
סטטוס כשרות לפסחנפחסוג אריזהקודמוצרקטגוריה

פ העדה החרדית"כשל0.250גביע4132903 גרם0.250 בדץ גביע 3%גבינה רכות

פ העדה החרדית"כשל2.000שק0%4129491 ק ג 2גבינה לאפיה שק רכות

פ רגילה"כשל0.250גביע55206 גר0.225 בטעם בצל 5%גבינה לבנה רכות

פ ועדת מהדרין"כשל0.125גביע50300 גרם125 גביע 5%גבינה לבנה רכות

פ ועדת מהדרין"כשל0.250גביע56272 עם זיתים5%גבינה לבנה רכות

פ ועדת מהדרין"כשל0.500גביע4131227 גרם0.500 3%גבינה לבנה רכה רכות

פ העדה החרדית"כשל0.500גביע4127916 גר0.500 גביע %1/2גבינת תנובה רכות

פ ועדת מהדרין"כשל0.250גביע48185 הכשר ועדה0.250 %5גבינת תנובה רכות

פ העדה החרדית"כשל0.250גביע47621 בדצ%5גבינת תנובה רכות

פ ועדת מהדרין"כשל0.250גביע48192 הכשר ועדה0.250 %9גבינת תנובה רכות

פ ועדת מהדרין"כשל0.250גביע4129545 גרם0.250 3%גבינת תנובה רכות

פ העדה החרדית"כשל0.250גביע47942 בדצ%9 גר 0.250גבינת תנובה גביע רכות

פ ועדת מהדרין"כשל0.500גביע%54127800 גר 0.500גבינת תנובה גביע רכות

פ ועדת מהדרין"כשל0.500גביע%94127817 גר 0.500גבינת תנובה גביע רכות

פ ועדת מהדרין"כשל0.750גביע%54127862 גר 750גבינת תנובה גביע רכות

פ העדה החרדית"כשל0.050גביע%47782 גר 50לבנות תנובה גבינה גביע רכות

5%55756 גבינה 850מאגדת זוג רכות
מאגדת 

קרטון
פ העדה החרדית"כשל0.85*2

פ העדה החרדית"כשל0.125גביע14761018 גרם125גיל בטעם וניל ניגרת

פ ועדת מהדרין"כשל0.125גביע%372961247 מל 125גיל גביע ניגרת

פ העדה החרדית"כשל0.125גביע%341407,  מל125גיל גביע ניגרת

פ העדה החרדית"כשל0.200גביע%4.572961216 מל 0.200אשל גביע ניגרת

פ העדה החרדית"כשל0.200גביע72961223גרם200צ העדה החרדית " בד3%גיל ניגרת

פ ועדת מהדרין"כשל0.200גביע4125400 מהדרי%4.5 מל 0.200שלי אשל גביע ניגרת

פ ועדת מהדרין"כשל0.200גביע4125417 מהדרין%3 מל 0.200שלי גיל גביע ניגרת

פ רגילה"כשל0.200גביע%1572963746 מל 0.200שמנת חמוצה גביע ניגרת

פ העדה החרדית"כשל200.000גביע72961209ץ"בד- מל 200 גביע 15%שמנית חמוצה ניגרת

פ ועדת מהדרין"כשל0.200גביע%2772963753 מל 200שמנת של פעם גביע ניגרת

פ ועדת מהדרין"כשל0.100גביע7290004121280שמנת קלה חצי מנהניגרת

פ ועדת מהדרין"כשל0.200גביע7290004125370 מל200 גביע %9שמנת תנובה אורגינל ניגרת

פ ועדת מהדרין"כשל0.200גביע7290004125455 מל מהדרין200 גביע %15שמנת תנובה ניגרת

פ ועדת מהדרין"כשל0.500גביע%157290004125462 מל 500שמנת גביע ניגרת

פ ועדת מהדרין"כשל0.100גביע%157290004125509שמנת תנובה אורגינל חצי מנה  ניגרת

פ העדה החרדית"כשל0.100גביע7290014761049 גרם100שמנית גביע ניגרת

פ ועדת מהדרין"כשל0.100גביע7290110321277 שומן5%בקטנה ' קוטג'קוטג

פ ועדת מהדרין"כשל0.100גביע7290110321284 שומן9%בקטנה ' קוטג'קוטג

פ ועדת מהדרין"כשל0.250גביע52717 גרם0.250 5%קוטג עם שום שמיר 'קוטג

פ ועדת מהדרין"כשל0.250גביע14758681 גרם0.250 גביע 1%קוטג תנובה 'קוטג

פ ועדת מהדרין"כשל0.250גביע4127077 גרם0.250 גביע 3%קוטג תנובה 'קוטג

פ העדה החרדית"כשל0.250גביע%541445 גר 0.250קוטג תנובה גביע 'קוטג

