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220701.721.551.8200.534500650.10.151.6151511אבוקדו

31920.50.16.80.5100.311000100.040.030.3500אבטיח

59892650114547.52210000.10.129.101761גרעינים, אבטיח

13460.20.130.560.1045050.010.010.1300אבטיח עם קליפה

30910.70.17.50.3140.4122510300.040.030.63300אבטיח צהוב

572634.648.15.41.53213.7000435.811.0420.401051(פיניונס)אגוזי אורן 

655912.560.5153.64357.193195000.450.154087(פילברט, חייזל)אגוזי אילסר 

72559.571122.3252121000100.80.152.82770אגוזי פקאן

3634743586.559435450000.080.0112120.02אגוזי קוקוס

67327651511263.345585000.150.041.90120.02רסק מיובש, אגוזי קוקוס

650022.55414.51.91317.509720330.6701.4014.514.5(פיסטוק שמי)אגוזי חלב 

561517.245.729.31.4303.8154640330.430.251.801511אגוזי קשיו

69137.871.615.92.54820264000.340.111.30152אגוזי מקאדמיה

6993156513.53852.51500030.30.15411169(אולנטס)אגוזים רגילים 

66830.70.215.82200.41125020.020.040.2400אגסים

363126.70.280.50.3240.5395000.050.033.4000אורז לבן

110712.20.125.50.180.2130000.010.010.9000אורז לבן מבושל

360127.51.977.40.9321.68218000.340.054.7000אורז חום

119702.50.625.50.3120.5170000.090.021.4000אורז חום מבושל

3691012.51.2750.3272.92197000.10.053.5000(כל המינים)אטריות 

1516250.432.50.180.6140000.020.021.5000אטריות מבושלות

167605.51.532.50.1151.3210056190.020.021.6000אטריות עם ביצים מבושלות

967420.2221.7300.78250010.120.11.42100אנונה

45880.40.110.7180.31800100.050.030.32500אננס

50870.40.1120.1150.31140070.050.030.31000מיץ, אננס
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240380.10.1600.140.11250010.0100.1200(סקווש)מיץ ממותק , אננס

21932.50.12.60.720122000840.130.151.62000אספרגוס מבושל

34012241.360.34645.13510000300.750.296.7000אפונה יבשה

1236680.3225201.515275060.150.072.1000אפונה יבשה מבושלת

658250.310.14.5221.511750400.250.12.61500אפונה ירוקה מבושלת

5085425.565.50.1150.545085000.050.031.7000(ואפלים)אפיפיות 

88770.80.4201.870.3520002760.030.150.31000אפרסמון

50870.50.1120.6100.622250450.020.060.91000אפרסקים

101601.106.8109544.13000500000000000יבשות (קלפ)ים -אצות

389020.134.5450.825340060.050.031.1500מבושל (קנרס)ארטישוק 

767820.117.40.8143.400020.20.061.3400ארטישוק ירושלמי

688220.1170.4303.400020.150.050.4300ארטישוק ירושלמי מבושל

40890.50.190.5250.31150030.040.020.34600אשכוליות

36900.50.19.20.2280.30200030.040.020.24000מיץ, אשכוליות

230430.20.1570.150.2175010.020.010.12000(סקווש)מיץ ממותק , אשכוליות

678834.53.501200.15015010480.030.10.8000אשל

603326.944.523.63752.56475000.250.132.1501930(אגוזי אדמה)בוטנים 

5361112.51.5732403.52325000.30.17.1000(גרעיני חיטה)בורגול 

179556.50.5371201.61150000.020.012.3000מבושל (גרעיני חיטה)בורגול 

41189.58.5740.5161.225090000.10.062.9000ביסקוויטים

1597412.911.50.90552.31221295602570.10.33.203013ביצה מבושלת

488810.8010100.2160140000.110.33.1000(לבן)חלבון , ביצה

3545116320.5014775510013427700.30.44.103013חלמון, ביצה

59244741.24.101878.742746327709520.331.211.403013אבקה, ביצים

38970.302.60100.1525000.010.040.7000 כוהל3.5%, (לבנה)בירה 

32920.3080100.1525000.010.040.8000(שחורה)בירה לתת 
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36892.40.37.61920.632490300.110.211.33100במיה

