ינואר 2015

שלום רב,
אנו שמחים שבחרת לפנות אלינו בנושא מוצרים המותאמים לרגישים לגלוטן.
שטראוס כחברה מחויבת לבריאות צרכניה ולנגישות המוצרים שמייצרת לכלל האוכלוסייה.
בשל דאגה זו לבריאות צרכנינו ,אנו עושים את מירב המאמצים לספק על גבי מוצרינו את המידע המתבקש לגבי
תכולתם וסביבת יצורם ואנו ממליצים לקרוא את רשימת הרכיבים ואזהרות האלרגניות על כל מוצר.
חשוב לציין כי מרבית החטיבות הפועלות בשטראוס לא פועלות בסביבת ייצור המכילה גלוטן ולכן מוצרי :מחלבה,
יד מרדכי ,יטבתה , ,ירקות טריים ,מוצרי הקפה ,אינם מסומנים בדרך -כלל ,כמכילים גלוטן או עלולים להכיל גלוטן.
יחד עם זאת ,אנו לא עורכים בדיקות להימצאות גלוטן במוצרים אלה ולכן לא מסמנים אותם כנקיים מגלוטן,
אלא ככאלה שאינם מכילים גלוטן במתכון.
להלן רשימת מוצרים שמותאמת לציבור הרגישים לגלוטן.
לפני צריכת המוצר – חובה לבדוק את הרישום על גבי האריזה ,המידע הכתוב על האריזה הוא הקובע ,ו
האחריות על קריאת המידע היא באחריות הצרכן.
המידע במכתב זה רלוונטי לחודש ינואר  2015ובאחריותך להתעדכן בנוגע לרשימת הרכיבים על גבי אריזת המוצר.
אנו מקווים שתמשיך ליהנות ממגוון מוצרינו ונשמח לעמוד לשירותך גם בעתיד.
נשמח לענות על כל שאלה נוספות בטלפון  ,1800-777-777או באמצעות אתר שטראוס .www.strauss-group.co.il
בברכה,
צוות שירות צרכנים
שטראוס

שוקולד
מק"ט
10143
10149
34603
13801
34150
303233
מק"ט
90851
90899
90850
320402
332964
331688
332595
90898
332286
335331
335789
335980
335982
332732
332732
מק"ט
90617
90618
331537
335175
332807
מק"ט
332777
335750

ברקוד
תיאור מוצר
7290003151080
רביעיית פרה מריר ללא גלוט מגדים (סימון עם הפרח)
רבעיית פרה חלב מגדים (סימון עם הפרח) 7290003151073
72917589
מקופלת24/חטיף25/גר'
7290100850343
מיני מקופלת 200/1יח'200/ג'
7290010116386
מיני מקופלת מגדים  400גר' ללא גלוטן
7290102035052
מיני מקופלת  400גרם
אבקות להכנת משקאות
ברקוד
תיאור מוצר
7290000174723
שוקולית קופסא  12 / 500קופ'500 /ג'
7290010116980
שוקולית  850גר5/שק'850/גר
7290003150731
שוקולית אובלית
7290104728242
צ'יקו אבקה  130גרם
7290106656543
באלאנס
7290105366405
שקוולית בננה
7290106525108
שוקוליתות
130010101
שוקוזיס
7290106521940
חלבית פרווה  300גרם
7290106720404
נמס פרווה
7290106721241
הפוך שוקולד מריר סטיקים
7290106721258
הפוך שוקולד חלב סטיקים
7290106721265
הפוך קלאסי
7290106525054
שייק קפה-שייקר
7290106525054
שייק קפה  10מנות
אפייה
ברקוד
תיאור מוצר
7290100858592
שקית קקאו 150גרם20/שק150/גר
7290100858608
שקית קקאו 500גרם
7290106654365
פודינג אינסטנט בטעם וניל
7290106720145
שקית פודינג אינסטנט בטעם וניל
7290106525320
שוקולית לאפייה
משקאות מוכנים
ברקוד
תיאור מוצר
7290106525351
קופי שוט -מנת קפה עם שוקולד מריר
7290106525344
קופי שוט -מנת קפה עם שוקולד חלב

סימון אריזה
סימון אריזה

סימון אריזה

סימון אריזה

תפוצ'יפס
מק"ט
87290
87047
305813
87402
87611
87774
310693
317932
324645
326913
333982
330110
333967
336221
336229
336236
336765
87448
87374
87446
87532
87897
334701
334843
334844
329370
329372
331831
331833
333262
336223
336225
336226
336227
336230
336231
336232
336323
336324
335797
335798
335799
335830
336270

