
תבלינים-המשךתבליניםקטניות  (לא כולל סדרת סלקטד)מוצרי עזר לאפייה ממרחים
אבקת שום 80גרם שקיתפלפל שחור טחון 70גרם צנצנתחומוס גדול 1ק''גאבקת אפיה עשיריותממרח תמרים 450גרם

מלח לימון 80גרם שקיתפלפל שחור גרוס 70גרם צנצנתשעועית לבנה 1ק''גפרג טחון 100גרםריבת חלב אמיתי 400גרם
פלפל לבן 50גרם שקיתקינמון 80גרם צנצנתאפונה ירוקה 1ק''גקוקוס טחון 100גרםריבת חלב בטעם שמנת 400גרם

גריל עוף 80גרם שקיתכמון 80גרם צנצנתפופקורן 1ק''גשומשום 100גרםריבת חלב בטעם שוקולד 400גרם
שבבי בצל 30גרם שקיתכורכום 80גרם צנצנתעדשים אדומות 1ק''גקוקוס 400גרם

שבבי שום 50גרם שקיתפפריקה מתוקה 80גרם צנצנתעדשים ירוקות 1ק''גשומשום 400גרםסדרה כחולה - אגוזים ושקדים לאפייה 
גבישי שום 80גרם שקיתפפריקה חריפה 80גרם צנצנתחומוס לבן ענק 1ק''גאבקת סוכר 100גרםשקדים טחונים 100גרם

סודה לשתיה 80גרם שקיתפפריקה מרוקאית בשמן 80גרםשעועית ארגנטינאית 1ק''גפרג טחון 100גרםאגוזי מלך טחונים 100גרם
פלפל שחור גרוס 50גרם שקיתאבקת שום 80גרם צנצנתכוסמת 1ק'גסוכר וניל עשיריותשקדים מולבנים פרוסים 100גרם

פפריקה מרוקאית בשמן 80גרםמלח לימון 150גרם צנצנתחומוס גדול 500גרםקורנפלור 500גרםאגוזי מלך גרוסים 100גרם
זעתר 50גרם שקיתאורגנו 35גרם צנצנתשעועית לבנה 500גרםקורנפלור 200גרםשקדים מולבנים גרוסים 100גרם
אבקת בצל 80גרם שקיתגריל עוף 80גרם צנצנתשעועית אדומה 500גרםג'לטין טהור 25גרםשקדים מולבנים שבבים 100גרם
חוואיג' תימני 50גרם שקיתסודה לשתיה 150גרם צנצנתאפונה 500גרםסודה לשתיה 50גרם בקרטוניתשקדים מולבנים שלמים 100גרם

גריל בשר 80גרם שקיתפלפל לבן 70גרם צנצנתפופקורן 500גרםתמיצית וניל טהורה לאפיהגרעיני דלעת קלופים 100גרם
אבקת קארי 80גרם שקיתציפורן טחון 50גרם צנצנתעדשים אדומות 500גרםתמצית אפיה ונילאגוזים טחונים 250גרם

ציפורן שלם 40גרם שקיתציפורן שלם 40גרם צנצנתעדשים ירוקות 500גרםתמצית אפיה רוםשקדים טחונים 250גרם
צ'ילי גרוס 50גרם שקיתאבקת בצל 80גרם צנצנתכוסמת 500גרםנטיפים בטעם שוקולד 300גרםפיסטוק מקולף 80גרם

פלפל שחור 300גרם צנצנתעלי דפנה 10גרם צנצנתשעועית מעורבת 500גרםנטיפי שוקולד אמיתי 250גרםקשיו גרוס 100גרם
פפריקה מתוקה 300גרם צנצנתשבבי בצל 50גרם צנצנתחומוס לבן ענק 500גרםסוכר חום 1ק'גשקדים מולבנים פרוסים 250גרם
כמון 300גרם צנצנתשבבי שום 50גרם צנצנתשעועית בובס 400גרםסוכר דמררה צנצנת 1ק'גשקדים מולבנים שבבים 250גרם

כורכום 300גרם צנצנתגבישי שום 80גרם צנצנתקמח תירס 400גרםקקאו 150גרםאגוזי מלך 200גרם
אבקת שום 300גרם צנצנתפלפל אנגלי 50גרם צנצנתפול גדול 400גרםקקאו 200גרם בשקיתשקדים טבעי 200גרם

פפריקה מרוקאית בשמן 300גרזעתר 50גרם צנצנתשעועית לוביה 400גרםקקאו 500גרם בשקיתאגוזי פקאן 200גרם
מלח לימון 500גרם צנצנתגריל בשר 80גרם צנצנתשעועית שחורה 500גרםשוקו של מיה 500גרם בשקיתאגוזי מלך 100גרם