30931.80.15.51851.512000200.10.181.21800במיה מבושלת

57460.70.113.51.350.412400110.030.030.5500בננה

907410.121.52100.513750180.050.050.8900בננה בלי קליפה

42881.50.191.5450.58145040.040.030.51000בצל יבש

34901.50.171.3501323001620.050.040.83500בצל ירוק

32893.60.35.91.51031.11528208330.10.230.911300ברוקלי

26913.10.34.51.5880.81026708330.090.20.89000ברוקלי מבושל

220602713.600203.5853009000.140.179.60502בשר אווז מבושל

1796233.550055.34521012500.060.22110502בשר בקר מבושל

262612020.500103.57033012000.060.28.50502בשר בקר מטוגן

2346222.51600151037512010000.050.27.50502(קורנביף)בשר בקר משומר 



325502525001558540013000.050.29.50502בשר בקר צלוי

25358251700182.51003506500.10.2100574בשר כבש מבושל

3215811.530.500100.8601955000.080.155.70574צלעות צלי אש, בשר כבש

30252262200203.6852909500.10.314.50322בשר עגל מבושל

1976326.81000101.34522575790.080.1511.503020בשר עוף מבושל

17035201000101.34021075300.050.1903020(גריל)בשר עוף צלוי 

1926230.1800254.58535013500.060.212.5000בשר תרנגול הודו מבושל

1244518.55.500203.57025510000.030.128.5000בשר תרנגול הודו צלוי

10378202.50.50103602505000.020.27.9000קורקבנים, בשר תרנגולת

144692740.5083552005000.020.29.5000קורקבנים מבושלים, בשר תרנגולת

273532817209000.8125090302400.060.1250605חצי שמנה (אדם)גבינה הולנדית 

828018.50.21.501200.32075000.050.33.7000גבינה לבנה כחושה

100801152.501050.3200251000.050.33.20604גבינה לבנה חצי שמנה

135761192.501150.320150100970.050.33.20604גבינה לבנה שמנה
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1946716125.504500.318006501251410.10.53.10604(מעובדת)גבינה מותכת 

234532514207500.29001101103900.020.450605גבינה צהובה חצי שמנה

329452425204250.9710802002500.010.450605גבינה צהובה שמנה

19380259.51.502000.515009030970.060.65.40604גבינה צפתית

18964259202000.5150090100970.050.555.50624מלוחה, חצי שמנה, גבינת צאן

7482170.11.501200.31075000.050.33.5000כחושה' גבינת קוטג

134771291.201000.31075100970.050.330624שמנה' גבינת קוטג

2965422.522206000.315001852002330.050.55.40604גבינת רוקפור

265601721201600.31200200200970.060.65.40605(ברינזה)גבינה קשה למצחה 

362518392.10620.2250751454000.020.250.10604(גבינת שמנת)גבינה עתירת שומן 

3694324.528.53.502000.58001503003100.060.65.40604(מעושנת)קבל 'גבינת קצ

293581425307600.2900802002400.020.450604דר'גבינת צ

2755327.518.51.704250.9710802002500.010.450605(אמנטל)גבינה שוויצרית 

628010.413.55.5350.7324001660.080.081.613000גויאבה

348910.271.540160350010000.070.040.4500גזר

30920.90.260.9350.84020006440.050.040.4300גזר מבושל

2782910.170.60211.51775060.010.030.2400(מקפא)לי 'ג

360500905000000000000אבקה, (מקפא)לי 'ג

186664102001450.16318015300.040.20.702032(עם שומן צמחי)גלידה חלב 

1467145.52001500.15517020600.040.1510624(עם שמנת)גלידה חלב 

132670.40.132.50200.53125050.020.040.3000גלידה פירות

1657048.51801350.16017020890.040.151.1000(עם שמנת)גלידה שלגון 

3531381780.51522150000.120.055.2000גריסי פנינה

115712.50.325.50.240.6145000.030.021.5000גריסי פנינה מבושלים

320200.3079.5070.910510000.040.2300דבש

1355612.35.5900000000.020.0311000דבש מלכות
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7781180.500200.7120350000.050.15000(פילה)דג 

