מוצרי מיה עם פחות מ ppm 20-גלוטן
הערה :כל מוצרי מיה עם כשרות לפסח ,ללא יוצא מן הכלל ,הינם נטולי גלוטן לחלוטין .לפרטים נוספים073-2287918 :
מוצרי אפיה

תבלינים

אבקת אפיה
סוכר וניל
אבקת סוכר
תמצית וניל
תמצית רום
קקאו
קורנפלור
קישוט לעוגה חום
קישוט לעוגה צבעוני
קישוט לעוגה לבן
דובדבנים מסוכרים
ממרח תמרים
סוכר חום
סוכר דמררה
מיץ לימון טבעי
חומץ טבעי
פודינג בטעם וניל
פודינג בטעם שוקולד
ג'לי תות
ג'לי משמש
שוקולד צ'יפס אמיתי
נטיפי שוקולד צמקאו
אבקה להכנת שוקו
סילאן-סירופ תמרים
סילאן 100%-תמרים
פרג
קוקוס
ג'לטין
שומשום
קמח תפוחי אדמה

אבקת בצל
אבקת שום
אורגנו
גבישי שום
גריל דג
גריל עוף
גריל בשר
זנגויל
חוואיג' תימני
כמון
כורכום
מלח לימון
סודה לשתיה
עלי דפנה
פלפל אנגלי
פלפל לבן
פלפל שחור
פלפל שחור גרוס
ציפורן טחון
ציפורן שלם
קימל
קינמון
קארי
שבבי בצל
שבבי שום
תבלין הל
תבלין לקבב
תבלין לסטייק
תבלין לפיצה
תבלין על האש
תבלין לקציצות
זעתר
פפריקה מתוקה
פפריקה חריפה
פפריקה מרוקאית

כללי
צ'ילי גרוס
אגוז מוסקט

ריבות ,קונפיטורות וממרחים
ריבת חלב קלאסית
ריבת חלב שוקולד
ריבת חלב שמנת
קוניפיטרה תות
קוניפיטרה משמש
קונפיטורה דובדבנים
קונפיטורה שזיפים
קונפיטורה ענבים
קונפיטורה אוכמניות

פירות יבשים
לדר פפאיה
לדר אננס
לדר משמש
שזיפים
שזיפים ללא גלעין
צימוקים כהים
צימוקים בהירים
חמוציות שלמות
חמוציות חתוכות
תמרים
משמש
תמר מג'הול
תאנים במגשית
אננס במגשית
פאפיה במגשית
תפוח עץ במגשית
מנגו במגשית
מלון במגשית
תפוז סיני
אתרוג מסוכר

שמן זית כתית מעולה
שמן זית למאור
שמן אגוזי מלך
שבבי תפו"א
מיץ תפוזים סחוט טבעי
מיץ תפוחים סחוט טבעי
מיץ אשכוליות אדומות סחוט טבעי

סוכריות וממתקים
ג'לילנד ג'לי בינס לימון ותפוז
ג'לילנד ג'לי בינס קולה ולימון
ג'לילנד ג'לי בינס תות ובננה
ג'לילנד ג'לי בינס תפוח ודובדבן
ג'לילנד ג'לי בינס מיקס פירות
ג'לילנד סוכריות ג'לי בגו'נגל
ג'לילנד סוכריות ג'לי דובונים
ג'לילנד סוכריות ג'לי טבעות
ג'לילנד סוכריות ג'לי פירות גדולים
ג'לילנד סוכריות ג'לי אותיות
ג'לילנד סוכריות ג'לי מספרים
ג'לילנד סוכריות ג'לי חמוצמוצים
ג'לילנד סוכריות ג'לי לבבות
ג'לילנד סוכריות ג'לי כוכבים
ג'לילנד סוכריות ג'לי דגים
סוכריות ג'לי  - sweetכל הצורות כל המשקלים
סוכריות ג'לי שמחות-סוכריות רכות עטופות
טופי
לקקנים בטעם תות
לקקנים בטעם קולה-לימון
לקקנים בטעם פירות טרופיים
לקקנים בטעם פירות
סוכריות קשות בטעם פירות

סוכריות ללא סוכר אפרסק
סוכריות ללא סוכר בטעם לימון
סוכריות ללא סוכר בטעם מנטה
סוכריות ללא סוכר בטעם פירות יער
סוכריות ללא סוכר בטעם תפוח דובדבן
סוכריות ללא סוכר בטעם ריבת-חלב
סוכריות ללא סוכר בטעם קפוצ'ינו
סוכריות ללא סוכר בטעם יוגורט-תות
סוכריות ללא סוכר בטעם יוגורט-אפרסק
סוכריות ללא סוכר דבש-לימון
סוכריות ללא סוכר בטעם קולה-לימון
סוכריות ללא סוכר בטעם פינה-קולדה
עדשי שוקולד
כפתורי שוקולד

