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כמה מילים עלינו

יותר מספק פשוט, הוגו מציעה לכם שותפות לאורך זמן בישראל, תלווה אתכם מהשקת 

המוצר עד פיתוח משותף של טכניקות מכירה חדשניות וילך, אם ידרש, עד ליווי 

בהכשרת צוות עובדיכם.

אנו מטפחים את חוזקותינו, ידע צרפתי ללא תחרות, כלים מותאמים, שירות מעל 

המצופה ונסיון רב בליווי לקוחותינו אל הצלחתם.

על מנת להבטיח את האיכות הטובה ביותר, אנו החלטנו על בחירה ללא פשרה של 

חומרי הגלם שלנו.

אידיאלי עבור בתי מלון, מסעדות, בתי קפה, חנויות 
מכולות, סופרמרקטים...

מאז ומתמיד, הוגו פרנס מפתח מתכונים קרובים כמה שיותר למסורת הצרפתית תוך 

מתן עדיפות לאיכות הטעם של מוצרינו. אנו נאמנים לדרך הזאת אשר עונה היום על 

ציפיות הצרכנים המחפשים אחר הנאה, אותנטיות ובריאות. על מנת להשיג את המטרות 

האלו באופן יומיומי, אנו המצאנו כלים המדמים את התנועות המדויקות ביותר של אופה 

במהלך הלישה התעשייתית.

- מוצרי המאפייה שלנו הינם תוצאה של לישה והתפחה מדויקות המאפשרות להגיע לכל 

הניחוחות והטעמים המיוחדים - החתימה הייחודית של הלחמים שלנו.

- מספר שלבים איטיים שמאפיינים את ייצור מאפי החמאה שלנו אשר מבטיחים 

ניחוחות עשירים ואותנטיים המאפיינים את הוגו פרנס.

כשר פרווה
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הלחמים המסורתיים של הוגו הינם ייחודיים 
ואותנטיים. מיוחדים ביותר, עשויים מרכיבים טבעיים 

ועל פי מתכון מקורי מאזור הפירנאיים, אזור הררי 
בדרום צרפת בעל מסורת גסטרונומית של מאות 

שנים.

המותג הינו מילה נרדפת לזמן והתמדה. כל לחם 
דורש הכנה ארוכה מהלישה ועד לאפייה. הבצק תופח 

באיטיות, דבר אשר מאפשר לו לפתח את טעמו. 
מאחר והלחמים אפויים מראש בתנור מסורתי, החלק 

הלבן הפנימי של הלחם הופך להיות רך במיוחד ועטוף 
בשכבה פריכה ביותר.

28  28   784
יחידות 
לפי קרטון

קרטון לפי 
משטח

יחידות לפי 
משטח

3694136942

DEMI BAGUETTE TRADITION                           140 g.              
                        חצי בגט טרדיסיון

    י 784 יחידות במשטח - 28 קרטונים
מידות המשטח : 217*80*120 סמ׳

משקל : 220 ק״ג

    י 1680 יחידות במשטח - 28 קרטונים
מידות המשטח : 217*80*120 סמ׳

משקל : 235 ק״ג

י 28 יחידות בקרטון
מידות הקרטון : 28.9*39.8*59.9 סמ׳

משקל : 7.84 ק״ג

י 60 יחידות בקרטון
מידות הקרטון : 28.9*39.8*59.9 סמ׳

משקל : 8.4 ק״ג

BAGUETTE TRADITION                                     280 g.  
              בגט טרדיסיון

