
, שמן קנולה, 65%ירקות, עמילן תירס, מלח, סוכר, שום כתוש משוחזר) מים, שום פלחים יבש 

 מלח(, תבלינים. 
ערכים תזונתיים  5

 גרם: 111 -ל
 07 אנרגיה )קק"ל(

 6 )גר'( סך השומנים
 317 נתרן )מ"ג(

 5 פחמימות )גר'(

  מתוכן

 1.0 ם )גר'(סוכרי  

𝟏𝟏 כפיות סוכר   𝟒⁄  

 66 חלבון )גר'(

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 עלול להכיל: גלוטן, ביצים, סויה, סלרי, שומשום :אלרגנים 6

 יש לצרוך את המנה ביום האספקה בלבד.  חיי מדף 7
 מזון שלא נצרך ביום האספקה יש להשליך לפח. 

  אזהרות: 8

, הוראות הגשה 9
 היגיינה וניקיון:

 

 פתיחת לאחר מיד תיעשה המנה הגשת לכן סגורה, באריזה להגשה, ומוכנה חמה מגיעה המנה 
 הקופסא.

 כי לוודא יש ממים. ויבשים נקיים והאוכל ההגשה כלי כי לוודא יש ומים. בסבון ידיים לרחוץ יש 
 חפצים סיכות, יצירה, אביזרי סיכות, אבק, בוץ, )חול, שהוא לכלוך מכל נקיה המזון אכילת סביבת
 וכו'(. קטנים

 הרבנות האזורית שומרון - כשר בשרי :כשרות 11

 0002444א.ת. ברקן  6הענבר  :כתובת יצרן 11



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 פירוט נושא מס'

 חזה בגריל מן הצומח שם המוצר 1
 ילדים קהל יעד 2

 (PP/קופסאת פוליפרופילן )CPET חמגשית ראשונית אריזה 3
 רכיבים 4

 
, מכיל 4.5%((, חלבון חיטה )65%()מים, רכז חלבוני סויה )67%ם מהצומח )חלבונים מורטבי

חומרי טעם וריח, גלוטן(, מים, עמילן תירס, עמילן תירס מפורק חלקית, מייצב )מתיל תאית(, 
אבקת בצל,סיבי אפונה, רכז פטריות, תמצית שמרים, שום, שמן קנולה, דקסטרוז, ברזל, סיליקה, 

  . B12ויטמין 
ים תזונתיים ערכ 5

 גרם: 111 -ל
 211 אנרגיה )קק"ל(

 6 )גר'( סך השומנים
 מתוכם

 
 

 7.31 חומצות שומן רוויות )גרם(     
 <5.5 שומן טרנס )גר'(     

 5 כולסטרול )מ"ג(     

 117 נתרן )מ"ג(

  66  פחמימות )גר'(

 63.5 חלבון )גר'(

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

   
 

 סויה חיטה,-מכיל: גלוטן :אלרגנים 6
 וחרדל עלול להכיל: ביצים, סלרי, שומשום

 יש לצרוך את המנה ביום האספקה בלבד.  חיי מדף 7
 מזון שלא נצרך ביום האספקה יש להשליך לפח. 

  אזהרות: 8

, הוראות הגשה 9
 היגיינה וניקיון:

 

 פתיחת לאחר מיד תיעשה המנה הגשת לכן סגורה, באריזה להגשה, ומוכנה חמה מגיעה המנה 
 הקופסא.

 כי לוודא יש ממים. ויבשים נקיים והאוכל ההגשה כלי כי לוודא יש ומים. בסבון ידיים לרחוץ יש 
 חפצים סיכות, יצירה, אביזרי סיכות, אבק, בוץ, )חול, שהוא לכלוך מכל נקיה המזון אכילת סביבת
 וכו'(. קטנים

 הרבנות האזורית שומרון - כשר בשרי :כשרות 11

 0002444א.ת. ברקן  6הענבר  :כתובת יצרן 11



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 פירוט נושא מס'

 פשטידות ירקות שם המוצר 1
 ילדים קהל יעד 2

 (PP/קופסאת פוליפרופילן )CPET חמגשית ראשונית אריזה 3
 רכיבים 4

 
(, קמח תירס, ביצים 9%, בצל 66%, גזר 66%, בטטה 66%, קישואים 37%)תפו"א  90%ירקות 

, שמן קנולה, 65%מלח, שום כתוש משוחזר )מים, שום פלחים יבש  מפוסטרות, שמן קנולה,
 מלח(, תבלינים. 

ערכים תזונתיים  5
 גרם: 111 -ל

 210 אנרגיה )קק"ל(

 6 )גר'( סך השומנים
 מתוכם

 
 

 7.3 חומצות שומן רוויות )גרם(
 <5.5 שומן טרנס )גר'(

 5 כולסטרול )מ"ג(

 300 נתרן )מ"ג(

 67 פחמימות )גר'(

  מתוכן

 2 סוכרים )גר'(  

 - כפיות סוכר  

 3.3 חלבון )גר'(

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 עלול להכיל: גלוטן, ביצים, סויה, סלרי, שומשום :אלרגנים 6

 יש לצרוך את המנה ביום האספקה בלבד.  חיי מדף 7
 מזון שלא נצרך ביום האספקה יש להשליך לפח. 