7482170.700200.580250000.050.15.4000מבושל (פילה_דג 

2454226.515.500250.8170350000.040.1702726מטוגן (פילה)דג 

818118100150.5853505030000000מבושל (קוד)דג באקאלה 

11770280.500151.58802750220.050.1218.5000משומר במים, דג טונה

28555242100101.28502000150.030.0714.702726משומר בשמן, דג טונה

1786822100035185375000.060.08702726(פורל, שמך)דג טרוטה מבושל 

1976917.51300251.11754000350.020.26.502726(מליח)דג מלוח 

210652215.500651.52004500250.010.27.502726(קיפרד)דג מלוח מעושן 

2446020.51800401.57004350400.010.27.3000דג מלוח כבוש

20258308.200231.4237587000.070.082.5200אפוי (סול)דג משה רבנו 

1537219.38.500301100400221380.150.3512000מבושל (קולייס)דג מקרל 

170702010005160035060570.10.1510.5000דג סלמון משומר

2916112.1270035470050050280.20.167.9000דג סרדינים משומר בשמן

9978183001011004000500.060.075.502726דג קרפיון

1596728.5500151.51003500500.060.077000דג קרפיון מבושל

2016130900151.81003500450.040.07702726דג קרפיון מטוגן

19760307.23.1091.31383600630.020.037.3000מבושל (קרפיון)דגים ממולאים 

21306.5046.70000227000000227000אבקה (אצרולה)דובדבן הודו 

658410.314.50.3180.412250500.050.050.5800דובדבנים

199610.23.602800001661000000דלורית

239410.1450.7300.5135005100.040.030.8500דלעת

219410.140.5230.5125004510.020.030.7200דלעת משובלת

15950.40.13.20.900000944000000(פרי ספגטי)דלעת אטריות 

56510304710.5260800000.250.1511.502050גרעינים, דלעת

127801.212.52.5485112250550310.020.020.30126זיתים ירוקים כבושים
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206721220.84751.2200060060.020.020.30126זיתים שחורים

57840.40.115.31.7110.74197020.020.030.41500חבושים

70780.30.1175150.52125000.010.020.3500חבושים מבושלים

3001120.54.86151506.926797080.310.154.7000יבש (חימצה)חומוס 

114726.51.518.51.5452.510275000.10.051.5000מבושל (חימצה)חומוס 

2495005.90100.61010000000000ע"חומץ טבעי מת

567740.1108.512025575000.070110000חזרת

3321312.52.5702.3374.30435000.650.124.5000חיטה

179556.50.5371201.61150000.020.012.3000חיטה מלאה מבושלת

3657305507.51702260900000.40.39000חילבה



3633360.750013080.65321745070.451.69.41500(רזה)חלב אבקה 

71881.247.50350.1155010590.020.040.55588חלב אם

108825.57.54.502000.140020280.050.11.6200חלב כבשים

67883.244.501300.14017510290.050.1212627חלב עזים

43903.614.801200.15214513110.040.151200חלב פרה דל שומן מפוסטר

55893.22.54.801000.15015015100.030.150.9100חלב פרה דל שומן מעוקר

65883.53.54.901180.15014513380.030.170.91624חלב פרה מפוסטר

502611.526.554.51.290600000.350.05401540חלבה

741160.5820.30150101228090000.010.20624חמאה

62522648.5212702600670000.130.1321.501915חמאת בוטנים

56710264514.54100725915001.90.212.501146גרעינים, חמניות

139510.121.5853102000450.10.10.6800חסה

25921.20.25.60.9120.22214020.050.050.8500חצילים

17940.50.13.51.5150.51150010.030.030.6200חצילים מבושלים

84804.74.46.41842125013000001.4000חרדל צהוב מוכן

439114.51.480.77.735200000000000(קמח)חרובים 
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42682.911.677.501262.31300000.020.140.1000טופי חלב

