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הכל התחיל לפני יותר ממאה שנים בטורקיה. משפחת כהן קנתה את הפרה 
הראשונה, והיא גידלה וטיפחה אותה באהבה, במשך שנים, על מנת שתייצר עבורה 

חלב. מהחלב ייצרה המשפחה גבינות ומכרה אותן.

המשפחה עלתה לארץ בשנת 1904 והתגוררה ברובע היהודי בעזה. היא החליטה 
לקנות כמה ראשי צאן ובקר, בכדי להמשיך ולייצר את הגבינות שרקחה בטורקיה.

המשפחה המשיכה לרקוח מתכונים של גבינות טעימות ואיכותיות, שמעבר לטעמן 
הנפלא, הביאו עמן את ניחוחות הבלקן.

בתחילת שנות ה-30 הקימה משפחת כהן את ,,מחלבת הכוהנים,,, בשוק לוינסקי
בתל-אביב. הסוד המשפחתי לייצור הגבינות עבר מאב לבן, עד שהגיע לעזרא כהן,
הבעלים של המחלבה. ,,הייתי קונה סחורה מהמחלבה של אבי ומשווק אותה עם 
מכונית החיפושית הקטנה שלנו,,, מספר כהן. ,,בהמשך קנינו טנדר והעמסנו עליו

פחי גבינה, וכך אט-אט בנינו קו חלוקה מבוסס,,.

עזרא כהן פתח את המחלבה הראשונה שלו, ,,מחלבת גד,,, בשנת 1982.
מחלבת גד התמחתה דווקא בגבינות מחלב בקר: גבינות מלוחות ובעיקר צפתיות,

גבינות קשות כמו קשקבל, וגבינות שמנת למריחה. עם השנים צמחה מחלבות
גד, וכיום היא הרביעית בגודלה בארץ. המחלבה המשפחתית תרה בעולם אחרי

טעמים חדשים, ומתאימה אותם לחך הישראלי.

במחלבות גד, משתמשים בקדמת הטכנולוגיה המודרנית ובידע הנרכש מסביב 
לעולם, וממשיכים להישען על סודות משפחתיים מקצועיים, שעוברים מאב לבן,

והופכים כל אחת מהגבינות לטובה ביותר בתחומה.

הסיפור המשפחתי של מחלבות גד



בלקניות
ומקומיות
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בולגרית מסורתית 5% 
גבינה מלוחה במרקם מחוספס

סוג החלב: 
משקל:  11 ק"ג / 4 ק”ג

קוד פריט: 70133 / 70143
כשרות: ת”א

כשרות הרב רובין -  משקל 11 ק"ג 
קוד פריט:  70191

בולגרית מסורתית 16%
גבינה מלוחה במרקם מחוספס

סוג החלב: 
משקל: 11 ק"ג / 4 ק”ג

קוד פריט: 70131 / 70101  
כשרות: ת”א 

בולגרית מעודנת 5%
גבינה מלוחה בעלת מרקם חלק הניתן לפריסה ולגירוד

סוג החלב: 
משקל: 10 ק"ג / 4 ק”ג

קוד פריט: 70108/70106
כשרות: ת”א

כשרות הרב רובין -  משקל 10 ק"ג
קוד פריט: 70196
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בולגרית מעודנת 16%
גבינה מלוחה בעלת מרקם חלק הניתן לפריסה ולגירוד

סוג החלב: 
משקל: 10 ק"ג / 4 ק”ג

קוד פריט: 70116/70107
כשרות: ת”א

בולגרית מעודנת 24%
גבינה מלוחה בעלת מרקם חלק הניתן לפריסה ולגירוד

סוג החלב: 
משקל: 10 ק"ג/4 ק"ג

קוד פריט: 70194 / 70113
כשרות: ת"א - משקל 4 ק"ג

כשרות: הרב רובין -  משקל 10 ק"ג 

בולגרית מעודנת קוביות 5%
קוביות סימטריות ואחידות, מוכנות להגשה

סוג החלב: 
משקל: 1.5 ק”ג

קוד פריט: 70110
כשרות: ת”א
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קוביות סימטריות ואחידות, מוכנות להגשה
סוג החלב: 

