קטלוג מארזי מתנה ללקוחות עסקיים
פסח 2020
מארזים
עד ₪ 99

מארזים בין
₪ 100-199

מעל ₪ 200

מארזים

עמוד 3

עמוד 11

עמוד 20

שת"פ עם
יקב קסטל

סדרת היין
Cantina 27

שמן זית
זוכה פרסים

עמוד 23

עמוד 18

עמוד 10

מקליקים ומגיעים
לחלק המבוקש
מארז
Three in a box
Grande
עמוד 6

מארזים עד

תו האיכות
של ענף הזית

מוצרים
טבעיים

תוצרת מקומית
ישראלית

חג אביב שמח!
כשלושים שנה אחרי שנטעה כרם זיתים בחבל לכיש,
גילתה משפחת תמיר שבמקום נמצאה גת ביזנטית
המעידה על קרקע פורייה לפעילות חקלאית ענפה .כך
נבחר השם :פתורה ,כשמה של העיר הקדומה .המשק
מתמחה בגידולי זיתים וענבים ,בהפקת שמן זית בעל
הכרה עולמית ,יינות בוטיק ודבש בלתי נשכח .אנשי
פתורה הם חקלאים בעלי מודעות אקולוגית ,החיים את
הטבע ומקפידים על תהליכי גידול טבעיים ,כדי להציע
לחובבי הקולינריה הארצישראלית את מיטב המוצרים
שהאדמה יודעת להניב מתוכה.
טובה ושמואל תמיר ,הנמנים על דור המייסדים של מושב שדה
משה ,הקימו את המשק בשנת  ,1956לאחר שעזבו את קיבוץ
מצובה בגליל העליון מתוך כוונה ליישב את הדרום בכלל ואת
חבל לכיש בפרט .מעת הקמתו עסקה פעילות המשק בענפי
חקלאות רבים כגון :לולים ,גידול פרחים ,עצי פרי ,גפנים ועוד.

גת

תוצרת חקלאות
דרומית

שדה משה
בית גוברין

לכיש

לוגו
ניתן למיתוג
private label

2

בשנת  1976ניטע כרם הזיתים הראשון בחוות המשפחה ,בגבעה
הסמוכה למושב שדה משה למטרת הפקת שמן זית .כיום מנוהל
המשק בידי נועם ,בנם של שמואל וטובה ,ועדו ,בנו של נועם,
אשר ממשיכים את המורשת החקלאית במסירות רבה תוך
הרחבת הפעילות.
המותג פתורה הוקם על ידי המשפחה בשנת  2006בכדי לאפשר
קשר ישיר ובלתי אמצעי של התוצרת המקומית לצרכנים .כחלק
מתרומתנו לקהילה אנו נעזרים באנשים בעלי צרכים מיוחדים כדי
לארוז חלק מהמוצרים שלנו .בעשייה זו אנו מעודדים ומקדמים
ארגונים המעניקים לאוכלוסיות אלו תעסוקה ושיקום.

מארזים עד
מארזים עד

99

30

30

₪

₪

Black in a box

₪

 Black Labelשמן זית כתית מעולה בפח
 300מ"ל באריזה אישית מותאמת.
מידות 6.5x10.5x10 :ס"מ
מק"ט 50187

Haroset in a box
צנצנת חרוסת מדברית מיוחדת  250גרם
במארז קרטון חגיגי
מידות 6.5x10.5x10 :ס"מ
מק"ט 50186

45
42

₪

Oil & Honey
שמן זית כתית מעולה  200מ"ל בבקבוק
"ויסקי" מיוחד
דבש פרחי בר  100%טהור 140 -גרם
ארוזים באריזת קרטון מותאמת ומעוצבת
מידות 28.5x12.5x7 :ס"מ
מק"ט 51179

Sweet Threesome Box
שלוש צנצנות מתוקות ארוזות באריזת קרטון
מעוצבת הכוללת:
ריבת תפוחי עץ עם יין שרדונה  120גרם
ריבת עגבניות שרי  120גרם
קונפיטורת תפוזים  120גרם
מידות 6x17.5x6.5 :ס"מ

הקטלוג מיועד ללקוחות עסקיים בלבד
המחירים אינם כוללים מע"מ ומשלוח
המחירים להזמנות של  50יחידות ומעלה
להזמנותsales@ptora.co.il | 054-9852860 :

