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Introduction  5הקדמה

התשוקה שלנו לאוכל מניעה אותנו לצאת 

ולחפש עבורכם את ספקי המזון המובילים 

בעולם.

מומחיות  של  מוסף  ערך  מספקים  אנו 

המתבססת על ידע, הבנה עמוקה ושנים 

והמסעדנות,  המזון  בתחום  ניסיון  של 

לשיפור החוויה הקולינרית שאתם מעניקים 

ללקוחותיכם.

Our passion for food drives us to go out and seek for 

you the leading food providers from around the world.

We provide exceptional added-value expertise, based 

on the knowledge and in-depth understanding we 

have garnered through many years of experience 

in the food and restaurant industry. Our outstanding 

services respond effectively to our customers' needs 

and maximize the culinary experience they deliver to 

their own customers.

Dear Customers, 

Diplomat Culinary are very proud to 

present our latest Diplomat product 

catalogue for 2019, bursting with 

delicious new flavors and aromas that 

showcase the finest culinary delights 

from around the globe.

 לקוחות יקרים,

דיפלומט קולינרי גאה להציג 

בפניכם את קטלוג המוצרים 

העדכני לשנת 2019 המכיל, 

כמו תמיד, שפע טעמים, 

ניחוחות ומגוון קולינרי עשיר 

מרחבי העולם.
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למה דווקא 
דיפלומט 
קולינרי?

Why 
DIplomat
Culinary?

כל המומחיות הקולינרית שלנו, בשבילכם
הידע, הניסיון והמומחיות שצברנו בתחומי הקולינריה והמסעדנות עומדים 

תמיד לרשות לקוחותינו וזאת על מנת שיוכלו להצליח יותר הן ברמה 

הקולינרית והן ברמה המסחרית.

Our culinary expertise, your benefit
Our extensive knowledge, expertise, and experience in 

the foodservice and restaurant fields are always available 

to our customers, helping to boost your success at both 

a culinary and a commercial level.

איתכם לאורך כל הדרך, והרבה מעבר
כבר משלב תכנון המסעדה והתפריט ולאורך כל הדרך אנו מסייעים 

ללקוחותינו בזיהוי הזדמנויות ובהתמודדות עם אתגרים, מחפשים כל 

הזמן דרכים לחדש ולהתחדש כדי לממש את החזון הקולינרי שלהם 

ולסייע להצלחתם. 

We go the extra mile for your success
From the very first restaurant and menu-planning stages 

onward, we help our customers to identify opportunities 

and overcome challenges, while continually seeking 

innovative new ways to increase your success and help 

bring your culinary vision to fruition.

היכולות של דיפלומט, הביטחון שלכם
השייכות שלנו לחברה בינלאומית גדולה ויציבה מאפשרת לנו להיות 

יותר מהירים וזמינים ולספק ללקוחותינו שירות בסטנדרטים הגבוהים 

ביותר, כדי לספק לכם ביטחון ושקט נפשי בניהול ותפעול העסק.

Diplomat's strength, your confidence
Our affiliation with a large, stable international company 

lets us provide our customers with faster, more accessible 

solutions and the highest service standards, ensuring 

complete peace of mind when running and managing 

your business.

מביאים לכם את כל הטוב שבעולם
אנו מסיירים בכל רחבי העולם, חוקרים, טועמים ובודקים, כדי למצוא 

ולהביא ללקוחותינו מגוון גדול ועשיר של טעמים, ניחוחות וחומרי גלם 

ייחודיים ואותנטיים בדמות מוצרים איכותיים מכל תחומי הקולינריה של 

המותגים המובילים בעולם. 

We bring you the very best in the world
We research, taste, and test foods around the globe to 

bring our customers a huge variety of exceptional flavors, 

aromas, and authentic special ingredients in the form of 

high-quality products from the world's leading brands in 

every culinary field.
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פרפלה
Farfalle

500 גרם | 16 יח׳ | 1046385 | חתם סופר פ״ת

פוזילי
Fusilli

500 גרם | 16 יח׳ | 1046393 | חתם סופר פ״ת
3 ק”ג | 4 יח׳ | 1046410 | חתם סופר פ״ת

ריצ'יולי
Riccioli

500 גרם | 16 יח׳ | 1046390 | חתם סופר פ״ת

אליקוידלי
Elicodali

500 גרם | 16 יח׳ | 2504346 | חתם סופר פ״ת

מזי ריגטוני
Mezzi Rigatoni

500 גרם | 16 יח׳ | 1046391 | חתם סופר פ״ת

ניוקטי סרדי
Gnochetti Sardi

500 גרם | 16 יח׳ | 1046389 | חתם סופר פ״ת

קונקילי ריגטה
Conchiglie Rigate

500 גרם | 16 יח׳ | 1046395 | חתם סופר פ״ת

רדיאטורי
Radiatori

500 גרם | 16 יח׳ | 1046446 | חתם סופר פ״ת

ריגטוני
Rigatoni

500 גרם | 16 יח׳ | 1046392 | חתם סופר פ״ת

פנה ריגטה
Penne Rigate

500 גרם | 16 יח׳ | 1046388 | חתם סופר פ״ת
3 ק"ג | 4 יח׳ | 1046408 | חתם סופר פ״ת

קזארצ׳ה )חונקי כמרים(
Casarecce

500 גרם | 16 יח׳ | 1046386 | חתם סופר פ״ת

 פסטה רומו
Pasta Rummo

פסטה רומו מיוצרת "בעבודה איטית" במפעל הפסטה המוביל והאיכותי באיטליה.

בזכות יתרונותיה הפכה להיות הפסטה הנבחרת ע"י השפים המובילים באיטליה.

• לנטה לברציונה - עבודה איטית, שיטה בלעדית המעניקה לפסטה ביצועי בישול יוצאים מן הכלל. 

• ייצור בתבניות ייחודיות המעניקות חוזק, עמידות ומרקם נפלא.

• אחוז החלבון הגבוה ביותר - 14.5%.

פסטה קצרה
short pasta
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פסטה ארוכה
long pasta

ספגטי
Spaghetti

 500 גרם | 24 יח׳ | 1046400 | חתם סופר פ״ת
3 ק”ג | 4 יח׳ | 1046413 | חתם סופר פ״ת

ספגטיני
Spaghettini

500 גרם | 24 יח׳ | 2504345 | חתם סופר פ״ת

לינגווינה
Linguine

 500 גרם | 24 יח׳ | 1046399 | חתם סופר פ״ת
3 ק”ג | 4 יח׳ | 1046412 | חתם סופר פ״ת

פטוצ'ה
Fettucce

500 גרם | 24 יח׳ | 1046398 | חתם סופר פ״ת

בוקטיני
Bucatini

500 גרם | 24 יח׳ | 1048749 | חתם סופר פ״ת

פסטה מיוחדת
special pasta

אורקייטה
Orecchiette

500 גרם | 12 יח׳ | 1046418 | חתם סופר פ״ת

פפרדלה
Pappardelle

500 גרם | 20 יח׳ | 1046353 | חתם סופר פ״ת

קונקיליוני ריגטי
Conchiglioni Rigati

500 גרם | 12 יח׳ | 1046414 | חתם סופר פ״ת

מפלדינה
Mafaldine

500 גרם | 12 יח׳ | 1046420 | חתם סופר פ״ת

פטוצ'ינה
Fettuccine

500 גרם | 20 יח׳ | 1046352 | חתם סופר פ״ת

פוסילוטי
Fusillotti

500 גרם | 12 יח׳ | 1076359 | חתם סופר פ״ת

 קנלוני רוסטיקלה
Cannelloni Rustichella 

250 גרם | 12 יח׳ | 1159002 | רבנות ראשית
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פסטה קמח מלא
אורגני

organic whole 
wheat pasta

לזניה
Lasagna all'Uovo

500 גרם | 12 יח׳ | 1052379 | רבנות ראשית

פסטה ביצים
egg pasta

פטוצ'ינה
Fettucine all'Uovo

KF | 1046407 | 250 גרם | 12 יח׳

פפרדלה
Pappardelle all'Uovo

KF | 1046406 | 250 גרם | 12 יח׳

טליאטלה
Tagliatelle all'Uovo

KF | 1046404 | 250 גרם | 12 יח׳

פליה א פיאנו
Paglia e Fieno all'Uovo

KF | 1046405 | 250 גרם | 12 יח׳

פנה ריגטה
Penne Rigate

500 גרם | 16 יח׳ | 1046452 | חתם סופר פ״ת

פוזילי
Fusilli

500 גרם | 16 יח׳ | 1046402 | חתם סופר פ״ת

ספגטי
Spaghetti

500 גרם | 24 יח׳ | 1046403 | חתם סופר פ״ת

סמי די אורזו
Semi di Orzo

500 גרם | 24 יח׳ | 1049478 | חתם סופר פ״ת

פסטה למרק
Soup pasta
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אופן ההכנהמצרכים
 500 גרם פסטה 

RUMMO בוקטיני

120 גרם מחית פטריות 

CTM פורצ'יני

250 גרם פטריות יער

250 גרם פטריות פורטבלו

300 מ"ל ציר עוף

100 גרם כרישה טבעית

120 גרם חמאה צהובה

100 מ"ל יין לבן

2 שיני שום טריים

3 עלי מרווה

צרור פטרוזיליה קצוצה

פרמז'ן מגורד

קורט מלח

קורט פלפל שחור גרוס

מבשלים את הפסטה על פי ההוראות ע"ג האריזה.

במקביל להכנת הפסטה מחממים מחבת גדולה ומקפיצים את שלל 

הפטריות החיות עד לחריכה. מוסיפים יין לבן, מרווה, שום וכרישה ומבשלים 

עד לריכוך.

מוסיפים את מחית הפורצ'יני וציר העוף ומערבבים היטב. כאשר הרוטב מגיע 

לרתיחה מוסיפים חמאה. לאחר שהפסטה מוכנה, מסננים אותה מהנוזלים 

ומוסיפים למחבת עם הרוטב לבישול נוסף של כדקה.

לקישוט מפזרים מעט פטרוזיליה קצוצה ופרמז'ן .

פסטה בוקטיני 
עם פטריות 

פורצ'יני
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פסטה איטלקית ייעודית למסעדות. יציבה ושומרת על צורתה. 12.5% אחוז חלבון.

 פסטה קסטיליוני
PASTA Castiglioni

פנה ריגטה קסטיליוני
Penne Rigate Castiglioni

500 גרם | 16 יח׳ | 1075971 | חתם סופר פ״ת
5 ק"ג | 3 יח׳ | 1051669 | חתם סופר פ״ת

ג'מלי )חונקי כמרים( קסטיליוני
Gemelli Castiglioni

5 ק"ג | 3 יח׳ | 1051680 | חתם סופר פ״ת

ספגטי קסטיליוני
Spaghetti Castiglioni

5 ק"ג | 2 יח׳ | 1051670 | חתם סופר פ״ת

ספגטיני קסטיליוני
Spaghettini Castiglioni

5 ק"ג | 2 יח׳ | 2503289 | חתם סופר פ״ת

ניוקי
ופסטה ללא גלוטן

GNOCCHI &
non-gluten PASTA 

ניוקי בטטה
Sweet Potato Gnocchi

500 גרם | 12 יח׳ | 2516442 | רבנות ראשית

פסטה פנה ללא גלוטן 
Gluten Free Penne

OU | 1046444 | 250 גרם | 12 יח׳

פסטה פוזילי ללא גלוטן 
Gluten Free Fusilli

OU | 1046445 | 250 גרם | 12 יח׳

ניוקי תפו"א ללא גלוטן
Gluten Free Potato Gnocchi

500 גרם | 12 יח׳ | 1046422 | רבנות ראשית

פניני ניוקי תפו"א
Potato Pearls

500 גרם | 12 יח׳ | 1046423 | רבנות ראשית

ניוקי תפו"א
Potato Gnocchi

500 גרם | 12 יח׳ | 1046424 | רבנות ראשית
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אופן ההכנהמצרכים
מחממים סיר גדול עם מים רותחים ומכינים במקביל קערה עם מי קרח. מכניסים 

את הניוקי לתוך הסיר ומבשלים עד שהם צפים. מרימים עם כף מחוררת 

ומעבירים למי הקרח. כשהניוקי מתקררים לסנן.

להכנת הרוטב מקפיצים את השום עם הארטישוק והפטריות, מתבלים במלח 

ופלפל. מוסיפים את הניוקי ומערבבים במשך 5 דקות. מוסיפים את העירית, 

מורידים מהאש. שופכים מעט מיץ לימון ומפזרים גבינת פרמז'ן.

ניוקי בשמן 
זית, ארטישוק 

ופטריות
ישנם אינספור רטבים לניוקי 

 הקלאסי- לפניכם מתכון לניוקי 
 בליווי רוטב מיוחד, מרענן ומקורי. 

לאכול וללקק את האצבעות!

 500 גרם ניוקי תפו״א

לה ניוקריה

 6 יחידות רבעי ארטישוק

SACLA

קופסה פטריות יער

MONINI שמן זית

4 שיני שום פרוסות דק

150 גרם גבינת פרמז'ן

מיץ לימון

מלח,פלפל

חופן עירית קצוצה דק

אופן ההכנהמצרכים )4 מנות(
מבשלים את הפסטה בסיר גדול עם מים רותחים ומומלחים, לפי הוראות היצרן.

מחממים בסיר שמן לטיגון עמוק ומטגנים את קוביות החצילים עד שיזהיבו.

 במקביל, מקפיצים במחבת את העגבניות המרוסקות עם מעט שמן זית.

כותשים פנימה את שיני השום, מוסיפים את קוביות החצילים המטוגנות והפטרוזיליה 

ומתבלים. כאשר הפסטה מוכנה, מסננים אותה ומוסיפים למחבת את הרוטב לבישול של 

דקה נוספת.

בהגשה ניתן לפזר גילופי פרמז'ן או מוצרלה.