סודה לשתיה 600גרם צנצנתאבקת קארי 80גרם צנצנתשעועית ארגנטינאית 500גרםפודינג וניל 85גרםשקדים טבעי 100גרם
חוואיג' תימני 50גרם צנצנתעדשים שחורות בלוגה 500גרםפודינג שוקולד 85גרם בד'ץאגוזי פקאן 100גרם

אורזים תבלין לקציצות 50גרם צנצנתעדשים מנומרות 500 גרםג'לי תות 90גרםפקאן מסוכר 100גרם
אורז מלא 1ק''גזנגויל 50גרם צנצנתקינואה אדומה 500גרםג'לי משמש 90גרםצנובר 80גרם

אורז פרסי 1ק''גאגוז מוסקט טחון 70גרם צנצנתקינואה שחורה 400גרםפודינג וניל 1ק'ג
אורז פרסי עממי 1ק''גצ'ילי גרוס 70גרם בצנצנתקינואה מעורבת 400גרםסוכר דמררה שקית 1ק'ג

אורז בסמטי 1ק''גפלפל שחור 50גרם שקיתתערובת קדירה לקט לחמין 600ג
אורז ריזוטו עגול 1ק''גקינמון 80גרם שקיתתערובת קדירה לקט הכפר 600גשמן זית כתית מעולה 750מ'ל

אורז יסמין 1ק''גכמון 80גרם שקיתקינואה 1ק''גשמן זית למאור 1ליטר בד''ץ
כורכום 80גרם שקיתקינואה 500גרםעדשי שוקולד 400 גר'

פפריקה מתוקה 80גרם שקיתפשתן 450גרם
פפריקה חריפה 80גרם שקיתשעועית מש 500גרם

אורגנו 20גרם שקיתזרעי צ'יה 200 גרם

מוצרי מיה הנארזים בסביבה חופשית מגלוטן

הערה נוספת לגבי קטניות - עלול להכיל גרגירים בודדים של תבואה משדה הגידול! מומלץ לברור לפני השימוש!
הערה: כל מוצרי מיה עם כשרות לפסח, ללא יוצא מן הכלל, הינם נטולי גלוטן לחלוטין. לפרטים נוספים: 07-2287919
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חטיפיםממתקיםפירות יבשים 
תן צ'אפ טבעות 50גרםסוכריות מנטה ללא סוכר 80גרםתמרים 200גרם
תן צ'אפ גלגלים 50גרםסוכריות לימון ללא סוכר 80גרםתמרים 400גרם

תן צ'אפ טבעות שמנת בצל 50סוכריות תפוח דובדבן ללא סוכר 80חמוציות חתוכות 150גרם
תן צ'אפ גלגלים צ'ילי 50גרסוכריות אפרסק ללא סוכר 80 גרםמשמש מיובש 200גרם

תן צ'אפ כריות בטעם טבעי 50סוכריות פירות יער ללא סוכר 80גרםשזיף מיובש 200גרם
תן צ'אפ כריות בטעם קטשופסוכריות יוגורט תות ללא סוכר 80גרםצימוקים בהירים 200גרם

תן צ'אפ כריות בטעם פלאפלסוכריות יוגורט אפרסק ללא סוכר 80צימוקים כהים 200גרם
מארז תן צ'אפ טבעות 15גרםסוכריות קפוצ'ינו ללא סוכר 80 גרםשזיף מיובש ללא גלעין 200גרם

מארז תן צ'אפ גלגלים 15גרםסוכריות ריבת חלב ללא סוכר 80גרםלדר משמש 100גרם
מארז תן צ'אפ כריות קטשופסוכריות דבש לימון ללא סוכר 80גרםלדר פאפיה 100גרם

מארז תן צ'אפ צ'יליסוכריות פינה קולדה ללא סוכר 80גרםלדר אננס 100גרם
מארז תן צ'אפ כריות פלאפלסוכריות קשות בטעם פירות 600 גרםתמר מג'הול 400גרם

מארז תן צ'אפ כריות טבעיסוכריות קשות בטעם פירות 200 גרםחמוציות שלמות 150גרם
מארז תן צאפ שמנת בצל 15גרםלקקנים תות 20יח'תמרים 1ק'ג

צ'יפס בטטה 100גרםלקקנים קולה לימון 20 יח'חמוציות חתוכות 350גרם קרטונית
צ'יפס בטטה 30גרםלקקנים מיקס פירותצימוקים בהירים 350גרם קרטונית