מק"ט 50137

3

₪

42

Three In a Box
₪

מארז שמנמנים במהדורה מיוחדת :שלושה מיני בקבוקי
שמן זית כתית מעולה  100מ"ל ליחידה .שלושה זנים שונים,
כל זן והטעם הייחודי לו ,ארוזים במארז מגירה מעוצב
מידות 4.5x18x19 :ס"מ
מק"ט 50014

מארזים עד

99

50

₪

47

₪

Haroset Nut Case
מארז זוגי המכיל:
צנצנת חרוסת מדברית  250גרם
שק אגוזים מעוצב כ 200 -גרם אגוזים
ארוזים במזוודת קרטון עם ידית
מידות 7.5x12.5x14.5 :ס"מ

₪

Olive Oil In a Box Garnde

מק"ט 50190

מארז Black Lable
שמן זית כתית מעולה  750מ"ל
מידות 8x9x33 :ס"מ
מק"ט 50091

50

Haroset & Oil Case

₪

הזוג המושלם:
צנצנת חרוסת מדברית  250גרם
 Black Labelפח שמן זית כתית מעולה  300מ"ל
ארוזים יחד במזוודת קרטון מעוצבת
מידות 7.5x12.5x14.5 :ס"מ
מק"ט 50192

48

₪

Wine In a Box

The Passover Threesome

מארז יין יהונתן אדום /לבן  750מ"ל
(ניתן להחליף את היין בהתאמת מחיר)
מידות 8x9x33 :ס"מ

מארז מיוחד לפסח
ריבת תפוחי עץ עם יין שרדונה  120גרם
חרוסת מדברית  120גרם
טפנד זיתים ירוקים עם שמן זית  110גרם
כפית במבוק למזיגה
ארוזים באריזה מותאמת ומעוצבת
(ניתן להחליף את סוג הממרחים בהזמנה טלפונית)
מידות 28.5x12.5x7 :ס"מ

מק"ט 51001

52

₪

מק"ט 51102

הקטלוג מיועד ללקוחות עסקיים בלבד
המחירים אינם כוללים מע"מ ומשלוח
המחירים להזמנות של  50יחידות ומעלה
להזמנותsales@ptora.co.il | 054-9852860 :

4

מארזים עד

99

עוד על
הפרסים שלנו?

₪

Coratina Grand
Prestige Napoleon
בקבוק נפוליאון במהדורה מיוחדת
במארז הזכייה
שמן זית קורטינה בעל מדליית Grand
 Prestigeבתחרות Terra olivo2019
בקבוק  500מ"ל
מידות 9x9x21 :ס"מ
מק"ט 51188

Passover Black Case
בקבוק שמן זית כתית מעולה  250מ"ל
חרוסת מדברית  250גרם
קונפיטורת תפוזים עם קליפות תפוז  250גרם
מידות 6.5x11.5x24.5 :ס"מ
מק"ט 51203

55

₪

זוכה
פרסים

The Black Case
מארז קרטון שחור ממותג
בקבוק שמן זית כתית מעולה  250מ"ל
 Wild landדואה  -תערובת תבלינים דרומית  100גרם
צנצנת דבש טהור  250גרם
מידות 6.5x11.5x24.5 :ס"מ
מק"ט 51194

55

הקטלוג מיועד ללקוחות עסקיים בלבד
המחירים אינם כוללים מע"מ ומשלוח
המחירים להזמנות של  50יחידות ומעלה
להזמנותsales@ptora.co.il | 054-9852860 :

5

₪

60

₪

מארזים עד
מארזים עד

60

99

60

₪

₪

₪

Three in a Box Grande
מארז שמנמנים גדול:
שלושה בקבוקי שמן זית כתית מעולה –  250מ"ל ליחידה
שלושה זנים שונים  ,כל זן והטעם הייחודי לו
ארוזים במארז מעוצב
מידות 5.5x16.5x24.5 :ס"מ

Four Passover

מק"ט 51200

ארבע צנצנות בארבעה טעמים טעימים לפסח:
חרוסת מדברית  120גרם
קונפיטורת תפוזים עם קליפות תפוז  120גרם
טפנד זיתים ירוקים עם שמן זית  110גרם
טפנד זיתים שחורים בקברנה סוביניון  110גרם
כפית במבוק למזיגה
ניתן להחליף את סוג הממרחים בהזמנה טלפונית
מידות 7.5x20x23 :ס"מ
מק"ט 51104

