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 הצמחיים ה בשוק תחליפי הבשרתנוכחומרחיבה את כיל 

  הצומח במהירות תחליפי הבשר מיליון דולר בהרחבת יכולותיה בשוק 20-להשקיע כ צפויהכיל 

של גלובלית מובילה  יצרנית, (TASE :ICL-ו NYSEכיל ) – 2019באוקטובר,  15תל אביב, ישראל, 

של  מו"פ ההייצור ויכולות  כושרכי היא מתכננת להרחיב את  הודיעה היוםמיוחדים,  וכימיקליםמינרלים 

ROVITARIS® ,.טכנולוגיית החלבון החלופי שלה לשוק תחליפי הבשר 

ה של בפיתוח ואספק , כיל מובילהמיליון דולר 600והכנסות שנתיות של  שנות ניסיון 80עם מעל 

העמדה המובילה של כיל . מזון ללקוחות ברחבי העולםרכיבי של ובעלי ערך מוסף פתרונות חדשניים 

, של החברה מו"פהייצור והבשוק רכיבי המזון הפונקציונאליים ממנפת את הרשת הגלובלית של מתקני 

 .לפוספטהאינטגרציה האנכית וכן את 

ROVITARIS®  ,מאלרגנים.  נקי ,תומכת בייצור מזון על בסיס צמחיההיא טכנולוגיה שפותחה על ידי כיל

כדי לשפר  דגיםבשר, עוף או  של תחליפיהמוצר מאופיין בעמידות מצוינת וניתן להתאימו לכל יישום 

הוא  ®ROVITARISבאופן משמעותי את הטעם והמרקם. אחד היתרונות המרכזיים של טכנולוגיית 

ש הגמיש שלה בשילוב עם מגוון רחב של מקורות חלבון צמחי. כיל ממשיכה לפתח מקורות חלבון השימו

 דשהחברה עומדת לבצע בעתיהשקות והרחבות קווים  .עבור לקוחותיה מוצריהחדשים ולבדל את 

חלבונים התיק המוצרים של החברה בתחום , אשר ירחיבו את תערובות במרקם פירוריכוללות הקרוב 

 קטניות )אפונה ופול(.המבוססי 

א ר על בסיס צמחי שלמעשה ללייצר תחליפי בש, יצרני מזון יכולים ®ROVITARISבאמצעות טכנולוגיית 

. הגמישות של הטכנולוגיה מאפשרת ליצור המוצרים המקבילים המיוצרים מבשרלבין  םניתן להבחין בינ

המבורגרים, נקניקיות, נקניקים, מספקת פתרונות ל ®ROVITARISטעם מותאמים. מאפייני יישומים ו

ניים וצמחוניים ועבור לקוחות טבעוניים, צמחחדשניים נגיסי ואצבעות דג, ומספקת פתרונות חלבון חלופי 

 למחצה.

 4 העולמי הסתכם ביותר מ, שוק תחליפי הבשר נתוני מחקרים שונים של ענף המזון העולמיעל פי 

. לאחר חתימה 9%מעל עד ל 7%של  בשיעור שנתי ממוצעלצמוח וצפוי  2018מיליארד דולר בשנת 

שוקי מפתח גלובליים לרבות אירופה, צפון  מספרעל הסכמי אספקה חדשים עם שותפים ולקוחות ב

המתאפיין  מיליון דולר בהרחבת יכולותיה בשוק זה 20-אמריקה ודרום אמריקה, כיל צפויה להשקיע כ

 .בצמיחה מהירה

 ןה יכולות התאמה ותגובה מהירה: "מסר, של כיל פוספטהפתרונות חטיבת עופר ליפשיץ, נשיא 

מאפשרת ליצרנים  ®ROVITARISהמפתח שלנו לשירות הלקוחות של כיל. כטכנולוגיה מובילה בשוק, 

 יישומים מלהיבים חדשים".לתוך הרחבת פיתוח המוצרים שלהם  לענות על צרכי הלקוחות

 .www.iclfood.comמכיל, בקרו באתר  לקבלת מידע נוסף על פתרונות חלבון חלופי

 אודות כיל

כיל היא יצרנית גלובלית מובילה של מינרלים וכימיקלים מיוחדים המפעילה שרשרות ערך של ברום, 

 איכותייםמפיקה חומרי גלם מנכסי מינרלים  החברהאשלג ופוספט במודל עסקי משולב וייחודי. 

תמשת בידע תעשייתי וטכנולוגי לפיתוח מוצרים בעלי ערך מוסף ללקוחות בשווקים חקלאיים ומש
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ותעשייתיים מרכזיים ברחבי העולם. כיל מתמקדת בחיזוק מעמדה המוביל בכל שרשרות הערך 

ולגוון את סל המוצרים והפתרונות החדשניים  בסספעילותה. בנוסף, החברה מתכננת ל יבתהעומדות בל

ה לחקלאות תוך מינוף יכולותיה הקיימות והידע האגרונומי העומד לרשותה, וכן באמצעות שהיא מציע

ארבע חטיבות עסקיות: ב מתבצעתכיל פעילות הסביבה הטכנולוגית המתקדמת הקיימת בישראל. 

 -מוצרים תעשייתיים )שרשרת הערך של ברום ועסקים משלימים(, אשלג, פתרונות פוספט )שרשרת ה

5O2P מניות כיל רשומות בבורסה לניירות ערך בניו יורק ובבורסה לניירות חדשניים לחקלאות( ופתרונות .

(. החברה מעסיקה TASE :ICL - ובבורסת תל אביב  ,NYSE – ערך בתל אביב )סימול בבורסת ניו יורק

 לר. מיליארד דו 5.6-הסתכמו ב 2018, והכנסותיה לשנת ברחבי העולםעובדים  11,000-יותר מ

 .group.com-www.icl – למידע נוסף, בקרו באתר האינטרנט של החברה ב
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