 פסטה
מלנזנה

500 גרם פסטה ארוכה רומו

שמן לטיגון עמוק

1 חציל, חתוך לקוביות

PETTI 500 גרם עגבניות מרוסקות

2 שיני שום

1 כף פטרוזיליה קצוצה

מלח

פרמז'ן
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 מוצרי עגבניות
tomato products

PETTI עגבניות חתוכות גס
Chopped Tomatoes

2.5 ק״ג | 6 יח׳ | 2511246 | רבנות ראשית

עגבניות חתוכות
Chopped tomatoes

CIAO עגבניות חתוכות לקוביות
Chopped Tomatoes

2.5 ק”ג | 6 יח׳ | 1049584 | בד״צ בית יוסף

PETTI עגבניות מרוסקות פולפה עדינה
Petti Il Polposissimo

5 ק״ג | 2 יח׳ | 2511245 | רבנות ראשית

  )10x10( עגבניות מרוסקות פולפה
Crushed Tomato Pulp

10 ק"ג | 1 יח׳ | 1097058 | חתם סופר פ״ת
10 ק"ג | 1 יח׳ | 2515101 | חתם סופר פ״ת

2.5 ק”ג | 6 יח׳ | 1075704 | חתם סופר פ״ת

)6x6( פולפה עדינה
Italian Tomato Pulp

5 ק”ג | 2 יח׳ | 2515049 | חתם סופר פ״ת

)6x6( פולפה עדינה מתובלת
Italian Tomato Sauce

5 ק”ג | 2 יח׳ | 1049420 | חתם סופר פ״ת

CIAO עגבניות תמר מקולפות
Peeled Tomatoes

2.5 ק”ג | 6 יח׳ | 1049585 | בד״צ בית יוסף

PETTI עגבניות תמר מקולפות
Peeled Tomatoes

2.5 ק"ג | 6 יח׳ | 1093041 | רבנות ראשית

עגבניות שלמות
Whole tomatoes

עגבניות מרוסקות
Crushed tomatoes
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PETTI פסאטה כפרית
Passata Rustica

700 גרם | 12 יח׳ | 1093033 | רבנות ראשית

PETTI פסאטה
Passata

700 גרם | 12 יח׳ | 1093036 | רבנות ראשית
1 ק"ג | 10 יח׳ | 1093037 | רבנות ראשית

PETTI 28% רכז עגבניות
 Double Tomato Concentrate

שפופרת | 200 גרם | 24 יח׳ | 1093038 | רבנות ראשית
פחית | 2*210 גרם | 12 יח׳ | 1093039 | רבנות ראשית

פסאטה
ורכז עגבניות
Passata &

Concentrate

רוטב איטלקי מסורתי
Traditional Italian Sauce

5 ק”ג | 2 יח׳ | 2507529 | חתם סופר פ״ת

רוטב איטלקי לשקשוקה
Shakshooka Italian Sauce

2.5 ק”ג | 6 יח׳ | 2507528 | חתם סופר פ״ת

רטבים
Sauces

רוטב עגבניות איטלקי לפיצה
Italian Pizza Sauce

5 ק”ג | 2 יח׳ | 1049419 | חתם סופר פ״ת

CIAO רוטב פיצה אותנטיקה
Authentica Pizza Sauce

4.1 ק”ג | 3 יח׳ | 1046533 | בד״צ בית יוסף

GINOS עגבניות בייבי תמר קונפי
Baby Confit Tomatoes Ginos

K 770 גרם | 6 יח׳ | 1051647 | משולש

עגבניות
מיוחדות

Special
tomatoes

עגבניות אפויות בשמן חמניות
Oven-Roasted Tomatoes 

in Sunflower Seed oil

970 גרם | 4 יח׳ | 2504769 | לא כשר

 עגבניות חצי מיובשות בשמש
בשמן חמניות

Sun-Dried Tomatoes 
in Sunflower Seed oil

1.5 ק"ג | 4 יח׳ | 2504768 | לא כשר

מיועד לכל שימושי העגבניות הקלאסיים 
במטבח האיטלקי כגון תבשילי בשר, דגים, 

ירקות ופסטות. הרוטב כולל עגבניות 
ותיבול קלאסי של גזר, סלרי ובצל לבן. 

אחידות המוצר ורמתו הגבוהה מאפשרים 
שליטה בתוצאה הסופית.

מתכון ייחודי המותאם לטעמים הישראליים 
ומיוצר מעגבניות איטלקיות טריות. זהו 
רוטב עשיר, מתובל בטוב טעם בכמון, 

פפריקה, שום, בצל ועגבניות איטלקיות 
מובחרות.
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קמח קאפוטו
CAPUTO FLOUR

מאז 1924 טוחנים בני קאפוטו חיטה בתשוקה ובנדיבות ומציעים למקצועני ה״אמנות הלבנה״ 

)Arte Bianca( ולאופים הביתיים את הקמח הטוב ביותר, המיוצר תוך כיבוד חומר הגלם 

והמסורת. ניסיון ומוניטין שפותחו על פני שלושה דורות כ״מאסטרים״ נאפוליטנים בטחינה, 

משמעותם התחייבות לסטנדרטים הגבוהים ביותר של איכות כמו גם שימור האותנטיות והטעם 

המקורי של הקמח. כל זאת מושג בטכניקה אשר משתמשת אך ורק בסוגי חיטה מובחרים 

הנטחנים לאט לשימור העמילן ורמת החלבון. זוהי האמנות של ״קאפוטו״, הקמח של נאפולי.

קמח פיצה שף קאפוטו
Caputo Pizza Chef Flour

1 ק”ג | 10 יח׳ | 1046333 | בד״צ בית יוסף

 קמח פסטה ׳פרסקה׳ וניוקי קאפוטו
Pasta Fresca e Gnocchi Flour

1 ק”ג | 10 יח׳ | 1112785 | בד״צ בית יוסף

קמח סמולינה דורום קאפוטו
Caputo Durum Semolina Flour

1 ק”ג | 10 יח׳ | 1046335 | בד״צ בית יוסף

קמח אקסטרה לכל מטרה קאפוטו
Caputo All Purpose Extra Flour

1 ק”ג | 10 יח׳ | 1046334 | בד״צ בית יוסף

קמח סופריורה קאפוטו
Caputo Superiore Flour

25 ק”ג | 1 יח׳ | 1052447 | בד״צ בית יוסף

קמח סקורוסו קאפוטו
Caputo Saccorosso Flour

25 ק”ג | 1 יח׳ | 1046337 | בד״צ בית יוסף
5 ק”ג | 1 יח׳ | 2513195 | בד״צ בית יוסף

קמח פיצריה קאפוטו
Caputo Pizzeria Flour

25 ק”ג | 1 יח׳ | 1046336 | בד״צ בית יוסף

קמח מניטובה חזק במיוחד קאפוטו
Caputo Manitoba Flour

25 ק”ג | 1 יח׳ | 1046339 | בד״צ בית יוסף

קמח טיפו 1 קאפוטו
Caputo Tipo 1 Flour

5 ק”ג | 1 יח׳ | 2513974 | בד״צ בית יוסף

קמח מטרו קאפוטו
Caputo Metro Flour

25 ק”ג | 1 יח׳ | 1093237 | בד״צ בית יוסף

קמח פסטה ׳פרסקה׳ וניוקי
Pasta Fresca e Gnocchi Flour

25 ק”ג | 1 יח׳ | 1046338 | בד״צ בית יוסף

12.75%

ספיחת מים
63-66%

זמן התפחה
6-12 ש׳

13.75%

ספיחת מים
80-85%

זמן התפחה
24-48 ש׳

13.50%

ספיחת מים
65-70%

זמן התפחה
12-24 ש׳

12.25%

13.75%

ספיחת מים
60%

זמן התפחה
6+ ש׳

11.75%

ספיחת מים
60-65%

זמן התפחה
4-6 ש׳

14.50%

זמן התפחה
24+ ש׳
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קמח דורום מיניני
Durum semolina FLOUR

מיניני מייצרים מאז 1877 קמח דורום המיועד לתעשיית הפסטה בעיר ההיסטורית אלטמורה, 

בלב שדות החיטה של מחוז פוליה )Puglia( הציורי. היום זהו מפעל חדשני לחלוטין, המייצר 

300 טון קמח דורום ביום, ומספק ליצרני הפסטה המובילים באיטליה ובחו״ל מגוון סוגי קמח 

לפי רמת טחינה, אחוזי גלוטן ושימושים נוספים.

S2 קמח סמולינה דורום בטחינה בינונית
Medium Durum Semolina Flour

5 ק”ג | 1 יח׳ | 1120964 | חתם ספר בני ברק

S3 קמח סמולינה דורום בטחינה דקה
Fine Durum Semolina Flour

25 ק”ג | 1 יח׳ | 1078309 | חתם ספר בני ברק
5 ק”ג | 1 יח׳ | 1080336 | חתם ספר בני ברק

אופן ההכנה
לבצק:

1 ק”ג קמח פיצריה קאפוטו
600 מ”ל מים
30 גרם מלח

4 גרם שמרים

להכנת הפיצה:
PETTI 700 גרם פולפה עדינה

GINOS עגבניות שלמות מקולפות קונפי
 MONINI שמן זית

בזיליקום טרי
500 גרם מוצרלה
פרמז'ן או פקורינו

מערבבים בקערת המיקסר את המים והשמרים.
תוך כדי פעולה איטית של המיקסר, מוסיפים באיטיות את הקמח עד להיווצרות בצק.

מוסיפים את המלח. ממשיכים בלישה כ-20 דקות במהירות בינונית.
מכסים במגבת לחה ומניחים לבצק לנוח כחצי שעה.

מחלקים ל-5-6 כדורים. מכסים במגבת רטובה ומשאירים בטמפרטורת החדר 4-6 שעות עד להתפחה. 
משטחים כל כדור בעזרת האצבעות. פותחים בעדינות את הבצק ע”י הפיכתו מצד לצד.

 מורחים בתנועה מעגלית שכבה אחידה של רוטב עגבניות על הבצק ומשאירים שוליים ברוחב של
 כ־2 ס"מ. מפזרים גבינת מוצרלה. אפשר ורצוי לפזר מעט גבינת פרמז׳ן או פקורינו מגורדת,
 .MONINI מעט עלי בזיליקום קרועים ומעל מעט שמן זית ,GINOS לפזר עגבניות קונפי שלמות של

אופים בתנור חם ככל האפשר, רצוי על אבן, עד להשחמה!

מצרכים

 פיצה
מרגריטה
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שמן זית כתית מעולה "מוניני קלאסיקו"
Extra Virgin Olive Oil

OU | 1093248 | 3 ליטר | 4 יח׳

שמן זרעי ענבים "מוניני"
Grapeseed Oil

OU | 1093247 | 1 ליטר | 6 יח׳

מוניני, מהחברות הראשונות שהחלו למכור שמן זית בבקבוקים, נוסדה בספולטו במחוז אומבריה 
בשנת 1920 ע”י זפרינו מוניני והפכה מאז לשם נרדף לקלאסיקה איטלקית. מאז ועד היום 
מקפידים במפעל של מוניני על איכות בלתי מתפשרת התואמת במדויק את רצון הלקוחות, 
בכל אחת מעשרות המדינות בהן משווק שמן הזית כתית מעולה מתוצרתה. בזכות השילוב בין 
הטכנולוגיה המתקדמת ביותר, יחד עם הידע והניסיון הנרחבים ביותר, יכולה מוניני להתחייב 

לטעם עקבי, טרי, איכותי וטעים, מאז 1920 ועד היום. 

שמן זית וזרעי ענבים
Olive & Grapeseed oil

אורז לריזוטו זן ארבוריו סקוטי
Arborio Riso Scotti

OU | 1046366 | 1 ק”ג | 10 יח׳
OU | 1046367 | 500 גרם | 12 יח׳

אורז מלא שחור סקוטי
Gran Nero Riso Scotti

OU | 1046369 | 500 גרם | 12 יח׳

אורז לריזוטו זן ריבה סקוטי
Ribe Riso Scotti

OU | 1046368 | 1 ק”ג | 10 יח׳

אורז לריזוטו זן קרנרולי אקוורלו
Carnaroli Acquerello Risotto Rice

500 גרם | 12 יח׳ | 1046364 | רבנות ראשית               
2.5 ק”ג | 4 יח׳ | 1046365 | רבנות ראשית

 אורז לריזוטו
 RISOTTO RICE

אורז לריזוטו 
אקוורלו 

 Acquerello
Risotto Rice

כל שף יודע: הסוד לריזוטו אולטימטיבי טמון באורז. אורז אקוורלו, האורז לריזוטו 
הטוב בעולם. מתאים גם לבישול במים, ממש כמו פסטה, להכנה קלה ולמגוון 

אפשרויות אינסופי. הבחירה של מסעדות מישלן.

שמן זית כתית מעולה "מוניני קלאסיקו"
Extra Virgin Olive Oil

OU | 1093246 | 750 מ׳׳ל | 6 יח׳
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פטריות פורצ'יני מיובשות
Dried Porcini Mushrooms

K 300 גרם | 1 יח׳ | 1063845 | משולש

חתיכות פטריות פורצ'יני
Porcini Mushrooms Chunks

K 940 גרם | 6 יח׳ | 2516443 | משולש

מחית פטריות בטעם כמהין לבנות
 White Truffle Flavoured

Mushrooms

K 950 גרם | 6 יח׳ | 2516444 | משולש

קרפצ'יו כמהין קיץ שחור
Black Summer Truffle Carpaccio

K 120 גרם | 6 יח׳ | 1050552 | משולש

מחית כמהין פרימיום
Premium Truffle Sauce

K 500 גרם | 6 יח׳ | 1113577 | משולש

מחית פטריות פורצ'יני עם כמהין
Porcini and Truffle Cream

K 80 גרם | 6 יח׳ | 1050554 | משולש

מחית פטריות פורצ'יני
Porcini Cream

K 500 גרם | 6 יח׳ | 1050549 | משולש

מחית כמהין קיץ שחורות
Black Summer Truffle Cream

K 500 גרם | 6 יח׳ | 1050548 | משולש
K 80 גרם | 6 יח׳ | 1050553 | משולש

 מוצרי פטריות
MUSHROOM products

מפעל CTM הקטן והמשפחתי הוקם מתוך שאיפה להביא את פטריות הכמהין - "הזהב של 
האדמה", לכל מקום בעולם. המפעל שוכן בצידה הדרום מזרחי של איטליה, בליבו של מחוז 
מוליזה הקפוא בחורף והלוהט בקיץ - תנאים מצוינים להופעתן של פטריות הכמהין. מאז ההקמה 

מקפידה המשפחה על איכות המוצרים תוך מחקר ושיפור מתמידים.