616828.554.55.531008.570375000.20.1510.50154טחינה

72873.84.5501180.15015010580.050.451.4100יוגורט מחלב כבשים

65883.53.54.701200.15015010370.030.10.8000יוגורט מחלב פרה

101783.531501200.15015010370.030.10.8000פריגוט-יוגורט

13677007.7080.510125000.010.020.2000( כוהל15%)יין מתוק 

7888002090.410135000.010.010.1000( כוהל10%)יין שולחן 

8488000000.710120000.010.010.1000( כוהל12%)יין שולחן יבש 

8088002.5000.6895000.010.010.1000 כוהל10% (שמפניה)יין תוסס 

252522812801010.5165275250117470.253.2518.5204022כבד בקר מטוגן

1756226.54.57015914042025098300.253.218204022כבד בקר צלוי

251533212.52.501218135310250170930.5429154022כבד כבש מטוגן

16464284401216135270100128350.5428154022כבד כבש צלוי

26651291460121414040025034700.23.219.5204022כבד עגל מטוגן

1736326.555.501212.512537515029750.23.520204022כבד עגל צלוי

2565329.513.540159.510035025084480.12.717.5154022כבד עוף מטוגן

1526726.53.53.50208.59534010084480.152.717.2154022כבד עוף צלוי

116713.80.5240.5121050000.550.155.3000כוסמת מבושלת

269120.242.5600.5202500190.070.040.76000כרוב

17951.50.12.51600.5151500120.050.030.53000כרוב מבושל

15941.40.12.30.8500.5700140040.030.030.51500כרוב כבוש

21941.50.13.52.5550.5252750180.050.050.64500כרוב אדום

15951.50.120.8600.5201700130.040.040.52300כרוב אדום מבושל

319230.24.20.8251102500350.060.1313500כרוב ניצנים מבושל

27932.50.4312002.37030005600.070.2126000כרוב עלים מבושל

14961.50.11.80.6250.610275020.070.060.73500כרובית
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20942.50.12.5138117175030.070.0613000כרובית מבושלת

458720.191.560110325050.10.0812000כרשה

37901.50.17.516015300040.070.0711000כרשה מבושלת

199510.13.50.61002.51253500100.050.040.51000(סלרי)כרפס 

15950.80.130.590285250080.040.040.5500כרפס מבושל

8970.80.111.31653100210000.160.121.22000גבעול, כרפס

7960.80.10.71.8200490210000.120.11.11000מבושלים- גבעולים , כרפס

59893.534.501200.1501500320.030.10.9000לבן

48903.51.5501100.1501500170.030.150.9000לבן רזה

72883.54.54.501150.16015020500.060.11000לבנה

2493891510.5151.565090000.250.053.2000"אחיד"לחם כהה 

247398.50.6520.110165065000.080.042.5000לחם לבן

254418.23.547.50.1151.328060000.060.042.5000"חלה"לחם לבן 

248399.51.5491.5252.5650250000.270.15.1000מחיטה מלאה, לחם שחור

2933395.5520.11213506.5000.080.052.5000לחמניות

23910.80.24.53.5450.43150000.050.010.35000לימון

20950.40.14.50400.42140000.060.010.25000מיץ, לימון

230420.10.1570250.2175000.020.010.12500(סקווש)מיץ ממותק , לימון

708110.814.20.570.3219801530.020.020.24000י'ליצ

299210.161.5450.325250000.050.050.92000לפת

27930.80.15.51450.315175000.040.040.81000לפת מבושלת

1277421.54.500301120365000.050.38.5000לשון בקר מבושלת

2482520.2600250640200000.070.153000(מסוכר הסלק)מולסה 

27940.90.350500.1000500.040.151.3000מי גבינה

35913.50.1501180.113025000.040.181000(חובצה)מי חמאה 

673250.574.500150.4152054320.010.020.2000מיונית
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27930.50.160.5150.41030003000.050.020.43000(צהוב)מלון 