פ העדה החרדית"כשל0.250גביע%941452 גר 0.250קוטג תנובה גביע 'קוטג

פ ועדת מהדרין"כשל0.250גביע%54127329 גרם 0.250קוטג תנובה גביע 'קוטג

פ ועדת מהדרין"כשל0.250גביע%94127336 גרם 0.250קוטג תנובה גביע 'קוטג

פ ועדת מהדרין"כשל0.250גביע%548307 גר 0.250קוטג תנובה זתים גביע 'קוטג

פ ועדת מהדרין"כשל2.000שקית%548277 קג 2קוטג תנובה שקית 'קוטג

פ העדה החרדית"כשל2.000שקית%54126827 קג 2קוטג תנובה שקית 'קוטג

פ ועדת מהדרין"כשל0.150גביע40042 מ150 גביע %3יופלה יוגורט תות יוגורטים

פ ועדת מהדרין"כשל0.150גביע15040066 גביע %3יופלה יוגורט דובדבן יוגורטים

פ ועדת מהדרין"כשל0.150גביע15040080 גביע %3יופלה יוגורט אפרסק יוגורטים

פ ועדת מהדרין"כשל0.150גביע1504119225 גביע %3יופלה יוגורט אננס יוגורטים

פ ועדת מהדרין"כשל1.000קרטון%1.543890ל 1רוויון קרטון יוגורטים

פ רגילה"כשל1.500כד4%43944 ל 1.5יוגורט תנובה כד יוגורטים

פ ועדת מהדרין"כשל5.000כד44187 ליטר5 כד 4%יוגורט תנובה יוגורטים

פ ועדת מהדרין"כשל0.500גביע%444231 גרם 0.500דנובה גביע יוגורטים

פ ועדת מהדרין"כשל0.500קרטון%1.544248 מל 0.500רויון קרטון יוגורטים

פ ועדת מהדרין"כשל0.500גביע%1.544712 מל 0.500פרילי תות גביע יוגורטים

פ רגילה"כשל3.000כד4%45771ל 3יוגורט תנובה כד יוגורטים

פ ועדת מהדרין"כשל0.500גביע3%50447יופלה תות  YYYיוגורטים

YYYיוגורטים פ ועדת מהדרין"כשל0.500גביע0.50050454 גביע 3%יופלה פרי אפרסק 

פ ועדת מהדרין"כשל0.150גביע7290110329631יופלה אוללה עם שכבת תות בתחתיתיוגורטים

פ ועדת מהדרין"כשל0.150גביע7290116930329יופלה אוללה יוגורט בטעם וניל עם שכבת פירות יער בתחתיתיוגורטים

פ רגילה"כשל0.150גביע0%51376יופלה דיאט אננס גביע יוגורטים

פ ועדת מהדרין"כשל0.100גביע51550 גרם100 גביע 3%יופלה אננס יוגורטים

פ העדה החרדית"כשל1.200מאגדת52946גרם גביעי יופלה מעודן בדצ150*8מאגדת יוגורטים

פ העדה החרדית"כשל0.100גביע53660 גרם בדצ100יופלה לבן גביע יוגורטים

פ העדה החרדית"כשל1.200מאגדת53998גרם150*8מאגדת יופלה טבעי לבן יוגורטים

פ רגילה"כשל0.250בקבוק55329יופלה משקה יוגורט תות מלוןיוגורטים

פ רגילה"כשל0.250בקבוק55336יופלה משקה יוגורט בננה אפרסקיוגורטים

פ רגילה"כשל0.250בקבוק55343יופלה משקה יוגורט טרופייוגורטים

פ ועדת מהדרין"כשל1.200מאגדת56883גרם150*8פירות יער ועוגת גבינה ותות ,  אפרסק 3%מאגדת יופלה פרי יוגורטים

פ רגילה"כשל1.200מאגדת56890גרם150*8אננס +פירות יער+  דובדבן 0%מאגדת דיאט יופלה יוגורטים

פ ועדת מהדרין"כשל1.200מאגדת1.5%56906 150*8מאגדת יופלה לבן טבעי יוגורטים

פ ועדת מהדרין"כשל0.200גביע0.20057132 גביע 1.5%יוגורט תנובה טבעי יוגורטים

פ ועדת מהדרין"כשל0.200גביע0.20057149 גביע 3%יוגורט תנובה טבעי יוגורטים

פ רגילה"כשל0.150גביע0%57552יופלה דיאט עוגת גבינה ותות יוגורטים

פ ועדת מהדרין"כשל0.800מאגדת58030 יופלה משקה יוגורט תות עם קשיותיוגורטים
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פ רגילה"כשל1.500כד4119133ל1.5 כד 6.5%יוגורט תנובה יוגורטים

