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ממרחים
ממרח תמרים 450גרם
ריבת חלב אמיתי 400גרם
ריבת חלב בטעם שמנת 400גרם
ריבת חלב בטעם שוקולד 400גרם
קונפיטורה תות 340גרם
קונפיטורה משמש 340גרם
קונפיטורה דובדבן 340גרם
קונפיטורה שזיפים 340גרם
קונפיטורה אוכמניות 340גרם
מעדן פרי תות שדה  280גרם
מעדן פרי משמש  280גרם
מעדן פרי דובדבן  280גרם
מעדן פרי אוכמניות  280גרם
ריבת משמש  370גרם
ריבת תות שדה  370גרם
ריבת פירות יער  370גרם
סדרה כחולה  -אגוזים ושקדים לאפייה
בוטנים טחונים 100גרם
שקדים טחונים 100גרם
אגוזי מלך טחונים 100גרם
שקדים מולבנים פרוסים 100גרם
אגוזי מלך גרוסים 100גרם
שקדים מולבנים גרוסים 100גרם
שקדים מולבנים שבבים 100גרם
שקדים מולבנים שלמים 100גרם
גרעיני חמניה קלופים 100גרם
גרעיני דלעת קלופים 100גרם
אגוזים טחונים 250גרם
שקדים טחונים 250גרם
פיסטוק מקולף 80גרם
קשיו גרוס 100גרם
שקדים מולבנים פרוסים 250גרם
שקדים מולבנים שבבים 250גרם
אגוזי מלך 200גרם
שקדים טבעי 200גרם
אגוזי פקאן 200גרם
אגוזי מלך 100גרם
שקדים טבעי 100גרם
אגוזי פקאן 100גרם
פקאן מסוכר 100גרם
צנובר 80גרם
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תבלינים
קטניות סלקטד
קטניות
מוצרי עזר לאפייה
פלפל שחור טחון 70גרם צנצנת
חומוס גדול סלקטד 500גרם
חומוס גדול 1ק''ג
אבקת אפיה עשיריות
פלפל שחור גרוס 70גרם צנצנת
שעועית לבנה סלקטד 500גרם
שעועית לבנה 1ק''ג
פרג טחון 100גרם
קינמון 80גרם צנצנת
עדשים ירוקות סלקטד 500גרם
אפונה ירוקה 1ק''ג
קוקוס טחון 100גרם
כמון 80גרם צנצנת
עדשים אדומות סלקטד 500גרם
פופקורן 1ק''ג
שומשום 100גרם
כורכום 80גרם צנצנת
פופקורן סלקטד 500גרם
עדשים אדומות 1ק''ג
קוקוס 400גרם
פפריקה מתוקה 80גרם צנצנת
כוסמת סלקטד 500גרם
עדשים ירוקות 1ק''ג
שומשום 400גרם
פפריקה חריפה 80גרם צנצנת
שעועית אדומה סלקטד 500גרם
חומוס לבן ענק 1ק''ג
אבקת סוכר 100גרם
פפריקה מרוקאית בשמן 80גרם
אפונה סלקטד 500גרם
שעועית ארגנטינאית 1ק''ג
פרג טחון 100גרם
אבקת שום 80גרם צנצנת
בורגול סלקטד 500גרם
כוסמת 1ק'ג
סוכר וניל עשיריות
מלח לימון 150גרם צנצנת
שעועית מעורבת סלקטד 500גרם
חומוס גדול 500גרם
קורנפלור 500גרם
אורגנו 35גרם צנצנת
חומוס לבן ענק סלקטד 500גרם
שעועית לבנה 500גרם
קורנפלור 200גרם
כוסברה 80גרם צנצנת
שעועית בובס סלקטד 400גרם
שעועית אדומה 500גרם
ג'לטין טהור 25גרם
גריל עוף 80גרם צנצנת
שומשום סלקטד 400גרם
אפונה 500גרם
סודה לשתיה 50גרם בקרטונית
תבלין לסטייק 80גרם צנצנת
קינואה סלקטד 500גרם
פופקורן 500גרם
תמצית אפיה וניל
סודה לשתיה 150גרם צנצנת
אורז פרסי סלקטד 500גרם
עדשים אדומות 500גרם
תמצית אפיה רום
פלפל לבן 70גרם צנצנת
אורז מלא סלקטד 500גרם
עדשים ירוקות 500גרם
קליפות הדרים מסוכרות 80גר
ציפורן טחון 50גרם צנצנת
אורז יסמין סלקטד 500גרם
כוסמת 500גרם
דובדבנים מסוכרים 80גרם
ציפורן שלם 40גרם צנצנת
אורז בסמטי סלקטד 500גרם
שעועית מעורבת 500גרם
נטיפים בטעם שוקולד 300גרם
אבקת בצל 80גרם צנצנת