  אזהרות: 8

, הוראות הגשה 9
 יקיון:היגיינה ונ

 

 פתיחת לאחר מיד תיעשה המנה הגשת לכן סגורה, באריזה להגשה, ומוכנה חמה מגיעה המנה 
 הקופסא.

 כי לוודא יש ממים. ויבשים נקיים והאוכל ההגשה כלי כי לוודא יש ומים. בסבון ידיים לרחוץ יש 
 חפצים סיכות, יצירה, אביזרי סיכות, אבק, בוץ, )חול, שהוא לכלוך מכל נקיה המזון אכילת סביבת
 וכו'(. קטנים

 הרבנות האזורית שומרון - כשר בשרי :כשרות 11

 0002444א.ת. ברקן  6הענבר  :כתובת יצרן 11



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 פירוט נושא מס'

 פלאפל ביתי שם המוצר 1
 ילדים קהל יעד 2

 (PP/קופסאת פוליפרופילן )CPET חמגשית ראשונית אריזה 3
 רכיבים 4

 
()מים, אפונה 30.0((, אפונה מבושלת )66.3%()מים, חומוס גרעינים )30.0%חומוס מבושל )

((, מים, שמנים צמחיים )סויה, קנולה(, ברוקולי, שבבי בצל, פירורי לחם )מכיל 66.3%יבשה)
גלוטן(, בורגול)מכיל גלוטן(, תבלינים, עמילן מעובד מתפו"א )דיסטארצ' פוספט(, מלח, אבקת 

 ומציות: סודיום פירופוספט, סודיום ביקרבונט(, מלחאפיה )עמילן תירס, מווסתי ח
ערכים תזונתיים  5

 גרם: 111 -ל
 111 אנרגיה )קק"ל(

 7.4 )גר'( סך השומנים
 מתוכם

 
 

 2.0 חומצות שומן רוויות )גרם(     
 <5.5 שומן טרנס )גר'(     

 5 כולסטרול )מ"ג(     

 107 נתרן )מ"ג(

 33.6     פחמימות )גר'(

  וכןמת

 1.2 סוכרים )גר'(  

𝟏𝟏 כפיות סוכר   𝟒⁄  
 0.3 חלבון )גר'(

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

   
 

 מכיל: גלוטן :אלרגנים 6
 עלול להכיל: ביצים, סויה, סלרי, שומשום

 יש לצרוך את המנה ביום האספקה בלבד.  חיי מדף 7
 מזון שלא נצרך ביום האספקה יש להשליך לפח. 

  אזהרות: 8

, גשההוראות ה 9
 היגיינה וניקיון:

 

 פתיחת לאחר מיד תיעשה המנה הגשת לכן סגורה, באריזה להגשה, ומוכנה חמה מגיעה המנה 
 הקופסא.

 כי לוודא יש ממים. ויבשים נקיים והאוכל ההגשה כלי כי לוודא יש ומים. בסבון ידיים לרחוץ יש 
 חפצים סיכות, יצירה, אביזרי סיכות, אבק, בוץ, )חול, שהוא לכלוך מכל נקיה המזון אכילת סביבת
 וכו'(. קטנים

 הרבנות האזורית שומרון - כשר בשרי :כשרות 11

 0002444א.ת. ברקן  6הענבר  :כתובת יצרן 11



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 פירוט נושא מס'

 תבשיל חומוס עם בשר )מילגם( שם המוצר 1
 ילדים קהל יעד 2

 (PP/קופסאת פוליפרופילן )CPET חמגשית ראשונית אריזה 3
 רכיבים 4

 
, רכז עגבניות, ציר ירקות )מים, גזר, בצל, סלרי, עלי דפנה, פלפל אנגלי(גרגירי חומוס, בשר טחון, 

 קורנפלור, מלח, סוכר, שום כתוש, תבלינים
ערכים תזונתיים  5

 גרם: 111 -ל
 201 אנרגיה )קק"ל(

 4.0 )גר'( סך השומנים
 מתוכם

 
 

 1 חומצות שומן רוויות )גרם(     
 <5.5 שומן טרנס )גר'(     

 5 כולסטרול )מ"ג(     

 307 נתרן )מ"ג(

 35     פחמימות )גר'(

  מתוכן

 1.1 סוכרים )גר'(  

𝟏 כפיות סוכר  
𝟐⁄  

 60 חלבון )גר'(

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

   
 

 עלול להכיל: , גלוטן, ביצים, סויה, סלרי, שומשום :אלרגנים 6

 נה ביום האספקה בלבד. יש לצרוך את המ חיי מדף 7
 מזון שלא נצרך ביום האספקה יש להשליך לפח.