פ רגילה"כשל0.150גביע%04120108יופלה דיאט יוגורט דובדבן יוגורטים

פ ועדת מהדרין"כשל0.150גביע0%4121488יופלה דיאט אפרסק יוגורטים

פ ועדת מהדרין"כשל1.200מאגדת3%4121525 אפרסק 4 תות 4מאגדת שמיניה יופלה יוגורטים

פ ועדת מהדרין"כשל0.150גביע3%4121754יופלה יוגורט עוגת גבינה ותות יוגורטים

פ רגילה"כשל0.150גביע%04124205יופלה דיאט יוגורט תות יוגורטים

פ קטניות"כשל0.167גביע10326234כוכבים מצופים שוקולד+יופלהיוגורטים

פ רגילה"כשל0.150גביע%04126759יופלה דיאט יוגורט פירות יער יוגורטים

פ קטניות"כשל0.167גביע10326210יופלה מכסה רוכב עם פצפוצי שוקולדיוגורטים

פ קטניות"כשל0.167גביע10326227יופלה און טופ קורנפלקסיוגורטים

פ ועדת מהדרין"כשל0.200גביע4129736 גרם0.200יופלה לבן מעודן גביע יוגורטים

פ ועדת מהדרין"כשל1.200מאגדת4129767 גרם150*8 3%מאגדת יופלה לבן יוגורטים

פ ועדת מהדרין"כשל0.150גביע4130916יופלה פירות יעריוגורטים

פ ועדת מהדרין"כשל0.200גביע4131432 גרם0.200 גביע 3%יופלה לבן יוגורטים

פ ועדת מהדרין"כשל0.200גביע4131456 גרם0.200 גביע 1.5%יופלה לבן יוגורטים

פ ועדת מהדרין"כשל1.200מאגדת4133511 מעודן1.5%יופלה מאגדת שמיניה לבן יוגורטים

פ ועדת מהדרין"כשל1.200מאגדת14758100גרם150*8 תנובה 3%מאגדת יוגורט יוגורטים

פ ועדת מהדרין"כשל1.200מאגדת15014758117*8 תנובה 1.5%מאגדת יוגורט יוגורטים

פ רגילה"כשל3.000כד14759237 ליטר3 כד 6.5%יוגורט תנובה יוגורטים

פ העדה החרדית"כשל1.200מאגדת14759701מעודנת טעם וניל.מאגדת יופלה מיוגורטים

פ ועדת מהדרין"כשל0.125גביע14761193פרילי פירות יעריוגורטים

פ העדה החרדית"כשל1.200מאגדת15014761254*8 תנובה 3%מאגדת יוגורט ביו יוגורטים

פ ועדת מהדרין"כשל1.500כד14763418 שומן מהדרין4% ליטר 1.5יוגורט תנובה כד יוגורטים

פ ועדת מהדרין"כשל0.125גביע%1.572961506 מל 125פרילי תות גביע יוגורטים

פ רגילה"כשל0.125גביע%1.572961520 מל 125פרילי אננס גביע יוגורטים

פ ועדת מהדרין"כשל0.200גביע%4.572964422 מל 0.200יוגורט פרחים גביע יוגורטים

פ רגילה"כשל0.348מאגדת7290110322946 יופלה טיוב יוגורט במרקם חלק תות בננהיוגורטים

פ ועדת מהדרין"כשל0.856מאגדת7290010320683מארז שמינייה-  בטעם תות360יופלה יוגורטים

פ ועדת מהדרין"כשל0.800גביע10323097 תאומים תותיוגורטים

פ ועדת מהדרין"כשל0.100גביע51758 גרם מוסדי100 גביע 3%יופלה אפרסק יוגורטים

פ רגילה"כשל3.000כד4132286 ליטר3 כד 3%יוגורט יוגורטים

פ ועדת מהדרין"כשל0.348מאגדת7290110324551יופלה טיוב יוגורט במרקם חלק תותיוגורטים

פ ועדת מהדרין"כשל0.348מאגדת10325510יופלה טיוב יוגורט במרקם חלק בטעם וניליוגורטים

פ רגילה"כשל0.250בקבוק10323066 בננה אפרסקGOמשקאות יוגורט חלבון

פ רגילה"כשל0.250בקבוק10323073 תות פטלGOמשקאות יוגורט חלבון

פ רגילה"כשל0.250בקבוק10325114 לייט תות בננהGOמשקאות יוגורט חלבון

פ רגילה"כשל0.250בקבוק10325121 לייט מנגו אננסGOמשקאות יוגורט חלבון

פ רגילה"כשל0.200גביע10323585 מופחת קלוריות דובדבןGOיופלה חלבון

פ רגילה"כשל0.200גביע10323592 מופחת קלוריות אפרסקGOיופלה חלבון

פ רגילה"כשל0.200גביע10324353 מופחת קלוריות אננסGOיופלה חלבון

פ רגילה"כשל0.200גביע7290110321031 מועשר בחלבון בטעם טבעיGOיופלה חלבון

פ רגילה"כשל0.200גביע7290110321048 במתיקות מעודנתGOיופלה חלבון

פ רגילה"כשל0.200גביע7290110321680 בטעם תותGOיופלה חלבון

פ רגילה"כשל0.200גביע7290110321697 בטעם אפרסקGOיופלה חלבון

פ רגילה"כשל0.200גביע7290110321703 בטעם פירות יערGOיופלה חלבון

פ רגילה"כשל0.200גביע10328764 תות0%יוגורט גו סמיך חלבון

פ רגילה"כשל0.200גביע10328771 פירות יער0%יוגורט גו סמיך חלבון

פ רגילה"כשל0.200גביע10328788 אפרסק0%יוגורט גו סמיך חלבון

פ רגילה"כשל0.200גביע7290110329952 קוקוס0.4%יוגורט גו סמיך חלבון