אורז פרסי סלקטד 1ק'ג
חומוס לבן ענק 500גרם
נטיפי שוקולד אמיתי 250גרם
עלי דפנה 10גרם צנצנת
חומוס גדול סלקטד 1ק'ג
שעועית בובס 400גרם
סוכר חום 1ק'ג
שבבי בצל 50גרם צנצנת
שעועית לבנה סלקטד 1ק'ג
קמח תירס 400גרם
סוכר דמררה צנצנת 1ק'ג
שבבי שום 50גרם צנצנת
פול גדול 400גרם
קקאו 150גרם
גבישי שום 80גרם צנצנת
אורזים
שעועית לוביה 400גרם
קקאו 200גרם בשקית
פלפל אנגלי 50גרם צנצנת
אורז מלא 1ק''ג
שעועית שחורה 500גרם
קקאו 500גרם בשקית
זעתר 50גרם צנצנת
אורז פרסי 1ק''ג
שעועית ארגנטינאית 500גרם
שוקו של מיה 500גרם בשקית
תבלין לפיצה 80גרם צנצנת
אורז פרסי עממי 1ק''ג
עדשים שחורות בלוגה 500גרם
פודינג וניל 85גרם
גריל דג 80גרם צנצנת
אורז בסמטי 1ק''ג
עדשים מנומרות  500גרם
פודינג שוקולד 85גרם בד'ץ
גריל בשר 80גרם צנצנת
אורז ריזוטו עגול 1ק''ג
קינואה אדומה 500גרם
ג'לי תות 90גרם
אבקת קארי 80גרם צנצנת
אורז יסמין 1ק''ג
קינואה שחורה 400גרם
ג'לי משמש 90גרם
חוואיג' תימני 50גרם צנצנת
קינואה מעורבת 400גרם
פודינג וניל 1ק'ג
תבלין לקבב 50גרם צנצנת
תערובת קדירה לקט לחמין 600ג
סוכר דמררה שקית 1ק'ג
תבלין לקציצות 50גרם צנצנת
תערובת קדירה לקט הכפר 600ג
תבלין על האש 50גרם צנצנת
קינואה 1ק''ג
שמן זית כתית מעולה 750מ'ל
זנגויל 50גרם צנצנת
קינואה 500גרם
שמן זית למאור 1ליטר בד''ץ
אגוז מוסקט טחון 70גרם צנצנת
פשתן 450גרם
צ'ילי גרוס 70גרם בצנצנת
שעועית מש 500גרם
פלפל שחור 50גרם שקית
זרעי צ'יה  200גרם
קינמון 80גרם שקית
כמון 80גרם שקית
כורכום 80גרם שקית
פפריקה מתוקה 80גרם שקית
פפריקה חריפה 80גרם שקית
אורגנו 20גרם שקית
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תבלינים-המשך
אבקת שום 80גרם שקית
מלח לימון 80גרם שקית
פלפל לבן 50גרם שקית
גריל עוף 80גרם שקית
שבבי בצל 30גרם שקית
שבבי שום 50גרם שקית
גבישי שום 80גרם שקית
סודה לשתיה 80גרם שקית
פלפל שחור גרוס 50גרם שקית
פפריקה מרוקאית בשמן 80גרם
זעתר 50גרם שקית
תבלין לפיצה 80גרם שקית
גריל דג 80גרם שקית
אבקת בצל 80גרם שקית
חוואיג' תימני 50גרם שקית
גריל בשר 80גרם שקית
אבקת קארי 80גרם שקית
תבלין על האש 50גרם שקית
ציפורן שלם 40גרם שקית
צ'ילי גרוס 50גרם שקית
פלפל שחור 300גרם צנצנת
פפריקה מתוקה 300גרם צנצנת
כמון 300גרם צנצנת
כורכום 300גרם צנצנת
אבקת שום 300גרם צנצנת
פפריקה מרוקאית בשמן 300גר
מלח לימון 500גרם צנצנת
סודה לשתיה 600גרם צנצנת

פיצוחים
גרעיני חמניה קלויים 150גרם
גרעיני דלעת קלויים 200גרם
בוטנים קלויים 200גרם
פיסטוק חלבי 150גרם
קשיו 200גרם
שקדים קלויים 200גרם
גרעיני אבטיח 200גרם
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חטיפים מלוחים
סוכריות ללא סוכר
סוכריות ג'לי
פירות יבשים
מארז פופסים ברבקיו 35גרם
סוכריות מנטה ללא סוכר 80גרם
מאגדת ג'לי חנוכה 200גרם
תמרים 200גרם
מארז פופסים פיקנטי 35גרם
סוכריות לימון ללא סוכר 80גרם
סוכריות ג'לי חנוכה  25גרם
תמרים 400גרם
מארז פופסים פיצה 35גרם
סוכריות תפוח דובדבן ללא סוכר 80