שמן חמניות בטעם כמהין לבנות
White Truffle Flavored 

Sunflower Seed Oil

K 500 מ”ל | 6 יח׳ | 2516448 | משולש

שמן זית בטעם כמהין לבנות
White Truffle Flavored Olive Oil

K 250 מ”ל | 6 יח׳ | 1050550 | משולש
K 60 מ”ל | 6 יח׳ | 1050555 | משולש
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חברה איטלקית אשר נוסדה ב-1923 ומתמחה בפסטו, אנטיפסטי, ירקות כבושים, זיתים ומטבלים. 
המוצרים של סאקלה מבוססים על מתכונים איטלקיים אותנטיים. החברה מובילה את השוק 

האירופאי בייצור פסטו מרכיבים טריים. 

סאקלה
sacla

ארטישוק בייבי
Baby Artichoke

780 גרם | 6 יח׳ | 1051649 | לא כשר

רבעי ארטישוק במים
Sliced Artichoke in Brine

2.6 ק״ג | 6 יח׳ | 2511007 | לא כשר

רבעי ארטישוק בשמן חמניות
Sliced Artichoke 

in Sunflower Seed Oil

2.4 ק״ג | 6 יח׳ | 2511009 | לא כשר

ארטישוק אלה רומנה
Artichoke Alla Romana

2.6 ק״ג | 6 יח׳ | 1926591 | לא כשר

רבעי ארטישוק בגריל
Grilled Artichoke Quarters 

in Sunflower Seed Oil

2.4 ק״ג | 6 יח׳ | 2511008 | לא כשר

פרי הצלף בחומץ
Caperberries in Vinegar

1.55 ק”ג | 4 יח׳ | 2504815 | לא כשר
OU | 1046384 | 1.89 ק”ג | 6 יח׳

פסטו בזיליקום פרווה
Non Dairy Pesto with Basil

190 גרם | 6 יח׳ | 2505664 | רבנות ראשית
940 גרם | 4 יח׳ | 2513680

פסטו צ׳ילי פרווה
Non Dairy Pesto with Chili

190 גרם | 6 יח׳ | 2505665 | רבנות ראשית

פסטו עגבניות מיובשות פרווה
Non Dairy Pesto with

Dried Tomatoes

190 גרם | 6 יח׳ | 2505667 | רבנות ראשית
940 גרם | 4 יח׳ | 2513679

פסטו עם גבינה
Pesto with Cheese

בזיליקום קלאסי | 190 גרם | 6 יח׳ | 2505663 | רבנות ראשית
עגבניות מיובשות | 190 גרם | 6 יח׳ | 2505666 | רבנות ראשית
ירקות קלויים | 190 גרם | 6 יח׳ | 2513762 | רבנות ראשית

שעועית בובעס
Lima Beans

2.5 ק"ג | 6 יח׳ | 2506814 | לא כשר 

שעועית קנליני מבושלת
Cannellini Beans

2.5 ק"ג | 6 יח׳ | 2506802 | לא כשר 



ג'יאקובאזי הינה חברה משפחתית ממודנה באיטליה, העוסקת בייצור חומץ בלסמי כבר מהמאה 
ה-16. החומץ מתיישן בחביות עץ אלון, על פי שיטות מסורתיות, דבר המקנה לו גוף מלא ואיכות 

גבוהה במיוחד.

ג׳יאקובאזי
Giacobazzi

21  Italy | Sacla. | Giacobazzi איטליה | סאקלה | גי׳אקובאזי

חומץ בלסמי
Balsamic Vinegar

ג׳קובזי | 5 ליטר | 2 יח׳ | 1004195 | רבנות ראשית
קרלו מגנו | 5 ליטר | 2 יח׳ | 1093243 | לא כשר

רוטב בסגנון בלסמי לבן
White Balsamic Sauce

250 מ”ל | 6 יח׳ | 2511982 | רבנות ראשית

קרם בלסמי מצומצם ג'יאקובאזי
Balsamic Vinegar Glaze

250 מ”ל | 6 יח׳ | 1045521 | רבנות ראשית
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מלח ים אטלנטי גס
Atlantic Sea Salt Aquasel

5 ק”ג | 1 יח׳ | 1046329 | כשל״פ רבנות ראשית

מלח עם כמהין שחור
Black Summer Truffle Salt

120 גרם | 6 יח׳ | 1050551 | כשל״פ רבנות ראשית

מלח ים אטלנטי גס
Atlantic Sea Salt Aquasel

1.1 ק”ג | 12 יח׳ | 1046331 | כשל״פ רבנות ראשית

מלח
SALT

פרח המלח
Fleur de Sel Aquasel

125 גרם | 12 יח׳ | 1046327 | כשל״פ רבנות ראשית

צרפת, ספרד 
ופורטוגל

france, spain
& Portugal



סרדינים בשמן חמניה חריף
Sardines in Spicy Sunflower Oil

OU |2510365 | 125 גרם | 50 יח׳

מקרלים בשמן חמניה חריף
Mackerels in Spicy Sunflower Oil

OU |2510367 | 125 גרם | 50 יח׳

מקרלים בשמן חמניה
Mackerels in Sunflower Oil

OU |2510368 | 125 גרם | 50 יח׳

סרדינים בשמן חמניה
Sardines in Sunflower Oil

OU |2510364 | 125 גרם | 50 יח׳

אנשובי בשמן חמניות סילביה
Anchovy in Sunflower Oil

500 גרם | 6 יח׳ | 1072301 | רבנות ראשית

סרדינים בשמן זית
Sardines in Olive Oil

OU |2510366 | 125 גרם | 50 יח׳

אנשובי בשמן 
 חמניות 

 Anchovy in
sunflower oil

יש אנשובי, ויש פילה אנשובי ספרדי אמיתי ממפרץ קנטבריה. דגי אנשובי עסיסיים, 
 גדולים ובשרניים. טעימה אחת ולא תתפשרו יותר לעולם - נפלא לכריכים, פיצה,

רטבי פסטה ולרוטב קיסר.

חרדל
mustard

חרדל דיז'ון אקסטרה פורטה
Reine De Dijon Mustard Extra Forte

370 גרם | 1 יח׳ | 1004093 | רבנות ראשית 
5 ק”ג | 1 יח׳ | 1015149 | רבנות ראשית

חרדל דיז'ון גרעינים
Reine De Dijon Grains Mustard

350 גרם | 1 יח׳ | 1021840 | רבנות ראשית
5 ק”ג | 1 יח׳ | 1015150 | רבנות ראשית

שימורי דגים
canned fish

חברת פורטוס הוקמה בפורטוגל בשנת 1912, בניהול משפחתי עם מסורת ארוכת שנים של 

ייצור שימורי דגים בעבודת יד. החברה מייצרת סרדינים ומקרלים בשימורים ללא תוספים 

מלאכותיים ועשירים באומגה 3.

23  France, Spain & Portugal | Salt | Canned Fish | Mustard צרפת, ספרד ופורטוגל | מלח | שימורי דגים | חרדל
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חומץ בן יין לבן
White Wine Vinegar

5 ליטר | 2 יח׳ | 1051797

חומץ שרי
Sherry Vinegar

500 מ”ל | 12 יח׳ | 1051085
5 ליטר | 2 יח׳ | 1046546

חומץ אגוזים
Walnut Vinegar

500 מ”ל | 12 יח׳ | 1051105
5 ליטר | 2 יח׳ | 1051103

חומץ שמפיין-ארדן
Champagne-Ardenne Vinegar

 500 מ”ל | 12 יח׳ | 1051106
5 ליטר | 2 יח׳ | 1046548

חומץ בן יין אדום מיושן
Aged Red Wine Vinegar

5 ליטר | 2 יח׳ | 1051798

קורנישון - מלפפון מערבי בחומץ
Cornichons in Vinegar

2.2 ק”ג | 6 יח׳ | 1046371

חומצים, חמוצים וערמונים
VINEGAR, PICKLES & Chestnuts

חומץ 
שמפיין-ארדן 
Champagne-

Ardenne Vinegar
חומץ שמפיין-ארדן, פאר המטבח הצרפתי, מיוצר בעיר ריימס, בירת השמפניה של 

העולם. מעניק רבדים של טעם מורכב ומעודן לכל מנה. נפלא לרטבי ויניגרט, לירקות 
קלויים ולביצים עלומות.

ממרח ערמונים ממותק
Sweetened Chestnut Cream

250 גרם | 12 יח׳ | 1052901 | רבנות ראשית

ערמונים שלמים בואקום
Whole Chestnuts in vaccum

800 גרם | 12 יח׳ | 1052899 | רבנות ראשית



France, Spain & Portugal | Vinegar, Pickles & Chestnuts || Japan  25צרפת, ספרד ופורטוגל | חומצים, חמוצים וערמונים || יפן

יפן
Japan
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קיקומן
Kikkoman

קיקומן הינו הקונצרן העתיק בעולם, אשר הוקם לפני למעלה מ-370 שנים. רוטב הסויה של 

קיקומן מורכב מארבעה רכיבים טבעיים: מים, פולי סויה, חיטה ומלח. בסויה קיקומן למעלה 

מ-280 גווני טעם שונים, ומשתמשים בהם טבחים בלמעלה מ-100 מדינות ברחבי העולם.

רוטב סויה מופחת נתרן קיקומן
Kikkoman Soy Sauce Less Sodium

296 מ”ל | 12 יח׳ | 1028616 | חתם ספר בני ברק
444 מ”ל | 12 יח׳ | 1044673 | חתם ספר בני ברק

רוטב סויה קיקומן
Kikkoman Soy Sauce

1.2 ליטר | 9 יח׳ | 1028609 | חתם ספר בני ברק
3.79 ליטר | 4 יח׳ | 1028612 | חתם ספר בני ברק

רוטב סויה מופחת נתרן בדיספנסר קיקומן
Kikkoman Soy Sauce  

Less Sodium Dispenser

148 מ”ל | 12 יח׳ | 1028687 | חתם ספר בני ברק

רוטב סויה קיקומן
Kikkoman Soy Sauce

296 מ”ל | 12 יח׳ | 1028697 | חתם ספר בני ברק
444 מ”ל | 12 יח׳ | 1028741 | חתם ספר בני ברק

רוטב סויה מופחת נתרן קיקומן
Kikkoman Soy Sauce Less Sodium

1.89 ליטר | 6 יח׳ | 1028610 | חתם ספר בני ברק

רוטב סויה קיקומן
Kikkoman Soy Sauce

15.1 ליטר | 1 יח׳ | 1028656 | חתם ספר בני ברק

רוטב סויה מופחת נתרן קיקומן
Kikkoman Soy Sauce Less Sodium

18.9 ליטר | 1 יח׳ | 1028613 | חתם ספר בני ברק

רוטב סויה קיקומן
Kikkoman Soy Sauce

18.9 ליטר | 1 יח׳ | 1028667 | חתם ספר בני ברק

רוטב סויה קיקומן
Kikkoman Soy Sauce

15 גרם | 120 יח׳ | 1036864 | חתם ספר בני ברק
18 גרם | 80 יח׳ | 1037988 | חתם ספר בני ברק

רוטב סויה בדיספנסר קיקומן
Kikkoman Soy Sauce Dispenser

148 מ”ל | 12 יח׳ | 1028649 | חתם ספר בני ברק

רוטב סויה ללא גלוטן קיקומן
Kikkoman Gluten Free Soy Sauce

250 מ”ל | 6 יח׳ | 2511607 | רבנות ראשית

פונזו-רוטב סויה ולימון קיקומן
Kikkoman Ponzu Citrus Soy

300 מ”ל | 6 יח׳ | 2515417 | רבנות ראשית



Japan | Kikkoman | Sauces & Pastes  27יפן | קיקומן | רטבים וממרחים

ספייסיונז ראקוטו
Spice-onnaise

18 גרם | 120 יח׳ | 2511309 | רבנות ראשית
22 גרם | 80 יח׳ | 2511310 | רבנות ראשית

12 ק”ג | 3 יח׳ | 2510855 | רבנות ראשית

מיונז יפני
Japanese Mayonnaise

400 גרם | 20 יח׳ | 1077458

מיסו לבן עם דאשי היקרי מיסו
Dashi Iri Shiro Miso Hikari-Miso

1 ק”ג | 10 יח׳ | 1028284

מיסו לבן היקרי מיסו
Shinshu Shiro (white) Miso

OK | 1028876 | 1 ק”ג | 10 יח׳

מיסו אדום עם דאשי היקרי מיסו
Dashi Iri Aka Miso Hikari-Miso

1 ק”ג | 10 יח׳ | 1028285

רוטב טריאקי
Teriyaki Sauce

 18 גרם | 120 יח׳ | 2510409 | רבנות ראשית
22 גרם | 80 יח׳ | 2510410 | רבנות ראשית

12 ק״ג | 3 יח׳ | 2508496 | רבנות ראשית

מיסו אדום היקרי מיסו
Shinshu Aka (red) Miso

OK | 1028875 | 1 ק”ג | 10 יח׳

רטבים וממרחים
sauces & Pastes

ממרח קוז׳ו יוזו
Yuzu Paste

80 גרם | 25 יח׳ | 1045885

סויה לבנה
White Soy Sauce

1.8 ליטר | 6 יח׳ | 2515657

רוטב יקיסובה 
Yakisoba Sauce

2.2 ק”ג | 6 יח׳ | 2515658

מיץ יוזו
Yuzu Juice Tosa Japan

300 מ”ל | 24 יח׳ | 1042641 | חוג חתם ספר פ״ת
1.8 ליטר | 6 יח׳ | 1042642 | חוג חתם ספר פ״ת

רוטב טריאקי קיקומן
Kikkoman Teriyaki Sauce

OU | 1028615 | 296 מ”ל | 12 יח׳
OU | 1044846 | 444 מ”ל | 12 יח׳
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מצרכים
לטונה:

250 גרם פילה טונה אדומה 

חתוך למלבן צר וארוך 5x3 ס''מ

1 כף שומשום לבן

1 כף שומשום שחור

1 כפית מלח ים

1 כפית פלפל שחור גרוס

1 כף שמן שומשום

ירקות:

2 כפות בצל ירוק פרוס דק מאוד

4 צנוניות פרוסות לטבעות 

דקיקות

1 מלפפון פרוס לגפרורים 

 דקיקים ללא החלק הפנימי

של המלפפון

50 גרם ג'ינג'ר כבוש 

4 עלי חסה אדומה מסולסלת 

או אייסברג

100 גרם אצות וואקמה

לרוטב:

3 כפות סויה קיקומן

3 כפות מירין

1 כף סוכר

3 כפות חומץ אורז

2 כפות לימון סחוט טרי

1 כף מיץ יוזו

1 כפית ג'ינג'ר קצוצה 

1 כפית שמן שומשום

לערבב היטב את כל החומרים

הטונה:

 לשמן את נתח הדג ולצפות היטב בתערובת התבלינים. 