משקל: 6 ק”ג
קוד פריט: 70125

כשרות: בת-ים

קוביות בולגרית  1x1 ס"מ 5%

בולגרית מעודנת קוביות 24%
קוביות מוכנות להגשה

סוג החלב: 
משקל: 6 ק”ג

קוד פריט: 70112
כשרות: הרב רובין

קוביות סימטריות ואחידות, מוכנות להגשה
סוג החלב: 

משקל: 6 ק”ג
קוד פריט: 70128

כשרות: בת-ים
כשרות הרב רובין  -  קוד פריט:  70112

קוביות בולגרית  1x1 ס"מ 16%
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בולגרית למריחה 10%
גבינה מלוחה למריחה

סוג החלב: 
משקל: 2 ק”ג

קוד פריט: 60104
כשרות: בת-ים

בלקנית לגירוד 9%
בלקנית לגירוד 9%

משקל: 10 ק”ג/4 ק"ג
קוד פריט: 70121/ 70127

כשרות: ת"א - משקל 4 ק"ג 
כשרות הרב רובין  -  משקל 10 ק"ג

משקל: 10 ק”ג
קוד פריט: 70120

כשרות: ת"א

פטה בלקנית 16%
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גבינה מלוחה במרקם חלק, הניתן לפריסה ולגירוד
סוג החלב: 

משקל: 4 ק”ג
קוד פריט: 71137
כשרות: מהדרין

פטה עיזים מעודנת 5%

פטה כבשים 20%
פטה מלוחה במרקם מחוספס

ניתן לפריסה ולגירוד
סוג החלב: 

משקל:  4 ק"ג 
קוד פריט:  71126

כשרות: הרב רובין 

פטה עיזים 20%
גבינה מלוחה, במרקם לא חלק, מתאימה לגירוד

סוג החלב: 
משקל:  8 ק"ג 

קוד פריט: 71106
כשרות: מרום גליל + הרב רובין



9

צפתית 5% 
גבינה ישראלית במרקם חלק, נוחה לפריסה,

תצורת מלבן
סוג החלב: 

משקל: שקיל
קוד פריט: 60206

כשרות: בת-ים
כשרות הרב רובין -  קוד פריט:  60297

צפתית 5%
גבינה ישראלית במרקם חלק,

תצורת פרח
סוג החלב: 

משקל: שקיל
קוד פריט: 60208

כשרות: בת-ים
כשרות הרב רובין -  קוד פריט:  60298
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צפתית קצח 5%
גבינה ישראלית במרקם חלק בתוספת קצח

סוג החלב: 
משקל: שקיל

קוד פריט: 60214
כשרות: בת-ים

צפתית קשה 10%
צפתית קשה מלוחה לגירוד, אפייה וסלטים

סוג החלב: 
משקל: שקיל

קוד פריט: 60204
כשרות: בת-ים

קאש-צפתית ללא מלח 5%
צפתית דלת נתרן

סוג החלב: 
משקל: שקיל

קוד פריט: 60203
כשרות: בת-ים



לאבנה 5%

לאבנה בתוספת שמן זית וזעתר 5%
גבינה במרקם קרמי וחמצמצות עדינה בתוספת שמן זית וזעתר

סוג החלב: 
משקל: 2 ק”ג

קוד פריט: 60608
כשרות: בת-ים

כדורי לאבנה
כדורי לאבנה מחלב עיזים בשמן זית

סוג החלב: 
משקל: 1.25 ק”ג

קוד פריט: 70603
כשרות בית יוסף

גבינה במרקם קרמי וחמצמצות עדינה
סוג החלב: 

משקל: 2 ק”ג
קוד פריט: 60605

כשרות: בת-ים
כשרות הרב רובין -  קוד פריט:  60695

לאבנה דרוזית בשקית זילוף 9%
לאבנה בשקית זילוף לחסכון בעבודה וקלות עבודה

סוג החלב: 
משקל: 2 ק”ג

קוד פריט: 60607
כשרות הרב רובין 
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גבינה קשה בסגנון ים תיכוני, מתאימה לטיגון ואפייה
סוג החלב: 