  אזהרות: 8

, הוראות הגשה 9
 היגיינה וניקיון:

 

 פתיחת לאחר מיד תיעשה המנה הגשת לכן סגורה, באריזה להגשה, ומוכנה חמה מגיעה המנה 
 הקופסא.

 כי לוודא יש ממים. ויבשים נקיים והאוכל ההגשה כלי כי לוודא יש ומים. בסבון ידיים לרחוץ יש 
 חפצים סיכות, יצירה, אביזרי סיכות, אבק, בוץ, )חול, שהוא לכלוך מכל נקיה המזון אכילת סביבת
 וכו'(. קטנים

 הרבנות האזורית שומרון - כשר בשרי :כשרות 11

 0002444א.ת. ברקן  6הענבר  :כתובת יצרן 11



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 פירוט נושא מס'

 עוזי שם המוצר 1
 ילדים קהל יעד 2

 (PP/קופסאת פוליפרופילן )CPET חמגשית ראשונית אריזה 3
 רכיבים 4

 
מים, אורז לבן, גזר קוביות, אפונת גינה, בצל קוביות, בקר טחון, שמן קנולה, מלח, תבלינים, שום 

 כתוש, סוכר
ערכים תזונתיים  5

 גרם: 111 -ל
 207 אנרגיה )קק"ל(

 6.5 )גר'( סך השומנים
 כםמתו

 
 

 7.1 חומצות שומן רוויות )גרם(     
 <5.6 שומן טרנס )גר'(     

 5 כולסטרול )מ"ג(     

 307 נתרן )מ"ג(

 33     פחמימות )גר'(

  מתוכן

 1.1 סוכרים )גר'(  

𝟏 כפיות סוכר  
𝟐⁄  

 65 חלבון )גר'(

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

   
 

 לרי, שומשוםעלול להכיל: גלוטן, ביצים, סויה, ס :אלרגנים 6

 יש לצרוך את המנה ביום האספקה בלבד.  חיי מדף 7
 מזון שלא נצרך ביום האספקה יש להשליך לפח. 

  אזהרות: 8

, הוראות הגשה 9
 היגיינה וניקיון:

 

 פתיחת לאחר מיד תיעשה המנה הגשת לכן סגורה, באריזה להגשה, ומוכנה חמה מגיעה המנה 
 הקופסא.

 כי לוודא יש ממים. ויבשים נקיים והאוכל ההגשה כלי כי לוודא יש ים.ומ בסבון ידיים לרחוץ יש 
 חפצים סיכות, יצירה, אביזרי סיכות, אבק, בוץ, )חול, שהוא לכלוך מכל נקיה המזון אכילת סביבת
 וכו'(. קטנים

 הרבנות האזורית שומרון - כשר בשרי :כשרות 11

 0002444א.ת. ברקן  6הענבר  :כתובת יצרן 11



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 פירוט נושא מס'

 גזר גמדי שם המוצר 1
 ילדים קהל יעד 2

 (PP/קופסאת פוליפרופילן )CPET חמגשית ראשונית אריזה 3
 רכיבים 4

 
מחית ירקות )מים,תפו"א, , ציר ירקות )מים, גזר, בצל, סלרי, עלי דפנה, פלפל אנגלי(גזר גמדי, 

 פלפל לבן,קורנפלור, מלח, כורכום, בטטה, גזר, בצל, קישוא(

 
 

ערכים תזונתיים  5
 גרם: 111 -ל

 10 אנרגיה )קק"ל(

 5.63 )גר'( סך השומנים
 210 נתרן )מ"ג(

 5.94     פחמימות )גר'(

  מתוכן

 2.1 סוכרים )גר'(  

 - כפיות סוכר  

 5.45 חלבון )גר'(

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

   
 

 עלול להכיל: גלוטן, ביצים, סויה, סלרי, שומשום :אלרגנים 6

 יש לצרוך את המנה ביום האספקה בלבד.  חיי מדף 7
 מזון שלא נצרך ביום האספקה יש להשליך לפח. 

  אזהרות: 8

, הוראות הגשה 9
 היגיינה וניקיון:

 

 פתיחת לאחר מיד תיעשה המנה הגשת לכן סגורה, באריזה להגשה, ומוכנה חמה מגיעה המנה 
 הקופסא.

