
     

פארמה קולטורה*מחירון מוצרים משלימים

כמותמחירהערותמוצרכמות מחיר הערותמוצר

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 ה

33קממברט28קרקר חומוס וכוסמת ירוקה

33קממברט פקאן28קרקר דוחן ואורז מלא 

22יוגורט כבשים28קרקר טף ושיבולת שועל 

35סנט מור 28קרקר כוסמין מלא וקצח 

20 גרם100לפי פיקורינו 28קרקר כוסמין מלא וכורכום 

31גאודה כבשים28קרקר כוסמין מלא ופשתן 

31גאודה כבשים חרדל 28קרקר כוסמין מלא ועירית 
ממרחי הבאראיש לחם

33לימון כבוש ופלפל35קרקר שיפון מלא 

33ארטישוק35קרקר כוסמין מלא

33עגבניות מיובשות35קרקרטף ללא גלוטן 

33ממרח פלפלים 35עוגיות שוקולד קמח מלא

44עוגיות שקדים כוסמין 

יין ייקב פלטר קמח תחנת האבן 

96רוזה פלטר 31קמח טף

86פלטר שרדונה 70%22קמח כוסמין 

ML96   750פלטר טריו22קמח כוסמין מלא 

120פלטר קברנה שיראז 15קמח חיטה מלא אורגני

ML 82 750פלטר סוביניון בלאן 70%14קמח חיטה 

ML 65 500פלטר רוזה 31קמח חומוס אורגני

ML 66 500פלטר סוביניון בלאן 31קמח עדשים אדומות מלא אורגני 
ML 66 500פלטר טריו אורז אורגני

ריבה בוסתן 23אורז שחור 

35\אוכמניות\תות301אורז אדום מלא

35תאנים \פטל27אורז יסמין לבן 

41סילאן אורגני טבעי 27אורז יסמין חום 

14קרם קוקוס אורגניממרחים      שקוף שזה טבעי ממרחים 

39שמן קוקוס אורגני 40חמאת קשיו 

קרמרס פפרס 42ממרח אגוז ושוקולד מריר 

24הבנרו אננס למון גראס58ממרח פיסטוק 

24יפוטלה מעושן  'הבנרו צ45חמאת לוז קשיו 

24הבנרו אדום לוהט 40חמאת שקדים קשיו 
ג " ק1מחיר ל  גרם300מארז כ פירות יבשים58ממרח פיסטוק שוקולד לבן

58קוקוס טבעי 28  טחינה שחורה 

65אגוז מלך 28טחינה ירוקה 

125פקאן קלוף ממרחי ראסטיז 

68שקד טרי  42שקדים מלח 

72משמש אורגני מיובש 42שקדיםשומשום סוכר קוקוס

79צימוקים 42שקדים קוקוס קקאו

"ארגז לחם"לחם 26בוטנים וניל קפה 

25לחם צרפתי 26בוטנים מלח 

100%25לחם כוסמין 26' בוטנים מלח קראנצ

25לחם גרעינים750ML/ 2L7502Lשמן זית מגל

25לחם שיפון 60/120פיקואל 

דבש פורת עין יהב 60/120קורטינה

35ג"ק 1/5דבש אקליפטוס 60/120קוריינקי

35דבש הדרים 60/120אסקל

35דבש פרחי בר 60/120אורגני

35דבש אשל הערבה 69/120ינו 'לצ

שוקולד הולי קקאו 



:שם לקוח24שוקולד מריר 100%

:סידורי' מס24קמינו ורדה 70%

:הזמנה מהאתר' מס24אקוודור 70%

24 קפה 60%

24מדגסקר 70%


