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הסיפור שלנו מתחיל באירופה,
 אצל יצרניות הגבינה הטובות ביותר... 

אז אחרי שטיילנו ברחבי היבשת, בדקנו,
טעמנו וביקרנו במחלבות הכי טובות-

אנחנו כאן כדי לספק לכם את המוצרים
האיכותיים והמיוחדים, רק בשבילכם...

 
 חברת CHEESE STORY היא חברה
sk spirits ליבוא ושיווק גבינות מבית

אשר פועלת החל מפברואר 2020 וכבר
מספקת את מוצריה למספר רב של

לקוחות ברחבי הארץ. 
 

 sk spirits , חברת האם של המותג  היא
חברה ליבוא ושיווק העוסקת ביבוא מוצרי

צריכה במגוון תחומים. לחברה קשרים
איתנים מול משווקים גדולים בשוק הנותנים

פלטפורמת הפצה רחבה אשר מגיעה
לכל איזור ולקוח..

 
CHEESE STORY  הוקמה מתוך רצון

לחזק קשרים ענפים בשוק האירופי
והעולמי ולקדם בארץ מוצרים מצוינים
בעלי איכות בלתי מתפשרת. כדי לתת

לכם הצרכנים, אווירה וטעמים של חו"ל.



מגוון המוצרים שלנו כולל גבינות קשות, קרם גבינה, חמאות מלוחות –

מליחות מעודנת ומליחות גבוהה, גבינות מעושנות , מגוון גבינות צ'דר

בתיבולים מיוחדים שונים, גבינות חצי קשות , גבינות עיזים מיוחדות,

גבינות עשירות בויטמין D , גבינות כבשים, גבינות גאודה, גבינות

כחולות ועוד מגוון עצום של מותגים מדהימים...  

לכל גבינה שאנו מייבאים יש טעם ייחודי ואחר המספר את הסיפור

ששייך רק לה.  כל מותג מגיע ממדינה עם מסורת מסוימת, היסטוריה

שמלווה אותו וליין מוצרים שמאפיינים את המדינה , אשר יספקו לכם

חוויה קסומה ואחרת, עם ניחוח וטעם אירופאי  ...
 



המותגים שלנו



הולנד

גאודה הולנד בקר
גבינה דחוסה חצי קשה, עוברת

יישון של 4-6 שבועות. מעודנת
ומתאימה לשימושים רבים 

גודל: 5 ק"ג
 

גאודה בקר עשבי תיבול

גבינה דחוסה חצי קשה מלאה
בטעמים ונפלאה להגשה עם יין

גודל: 5 ק"ג
 

מאזדם הולנד

גבינה דחוסה חצי קשה מחלב
פרה , עוברת יישון של 6-8
שבועות. נפלאה בכריכים

גודל: 12 ק"ג 
 

גאודה בקר כמהין
גבינה דחוסה חצי קשה,

בשילוב מעודן של כמהין
גודל: 5 ק"ג 

 

מאסדם עיזים

גבינת עיזים דחוסה חצי קשה 

עם חורים גדולים. 

עוברת יישון של 6-8 שבועות
גודל: 4 ק"ג / 12 ק"ג 

 

תום טרדישיין 

גבינה מחלב עיזים, מיושנת

12-18 חודשים, בעלת טעמים

חזקים ומודגשים 

גודל: 2 ק"ג 

 



גאודה עיזים הולנדית
דחוסה חצי קשה, 100% חלב
עיזים, בעלת אורמה עדינה

ויישון של 8 שבועות
גודל: 5 ק"ג

 

גאודה פסטו אדום

דחוסה חצי קשה עם עגבניות
מיובשות, אורגנו ושום בעלת

טעמים עשירים מאוד
גודל: 5 ק"ג

 

xo גאודה עיזים

דחוסה קשה, עוברת יישון של
20-24 חודשים ובעלת טעמים

חזקים ונפלאים
גודל: 5 ק"ג

 

גאודה עיזים כמהין

דחוסה חצי קשה, בעלת שילוב
נפלא של חלב עיזים וכמהין.
מעודנת ומתאימה לכל חיך

גודל: 5 ק"ג
 

גאודה בלאק למון

דחוסה חצי קשה, בעלת טעם
לימוני מעודן. מועשרת באבץ

הנותן לה את צבעה המיוחד.
גודל: 5 ק"ג 

 