תיאור מוצר
תפוצ'יפס* 50בטעם טב1/שק'50/גר
תפוציפס**200גר'1/שק'200/גר
תפוצ'יפס  LAYS 18גר' -רשות
תפו 50שמנת ובצל-חדש1/שק'50/גר'
מארז תפוציפס 6*240ג1/מארז240/גר
מארז תפוציפס18*12/ 1מארז216/ג
מארז תפוצ'יפס  30*10גרם
תפוצ'יפס שמנת בצל  200גר
מארז תפוציפס 4*50
מארז תפוציפס  50גר*6
מארז תפוציפס  30*16גרם
תפוציפס טבעי  40גר LAYS
תפוציפס  30גר
תפו שמנת בצל  50גר שמיטה
תפו טבעי  50גר שמיטה
תפו שמנת בצל  200גר שמיטה
מארז תפוציפס  4*50שמיטה
תפו קראנצ טבעי 50
תפו קראנצ טבעי 200
תפו קראנצ גריל 50
תפו קראנצ מקסיקני 50
תפוציפס קראנצ מקסיקני 200
תפו אקס ברביקיו 200
תפוציפס אקסטרא טבעי  40גר LAYS
תפוציפס אקסטרא ברבקיו  35גר LAYS
תפוציפס קראנצ מקסיקני LAYS 35
תפוציפס גריל LAYS 35
תפו אקס בטעם טבעי 50
תפו אקס בטעם ברביקיו 50
תפוציפס אקסטרא טבעי  200גר
תפו קראנצ מקסיקני  50שמיטה
תפו קראנצ טבעי  50שמיטה
תפו אקס טבעי  50שמיטה
תפו קראנצ גריל  50שמיטה
תפו קראנצ מקסיקני  200שמיטה
תפו אקס טבעי  200גר שמיטה
תפו קראנצ טבעי  200שמיטה
תפו אקסטרא חריף  50גר שמיטה
תפו אקסטרא חריף  50גר סטריפ שמיטה
תפו אקסטרא על האש  50גר
תפו אקסטרא על האש  50גר סטריפ
תפו אקסטרא חריף  50גר
תפו אקסטרא חריף  50גר סטריפ
תפו אקס ברביקיו  50גר שמיטה

ברקוד
7290000178707
7290000178721
7290005197765
7290005200786
7290010118328
7290010119240
7290103407384
7290104722530
7290105360878
7290106520813
7290106527263
7290106652408
7290106654174
7290106661882
7290106661967
7290106662001
7290106663633
7290008745239
7290008747547
7290008752244
7290008753111
7290102030330
7290106528222
7290106528413
7290106528420
7290106650763
7290106650770
7290106654921
7290106654945
7290106657137
7290106661905
7290106661929
7290106661936
7290106661943
7290106661974
7290106661981
7290106661998
7290106662414
7290106662414
7290106721197
7290106721197
7290106721203
7290106721203
7290106721876

סימון אריזה

סלטי אחלה

מק"ט
214472
214662
214663
218415
217256
309744
328004
327042
327043
333571
218829
218828
332969
312811
312812
312813
312814
324915
326872
327341
321701
322781
210699
331840
216897
316053
320766
328415
210700
317582
322780
322782
322783
322784
323184
328403
328404
219185
210500
320745
332967
328422
328003
320782
336632
327340
336608
327041
328421
317584

תיאור מוצר
חומוס יום-יום  125גרם
טחינה  125משובחת
חציל במיונז  125גרם
מטבוחה יום יום  125גר'
חציל בטעם כבד  125גר'
כרוב 120
חציל פיקנטי  125גרם
חומוס  150גרגרים
חומוס  150חריף
חומוס לניגוב  400גרם
חומוס אחלה 250
כרוב אדום 250
חומוס כפרי  400גרם
חומוס טחינה  400גרם
חומוס זעתר  400גרם
חומוס צנובר  400גרם
חומוס חריף  400גרם
חומוס עם מטבוחה ופלפל פיקנטי 400
חומוס עם פלפל שיפקה
חומוס בתיבול שום ושמן זית
חומוס  500מפתח רחב
חומוס מבצע  1קילו לניגוב
כרוב אדום 500
חומוס כפרי 750
מטבוחה 500
טחינה משומשום מלא  500גרם
חומוס אבי חלק  400גרם
חומוס אבי גרגרים  400גרם
חצילים במיונז  500ג
מטבוחה עם פלפל קלוי
חציל בטעם כבד  400גרם
טחינה לבנה  400גר
טחינה לבנה עם פטרוזיליה
שכבות חציל קלוי עם טחינה לבנה 400
חציל בלאדי עם שמן זית ומלח ים 400
חציל בלאדי במיונז 400
סלט טורקי  400גרם
חציל פיקנטי 500
חומוס אחלה  1ק"ג
החומוסיה של אבי יפו
החומוסיה של אבי תטבילה
קוביות גזר מרוקאי
רטבי טחינה  -עשבי תיבול
רטבי טחינה  -עגבניות ופלפלים
רטבי טחינה  -שום ולימון
חומוס לניגוב על גרגרים  400גרם
סלט גרגרי חומוס פיקנטי
טחינה  400גרם
קוביות סלק  400גרם
פלפלים קלויים

ברקוד
7290005174551
7290005174575
7290005174568
7290008644112
7290005174841
7290103404758
7290105965653
7290104067686
7290104067693
7290106526914
72940983
72940976
7290106525986
7290104061417
7290104061424
7290104061431
7290104061448
7290105368485
7290105368225
7290105968074
7290002825692
7290105366030
7290002825722
7290106654969
7290010931330
7290104066566
7290104728747
7290106520981
7290005174513
7290104721519
7290105366023
7290105366047
7290105366054
7290105366061
7290105364944
7290106520899
7290106520905
7290003989096
7290002987963
7290105361578
7290106525962
7290106521056
7290105965646
7290104724824
7290105368218
7290105968067
7290106662681
7290104067679
7290106521049
7290104721533

סימון אריזה