 כי לוודא יש ממים. ויבשים נקיים והאוכל ההגשה כלי כי אלווד יש ומים. בסבון ידיים לרחוץ יש 
 חפצים סיכות, יצירה, אביזרי סיכות, אבק, בוץ, )חול, שהוא לכלוך מכל נקיה המזון אכילת סביבת
 וכו'(. קטנים

 הרבנות האזורית שומרון - כשר בשרי :כשרות 11

 0002444א.ת. ברקן  6הענבר  :כתובת יצרן 11



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 פירוט נושא מס'

  אפונה שם המוצר 1
 ילדים קהל יעד 2

 (PP/קופסאת פוליפרופילן )CPET חמגשית ראשונית אריזה 3
 רכיבים 4

 
מחית ירקות )מים,תפו"א, , ציר ירקות )מים, גזר, בצל, סלרי, עלי דפנה, פלפל אנגלי(אפונת גינה, 

 , סוכר, תבלינים, רכז עגבניות, קורנפלור, שום כתוש, מלחבטטה, גזר, בצל, קישוא(

 
 

ערכים תזונתיים  5
 גרם: 111 -ל

 11 אנרגיה )קק"ל(

 5.67 )גר'( סך השומנים
 201 נתרן )מ"ג(

 7     פחמימות )גר'(

  מתוכן

 1 סוכרים )גר'(  

𝟏𝟏 כפיות סוכר   𝟐⁄  

 5 חלבון )גר'(

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

   
 

 שומשום עלול להכיל: גלוטן, ביצים, סויה, סלרי, :אלרגנים 6

 יש לצרוך את המנה ביום האספקה בלבד.  חיי מדף 7
 מזון שלא נצרך ביום האספקה יש להשליך לפח. 

  אזהרות: 8

, הוראות הגשה 9
 היגיינה וניקיון:

 

 פתיחת לאחר מיד תיעשה המנה הגשת לכן סגורה, באריזה להגשה, ומוכנה חמה מגיעה המנה 
 הקופסא.

 כי לוודא יש ממים. ויבשים נקיים והאוכל ההגשה כלי כי לוודא יש ומים. בסבון ידיים לרחוץ יש 
 חפצים סיכות, יצירה, אביזרי סיכות, אבק, בוץ, )חול, שהוא לכלוך מכל נקיה המזון אכילת סביבת
 וכו'(. קטנים

 הרבנות האזורית שומרון - כשר בשרי :כשרות 11

 0002444א.ת. ברקן  6הענבר  :כתובת יצרן 11



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 פירוט נושא מס'

 וגזר אפונה שם המוצר 2
 ילדים קהל יעד 4

 (PP/קופסאת פוליפרופילן )CPET חמגשית ראשונית אריזה 5
 רכיבים 7

 
מחית ירקות , ציר ירקות )מים, גזר, בצל, סלרי, עלי דפנה, פלפל אנגלי(אפונת גינה, גזר קוביות, 

 ום כתוש, מלח, סוכר, תבלינים, קורנפלור, ש)מים,תפו"א, בטטה, גזר, בצל, קישוא(

 
 

ערכים תזונתיים  8
 גרם: 111 -ל

 00 אנרגיה )קק"ל(

 6 )גר'( סך השומנים
 מתוכם

 
 

 <7.2 חומצות שומן רוויות )גרם(     
 <5.5 שומן טרנס )גר'(     

 5 כולסטרול )מ"ג(     

 227 נתרן )מ"ג(

 7.7     פחמימות )גר'(

  מתוכן

 2.1 סוכרים )גר'(  

 - כפיות סוכר  

 3.6 חלבון )גר'(

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

   
 

 עלול להכיל: גלוטן, ביצים, סויה, סלרי, שומשום :אלרגנים 11

 יש לצרוך את המנה ביום האספקה בלבד.  חיי מדף 12
 מזון שלא נצרך ביום האספקה יש להשליך לפח. 

  אזהרות: 13

, הוראות הגשה 16
 היגיינה וניקיון:

 

 פתיחת לאחר מיד תיעשה המנה הגשת לכן סגורה, באריזה להגשה, ומוכנה חמה יעהמג המנה 
 הקופסא.

 כי לוודא יש ממים. ויבשים נקיים והאוכל ההגשה כלי כי לוודא יש ומים. בסבון ידיים לרחוץ יש 
 חפצים סיכות, יצירה, אביזרי סיכות, אבק, בוץ, )חול, שהוא לכלוך מכל נקיה המזון אכילת סביבת

 וכו'(. ניםקט
 הרבנות האזורית שומרון - כשר בשרי :כשרות 17

 0002444א.ת. ברקן  6הענבר  :כתובת יצרן 18



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 פירוט נושא מס'

 גרעיני תירס שם המוצר 1
 ילדים קהל יעד 2

 (PP/קופסאת פוליפרופילן )CPET חמגשית ראשונית אריזה 3
 רכיבים 4

 
 גרעיני תירס, מים, מלח

 
 

תזונתיים  ערכים 5
 גרם: 111 -ל

 17 אנרגיה )קק"ל(

 5.46 )גר'( סך השומנים
 170 נתרן )מ"ג(

 60.46     פחמימות )גר'(

  מתוכן

 0.70 סוכרים )גר'(  

 2 כפיות סוכר  

 3.64 חלבון )גר'(

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

   
 

 עלול להכיל: גלוטן, ביצים, סויה, סלרי, שומשום :אלרגנים 6

 וך את המנה ביום האספקה בלבד. יש לצר חיי מדף 7
 מזון שלא נצרך ביום האספקה יש להשליך לפח. 