משקל: שקיל
קוד פריט: 61005

כשרות: בת-ים
כשרות הרב רובין -  קוד פריט:  60195

חלומי 24%
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איטלקיות



מוצרלה כדורים קשים )לפיצה( 18%
כדורי מוצרלה קשים לגירוד או פריסה

סוג החלב: 
משקל: 2 ק”ג

קוד פריט: 60522
כשרות: בת-ים

מוצרלה מיוחדת לפיצה 22%
סוג החלב: 

משקל: 2 ק”ג
קוד פריט: 60507

כשרות: בת-ים
כשרות הרב רובין - קוד פריט:  60519

מוצרלה מגורדת 22%
מוצרלה מגורדת לפיצה ולמאפים

סוג החלב: 
משקל: 2 ק”ג

קוד פריט: 60593
כשרות הרב רובין - קוד פריט:  60593
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מוצרלה 22%
מוצרלה נוחה לפריסה ולחיתוך קוביות, מעולה 

לטוסטים ולסנדוויצ'ים
סוג החלב: 

משקל: שקיל
קוד פריט: 60505

כשרות: בת-ים

סטרקינו 20%
גבינה בסגנון איטלקי, מתאימה להתכה,

מומלצת לטוסטים והאופטימאלית לפיצה ביאנקה
סוג החלב: 

משקל: שקיל
קוד פריט: 60209

כשרות: בת-ים

מוצרלה מעושנת 22%
ניתנת להתכה, לפריסה ולגירוד

סוג החלב: 
משקל: שקיל

קוד פריט: 60506
כשרות: בת-ים

מוצרלה בלוק 22%
גבינה חצי קשה בסגנון איטלקי,

מתאימה לגירוד. מיוחדת לפיצות
סוג החלב: 

משקל: שקיל
קוד פריט: 60508

כשרות: בת-ים
כשרות הרב רובין קוד פריט:  60598

15



בייבי מוצרלה 18%
מוצרלה טרייה, מיוחדת לסלטים

סוג החלב: 
משקל: 2 ק”ג

קוד פריט: 60518
כשרות: בת-ים

כשרות הרב רובין - קוד פריט:  60592

מוצרלה טרייה, מתאימה לפיצות, סלטים, כריכים ומאפים
סוג החלב: 

משקל: 2 ק”ג
קוד פריט: 60501

כשרות: בת-ים
כשרות הרב רובין - קוד פריט:  60591

כדורי מוצרלה גדולים 18%

מוצרלה בורטה
מעטפת מוצרלה ממולאת

בשמנת מתוקה וקרעי מוצרלה
סוג החלב: 

משקל: 12 יחידות בגסטרונום
קוד פריט: 60528

כשרות: בת-ים
*מיוצר רק פעמיים בשבוע בהזמנה מיוחדת
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ריקוטה פרסקה 9%
בעלת מרקם לא חלק, טעמה ניטרלי.

מומלץ לשלב את הריקוטה עם טעמים נוספים, 
מתוקים או מלוחים. 

סוג החלב: 
משקל: 1.8 ק”ג )6 יחידות(

קוד פריט: 60713
כשרות: בת-ים

ריקוטה פרסקה 9%
בעלת מרקם לא חלק, טעמה ניטרלי.

מומלץ לשלב את הריקוטה עם טעמים נוספים, 
מתוקים או מלוחים.

סוג החלב: 
משקל: 1.8 ק”ג 

קוד פריט: 60718
כשרות: בת-ים 

ריקוטה 5%
בעלת מרקם לא חלק, טעמה ניטרלי.

־מומלץ לשלב את הריקוטה עם טעמים נוספים, מתו
קים או מלוחים.

סוג החלב: 
משקל: 1.8 ק”ג

קוד פריט: 60701
כשרות: בת-ים

כשרות הרב רובין - קוד פריט:  60793
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בעלת מרקם לא חלק, טעמה ניטרלי.
מומלץ לשלב את הריקוטה עם טעמים נוספים, מתוקים או 

מלוחים.
סוג החלב: 

משקל: 300 גר'
קוד פריט: 80721

כשרות: בת-ים

ריקוטה פרסקה 9%

ריקוטה סלטה 14%
ריקוטה קשה מחלב כבשים.  מרקמה הוא קשה וניתן לגירוד. 