הולנד

גאודה פסטו ירוק

גבינה חצי קשה בטעמים
מודגשים של בזיליקום ושום

גודל: 5 ק"ג

 

גבינת רויאל בלאק

גאודה מחלב בקר, מיושנת
כשנתיים. ארומתית ובעלת

מתיקות עדינה
גודל: 10 ק"ג

 



גאודה אולד

אמסטרדם עיזים
גבינת עזים קשה,

משובחת בטעמים
מודגשים ומוגשת עם יין

גודל: 5 ק"ג
 

הולנד

ממרח אולד

אמסטרדם
גבינת שמנת בעלת

טעם עשיר 
גודל: 125 ג'

 

גאודה אולד אמסטרדם
גבינה קשה מחלב פרה צבעה

הכתום מעיד על בשלות
והיווצרות טעמי קרמל וחמאה

אגוזית
גודל: 11 ק"ג

 

גבינת גאודה מעושנת 

גבינה חצי קשה העוברת תהליך
עישון בעץ, בעלת טעם וריח

נפלאים.
גודל: 3 ק"ג

 

בושה עיזים

גבינה רכה עם קליפה
טבעית, עוברת 21 ימי

הבחלה, ניתנת לחימום
גודל: 1 ק"ג  

 

שברה עיזים

גבינה רכה וצעירה, עוברת 9
ימי הבחלה. עדינה ומצוינת

לכריכים, פסטות ולסטים
גודל: 1 ק"ג  

 



הולנד

basiron חריפה
גבינה חצי קשה חריפה

בסגנון טבסקו
גודל: 4.5 ק"ג

 

basiron טריקולור
גבינת עיזים ובקר, עם

פלפלים ב2 צבעים
גודל: 4.5 ק"ג

 

basiron זיתים &
עגבניות

גבינה חצי קשה עם זיתים, 
עגבניות ועשבי תיבול

גודל: 4.5 ק"ג
 

BASIRON

basiron כחולה
גבינה חצי קשה עם עובש

כחול עם טעם עדין
גודל: 4.5 ק"ג

 

basiron צ'ילי
גבינה חצי קשה עם צ'ילי

חריף וטעם מפתיע
גודל: 4.5 ק"ג

 

גאודה הולנדית כמון
גבינה חצי קשה מחלב בקר
בתוספת גרגרי כמון, נחשבת

לפופולרית מאוד בהולנד
גודל: 5 ק"ג

 



BIO חמאה מלוחה
חמאה אורגנית צרפתית

מלוחה
גודל: 125 גרם

 

צרפת

קרם צ'יז תות
קרם גבינה צרפתי בתוספת

תות

גודל: 150 גרם

 

קרם צ'יז טבעי
קרם גבינה צרפתי בטעם

טבעי

גודל: 150 גרם

 

קרם צ'יז עשבי תיבול

קרם גבינה צרפתי בתוספת

עשבי תיבול 

גודל: 150 גרם

 

חמאה ללא מלח
חמאה אורגנית צרפתית

ללא מלח
גודל: 125 גרם

 

 BIO חמאה עם מלח אטלנטי

חמאה צרפתית עם מלח ים

אטלנטי, ללא צבעי מאכל

וחומרים משמרים

גודל: 150 גרם

 

חמאה ללא מלח

חמאה צרפתית ללא
מלח, ללא צבעי מאכל
וללא חומרים משמרים

גודל: 250 גרם
 

חמאה מלח אטלנטי

חמאה צרפתית עם מלח ים

אטלנטי , ללא צבעי מאכל או

חומרים משמרים 

גודל: 250 גרם

 

חמאה מליחות מעודנת

חמאה צרפתית במליחות

מעודנת, ללא צבעי מאכל

וללא חומרים משמרים 

גודל: 250 גרם

 

חמאה לא מלוחה

חמאה צרפתית ללא
מלח, ללא צבעי מאכל
וללא חומרים משמרים

גודל: 250 גרם
 

חמאה שטוחה

חמאה שטוחה מצרפת, מתאימה
מאוד לאפייה בעיקר באפיית
שכבות – בצק עלים, קרואסון

ומאפה דני.
גודל: 5 ק"ג *2 בארגז 

 



 גבינה צהובה פרוסה

מתאים לכריכים וטוסטים

2X גודל: 250 גרם
 

פולין

גבינה צהובה פרוסה

מתאים לכריכים וטוסטים

גודל: 150 גרם

 