לחמם מחבת כבדה עם חצי כפית שמן סויה ולצרוב את הדג כ-20 שניות 

בדיוק בכל צד, סה''כ דקה ו-20 שניות ולא יותר. 

להכניס מיד למקפיא לחצי שעה ולהעביר למקרר.

אטריות שעועית:

להרתיח סיר מים ולכבות את האש, להכניס 100 גרם אטריות פנימה 

למשך 8 דקות ולצנן היטב במים קרים מאוד. לסנן היטב.

אצות וואקמה:

להשרות 100 גרם במים קרים למשך רבע שעה. לסנן ולסחוט היטב את 

כל הנוזלים.

אופן הרכבת המנה: 

בצלחת דקורטיבית מסדרים עלי חסה מסולסלת, עליהם מניחים חופן של 

אטריות השעועית, ולצידו את אצות הוואקמה. פורסים את הטונה לפרוסות 

בעובי 2-3 מ''מ ומניחים על כל מנה 5-6 פרוסות בצורת מניפה. מקשטים 

בפרוסות הצנונית, חופן בצל ירוק, מעט ג'ינג'ר כבוש ושומשום קלוי. יוצקים 

מסביב את הרוטב כך שיציף מלמטה את הסלט ונתחי הטונה.

אופן ההכנה

טאטאקי טונה 
עם סלט הרוסמה 

ואצות וואקמה



Japan | Tataki Tuna Recipe | Vinegar & Rice Wine | Sushi Rice  29יפן | מתכון טאטאקי טונה | חומצים ויין אורז | אורז לסושי

אורז לסושי
sushi rice

חומץ אורז פוג'י לתיבול מיצקאן
Fuji Rice Vinegar  Seasoning Mizkan

OU | 1028679 | 20 ליטר | 1 יח׳

סאקה לבישול אוזקי 12.5% אלכוהול
Cooking Sake Ozeki

OK | 1028760 | 19 ליטר | 1 יח׳

מירין הונטרי מיצקאן
Mirin Honteri Seasoning Mizkan

OU | 1028708 | 18.9 ליטר | 1 יח׳

מירין מנג'ו קיקומן 12.5% אלכוהול
Manjo Mirin Seasoning Kikkoman

19 ליטר | 1 יח׳ | 1028597 | רבנות ראשית

תחמיץ מתובל לסושי מיצקאן
Sushi Seasoning SD-51 Mizkan

OU | 1028774 | 18.9 ליטר | 1 יח׳

חומץ אורז מתובל בסגנון יפני סוהירו
Japanese Spicy Rice Vinegar SueHiro

OU | 1080640 | 20 ליטר | 1 יח׳
OU | 1028739 | 355 מ”ל | 12 יח׳

אורז בוטאן
Botan Rice 

Medium Grain

K ORC | 1028651 | 22.68 ק”ג | 1 יח׳

אורז יומה נישיקי
 Yuma Nishiki Premium Rice

Short Grain

20 ק”ג | 1 יח׳ | 2515659 | רבנות ראשית

אורז אוקידו
Hokkaido Sushi Rice 

Medium Grain

20 ק”ג | 1 יח׳ | 2513854 | רבנות ראשית

אורז האקומקי
Hakomaki Rice

Short Grain

20 ק”ג | 1 יח׳ | 2513855 | רבנות ראשית

אורז נישיקי
Nishiki Premium Rice 

Medium Grain

K ORC | 1028705 | 1 ק”ג | 12 יח׳
K ORC | 1028608 | 22.68 ק”ג | 1 יח׳

 חומצים
ויין אורז

Vinegar & 
rice wine 

גרגר בינוני
medium grain

גרגר קטן
short grain
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אבקת וואסבי
Wasabi Powder

1 ק”ג | 10 יח׳ | 1028996 | כשר

KINJIRUSHI ממרח וואסבי
Wasabi

K 2.5 גרם | 1000 יח׳ | 1052745 | משולש

שומשום שחור
Black Sesame

1 ק”ג | 10 יח׳ | 1050943 | בד"צ מחזיקי הדת

תבלינים וציפויים
spices & coatings

פנקו סי.ג'יי
Panko Bread Crumbs CJ

1 ק”ג | 8 יח׳ | 1028628 | חת"ם סופר פ"ת
200 גרם | 24 יח׳ | 1107577 | חת"ם סופר פ"ת

פנקו ראקוטו
Panko Bread Crumbs Rakuto

1 ק”ג | 10 יח׳ | 1040859 | חת"ם סופר פ"ת

טמפורה סי.ג'יי
Tempura CJ

K 1 ק”ג | 10 יח׳ | 1028604 | משולש

טוגאראשי כשר
Togarashi

300 גרם | 60 יח׳ | 2510902 | כשר

S&B טוגאראשי
Togarashi S&B

300 גרם | 30 יח׳ | 1028593

דאשי יאמאקי
Dashi Yamaki

1 ק”ג | 10 יח׳ | 1040483

S&B מחית קארי יפני
Golden Curry S&B

1 ק”ג | 10 יח׳ | 1028596



Japan | Spices & Coatings| Pickles & Mushrooms | Noodles  31יפן | תבלינים וציפויים | כבושים ופטריות | אטריות

כבושים ופטריות
pickles &

mushrooms

אטריות
noodles

ג'ינג'ר לבן מוחמץ
White Ginger

K 1 ק”ג | 10 יח׳ | 1052807 | סטאר
K 200 גרם | 12 יח׳ | 1052809 | סטאר

קנפיו )רצועות דלעת כבושה( 
Kanpyo Koikuchi

 K 80 גרם | 4 יח׳ | 1078702 | משולש
K 1 ק”ג | 10 יח׳ | 1028644 | משולש

ג'ינג'ר לבן מוחמץ חד מנתי
White Ginger

K 10 גרם | 1,000 יח׳ | 1052808 | משולש

אושינקו צנון יפני כבוש
Takuan - Pickled Japanese Radish

K 500 גרם | 20 יח׳ | 1028681 | משולש

אינארי )כיסוני טופו( 
Ajitsuke Inari Age

280 גרם | 24 יח׳ | 1028590

פטריות שיטאקה
Shitake Mushrooms

K 1 ק”ג | 14 יח׳ | 1028969 | משולש
K 100 גרם | 12 יח׳ | 1078563 | משולש

אטריות אודון, יפן
Honjikomi Sanuki Udon

500 גרם | 16 יח׳ | 1028712 | חתם סופר פ"ת

אטריות סובה, יפן
Umatsuru Soba

230 גרם | 20 יח׳ | 1028946 | חתם סופר פ"ת

אטריות ראמן טריות מחיטה
Ramen Noodles

180 גרם | 40 יח׳ | 1049198 | חתם סופר פ"ת

אטריות אודון טריות מחיטה
Udon Noodles

200 גרם | 30 | 1049199 | חתם סופר פ"ת
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אצות נורי אן. סי.
Roasted Seaweed NC Gold

50 דפים | 20 יח׳ | 1028587 | חתם סופר פ״ת
K 50 דפים | 20 יח׳ | 1028629 | משולש
K 10 דפים | 60 יח׳ | 1028623 | משולש

אצות קלויות לסושי יאמאמוטויאמה
Roasted Seaweed Gold Special YMY

50 דפים | 10 יח׳ | 1028627 | כK ארה"ב

אצות ודפי סויה
Seaweed & Soy

wrapper sheets
אצות יפניות פרימיום מוריהן

Dried Roasted Nuri Seaweed

50 דפים | 60 יח׳ | 2522053

 דפי סויה
 צבעוניים לסושי

 Soy Wrapper
Sheets YMY

אתם מוזמנים לשחק, לגוון ולגלות אינספור אפשרויות עם דפי הסויה הצבעוניים לסושי. צבעוניים 
ובעלי טעם נייטרלי, מתאימים לרולים, מנות עיקריות ואפילו לקינוחים!

דפי סויה צבעוניים לסושי
Soy Wrapper Sheets

Kירוק | 20 דפים | 10 יח׳ | 1028752 | כ || Kצהוב | 20 דפים | 10 יח׳ | 1028749 | כ
Kשומשום | 20 דפים | 10 יח׳ | 1044683 | כ || Kכתום | 20 דפים | 10 יח׳ | 1028755 | כ

K5 דפים | 24 יח׳ | 1028719 | כ

תה
Tea

תה ירוק סנצ׳ה בתפזורת
Japanese Green Tea Sencha

K 1 ק”ג | 10 יח׳ | 1043274 | משולש

תה יסמין בתפזורת
Jasmine Tea

150 גרם | 1045278 | רבנות ראשית

אצות קומבו
Kombu Seaweed

K 500 גרם | 20 יח׳ | 2512441 | משולש

אצות וואקמֿה
Wakame Seaweed

 K 500 גרם | 20 יח׳ | 2512442 | משולש
 K 40 גרם | 16 יח׳ | 2512463 | משולש
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תאילנד
thailand



יאן-ואל-יון הינו יצרן הרטבים הגדול בתאילנד. החברה הוקמה ב-1947 כחברה משפחתית. בהמשך 

פותח המותג הלת'י-בוי, שהפך ברבות הימים למותג הרטבים המוביל במטבח הסיני והתאילנדי.

הלת׳י בוי
Healthy Boy

רוטב צ'ילי מתוק הלת'י-בוי
Sweet Chilli Sauce Healthy Boy

6 ק”ג | 3 יח׳ | 1041250 | חתם ספר בני ברק

רוטב פאד תאי הלת'י-בוי
Pad Thai Sauce Healthy Boy

2 ק”ג | 6 יח׳ | 1041243 | חתם סופר בני ברק

רוטב צ'ילי חריף הלת'י-בוי
Chilli Sauce Healthy Boy

6 ק”ג | 3 יח׳ | 1041249 | חתם ספר בני ברק

רוטב צדפות הלת'י-בוי
Oyster Sauce Healthy Boy

6 ק”ג | 3 יח׳ | 1041589

רוטב סויה בהירה הלת'י-בוי
Thin Soy Sauce Healthy Boy

6 ק”ג | 3 יח׳ | 1041578 | חתם ספר בני ברק

רוטב סויה שחורה )כהה( הלת'י-בוי
Black Soy Sauce Healthy Boy

2.7 ק”ג | 6 יח׳ | 1041591 | חתם ספר בני ברק

רוטב סויה מתוקה הלת'י-בוי
Sweet Soy Sauce Healthy Boy

3 ק”ג | 6 יח׳ | 1041615 | חתם ספר בני ברק

רוטב הוי סטיר הלת'י-בוי
Hoi Stir Sauce Healthy Boy

6 ק”ג | 3 יח׳ | 1041576 | חתם ספר בני ברק

רוטב
 הוי סטיר
Hoi Stir

Sauce
הקפצה אחת בווק ואתם קופצים לתאילנד, 
לדבר האמיתי. רוטב עשיר באוממי טבעי 
שמעניק ברגע את הטעם והצבע שהלקוח 

מחפש.

רוטב שזיפים הלת'י-בוי
Sweet & Sour Plum Sauce Healthy Boy

6 ק”ג | 3 יח׳ | 1041606 | חתם ספר בני ברק

רוטב צ'ילי מתוק לכל מטרה הלת'י-בוי
All purpose Sweet Chilli Sauce 

Healthy Boy

5 ק”ג | 3 יח׳ | 2513852 | חתם ספר בני ברק

רוטב טום יאם הלת'י-בוי
Tom Yum Sauce Healthy Boy

250 מ”ל | 12 יח׳ | 1043529 | חתם ספר בני ברק
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תבלינים
spices

למון גראס
Lemon Grass

500 גרם | 10 יח׳ | 1041620

גלנגל יבש
Dry Galangal

500 גרם | 40 יח׳ | 1041618

עלי קפיר ליים
Kfir Lime Leaves

500 גרם | 7 יח׳ | 1041619

רכז תמרינדי שנגרילה
Tamarind Paste

1 ק”ג | 12 יח׳ | 1041228 | חת"ם סופר בני ברק

בצל שאלוט מטוגן
Fried Shallots

500 גרם | 20 יח׳ | 1116460 | כשר

אטריות ורמיצ'לי שעועית
Bean Vermicelli

500 גרם | 20 יח׳ | 1041220 | חוג חתם סופר פ"ת

שבבי שעועית
Bean Flakes

190 גרם | 25 יח׳ | 2513857 | חוג חתם סופר פ"ת

אטריות אורז סטאר ליון
Rice Sticks Star Lion

3 מ״מ | 454 גרם | 30 יח׳ | 2512339 | חתם סופר פ"ת
5 מ״מ | 454 גרם | 30 יח׳ | 2512338 | חתם סופר פ"ת 
10 מ״מ | 454 גרם | 30 יח׳ | 2512340 | חתם סופר פ"ת

אטריות אורז ורמיצ'לי סטאר ליון
Rice Vermicelli Star Lion

2.7 ק”ג | 6 יח׳ | 1041586 | חוג חתם סופר פ"ת

אטריות אורז מאסטר שף
Rice Sticks Master Chef

1 מ״מ | 400 גרם | 30 יח׳ | 1042892| חתם סופר פ״ת
3 מ״מ | 400 גרם | 30 יח׳ | 1042786 | חתם סופר פ״ת
5 מ״מ | 400 גרם | 30 יח׳ | 1042785| חתם סופר פ״ת

10 מ״מ | 400 גרם | 30 יח׳ | 1042787 | חתם סופר פ״ת

שבבי אורז סטאר ליון
Rice Flakes Star Lion

227 גרם | 30 יח׳ | 1041520 | חוג חתם סופר פ"ת

אטריות
Noodles
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קארי ורטבים
 CUrry & Pastes