מיובשת במלח בתנור. את הריקוטה ניתן לגרד בפומפייה , 
לחתוך לקוביות, לשבור או לגלף.

ניתן להשתמש בגבינה לשימושים קרים או חמים.
סוג החלב: 

משקל: שקיל
קוד פריט: 60709
כשרות הרב רובין

מסקרפונה
השמנת של האיטלקים, מעולה לאפייה ולהכנת 

טירמיסו. מרקם עשיר וסמיך
סוג החלב: 

משקל: 2 ק"ג
קוד פריט: 60310

כשרות: בת ים
כשרות הרב רובין - קוד פריט:  60360
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פרמז'אנו רז'יאנו
פרמזן איטלקי מחבל פארמה באיטליה, המחלבה היחידה 

בעולם שקיבלה כשרות גבוהה. 
פרמזן גרגירי המתאים לגירוד. מובחלת במשך שנתיים, 

טעמה דומיננטי ועשיר, בעלת מליחות מאוזנת.
 סוג החלב: 

משקל: שקיל
קוד פריט: 70803

כשרות: חלב ישראל

פרמזן איטלקי אמיתי. גבינה שמתאפיינת במרקם פחות 
יבש משל הפרמזן ולכן ניתנת לפריסה וגם לגירוד, טעמה 

עשיר עם רמיזות מתקתקות.
סוג החלב: 

משקל: שקיל
קוד פריט: 60809
כשרות: בית יוסף

גראנה פאדנו 

פקורינו 34%
גבינה בסגנון איטלקי,

מתאימה לגירוד ופריסה
סוג החלב: 

משקל: שקיל/משולש  
קוד פריט: 60812/60802

כשרות הרב רובין 
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 פקורינו מגורד 27%
 גבינה איטלקית קשה מלוחה מגורדת מחלב כבשים

סוג החלב: 
משקל: 1 ק"ג

קוד פריט: 60803
כשרות: בת-ים 

פרמזן מגורד 20%
גבינה קשה מגורדת בסגנון איטלקי 

לקלות שימוש
סוג החלב: 

משקל: 1 ק”ג
קוד פריט: 60807

כשרות: רבנות
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מיוחדות



גבינה קשה בסגנון ספרדי
מתאימה לגירוד ופריסה

סוג החלב: 
משקל: שקיל/משולש

קוד פריט: 60813/60808
כשרות הרב רובין 

מנצ'גו 34%  

קאשקבל  26%
גבינה קשה, מתאימה לאפייה ולהקרמה

סוג החלב: 
משקל: שקיל/משולש

קוד פריט: 60801/ 60811
כשרות: בת-ים 
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גאודה 30%
גבינה קשה צהובה בסגנון הולנדי

סוג החלב: 
משקל: שקיל/משולש

קוד פריט: 71010/70907
כשרות: רלב"ג

דניש בלו- גבינה כחולה 29%
גבינה כחולה באיכות הגבוהה ביותר.  חריפה 

וארומטית במרקם קרמי. יבוא בלעדי של מותג
״קסטלו״ המוכר מדנמרק

סוג החלב: 
משקל: שקיל

קוד פריט: 71391
כשרות: הרב אריה רלב"ג

גאודה עיזים 32%
לגאודה עיזים טעם עשיר ודומיננטי. 

היא ארומטית ונהדרת כפי שהיא.
מצוינת לשדרוג כל מגש גבינות, כריך, 

סלט או גראטן.
סוג החלב: 

משקל: שקיל/משולש
קוד פריט: 71102/70908

כשרות: רלב"ג
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פרמיירה 25%
גבינה בשלה בסגנון צרפתי במעטפת
פחם שחור ועובש לבן מחלב כבשים

סוג החלב: 
משקל: שקיל

קוד פריט: 71119
כשרות בית יוסף 

גבינה בשלה בסגנון צרפתי,
בעלת מעטה קשה ופנים רך

סוג החלב: 
משקל: שקיל/120 גרם

קוד פריט: 91130/71129
כשרות בית יוסף

סנט מור 22%

קממבר צאן 25%
גבינה בשלה בסגנון צרפתי במעטפת עובש לבן

סוג החלב: 
משקל: שקיל/משולש

קוד פריט: 71141/71105
כשרות: בית יוסף
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ברי בקר 25%
גבינת עובש לבן חצי-קשה. מרקמה שמנתי, 

