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שלום רב,
אנו שמחים שבחרת לפנות אלינו בנושא מוצרים כשרים לפסח 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 הסימון אינו מכיל מידע על גלוטן.
להלן רשימת מוצרים כשרים לפסח שמותאמים לציבור הרגישים לגלוטן.
לפני צריכת המוצר – חובה לבדוק את הרישום על גבי האריזה ,המידע הכתוב על האריזה הוא הקובע,
האחריות על קריאת המידע היא באחריות הצרכן.
שטראוס פועלת כל העת על מנת להגדיל את מגוון המוצרים ללא גלוטן וכיום למעלה מ  110 -מוצרים המיוצרים
במהלך השנה ומסומנים כמתאימים לרגישים לגלוטן ,ניתן לקבל את הרשימה בפנייה אלינו.
נשמח לענות על כל שאלה נוספות בטלפון  ,1800-777-777או באמצעות אתר שטראוס .www.strauss-group.co.il
בברכת חג שמח
ציפי צ'סטר
מנהלת שירות הצרכנים  -שטראוס

אפיפיות
ברקוד

תיאור מוצר
כשלפ אפיפיות מצופות

7290005200595

כשלפ אפיפיות שוקולד

7290005200946

תיאור מוצר

חטיפי שוקולד
ברקוד

כשל"פ שקית חטיפי מיני  190גרם .מיני פסק זמן ,מיני כיף כף,
מיני מקופלת
כשל"פ שקית חטיפי מיני  390גרם מיני פסק זמן ,מיני כיף כף,
מיני מקופלת
כשל"פ שקית מיני פסק זמן  400גרם

7290102033911

כשל"פ שקית מיני מקופלת בד"צ  400גרם

7290104723315

כשל'פ מיני מקופלת  400גרם

7290102035052

כשלפ מקופלת  XLחלב

7290103407506

כשלפ מקופלת  - XLלבן

7290106660908

כשלפ מקופלת  XLמריר

7290106660915

סימון האריזה
מכיל עד  ppm 20גלוטן

סימון האריזה

7290100850411
7290100850459

מכיל עד  ppm 20גלוטן

שוקולית
תיאור מוצר

ברקוד

כשלפ שוקולית 500

7290000174723

כשלפ שוקוזיס  1ק"ג

7290010116799

כשלפ שוקולית 850

7290010116980

סימון אריזה
מכיל עד  ppm 20גלוטן

תיאור מוצר

אבקות ואפיה
ברקוד

כשלפ קקאו  150גרם

7290100858592

כשלפ שקית קקאו  500גרם

7290100858608

כשל"פ שוקולית לאפיה

7290106525320

כשלפ פודינג אינסטנט בטעם וניל

7290106654365

כשלפ שקית פודינג אינסטנט וניל

7290106720145

כשלפ מלבין  -חלבית פרווה  300גרם

7290106521940

סימון אריזה

מכיל עד  ppm 20גלוטן

תפוצ'יפס
תיאור מוצר

ברקוד

כשל'פ תפוציפס טבעי  200גר'

7290000178721

כשלפ תפוציפס טבעי  50גר'

7290000178707

כשלפ תפוצ'יפס קראנצ' טבעי  200גר'