בלוק גבינה צהובה 

מתאים לכריכים וטוסטים

גודל: 3 ק"ג

 

מוצרלה - בלוק

איכותית ומעולה לגירוד

ופריסה

גודל: 2.5 ק"ג
 

גבינה מגורדת  -

 שש בש / שיערות

הגרסה הקשה והיבשה יותר של
המוצרלה הטרייה. זאת הגבינה

המועדפת להכנת פיצה 
גודל: 2 ק"ג

 

ממרח חמאה 

ממרח חמאה כשר

גודל: 200 גרם

 

גבינת אמנטל בלוק

גבינה צהובה, קשה באופן

בינוני המאופיינת בחורים

גדולים. בעלת טעם מיוחד

גודל: 2.5 ק"ג

 



עיזים לבן

גבינה ספרדית חצי קשה
עם קרסט טבעי

גודל: 3 ק"ג
 

משולבת 

בקר, עיזים וכבשים 

גבינה ספרדית חצי קשה בטעם
עדין ושמנוני
גודל: 3 ק"ג

 

ספרד

משולב בקר, עיזים ,

וכבשים בטעם צ'ילי

גבינה ספרדית בתוספת

צ'ילי

גודל: 3 ק"ג

משולבת 

בקר, עיזים וכבשים

גבינה ספרדית בעלת מעטה
שחור

גודל: 3 ק"ג
 

משולב בקר, עיזים ,

וכבשים בטעם רוזמרין

גבינה ספרדית חצי קשה
בתוספת רוזמרין

גודל: 3 ק"ג

סדרת גבינה קשה בסגנון מנצ'גו

 

משולבת בקר, עיזים וכבשים

בטעם פירות יער

גבינה ספרדית בתוספת פירות יער

גודל: 3 ק"ג

משולבת בקר, עיזים 

וכבשים בטעם יין

גבינה ספרדית דחוסה 
טבולה ביין אדום כ-72 שעות

גודל: 3 ק"ג
 

משולבת חלב בקר +

עיזים בתוספת כמהין

גבינה ספרדית 

בתוספת כמהין

גודל: 3.2  ק"ג

 

בתוספת שמן זית

גבינה ספרדית דחוסה  

בעלת ארומת זיתים

גודל: 3.2 ק"ג

 



גרנה פדנה גלגל

גבינה איטלקית קשה מיוצרת
באיזור פדנו , מיושנת 12

חודשים ובעלת תקן מקור
  P.D.O אותנטי

גודל: 38 ק"ג
 

איטליה

גורגונזולה פיבנטה

גבינה איטלקית עם עובש
כחול עשויה מחלב פרות.

בעלת זמן הבחלה של 90
יום בעלת תקן מקור אותנטי

P.D.O
גודל: 1.5 ק"ג

 

פיקורינו רומנו כמהין

גבינת כבשים מלוחה

בעלת טעם פיקנטי

בתוספת כמהין
גודל: 5 ק"ג

 

פיקורינו רומנו

גבינת כבשים מאיטליה,
בעלת טעם פיקנטי ומליחות

עדינה בעלת תקן מקור
P.D.O אותנטי

גודל: 5 ק"ג
 

מסקרפונה איטלקי

מושלמת להכנת קרמים
וקצפות, מעולה להכנת

טרמיסו
גודל: 250/500 גרם

 

פרובלונה

גבינה חצי קשה מתוחה

שמקורה בדרום איטליה

מיוצרת מחלב בקר, עוברת

יישון של 7 חודשים. מגיעה

בצורת נקניק וניתנת לתלייה
גודל: 5 ק"ג

 

פרובלונה

גבינה חצי קשה מתוחה

שמקורה בדרום איטליה

מיוצרת מחלב בקר

גודל: 1 ק"ג

 



קפלוטירי

גבינה יוונית קשה בסגנון קשקבל

מחלב בקר, מלוחה וחמצמצה

כאחד, חריפה במקצת. מעולה

לאפייה ולהכנת קישים

גודל: 8 ק"ג

 

יוון

גבינת פטה פח

גבינה יוונית המיוצרת במי

מלח, בעלת מרקם גבשושי 

משמשת נהדר להכנת

סלטים, פסטות ומאפים

גודל: 16 ק"ג

 