60  28   1680
יחידות 
לפי קרטון

קרטון לפי 
משטח

יחידות לפי 
משטח



100  56   5600
יחידות 
לפי קרטון

קרטון לפי 
משטח

יחידות לפי 
משטח

80 64  5120
יחידות 
לפי קרטון

קרטון לפי 
משטח

יחידות לפי 
משטח

52  28   1456
יחידות 
לפי קרטון

קרטון לפי 
משטח

יחידות לפי 
משטח

90  56   5040
יחידות 
לפי קרטון

קרטון לפי 
משטח

יחידות לפי 
משטח

35092

MIGNON BLANC    50 g.
                לחמנית מיניון
                                            

י 5120 יחידות במשטח - 64 קרטונים
מידות המשטח : 201 *80*120 סמ׳

משקל : 256 ק״ג

י 80 יחידות בקרטון
מידות הקרטון : 23.4*28.7*39.2 סמ׳

משקל : 4 ק״ג

13013

MINI CAMPAGNE    35 g.                      
                   מיני כפרי
  

    י 5600 יחידות במשטח - 56 קרטונים
מידות המשטח : 190*80*120 סמ׳

משקל : 196 ק״ג

י 100 יחידות בקרטון
מידות הקרטון : 25.2*29.6*39.6 סמ׳

משקל : 3.5 ק״ג

12768

DEMI BAGUETTE                                                130 g.
חצי בגט לבן

    י 1456 יחידות במשטח - 28 קרטונים
מידות המשטח : 207 *80*120 סמ׳

משקל : 189 ק״ג

י 52 יחידות בקרטון
מידות הקרטון : 26.2*39.6*59.6 סמ׳

משקל : 6.76 ק״ג

    י 5040 יחידות במשטח - 56 קרטונים
מידות המשטח : 190*80*120 סמ׳

משקל : 252 ק״ג

י 90 יחידות בקרטון
מידות הקרטון : 25.2*29.6*39.6 סמ׳

משקל : 4.5 ק״ג

26153

TRIO MINI PERENNES                                          50 g.
שלישיית מיני פרן



1010 5656  560 560
יחידות 
לפי קרטון

יחידות 
לפי קרטון

קרטון לפי 
משטח

קרטון לפי 
משטח

יחידות לפי 
משטח

יחידות לפי 
משטח

1010  56 56   560  560
יחידות 
לפי קרטון

יחידות 
לפי קרטון

קרטון לפי 
משטח

קרטון לפי 
משטח

יחידות לפי 
משטח

יחידות לפי 
משטח

5100251006

PAIN DE CAMPAGNE                                       600 g.
                לחם כפרי מלא
                                            

PAIN AUX CEREALES                                       600 g.
                לחם דגנים
                                            

י 560 יחידות במשטח - 56 קרטונים
מידות המשטח : 178*80*120 סמ׳

משקל : 336 ק״ג

י 560 יחידות במשטח - 56 קרטונים
מידות המשטח : 178*80*120 סמ׳

משקל : 336 ק״ג

י 10 יחידות בקרטון
מידות הקרטון : 52*22*33 סמ׳

משקל : 6 ק״ג

י 10 יחידות בקרטון
מידות הקרטון : 52*22*33 סמ׳

משקל : 6 ק״ג

5100451008

PAIN AUX TOMATES                        600 g.
לחם עגבניות

PAIN AUX OLIVES                                     600 g.
לחם זיתים

י 560 יחידות במשטח - 56 קרטונים
מידות המשטח : 178*80*120 סמ׳

משקל : 336 ק״ג

י 560 יחידות במשטח - 56 קרטונים
מידות המשטח : 178*80*120 סמ׳

משקל : 336 ק״ג

י 10 יחידות בקרטון
מידות הקרטון : 52*22*33 סמ׳

משקל : 6 ק״ג

י 10 יחידות בקרטון
מידות הקרטון : 52*22*33 סמ׳

משקל : 6 ק״ג





220 64   14080
יחידות 
לפי קרטון

קרטון לפי 
משטח

יחידות לפי 
משטח

60  48   2880
יחידות 
לפי קרטון

קרטון לפי 
משטח

יחידות לפי 
משטח

100 120  12000
יחידות 
לפי קרטון

קרטון לפי 
משטח

יחידות לפי 
משטח

90  48   4320    
יחידות 
לפי קרטון

קרטון לפי 
משטח

יחידות לפי 
משטח

28922

MINI CROISSANT PUR BEURRE           25 g.
מיני קרואסן חמאה

    י 14080 יחידות במשטח - 64 קרטונים
מידות המשטח : 202 *80*120 סמ׳

משקל : 352 ק״ג

י 220 יחידות בקרטון
מידות המשטח :  23.4*28.7*39.2 סמ׳

משקל : 5.5 ק״ג

23675

CROISSANT PUR BEURRE                                  80 g.
קרואסן חמאה

    י 2880 יחידות במשטח - 48 קרטונים
מידות המשטח : 166*80*120 סמ׳

משקל : 230 ק״ג

י 60 יחידות בקרטון
מידות המשטח : 25.2*29.6*39.6 סמ׳

משקל : 4.8 ק״ג

28371

    י 12000 יחידות במשטח - 120 קרטונים
מידות המשטח : 190*80*120 סמ׳

משקל : 360 ק״ג

י 100 יחידות בקרטון
מידות המשטח : 11.7*29.6*39.6 סמ׳

משקל : 3 ק״ג

MINI PAIN AU CHOCOLAT PUR BEURRE               30 g.                  
מיני מאפה שוקולד - חמאה