טעמה עשיר, מעט פיקנטי ועם זאת מעודן.סוג 
החלב: 

משקל: שקיל/משולש
קוד פריט: 71109/71118

כשרות בית יוסף

קממבר כמהין 25%
גבינת קממבר הצרפתית עם תוספת פטריות כמהין. 
השילוב של הגבינה בעלת מרקם חמאתי ונימוח עם 
פטריית הכמהין יוצר פיקנטיות מעודנת וארומה של 

כמהין יוקרתית.
סוג החלב: 

משקל: 125 גרם )11 יחידות בקרטון(
קוד פריט: 91113

כשרות: מטה יהודה

ברי פקאן 25%
גבינת עובש לבן חצי קשה בתוספת אגוזי פקאן

סוג החלב: 
משקל: שקיל/משולש

קוד פריט: 71140/71161
כשרות הרב רובין
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גבינת עיזים גולמית 22%
גבן עיזים מתאים לעבודה, להכנת 

כדורים, רולדות וכו'
סוג החלב: 

משקל: 2 ק”ג
קוד פריט: 71116

כשרות: בית יוסף

מטבעות עיזים 22%
סוג החלב: 

משקל: 1 ק”ג
קוד פריט: 71125

כשרות: בית יוסף

בעלת טעם דומיננטי ומרקם שמנתי ועשיר, 
מתאימה למאפים, כריכים ולאכילה כפי שהיא.

סוג החלב: 
משקל: 180 גר’

קוד פריט: 81104 
כשרות: בת-ים

גליל גד עז 20% 
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רולדות גבינת עיזים
רולדת גבינות עיזים בתיבול:
טבעי/פפריקה/פלפל שחור

סוג החלב: 
משקל: 120 גר’ )4 יחידות באריזה(

קוד פריט: 71123/71121/71115
כשרות: בית יוסף

בושה 20%
גבינת עיזים גולמית בתצורת גליל, מרקם עשיר ודחוס. 

פופולארית מאוד במטבח הביסטרו, מעולה כשדרוג 
לסלט, מצוינת לשילוב במאכלים מתוקים או מלוחים.

לטיגון ואפייה
סוג החלב: 

משקל: גליל עבה/דק
קוד פריט: 71111/71110

כשרות: בית יוסף
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מילוי עיזים לרביולי
סוג החלב: 

משקל: שקיל
קוד פריט: 71104

כשרות בית יוסף 

עלי גפן
ממולאים בגבינת עיזים 22%

סוג החלב: 
משקל: 1.2 ק”ג

קוד פריט: 70604
כשרות בית יוסף 
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טופו
עשוי מחלב סויה

סוג החלב: 
משקל: 1 ק”ג

קוד פריט: 71201
כשרות:  הרב רובין
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גבינות
למריחה



גבינה לבנה 5% 
סוג החלב: 

משקל: 2 ק”ג, קופסא
טעמים:  • טבעי, קוד פריט: 60610

             • שמיר, קוד פריט: 60612 
             • זיתים, קוד פריט: 60611 

כשרות: בת-ים
כשרות הרב רובין - טבעי, קוד פריט:  60690
                                 שמיר, קוד פריט: 60691
                                 זיתים, קוד פריט: 60692

גבינה לבנה 5% בשקית זילוף
סוג החלב: 

משקל: 2 ק”ג, שקית זילוף
טעמים:  • טבעי, קוד פריט: 60617 

                      • שום שמיר, קוד פריט: 60629
             • זיתים, קוד פריט: 60628 

כשרות: בת-ים

גבינה לבנה 9%
גבינה לבנה ללא מלח, מתאימה לאפייה

סוג החלב: 
משקל: 2 ק”ג

קוד פריט: 60618
כשרות: הרב רובין

31



גבינה לאפיה מתוקה
סוג החלב: 

משקל: 2 ק”ג/10 ק"ג
כשרות: בת ים

גבינה לאפיה מלוחה
סוג החלב: 

