כאן הכל התחיל...

חטיפים ותערובות אגוזים  -קטלוג מוצרים

סיפור האהבה שלנו עם בוטנים

01

החברה

בשנות ה 60 -הקים אברהם שקרצי ,מחלוצי תעשיית הבוטנים בארץ ,מפעל לקילוף בוטנים ,וכך הניח
את אבן הפינה לחברת שקרצי .אשתו שמחה ובנו יעקב המשיכו את דרכו ,וכך ,עם השנים ,גדל המפעל
והתפתח .בשנת  1982נוסדה חברת שקרצי ,העוסקת בייצור ועיבוד אגוזים ומוצריהם .בראשה של חברת
שקרצי ,ששימרה מאז ועד היום את מסורת הניהול המשפחתי ,עומדים גדי אלוני ואיציק רודיטי ,המשמשים
כמנכ”לים משותפים.

חברת שקרצי חולשת על שוק הקלייה ושיווק האגוזים ומוצריהם בארץ ,ועם לקוחותיה נמנים מפעלי
מזון ותשלובות מזון ענקיות לצד יבואני מזון וחברות שיווק מזון ,סיטונאים בענף האגוזים ומפעלי קלייה.
לכל אלה משווקת החברה מוצרים סופיים ,המשווקים לצרכן ,לצד מוצרים גולמיים ,המשולבים בתוך
מוצרים של חברות המזון .בנוסף ,החברה גם מפתחת מגוון מוצרים ייעודיים המותאמים באופן פרטני לכל
אחד מלקוחות החברה ,על-פי דרישה .במפעלי החברה ,הממוקמים בחדרה ובקיסריה ,מועסקים כ120 -
עובדים.

איכות המוצרים היא ערך ראשון במעלה בחברת שקרצי ,ולכן מקפידים בחברה על בקרת איכות יסודית
ומעמיקה .מלבד אישור משרד הבריאות ,לחברת שקרצי גם תקן  ISO 9001וכעת החברה מצויה בעיצומו
של תהליך קבלת הסמכה לתקן  HACCPלבקרת בטיחות מזון .בנוסף ,שקרצי היא ספקית מאושרת של
תשלובות תעשיות מזון גדולות כגון תנובה ,שטראוס-עלית ,נסטלה ,יוניליבר ואחרות .חברת שקרצי הנה
משווקת מורשה מטעם מועצת הבוטנים ,ולכל מוצריה הכשר בד”צ.

בשנים האחרונות פונה שקרצי גם אל שווקי יעד בחו”ל כדוגמת צפון אמריקה ,אירופה ,דרום אמריקה
והמזרח הרחוק ,שם היא מבססת את מעמדה כחברה מובילה .הנתונים הפיננסיים שמציגה חברת שקרצי
מתעדים את מגמת הצמיחה המרשימה של היקף המכירות שלה :מכירות החברה בארץ ובעולם בשנת
 2008עומדות על כ 35 -מיליון דולר.
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החברה

הקשר בין בוטן לחמאה
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תהליך הייצור

לחברת שקרצי שני מפעלים :מפעל לקילוף בוטנים הממוקם בחדרה ,ומפעל לעיבוד אגוזים וייצור מוצרי
אגוזים הממוקם בקיסריה .במפעלי החברה ציוד אלקטרוני המבוסס על טכנולוגיה מתקדמת ,שחלקו
פותח בחברת שקרצי עצמה והוא חלק מהקניין הרוחני של החברה.
לחברת שקרצי מערך אחסון והפצה יעיל במיוחד ,האחראי לכך שמוצריה של חברת שקרצי מגיעים
ללקוחותיה בדיוק בזמן ,תוך הקפדה על תנאי אחסון נאותים השומרים על טעמם המשובח.
תהליכי הפיתוח והייצור
במפעלי החברה פועל צוות מחקר ופיתוח ,המורכב מטכנולוגי מזון ומהנדסי פיתוח ,האחראי על פיתוח
מוצרי החברה ועל בקרת הייצור .בחברת שקרצי מפתחים מוצרים על-פי דרישות השוק ,כמו גם על-
פי דרישת מחלקת השיווק של החברה .מחלקת השיווק של חברת שקרצי מתמחה בזיהוי מגמות שוק
עתידיות בתחום הקלייה ועיבוד האגוזים ,ובהתאם למגמות אלו מסייעת המחלקה לצוות המחקר והפיתוח
להחליט באילו מוצרים חדשים להתמקד.
מערך הבטחת האיכות אחראי על בקרת האיכות במפעל ועל ההסמכות ותקני האיכות השונים ,המאשרים כי
במפעלי חברת שקרצי נשמרים הסטנדרטים הגבוהים ביותר של תעשיית המזון הישראלית והבינלאומית.
המוצרים
חברת שקרצי משווקת ללקוחותיה חומרי גלם טבעיים ומעובדים ,לצד חטיפים מוכנים לאכילה ,המצטיינים
בטריות ובטעם .האגוזים הטריים השונים מגיעים למפעלי החברה כשהם ארוזים ,ומרגע זה עוברים תהליך
קפדני וארוך ,עד ליציאתם משערי המפעל כמוצר מוצלח נוסף של חברת שקרצי .מפעלי החברה מצוידים
בטכנולוגיות המתאימות ,אשר מבטיחות תנאים מיטביים לייצור ואספקת מוצרים באיכות הגבוהה ביותר.
חברת שקרצי קשובה לצורכיהם של לקוחותיה ,ומתאימה לכל לקוח את המוצר הנדרש לו ,לצד אריזה
תואמת .המוצרים מגיעים ללקוח בכל צורה ,גודל וטעם ,בהתאם לדרישות שהתווה .החברה מנוסה בפיתוח
טעמים חדשים :כך ,למשל ,חברת שקרצי הייתה זו שפיתחה לראשונה את הפקאן הסיני ,חטיף מתוק
העשוי אגוזי פקאן ,דבש וסוכר ,שהפך למוצר חובה בכל בית .חברת שקרצי פיתחה את הפקאן הסיני
תוך שימוש בטכנולוגיית עיבוד מזון חדשנית ,המעניקה למוצר ארומה ייחודית ,פריכות וחיי מדף ארוכים.
בדומה ,גם הקבוקים ,אחד מהחטיפים האהובים ביותר בארץ ,היה בתחילת דרכו חטיף זניח ,עד שבחברת
שקרצי פיתחו את טעמו המוכר של החטיף והתאימו אותו לטעם הישראלי.
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תהליך הייצור