פ ועדת מהדרין"כשל0.120גביע7290110329136 גרם120מעדן חלב גו בטעם שוקולד חלבון

פ ועדת מהדרין"כשל0.120גביע7290110329143 גרם120מעדן חלב גו בטעם וניל חלבון

פ ועדת מהדרין"כשל0.500גביע%344880 0.500באדי יוגורט תות גביע מעדנים

פ ועדת מהדרין"כשל0.125גביע%372961544 ג 125באדי יוגרט תות גביע מעדנים

פ העדה החרדית"כשל0.125גביע%372986233 125באדי מעדן וניל גביע מעדנים

פ העדה החרדית"כשל0.125גביע%372986240 125באדי מעדן שוקו גביע מעדנים

פ ועדת מהדרין"כשל0.123גביע14761414יולו מעדן שכבות שוקולד חלב ולבןמעדנים

פ ועדת מהדרין"כשל0.123גביע14761612יולו מעדן שכבות שוקולד מריר ולבןמעדנים

פ ועדת מהדרין"כשל0.123גביע14761056יולו שוקולד חלבמעדנים

פ ועדת מהדרין"כשל0.123גביע14761070יולו שוקולד לבןמעדנים

פ ועדת מהדרין"כשל0.123גביע14761063יולו שוקולד מרירמעדנים

פ העדה החרדית"כשל0.800מאגדת4135119 גר וניל בדץ100*8מאגדת קרלו מעדנים

פ ועדת מהדרין"כשל0.800מאגדת4132606 גר וניל מהדרין100*8מאגדת קרלו מעדנים

פ ועדת מהדרין"כשל0.800מאגדת7290110325084 גר  שוניל מהדרין100*8מאגדת קרלו מעדנים

פ העדה החרדית"כשל0.800מאגדת4135072 גר שוקולד בדץ100*8מאגדת קרלו מעדנים

פ ועדת מהדרין"כשל0.800מאגדת4135058 גר שוקולד מהדרין100*8מאגדת קרלו מעדנים

פ ועדת מהדרין"כשל0.150גביע4135225 גרם150 0%מעדן תנובה דיאט שוקולד מעדנים

פ ועדת מהדרין"כשל0.100גביע1.5%14762114גרם 100 וניל Exportקרלו   מעדנים

פ ועדת מהדרין"כשל0.125גביע4133160 גרם גביע125 וניל EXPORTקרלו מעדנים

פ ועדת מהדרין"כשל0.125גביע4120382 גרם125 3% קרלו שוקולד Exportקרלו מעדנים

פ ועדת מהדרין"כשל0.100גביע1.5%14762107גרם 100 שוקולד Exportקרלו מעדנים

פ ועדת מהדרין"כשל0.125גביע1254119928קרלו מעדן וניל גביע מעדנים

פ ועדת מהדרין"כשל0.125גביע1254119973קרלו מעדן שוקו גביע מעדנים

פ ועדת מהדרין"כשל0.125גביע4120061 גרם125 %3קרלו שוניל מעדנים

פ ועדת מהדרין"כשל0.616מאגדת10323998גרם77*8מאגדת מיני קרלו קצפת מעדנים

פ ועדת מהדרין"כשל1.000שקית%947898 קג 1לאבנה שקית מלוחות

פ ועדת מהדרין"כשל0.500גביע52649 גרם0.500 גביע 5%פיראוס לאבנה מלוחות

פ ועדת מהדרין"כשל0.750גביע4131845 גרם750 גביע 9%פיראוס לאבנה מלוחות

פ ועדת מהדרין"כשל0.250גביע4137809 גרם0.250 גביע 5%פיראוס לאבנה מלוחות



פ רגילה"כשל0.265גביע51710 עם שמן זית וזעתר5%פיראוס לאבנהמלוחות

פ ועדת מהדרין"כשל0.225גביע4129101 גרם0.225נפוליאון טבעי גביע שמנות

פ ועדת מהדרין"כשל0.225גביע%304129118 ג 0.225נפוליאון זית גביע שמנות

פ ועדת מהדרין"כשל0.225גביע4129156 גרם0.225נפוליאון שום שמיר גביע שמנות

פ ועדת מהדרין"כשל1.5שקית57682 ק ג1.5 בשקית 25%גבינת שמנת נפוליאון שמנות

פ ועדת מהדרין"כשל0.200גביע7290110328221יוגורט תנובה נטול לקטוזיוגורטים

פ ועדת מהדרין"כשל1.200מאגדת7290110329334יוגורט תנובה נטול לקטוזיוגורטים

פ ועדת מהדרין"כשל0.200גביע7290110329709' גר200 0%יוגורט תנובה יוגורטים

פ ועדת מהדרין"כשל0.200גביע7290110328580' גר200 5%יוגורט תנובה יוגורטים

פ ועדת מהדרין"כשל0.500גביע4128333 גרם0.500 גביע 9%פיראוס לאבנה מלוחות

פ רגילה"כשל0.150גביע7290116930077יופלה דיאט אפרסק פסיפלורהיוגורטים

פ קטניות"כשל0.200גביע10325312 גרם חלבון בטעם תותGO 20מעדן סויה חלבון

פ קטניות"כשל0.200גביע10325305 גרם חלבון במתיקות מעודנתGO 20מעדן סויה חלבון

פ קטניות"כשל1.000קרטון7290110327033משקה סויה תנובה גו מועשר בחלבון במתיקות מופחתתחלבון

פ קטניות"כשל0.250בקבוק     7290110328023 גרם חלבון לבקבוק בטעם קפה20משקה גו סויה אישי חלבון

פ קטניות"כשל0.250בקבוק7290110328016 גרם חלבון לבקבוק בטעם אגוזי לוז20משקה גו סויה אישי חלבון