מחית קארי מאסמן
Masman Curry Paste Mae Ploy

400 גרם | 24 יח׳ | 1041592

מחית קארי צהוב
Yellow Curry Paste Mae Ploy

1 ק”ג | 12 יח׳ | 1041599 | חוג חת"ם סופר פ"ת

מחית קארי אדום
Red Curry Paste Mae Ploy

1 ק”ג | 12 יח׳ | 1041585 | חתם סופר בני ברק

מחית קארי טום-יאם
Tom Yum Paste Mae Ploy

1 ק”ג | 12 יח׳ | 1041588

מחית קארי פאנאנג
Panang Curry Paste Mae Ploy

1 ק”ג | 12 יח׳ | 2503442

רוטב למון גראס לסלט
Lemongrass Salad Dressing

285 מ”ל | 12 יח׳ | 2503443

רוטב תאילנדי לסלט
Thai Salad Dressing

285 מ”ל | 12 יח׳ | 2503444

מחית קארי ירוק
Green Curry Paste Mae Ploy

1 ק”ג | 12 יח׳ | 1041590 | חוג חת"ם סופר פ"ת

רוטב קארי צהוב הלת'י-בוי
Yellow Curry Sauce Healthy Boy

2 ק”ג | 6 יח׳ | 1041600 | חתם ספר בני ברק

רוטב קארי אדום הלת'י-בוי
Red Curry Sauce Healthy Boy

2 ק”ג | 6 יח׳ | 1041587 | חתם ספר בני ברק

רוטב דגים אויסטר
Oyster Fish Sauce

700 מ”ל | 12 יח׳ | 1044716

רוטב קארי ירוק הלת'י-בוי
Green Curry Sauce Healthy Boy

2 ק”ג | 6 יח׳ | 1041597 | חתם ספר בני ברק

ממרח צ'ילי בשמן מיי-פלוי
Chilli Paste in Oil Mae Ploy

1 ק”ג | 12 יח׳ | 1041163



Thailand | Curry & Pastes | Coconut, Tapioca & Bamboo Shoot  37תאילנד | קארי ורטבים | קוקוס, וטפיוקה ובמבו שוט

חצאי במבו שוט במים
Bamboo Shoot in Water

2.95 ק”ג | 6 יח׳ | 1048944

קוקוס, טפיוקה ובמבו שוט
Coconut, tapioca
& Bamboo Shoot

פניני טפיוקה - בינוני
Tapiyoka

500 גרם | 20 יח׳ | 1041580 | חוג חת"ם סופר פ"ת

חלב קוקוס צ'אוקה 17%
Chaokoh Coconut Liquid 17% Fat

400 מ”ל | 24 יח׳ | 1041268 | חתם ספר בני ברק
2.9 ליטר | 6 יח׳ | 1041269 | חתם ספר בני ברק

שבבי קוקוס קלויים
Roasted Coconut Chips

500 גרם | 4 יח׳ | 1078554 | חתם ספר בני ברק

קרם קוקוס אוריינטל שף 20-22%
Coconut Cream 20-22% Fat

OU | 1041565 | 400 מ”ל | 24 יח׳
OU | 1041572 | 2.9 ליטר | 6 יח׳

מי קוקוס אוריינטל שף 5-7%
Coconut Liquid 5-7% Fat

OU | 1041569 | 400 מ”ל | 24 יח׳
OU | 1041582 | 2.9 ליטר | 6 יח׳

קרם קוקוס אוריינטל שף 17-19%
Coconut Cream 17-19% Fat

OU | 1041567 | 400 מ”ל | 24 יח׳
OU | 1041213 | 2.9 ק”ג | 6 יח׳

קרם קוקוס צ'אוקה 22%
Chaokoh Coconut Cream 22% Fat

400 מ”ל | 24 יח׳ | 1041267 | חתם ספר בני ברק

עמילן טפיוקה
Tapioca Starch

400 גרם | 20 יח׳ | 2513856 | ?
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קארי 
מאסמן

 220 גרם קארי מאסמן

Mae Ploy

 4 כפות רוטב דגים

Nampla oyster

80 גרם רכז תמרינדי 

Shangrila

Tiptree 2 כפות דבש

500 מ''ל קרם קוקוס 22% 

Chaokoh

60 מ"ל שמן קוקוס

30 גרם ג'ינג'ר קצוץ

30 גרם שום קצוץ

30 גרם צ'ילי אדום קצוץ

 1 תפוח אדמה מבושל 

חתוך לקוביות

2 בצלים לבנים חתוכים לקוביות

80 גרם בוטנים לקישוט

בצל ירוק לקישוט

מחממים מחבת ווק עם שמן קוקוס ומטגנים קלות את השום הקצוץ, ביחד 

עם צ'ילי, בצל לבן וג'ינג'ר עד להזהבה קלה.

מוסיפים את הקארי מאסמן ומקפיצים כדקה , לאחר מכן מוספים את קרם 

הקוקוס, דבש, תמרינדי ורוטב הדגים.

מוסיפים את תפוח האדמה המבושל ומבשלים על להבה נמוכה כ-6 דקות.

מפזרים בוטנים קלויים מעל ומקשטים מעט בבצל ירוק

מומלץ - להגיש עם אורז יסמין תאילנדי פירסט ליידי

אופן ההכנהמצרכים

אורז יסמין תאילנדי פירסט ליידי
Thai Jasmine Rice First Lady

25 ק”ג | 1 יח׳ | 1028710 | רבנות ראשית

אורז יסמין וייטנאמי פירסט ליידי
Vietnamese Jasmine Rice First Lady

25 ק”ג | 1 יח׳ | 1042613 | רבנות ראשית

אורז דביק
Sticky Rice

20 ק”ג | 1 יח׳ | 1077771 | רבנות ראשית

דפי אורז סטאר ליון מרובעים 16 ס"מ
Square Rice Paper Star Lion 16cm

14 דפים | 200 יח׳ | 1041611 | חת"ם סופר פ"ת

דפי אורז סטאר ליון עגולים 22 ס"מ
Round Rice Paper Star Lion 22cm

9 דפים | 150 יח׳ | 1041612 | חת"ם סופר פ"ת

אורז
rice



Thailand | Rice | Masman Curry Recipe || China & Korea  39תאילנד | אורז | מתכון קארי מאסמן | סין וקוריאה

סין וקוריאה
China & 
Korea



 אטריות חיטה
noodles

אטריות גולדן ווק
Golden Wok Noodles

200 גרם | 1049200 | חוג חתם סופר פ״ת

אטריות דקות גולדן ווק
Golden Wok Thin Noodles

220 גרם | 1051083 | חוג חתם סופר פ״ת

שמן שומשום טהור
Sesame Oil

KSA | 6668201 | 2 ליטר

שמן צ'ילי
Chilli Oil

630 מ”ל | 1031632 | בד"צ בית יוסף

שמן צ'ילי צ׳או צ׳או
Chilli Oil

335 גרם | 12 יח׳ | 2510901 | לא כשר

סטיר פריי מוסדי לי-קום-קי
Stir Fry Sauce LKK

2.3 ק”ג | 6 יח׳ | 2513851 | לא כשר

ממרח צ'ילי אדום קוריאני
Korean Hot Pepper Paste

500 גרם | 1045906

ממרח סויה קוריאני מתובל
Korean Seasoned Soybean Paste

500 גרם | 1045907

רוטב צדפות לי-קום-קי
Oyster Sauce LKK

2.27 ק”ג | 1028643

רוטב הויסין לי-קום-קי
Hoisin Sauce LKK

2.45 ק”ג | 1009855 | כשר

רוטב סויה כהה לי-קום-קי
Dark Soy Sauce LKK

KSA | 1028599 | 1.9 ליטר

רוטב צ'ילי ושום לי-קום-קי
Chili Garlic Sauce LKK

1 ק”ג | 1009856 | כשר

 תיבול
seasoning
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41  China & Korea | Seasoning | Noodles || Vegan סין וקוריאה | תיבול | אטריות חיטה || טבעוני

 טבעוני
Vegan



טופו ניפון טבעי בואקום
Nippon Tofu

1 ק״ג | 1 יח׳ | 1028647 | בד״צ מהדרין

טופו במרקם קשה בואקום
Hard Texture Tofu

KF | 2513606 | 1.2 ק״ג | 1 יח׳

 כמו בקר רצועות חלבון מן הצומח
Beef Substitute 

1 ק״ג | 10 יח׳ | 1052304 | רבנות כפר סבא

כמו עוף רצועות חלבון מן הצומח  
Chicken Substitute

1 ק״ג | 10 יח׳ | 2522054 | רבנות כפר סבא

כמו טחון פירורי חלבון מן הצומח  
Ground Beef Substitute

1 ק״ג | 10 יח׳ | 1052305 | רבנות כפר סבא

 תחליפי בשר
meat substitutes

קרם טופו
Tofu Cream

2 ק”ג | 1 יח׳ | 1144971 | רבנות ראשית

טופו במים
Tofu in Water

1.8 ק”ג | 1 יח׳ | 2520333 | כשר

משקה סויה מקצועי-בריסטה
Professional Soy Beverage

KF | 2506801 | 1 ליטר | 10 יח׳

משקה שקדים מקצועי-בריסטה
Professional Almond Beverage

KF | 2521493 | 1 ליטר | 10 יח׳

 תחליפי חלב
Dairy substitutes
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טופו ניפון רך בואקום
Soft Nippon Tofu

1 ק״ג  | 1 יח׳ | 1028655 | בד״צ מהדרין



Vegan | Meat Substitutes | Dairy Substitutes || Mediterranean | Olives & Olive Oil  43טבעוני | תחליפי בשר | תחליפי חלב | ים תיכוני | שמן זית וזיתים

 שמן זית וזיתים
Olives & Olive oil

זיתי קלמטה מגולענים מיוון
Greek Pitted Kalamata Olives

10 ק”ג | 2516335 | בד״צ בית יוסף

שמן זית כתית מעולה ג'השאן
Extra Virgin Olive Oil

3.8 ליטר | 2509702 | חתם ספר בני ברק

זיתי קלמטה 
מגולענים מיוון
 Greek Pitted

Kalamata Olives
זיתי קלמטה מגולענים בשיטת עיבוד טבעי ושימוש בטכנולוגיות העדכניות ביותר של 

יצור ואריזה, מוכנים לשימושים מגוונים. אגרוספרטה / AGROSPARTA - החברה היוונית 
הראשונה שזכתה בהכרה מהמכון הבינלאומי לטעם ואיכות עבור זיתי הקלמטה.

ים תיכוני
Mediterranean
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טונה סטארקיסט בשמן
Tuna In Oil

960 גרם | 1003713 | בד"צ עדה חרדית
x3 80 גרם | 2512479 | בד"צ עדה חרדית

טונה יונה בשמן
Tuna Yona in Oil

OU | 1003759 | 80 גרם
OU | 1003763 | 160 גרם

900 גרם | 1074174 | בד״צ בית יוסף

פתיתי טונה בשמן באריזת ואקום
Vaccum Sealed Tuna Flakes in Oil

1 ק״ג | 1144972 | בד״צ בית יוסף

 סטארקיסט
starkist

חברת סטארקיסט הוקמה בשנת 1999 ומייצרת במפעלה מוצרי דגים תחת המותגים סטארקיסט, 

יונה ונון. מוצרי החברה מהווים מעל 40% משוק מוצרי הדגים בארץ.

פסטרמה טונה מעושנת יונה
Smoked Tuna Pastrami

OU | 1003754 | 115 גרם | 60 יח׳

פילה טונה מעושנת סטארקיסט
Smoked Tuna Fillet

115 גרם | 60 יח׳ | 1003737 | בד״צ עדה חרדית

נתחי טונה בשמן באריזת ואקום
Vaccum Sealed Tuna Chunks in Oil

1 ק״ג | 2301186 | בד״צ בית יוסף
400 גרם | 2511970 | בד״צ בית יוסף



Mediterranean | Starkist || USA | Heinz  45ים תיכוני | סטארקיסט || אמריקה | היינץ

קטשופ היינץ
Ketchup Easy Squeeze

567 גרם | 12 יח׳ | 1017480 | בד"ץ מהדרין

קטשופ היינץ - וולפאק
Ketchup Vol-Pack

13 ק”ג | 1 יח׳ | 1000589 | בד"ץ מהדרין

מתבל עגבניות בשקית
Ketchup SOM

5.8 ק”ג | 3 יח׳ | 1131722 |  בד"צ מנצ'סטר

קטשופ היינץ חד מנתי
Ketchup Singles

11 גרם | 1,500 יח׳ | 1041840 | בד"צ מנצ'סטר

קטשופ היינץ רום סרוויס
Room Service Ketchup

39 גרם | 80 יח׳ | 2509228 |  בד"צ מנצ'סטר

 אמריקה
USA

 היינץ
HEINZ

חברת היינץ מספקת מוצרי מזון טעימים ומזינים בעלי מותגים מוכרים ואהובים ליותר מ־200 

מדינות ברחבי העולם והינה מובילה בתחומה.

חרדל היינץ צהוב לחיֿץ
Squeeze Mustard

OU | 1000601 | 255 גרם | 16 יח׳

חרדל היינץ חד מנתי
Mustard Singles

OU | 1000603 | 5 גרם | 1000 יח׳
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מיונז היינץ
Mayonnaise

KF | 1000609 | 5 ק”ג | 1 יח׳

מיונז מקצועי היינץ
Light Mayonnaise

5 ק”ג | 1 יח׳ | 2512589 | בד"צ מנצ'סטר

מיונז היינץ חד מנתי
Mayonnaise Singles

OU | 1040526 | 12 גרם | 500 יח׳

רוטב ברביקיו חריף HP היינץ
Hot B.B.Q HP Sauce

470 גרם | 12 יח׳ | 2500809 | בד"צ מנצ'סטר

רוטב ברביקיו HP היינץ
Honey B.B.Q HP Sauce

465 גרם | 12 יח׳ | 2500810 | בד"צ מנצ'סטר

רוטב ברביקיו קלאסי היינץ
Classic B.B.Q Sauce

480 גרם | 12 יח׳ | 2502911 | בד"צ מנצ'סטר

רוטב סטייק HP היינץ
Hp Steak Sauce

425 גרם | 12 יח׳ | 1147560 | בד"צ מנצ'סטר

רוטב ברביקיו מתוק היינץ
Sweet B.B.Q Sauce

500 גרם | 12 יח׳ | 2502913 | בד"צ מנצ'סטר

רוטב ברביקיו קלאסי HP היינץ
Classic B.B.Q HP Sauce

456 גרם | 12 יח׳ | 2501741 | בד"צ מנצ'סטר

רוטב ברביקיו צ׳ילי היינץ
Chili B.B.Q Sauce

490 גרם | 12 יח׳ | 2502912 | בד"צ מנצ'סטר

מיונז היינץ לחיץ עומד על הראש
Heinz Mayonnaise Top Down

395 גרם | 10 יח׳ | 2507868 | בד"צ מנצ'סטר

שעועית לבנה אפויה היינץ
Baked White Beans

OU | 1131721 | 453 גרם | 24 יח׳

חומץ לסלט היינץ
Salad Vinegar

OU | 1000631 | 355 מ”ל | 12 יח׳

דיספנסר 5 ליטר היינץ
Heinz 5 liter dispenser

5 ליטר | 1 יח׳ | 2409887

חומץ יין היינץ
Red Wine Vinegar

OU | 1025136 | 355 מ”ל | 12 יח׳

ממרח היינץ בשקית
Mayonnaise SOM

4.8 ק״ג | 3 יח׳ | 1316673 | בד"צ מנצ'סטר 
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 מקסיקו
mexico
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 לה קוסטניה
la costeña

מותג המזון המקסיקני הוותיק, האהוב והמוביל בעולם. מייצרת מגוון רחב של מוצרי מזון מקסיקניים 

 באיכות מעולה. לה קוסטניה משווקת את מוצרי האיכות שלה ביותר מ-40 מדינות בעולם ושולטת

בכ-60% משוק הצ'ילי העולמי. מוצרי החברה מיוצרים במקסיקו ונהנים מסטנדרטים אירופאיים 

מחמירים ביותר. 