סוכריות ג'לי 100גרם  -סגול
חמוציות חתוכות 150גרם
מארז פופסים בצל 35גרם
סוכריות אפרסק ללא סוכר  80גרם
סוכריות ג'לי 100גרם  -כתום
משמש מיובש 200גרם
מארז פופסים פלאפל 35גרם
סוכריות פירות יער ללא סוכר 80גרם
סוכריות ג'לי 100גרם -ירוק
שזיף מיובש 200גרם
תן צ'אפ טבעות 50גרם
סוכריות יוגורט תות ללא סוכר 80גרם
סוכריות ג'לי 100גרם  -אדום
צימוקים בהירים 200גרם
תן צ'אפ גלגלים 50גרם
סוכריות יוגורט אפרסק ללא סוכר 80
סוכריות ג'לי 100גרם  -ורוד
צימוקים כהים 200גרם
תן צ'אפ טבעות שמנת בצל 50
סוכריות קפוצ'ינו ללא סוכר  80גרם
ג'לילנד לבבות 125 -גרם
שזיף מיובש ללא גלעין 200גרם
תן צ'אפ גלגלים צ'ילי 50גר
סוכריות ריבת חלב ללא סוכר 80גרם
ג'לילנד כוכבים 125 -גרם
לדר משמש 100גרם
תן צ'אפ כריות בטעם טבעי 50
סוכריות דבש לימון ללא סוכר 80גרם
ג'לילנד דגים 125 -גרם
לדר פאפיה 100גרם
תן צ'אפ כריות בטעם קטשופ
סוכריות קולה לימון ללא סוכר 80גרם
ג'לילנד טבעות פרי 125גרם
לדר אננס 100גרם
תן צ'אפ כריות בטעם פלאפל
סוכריות פינה קולדה ללא סוכר 80גרם
ג'לילנד דובונים 125גרם
תמר מג'הול 400גרם
מארז תן צ'אפ טבעות 15גרם
ג'לילנד פירות קטנים 125גרם
חמוציות שלמות 150גרם
מארז תן צ'אפ גלגלים 15גרם
ג'לילנד חמוצמוצים 125גרם
תמרים 1ק'ג
מארז תן צ'אפ כריות קטשופ
סוכריות קשות  ,טופי ושוקולד
ג'לילנד גן חיות 125גרם
חמוציות חתוכות 350גרם קרטונית
מארז תן צ'אפ צ'ילי
סוכריות קשות בטעם פירות  600גרם
מאגדת ג'לילנד 25 * 10גרם
צימוקים בהירים 350גרם קרטונית
מארז תן צ'אפ כריות פלאפל
סוכריות קשות בטעם פירות  200גרם
ג'לילנד מספרים  25גרם
משמש 350גרם קרטונית
מארז תן צ'אפ כריות טבעי
לקקנים תות 20יח'
ג'לילנד אותיות 25גרם
שזיף ללא גלעין 350גרם קרטונית
מארז תן צאפ שמנת בצל 15גרם
לקקנים קולה לימון  20יח'
ג'לילנד ABC 25גרם
תמר מג'הול 350גרם קרטונית
צ'יפס בטטה 100גרם
לקקנים טרופיים 220גרם
ג'לילנד גן חיות  25גרם
מנגו טבעי ללא סוכר 150גרם
צ'יפס בטטה 30גרם
לקקנים 70יחידות
ג'לילנד חמוצמוצים  25גרם
אננס מיובש ללא סוכר 150גר
צ'יפס בטטה מיקס 80גרם
טופי מתוק 850גרם
ג'לילנד  -ג'ליבינס  -תות
רצועות קוקוס טבעי ללא סוכר
צ'יפס בטטה שמן זית ועשבי תיבול
טופי מתוק 200גרם
ג'לילנד  -ג'ליבינס  -קולה
חמוציות חתוכות ברכז תפוחים
צ'יפס בטטה שום ורוזמרין
כפתורי שוקולד מארז 30 * 30
ג'לילנד  -ג'ליבינס  -תפוז
אננס מיובש ומסוכר 200גרם
כפתורי שוקולד גרם שמינייה
ג'לילנד  -ג'ליבינס  -תפוח
פאפיה מיובש ומסוכר 200גרם
עדשי שוקולד 80גרם
ג'לילנד  -ג'ליבינס  -קרנבל
תאנים מיובשות 200גרם
עדשי שוקולד 20גרם
ג'לילנד בג'ונגל 400גרם
מנגו מיובש ומסוכר 200גרם
עדשי שוקולד 20גרם שמיניה
ג'לילנד טבעות פרי 400גרם
מלון מיובש ומסוכר 200גרם
ג'לילנד פלחים 400גרם
תפוח עץ מיובש 100גרם
ג'לילנד  -ג'לי בינס קרנבל
סוכריות ג'לי עטופות שמחות
מטבעות פרי 250גרם
אגוזים לפסח
אגוזי פקאן עם קליפה 400גרם
שקדים עם קליפה 400גרם
אגוזי לוז עם קליפה 400גרם
אגוזי מלך עם קליפה 400גרם