Oil & Honey Grande
מטעמי הארץ במארז:
שמן זית כתית מעולה  200מ"ל  ,בבקבוק "ויסקי" מיוחד
דבש פרחי בר  100% -טהור  350 -גרם
רודה דבש מעץ
ארוזים באריזת קרטון מותאמת ומעוצבת
מידות 7.5x20x23 :ס"מ
מק"ט 51005

60
הקטלוג מיועד ללקוחות עסקיים בלבד
המחירים אינם כוללים מע"מ ומשלוח
המחירים להזמנות של  50יחידות ומעלה
להזמנותsales@ptora.co.il | 054-9852860 :

6

₪

65

₪

Olive Oil & Blends
מארז מושלם לבישול ולמטבח:
בקבוק שמן זית כתית מעולה  250מ"ל
תערובת תבלינים טהורים לסלט וגבינות  100גרם
תערובת תבלינים טהורה לקדרה  100גרם
מידות 5.5x16.5x24.5 :ס"מ
מק"ט 51202

65

מארזים עד
מארזים עד

99

מארז ישראלי מיוחד המכיל  4מוצרים נפלאים:
שמן זית כתית מעולה  200מ"ל בבקבוק ויסקי מיוחד
טפנד זיתים ירוקים עם שמן זית  110גרם
קונפיטורת תפוזים עם קליפות תפוז  120גרם
חרוסת מדברית  120גרם
ארוז במארז ארוך ואלגנטי
מידות 8x9x33 :ס"מ

Nabali Gold Award
מהדורה מוגבלת של שמן זית נבאלי  750מ"ל
בבקבוק יוקרתי .מהדורה מצומצמת של שמן
זית איכותי שזכה בתחרות שמני הזית הגדולה
בעולם שהתקיימה בניו -יורק
באריזת קרטון אלגנטית תואמת ומעוצבת
מידות 9.8x9.8x21 :ס"מ

₪

₪

Passover Long Box

מק"ט 51109

מק"ט 10078

65

₪

זוכה
פרסים

65

₪

Olive Oil &Tahini

75
70

שמן זית כתית מעולה  200מ"ל בבקבוק "ויסקי" מיוחד
טחינה גולמית -טחינא מזרעי שומשום מלא  300גרם
כפית במבוק למזיגה
ארוזים יחד באריזת קרטון מותאמת
מידות 8x20x23 :ס"מ

₪

מק"ט 51107
₪

Tahini & Spices
מארז קרטון מעוצב המכיל:
טחינה גולמית -טחינא מזרעי שומשום מלא  300גרם
תערובת תבלינים לתנור -מתבלינים טהורים  100גרם
תערובת תבלינים לסלט וגבינות מתבלינים טהורים  100גרם
תבלינים טהורים הם ללא תוספת סוכר ,ללא חומרים משמרים ,ללא תוספות אחרות
מידות 28.5x12.5x7 :ס"מ
מק"ט 51110

הקטלוג מיועד ללקוחות עסקיים בלבד
המחירים אינם כוללים מע"מ ומשלוח
המחירים להזמנות של  50יחידות ומעלה
להזמנותsales@ptora.co.il | 054-9852860 :

Passover Kitchen Box
מארז משובח מהמטבח הישראלי :
 Black Labelשמן זית כתית מעולה בפח  300מ"ל
טחינה גולמית  -טחינא מזרעי שומשום מלא  350גרם
צנצנת צנצנת חרוסת מדברית  250גרם
ארוזים יחד במארז ארוך ואלגנטי
מידות 8x9x33 :ס"מ
מק"ט 51108

7

מארזים עד

99

75

₪

85

₪

₪

לוגו

80

₪

The Spring Box

Double Bottle

Passover Tasting Box

 Black Labelשמן זית כתית מעולה בפח  300מ"ל
חרוסת מדברית בצנצנת ייחודית  250גרם
שק אגוזים מעוצב כ 200-גרם אגוזים
מידות 28.5x7x12.5 :ס"מ

בקבוק שמן זית כתית מעולה  750מ"ל
בקבוק יין יהונתן אדום /לבן  750מ"ל
ארוזים כצמד במארז חלונות מיוחד
באווירת ירושלים
מידות 8x16x41 :ס"מ

