
 

 
 

תחילת סיום הרצת מתקן הייצור בקנדה ו על מודיעה וגיותנקסטפרם טכנול

 שלה תחליף החלבון הטבעוני ProteVin™של  מסחרי ייצור
 

 2022מתוך חמש לשנת   ההדרך הראשונאבן בכך משלימה החברה את 
 

בשבועות   ProteVin  של  אספקת הזמנות ראשונותבהשקה מסחרית והתחיל בצפויה ל החברה

,  גלובאליות ומותגים בינלאומיים מצויה במגעים עם חברות מזון ותוספי תזונהו, הקרובים

 בקווי המוצרים האלטרנטיביים שלהם  ProteVin  וחנים שילוב שלהב
 

במתקן הייצור בקנדה מהווה אבן דרך  ProteVinהתחלת הייצור המסחרי של ": , מסרבועז נוי, מנכ"ל נקסטפרם

ולמעשה עוברת משלב הפיתוח לשלב  ראשוני שסיימה להריץ מתקן חדש בהיקף תעשייתי רה,משמעותית עבור החב

, כשבשבועות הקרובים  2022המסחור. אבן דרך זו תאפשר לנו להשיג את אבני הדרך המסחריות הנוספות לשנת 

שוק המזון  . אבקות חלבון טבעוני לספורטאיםכחומר גלם ליצרני  של החלבון שלנו צפויה אספקה ראשונה

  ,ProteVin -ואנו צופים ביקושים גבוהים ל  מנוע הצמיחה העיקרי של תעשיית המזון העולמיתהאלטרנטיבי הוא 

בטעם ניטראלי  ו  עם ערך תזונתי כמו חלבונים מהחי  ,שהינו פתרון ייחודי לפיתוח מוצרי מזון אלטרנטיביים

 המאפשר שילוב בסוגי מזונות רבים." 

 

המפתחת   ,/TASE:NXFR))נקפר  נקסטפרם טכנולוגיות בע"מ  טק-ברת הפודח  –(  2022  יוניב  19  ,עילית  קנעםוי)

ורכיבי תזונה חדשניים  ,  (Non-GMOללא הנדסה גנטית ),  מבוסס שמרים,  תחליף חלבון טבעוני  ,™ProteVinאת  

היום  נוספים מבוססי שמרים   של    עלהודיעה  מסחרי  ייצור  ותחילת  בקנדה  הייצור  מתקן   ProteVinסיום הרצת 

 .תחליף החלבון הטבעוני שלה 

 

מתקן   ראשונות    ,הייצורהפעלת  מנות  של  מוצלח  וייצור  ההרצה  סיום  החלבון  לאחר  הדרך של  אבן  את  מהווים 

במקביל, החברה מתקדמת בתוכניתה האסטרטגית  .  2022מתוך חמש אבני דרך שהציבה החברה לשנת  הראשונה  

יצירת ביקושים וקבלת הזמנות   המשךאספקת הזמנות ראשונות שהתקבלו,  כולל  ,  2022ובהשגת יתר היעדים לשנת  

כושר הייצור של   ייצור ראשוני של עשרות טונות בשנה,    ProteVinנוספות והרחבת  לקנה מידה תעשייתי  מהיקף 

 .  2023שנת ב ,מאות טונות לשנהבהיקף של 

 

 נקסטפרם טכנולוגיותאודות 

פיתוח, בוסקת  טק הע-חברת פודהיא    /TASE:NXFR)נקסטפרם טכנולוגיות, הנסחרת בבורסה לני"ע בת"א )נקפר

של   ושיווק  חלבון  תחליייצור  תזונה  ופי  שמריםחדשניים רכיבי  מבוססי  וטבעוניים  פונקציונאליים  הנדסה ,  ללא   ,

  חלבון מן החי.ולשוק הצומח של תחליפי   התזונה, תוספי תזונהלשוק הלמגוון שימושים ( Non-GMO)  גנטית

  על ערך תזונתי, שהינו ב מבוסס שמרים,  טבעוניחלבון  תחליף  ,   ™ProteVinמוצר הדגל שמפתחת נקסטפרם הוא

מהחי  לחלבון  אמינו  )  הדומה  חומצות  גבוהה  ונ   EAA=53%, Leucine=9%, BCAA=21%פרופיל  עכלות 

PDCAAS=1)  חלבון צמחיהמאפיינים  טעם ניטרלי ללא טעמי לוואי  ו  .ProteVin™   מיועד למגוון הקטגוריות בשוק



 

 

מיליארד דולר    3.5  -ובכ   במונחי מוצרים סופייםמיליארד דולר    20  -בכ   , להערכת החברה,תחליפי החלבון הנאמד

ם את כוללי  ™ProteVin  -הרלבנטיים ל. השווקים 20%  -מעל לצמיחה שנתי של קצב    עםבמונחי חלבון אלטרנטיבי, 

. שוק הספורטאיםלו  Well Being  - שוק הלחלב ופורמולות אבקתיות לשוק התינוקות,  הבשר, תחליפי  התחליפי  שוק  

 .  2022שנת מחצית הראשונה של החברה נערכת למסחורו בארה"ב ב

נמכר בארה"ב מסוף  שמשמרים  מבוסס אסטקסנטין  חדשני  נוגד חמצון  ,  Astaferm®מוצר נוסף בשלבי מכירות הינו  

. כמו כן המוצר הושק ומופץ בקנדה , בשיתוף פעולה עם מותגים ותיקים ומובילים בשוק תוספי המזון בארה"ב2020

 . 2021מיולי 

 תאגיד הענק הבינלאומי בתחום השמרים.  Lallemand -אשר מוסחרו ל לחברה מוצרים נוספים

 www.nextferm.comלפרטים נוספים באתר החברה: 

 

 לפרטים נוספים:

 באואר -מירב גומא

054-4764979 

Meirav@bauerg.com 
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