  אזהרות: 8

, הוראות הגשה 9
 היגיינה וניקיון:

 

 פתיחת לאחר מיד תיעשה המנה הגשת לכן סגורה, באריזה להגשה, ומוכנה חמה מגיעה המנה 
 הקופסא.

 כי לוודא יש ממים. ויבשים נקיים וכלוהא ההגשה כלי כי לוודא יש ומים. בסבון ידיים לרחוץ יש 
 חפצים סיכות, יצירה, אביזרי סיכות, אבק, בוץ, )חול, שהוא לכלוך מכל נקיה המזון אכילת סביבת
 וכו'(. קטנים

 הרבנות האזורית שומרון - כשר בשרי :כשרות 11

 0002444א.ת. ברקן  6הענבר  :כתובת יצרן 11



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 פירוט נושא מס'

 ירקות לקוסקוס רשם המוצ 1
 ילדים קהל יעד 2

 (PP/קופסאת פוליפרופילן )CPET חמגשית ראשונית אריזה 3
 רכיבים 4

 
ירקות לקוסקוס )קישוא, תפו"א, גזר, בטטה, כרוב לבן, סלרי אמריקאי, בצל, כוסברה, פטרוזיליה, 

 תבלינים, מלח, ציר ירקות )מים, גזר, בצל, סלרי, עלי דפנה, פלפל אנגלישמיר(, מים, 

 
 

ערכים תזונתיים  5
 גרם: 111 -ל

 20 אנרגיה )קק"ל(

 5.6 )גר'( סך השומנים
 131 נתרן )מ"ג(

 3.3 פחמימות )גר'(

  מתוכן

 2 סוכרים )גר'(  

 - כפיות סוכר  

 5.95 חלבון )גר'(

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

   
 

 מכיל:  סלרי :אלרגנים 6
 עלול להכיל: גלוטן, ביצים, סויה, שומשום

 יש לצרוך את המנה ביום האספקה בלבד.  חיי מדף 7
 מזון שלא נצרך ביום האספקה יש להשליך לפח. 

  אזהרות: 8

, הוראות הגשה 9
 היגיינה וניקיון:

 

 פתיחת לאחר מיד תיעשה המנה הגשת לכן סגורה, באריזה להגשה, ומוכנה חמה מגיעה המנה 
 הקופסא.

 כי לוודא יש ממים. ויבשים נקיים והאוכל ההגשה כלי כי לוודא יש ומים. בסבון ידיים לרחוץ יש 
 חפצים סיכות, יצירה, אביזרי סיכות, אבק, בוץ, )חול, שהוא לכלוך מכל נקיה המזון אכילת סביבת
 וכו'(. קטנים

 הרבנות האזורית שומרון - כשר בשרי :כשרות 11

 0002444א.ת. ברקן  6הענבר  :כתובת יצרן 11



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 רוטפי נושא מס'

 קישואים ברוטב עגבניות שם המוצר 1
 ילדים קהל יעד 2

 (PP/קופסאת פוליפרופילן )CPET חמגשית ראשונית אריזה 3
 רכיבים 4

 
מחית ירקות )מים,תפו"א, , ציר ירקות )מים, גזר, בצל, סלרי, עלי דפנה, פלפל אנגלי(קישואים, 

 שום כתוש, סוכר, תבלינים , רכז עגבניות, מלח, קורנפלור,בטטה, גזר, בצל, קישוא

 
 

ערכים תזונתיים  5
 גרם: 111 -ל

 11 אנרגיה )קק"ל(

 5.5 )גר'( סך השומנים
 117 נתרן )מ"ג(

 3 פחמימות )גר'(

  מתוכן

 1 סוכרים )גר'(  

𝟏 כפיות סוכר  
𝟐⁄  

 6.43 חלבון )גר'(

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

   
 

 מכיל:  סלרי :אלרגנים 6
 צים, סויה, שומשוםעלול להכיל: גלוטן, בי

 יש לצרוך את המנה ביום האספקה בלבד.  חיי מדף 7
 מזון שלא נצרך ביום האספקה יש להשליך לפח. 

  אזהרות: 8

, הוראות הגשה 9
 היגיינה וניקיון:

 

 פתיחת לאחר מיד תיעשה המנה הגשת לכן סגורה, באריזה להגשה, ומוכנה חמה מגיעה המנה 
 הקופסא.