צ'יפס בטטה מיקס 80גרםלקקנים מיקס צבעונימשמש 350גרם קרטונית
צ'יפס בטטה שמן זית ועשבי תיבוללקקנים ב- 2 צבעיםשזיף ללא גלעין 350גרם קרטונית

צ'יפס בטטה שום ורוזמריןלקקנים תותי פרוטיתמר מג'הול 350גרם קרטונית
לקקנים תות בננהמנגו טבעי ללא סוכר 150גרם
טופי מתוק 800גרםאננס מיובש ללא סוכר 150גר

כפתורי שוקולד מארז 30 * 30רצועות קוקוס טבעי ללא סוכר
כפתורי שוקולד גרם שמינייהחמוציות חתוכות ברכז תפוחים

עדשי שוקולד 80גרםאננס מיובש ומסוכר 200גרם
עדשי שוקולד 20גרםפאפיה מיובש ומסוכר 200גרם

עדשי שוקולד 20גרם שמיניהתאנים מיובשות 200גרם
טופי ממולאמנגו מיובש ומסוכר 200גרם
טופי חמוץ מתוקמלון מיובש ומסוכר 200גרם

מקלוני טופיתפוח עץ מיובש 100גרם
טופי פספסים

מוצרי מיה הנארזים בסביבה חופשית מגלוטן
הערה: כל מוצרי מיה עם כשרות לפסח, ללא יוצא מן הכלל, הינם נטולי גלוטן לחלוטין. לפרטים נוספים: 07-2287919

הערה נוספת לגבי קטניות - עלול להכיל גרגירים בודדים של תבואה משדה הגידול! מומלץ לברור לפני השימוש!



חטיפי אנרגיהמוצרי עזר לאפייה ממרחיםויטמינים ותוספי תזונהממתקים - סוכריות ג'לי 
פרוטיבר - תותסירופ מייפל טהורקונפיטורה תות 340גרםWINTER BOOSTמאגדת ג'לי חנוכה 200גרם
פרוטיבר - אפרסקקונפיטורה משמש 340גרםPROTECTסוכריות ג'לי חנוכה 25 גרם
פרוטיבר - דובדבןקונפיטורה דובדבן 340גרםENERGYמאגדת ג'לי פורים 200גרם
קונפיטורה שזיפים 340גרםSTRONGסוכריות ג'לי פורים 25 גרם

קונפיטורה אוכמניות 340גרםSMARTסוכריות ג'לי 100גרם - סגול
מעדן פרי תות שדה 280 גרםEXTRA PROTECTסוכריות ג'לי 100גרם - כתום

מעדן פרי משמש 280 גרםBEAUTYסוכריות ג'לי 100גרם -ירוק
מעדן פרי דובדבן 280 גרםREFRESHסוכריות ג'לי 100גרם - אדום
מעדן פרי אוכמניות 280 גרםMEMORYסוכריות ג'לי 100גרם - ורוד

ריבת משמש 370 גרםMEN ENERGYג'לילנד לבבות - 125גרם 
ריבת תות שדה 370 גרםWOMAN ENERGYג'לילנד כוכבים - 125גרם 

ריבת פירות יער 370 גרםSHINEג'לילנד דגים - 125גרם
ג'לילנד טבעות פרי 125גרם

ג'לילנד דובונים 125גרם 
ג'לילנד פירות קטנים 125גרם

ג'לילנד חמוצמוצים 125גרם
ג'לילנד גן חיות 125גרם 

מאגדת ג'לילנד 10 * 25גרם
ג'לילנד מספרים 25 גרם
ג'לילנד אותיות 25גרם 

ג'לילנד ABC 25גרם
ג'לילנד גן חיות 25 גרם

ג'לילנד חמוצמוצים 25 גרם
ג'לילנד - ג'ליבינס - תות

ג'לילנד - ג'ליבינס - קולה
ג'לילנד - ג'ליבינס - תפוז
ג'לילנד - ג'ליבינס - תפוח

ג'לילנד - ג'ליבינס - קרנבל
ג'לילנד - ג'לי בינס קרנבל

סוכריות ג'לי עטופות שמחות
סוכריות ג'לי ב2 צבעים

מוצרי מיה ללא גלוטן
הערה: כל מוצרי מיה עם כשרות לפסח, ללא יוצא מן הכלל, הינם נטולי גלוטן לחלוטין. לפרטים נוספים: 07-2287919
הערה נוספת לגבי קטניות - עלול להכיל גרגירים בודדים של תבואה משדה הגידול! - מומלץ לברור לפני השימוש!
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