
 
 7 מ 0 דף                                   00:11  -בשעה  02/20/01  -הודפס ב 

 מאושרים ליבוא בשר וקרביים לישראלם מפעלי רשימת
 
 
 

 בתוקף עד הערות מס' רישוי שם המפעל מדינה
מרכיב 
 ראשי

מרכיב 
 שני

מרכיב 
 שלישי

מרכיב 
 רביעי

מרכיב 
 חמישי

מרכיב 
 שישי

   מוכשר עם עצם כבש בשר Wagstaff Cranbourne Pty Ltd 61  70/20/07 אוסטרליה

 Wagstaff Cranbourne Pty Ltd 0777 כבש בשר 70/20/07 מפעל פרוק     

   מוכשר ללא עצם בקר בשר Colonia 0  70/20/07 אורוגוואי

   מוכשר  בקר קרביים     

 Carrasco 7  70/20/07 לא מוכשר ללא עצם בקר בשר   

   מוכשר ללא עצם כבש בשר     

   מוכשר  בקר קרביים     

   במלח מעיים בקר קרביים     

 P.U.L 7  70/20/07 מצונן מוכשר ללא עצם בקר בשר  

  קפוא מוכשר ללא עצם בקר בשר     

   מוכשר ללא עצם כבש בשר     

   מוכשר  בקר קרביים     

 Canelones 8  70/20/07 מוכשר עצם ללא בקר בשר   

   מוכשר  בקר קרביים     

 Modelo 02 70/20/07 בית קרור       

 Modelo 02 70/20/07 בית קרור       

 Frimaral 07 70/20/07 בית קרור       

 Frigo YI Bilacor 01  70/20/07 מוכשר ללא עצם בקר בשר   

   מוכשר  בקר קרביים     

 Innaler San Jose 11  70/20/07 מוכשר ללא עצם בקר בשר   

   מוכשר  בקר קרביים     

 Arabiza 87 70/20/07 בית קרור       

 Frigorifico Solis 012  70/20/07 לא מוכשר ללא עצם בקר בשר   

 Corfrisa 071 70/20/07 בית קרור       

 Lorsinal 006  70/20/07 מוכשר ללא עצם בקר בשר   

 בקר בשר     
נתחי 
   מוכשר שומן

   מוכשר  בקר קרביים     

 BPU meat Uruguay 702  70/20/07 מוכשר ללא עצם בקר בשר   

   מוכשר  בקר קרביים     

 San Jacinto 766  70/20/07 מוכשר ללא עצם בקר בשר   

   מוכשר ללא עצם כבש בשר     
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   לא מוכשר  בקר קרביים     

   לא מוכשר  כבש קרביים     

 Las Piedras 779  70/20/07 לא מוכשר ללא עצם בקר בשר   

   מוכשר ללא עצם בקר בשר     

   מוכשר ללא עצם כבש בשר     

   לא מוכשר  בקר קרביים     

   מוכשר  בקר קרביים     

   מוכשר כבד כבש קרביים     

   מוכשר לשון כבש קרביים     

   לא מוכשר שומן כבש קרביים     

 La Caballada 796  70/20/07 מוכשר ללא עצם בקר בשר   

   מוכשר  בקר קרביים     

   מוכשר ללא עצם בקר בשר JBS ARGENTINA S.A 07  70/20/07 ארגנטינה

   מוכשר  בקר קרביים     

 VersaCold Logistics S.A 010 70/20/07 בית קרור       

 S.A. IMPORTADORA Y 

EXP. DE LA PATAGONIA 
   מוכשר ללא עצם בקר בשר 70/20/07  089

   מוכשר  בקר קרביים     

 Friar Sociedad Anonima 069  70/20/07 מוכשר ללא עצם בקר בשר   

   מוכשר  בקר קרביים     

 Frigorifico Oneto Y Cia SA 0020 70/20/07 בית קרור       

 Marfrig Argentina 0007  70/20/07 מוכשר ללא עצם בקר בשר   

   מוכשר  בקר קרביים     

 Guaicos 0878 70/20/07 בית קרור       

 Ecocarnes 0908  70/20/07 מוכשר ללא עצם בקר בשר   

   מוכשר  בקר קרביים     

 Friar 0972  70/20/07 מוכשר ללא עצם בקר בשר   

   מוכשר  בקר קרביים     

 Gorina 0201  70/20/07 מוכשר ללא עצם בקר בשר   

   מוכשר  בקר קרביים     

 Marfrig Argentina S.A 0271  70/20/07 מוכשר ללא עצם בקר בשר   

   מוכשר  בקר קרביים     

 Compania Bernal 0210  70/20/07 מוכשר ללא עצם בקר בשר   
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   מוכשר  בקר קרביים     