עגבניות ירוקות )טומטיות(
Tomatillos

 K 2.8 ק”ג | 6 יח׳ | 1052075 | משולש

סלסה ורדה
Salsa Verde

K 250 גרם | 20 יח׳ | 1052067 | משולש
K 2.95 ק”ג | 6 יח׳ | 1052082 | משולש

סלסה עגבניות בחריפות מעודנת
Salsa Mild

K 453 גרם | 12 יח׳ | 1052081 | משולש

סלסה מקסיקנה
Salsa Mexicana

K 250 גרם | 20 יח׳ | 1052068 | משולש
K 2.95 ק”ג | 6 יח׳ | 1052024 | משולש

סלסה הבנרו ירוק
Green Salsa Habanero

K 150 מ”ל | 24 יח׳ | 1052070 | משולש

סלסה הבנרו אדום
Red Salsa Habanero

K 150 מ”ל | 24 יח׳ | 1052071 | משולש

סלסה וטומטיות
Salsa & Tomatillos
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פלפלים ורטבים
Peppers & sauces

חלפניו ירוק פרוס
Pickled Jalapeno Slices

K 220 גרם | 24 יח׳ | 1052076 | משולש
 K 2.8 ק”ג | 6 יח׳ | 1052073 | משולש

צ'יפוטלה
Chipotle

K 220 גרם | 24 יח׳ | 1052025 | משולש
K 2.8 ק”ג | 6 יח׳ | 1052023 | משולש

מולה רוחו בצנצנת
Mole Rojo

235 גרם | 12 יח׳ | 1052066

פריח׳ולס )מחית שעועית שחורה(
Frijoles

K 440 גרם | 12 יח׳ | 1052072 | משולש

טורטיות חיטה לה קוסטניה
Wheat Tortilla

קוטר 20 ס״מ | 20X12 יח׳ | 1052514 | רבנות מדריד
קוטר 30 ס״מ | 18X6 יח׳ | 1052512 | רבנות מדריד

חטיפי טורטייה צ'יפס )נאצ'וס(
Tortilla Chips

200 גרם | 18 יח׳ | 1052513 | רבנות מדריד

טורטיות ונאצ׳וס
Tortillas & nachos
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מצרכים
1.5 ק״ג בשר בקר טחון גס

2 בצלים סגולים חתוכים לקוביות

2 גזרים חתוכים לקוביות קטנות

 2 פלפלי צ׳יפוטלה

״לה קוסטניה״ קצוצים

250 גרם שעועית אדומה מבושלת

6 שיני שום קצוצות

150 גרם גרעיני תירס טריים חלוטים

PETTI 400 גרם עגבניות מרוסקות

500 מ״ל מחית עגבניות פסאטה 

PETTI

50 גרם סוכר לבן

100 מ״ל יין אדום

300 מ״ל ציר בקר

50 מ״ל סלסה הבנרו אדומה ״לה 

קוסטניה״

2 כפיות תערובת צ׳יפוטלה יבשה

1 כף כמון טחון

2 כפות אורגנו יבש

1 כף טימין יבש

MONINI 150 מ״ל שמן זית

מלח גס ופלפל שחור גרוס לפי 

הטעם

מטגנים בסיר גדול את השום עם הבצל עד להזהבה. מוסיפים את הגזר 

ומטגנים לכמה דקות, ומיד אחר כך מוסיפים את הבשר הטחון ומפרקים 

אותו בעזרת כף עץ. מוסיפים את היין תוך כדי טיגון, מנמיכים את האש 

ומוסיפים את מחית העגבניות ואת העגבניות המרוסקות. מטגנים כ-5 

דקות, מוסיפים את פלפל הצ׳יפוטלה ואת התבלינים הנוספים היבשים. 

מערבבים ומוסיפים את ציר הבקר, מכסים ומבשלים כשעה )יש לדאוג 

לערבב את הסיר מעת לעת, כדי למנוע הידבקות לתחתית הסיר(. לאחר 

שהבשר הופך רך, מוסיפים את השעועית ואת התירס ומבשלים כ-10 

 דקות נוספות. 

טועמים ו...מגישים.

אופן ההכנה

 צ׳ילי
קון קרנה
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בירה יפנית סאפורו
Sapporo Beer Bottle

KF 330 מ”ל | 1028624 | לונדון

בירה וסודה
 Beer & soda

אלכוהול
ומשקאות
alcohol &
beverages

 בירה איטלקית מנבראה
Menabrea Beer

K 330 מ׳׳ל | 24 יח׳ | 1095459 | משולש

סודה סינגה
Singha Soda

325 מ”ל | 1049201 | חתם סופר

בירה תאילנדית סינגה
Singha Lager Beer 

630 מ”ל | 1042019 | חתם סופר פ״ת
330 מ”ל | 1041571 | חתם סופר פ״ת

חבית בירה תאילנדית סינגה
Singha Lager Beer Keg 

30 ליטר | 1052022 | חתם סופר פ״ת
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הקוצורו
hakutsuru

סאקה הקוצורו נוסד בשנת 1743. המבשלה ממוקמת במחוז נאדה, הידוע באיכות מי המעיינות 

הטהורים שבו ובחורפים הקרים, שני תנאים חיוניים לייצור סאקה איכותי. אופיו המאופק וחזותו 

האלגנטית של העגור הלבן )הקוצורו, ביפנית(, כמו גם האמונה שעגור בתעופה הוא סימן מבשר 

טובות, מייצגים את הסאקה המובחר של הקוצורו באופן מושלם, והוא גם מופיע כסמל מותג 

הסאקה המוביל כיום ביפן.

סאקה הקוצורו ניגורי
Hakutsuru Sake Sayuri Nigori

300 מ”ל | 1050523 | חתם סופר פ״ת

סאקה הקוצורו ג'ונמאי בכוס
Hakutsuru Sake Junmai

120 מ”ל | 1045905 | חתם סופר פ״ת

סאקה הקוצורו ג'ונמאי גינג'ו
Hakutsuru Sake Junmai Ginjo

720 מ”ל | 1045904 | חתם סופר פ״ת

סאקה הקוצורו ג'ונמאי אקסלנט
Hakutsuru Sake Excellent

1.8 ליטר | 1050520 | חתם סופר פ״ת

סאקה הקוצורו דאיגינג'ו
Hakutsuru Sake Daiginjo Premium

720 מ”ל | 1045916 | חתם סופר פ״ת

סאקה הקוצורו ג'ונמאי דראפט
Hakutsuru Sake Junmai Draft

180 מ”ל | 1045902 | חתם סופר פ״ת

 סאקה מבעבע אווה יוקי
Awa Yuki

330 מ׳׳ל | 12 יח׳ | 1546162 | חתם סופר פ״ת
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סאקה ניגורי אוזקי
Nigori Sake Ozeki

OK | 1028603 | 1.5 ליטר
OK | 1028766 | 375 מ”ל

סאקה קלאסי חצי יבש אוזקי
Classic Sake Ozeki

OK | 1028745 | 19 ליטר

סאקה קלאסי חצי יבש אוזקי
Classic Sake Ozeki

OK | 1028598 | 750 מ”ל

סאקה יבש אוזקי
Sake Ozeki Dry

OK | 1028692 | 180 מ”ל

סאקה אוזקי פלטינום
Sake Platinum Ozeki

720 מ”ל | 1044684 | כשר מהדרין

סאקה אוסקיה צ'וביי אוזקי
Ozeki Osakaya Chobei

720 מ”ל | 1028602

אוזקי
ozeki

מבשלת אוזקי נוסדה בשנת 1711 בכפר אימאזו שבמחוז היוגו ביפן הידוע באיכות מימיו

הטהורים. כיום אוזקי הוא מותג הסאקה המוביל בארה"ב. מקור שמו בספורט ההיאבקות היפני 

סומו. בעבר נהגו שומרי הטירות החזקים בארץ השמש העולה להתכנס מדי שנה כדי לבדוק 

את כישורי ההיאבקות שלהם, והמנצח הוכתר בתואר.
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רד בול
Red Bull

חברת רד בול הוקמה בשנת 1987, תוך כדי שהיא מייצרת קטגוריית משקאות חדשה. משקאות  

האנרגיה שלה נמכרים ב-177 מדינות, ו-6.7 מיליארד פחיות משקה נמכרו בשנת 2018 לבדה.

יין שאושיין
Shaoxing Rice Wine

640 מ”ל | 1050213

וויסקי יפני
Whiskey

700 מ”ל | 2513770

וויסקי ויין
Whisky & Wine

וויסקי יפני 
יאמאזאקורה

 YAMAZAKURA
WHISKEY

וויסקי יפני איכותי מבית המזקקה היפנית סאנוקוואה שוזו אשר הוקמה בשנת 1765 
ומחזיקה ברשיון לייצור וויסקי משנת 1946, מאז מיוצר הוויסקי במזקקה המקומית 

באיזור טווקו )Tohoko(. וויסקי עם סיומת רכה ונעימה עם אופי ייחודי וטעם מעודן. 
ממולץ לשתות בכוס low bowl עם קוביות קרח או בתוספת סודה/ג׳ינג׳ר אייל.

רד בול - משקה אנרגיה
Red Bull Energy Drink

250 מ”ל | 24 יח׳ | KF | 1022947 בד״צ לונדון

רד בול - משקה אנרגיה ללא סוכר
Red Bull Sugerfree Energy Drink

250 מ”ל | 24 יח׳ | KF | 1022946 בד״צ לונדון

רד בול- משקה אנרגיה בטעם פירות טרופיים
Red Bull Yellow Edition

250 מ”ל | 24 יח׳ | KF | 2510533 בד״צ לונדון

רד בול - משקה אנרגיה בטעם תפוח
Red Bull Green Edition

250 מ”ל | 24 יח׳ | KF | 2514649 בד״צ לונדון
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לוטוס
Lotus

לוטוס בייקריס מתמחה באפיית עוגיות ועוגות, ביסקוויט הקרמל המפורסם, ממתקים, ופלים 

ועוד. החברה מייצרת מוצרים טעימים ואיכותיים תוך שמירה על איזון בין מסורת וחדשנות.

ביסקוויט לוטוס בטעם קרמל
Caramel-Flavored Biscuit

700 גרם | 7 יח׳ | 1041863 | חתם ספר ב״ב
250 גרם | 10 יח׳ | 1015447 | חתם ספר ב״ב

לוטוס רולס-כדורי שוקולד בלגי
Speculoos Rolls-Biscuit Balls 

with Belgian Chocolate

150 גרם | 12 יח׳ | 2513384 | רבנות ראשית

ביסקוויט לוטוס בטעם קרמל, ארוז בנפרד
 Caramel-Flavored Biscuit,

Individually Wrapped

312 גרם | 6 יח׳ | 1015448 | חתם ספר ב״ב

ממרח עוגיות לוטוס בטעם קרמל
Caramelised Biscuit Spread

400 גרם | 12 יח׳ | 1036098 | חתם ספר ב״ב

ממרח עוגיות לוטוס קראנצ׳ בטעם קרמל
Crunchy Caramelised Biscuit Spread

380 גרם | 12 יח׳ | 1043724 | חתם ספר ב״ב

קונדיטוריה
 baking
goods
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וניל ודובדבני אמרנה
vanilla & Cherries

חמאת בוטנים
peanut butter

חמאת בוטנים עם שברי בוטנים
Skippy Peanut Butter

with Nut Brittle

OU | 1044835 | 462 גרם | 12 יח׳

חמאת בוטנים סקיפי קלאסית
Skippy Peanut Butter

OU | 1044834 | 462 גרם | 12 יח׳
OU | 1046040 | 1.8 ק”ג | 6 יח׳

חמאת בוטנים עם דבש
Skippy Peanut Butter with Honey

OU | 1044836 | 462 גרם | 12 יח׳

מחית מקלות וניל מדגסקר בורבון
Pure Madagascar Bourbon 

Vanilla Paste

CRC | 1046317 | 150 גרם | 6 יח׳
CRC | 1046318 | 1.2 ק”ג | 6 יח׳

תמצית וניל טהור מדגסקר בורבון
Pure Madagascar Bourbon 

Vanilla Extract

CRC | 1046314 | 59 מ”ל | 8 יח׳
CRC | 1046315 | 118 מ”ל | 8 יח׳

TOSCHI סירופ אמרנה 
Amarena Cherry Syrup

3 ק״ג | 6 יח׳ | 1061631 | בד"צ בית יוסף

TOSCHI דובדבן אמרנה
Amarena Cherry

510 גרם | 6 יח׳ | 1061632 | בד"צ בית יוסף

TOSCHI דובדבן אמרנה
Amarena Cherry

400 גרם | 12 יח׳ | 1061634 | בד"צ בית יוסף
2,750 גרם | 6 יח׳ | 1061633 | בד"צ בית יוסף
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חברת Wilkin & son בעלת המותג "Tiptree" הוקמה על ידי משפחת ווילקין בשנת 1885, 

בכפר טיפטרי, מחוז אסקס, הממלכה המאוחדת. ארבע דורות, יותר מ-130 שנה של ייצור מוצרים 

יוצאים מן הכלל, ריבות, מעדני פרי ועוד. מוצרי טיפטרי נושאים בגאון את סמלי בית המלוכה 

הבריטי מזה שנים רבות והם הריבה הרשמית של מלכת אנגליה. מוצרי טיפטרי מוגשים במחלקות 

ראשונות של חברות תעופה, במלונות יוקרה וניתן למצוא אותם בחנויות גורמה מפורסמות. המוצרים 

כשרים, עשויים מפרי טרי ללא תוספים ונחשבים לריבות, מרמלדות ומעדני הפרי הטובים בעולם.