פ ועדת מהדרין"כשל0.25קרטונית4133900 מל0.250קצפת צמחית השף הלבן שמנת מתוקה

פ ועדת מהדרין"כשל0.5קרטון4124847 מל0.500קצפת צמחית השף הלבן שמנת מתוקה

פ קטניות"כשל0.125גביע14762800 גרם125 מעדן סויה שוקולד גביע תחליפי חלב

פ קטניות"כשל0.25גביע7290010320140גבינת סויה בטעם טבעיתחליפי חלב

פ קטניות"כשל0.25גביע7290010320164גבינת סויה בטעם שום שמירתחליפי חלב

פ קטניות"כשל0.3קופסא7290110322021טופו בטעם בזיליקוםתחליפי חלב

פ קטניות"כשל0.3קופסא7290110322038טופו בטעם פיקנטיתחליפי חלב

פ קטניות"כשל0.3קופסא7290110322014טופו טבעיתחליפי חלב

פ קטניות"כשל0.25בקבוק14763272משקה סויה ביו תות בננהתחליפי חלב

פ קטניות"כשל1קרטון4132552 ליטר1לייט טבעי סויה טרי תחליפי חלב

פ קטניות"כשל0.125גביע7290014760134' גר125מעדן סויה בטעם וניל תחליפי חלב

פ קטניות"כשל1קרטון4125585 ליטר1משקה סויה וניל על הבוקר תחליפי חלב

פ קטניות"כשל1קרטון4130794משקה סויה טבעי במתיקות מופחתתתחליפי חלב

פ קטניות"כשל1קרטון4125578 ליטר1משקה סויה מועשר תחליפי חלב

פ קטניות"כשל1קרטון14760141משקה שקדיםתחליפי חלב

פ קטניות"כשל1קרטון110323714 ליטר1משקה קוקוס שקדים תחליפי חלב

פ רגילה"כשל0.125גביע7290004136864לי תנובה אננס עם חתיכות אננס'גמעדנים

פ רגילה"כשל0.125גביע4136871לי תנובה אפרסק עם חתיכות אפרסק'גמעדנים

פ רגילה"כשל0.125גביע4136857לי תנובה פטל'גמעדנים

פ קטניות"כשל1קרטון7290110324926משקה סויה ללא תוספת סוכרתחליפי חלב

כשר לפסח מכיל לציטין לפתית0.125גביע7290110324858מעדן שקדים בטעם אגוזי לוזתחליפי חלב

כשר לפסח מכיל לציטין לפתית0.125גביע7290110324841מעדן שקדים עם שוקולד מרירתחליפי חלב

פ קטניות"כשל1קרטון10325626משקה שקדים ללא תוספת סוכרתחליפי חלב

פ קטניות"כשל1קרטון10327057משקה סויה אייס קפהתחליפי חלב

פ קטניות"כשל0.5 קרטון7290110328641 גרם500מאגדת טופו טבעי תחליפי חלב

פ קטניות"כשל0.25 בקבוק7290110328320ל" מ250אייס קפה סויה תחליפי חלב

פ קטניות"כשל0.25גביע7290110324711 שומן9%                       ממרח סויה בטעם טבעי תחליפי חלב

פ קטניות"כשל0.25גביע7290110324728 שומן9%                     ממרח סויה עם שום שמיר תחליפי חלב

פ קטניות"כשל0.15גביעAlternative7290110329792'  ג150 אפרסק גביע BIO            סויה תחליפי חלב

פ קטניות"כשל0.15גביעAlternative7290110329808 גרם 150 תות גביע BIO             סויה תחליפי חלב

פ קטניות"כשל0.15גביע7290110329815 גרם150 מתיקות מעודנת גביע BIO               סויה תחליפי חלב

פ קטניות"כשל0.15גביעAlternativ7290110329822ג  150 פירות יער גביע BIO          סויה תחליפי חלב

פ קטניות"כשל0.15גביעAlternative7290110329846' ג150 טבעי גביע BIO              סויה תחליפי חלב

פ קטניות"כשל72901103299690.15                           מעדן גו סויה בטעם קוקוסתחליפי חלב