12970.70.120.5150.65200000.040.030.31000מלפפונים

9970.50.11.50.5200.712502000000.040.2500מלפפונים כבושים

63830.50.1151100.3520002500.10.081.33500מנגו

46870.70.210.51450.511750100.10.030.43500מנדרינה

231420.30.2570.5200.31100040.030.010.11500(סקווש)מיץ ממותק , מנדרינה

374810.51.5790.4251.5090000.10.043.2000מצות

4005106790.4151.367080000.070.053000מציות



721180.4810.2010032500900000.102030מרגרינה

65844.21.87.90.4100.685413106600.030.040.8000מרק ירקות מבושל בטעם עוף

31431510411.2605.423508750330.450.454.5100אבקה, מרק אפונה

349313.910.653.91.8971.465755550150.110.070.71500אבקה, מרק בצל

3763811.5602005500000000000אבקה, מרק ירקות

35934.59650000000000000אבקה, מרק עגבניות

383614.510580.4602.442751450920.520.274.2000אבקה, מרק עוף עם אטריות

387613.57.5650.650223502300330.530.284000אבקה, מרק בשר עם אטריות

360510.513.5490007000000000000אבקה, מרק פטריות

3356527180001500000000000נמס, מרק קוביות בשר

3586526260001500000000000מרק קוביות עוף

558510.112.51240.5128001690.020.010.91000משמשים

39155.51853.8865.3830005070.010.154.21500משמשים מיובשים

588510.113.60.4170.5136207500.030.040.91000מיץ, משמשים

235660000000000000000ברנדי, משקאות כוהליים חריפים

231670000000000000000ין'ג, משקאות כוהליים

298580000000000000000וודקה, משקאות כוהליים

12181000200.975500000000ורמוט יבש, משקאות כוהליים
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191650000180.977500000000ורמוט מתוק, משקאות כוהליים

295580000000000000000ויסקי, משקאות כוהליים

275600000000000000000ערק, משקאות כוהליים

42890.1010.501000000000000(אד'אורנג)משקאות קלים 

40900.10100000000000000משקאות קלים מפרי הדר

409000100000000000000קוקה קולה, משקאות קלים

3891225.31049.52.5858.12780000.160.182.302032נבטי חיטה

64820.6017.10.440.5629405500001300נקטרינה

2346413.5184.5082.38002253000.080.125.20502נקניק

4393427.5353.50102.810002256000.320.46.80502(סלאמי)נקניק יבש 

259611220.56.5054.28.51752060000.181.99.818502נקניק כבד

2446414202061.57502252000.160.182.50402(פרנקפורטר)נקניק מבושל 

14812164.75210.5433.6213900420.650.517.7000סובין

6076915.88.74.30.220510.5142370170.160.10.3801456(טופו)גבינה , סויה

4261134.517.532.552258.5516750181.10.3110.301456פולים, סויה

13972116.591.5752.51550020.20.13.2000פולים מבושלים, סויה

3628491.53822701052000001.30.414.2000קמח נטול שומן, סויה

370857133116116.54322864000.060.24.5000(שניצל)דמוי בשר , סויה

58904.23.13.20801.211750410.821.13000סויה חלב

396100990001200000000סוכר לבן

37320096.50853.530345000.010.030.2000סוכר חום

39410098.5003.530345000.010.030.2000סוכריות חמוצות

385131.37.5780001200000.1000טופי פירות, סוכריות

484159.528.547.30001200000.1000מרציפן, סוכריות

4468311.577.501251.52000000.030.140.7000קרמל, סוכריות

3601210.51.1770.420110165000.120.062.5000סולת
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1655950.5350.1100.4360000.040.031.2000סולת מבושלת

41881.50.18.52.5350.9145325020.020.040.4500סלק

43871.50.192350.980320010.010.040.4300סלק מבושל

4056706.516.50.913074015000725411.8000(אצה)ספירולינה 

219410.23.70.6100.732750650.050.030.62300עגבניות

19950.70.13.70.2100.732750650.050.030.62300מיץ, עגבניות

1107222250.4251120035001300.090.071.91000קטשופ, עגבניות

72793.50.2161273.580090002340.20.123.65000רסק, עגבניות

3311525155.53.8601.2103000120.480.256.2000עדשים יבשות

106727.50.218.51.2202.35210020.10.082000מבושלות, עדשים יבשות

3094412.517270850.6703900900.050.252.8000עוגת גבינה

425206.52152.50.2731.323580000.160.171.3000עוגת סופגניה

336344.515.5450.5230.8651350570.050.051.5000עוגת פירות

328306.58.2570.11501.518024001000.050.152000עוגת שמרים

12871.20.11.51.5601.21030003000.070.120.7000עולש

50861.40.212.13.432122570400.040.050.14100(אדומים)ענבי שועל 

67830.50.1160.5150.53250050.050.070.3400ענבים

78810.50.1180100.33150040.040.070.3400(תירוש)מיץ , ענבים

1945331.5421.3301.56450000.210.211.1000ערמונים

32512241.554611571521500360.650.57.5000פול מצרי

101747.50.3171.5352.557500100.150.162.4000פול מצרי מבושל

60835.20.19.5201.714850180.30.2523000פולים ירוקים

578450.192251.532500150.250.252.51500פולים ירוקים מבושלים

32910.50.17.50.8250.500000.040.020.33500פומלה

364900910000000000000פונדנט

368610.27.5540111800100.020.05252500פטל אדום

פחממות שומןחלבוןמיםאנרגית המזוןהמזון

זמינות

סיבים 

(תאית)

