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It's never been easier to prepare...
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Miluot Ind. Zone (south)
Factory and O�ce: Mailing:

Tel: +972-4-8758780 
Fax: +972-4-8772429

P.O.Box: 2420, 29056, kiryat yam, Israel 
e-mail: info@kahan.co.il     
web: www.kahanfood.com     

J. Kahan LTD.

About J.Kahan LTD
The J.Kahan Company was founded in 1938. Its principal activities are the development and production of 
powders for simple and quick preparation of foods and drinks, sold under the labels “Kahan’s” “Shavit”, Elzan” 
and “Kreative”. Kahan is considered to be one of the leading food companies in Israel. Our secrets of success 
are the care we take in using only high-quality ingredients; the use of modern equipment and an automatic 
production system; the training of our professional and skilled sta� and a reliable and e�cient marketing 
system, that nurtures our family of retail and institutional clients. 
Our products are certi�ed kosher by the Ultra-Orthodox Group [Haredi Eda] of Jerusalem.

Kahan serves as the producer of home products for large Israeli companies and works cooperatively with 
them in developing and overseeing product lines. Kahan's food products are exported to many countries in 
Europe, to the United States, to South Africa, and others.
products with the O.U certi�cation can be ordered for export purposes.

Developing Product Lines 
The Kahan Co. places its expertise and experience at the service of clients or manufacturers who are 
interested in innovative solutions, including developing their private label products. Kahan assists from the 
stage of developing the product, to laboratory tests, packaging solutions, graphic design, and production 
in its modern, up-to-date and automated facility, to the stage of packing and shipping.

Quality Assurance 
The J.Kahan Co. emphasizes its policy, Commitment to Excellence, from the beginning of the process to 
select its raw materials, to its precise quality control systems during production, and so guarantees to you, 
our customer, a high-quality product, on time.
Kahan meets international quality standards: ISO 9001, ISO 22000, G.M.P and  H.A.C.C.P.

Packaging Services  Are you looking for packaging solutions? We're the address!
Our production system includes a broad range of automatic packaging equipment: �lling machines and 
hand capping; �lling machines and semi-automatic pneumatic capping; and automatic �lling and capping 
machines; �lling machines with automatic feed; loading and unloading tables, combining labeling 
machines; and sleeving machines that provide solutions for every type of packaging existing today.
Join our hundreds of customers who enjoy our packaging services.
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שיבולת שועל בטעמים

Flavored Instant Oatmeals

תבשילים להכנה מהירה

Quick Preparation Side Dishes

ממתיקים דיאט וקינוחי שייקר

Diet Sweeteners & Shaker Desserts

מוצרים ללא גלוטן

Gluten Free Products













חלבי חלבי





חלבי

חלבי















 Quick Preparation Side Dishes

תבשילים
להכנה מהירה

KI4025

Mashed Potato in Hot Cup
Kosher Parve
Net Wt. 80 gr.
12 units in carton

פירה במנה חמה
כשר פרווה

משקל נקי 80 גרם
12 יח‘ בקרטון

KI4026

Couscous in Hot Cup
Kosher Parve
Net Wt. 80 gr.
12 units in carton

קוסקוס במנה חמה
כשר פרווה

משקל נקי 80 גרם
12 יח‘ בקרטון





Flavored Instant Oatmeals Flakes

שיבולת שועל
אינסטנט בטעמים

KI8004

פתיתי שיבולת שועל
קלאסי במנה חמה

כשר פרווה
משקל נקי 150 גרם

12 י“ח בקרטון

Instant Oatmeal Flakes
Maple & Sugar in Hot Cup
Kosher Parve
Net Wt. 150 gr.
12 units in carton

KI8005

פתיתי שיבולת שועל
מייפל וסוכר במנה חמה

כשר פרווה
משקל נקי 150 גרם

12 י“ח בקרטון

KI8006

Instant Oatmeal Flakes
Cinnamon & Sugar in Hot Cup
Kosher Parve
Net Wt. 150 gr.
12 units in carton