ניחוח הטריות
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חטיפים ופיצוחים

פקאן סיני
חטיף מתוק העשוי אגוזי פקאן ,דבש וסוכר ,שהפך
למוצר חובה בכל בית .חברת שקרצי פיתחה את
הפקאן הסיני תוך שימוש בטכנולוגיית עיבוד מזון
חדשנית ,המעניקה למוצר ארומה ייחודית ,פריכות
וחיי מדף ארוכים.

פיצוחים (קלוי במלח)
גרעיני חמניות
גרעיני חמניות מתובלים
אגוזי פיסטוק
גרעיני דלעת
שקדים
גרעיני אבטיח
אגוזי קשיו
בוטנים
תערובת אגוזים
פולי סויה קלויים במלח

חטיפים ללא סוכר

חטיף שומשום

חטיף בוטנים

חטיף שקדים

חטיפים מסוכרים (בציפוי קרמל)

בוטנים מסוכרים

שקדים מסוכרים

אגוזי קשיו מסוכרים
אגוזי לוז מסוכרים

חטיף קשיו

החטיפים מתוצרתה של חברת שקרצי מתאפיינים לא רק בטעם
משובח ,אלא גם בטריות ללא פשרות .החטיפים מגיעים ללקוחות בכל
גודל משקל שיבחרו ,ובכל אריזה.

11

חטיפים ופיצוחים

חטיפים מצופים

חטיפים מטוגנים ומלוחים

בוטנימוס אמריקאי (בוטנים אמריקאים)
בוטנים מטוגנים

בוטנימוס (קבוקים)

אגוזי קשיו מטוגנים
שקדים מטוגנים

בוטנימוס שומשום (קבוקים שומשום)

בוטנימוס גריל (קבוקים גריל)
בוטנימוס ברביקיו (קבוקים ברביקיו)

אלמנדוס  -תערובת חמניות ובוטנים
מצופים פיקנטית
גרעיני חמניות מצופים מתובלים
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חטיפים ופיצוחים

האיכות הגבוהה ביותר
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מוצרים לתעשיית המזון

שברי פקאן סיני

אגוזים גרוסים ו/או קלויים ו/או מומלחים

קרוקנטים ושברי אגוזים בקרמל

חטיף מתוק העשוי אגוזי פקאן ,דבש וסוכר ,שהפך
למוצר חובה בכל בית .חברת שקרצי פיתחה את
הפקאן הסיני תוך שימוש בטכנולוגיית עיבוד מזון
חדשנית ,המעניקה למוצר ארומה ייחודית ,פריכות
וחיי מדף ארוכים.

חברת שקרצי מספקת חומרי גלם איכותיים וטריים לחברות
המזון הגדולות ביותר ,המשלבות אותם במוצריהן .חברת שקרצי
מאפשרת ללקוחותיה להזמין חומרי גלם במבחר גדלים ומשקלים,
לפי צורכיהם ,לצד מגוון אריזות.

שקדים

בוטנים

אגוזי מלך

אגוזי קשיו

אגוזי פקאן

אגוזי פיסטוק

אגוזי לוז

אגוזי לוז

אגוזי קשיו
בוטנים
אגוזי פיסטוק
גרעיני דלעת קלופים
גרעיני חמנייה קלופים

אגוזי פקאן
שקדים
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מוצרים לתעשיית המזון

פסטות אגוזים (חמאות אגוזים)
פסטת
חמאת
פסטת
פסטת
פסטת

אגוזי לוז
בוטנים
שקדים (קלוי/לא קלוי)
אגוזי קשיו
אגוזי פיסטוק

טעמים טבעיים
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אגוזים ,בוטנים ופירות יבשים

פירות יבשים

אגוזים ובוטנים

אפרסמון מיובש
אתרוג מיובש
דובדבן מיובש
חמוציות מיובשות
משמש מיובש
צימוק בהיר
צימוק חום
קוביות הדרים
רצועות הדרים
שזיף מיובש
תמרים
תפוז סיני מיובש
סילאן (דבש תמרים)

אגוזי מלך גרוסים
אגוזי מלך טחונים
אגוזי מלך קלופים
בוטנים מקולפים
בוטנים בקליפה
בוטנים חצאים
בוטנים טחונים
בוטנים מולבנים
בוטנים קלויים מולבנים
גרעיני חמנייה קלופים
גרעיני דלעת קלופים
אגוזי לוז קלופים
אגוזי פיסטוק קלופים
אגוזי פקאן קלופים
אגוזי פקאן שבורים
שקדים פרוסים מולבנים
שקדים שלמים מולבנים
שקדים מקלות
שקדים טחונים מולבנים
שקדים טחונים טבעיים
שומשום

חברת שקרצי מספקת מגוון עצום של אגוזים ,בוטנים ופירות יבשים,
הנהנים מטריות מוקפדת וטעם טבעי.
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אגוזים בוטנים ופירות יבשים
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