טיפטרי
tiptree

קונפיטורה דובדבן חמוץ
Morello Cherry Jam

KLBD 340 גרם | 6 יח׳ | 1046321 | פרווה
KLBD 28 גרם | 72 יח׳ | 1046351 | פרווה

קונפיטורה תות שדה
Strawberry Jam

KLBD 340 גרם | 6 יח׳ | 1046319 | פרווה
KLBD 28 גרם | 72 יח׳ | 1046346 | פרווה

ריבת ג׳ינג׳ר
Ginger Jam

KLBD 340 גרם | 6 יח׳ | 1046322 | פרווה

מרמלדה תפוז
Orange Marmalade

KLBD 340 גרם | 6 יח׳ | 1046341 | פרווה
KLBD 28 גרם | 72 יח׳ | 1046350 | פרווה

קונפיטורה פטל
Sweet Tip Raspberry Jam

KLBD 340 גרם | 6 יח׳ | 1046344 | פרווה
KLBD 28 גרם | 72 יח׳ | 1046349 | פרווה

קונפיטורה דובדבנים שחורים
Black Cherry Jam

KLBD 340 גרם | 6 יח׳ | 1046345 | פרווה

למון קרד
Lemon Curd

KLBD 312 גרם | 6 יח׳ | 1046323 | כשר חלבי

קונפיטורה משמשים
Apricot Jam

KLBD 340 גרם | 6 יח׳ | 1046320 | פרווה
KLBD 28 גרם | 72 יח׳ | 1046347 | פרווה

דבש טהור טיפטרי
Pure Honey Tiptree

KLBD | 1030567 | 28 גרם | 72 יח׳
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כיבוד ואירוח
 SNACKS &

HOSPITALITY

ג'ייקובס גולד
Jacobs Gold

200 גרם | 6 יח׳ | 1077617 | רבנות ראשית

ג'ייקובס נטול קפאין
Jacobs Decaf

200 גרם | 6 יח׳ | 1077622 | רבנות ראשית

ג'ייקובס קרונונג בצנצנת
Jacobs Krönung

200 גרם | 6 יח׳ | 1077616 | רבנות ראשית
47.5 גרם | 12 יח׳ | 1077614 | רבנות ראשית

קפסולות אספרסו ג'ייקובס
Jacobs Espresso Capsules

ריסטרטו )12( | 52 גרם | 10 יח׳ | 2506805 | רבנות ראשית
אינטנסו )10( | 52 גרם | 10 יח׳ | 2506804| רבנות ראשית
קלאסיקו )7( | 52 גרם | 10 יח׳ | 2506806| רבנות ראשית

L'OR קפסולות אספרסו
L'OR Espresso Capsules

סונטוזו )8( | 52 גרם | 10 יח׳ | 2506503 | רבנות ראשית
לונגו פרופונדו )8( | 52 גרם | 10 יח׳ | 2505601 | רבנות ראשית

סטינטו )6( | 52 גרם | 10 יח׳ | 2506506| רבנות ראשית
אוניקס )12( | 52 גרם | 10 יח׳ | 2505469 | רבנות ראשית

נטול קפאין )9( | 52 גרם | 10 יח׳ | 2513386 | רבנות ראשית

L'OR קפסולות אספרסו
L'OR Espresso Capsules

ריסטרטו )11( | 104 גרם | 20 יח׳ | 2514559 | רבנות ראשית
ריסטרטו )11( | 52 גרם | 10 יח׳ | 2505599 | רבנות ראשית

פורזה )9( | 104 גרם | 20 יח׳ | 2514558| רבנות ראשית
פורזה )9( | 52 גרם | 10 יח׳ | 2505660| רבנות ראשית

 קפה
COFFEE

ג'ייקובס קרונונג בשקית
Jacobs Krönung

300 גרם | 12 יח׳ | 1077620 | רבנות ראשית
200 גרם | 10 יח׳ | 2503134 | רבנות ראשית
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שוקולד 
ועוגיות

chocolate
& cookies

עוגיות מילקה סנסיישנז
Milka Sensations Cookies

156 גרם | 12 יח׳ | 1754817 | רבנות ראשית

עוגיות שוקו מיני מילקה
Milka Choco Mini Cookies

150 גרם | 16 יח׳ | 1063331 | רבנות ראשית

עוגיות שיבולת שועל מילקה גריינס
Milka Grains Oatmeal Cookies

168 גרם | 16 יח׳ | 1026830 | רבנות ראשית

וופל במילוי קרם קקאו מילקה
Milka Cocoa Creme Filled Wafer

150 גרם | 14 יח׳ | 1078550 | רבנות ראשית

אצבעות ביסקוויט מילקה
Milka Biscuit Fingers

112 גרם | 20 יח׳ | 1050618 | רבנות ראשית

ביסקוויט מילקה
Milka Biscuit

150 גרם | 14 יח׳ | 2515113 | רבנות ראשית

עוגיות שוקולד בצורת פרה מילקה
Milka ChocoMoo

200 גרם | 16 יח׳ | 1026966 | רבנות ראשית

שוקולד חלב מילקה 
Milka Milk Chocolate

שוקולד חלב | 100 גרם | 24 יח׳ | 2495335 | רבנות ראשית
 צימוקים | 100 גרם | 22 יח׳ | 2495337 | רבנות ראשית
 אגוזים | 100 גרם | 22 יח׳ | 2495338 | רבנות ראשית
 קרמל | 100 גרם | 23 יח׳ | 2495336 | רבנות ראשית
 עדשים | 100 גרם | 22 יח׳ | 1625297 | רבנות ראשית

שוקולד חלב מילקה 
Milka Milk Chocolate

אוראו | 100 גרם | 22 יח׳ | 2495331 | רבנות ראשית
 אקסטרה קקאו | 100 גרם | 23 יח׳ | 2495333 | רבנות ראשית
 חום לבן | 100 גרם | 23 יח׳ | 2495332 | רבנות ראשית
בוטנים קרמל | 90 גרם | 24 יח׳ | 2509187 | רבנות ראשית

עוגיות אוראו ממולאות קרם וניל
בציפוי שוקולד

Chocolate Covered Oreo Cookies 

שוקולד לבן | 246 גרם | 10 יח׳ | 2509185 | רבנות ראשית
שוקולד חלב | 246 גרם | 10 יח׳ | 2509186 | רבנות ראשית

עוגיות אוראו
Oreo Cookies

וניל | 176 גרם | 12 יח׳ | 1101560 | בד"צ איגוד רבנים
בראוניז | 176 גרם | 12 יח׳ | 2509184 | רבנות ראשית
137 גרם | 24 יח׳ | 1077071 | בד"צ איגוד רבנים

עוגיות אוראו במילוי קרם וניל
Oreo Cookies Vanilla Creme

מילוי רגיל | 66 גרם | 20 יח׳ | 1105086 | בד"צ איגוד רבנים
מילוי כפול | 170 גרם | 10 יח׳ | 1086472 | רבנות ראשית

עוגיות אוראו דקות
Thin Oreo Cookies 

וניל | 96 גרם | 20 יח׳ | 2505466 | בד"צ איגוד רבנים
שוקו | 96 גרם | 20 יח׳ | 2505467 | בד"צ איגוד רבנים

עוגיות שוקולד צ׳יפס מילקה
Milka Chocolate Chip Cookies

168 גרם | 14 יח׳ | 1023002 | רבנות ראשית
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שמיניות במלח - אריזה שקופה
Eights Salt

300 גרם | 12 יח׳ | 1045436 | בד"צ העדה החרדית

פרינגלס אורגינל
Original Pringles

OU 149 גרם | 14 יח׳ | 1039858 | פרווה
OU 67 גרם | 12 יח׳ | 1077928 | פרווה

פרינגלס חלפיניו
Jalapeño Pringles

OU 158 גרם | 14 יח׳ | 1054576 | חלבי

פרינגלס שמנת ובצל
Sour Cream & Onion Pringles

OU 158 גרם | 14 יח׳ | 1039857 | חלבי
OU 71 גרם | 12 יח׳ | 1077929 | חלבי

פרינגלס ברביקיו
BBQ Pringles

OU 158 גרם | 14 יח׳ | 2509224 | חלבי
OU 71 גרם | 12 יח׳ | 2509223 | חלבי

פרינגלס פיצה
Pizza Pringles

OU 158 גרם | 14 יח׳ | 1058830 | חלבי

פרינגלס ראנץ׳
Ranch Pringles

OU 158 גרם | 14 יח׳ | 2505005 | חלבי

 חטיפים מלוחים
SALTY snacks

מקלות גריסיני
Grissini Sticks

שומשום | 200 גרם | 12 יח׳ | 1035509 | בד"ץ העדה החרדית
טבעי | 175 גרם | 12 יח׳ | 1035510 | בד"ץ העדה החרדית

פירורי גריסיני
Grissini Crumbs

קלאסי | 200 גרם | 16 יח׳ | 1035511 | בד"ץ העדה החרדית
זהב | 200 גרם | 16 יח׳ | 1050630 | בד"ץ העדה החרדית

שמיניות מלח
Eights Salt

400 גרם | 12 יח׳ | 1035512 | בד"ץ העדה החרדית

שטוחלה מלח
Shtuchalle Salt

350 גרם | 12 יח׳ | 1035522 | בד"ץ העדה החרדית 
60 גרם | 36 יח׳ | 1035524 | בד"ץ העדה החרדית

שטוחלה שומשום
Shtuchalle Sesame

300 גרם | 12 יח׳ | 1035523 | בד"ץ העדה החרדית
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 כלים וציוד
 COOKWARE
& UTENSILS

ווק ידית עץ
Wok with Wooden Handle

35 ס"מ | 1 יח׳ | 1042330
40 ס"מ | 1 יח׳ | 1042331

שומר אורז טייגר
Tiger Rice Keeper

5.7 ליטר | 1 יח׳ | 1044608

מחבת טמאגו נחושת
Copper Tamago Pan

10 יח׳ | 1044609

סיר אורז חשמלי
Electric Rice Cooker Sharp

7 ליטר | 1 יח׳ | 1045276

קופסה לשימור אצות
Seaweed Container

1 יח׳ | 1045778

סיר אורז על גז רינאי יפן
Japanese Rice Cooker

10 ליטר | 1 יח׳ | 1037508

קנקן סאקה
Sake Pitcher

קלאסי | 160 מ”ל | 30 יח׳ | 1044602
אפור | 140 מ”ל | 10 יח׳ | 1044605

כוס סאקה
Sake Cup

קלאסי | 40 יח׳ | 1044601
אפור | 48 יח׳ | 1044604
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שיפוד עם קשר
Knoted Skewer

12 ס״מ | 100 יח׳ | 1031227

שיפודי יקיטורי
Yakitori Skewers

15 ס"מ | 200 יח׳ | 1028693
18 ס"מ | 200 יח׳ | 1028617

פינצטה דגים יפנית
Japanese Fish Tweezers

12 יח׳ | 1046728

מכשיר לסלסול ירקות
Vegetable Slicer

1 יח׳ | 1044597

רשת אורז
Rice Net

1 מטר | 10 יח׳ | 1044599

אבן משחזת קינג
Whet Stone

20 יח׳ | 1044574

נייר טמפורה מרובע 
Tempura Square Paper

500 יח׳ | 1044575

צ'ופסטיקס ]ניפון[ עץ ראש מרובע
High Quality Chopsticks Nippon

2,000 יח׳ | 1028795

צ'ופסטיקס ]קיקומן[
High Quality Chopsticks Kikkoman

2,000 יח׳ | 1028744

צ'ופסטיקס ]ניפון שחור[
High Quality Chopsticks Nippon

2,000 יח׳ | 1028781

מגש מסיבה לסושי
Sushi TA Box Anti Fog

ענק | 50 יח׳ | 1028665
בינוני | 100 יח׳ | 1028670

מגש חד"פ לסושי
Sushi TA Box Anti Fog

03 | 600 יח׳ | 1028737 || 05 | 400 יח׳ | 1028620 
07 | 400 יח׳ | 1028716 || 09 | 300 יח׳ | 1028765

מחצלת במבוק
Bamboo Rolling Mat

27x27 ס"מ | 200 יח׳ | 1028754

סירת סושי
Sushi Boat

33 ס"מ | 50 יח׳ | 1028977
60 ס"מ | 10 יח׳ | 1028978

90 ס"מ | 4 יח׳ | 1028979

סטימר במבוק לאידוי 
Bamboo Steamer

15 ס"מ )"6( | 50 יח׳ | 1028786
30 ס"מ )"12( | 5 יח׳ | 1028814

האנגירי יפני
Hangiri Bamboo Rice Bowl

60 ס"מ | 1 יח׳ | 1044610
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סכין שף
Chef Knife BEROX

21 ס"מ | 2512642

ProDynamic סכין שף
Chef Knife DICK

21 ס"מ | 2512649

ProDynamic סכין שף משוננת
Serrated Chef Knife DICK

26 ס"מ | 2512558

ErgoGrip סכין פירוק
Boning Knife DICK

13 ס"מ | 2512557

ProDynamic סכין פילוט גמישה
Flexible Fillet Knife DICK

18 ס"מ | 2512650

ProDynamic סכין שף
Chef Knife DICK

26 ס"מ | 2512644

ErgoGrip סכין בשר רחבה
Wide Butcher Knife DICK

23 ס"מ | 2512648

G2 סכין שף רחבה
Wide Chef Knife GLOBAL

20 ס"מ | 2512559

 G16 סכין שף מחוזקת
Wide Chef Knife GLOBAL

24 ס"מ |2512641

 G20 סכין פילוט גמישה
Flexible Fillet Knife GLOBAL

21 ס"מ | 2512560

משחיז מקצועי 3 גלגלים
Mino Sharp Sharpener GLOBAL

1 יח׳ | 2512643

סכין שף משוננת
Serrated Chef Knife BEROX

21 ס"מ | 2512647

סכין שף משוננת
Serrated Chef Knife BEROX

25 ס"מ | 2512645

סכין שף
Chef Knife BEROX

25 ס"מ | 2512646

-  

  