 כי לוודא יש ממים. ויבשים נקיים והאוכל ההגשה כלי כי לוודא יש ומים. בוןבס ידיים לרחוץ יש 
 חפצים סיכות, יצירה, אביזרי סיכות, אבק, בוץ, )חול, שהוא לכלוך מכל נקיה המזון אכילת סביבת
 וכו'(. קטנים

 הרבנות האזורית שומרון - כשר בשרי :כשרות 11

 0002444א.ת. ברקן  6הענבר  :כתובת יצרן 11



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 פירוט נושא מס'

 לפסטה רוטב עגבניות שם המוצר 1
 ילדים קהל יעד 2

 (PP/קופסאת פוליפרופילן )CPET חמגשית ראשונית אריזה 3
 רכיבים 4

 
ציר , מחית ירקות )מים,תפו"א, בטטה, גזר, בצל, קישוא(רכז עגבניות, עגבניות חתוכות )פולפה(, 

, רוטב פסטו )בזיליקום, שמן קנולה, חומץ, י דפנה, פלפל אנגלי(ירקות )מים, גזר, בצל, סלרי, על

 מלח(, סוכר, מלח, שום כתוש, תבלינים
ערכים תזונתיים  5

 גרם: 111 -ל
 
 

 30 אנרגיה )קק"ל(

 5.9 )גר'( סך השומנים
 300 נתרן )מ"ג(

 4.66    פחמימות )גר'(

  מתוכן

 0 סוכרים )גר'(  

 1 כפיות סוכר  

 6.6 '(חלבון )גר

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

   
 

 מכיל:  סלרי :אלרגנים 6
 עלול להכיל: גלוטן, ביצים, סויה, שומשום

 יש לצרוך את המנה ביום האספקה בלבד.  חיי מדף 7
 מזון שלא נצרך ביום האספקה יש להשליך לפח. 

  אזהרות: 8

, הוראות הגשה 9
 היגיינה וניקיון:

 

 פתיחת לאחר מיד תיעשה המנה הגשת לכן סגורה, באריזה להגשה, ומוכנה חמה מגיעה המנה 
 הקופסא.

 כי לוודא יש ממים. ויבשים נקיים והאוכל ההגשה כלי כי לוודא יש ומים. בסבון ידיים לרחוץ יש 
 חפצים סיכות, יצירה, אביזרי סיכות, אבק, בוץ, )חול, שהוא לכלוך מכל נקיה המזון אכילת סביבת
 וכו'(. קטנים

 הרבנות האזורית שומרון - ריכשר בש :כשרות 11

 0002444א.ת. ברקן  6הענבר  :כתובת יצרן 11



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 פירוט נושא מס'

 שעועית צהובה שם המוצר 1
 ילדים קהל יעד 2

 (PP/קופסאת פוליפרופילן )CPET חמגשית ראשונית אריזה 3
 רכיבים 4

 
מחית ירקות  ,פל אנגלי(ציר ירקות )מים, גזר, בצל, סלרי, עלי דפנה, פלשעועית צהובה, 

 , רכז עגבניות, קורנפלור, מלח, סוכר, שום כתוש, תבלינים )מים,תפו"א, בטטה, גזר, בצל, קישוא(

 
ערכים תזונתיים  5

 גרם: 111 -ל
 
 

 10 אנרגיה )קק"ל(

 5.67 )גר'( סך השומנים
 213 נתרן )מ"ג(

 6.75    פחמימות )גר'(

  מתוכן

 1 סוכרים )גר'(  

𝟏 ת סוכרכפיו  
𝟐⁄  

 6.43 חלבון )גר'(

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

   
 

 מכיל:  סלרי :אלרגנים 6
 עלול להכיל: גלוטן, ביצים, סויה, שומשום

 יש לצרוך את המנה ביום האספקה בלבד.  חיי מדף 7
 מזון שלא נצרך ביום האספקה יש להשליך לפח. 

  אזהרות: 8

, הוראות הגשה 9
 היגיינה וניקיון:

 

 פתיחת לאחר מיד תיעשה המנה הגשת לכן סגורה, באריזה להגשה, ומוכנה חמה המגיע המנה 
 הקופסא.

 כי לוודא יש ממים. ויבשים נקיים והאוכל ההגשה כלי כי לוודא יש ומים. בסבון ידיים לרחוץ יש 
 חפצים סיכות, יצירה, אביזרי סיכות, אבק, בוץ, )חול, שהוא לכלוך מכל נקיה המזון אכילת סביבת

 וכו'(. םקטני
 הרבנות האזורית שומרון - כשר בשרי :כשרות 11

 0002444א.ת. ברקן  6הענבר  :כתובת יצרן 11



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 פירוט נושא מס'

 תפו"א אפוי בתנור שם המוצר 1
 ילדים קהל יעד 2

 (PP/קופסאת פוליפרופילן )CPET חמגשית ראשונית אריזה 3
 רכיבים 4

 
 תוש, תבליניםתפו"א, בצל, מלח, סוכר, שום כ

 
ערכים תזונתיים  5

 גרם: 111 -ל
 
 

 00 אנרגיה )קק"ל(

 3.34 )גר'( סך השומנים
 מתוכם

 
 

 7.1 חומצות שומן רוויות )גרם(     
 <5.5 שומן טרנס )גר'(     

 5  כולסטרול )מ"ג(     

 317 נתרן )מ"ג(

 66    פחמימות )גר'(

  מתוכן

 0 סוכרים )גר'(  

 2 רכפיות סוכ  

 6.74 חלבון )גר'(

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

   
 

 סלרייל: גלוטן, ביצים, סויה, עלול להכ :אלרגנים 6

 יש לצרוך את המנה ביום האספקה בלבד.  חיי מדף 7
 מזון שלא נצרך ביום האספקה יש להשליך לפח. 