 Estancias Del Sur 0211  70/20/07 מוכשר ללא עצם בקר בשר   

   מוכשר  בקר קרביים     

 Arrebeef 0280  70/20/07 קפוא לא מוכשר ללא עצם בקר בשר  

  מצונן מוכשר ללא עצם בקר בשר     

  קפוא מוכשר ללא עצם בקר בשר     

  קפוא לא מוכשר  בקר קרביים     

  קפוא מוכשר  בקר קרביים     

 Exportaciones 

Agroindustriales ARGS 
   לא מוכשר ללא עצם בקר בשר 70/20/07  0102

 Catter Meat 0872 70/20/07 בית קרור       

 Montecarlo 6669  70/20/07 מוכשר ללא עצם כבש בשר   

   מוכשר עם עצם כבש בשר     

 Pampa Natural 6111  70/20/07 מוכשר ללא עצם בקר בשר   

   מוכשר  בקר קרביים     

 M. Dodero Copania General 

De Servicios 
       70/20/07 בית קרור 6726

 JBS ARGENTINA S.A 6701 70/20/07 בית קרור       

 COLD LAND 6772 70/20/07 בית קירור       

 META AZUL 1279  70/20/07 מוכשר ללא עצם בקר בשר   

 בקר בשר     
נתחי 
   מוכשר שומן

ארצות 
 הברית

Noahs Ark Processors, WR 

Reserve 
   לא מוכשר ללא עצם בקר בשר 70/20/07  07670

   מוכשר ללא עצם בקר בשר     

   לא מוכשר עם עצם בקר בשר     

   מוכשר עם עצם בקר בשר     

       70/20/07 קרורבית  Frisa Niteroi 70 ברזיל

 Minerva Barretos 600 בקר בשר 70/20/07 בית קרור     

 Minerva SA 670  70/20/07 לא מוכשר ללא עצם בקר בשר   

   לא מוכשר  בקר קרביים     

 Minerva 610  70/20/07 מוכשר ללא עצם בקר בשר   

   מוכשר  בקר קרביים     

    מעיים בקר קרביים     
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 JBS Maraba 617  70/20/07 מוכשר ללא עצם בקר בשר   

   מוכשר  בקר קרביים     

 Frisa Colantina 121 70/20/07 בית קרור       

 
Rodopa Industria E 

Comercio De Alimentos 

(Tatuibi 

   לא כשר  בקר קרביים 70/20/07  161

 JBS 101  70/20/07 קפוא לא מוכשר ללא עצם בקר בשר  

  קפוא מוכשר ללא עצם בקר בשר     

   לא מוכשר  בקר קרביים     

   מוכשר  בקר קרביים     

 Marfrig Global  food SAO 

Gabriel 
   מוכשר ללא עצם בקר בשר 70/20/07  867

   מוכשר  בקר קרביים     

 Frig. Astra Do Parana 0010  70/20/07 מוכשרלא  ללא עצם בקר בשר   

   לא מוכשר  בקר קרביים     

 Friboi 0209  70/20/07 לא מוכשר ללא עצם בקר בשר   

   לא מוכשר  בקר קרביים     

 Frisa Nanuque 0210  70/20/07 מוכשר ללא עצם בקר בשר   

   מוכשר  בקר קרביים     

 MAFRIG GLOBAL FOODS 

S.A 
   מוכשר ללא עצם בקר בשר 70/20/07 בית קרור 0167

   מוכשר  בקר קרביים     

 Frialto 7019  70/20/07 לא כשר  בקר קרביים   

   לא מוכשר ללא עצם בקר בשר T. Boer & Zn 76  70/20/07 הולנד

  לא מוכשר עם עצם בקר בשר     
 72עד 

 חודש

     בקר קרביים     

 Arctic 66 70/20/07 בית קרור       

 Vitelco 69  70/20/07 לא מוכשר ללא עצם בקר בשר   

 72עד   לא מוכשר עם עצם בקר בשר     
 חודש

   לא מוכשר  בקר קרביים     

 Lintelo B.V 610 70/20/07 בית קרור       

 T. Boer & Zn 979  70/20/07 לא מוכשר ללא עצם בקר בשר   

 72עד   לא מוכשר עם עצם בקר בשר     
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   לא כשר  בקר קרביים     