28381

PAIN AU CHOCOLAT PUR BEURRE                    80 g.                                                                     
מאפה שוקולד - חמאה

    י 4320 יחידות במשטח - 48 קרטונים
מידות המשטח : 202*80*120 סמ׳

משקל : 346  ק״ג

י 90 יחידות בקרטון
מידות המשטח : 31.3*29.8*39.8 סמ׳

משקל : 7.2 ק״ג

 חהספקה ללא תשלום בכל הארץ החל מהזמנה של 1500 ש״ח לפני מע״מ
אפשרות לערבב את המק״טים החל מקרטון אחד/מוצר  

מתחת ל-1500 ש״ח : הספקה בעלות של 200 ש״ח לפני מע״מ  



32  96   3072

240  56   13440
יחידות 
לפי קרטון

קרטון לפי 
משטח

יחידות לפי 
משטח

יחידות 
לפי קרטון

קרטון לפי 
משטח

יחידות לפי 
משטח

28393

MINI PAIN AUX RAISINS PUR BEURRE              35 g.                 
            מיני דניש צימוקים - חמאה
       

    י 13440 יחידות במשטח - 56 קרטונים
מידות המשטח : 194*80*120 סמ׳

משקל : 470 ק״ג

    י 3072 יחידות במשטח - 96 קרטונים
מידות המשטח : 194*80*120 סמ׳

משקל : 307 ק״ג

י 240 יחידות בקרטון
מידות המשטח : 25.6*29.8*39.8 סמ׳

משקל : 8.4 ק״ג

י  32 יחידות בקרטון
מידות המשטח : 15*29.8*39.8 סמ׳

משקל : 3.2 ק״ג

CROISSANT AMANDES PUR BEURRE             100 g.                   
קרואסן שקדים

22006



לחם קפוא

המאפים הצרפתיים מוכרים בזכות העלווה האוורירית, 
אחידות המראה ואיכות הטעם. ההצלחה הזאת קשורה 

לבחירת חומרי הגלם והרכיבים כמו גם בשימוש בתהליך 
טכנולוגי המכבד את גוון שלבי הייצור. מוצרים קפואים מוכנים 

לאפייה, כדי לחסוך לכם זמן, אין צורך בחדרי תפיחה או 
באנשי מקצוע. האפייה הישרה מהווה חידוש חשוב. הוגו מנצל 

את תהליך הייצור הזה באופן בלעדי. המאפים של הוגו יביאו 
כל יום ללקוחותיכם, הנאה ללא השוואה. מהיר וקל ליישום, 
הם מאפשרים הבטחת אפייה על פי בקשה לכל אורך היום.

מאפיית הוגו מציעה על קטלוג של כמה 
מאות מוצרים תוצרת צרפת: מאפי חמאה, 

עוגות, לחמניות, בגטים, לחמים שלמים.
ניתן להזמין את כל המוצרים האלא באופן 

מיוחד )כמות מינימלית: משטח(.

על פי בקשת לקוחותינו, מאפיית הוגו תטפל 
בכל הליכי היבוא מול משרד הבריאות, המכס 

וענייני הלוגיסטיקה עד לישראל.
הצעה זו תאפשר לכם לתת ללקוחותיכם 
מוצרים באיכות על )חומרי גלם מצוינים, 

מומחיות צרפתית( עם שירותה המצוין של 
מאפיית הוגו בישראל. 

קרואסני השוקולד עשויים מחמאה באיכות 
גבוהה. רק הכנה עם חמאה מסוגלת להביא 
לטעם הטוב ביותר של המאפים הצרפתיים. 
החמאה מבטיחה כי המאפים על בסיס בצק 

עלים יהיו דקים וקלים, בעלי צבע זהוב עם 
טעם חמאה עדין וטעים.