משקל: 2 ק”ג/10 ק"ג
כשרות: בת ים
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גבינת שמנת עיזים 15% - גד עז
גבינת שמנת מחלב עיזים 15%

סוג החלב: 
משקל: 2 ק”ג

קוד פריט: 61101
כשרות:  רבנות

גבינת שמנת 20%
גבינת שמנת מופחתת שומן

סוג החלב: 
משקל: 2 ק”ג

קוד פריט: 60325
כשרות: רבנות

קרם פרש
קרם בטעם שמנת, מתוק בעל ארומה 

חמצמצה. קרם פרש נפוץ במיוחד בעולם 
הקינוחים והמנות האחרונות., אך הוא 

גם מצוין להקרמה של מרקים, הסמכת 
רטבים ואיזון תבשילים כבדים.

סוג החלב: 
משקל: 450 גרם

קוד פריט: 60327
כשרות: הרב רובין
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גבינת ניו יורק קרם שמנת 5%
גבינה לבנה למריחה במרקם של שמנת ניו-יורק, 

מופחתת שומן
סוג החלב: 

משקל: 2 ק”ג
קוד פריט: 60635

כשרות: רבנות

גבינת שמנת 30%
גבינה לבנה במרקם שמנת ניו- יורק, מאופיינת במרקם עשיר

ומעט נוזלים ומעניקה חוויית טעם אולטימטיבי במגוון טעמים
סוג החלב: 

משקל: 2 ק”ג
• טבעי, קוד פריט: 60301 טעמים: 

               • זיתים, קוד פריט: 60302
             • שום שמיר, קוד פריט: 60303

               • ירקות, קוד פריט: 60323
כשרות: רבנות

כשרות הרב רובין - טבעי, קוד פריט:  60391
        זיתים, קוד פריט:  60392

        שום שמיֿר, קוד פריט:  60393
        ירקות, קוד פריט:  60323
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גבינה
צהובה



צהובה פרוסה 28%
גבינה קשה פרוסה

סוג החלב: 
משקל: שקיל

קוד פריט: 90912
כשרות: חלב ישראל

צהובה 28% שומן
גבינה קשה לגירוד או פריסה

סוג החלב: 
משקל: שקיל

קוד פריט: 70914
כשרות: חלב ישראל

צהובה בלוק לגירוד 22%
גבינה צהובה מתאימה לגירוד

סוג החלב: 
משקל: שקיל

קוד פריט: 60523
כשרות: בת-ים
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גבינה הניתנת להתכה. מתאימה לטוסטים
להקרמה 

סוג החלב: 
משקל: 2 ק”ג

קוד פריט: 60905
כשרות: בת-ים

צהובה לטוסט מגוררת 22%

גבינה הניתנת להתכה, מתאימה לטוסטים
סוג החלב: 

משקל: שקיל
טעמים:  • טבעי, קוד פריט: 60901

            • מעושנת, קוד פריט: 60902
            • ירקות, קוד פריט: 60903

כשרות: בת-ים

צהובה לטוסט 22%
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יוגורטים



יוגורט פרי 3%
)משמש, תות, אוכמניות(

יוגורט בתוספת פרי לאכילה
סוג החלב: 

משקל: 3 ליטר
טעמים:  • משמש, קוד פריט: 71311

            • תות, קוד פריט: 71328
            • אוכמניות, קוד פריט: 71329

כשרות: הרב רובין

יוגורט 4.5%
יוגורט טבעי לאכילה

סוג החלב: 
משקל: 3 ליטר

קוד פריט: 71303
כשרות: הרב רובין
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יוגורט SET, מרקם סמיך ועשיר
סוג החלב: 

משקל: 600 גרם
קוד פריט: 91112

כשרות: הרב רובין

יוגורט כבשים דלי 5%

יוגורט מחלב בקר במרקם סמיך ועשיר
סוג החלב: 

משקל: 600 גרם
קוד פריט: 90602
כשרות: הרב רובין

יוגורט 5%

יוגורט במרקם סמיך ועשיר
סוג החלב: 

