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חומוס בפיתה? חומוס בשקית!
ייעודיות  אריזות  הצומח  החומוס  לשוק  מספקת   Aran
מיצרניות  הישראלית,  חברת שטראוס   עם  יחד  שפיתחה 
החומוס המובילות בעולם. מדובר בשקיות 5 ליטר אספטיות 
המיועדות למכונות מזיגה )דיספנסר( לממרח חומוס אספטי 
מאפשרות  האטומות  השקיות  המוסדי.  השוק  עבור 
לשווק חומוס טרי ללא חומרים משמרים, מקנות לו 
חיי מדף ארוכים ושומרות על הטעם ועל הערכים 
התזונתיים של הממרח, הנחשב למזון בריאות מוביל 

בארה"ב ובעולם.

 :aran-מהפכת הביו-פלסטיק ב
האריזה מתכלה והופכת לדשן

Aran היא מהמובילות בפיתוח אריזות ידידותיות לסביבה 
פריצת  על  החברה  הכריזה  לאחרונה   .BIB-ה בתעשיית 
ההופכת  חדשנית,  מתכלה  יריעה  עם השקת  נוספת  דרך 
השק  הטמנת  עם  המתחיל  בתהליך  טבעי  לקומפוסט 
מהנדסי  ידי  על  בתרכובת  ששולב  מיוחד  תוסף  באדמה. 
Aran, מאפשר לחיידקי האדמה לפרק את יריעת הפלסטיק 
ולפלוט אותה לקרקע כדשן אורגני בתוך שנתיים עד חמש 
שנים מהטמנתה. מהפכת הביו-פלסטיק מצטרפת למגוון 
 ,Aran-Biotech פתרונות אריזה ידידותיים לסביבה מבית
כגון שקיות למיכלים עבור מערכת "הום ביו-גז", שהופכת 

את הפסולת הביתית לגז בישול ולזבל אורגני.

היוגורט בריא, האריזה בריאה
לנוכח משבר האקלים, Aran האיצה את פיתוח המוצרים 
הירוקים המסייעים להגנה על כדור הארץ. צוות קיימות רב-
תחומי מפתח בחברה את יריעות הדור הבא, תוך הקטנת 
כמות חומר הגלם הנדרשת. דוגמה בולטת לכך היא אריזה 
 Aran-ב שפותחה  ליטר,   1,000 בשקי  ליוגורט,  ייעודית 
בשיתוף IBA הגרמנית עבור יצרנים כמו דנונה, יופלה ומולר. 
האריזה הגמישה מחליפה את מיכלי הנירוסטה ומפחיתה 
.)Carbon footprint( בכ-70% את טביעת הרגל הפחמנית

aran-ב ESG-2023: שנת ה
Aran נכנסת ל-2023 בתנופה גדולה בתחום הקיימות. כחלק 
 Environmental, Social( של החברה ESG-ממדיניות ה
and Governance(, ובמקביל לפיתוח מואץ של אריזות 
תומכות איכות סביבה, סיימה החברה להתקין על גג המפעל 
בישראל מערכת סולארית בשטח של כ-5,000 מ"ר )בתמונה 
משמאל(, המספקת כ-50% מתצרוכת החשמל של המפעל. 

במקביל, גם במפעל Aran Europe בעיר ויאדוליד שבספרד 
)בתמונה מימין( הותקנה מערכת סולארית על גג המבנה, 
שמספקת גם היא כ-40% מצריכת החשמל של המפעל. בכך, 
Aran עוברת לייצור חשמל ירוק מאנרגיית השמש, מפחיתה 
בכמחצית את כמות צריכת הפחמן שלה שלה ולוקחת חלק 

פעיל במאבק בהתחממות הגלובלית.

 PF: השק שמנצח את 
Flex-Crack-ה

נמצא  וכבר  שק ה-PF המהפכני של Aran הפך למסחרי 
בשימושם של יצרני מזון גדולים בעולם. לפני כשנה חשפה 
Aran את PF( PremiumFlex( – שק אספטי רב-שכבתי, 
ללא  ארוכים  למרחקים  דלילים  מזון  מוצרי  לשינוע  שנועד 
דיפון ויעיל במיוחד כנגד תופעת הFlex-Crack, המאתגרת 
את התעשייה מזה שנים. שק ה-PF מעניק תכונות משופרות 
של עמידות לטלטולים, גמישות והגנה על המוצר בהשוואה 
למוצרים קודמים תוך הפחתה של 27% בכמות חומר הגלם 
והגדלה של 20% בטווח השינוע – שילוב של חיסכון והגנה 

על הסביבה.

2023 בריאה ומוצלחת לכל לקוחותינו ושותפינו
 Happy new year!