רטינול כולסטרולאשלגןנתרןברזלסידן

, Aויטמין )

(קארוטין

תיאמין 

ויטמין )

B1)

ריבופלאווין 

(B2ויטמין )

חומצה ניאצין

אסקורבית 

(Cויטמין )

חומצות 

שומן רוויות

חומצות שומן 

רוויות-בלתי

%%ג"מג"מג"מג"מג"מקג"מג"מג"מג"מג"מגרםגרםגרםגרםגרםקלוריות

242380.20.160180.2045020.010.010.1500מיץ ממותק, פטל אדום

52905.50.48.51.51756.24572509000.120.263.115000פטרוסלינון

199320.322.5301.315450000.120.52.5000פטריות

159420.11.52251.315300000.090.52.4000פטריות מבושלות

29850.80.35.73.40000000002600ואה'פיג

250388.50.5530.1100.965065000.080.042.5000פיתה



32900.50.110.20.370.110020.020.050.22000פיתנגו

378271017.5450.5150448518502250.10.153.5000פיצה

29145915301.51004.5630250070.150.13000פלאפל

23931.20.14.51.5301.3327503050.080.151.417500פלפל אדום

199410.13.51.5150.7320001850.040.030.410000פלפל ירוק

42890.50.1100.8200.5323501400.030.030.45000פפאיה

375680.3850.6112.21000160050.010.10.1000(קורנפלקס)פתיתי תירס 

40900.50.19.52150.32165040.060.030.42000צבר

290242.50.5702.5602.520850000.10.151.2000צימוקים

70751.50.113.62.2230.500010.020.050.51800ורימויה'צ

189510.13.50.7451.525250000.040.030.42400(צנונית)צנון 

382612.51.579.50.3151.330095000.050.053.7000צנימים

82843210.50.51000.2551500180.040.150.8000משקה, קקאו עם חלב

35900.70.580.941.521920130.040.020.36000קארמבולה

38811137.5671.2554.535350000.550.144.1000(שיבולת שועל)קוואקר 

578621100.2100.7560000.070.020.6000מבושל (שיבולת שועל)קוואקר 

299120.151400.510400000.10.040.76000(כרוב קלח)קולורבי 

26931.80.14.51350.510350000.070.040.63500מבושל (כרוב קלח)קולורבי 

348130.30.3860.33514025000.010.080.1000(עמילן תירס)קורנפלטר 

398410.18.4143233760180.020.050.538000קיווי
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13950.50.13.50.5200.522250240.080.030.31500קישואים

