
ล ำดับที ช่ือสินค้ำ รูปภำพ 

1 California Select Farms  
Low Moisture Part Skim Mozzarella/ Cheddar/ 
Provolone Cheese - Feather Shredded (80:10:10) 
แคลิฟอร์เนีย ซีเล็ค ฟำร์ม  ชีสผสม  
สัดส่วน พำร์ท สกิม มอสซำเรลล่ำชีส, เชดดำร์ชีส 
และ โปรโวโลน (80:10:10) 

2 Feather Shredded Low-Moisture Part-Skim 
Mozzarella Cheese 
พำร์ท สกิม มอสซำเรลล่ำชีส (แบบขูด) 
มี 2 แบรนด์  
-นอร์ท บีช พาร์ท สกิม มอสซาเรลลา่ชีส (แบบขดู) 
-มอนเทอเรย์ ฟำร์ม พาร์ท สกิม มอสซาเรลลา่ชีส 
(แบบขดู) 

 
 
 
 
 
 
 
มอสซำเรลล่ำชีส แบบพร่องมันเนย 

3 Famous North Beach Italian Style Whole Milk 
Mozzarella Cheese 
นอร์ท บีช โฮล มิลล์ มอสซำเรลล่ำชีส  

 
 
 
 

มอสซำเรลล่ำชีส แบบเต็มมันเนย 

4 Mild Cheddar Cheese 
มำยด์ เชดดำร์ชีส (เชดดำร์ชีส รสอ่อน) 
มี 2 แบรนด์ 
-แคลิฟอร์เนีย ซีเล็ค ฟาร์ม  
- มอนเทอเรย์ ฟาร์ม 

 
 
 

5 California Select Farms American Cheese   
แคลิฟอร์เนีย ซีเล็ค ฟำร์ม สไลด์ อเมริกันชีส 
(ชีสแผ่น, สีเหลือง) 

6 Regent Cream Cheese 
รีเจ้นท์ ครีมชีส   

ชีสแคลิฟอร์เนียท่ีขายโดยบริษัทแมคโคร 
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ล ำดับที ช่ือสินค้ำ รูปภำพ 

1 North Beach Low Moisture Part Skim Mozzarella/ 
Cheddar/ Provolone Cheese - Feather Shredded 
(80:10:10) 
นอร์ท บีช ชีสผสม  สัดส่วน พำร์ท สกิม มอสซำเรลล่ำ
ชีส, เชดดำร์ชีส และ โปรโวโลน (80:10:10) 

2 North Beach Part-Skim Mozzarella Cheese 
นอร์ท บีช พำร์ท สกิม มอสซำเรลล่ำชีส 

 
 
 
มอสซำเรลล่ำชีส แบบพร่องมันเนย 

3 Famous North Beach Italian Style Whole Milk 
Mozzarella Cheese 
นอร์ท บีช โฮล มิลล์ มอสซำเรลล่ำชีส  

 
 
 

มอสซำเรลล่ำชีส แบบเต็มมันเนย 

4 Cheswick Mild Cheddar Cheese 
เชสวิค มำยด์ เชดดำร์ชีส (เชดดำร์ชีส รสอ่อน) 
มี 2 สี สีขำว และสีเหลือง 

 
 
 

5 Cheswick Sharp Cheddar Cheese 
เชสวิค ชำร์ป เชดดำร์ชีส  
(เชดดำร์ชีส รสจัด, สีเหลือง) 

6 Cheswick Monterey Jack Cheese* 
เชสวิค มอนเทอเรย์ แจ๊ค ชีส*  
 

7 Cheswick American Cheese 
เชสวิค สไลด์ อเมริกันชีส 
(ชีสแผ่น มี 2 สี สีขำว และสีเหลือง) 

ชีสแคลิฟอร์เนียท่ีขายโดยบริษัท ฟู้ด แกลเลอร่ี 
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* มอนเทอเรย์ แจ๊ค ชีส วตัถดิุบบงัคบั ในอาหารจานหลกั 



ล ำดับที ช่ือสินค้ำ รูปภำพ 

1 California Premium 
แบรนด์ แคลิฟอร์เนีย พรีเม่ียม 
• มอนเทอเรย์ แจ๊ค ชีส * 
• มอสซำเรลล่ำ ชีส 
• มำยด์ เชดดำร์ ขีส 
• ชำร์ป เชดดำร์ ชีส 
• จำลำพิโน แจ๊ค ชีส (ชีสผสมพริกจำลำพิโน) 
 
 
 

ชีสแคลิฟอร์เนียท่ีขายโดยวิลล่า มาร์เก็ต 

ล ำดับที ช่ือสินค้ำ รูปภำพ 

1 ผลิตภัณฑ์นมพำสเจอร์ไรท์ ESL  
(Extended Shelf Life) 
นมที่ผ่ำนกระบวนกำรฆ่ำเชือ้ แบบอัลตร้ำ พำสเจอร์ไรท์  
ท ำให้สำมำรถเก็บได้นำน 85 วัน จำกวันผลติ 
หลงัจากเปิดทาน ควรเก็บนมพาสเจอร์ไรท์ ESL แช่เย็นและ
รับประทานภายใน 7-10 วนั  
 

• นมสด เต็มมันเนย 
• นมพร่องมันเนย (2% reduced fat milk) 
• นมปรำศจำกไขมัน (Nonfat milk) 
 

นมแคลิฟอร์เนียท่ีขายโดยวิลล่า มาร์เก็ต 
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* มอนเทอเรย์ แจ๊ค ชีส วตัถดิุบบงัคบั ในอาหารจานหลกั 