קטניות מסדרת סלקטד*
חומוס גדול  500גרם 1 ,ק"ג
שעועית לבנה  500גרם 1 ,ק"ג
עדשים ירוקות  500גרם
עדשים אדומות  500גרם
פופקורן  500גרם
כוסמת  500גרם
שעועית אדומה  500גרם
אפונה  500גרם
שעועית מעורבת  500גרם
חומוס לבן ענק  500גרם
שעועית בובס  400גרם

אורז מסדרת סלקטד*
אורז פרסי  500גרם 1 ,ק"ג
אורז מלא  500גרם
אורז יסמין  500גרם
אורז בסמטי הודי  500גרם

מוצרי טבע*
דוחן
זרעי צ'יה

אורז פרסי  1ק"ג
אורז יסמין  1ק"ג
אורז בסמטי הודי 1ק''ג
אורז מלא 1ק''ג
אורז ריזוטו עגול 1ק''ג
אורז אדום  1ק"ג
אורז פרסי עממי  1ק"ג
אורז יסמין  5ק"ג

קטניות*
שעועית לבנה 1ק''ג
חומוס גדול 1ק''ג
כוסמת  1ק"ג
חומוס לבן ענק 1ק''ג
פופקורן 1ק''ג
עדשים ירוקות 1ק''ג
אפונה 1ק''ג
עדשים אדומות 1ק''ג
שעועית ארגנטינית 1ק''ג
קינואה 1ק''ג
שעועית לבנה  500גרם
חומוס גדול 500גרם
חומוס לבן ענק 500גרם
פופקורן 500גרם
עדשים אדומות 500גרם
עדשים ירוקות 500גרם
שעועית מעורבת 500גרם
שעועית בובס  400גרם
כוסמת 500גרם
אפונה יבשה 500גרם
שעועית אקסטרא 400גרם
שעועית אדומה 500גרם
שעועית ארגנטינית 500גרם
קינואה 500גרם
קינואה אדומה  500גרם
קינואה מעורבת  400גרם
תערובת קדירה לקט לחמין  400גרם
תערובת קדירה לקט הכפר  400גרם
שעועית לוביה 400גרם
פול גדול 400גרם
עדשים שחורות 500גרם
שעועית שחורה 500גרם
פול מצרי 500גרם
שעועית מש 500גרם
קמח תירס 400גרם

פיצוחים

חטיפים

אגוזי מלך עם קליפה
אגוזי לוז עם קליפה
אגוזי פקאן עם קליפה
שקדים עם קליפה
בוטנים קלויים
פיסטוק חלבי קלוי
אגוזי קשיו קלויים
שקדים קלויים
גרעיני חמניה קלויים
גרעיני אבטיח קלויים
גרעיני דלעת קלויים
פקאן סיני מסוכר
צנוברים
אגוזי מלך
שקדים טבעי
אגוזי פקאן
שקדים מולבנים שבבים
שקדים מולבנים שלמים
שקדים מולבנים גרוסים
שקד מולבנים פרוסים
שקדים טחונים
אגוזי מלך גרוסים
אגוזי מלך טחונים
גרעיני חמניות קלופים
גרעיני דלעת קלופים

פופסים ברביקיו
פופסים פיקנטי
פופסים פיצה
פופסים בצל
פופסים קטשופ
פופסים פלאפל
פופסים בטעם גבינה
חטיף צ'יפס
חטיף צ'יפס בטטה
חטיף צ'יפס בטטה מיקס
חטיף צ'יפס בטטה שום ורוזמרין
חטיף צ'יפס בטטה שמן זית ועשבי תיבול
פופקורן להכנה במיקרוגל בטעם טבעי
פופקורן להכנה במיקרוגל בטעם חמאה
תן צ'אפ טבעות טבעי
תן צ'אפ טבעות שמנת בצל
תן צ'אפ טבעות טבעי
תן צ'אפ גלגלים ברביקיו
תן צ'אפ גלגלים צ'ילי
תן צ'אפ כריות טבעי
תן צ'אפ כריות קטשופ
תן צ'אפ כריות פלאפל

*נארז בסביבה חופשית מגלוטן
אולם עלול להכיל גרגירים בודדים של תבואה משדה הגידול.
על כן לרגישים לגלוטן יש לברור לפני השימוש.