פתיתי שיבולת שועל
קינמון וסוכר במנה חמה

כשר פרווה
משקל נקי 150 גרם

12 י“ח בקרטון

Instant Oatmeal Flakes
Classic in Hot Cup
Kosher Parve
Net Wt. 150 gr.
12 units in carton









Gluten Free Products

סדרת מוצרי
ללא גלוטן

Pancakes
Gluten Free
Kosher Parve
Net Wt. 400 gr.
12 units in carton

פנקייקס
ללא גלוטן
כשר פרווה

משקל נקי 400 גרם
12 י“ח בקרטון

Chocolate Balls
Gluten Free
Kosher Parve
Net Wt. 500 gr.
12 units in carton

כדורי שוקולד
ללא גלוטן
כשר פרווה

משקל נקי 500 גרם
12 י“ח בקרטון

Vanilla Cake
Gluten Free
Kosher Parve
Net Wt. 560 gr.
12 units in carton

עוגת וניל
ללא גלוטן
כשר פרווה

משקל נקי 560 גרם
12 י“ח בקרטון

עוגת שוקולד
ללא גלוטן
כשר פרווה

משקל נקי 560 גרם
12 י“ח בקרטון

Chocolate Cake
Gluten Free
Kosher Parve
Net Wt. 560 gr.
12 units in carton

GLUTEN FREE

משקל נקי
∞∂µ גר‘

טבעיים בלבדרכיבים

ללא גלוטןתערובת להכנת עוגהעוגת וניל

GLUTEN FREE

משקל נקי
∞∂µ גר‘

טבעיים בלבדרכיבים

ללא גלוטןתערובת להכנת עוגהעוגת שוקולד

GLUTEN FREE

משקל נקי
∞∞¥ גר‘

טבעיים בלבדרכיבים

ללא גלוטןתערובת להכנת קינוחפנקייקס

GLUTEN FREE

משקל נקי
∞∞µ גר‘

טבעיים בלבדרכיבים

ללא גלוטןתערובת להכנה ללא אפיהכדורי שוקולד



Falafel Balls
Gluten Free
Kosher Parve
Net Wt. 180 gr.
24 units in carton

כדורי פלאפל
ללא גלוטן
כשר פרווה

משקל נקי 180 גרם
24 י“ח בקרטון

Pizza Base
Gluten Free
Kosher Parve
Net Wt. 200 gr.
24 units in carton

בסיס לפיצה
ללא גלוטן
כשר פרווה

משקל נקי 200 גרם
24 י“ח בקרטון

Potato Pancake
Gluten Free
Kosher Parve
Net Wt. 170 gr.
24 units in carton

לביבות לטקס
ללא גלוטן
כשר פרווה

משקל נקי 170 גרם
24 י“ח בקרטון

קרם לזיגוג עוגה
ללא גלוטן
כשר פרווה

משקל נקי 250 גרם
24 י“ח בקרטון

Cake Frosting
Gluten Free
Kosher Parve
Net Wt. 250 gr.
24 units in carton

GLUTEN FREE

משקל נקי
∞∏± גר‘

טבעיים בלבדרכיבים

ללא גלוטןתערובת להכנת פלאפלפלאפל

GLUTEN FREE

משקל נקי
∞∞≥ גר‘

טבעיים בלבדרכיבים

ללא גלוטןתערובת להכנת בסיס לפיצהבסיס פיצה

GLUTEN FREE

משקל נקי
∞∑± גר‘

טבעיים בלבדרכיבים

לטקס
ללא גלוטןתערובת להכנת לביבות

GLUTEN FREE

משקל נקי
∞µ≥ גר‘

טבעיים בלבדרכיבים

ללא גלוטןתערובת להכנת זיגוג לעוגהקרם זיגוג