משקל: 600 גרם
קוד פריט: 91124

כשרות: הרב רובין

יוגורט עיזים 3% 

יוגורט במרקם סמיך ועשיר
סוג החלב: 

משקל: 500 מ”ל
קוד פריט: 91101

כשרות: הרב רובין

יוגורט עיזים 3% 
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ניגרת
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חלב 3%  
סוג החלב: 

משקל: 1 ליטר
קוד פריט: 91301

כשרות: הרב רובין

סוג החלב: 
משקל: 1 ליטר

קוד פריט: 1% - 91341  / 3% - 91303 
כשרות: הרב רובין

חלב בקרטון 1% + 3%

משקל: 1 ליטר
קוד פריט: 91230

כשרות: בית שאן + מעלה גלבוע

חלב סויה אלפרו

42



שמנת חמוצה 15%
סוג החלב: 

משקל: 200 מ"ל / 500 מ"ל
קוד פריט:  53746 / 55462

כשרות: בית שאן + רב לנדאו

סוג החלב: 
משקל: 5 ליטר

קוד פריט: 71302
כשרות: חתם סופר + הרב רובין

שמנת מתוקה 32%

שמנת מתוקה 42%

סוג החלב: 
משקל:  5 ליטר

קוד פריט:  71301
כשרות: חתם סופר + הרב רובין

שמנת מתוקה עמידה
סוג החלב: 

משקל:  250 מ"ל
קוד פריט:  53814

כשרות: בית שאן + הרב לנדאו
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רוטב גבינה כחולה
רוטב מוכן לעבודה המורכב משמנת

מתוקה, גבינה כחולה איכותית, דיניש בלו 
של קסטלו מדנמרק ותבלינים.

סוג החלב: 
משקל:  5 ליטר

קוד פריט:  61309
כשרות: רבנות

רוטב שמנת לפסטה 28% אלפרדו
רוטב שמנת לפסטה

סוג החלב: 
משקל: 5 ליטר

קוד פריט: 61302
כשרות: רבנות

כשרות הרב רובין - קוד פריט:  61307
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חמאה דנית לבנה
סוג החלב: 

משקל: 20 ק"ג
קוד פריט: 71006

כשרות: רבנות ורשה

סוג החלב: 
משקל: 25 ק”ג

קוד פריט: 71001 
כשרות: הרב ויטמן

כשרות: מהדרין - קוד פריט:  71061

חמאה לבנה

חמאה 100 גר'
סוג החלב: 

משקל: 100 גר’
קוד פריט: 90903

כשרות: הרב ויטמן

סוג החלב: 
משקל: 25 ק”ג

קוד פריט: 71003 
כשרות: הרבנות הראשית לישראל

חמאה צהובה
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חמאה צהובה מנות אישיות
סוג החלב: 

משקל: 1 קילו )10 גרם ליחידה(
קוד פריט: 71005

כשרות: רבנות בת-ים

חמאת שום שמיר מנות אישיות
סוג החלב: 

משקל: 1 קילו )10 גרם ליחידה(
קוד פריט: 61003

כשרות: רבנות בת-ים
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קינוחים



מעדן חלב עם מי ורדים, קוקוס ובוטנים
סוג החלב: 

משקל: 160 גר’
קוד פריט: 80409

כשרות: רבנות בת-ים

מלבי5%

ירח מתוק 3%
מעדן חלב עם אורז

סוג החלב: 
משקל: 150 גר’

קוד פריט: 80402
כשרות: רבנות בת-ים

שיבולת שועל וחלב 2%
מעדן חלב עם שיבולת שועל, ללא תוספת סוכר

סוג החלב: 
משקל: 150 גרם

קוד פריט: 80404
אריזה: 16 יחידות בקרטון

כשרות: הרב רובין
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שונות



שולחנות לפיצה – גד אינסייד
שולחן למשלוחי פיצה, תו איכות לפיצריות

שמשתמשות ב 100% מוצרלה של גד
כמות: חבילה של 1,000 יח'

קוד פריט: 97108
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לפרטים נוספים, ייעוץ והזמנות

www.gad-dairy.co.il
shivuk@gad-dairy.co.il

מחלקת שיווק  |  טלפון: 03-5550200

תמיד מיוחד