סכין סושי תוצרת יפן
Sushi Knife

27 ס"מ | 2507677

סכין שף תוצרת יפן
Chef Knife

27 ס"מ | 1044611
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לה קוסטניה  48

לוטוס  55
לוטוס רולס-כדורי שוקולד בלגי  55

לזניה  10
לינגווינה  9

למון גראס  35
למון קרד  57

מ
מגש חד"פ לסושי  62

מגש מסיבה לסושי  62
מולה רוחו  49

מוצרי עגבניות  14
מוצרי פטריות  19

מזי ריגטוני  8
מחבת טמאגו נחושת  61
מחית כמהין פרימיום  19

מחית כמהין קיץ שחורות  19
מחית מקלות וניל מדגסקר בורבון  56
מחית פטריות בטעם כמהין לבנות  19

מחית פטריות פורצ'יני  19
מחית פטריות פורצ'יני עם כמהין  19

מחית קארי אדום  36
מחית קארי טום-יאם  36

מחית קארי יפני  30
מחית קארי ירוק  36

מחית קארי מאסמן  36
מחית קארי פאנאנג  36

מחית קארי צהוב  36
מחצלת במבוק  62

מיונז היינץ  46
מיונז יפני  27

מיונז מקצועי היינץ  46
מיסו אדום היקרי מיסו  27

מיסו אדום עם דאשי היקרי מיסו  27
מיסו לבן היקרי מיסו  27

מיסו לבן עם דאשי היקרי מיסו  27
מיץ יוזו  27

מי קוקוס אוריינטל שף 5-7%  37

מירין הונטרי מיצקאן  29
מירין מנג'ו קיקומן 12.5% אלכוהול  29

מכשיר לסלסול ירקות  62
מלח  22

מלח ים אטלנטי גס  22
מלח עם כמהין שחור  22
ממרח היינץ בשקית  46

ממרח וואסבי  30
ממרחים  27

ממרח סויה קוריאני מתובל  40
ממרח עוגיות לוטוס בטעם קרמל  55

ממרח עוגיות לוטוס קראנצ׳ בטעם קרמל  55
ממרח ערמונים ממותק  24

ממרח צ'ילי אדום קוריאני  40
ממרח צ'ילי בשמן מיי-פלוי  36

ממרח קוז׳ו יוזו  27
מפלדינה  9

מקלות גריסיני  60
מקסיקו  47

מקרלים בשמן חמניה  23
מקרלים בשמן חמניה חריף  23

מרמלדה תפוז  57
משחיז מקצועי 3 גלגלים  63

משקאות  51
משקה סויה מקצועי-בריסטה  42

משקה שקדים מקצועי-בריסטה  42
מתכון טאטאקי טונה עם סלט הרוסמה ואצות 

וואקמה  28
מתכון ניוקי בשמן זית, ארטישוק ופטריות  13

מתכון פיצה מרגריטה  17
מתכון פסטה בוקטיני עם פטריות פורצ'יני  11

מתכון פסטה מלנזנה  13
מתכון צ׳ילי קון קרנה  50

מתכון קארי מאסמן  38

נ
נאצ׳וס  49

ניוקטי סרדי  8
ניוקי בטטה  12
ניוקי תפו"א  12

ניוקי תפו"א ללא גלוטן  12
נייר טמפורה מרובע  62

נתחי טונה בשמן באריזת ואקום  44

ס
סאקה אוזקי פלטינום  53

סאקה אוסקיה צ'וביי אוזקי  53
סאקה הקוצורו ג'ונמאי אקסלנט  52

סאקה הקוצורו ג'ונמאי בכוס  52
סאקה הקוצורו ג'ונמאי גינג'ו  52

סאקה הקוצורו ג'ונמאי דראפט  52
סאקה הקוצורו דאיגינג'ו  52

סאקה הקוצורו ניגורי  52
סאקה יבש אוזקי  53

סאקה לבישול אוזקי 12.5% אלכוהול  29
סאקה מבעבע אווה יוקי  52

סאקה ניגורי אוזקי  53
סאקה קלאסי חצי יבש אוזקי  53

סאקלה  20
סודה סינגה  51

סויה לבנה  27
סטארקיסט  44

סטימר במבוק לאידוי  62
סטיר פריי מוסדי לי-קום-קי  40

סין  39
סיר אורז חשמלי  61

סיר אורז על גז רינאי יפן  61
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index

סירופ דובדבני אמרנה  56
סירת סושי  62

סכין בשר רחבה  63
סכין סושי תוצרת יפן  63

סכין פילוט גמישה  63
סכין פירוק  63

סכין שף  63
סכין שף מחוזקת  63
סכין שף משוננת  63

סכין שף רחבה  63
סלסה הבנרו אדום  48
סלסה הבנרו ירוק  48

סלסה ורדה  48
סלסה מקסיקנה  48

סלסה עגבניות בחריפות מעודנת  48
סמי די אורזו  10

ספגטי  9, 10, 12
ספגטיני  9, 12

ספייסיונז ראקוטו  27
ספרד  22

סרדינים בשמן זית  23
סרדינים בשמן חמניה  23

סרדינים בשמן חמניה חריף  23

ע
עגבניות אפויות בשמן חמניות  15

עגבניות בייבי תמר קונפי  15
עגבניות חצי מיובשות בשמש בשמן חמניות  15

עגבניות חתוכות  14
עגבניות חתוכות גס  14

עגבניות חתוכות לקוביות  14
עגבניות ירוקות )טומטיות(  48

עגבניות מיוחדות  15
עגבניות מרוסקות  14

עגבניות מרוסקות פולפה  14
עגבניות מרוסקות פולפה עדינה  14

עגבניות שלמות  14
עגבניות תמר מקולפות  14

עוגיות  59
עוגיות אוראו  59

עוגיות אוראו במילוי קרם וניל  59
עוגיות אוראו דקות  59

עוגיות אוראו ממולאות קרם וניל
בציפוי שוקולד  59

עוגיות מילקה סנסיישנז  59
עוגיות שוקולד בצורת פרה מילקה  59

עוגיות שוקולד צ׳יפס מילקה  59
עוגיות שוקו מיני מילקה  59

עוגיות שיבולת שועל מילקה גריינס  59
עלי קפיר ליים  35
עמילן טפיוקה  37

ערמונים  24
ערמונים שלמים בואקום  24

פ
פוזילי  8, 10

פולפה עדינה  14
פולפה עדינה מתובלת  14

פונזו-רוטב סויה ולימון קיקומן  26
פוסילוטי  9

פורטוגל  22
פטוצ'ה  9

פטוצ'ינה  9, 10
פטריות  31

פטריות פורצ'יני מיובשות  19
פטריות שיטאקה  31

פילה טונה מעושנת סטארקיסט  44

פינצטה דגים יפנית  62
פירורי גריסיני  60
פליה א פיאנו  10

פלפלים  49
פנה ריגטה  8, 10, 12

פניני טפיוקה  37
פניני ניוקי תפו"א  12

פנקו סי.ג'יי  30
פנקו ראקוטו  30

פסאטה  15
פסאטה כפרית  15

פסטה ארוכה  9
פסטה ביצים  10

פסטה ללא גלוטן  12
פסטה למרק  10
פסטה מיוחדת  9

פסטה פוזילי ללא גלוטן  12
פסטה פנה ללא גלוטן  12

פסטה קמח מלא
אורגני  10

פסטה קסטיליוני  12
פסטה קצרה  8

פסטה רומו  8
פסטו בזיליקום פרווה  20

פסטו עגבניות מיובשות פרווה  20
פסטו עם גבינה  20

פסטו צ׳ילי פרווה  20
פסטרמה טונה מעושנת יונה  44

פפרדלה  9, 10
פרח המלח  22

פרי הצלף בחומץ  20
פריח׳ולס )מחית שעועית שחורה(  49

פרינגלס אורגינל  60
פרינגלס ברביקיו  60
פרינגלס חלפיניו  60

פרינגלס פיצה  60
פרינגלס ראנץ׳  60

פרינגלס שמנת ובצל  60
פרפלה  8

פתיתי טונה בשמן באריזת ואקום  44

צ
צ'ופסטיקס ]ניפון[ עץ ראש מרובע  62

צ'ופסטיקס ]ניפון שחור[  62
צ'ופסטיקס ]קיקומן[  62

ציוד  61
צ'יפוטלה  49

ציפויים  30
צרפת  22

ק
קארי  36

קונדיטוריה  55
קונפיטורה דובדבן חמוץ  57

קונפיטורה דובדבנים שחורים  57
קונפיטורה משמשים  57

קונפיטורה פטל  57
קונפיטורה תות שדה  57

קונקיליוני ריגטי  9
קונקילי ריגטה  8

קופסה לשימור אצות  61
קוקוס  37

קוריאה  39
קורנישון - מלפפון מערבי בחומץ  24

קזארצ׳ה )חונקי כמרים(  8
קטשופ היינץ  45

קיקומן  26

קמח אקסטרה לכל מטרה  16
קמח דורום מיניני  17

קמח טיפו 1  16
קמח מטרו  16

קמח מניטובה חזק במיוחד  16
קמח סופריורה  16

קמח סמולינה דורום  16
קמח סמולינה דורום בטחינה בינונית  17

קמח סמולינה דורום בטחינה דקה  17
קמח סקורוסו  16

קמח פיצה שף  16
קמח פיצריה  16

קמח פסטה פרסקה וניוקי  16
קמח קאפוטו  16

קנלוני רוסטיקלה  9
קנפיו )רצועות דלעת כבושה(  31

קנקן סאקה  61
קפה  58

58  L'OR קפסולות אספרסו
קפסולות אספרסו ג'ייקובס  58

קרם בלסמי מצומצם ג'יאקובאזי  21
קרם טופו  42

קרם קוקוס אוריינטל שף 17-19%  37
קרם קוקוס אוריינטל שף 20-22%  37

קרם קוקוס צ'אוקה 22%  37
קרפצ'יו כמהין קיץ שחור  19

ר
רבעי ארטישוק בגריל  20
רבעי ארטישוק במים  20

רבעי ארטישוק בשמן חמניות  20
רד בול - משקה אנרגיה  54

רד בול - משקה אנרגיה בטעם פירות טרופיים  54
רד בול - משקה אנרגיה בטעם תפוח  54

רד בול - משקה אנרגיה ללא סוכר  54
רדיאטורי  8

רוטב איטלקי לשקשוקה  15
רוטב איטלקי מסורתי  15

רוטב בסגנון בלסמי לבן  21
רוטב ברביקיו HP היינץ  46

רוטב ברביקיו חריף HP היינץ  46
רוטב ברביקיו מתוק היינץ  46
רוטב ברביקיו צ׳ילי היינץ  46

רוטב ברביקיו קלאסי HP היינץ  46
רוטב ברביקיו קלאסי היינץ  46

רוטב דגים אויסטר  36
רוטב הוי סטיר הלת'י-בוי  34

רוטב הויסין לי-קום-קי  40
רוטב טום יאם הלת'י-בוי  34

רוטב טריאקי  27
רוטב טריאקי קיקומן  27

רוטב יקיסובה  27
רוטב למון גראס לסלט  36

רוטב סויה בדיספנסר קיקומן  26
רוטב סויה בהירה הלת'י-בוי  34

רוטב סויה כהה לי-קום-קי  40
רוטב סויה ללא גלוטן קיקומן  26

רוטב סויה מופחת נתרן בדיספנסר קיקומן  26
רוטב סויה מופחת נתרן קיקומן  26

רוטב סויה מתוקה הלת'י-בוי  34
רוטב סויה קיקומן  26

רוטב סויה שחורה )כהה( הלת'י-בוי  34
רוטב סטייק HP היינץ  46

רוטב עגבניות איטלקי לפיצה  15
רוטב פאד תאי הלת'י-בוי  34

רוטב פיצה אותנטיקה  15
רוטב צדפות הלת'י-בוי  34

רוטב צדפות לי-קום-קי  40

רוטב צ'ילי ושום לי-קום-קי  40
רוטב צ'ילי חריף הלת'י-בוי  34
רוטב צ'ילי מתוק הלת'י-בוי  34

רוטב צ'ילי מתוק לכל מטרה הלת'י-בוי  34
רוטב קארי אדום הלת'י-בוי  36
רוטב קארי ירוק הלת'י-בוי  36

רוטב קארי צהוב הלת'י-בוי  36
רוטב שזיפים הלת'י-בוי  34

רוטב תאילנדי לסלט  36
רטבים  15, 27, 36, 49

ריבת ג׳ינג׳ר  57
ריגטוני  8
ריצ'יולי  8

רכז עגבניות  15
רכז עגבניות 28%  15

רכז תמרינדי שנגרילה  35
רשת אורז  62

ש
שבבי אורז סטאר ליון  35

שבבי קוקוס קלויים  37
שבבי שעועית  35

שומר אורז טייגר  61
שומשום שחור  30

שוקולד  59
שוקולד חלב מילקה  59

שטוחלה מלח  60
שטוחלה שומשום  60

שימורי דגים  23
שיפודי יקיטורי  62

שיפוד עם קשר  62
שמיניות מלח  60

שמן זית  18, 43
שמן זית בטעם כמהין לבנות  19

שמן זית כתית מעולה ג'השאן  43
שמן זית כתית מעולה "מוניני קלאסיקו"  18

שמן זרעי ענבים  18
שמן זרעי ענבים "מוניני"  18

שמן חמניות בטעם כמהין לבנות  19
שמן צ'ילי  40

שמן שומשום טהור  40
שעועית בובעס  20

שעועית לבנה אפויה היינץ  46
שעועית קנליני מבושלת  20

ת
תאילנד  33

תבלינים  30, 35
תה  32

תה יסמין בתפזורת  32
תה ירוק סנצ׳ה בתפזורת  32

תחליפי בשר  42
תחליפי חלב  42

תחמיץ מתובל לסושי מיצקאן  29
תיבול  40

תמצית וניל טהור מדגסקר בורבון  56
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