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Better Juice מיליון דולר  8בגובה  גייסה השקעה 

 
 ית הפחתת הסוכר במיציםטכנולוגי תהליך המיסחור של, יניע את iAngels קרן ההון סיכון , בהובלתהגיוס

 

Better Juice   בשלב זה – הקיימים בפריהסוכרים סוגי כל  להפחתתמוכחת  הטכנולוגי פיתחהש בעולם החברה הראשונההיא 

 את .)סיד( סבב המימון הראשוניכחלק ממיליון דולר  8 . היום, החברה מודיעה על גיוס של מיצים טבעייםהטכנולוגיה מותאמת ל

 Maverick  המשקיעים:את  תא כולליוה מויאל,-בניהולן של מור אסיא ושלי הוד "iAngels" הון הסיכוןהקרן  הובילה ההשקעה

ventures Israel , Food Tech Lab TFTL –  ,קבוצת משקיעים ספרדית המורכבת מבכירי תעשיית המיצים העולמיתThe 

Kitchen Hub   קבוצת האנג'ליות ורשות החדשנות קבוצת שטראוסבבעלות NEOME 'ו , קבוצת שסטוביץ- Semillero 

 האמריקני. 

 

לצורך המרת פרוקטוז, גלוקוז  אנזימיםעושה שימוש בפותחה בשיתוף האוניברסיטה העברית, ו  Better Juiceהטכנולוגיה של 

, ואינה עושה שימוש בלתי ניתנות לעיכולנוספות ביוטיים ולמולקולות -לסיבים תזונתיים פרה )רכיבי הסוכר בפרי( סוכרוזו

, שבפרי מכלל הסוכרים 80%עד של מותאמת אישית מאפשרת הפחתה  נולוגיה. הטכnon-GMO טכנולוגיה - הנדסה גנטיתב

בהיקף ראשוני  מסחור פיילוט ביצעה Better Juice, 2021בינואר  .מעודנתבעל מתיקות ו מופחת סוכר ומאפשרת הפקת מוצר

 י עם ספקית מיצי התפוזים הגדולה בעולם, ציטרוסוקו הברזילאית. טגבזכות שיתוף הפעולה האסטר ,ליטר 200של 

ולהרחבת צוותי המכירות והשיווק לטובת שלב  בקנה מידה מלא ראשון לבניית מפעל ייצור Better Juiceההשקעה תשמש את 

  מיליון דולר בשנה. 50 -כמכירות של  , ולהיקף400כושר הייצור של החברה פי  ויביא להגדלתבישראל המפעל יוקם  .המיסחור

 

על השתתפותן של קרנות הון סיכון וחברות מוצרי "אנו שמחים ונרגשים  : Better Juiceד"ר ערן בלצ'ינסקי, מייסד ומנכ"ל 

צריכה מהשורה הראשונה בעולם בסבב הגיוס הנוכחי. ההשקעה מהווה הבעת אמון משמעותית בחזון החברה וביכולתה של 

קוש הגובר למוצרים מופחתי סוכר.  ההשקעה תהווה מנוע צמיחה להיקף פעילות החברה, בין היתר על הטכנולוגיה לתת מענה לבי

 גלידות, שתייה קלה וריבות".ידי התאמת הטכנולוגיה להפחת סוכר ב

 

"בתעשיית המשקאות יש צורך משמעותי  : Better Juice-גלי ירום, שותפה מייסדת, סמנכ"לית התפעול והפיתוח העסקי ב

 לשוק בתוך חודשים ספורים בלבד". ההשקעה הנוכחית תאפשר הגעה ,ית בצורה יעילה את הסוכרלהפח

 

מהפכת צפויה להוביל את   Better Juiceשל  ייחודיתטכנולוגיה הה" :iAngels-מור אסיה, מנכ"לית ושותפה מייסדת ב

בתחום מזון  iAngel -פרוטפוליו ההשקעות שלנו בועם  עם החזון החברה משתלביםהידע והטכנולוגיה של . הפחתת הסוכר

יצרה שותפויות יוצאות דופן עם חברות משקאות מובילות והיא סוללת את הדרך למוצרים טובים ובריאים  Better Juiceהעתיד. 

 יותר".

https://www.iangels.com/
https://www.iangels.com/
https://www.iangels.com/


 

 

 
 

 סע של שטראוס גאה לקחת חלק במ" וחבר דריקטוריון החברה: The Kitchenאמיר זיידמן, סמנכ"ל הפיתוח העסקי של 

Better Juice החברה מעידות על יכולתה לתת מענה לאתגר עצום עמו  אבני הדרך הטכנולוגיות והמסחריות שהשיגההיווסדה. מ

 אתגר צריכת היתר של סוכר".  –האנושות מתמודדת 

 

 

 

 

 

 לפרטים נוספים ניתן לפנות אל:

 

 דניאלה פין
 מנהלת תחום קשרי משקיעים

 03-6752545-טלפון 
Daniella.finn@strauss-group.com 

group.com-www.strauss 
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