פ העדה החרדית"כשלליטר 1שקית3%42015חלב חלב

פ העדה החרדית"כשלליטר 1.5קרטון3%57477חלב חלב

פ העדה החרדית"כשלליטר 1בקבוק3%42367חלב חלב

פ ועדת מהדרין"כשלליטר 1שקית3%4131081חלב חלב

פ ועדת מהדרין"כשלליטר 1קרטון3%4131074חלב חלב

פ ועדת מהדרין"כשלליטר 2כד3%4120832חלב חלב

פ רגילה"כשל ליטר1שקית3%42008חלב חלב

פ רגילה"כשל ליטר1.5קרטון3%56845חלב חלב

פ רגילה"כשל ליטר1קרטון3%42442חלב חלב

פ רגילה"כשל ליטר2כד3%42244חלב חלב

פ ועדת מהדרין"כשלליטר 1קרטון1%42435חלב דל חלב

פ ועדת מהדרין"כשלליטר 1קרטון2%40974חלב דל לקטוז חלב

פ העדה החרדית"כשלליטר 1קרטון3%42671חלב עמיד חלב

פ רגילה"כשל ליטר1קרטון3%42503חלב עמיד חלב

פ רגילה"כשל0.250קרטון3%42640חלב עמיד חלב

פ העדה החרדית"כשלליטר 9שקית7290110323080 ליטר9חלב חלב

פ ועדת מהדרין"כשלליטר 1קרטון7290110326906חלב נטול לקטוזחלב

פ ועדת מהדרין"כשלליטר 1קרטון7290110328238 נטול לקטוז3%חלב וניל חלב

פ ועדת מהדרין"כשל0.8קרטון4132231ל0.8 קרטון 3%משקה חלב מיוחד לקפה חלב

פ ועדת מהדרין"כשל0.340בקבוק7290110325893 גרם חלבון 27 אייס קפה GOתנובה חלבון

פ ועדת מהדרין"כשלליטר 1בקבוק4130695משקה חלב-אייס קפה משקאות חלב

פ ועדת מהדרין"כשל0.340בקבוק4136154משקה חלב-אייס קפה משקאות חלב

פ ועדת מהדרין"כשל0.250בקבוק4134198משקה בננה- בננה משקאות חלב

פ ועדת מהדרין"כשל0.340בקבוק52304משקה חלב-מוקה משקאות חלב

פ ועדת מהדרין"כשלליטר 1בקבוק52298משקה חלב-מוקה משקאות חלב

פ ועדת מהדרין"כשל0.250קרטון43012שוקו עמידמשקאות חלב

פ העדה החרדית"כשל0.225שקית4120283שוקו תנובהמשקאות חלב

פ העדה החרדית"כשלליטר 1בקבוק57934שוקו תנובהמשקאות חלב



פ ועדת מהדרין"כשל6 * 0.225שקית4120269שוקו תנובהמשקאות חלב

פ ועדת מהדרין"כשלליטר 1בקבוק4131531שוקו תנובהמשקאות חלב

פ ועדת מהדרין"כשל0.250בקבוק4126872שוקו תנובהמשקאות חלב

פ ועדת מהדרין"כשל6 * 0.250בקבוק4136222שוקו תנובהמשקאות חלב

פ ועדת מהדרין"כשלליטר 1בקבוק 7290110326982 ליטר1 קלאסי YOLOמשקה משקאות חלב

פ ועדת מהדרין"כשל0.340בקבוק 7290110326999ל" מ340 קלאסי YOLOמשקה משקאות חלב

פ העדה החרדית"כשלליטר 4כד42%4124076שמנת שמנת מתוקה

פ ועדת מהדרין"כשלליטר 4כד42%4121907שמנת שמנת מתוקה

פ רגילה"כשלליטר 4כד42%4134242שמנת שמנת מתוקה

פ רגילה"כשל0.250קרטון10%4137021שמנת עמידה לבישול שמנת מתוקה

פ רגילה"כשל0.500קרטון15%56951שמנת עמידה לבישול שמנת מתוקה

פ רגילה"כשל0.250קרטון15%4125721שמנת עמידה לבישול שמנת מתוקה

פ ועדת מהדרין"כשל0.250קרטון32%4125738שמנת עמידה לקצפת שמנת מתוקה

פ ועדת מהדרין"כשל0.500קרטון38%58047שמנת עמידה לקצפת שמנת מתוקה

פ רגילה"כשל0.500קרטון38%56968שמנת עמידה לקצפת שמנת מתוקה

פ רגילה"כשל0.250קרטון38%43814שמנת עמידה לקצפת שמנת מתוקה

פ ועדת מהדרין"כשל15000קרטון10320126 מהדרין מילקיט3% ליטר 15חלב חלב

פ ועדת מהדרין"כשלליטר 1קרטון3%4130787חלב חלב

פ רגילה"כשל0.250קופסא7290110320591 שומן במרקם מעודן16%בולגרית מלוחות

פ קטניות"כשל0.250גביע4135614 גביע5%פיראוס בולגרית מעודנת מלוחות

פ קטניות"כשל0.200קופסא5%7290110321604קוביות בולגרית מעודנת מלוחות

פ העדה החרדית"כשל0.250שקית%1648451 גר 0.250חרמון שקית מלוחות

פ העדה החרדית"כשל0.240גביע24014760516 סמי מעדניה 5%צפתית מעודנת מלוחות

פ ועדת מהדרין"כשל1.340מגש4136291 למעדניה5%צפתית מלוחות

פ ועדת מהדרין"כשל0.250גביע55015 גרם0.250 5%פיראוס פטה כבשים מלוחות

פ ועדת מהדרין"כשל0.400גביע14761438 גר400 סמי מעדנייה 24%בולגרית מלוחות

פ ועדת מהדרין"כשל1.340מגש5%4126650גבינה צפתית למעדניה מלוחות

פ ועדת מהדרין"כשל1.000שקית%1648444 קג 1חמד שקית מלוחות

פ ועדת מהדרין"כשל0.250גביע14759909 ג0.250 פיראוס גביע 5%פטה עיזים מלוחות

פ ועדת מהדרין"כשל0.250גביע4121839 גרם0.250 %20פטה כבשים פיראוס מלוחות

פ ועדת מהדרין"כשל3.000מיכל4136833 במשקל לשוק16%פיראוס בולגרית מלוחות

פ ועדת מהדרין"כשל0.250גביע%164120573 ג 0.250פיראוס בולגרית גביע מלוחות

פ ועדת מהדרין"כשל0.250גביע%244120566 ג 0.250פיראוס בולגרית גביע מלוחות

פ ועדת מהדרין"כשל0.250גביע%54120634 ג 0.250פיראוס בולגרית גביע מלוחות

פ ועדת מהדרין"כשל0.250גביע%1649458 ג 0.250פיראוס פטה עז גביע מלוחות

פ ועדת מהדרין"כשל0.250שקית5%4122676פיראוס חמד מלוחות

פ ועדת מהדרין"כשל0.250שקית%1648413 גר 0.250פיראוס חמד שקית מלוחות

פ ועדת מהדרין"כשל0.200גביע%548437 גר 0.200פיראוס צפתית גביע מלוחות

פ ועדת מהדרין"כשל0.200קופסא4121853 ג0.200 %5פיראוס קוביות בולגרית מלוחות

פ ועדת מהדרין"כשל1.650גביע55183 מעודנת פיראוס5%צפתית מלבנית מלוחות

פ ועדת מהדרין"כשל0.200גביע5%4131814צפתית מעודנת מלוחות

פ ועדת מהדרין"כשל0.5שקית%547546 גרם 0.500השף הלבן כנען קולינריה

פ ועדת מהדרין"כשל0.125חפיסה%2440318קולאז ברי חפיסה מיוחדות

פ ועדת מהדרין"כשל0.125חפיסה%2440301קולאז קממבר עין גדי חפיסה מיוחדות

פ ועדת מהדרין"כשל0.500קרטון3%42381חלב חלב

פ ועדת מהדרין"כשלליטר 1קרטון1%42022חלב לדגנים חלב

פ ועדת מהדרין"כשלליטר 1קרטון14758162חלב עיזיםחלב

פ ועדת מהדרין"כשלליטר 1קרטון3%4133627חלב על הבוקר חלב

פ ועדת מהדרין"כשלליטר 1קרטון51352חלב של פעםחלב

פ ועדת מהדרין"כשל0.750גביע7290110329273' גר750יוגורט תנובה מחלב עיזים מלא יוגורטים