גבינת פטה 

גבינה יוונית המיוצרת במי

מלח, בעלת מרקם גבשושי 

משמשת נהדר להכנת

סלטים, פסטות ומאפים

גודל: 4 ק"ג

 

יוגורט יווני אותנטי 10% שומן

KOLIOS יוגורט יווני אותנטי עם 10% שומן, מחלב פרה, בעל איכות מעולה.
בעל מרקם סמיך האופייני לו וטעם הטבעי מצוין, יוגורט  פשוט טהור, כקינוח עם

פירות טריים, דגני בוקר, דבש ואגוזים או כדאי להשתמש בו להכנת הצזיקי הטוב

ביותר אי פעם.

מגיעה בגדלים: 5 ק"ג, 1 ק"ג, 500 גרם ו150 גרם

 



מותכת עם עובש כחול

מכיל 8 משולשים, ממרח

מעולה ללחם

גודל: 140 גרם

 

גבינת טוסטי

גבינה אמריקאית
מצוינת לטוסטים

גודל: 600 גרם
 

מותכת עם זיתים

מכיל 8 משולשים,

ממרח מעולה ללחם

גודל: 140 גרם

 

מותכת עם פטריות

מכיל 8 משולשים,

ממרח מעולה ללחם

גודל: 140 גרם

 

פולין

מותכת משולשים

בטעם גאודה

מכיל 8 משולשים,

ממרח מעולה ללחם

גודל: 120 גרם

 

מותכת משולשים

בטעם קרמי

מכיל 8 משולשים,

ממרח מעולה ללחם

גודל: 120 גרם

 

מותכת משולשים

בטעם צ'דר

מכיל 8 משולשים,

ממרח מעולה ללחם

גודל: 120 גרם

 

גבינת דנה בלו

גבינה קשה למחצה
 עם עובש כחול 29% שומן

מעולה לפסטות וסלטים
גודל: 3 ק"ג

 

גבינה בסגנון פטה 14%

בעלת מליחות ים תיכונית,
מעולה לסלטים וכריכים.

גודל: 16 ק"ג
 

חמאה נוזלית משובחת

חמאה מזוקקת שטעמה משובח וקל לבשל

איתה. נוחה יותר לעבודה ובגלל טמפרטורת

העישון הגבוהה שלה היא אינה נשרפת

מגיע בגדלים: 2 קג, 1 קג, 500 ג

 



צ'דר אנגלי צ'ילי

צ'דר אנגלי בתוספת

צ'ילי פיקנטי

גודל: 1.3 גרם

 

צ'דר אנגלי עם בצל

צ'דר בתוספת בצל

מקורמל 

גודל: 1.3 ק"ג

 

צ'דר אנגלי מעושן

עובר עישון של 12 חודשים

בעל טעם עמוק ומלא 

גודל: 1 ק"ג

אנגליה

צ'דר אנגלי וינטג'

צ'דר אנגלי מיושן מחלב

בקר, בטעם עדין עם

נגיעות של גבישי מלח 

גודל: 2.5 ק"ג

צ'דר 5 צבעים

שילוב מדהים של 5

גבינות צ'דר בצבעים

שונים המונחות זו על

גבי זו כדי ליצור גבינה

מיוחדת במינה

גודל: 1.5 ק"ג

צ'דר אנגלי כתום בלוק

בעל צבע כתום

קלאסי, מתאים למרקים,

סלטים, פסטות כריכים

וטוסטים 

גודל: 2.5 ק"ג



קרם צ'יז דל שומן

קרם גבינה ספרדי דל שומן

בעלת טקסטורה חלקה מבחוץ

עם שמנת קרמית בכל ביס.

ממרח גבינה מושלם להכנת

מנות לארוחת בוקר או קינוחים

גודל: 150 גרם

חמאה מנות מעטפה

טעמיה עשירים, מאוזנים
ומלוחים במידה. צבעה
צהבהב, מרקמה קשה

במעט אך נוח למריחה.
 

אירלנד

חמאה איכותית ללא מלחים

טעמיה עשירים, מאוזנים וללא
מלחים . צבעה צהבהב,

מרקמה קשה במעט אך נוח
למריחה.