12960.50.12.50.5150.511700180.060.020.3700קישואים מבושלים

45870.80.210.51450.511750100.10.040.44500קלמנטינות

34914132.568.72353.52340000.450.157.2000(100%חיטה טחונה )קמח מלא 

3341412.51.5710.5202.52125000.30.074.7000(87%חיטה טחונה )קמח אחיד 

3541312.21740.2151.2190000.10.053.6000(70%חיטה טחונה )קמח לבן 

3541312.21740.201.280090000.10.053.6000קמח תופח מאליו

2995217.524.71.807050.5150011003640.040.753.8000גבינה, קממבר

400.300.500000000.010.70.8000( דקות5',  ג7)משקה , קפה

44913.51.5401400.1501500120.040.10.9000קפיר

273310.30.2680.52511050010.020.020.4500(כל המינים)ריבה 

8960.50.1121000.51375070.030.20.31000(רוברב)ריבס 

5970.30.10.82800.41325070.020.030.3500מבושל (רוברב)ריבס 

66830.40.1160.250.41245000.030.030.3500רימונים

63840.40.1150.130.31240000.020.020.2500מיץ, רימונים

64821014.90200164000003500רמבוטן

1486634.725.70.2960.5561710250.020.140.1000שוקולד (פודינג)רפרפת 

37281.52871.5351.3295020.010.040.6000אבקה, רפרפת שוקולד

1216850.1251.5351.520530000.250.11.71500שום

5951218.55115.53.21002.575375000.180.1310.301540גרעינים, שומשומים

52017.525.5651.52352903500410.080.32.10603שוקולד חלב

52235.52862130220180000.10.053.20603שוקולד ממרח

47727.939.746.82.5904.530350040.030.122.20603שוקולד מריר

48870.50.212.30.6120.511700830.030.030.5600שזיף יפני

49870.50.111.51120.421750200.040.040.5500שזיפים

226362.50.253.57403.51075001100.10.22.1000(פרונס)שזיפים מיובשים 
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9000010000000000000261459שמן מאכל

157792.5153.101000.140125301650.030.140.80624שמנת חמוצה

317622333.10750.13080603520.020.110.60624(לקצפת)שמנת מתוקה 

9277110.311.50.3204.910610000.5227000שמרים טריים לאפייה

3657531.5351.71001812018000015.75.545.4000שמרי בירה מיובשים

370751.8138.41.86001510020500014.594.444.5000יבשים (טורולה)שמרי מזון 

43890.30.2100.8200.653000300.020.050.41000(אסקדיניה)שסק 

90752.20.721.20131.628348023300.131.53000שעונית גרנדילה

27901.90.14.53651.222500360.090.080.92000שעועית ירוקה

20921.50.13.23450.821200250.080.060.91500שעועית ירוקה מבושלת

3301521.51.557.54.51407251200000.550.225.7000יבשה, שעועית לבנה

110717.50.4191.5502.55400000.10.072000יבשה מבושלת, שעועית לבנה

358920.26.31.4601.232700180.120.121.22000שעועית צהובה

25911.60.24.31.4400.821300150.080.111.11000שעועית צהובה מבושלת

6281818.554172.72554.55800000.250.657.10520שקדים

531510.522.561.50.2201.5630100000.120.052.7000שקדי מרק

78791.50.41726032250060.070.060.7300תאנים ירוקות

271284.51615.5225415750030.120.132.2000תאנים יבשות

37891.20.181.7351.51255000.040.080.21000תות עץ

33900.70.271.73513150040.030.050.46000תות שדה

107743.51210.650.511650310.180.11.8000תירס מבושל

110733.51220.731.712800350.150.121.7000תירס צהוב

50881.20.1110.210.3200110210.040.030.4000(ממליגה)קמח מבושל , תירס

1465910.2354.54512350020.070.0511000תמרים

270252.20.5648.56525700030.10.12000תמרים מיובשים

857720.1191.5151.53400000.10.041.872000תפוחי אדמה

פחממות שומןחלבוןמיםאנרגית המזוןהמזון
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103702.50.1231.8151.55450000.090.041.9000תפוחי אדמה אפויים

76791.80.1181.5121.52325000.080.031.7000תפוחי אדמה מבושלים

55755.837.5491181.501000000.150.084000(יפס'צ)תפוחי אדמה מטוגנים 

3371070.3772151.3500300000.40.144000קמח, תפוחי אדמה



119701.70.5271500.52535005980.10.061.22500(בטטות)תפוחי אדמה מתוקים 

1376520.331.51.3450.52535004400.090.051.11800תפוחי אדמה מתוקים אפויים

113721.50.525.50.7450.62027504300.080.0511200תפוחי אדמה מתוקים מבושלים

41880.80.19.50.6350.521500230.10.030.44800תפוחי זהב

43890.80.19.80.1200.311500200.060.020.24500מיץ, תפוחי זהב

225440.10.156020.3150090.030.010.22000(סקווש)מיץ ממותק , תפוחי זהב

2234241.350.70.5501.359450950.390.121.722500תרכיז, תפוחי זהב

55860.30.412.5180.51120030.040.020.21000תפוחי עץ

256291.51.562.5550210600070.10.11.21500מיובשים, תפוחי עץ

49880.10.112050.61100020.030.020.2500מיץ, תפוחי עץ

41890.20.1100.650.4190020.030.020.2500רסק, תפוחי עץ

108230.23.50.7803.57540006500.080.181.33500תרד

23952.50.130.6753.56030004200.060.151.21000תרד מבושל
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