פ ועדת מהדרין"כשל0.140גביע7290110329266' גר140יוגורט תנובה מחלב עיזים מלא יוגורטים

פ רגילה"כשל0.75גביע14762947גר גלילית פיראוס750 11%לאבנה מלוחות

פ רגילה"כשל0.240גביע5%58283פיראוס גבינת עיזים למריחה מלוחות

פ ועדת מהדרין"כשל72901103257010.250פיראוס צזיקימלוחות

פ ועדת מהדרין"כשל0.225גביע14759084 גרם מופחת0.225 גביע 16%נפוליאון שמנות

פ ועדת מהדרין"כשל0.225גביע4129101 גרם0.225נפוליאון טבעי גביע שמנות

פ רגילה"כשל0.225גביע14762831 שומן בטעם חלפיניו24%נפוליאון שמנות

פ רגילה"כשל0.225גביע14762756' גר0.225  בצל גביע 16%נפוליאון  שמנות

פ ועדת מהדרין"כשל0.8גביע7290006448033 גרם800 שומן 24%נפוליאון גבינת שמנת עם זיתים ירוקים שמנות

פ ועדת מהדרין"כשל0.8גביע7290006448040 גרם800 שומן 25%נפוליאון גבינת שמנת עם שום ושמיר שמנות

פ ועדת מהדרין"כשל0.8גביע7290006448026 גרם800 שומן 25%נפוליאון גבינת שמנת בטעם טבעי שמנות

פ ועדת מהדרין"כשלליטר 1קרטון7290110327880 מהדרין1%חלב קרטון חלב

פ רגילה"כשל200קרטון7290110324070 שומן30%גבינת חלומי מחלב בקר מלוחות

פ רגילה"כשל0.25גביע72902110326449 גרם250- השף הלבן חמאה חמאה

פ קטניות"כשל0.2חבילה7290110326852 גרם200השף הלבן ממרח חמאה בתוספת מלח חמאה

פ קטניות"כשל0.2גביע7290110326845 גרם חמאה200השף  הלבן ממרח חמאה ללא מלח חמאה

פ רגילה"כשל0.15פלח7290110320744גרנה פדנומיוחדות

פ רגילה"כשל0.15פלח7290110328474' גר150יאנו 'יאנו רז'פלח פרמזמיוחדות

פ רגילה"כשל0.1פתיתים7290110328481יאנו'יאנו רז'פתיתי פרמזמיוחדות

פ ועדת מהדרין"כשל0.200קופסא7290110323301 שומן32%טל העמק ישראליות

פ ועדת מהדרין"כשל0.400קופסא7290110321215 שומן15%עמק סמי מעדניה ישראליות

פ ועדת מהדרין"כשל0.500שקית7290110320867פתיתי עמקישראליות

פ ועדת מהדרין"כשל0.200מגורד7290110320850' גר200פתיתי עמק ישראליות

פ ועדת מהדרין"כשל0.500שקית7290014762848פתיתי גלבועישראליות

פ ועדת מהדרין"כשל0.600פרוסות14763395 גרם מהדרין600-  שומן28%עמק סמי מעדניה ישראליות

פ העדה החרדית"כשל0.600פרוסות14761698ץ" גרם בד600-  שומן28%עמק סמי מעדניה ישראליות