גודל: 250 גרם

חמאה בלוק 

גודל: 25 ק"ג
 

קרם צ'יז ספרד

קרם גבינה ספרדי בעלת

טקסטורה חלקה מבחוץ עם

שמנת קרמית בכל ביס. ממרח

גבינה מושלם להכנת מנות

לארוחת בוקר או קינוחים

גודל : 150 גרם

צ'דר פרוס –ספרד

פרוסות גבינה בטעם צ'דר

לכריכים וטוסטים

גודל: 1.4 ק"ג

ספרד

דלי קרם צ'יז

גודל : 2 ק"ג

שמנת לבישול עמידה 20%

שמנת לבישול 20% המגיעה
מבלגיה. שמנת איכותית

לבישול פסטות, קישים ומרקים
נהדרים ובעלת תוקף ארוך

גודל: 5 ליטר

שמנת להקצפה 40% עמידה

שמנת הקצפה 40% המגיעה
מבלגיה. שמנת איכותית לאפייה של
קינוחים מתוקים ובעלת תוקף ארוך

גודל: 5 ליטר

בלגיה



Hulala קצפת

קצפת המבטיחה נוחות שימוש ויציבות רבה לאחר ההקצפה .

הפתרון האידיאלי למתכונים מתוקים

ניתן להשיג באריזות 200 - 500 ו -1000 מ"ל

איטליה



משקה אורז

ללא גלוטן

ללא תוספת סוכר

גודל : 1 ליטר

איטליה

משקה אורז וקוקוס

ללא גלוטן

גודל : 1 ליטר

 

משקה שקדים

ללא גלוטן

ללא תוספת סוכר

גודל: 1 ליטר

משקה סויה

ללא גלוטן

בתוספת סידן

וויטמינים

גודל : 1 ליטר

משקה שיבולת

שועל

ללא תוספת סוכר

גודל: 1 ליטר

משקה שיבולת

שועל

ללא תוספת סוכר

גודל: 1 ליטר



בירות



טורקיה

EFES PILSENER
בירה 5% אלכוהול

גודל: 330 מ"ל

EFES PILSENER
 5% אלכוהול עם פויל

פתיחה

גודל: 1/2 ליטר

EFES DRAFT
בירה 5% אלכוהול

גודל: 1/2 ליטר

EFES DRAFT
בירה 5% אלכוהול

גודל: 1/2 ליטר

EFES EXTRA
בירה 8% אלכוהול

גודל: 1/2 ליטר

EFES MEDITERRANEAN
בירה 5% אלכוהול

גודל: 1/2 ליטר



לחמניות



פיתה גירוס 10 ס"מ/ 17 ס"מ

פיתה יוונית מסורתית

כמות: 10 יח' בחבילה

 

לחמניה שחורה

עשירה באבץ

כמות: 4 יח' בחבילה

 

לחמניה עם שומשום

לחמניית המבורגר

כמות: 4 יח' בחבילה

לחמניה רגילה

לחמניית המבורגר

כמות: 4 יח' בחבילה

יוון
 



מהמחלבה

גבינת שמנת - 25%

גבינת שמנת מחלב בקר

בטעם טבעי, כשרות בד"צ

גודל: 2 ק"ג

שמנת זיתים - 25%

גבינת שמנת וזיתים מחלב

בקר , כשרות בד"צ

גודל: 2 ק"ג

שמנת שום שמיר - 25%

גבינת שמנת שום שמיר

מחלב בקר, כשרות בד"צ

גודל: 2 ק"ג

כדורי מוצרלה

כדורי מוצרלה מחלב בקר

17% שומן,  כשרות בד"צ

גודל: 2 ק"ג

כדורי מוצרלה בייבי

כדורי מוצרלה מחלב בקר

12% שומן,  כשרות בד"צ

גודל: 2 ק"ג

גבינה גרוזינית 9%

גבינה קשה מחלב בקר

17% שומן, כשרות בד"צ

גודל: 3 ק"ג

צפתית קשה 9%

גבינה מלוחה קשה מחלב

בקר 16% שומן, כשרות בד"צ

גודל: 2 ק"ג

שמנת חמוצה 15%

שמנת חמוצה מחלב בקר

בטעם חמצמץ 15% שומן,

כשרות בד"צ

גודל: 2 ק"ג

גבינת לאבנה 7%

גבינה במרקם שמנתי מחלב

בקר 7% שומן,  כשרות בד"צ

גודל: 2 ק"ג



08-9711900
import@sktrade.co.il
cheesestory.co.il