  אזהרות: 8

, הוראות הגשה 9
 היגיינה וניקיון:

 

 פתיחת לאחר מיד תיעשה המנה הגשת לכן סגורה, הבאריז להגשה, ומוכנה חמה מגיעה המנה 
 הקופסא.

 כי לוודא יש ממים. ויבשים נקיים והאוכל ההגשה כלי כי לוודא יש ומים. בסבון ידיים לרחוץ יש 
 חפצים סיכות, יצירה, אביזרי סיכות, אבק, בוץ, )חול, שהוא לכלוך מכל נקיה המזון אכילת סביבת
 וכו'(. קטנים

 הרבנות האזורית שומרון - שריכשר ב :כשרות 11

 0002444א.ת. ברקן  6הענבר  :כתובת יצרן 11



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 פירוט נושא מס'

 שווארמה צמחית שם המוצר 1
 ילדים קהל יעד 2

 (PP/קופסאת פוליפרופילן )CPET חמגשית ראשונית אריזה 3
 רכיבים 4

 
תבלינים, שום כתוש משוחזר )מים, (, בצל, שמן קנולה, מלח, 65%מים, חלבון סויה צמחי מרוכז )

 , שמן קנולה, מלח(65%שום פלחים יבש 
 

ערכים תזונתיים  5
 גרם: 111 -ל
 
 

 121 אנרגיה )קק"ל(

 5 )גר'( סך השומנים
 מתוכם

 
 

 2 חומצות שומן רוויות )גרם(     
 <5.5 שומן טרנס )גר'(     

 <3.5  כולסטרול )מ"ג(     

 017 נתרן )מ"ג(

 0   ת )גר'(פחמימו

  מתוכן
  )גר'( סוכרים      
  כפיות סוכר      

 35 חלבון )גר'(

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

   
 

 מכיל: גלוטן, סויה, ביצים :אלרגנים 6
 שומשום, סלרי וחרדל.עלול להכיל : 

 יש לצרוך את המנה ביום האספקה בלבד.  חיי מדף 7
 מזון שלא נצרך ביום האספקה יש להשליך לפח. 

  הרות:אז 8

, הוראות הגשה 9
 היגיינה וניקיון:

 

 פתיחת לאחר מיד תיעשה המנה הגשת לכן סגורה, באריזה להגשה, ומוכנה חמה מגיעה המנה 
 הקופסא.

 כי לוודא יש ממים. ויבשים נקיים והאוכל ההגשה כלי כי לוודא יש ומים. בסבון ידיים לרחוץ יש 
 חפצים סיכות, יצירה, אביזרי סיכות, אבק, בוץ, ,)חול שהוא לכלוך מכל נקיה המזון אכילת סביבת
 וכו'(. קטנים

 הרבנות האזורית שומרון - כשר בשרי :כשרות 11

 0002444א.ת. ברקן  6הענבר  :כתובת יצרן 11



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 פירוט נושא מס'

 כדורי חומוס ובטטה שם המוצר 1
 ילדים קהל יעד 2

 (PPפרופילן )/קופסאת פוליCPET חמגשית ראשונית אריזה 3
 רכיבים 4

 
(, בצל, פלפל אדום מתוק, שום, מלח, ג'ינג'ר, שמן חמניות, 53%חומוס מושרה )חומוס, מים( )

 מייצר צמחי )קסנטאן גאם(.
ערכים תזונתיים  5

 גרם: 111 -ל
 
 

 113 אנרגיה )קק"ל(

 69 )גר'( סך השומנים
 מתוכם

 
 

 2.0 חומצות שומן רוויות )גרם(     
 <5.5 מן טרנס )גר'(שו     

 5  כולסטרול )מ"ג(     

 312 נתרן )מ"ג(

 35 פחמימות )גר'(

  מתוכן
 1.1 )גר'( סוכרים      
 2.1 כפיות סוכר      

 9.36 חלבון )גר'(

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

   
 

 סלריעלול להכיל: גלוטן, ביצים, סויה,  :אלרגנים 6

 בד. יש לצרוך את המנה ביום האספקה בל חיי מדף 7
 מזון שלא נצרך ביום האספקה יש להשליך לפח. 

 - אזהרות: 8

, הוראות הגשה 9
 היגיינה וניקיון:

 

 פתיחת לאחר מיד תיעשה המנה הגשת לכן סגורה, באריזה להגשה, ומוכנה חמה מגיעה המנה 
 הקופסא.