מאפים קפואים



מחלקת המאפייה מייצרת את כל מוצריה בצרפת.
אנו מייצרים מוצרי מאפיה קפואים על מנת לתת מענה  

לדרישות מערכות הפצה גדולות וכל סוגי המסעדות 
העומדות לשירות השוק הישראלי.

כל המוצרים עשויים מחומרי הגלם הטוב ביותר ומרכיבים 
איכותיים מאוד תוך שימוש בטכנולוגיות מתקדמות.

כך הוגו פרנסה וגו יכול להבטיח איכות גבוהה ולאורך זמן 
של מוצריה כמו גם יכולת מעקב ללא פשרה. הצוות שלנו 

ילווה אתכם בבחירתכם ויענה על כל ציפיותיכם. 

יתרונותיו של הקמח הצרפתי הינם שהוא מהווה מקור 
עשיר בחלבון צמחי: חלבון מייצר את מבנה הרקמות, 

מבטיח את גדילתן והתחדשותן. הוא מהווה כ-15% 
מהתרומה האנרגטית היומית. הרכב החלבון זהה בכל 

הלחמים, כ-9 גר/100 גר. הוא נוטל חלק חשוב לתרומה 
החלבון ממקור צמחי הנדרש. יתרון הפחמימות המורכבות: 

פרופיל הפחמימות של הלחם מאפשר לענות על 
ההמלצות הרשמיות )50-55% מהקלוריות יומיות אמורות 
להיות ממקור פחמימות(. קיימות גם המלצות להגדיל את 

התרומה בפחמימות מורכבות. ההרכב של סך הפחמימות 
בלחמים הינו של כ-55 גר'/100 גר. היבט האיכות של 

הפחמימות הינו גם מעניין: הם עשירים בעמילן )אפשרות 
ספיגה של 84% עד 97% על פי סוג הלחמים( ודלים 

בסוכרים פשוטים )<5% של סך הפחמימות(.

האופים הצרפתים מאוד מוערכים בחו"ל, לא 
רק בזכות המוניטין שלהם, אלא גם כי הם 

מייצגים ידע מבוסס על מסורת ארוכת דורות 
ועל הרכיבים האיכותיים ביותר. מגוון מורכב של 

קמח ללא תוספות וללא חומרים משמרים. 

לחם קפוא
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בשיטת יבוא ישיר מהיצרן
קבלו את התעריפים הטובים 

ביותר על המוצרים שלנו 
מצרפת, כולל הספקה

אריזה 
אריזות נייר וקופסאות פלסטיק 
כאופציה. סימון ורהיטי מכירה 

על פי בקשה

השכרה/מכירת ציוד
שיפור הציוד שלכם עם תנור/

מקפיא מקצועי. שותפות 
בלעדית עם המוביל הישראלי 

בתחום. שירות לקוחות 
מקצועי.

שיווק יעודי,
ביקורים וליווי תמידיימ. 

אופטימיזציה של נקודות 
המכירה וסיוע בגידול המחזור 

העסקי.

תעודת כשרות
כל המוצרים שלנו מקבלים 

אישור כשרות במקום כמו גם 
של הרבנות בישראל

אספקה חינם בישראל
משאיות קירור לכיוון: רשתות 

הפצה / מאפיות / מכולות / 
קייטרינג / בתי מלון / מסעדות 

/ קהילות / אולמי אירוח

    

הקבוצה אשר נוסדה בשנת 1962, 
מורכבת מחברות משפחתיות וגאה 

לספק ללקוחותיה מוצרים באיכות 
מעולה.

אנו מייצאים את התרבות 
האותנטית שלנו במאפייה 

הצרפתית למעל 70 מדינות בעולם.

הצוות שלנו הכולל מעל 5000 
פרטנרים ביותר מ-30 מפעלים 
ואתרים עזרו לחברתינו להפוך 

למובילה בתחומה.
אנו אוהבים אפייה ועושים את 

כל הנדרש על מנת להביא לכם 
מוצרים טעימים ואיכותיים עם 

שירות מעל המצופה.
ללקוחות שלנו מגיע הטוב ביותר.

במידה ותרצו מידע נוסף על 
החברה שלנו:

www.hugofrance.co.il

כשר פרווה
ללא חשש חדש

באישור הרבנות
הראשית לישראל
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SHOW ROOM ISRAEL : Arena Mall Floor 1 - Ha-Shunit 2, Herzliya Pituah 

contact@hugofrance.com - www.hugofrance.com