 72עד   לא מוכשר רגל בקר קרביים     
 חודש

     אווז בשר Palmi Top Kft 781  70/20/07 הונגריה

     מולרד בשר     

     אווז קרביים     

    כבד מולרד קרביים     

 Moralejo Seleccion ספרד
024209676/

ZA 
  מצונן מוכשר ללא עצם כבש בשר 70/20/07 

  קפוא מוכשר ללא עצם כבש בשר     

  מצונן מוכשר עם עצם כבש בשר     

  קפוא מוכשר עם עצם כבש בשר     

 Ramaderia Farras 024201071/B  70/20/07 מצונן  ללא עצם כבש בשר  

  קפוא  ללא עצם כבש בשר     

  מצונן  עם עצם כבש בשר     

  קפוא  עם עצם כבש בשר     

 Indus. Carnicas Famjon 
02400986/

ZA 
  מצונן  ללא עצם כבש בשר 70/20/07 מפעל פרוק

  קפוא  ללא עצם כבש בשר     

  מצונן  עם עצם כבש בשר     

  קפוא  עם עצם כבש בשר     

 Lmeat-Lukow S.A Meat פולין

plant 

PL 

06110266 
   לא מוכשר ללא עצם בקר בשר 70/20/07 

   לא מוכשר עם עצם בקר בשר     

 Mckeen - Beef 

PL 

30074202 

WE 

   לא מוכשר ללא עצם בקר בשר 70/20/07 מפעל פרוק

   לא מוכשר עם עצם בקר בשר     

 Sokolow 00417420401  70/20/07 מצונן מוכשר ללא עצם בקר בשר  

  קפוא מוכשר ללא עצם בקר בשר     

  מצונן מוכשר עם עצם בקר בשר     

  קפוא מוכשר עם עצם בקר בשר     

 PPUH Kowalczyk 06426478420  70/20/07 מוכשר ללא עצם בקר בשר   

   מוכשרנתחי  בקר בשר     
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 שומן

   מוכשר עם עצם בקר בשר     

   מוכשר עצם בקר קרביים     

 Zaklad Przemyslu Miesnego 

"Bierncki" Sp.z.o.o 
  מצונן מוכשר ללא עצם בקר בשר 70/20/07  72217820

  קפוא מוכשר ללא עצם בקר בשר     

 72עד  קפוא מוכשר עם עצם בקר בשר     
 חודש

  קפוא מוכשר  בקר קרביים     

   לא מוכשר ללא עצם בקר בשר Frigomerc 20  70/20/07 פרגוואי

   מוכשר ללא עצם בקר בשר     

   מוכשרלא   בקר קרביים     

   מוכשר  בקר קרביים     

 San Antonio 7  70/20/07 לא מוכשר ללא עצם בקר בשר   

   מוכשר ללא עצם בקר בשר     

   לא מוכשר  בקר קרביים     

   מוכשר  בקר קרביים     

 Frigo Chaco 02  70/20/07 מוכשר ללא עצם בקר בשר   

   מוכשר  בקר קרביים     

 Guarani 07  70/20/07 לא מוכשר ללא עצם בקר בשר   

   מוכשר ללא עצם בקר בשר     

נתחי  בקר בשר     
 שומן

   

 Frigorifico Concepcion 78  70/20/07 לא מוכשר ללא עצם בקר בשר   

   מוכשר ללא עצם בקר בשר     

   לא מוכשר  בקר קרביים     

   מוכשר  בקר קרביים     

   מוכשר ללא עצם בקר בשר Frigorifico de Osorno SA 02-01  70/20/07 צילה

   מוכשר עם עצם בקר בשר     

 Frigorifico Patagonia S.A 00-02  70/20/07 מוכשר עם עצם כבש בשר   

   לא מוכשר  כבש קרביים     

 Cold store Berry Perigord צרפת
FR 24 550 

009 CE 
       70/20/07 בית קרור

 Sobeval 0642174220  70/20/07 ללא עצם בקר בשר    
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 72עד    עם עצם בקר בשר     
 חודש

   רגל בקר קרביים     
 72עד 

 חודש
 Tendriade Collet 714218420  70/20/07 לא מוכשר ללא עצם בקר בשר   

  לא מוכשר עם עצם בקר בשר     
 72עד 

 חודש
   לא מוכשר  בקר קרביים     

  מוכשר רגל בקר קרביים     
 72עד 

 חודש
 Sofrino 12-067-27 70/20/07 בית קרור       

 Socopa Viandes 1240674220  70/20/07 לא מוכשר ללא עצם בקר בשר   

  לא מוכשר עם עצם בקר בשר     
 72עד 

 חודש
   לא מוכשר  בקר קרביים     

   רגל בקר קרביים     
 72עד 

 חודש

 