 כי לוודא שי ממים. ויבשים נקיים והאוכל ההגשה כלי כי לוודא יש ומים. בסבון ידיים לרחוץ יש 
 חפצים סיכות, יצירה, אביזרי סיכות, אבק, בוץ, )חול, שהוא לכלוך מכל נקיה המזון אכילת סביבת
 וכו'(. קטנים

 הרבנות האזורית שומרון - כשר בשרי :כשרות 11

 0002444א.ת. ברקן  6הענבר  :כתובת יצרן 11



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 פירוט נושא מס'

 קציצות חומוס ותירס שם המוצר 1
 ילדים קהל יעד 2

 (PP/קופסאת פוליפרופילן )CPET חמגשית ראשונית אריזה 3
 רכיבים 4

 
(, בצל, פלפל אדום, מלח, שום, מייצב 39%(, גרעיני תירס )64%חומוס מושרה )חומוס, מים( )

 צמחי )קסנטאן גאם(, שמן חמניות.
ערכים תזונתיים  5

 גרם: 111 -ל
 
 

 211 אנרגיה )קק"ל(

 3.36 גר'() סך השומנים
 מתוכם

 
 

 7.10 חומצות שומן רוויות )גרם(     
 <5.5 שומן טרנס )גר'(     

 <3.5  כולסטרול )מ"ג(     

 301 נתרן )מ"ג(

 36.76 פחמימות )גר'(

  מתוכן
 2.1 )גר'( סוכרים      
 - כפיות סוכר      

 0.04 חלבון )גר'(

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

   
 

 סלריגלוטן, ביצים, סויה, עלול להכיל:  :אלרגנים 6

 יש לצרוך את המנה ביום האספקה בלבד.  חיי מדף 7
 מזון שלא נצרך ביום האספקה יש להשליך לפח. 

 - אזהרות: 8

, הוראות הגשה 9
 היגיינה וניקיון:

 

 פתיחת לאחר מיד תיעשה המנה הגשת לכן סגורה, באריזה להגשה, ומוכנה חמה מגיעה המנה 
 הקופסא.

 כי לוודא יש ממים. ויבשים נקיים והאוכל ההגשה כלי כי לוודא יש ומים. בסבון ידיים לרחוץ יש 
 חפצים סיכות, יצירה, אביזרי סיכות, אבק, בוץ, )חול, שהוא לכלוך מכל נקיה המזון אכילת סביבת
 וכו'(. קטנים

 הרבנות האזורית שומרון - כשר בשרי :כשרות 11

 0002444 א.ת. ברקן 6הענבר  :כתובת יצרן 11



 

 

 פירוט נושא מס'

 כדורי בשר טבעוניים שם המוצר 1
 ילדים קהל יעד 2

 (PP/קופסאת פוליפרופילן )CPET חמגשית ראשונית אריזה 3
 רכיבים 4

 
([, מים, 6.6%(, חלבון חיטה )64%( ]מים, רכז חלבוני סויה )57%חלבונים מורטבים מהצומח )

ירס, קישואים, תבלינים, מייצב )מתיל תאית(, שבבי בצל, תמצית גזר, שמן קנולה, בצל, עמילן ת
שמרים, קמח אורז, מלח, סיבי הדרים, תמצית לתת, אבקת סלק, אבקת אפייה כחומר התפחה 

)דיסודיום דיפוספט, סודיום ביקרבונט(, שמן צמחי, חומרי טעם וריח, שמרים, עמילן תפו"א 
 מפורק חלקית, ברזל.

ערכים תזונתיים  5
 גרם: 111 -ל
 
 

 210 אנרגיה )קק"ל(

 0 )גר'( סך השומנים
 מתוכם

 
 

 7.0 חומצות שומן רוויות )גרם(     
 <5.5 שומן טרנס )גר'(     

 5  כולסטרול )מ"ג(     

 077 נתרן )מ"ג(

 0 פחמימות )גר'(

  מתוכן
 7.0 )גר'( סוכרים      
 - כפיות סוכר      

 67 חלבון )גר'(

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

   
 

 מכיל: גלוטן, סויה. :אלרגנים 6
 ביצים, שומשום, סלרי וחרדל.עלול להכיל: 

 יש לצרוך את המנה ביום האספקה בלבד.  חיי מדף 7
 מזון שלא נצרך ביום האספקה יש להשליך לפח. 

 - אזהרות: 8

, הוראות הגשה 9
 היגיינה וניקיון:

 

 פתיחת לאחר מיד תיעשה המנה הגשת לכן סגורה, באריזה להגשה, ומוכנה חמה מגיעה המנה 
 הקופסא.

 כי לוודא יש ממים. ויבשים נקיים והאוכל ההגשה כלי כי לוודא יש ומים. בסבון ידיים לרחוץ יש 
 חפצים סיכות, יצירה, אביזרי סיכות, אבק, בוץ, )חול, שהוא לכלוך מכל נקיה המזון אכילת סביבת
 וכו'(. קטנים

 נות האזורית שומרוןהרב - כשר בשרי :כשרות 11

 0002444א.ת. ברקן  6הענבר  :כתובת יצרן 11