פ ועדת מהדרין"כשל0.400פרוסות14760912 גרם מהדרין400גוש חלב ישראליות

פ ועדת מהדרין"כשל0.400קופסא14760448 גרם400 22%גלבוע ישראליות



פ ועדת מהדרין"כשל0.400פרוסות14758148 גרם מע400 פרוס 22%סמי גלבוע ישראליות

פ העדה החרדית"כשל4.400חריץ4725426 קג4.4עמק חריץ בדצ ישראליות

פ ועדת מהדרין"כשל0.400קופסא4137311 משפחתית9%עמק לייט ישראליות

פ ועדת מהדרין"כשל0.172שקית4132712אצבעות מוצרלהישראליות

פ ועדת מהדרין"כשל0.200קופסא9%4126674טל העמק לייט ישראליות

פ ועדת מהדרין"כשל0.400קופסא4125776 גרם400  בקופסא 28%עמק פרוס ישראליות

פ ועדת מהדרין"כשל0.172שקית1724122683אצבעות מגבינת עמק שקית ישראליות

פ ועדת מהדרין"כשל4.4חריץ%94122607עמק לייט חריץ במשקל ישראליות

פ העדה החרדית"כשל0.200קופסא4122348 גר0.200 בקופסא 9%צהובה .עמק גבישראליות

פ ועדת מהדרין"כשל0.2פרוסות%284122270 גרם 0.200עמק פרוס בקופסא ישראליות

פ ועדת מהדרין"כשל0.200פרוסות4122195 מהדרין%28 0.200גוש חלב פרוס ישראליות

פ ועדת מהדרין"כשל3.000שקית4121341טיראן פתיתים במשקל קו אקווריוסישראליות

פ ועדת מהדרין"כשל0.400חפיסה57118 מהדרין28גרם 400עמק פרוס סמי מעדנייה ישראליות

פ ועדת מהדרין"כשל0.200קופסא28%57088עמק פרוסות דק דק ישראליות

פ העדה החרדית"כשל3.000חריץ57453ץ" בד28%עמק ישראליות

פ העדה החרדית"כשל0.400פרוסות56760ץ"  גרם בד28% 400עמק ישראליות

פ העדה החרדית"כשל0.200קופסא56753 גר0.200 בקופסא 28%צהובה .עמק גבישראליות

פ ועדת מהדרין"כשל4.4חריץ%2855350עמק חריץ במשקל ישראליות

פ ועדת מהדרין"כשל4.400חריץ53219 שומן32%טל העמק ישראליות

פ ועדת מהדרין"כשל0.200קופסא15%52311 גרם 0.200עמק פרוס בקופסא ישראליות

פ ועדת מהדרין"כשל2.955פרוסות%2249861 קג 3גלבוע פרוס ישראליות

פ רגילה"כשל3.310פרוסות%2849854 קג 3עמק פרוס ישראליות

פ ועדת מהדרין"כשל0.050פרוסות%2849557 גרם 50עמק פרוס ישראליות

פ ועדת מהדרין"כשל0.200פרוסות%2246327 גרם 0.200גלבוע פרוס ישראליות

פ ועדת מהדרין"כשל4.400חריץ%2246020גלבוע חריץ במשקל ישראליות

פ ועדת מהדרין"כשל0.200קופסא7290110324872. גרם200 5%גלבוע ישראליות

פ קטניות"כשל0.200גביע5%14759534בולגרית למריחה פיראוס טבעי מלוחות

פ העדה החרדית"כשל0.2חבילה14758544בדצ.גרם כ200 חמאה משמנת מפוסטרת חמאה

פ רגילה"כשלבמשקלקרטון4123062 קג25 חמאה לקרואסון בלוק חמאה

פ רגילה"כשל0.2חבילה43111 גר200 חמאה מפוסטרת חבילה חמאה

פ רגילה"כשל0.2חפיסה43159ויט. כ82%גרם200 חמאה מלוחה משמנת מפוסטרת חמאה

פ העדה החרדית"כשל0.01גביע43203בדצ'  ג10 חמאה משמנת מפוסטרת גביע חמאה

פ רגילה"כשל0.01גביע55640רגילה.כ'  ג10 חמאה משמנת מפוסטרת גביע חמאה

פ ועדת מהדרין"כשל0.2חבילה55893מהדרין.גרם כ200 חמאה משמנת מפוסטרת חמאה

פ ועדת מהדרין"כשל0.3שקית7290110328504 גבינות3טריו פתיתים מיקס קולינריה

פ קטניות"כשל0.2גביע14763098(טוסקנה)שום ובצל ,  עם פלפל5%קרם גבינת שמנת שמנות

פ רגילה"כשל0.2גביע4128364 עם זיתים5%קרם גבינת שמנת שמנות

פ רגילה"כשל0.2גביע4128340 טבעי5%קרם גבינת שמנת שמנות

פ ועדת מהדרין"כשל0.150חפיסה7290110320935' גר150פרוסות מוצרלה מיוחדות

פ רגילה"כשל0.140פלח14759992 גרם140 27%קולאז פלח רוקפור מיוחדות

פ רגילה"כשל0.200פלח23%14759985קולאז פלח פרמזן מיוחדות

פ רגילה"כשל0.200פלח0.20014759978 פלח 27% (גלעד)קולאז קצקבל מיוחדות

פ רגילה"כשל1.865חריץ%2547034חריץ  (גליל)קולאז רוקפור מיוחדות

פ רגילה"כשל3.575חריץ%2747027חריץ  (גלעד)קולאז קצקבל מיוחדות

פ רגילה"כשל5.420חריץ%2346563קולאז פרמזן חריץ מיוחדות

פ ועדת מהדרין"כשל2.81חריץ46549 טנא%20מוצרלה חריץ במשקל מיוחדות

פ קטניות"כשל0.200גליל%2345917קולאז גבינת עזים פרומעז מיוחדות

פ רגילה"כשל0.250קופסא7290110321789' גר250גבינת מסקרפונה השף הלבן מיוחדות

פ רגילה"כשל0.100שקית%234122119 100פתיתי פרמזן לפסטה מיוחדות

פ ועדת מהדרין"כשל4.400חריץ%314725600חריץ משקל ' עמק דליקטס סקנדמיוחדות

פ ועדת מהדרין"כשל0.200שקית7290014762909 גרם200פתיתי מוצרלה מיוחדות

פ ועדת מהדרין"כשל0.170קופסא7290110325169גאודה פרוסותמיוחדות

פ ועדת מהדרין"כשל0.200שקית7290110325879גאודה פתיתיםמיוחדות

פ ועדת מהדרין"כשלחריץ4725846חריץ גאודהמיוחדות

פ ועדת מהדרין"כשל0.170קופסא7290110326333פרוסות סקנדינביתמיוחדות

פ ועדת מהדרין"כשל0.200פרוסות%2340462 200. טוסטי עמק אמריקאי אדם פמותכות

פ רגילה"כשלבמשקלתפזורת4137137 טוסטי מוזל בתפזורתמותכות

פ ועדת מהדרין"כשל0.200משולשים45399 טנא%26 200 ניר משולשים מותכות

פ רגילה"כשל0.200משולשים%2545573 גרם 200 נעמה משולשים מותכות

פ רגילה"כשל0.240משולשים25%45580 גרם 240 נעמה חורש משולשים מותכות