7290008747547

כשל'פ תפו 50שמנת ובצל

7290005200786

כשל'פ תפוצ'יפס קראנצ' טבעי  50גרם תפזורת

7290008745239

כשלפ תפוצ'יפס מקסיקני 50גר תפ בית יוסף

7290008753111

כשל'פ מארז תפוצ'יפס  18בד""צ

7290010119240

כשלפ תפו קראנצ מקסיקני 200

7290102030330

כשלפ מארז תפוציפס 30ג*10

7290103407384

כשלפ מארז תפוציפס - 400 6+2

7290103406042

כשלפ תפוצ'יפס שמנת בצל  200גר

7290104722530

כשלפ מארז תפוציפס 4*50

7290105360878

כשלפ מארז תפו' 50*6

7290106520813

כשלפ תפו אקסטרא טבעי 50

7290106654921

כשלפ תפו אקס בטעם ברביקיו 50

7290106654945

כשלפ מארז תפוציפס 30*7

7290106523937

כשלפ תפו אקסטרא טבעי  200גר

7290106657137

כשלפ מארז תפוציפס 16*30

7290106527263

כשלפ מארז תפו שמנת בצל  50גר*4

7290106661530

כשלפ תפו שמנת בצל  50גר שמיטה

7290106661882

כשלפ תפו קראנצ מקסיקני  50שמיטה

7290106661905

כשלפ תפו קראנצ טבעי  50גר שמיטה

7290106661929

כשלפ אקס בטעם טבעי  50שמיטה

7290106661936

כשלפ תפו טבעי  50גר שמיטה

7290106661967

כשלפ תפו קראנצ מקסיקני  200שמיטה

7290106661974

כשלפ תפו אקס' טבעי  200שמיטה

7290106661981

כשלפ תפו קראנצ טבעי  200גר שמיטה

7290106661998

כשלפ תפו שמנת בצל  200גר שמיטה

7290106662001

כשלפ תפו אקס ברביקיו  50גר שמיטה

7290106721876

כשלפ מארז תפוציפס  4*50שמיטה

7290106663633

סימון אריזה

סלטי אחלה שטראוס
תיאור מוצר

ברקוד

מטבוחה  125עשירה
חציל בטעם כבד  125גר'
כרוב  120גר'
פלפלים קלויים
מטבוחה  500עשירה
מטבוחה 400
מטבוחה עם פלפל קלוי
חציל פיקנטי 500
כרוב אדום 250
כרוב אדום 500
כרוב אדום  400מבצע
חזרת
חציל בטעם כבד
חציל בלאדי במיונז 400
כרוב אדום מהדרין 400
קוביות גזר מרוקאי 500
חציל פיקנטי מהדרין 400
חצילים במיונז 500
חציל במיונז  400מבצע
רוטב טחינה עגבניות ופלפלים
רוטב טחינה עשבי תיבול
רוטב טחינה שום ולימון
טחינה  500שומשום מלא
טחינה 400
טחינה לבנה
טחינה לבנה עם פטרוזיליה
החומוסייה של אבי חלק
החומוסייה של אבי גרגירים
חומוס 250
החומוסייה של אבי תטבילה
החומוסייה של אבי יפו
חציל על טחינה 400
החומוסייה של אבי גרוס גס
חציל טבעי (באלדי)  400עם שמן
קוביות סלק 400
חומוס חריף 150
חומוס גרגירים 150
סלט טורקי 400
חומוס מסבחה
חומוס עם מטבוחה ופלפל 400
חומוס עם לימון כבוש
חומוס  900גר'
חומוס ניגוב על גרגירים
חומוס זעתר 400
חומוס צנובר 400
חומוס חריף 400
חומוס טחינה 400
חומוס בתיבול שום ושמן זית
חומוס עם פלפל שיפקה
חומוס  500עם טחינה מלאה
חומוס כפרי 400
חומוס ניגוב 400
חומוס 750
חומוס  750כפרי
חומוס אחלה  1ק"ג
חומוס אחלה  1ק"ג

7290008644112
7290005174841
7290103404758
7290104721533
7290010931330
7290105963000
7290104721519
7290003989096
72940976
7290002825722
7290105962980
7290105963864
7290105366023
7290106520899
7290106661660
7290106521056
7290106721807
7290005174513
7290105962997
7290104724824
7290105965646
7290105368218
7290104066566
7290104067679
7290105366047
7290105366054
7290104728747
7290106520981
72940983
7290106525962
7290105361578
7290105366061
7290104728730
7290105364944
7290106521049
7290104067693
7290104067686
7290106520905
7290106724518
7290105368485
7290105368126
7290105364715
7290105968067
7290104061424
7290104061431
7290011435349
7290104061417
7290105968074
7290105368225
7290002825692
7290106525986
7290106526914
7290008645935
7290106654969
7290105366030
7290002987963

סימון אריזה

