
הזמנהמחירתיאורמוצרהזמנהמחיר תיאורמוצר
ירוקים ירקות 
9בזיליקום הידרו30אבוקדו

6שלנובזיליקום 16ארטישוק
8בצל ירוק14בטטה

11חסה הידרו12בצל יבש
7חסה שלנו 12בצל סגול

7טימין8גזר
6כוסברה 6ל100 גרםג'ינג'ר

7נענע 16דלורית
8נענע הידרו12דלעת

6סלרי20דלעת ערמונים
7עלי בייבי6כרוב 

6פטרוזיליה6כרוב סגול
8קייל 18כרובית
6רוזמרין20כרישה
8שמיר הידרו10מלפפון

8תרד12סלק
8סלרי שורש

12אשכולעגבניה
16מגיעגבניה

פירות10פטרוזיליה שורש
12אבטיח18פלפל אדום
28אגס18פלפל כתום

18בננה12קולורבי 
18לימון 8קישוא בהיר
18מלון8קישוא כהה

32נקטרינה10ל100 גרםשום 
22פפאיה14שומר

40גר 500תות28שרי בלינדה
10שלנו 250תות28שרי מוסקט

148 קגתמר מג'הול18תירס
28תפוח פינק ליידי12אדוםתפו"א 
10צהובתפו"א 

22פטריות שמפיניון 14נבטים 
22פטריות מלך היער

28משק עפאיםביצים 

כתובת :

מחירון פארמה קולטורה לתאריך 10.5.2021
farmacult@gmail.com הזמנות לאותו יום יש לשלוח עד השעה 14:00 לכתובת

שימו לב באפשרותכם להזמין ביח' או בק"ג -אנא צייינו בהזמנתכם את הכמות אותה תרצו לקבל :)
הערות :שם:

טלפון :



מחירון מוצרים פארמה קולטורה 
הזמנהמחירהערותמוצרהזמנהמחיר תיאורמוצר

גבינות צאן של מוטקהעידית וסביון 
31ברי28קרקר כוסמת ירוקה וטף 

37פטה28קרקר עדשים כתומות וקמח אורז מלא 
26צפתית 28קרקר כוסמין מלא ופרג 
37ארוטן28קרקר כוסמין מלא וסלק

22לאבנה28קרקר כוסמין מלא וספירולינה 
33קממברט28קרקר חומוס וכוסמת ירוקה

33קממברט פקאן28קרקר דוחן ואורז מלא 
22יוגורט כבשים28קרקר טף ושיבולת שועל 
35סנט מור 28קרקר כוסמין מלא וקצח 

 לגרם 20100פיקורינו 28קרקר כוסמין מלא וכורכום 
31גאודה כבשים28קרקר כוסמין מלא ופשתן 
31גאודה כבשים חרדל 28קרקר כוסמין מלא ועירית 

יין ייקב פלטר /שבואיש לחם
חסררוזה פלטר 35גרם 100קרקר שיפון מלא 
86פלטר שרדונה 35קרקר כוסמין מלא

96 מיל 750פלטר טריו35קרקרטף ללא גלוטן 
120פלטר קברנה שיראז 35עוגיות שוקולד קמח מלא

חסרפלטר סוביניון בלאן 44עוגיות שקדים כוסמין 
65 מיל 500פלטר רוזה לחם "ארגז לחם"

66 מיל 500פלטר סוביניון בלאן 25לחם צרפתי 
66 מיל 500פלטר טריו 25לחם כוסמין 100%

75080 מ"לשבו רוזה 25לחם גרעינים
75180 מ"לשבו סוביניון בלאן25לחם שיפון 

שוקולד הולי קקאו קמח תחנת האבן 
24שוקולד מריר 31100%קמח טף

24קמינו ורדה 2270%קמח כוסמין 70%
24אקוודור 2270%קמח כוסמין מלא 

24 קפה 1560%קמח חיטה מלא אורגני
24מדגסקר 1470%קמח חיטה 70%

22אגוזי לוז מצופים 3170%קמח חומוס אורגני
22שקדים מצופים 3170%קמח עדשים אדומות מלא אורגני 

22בוטנים מצופים 70%אורז אורגני
קג 1/2קג 1דבש פורת עין יהב 23אורז שחור 

5535דבש אקליפטוס 30אורז אדום מלא
5535דבש הדרים 27אורז יסמין לבן 
5535דבש פרחי בר 27אורז יסמין חום 

5535דבש אשל הערבה שקוף שזה טבעי ממרחים 
5535דבש חרחבינה40חמאת קשיו 

מחיר ל 1 ק"ג מארז של כ פירות יבשים42ממרח אגוז ושוקולד מריר 
58קוקוס טבעי 58ממרח פיסטוק 

65אגוז מלך 45חמאת לוז קשיו 
125פקאן קלוף 40חמאת שקדים קשיו 

68שקד טרי 58ממרח פיסטוק שוקולד לבן 
72משמש אורגני מיובש 28  טחינה שחורה 



79צימוקים 28טחינה ירוקה 
14קרם קוקוס אורגניממרחי ראסטיז 

39שמן קוקוס אורגני 42שקדים מלח 
39סמרסילאן אורגני טבעי 42שקדיםשומשום סוכר קוקוס

טופו קדיתא42שקדים קוקוס קקאו 
26גרם 26300בוטנים וניל קפה 

39גרם 26500בוטנים מלח 
40אגוזים/+צימוקיםגרנולה אורגנית עם סוכר26בוטנים מלח קראנצ' 

40אגוזים/+צימוקיםגרנולה אורגנית ללא סוכרממרחי הבאר
2ל מיל 750שמן זית מגל33לימון כבוש ופלפל

60120פיקואל 33ארטישוק
60120קורטינה33עגבניות מיובשות

60120קוריינקי33ממרח פלפלים 
60120אסקלריבה בוסתן 

60120אורגני35תות\אוכמניות\
69120לצ'ינו 35פטל\תאנים 