מארז טעים ומשובח:
 Black Labelשמן זית כתית מעולה בפח  300מ"ל
טפנד זיתים ירוקים  200גרם
ריבת תפוחים ביין  250גרם
צנצנת חרוסת מדברית  250גרם
ארוזים יחד במארז ארוך ואלגנטי
מידות 8x9x33 :ס"מ

מק"ט 50193

מק"ט 50188

רוצים להעניק מתנה
ייחודית וממותגת?
חלק מהמארזים ניתנים למיתוג במגוון
אפשרויות .פנו אלינו להצעת מחיר

מק"ט 51111

85

₪

Nuts & Oil In a Box
מארז שמן ואגוזים:
נפוליאון שמן זית כתית מעולה  500מ"ל
שק אגוזים מעוצב כ 200-גרם אגוזים
באריזה ייחודית עם פתח עליון
מידות 9.5x19x20.5 :ס"מ
מק"ט 50198

90

₪

Black Olives & Oil
מארז שמן זית וזיתים:
נפוליאון שמן זית כתית מעולה  500מ"ל
צנצנת זיתי נבאלי שחורים במלח גס  450גרם
באריזה זוגית עם פתח עליון
מידות 9.5x19x20.5 :ס"מ
מק"ט50148 :

הקטלוג מיועד ללקוחות עסקיים בלבד
המחירים אינם כוללים מע"מ ומשלוח
המחירים להזמנות של  50יחידות ומעלה
להזמנותsales@ptora.co.il | 054-9852860 :

8

מארזים עד

99

Jerusalem Box

95

₪

מארז חלונות מיוחד באווירת ירושלים:
בקבוק יין מסדרת יהונתן אדום יבש  750מ"ל
 Black Labelשמן זית כתית מעולה בפח  500מ"ל
צנצנת דבש טהור  350גרם
מידות 8x16x41 :ס"מ

₪

מק"ט 51010

95

99

₪

₪

99

₪

Special Mini Gourmet Box
בקבוק שמן זית כתית מעולה  100מ"ל
חרוסת מדברית  120גרם
טפנד זיתים ירוקים עם שמן זית  110גרם
ממרח לימונים כבושים בשמן זית  100גרם
ריבת עגבניות שרי  120גרם
שק אגוזים מעוצב כ 200 -גרם אגוזים
באריזת קרטון מעוצבת
ניתן להחליף את סוג הממרחים
מידות 28.5x12.5x7 :ס"מ
מק"ט 50189

Israeli Passover Box

Honey, Oil & Spices

מארז לפסח מושלם:
 Black Labelשמן זית כתית מעולה בפח  500מ"ל
טחינה גולמית טחינא מזרעי שומשום מלא  300גרם
פסטו רוסו ,בזילקום טרי עם עגבניות  200גרם
חרוסת מדברית בצנצנת ייחודית  250גרם
כפית במבוק למזיגה
מידות 7.5x20x23 :ס"מ

 Black Labelשמן זית כתית מעולה בפח  300מ"ל
צנצנת דבש טהור  350גרם
תערובות מתבלינים טהורים לתנור  100גרם
תערובת מתבלינים טהורים לסלט וגבינות  100גרם
רודה דבש מעץ
מידות 7.5x20x23 :ס"מ

מק"ט 51115

הקטלוג מיועד ללקוחות עסקיים בלבד
המחירים אינם כוללים מע"מ ומשלוח
המחירים להזמנות של  50יחידות ומעלה
להזמנותsales@ptora.co.il | 054-9852860 :

9

מק"ט51008 :

שמן זית זוכה פרסים
כמותג ישראלי מוביל ואיכותי ,בעל מסורת ייצור שמן זית של למעלה מ 40-שנים ,אנחנו שואפים
ללא הפסקה להגיע להישגים חדשים .גאים להציג לכם את הזכיות העיקריות של השנים האחרונות:

Nabali Gold Award
נבאלי סדרת הזהב

משקים מצליחים
בישראל 2019

Coratina Grand
Prestige Napoleon

תחרות NYOOC
The New York International olive
oil competition
בתחרות שמני הזית הנחשבת ביותר בעולם
שנערכת מדי שנה בניו יורק זכה שמן הזית
נבאלי במדליית זהב מרשימה .הנבאלי
התמודד מול  700מותגי שמן זית מרחבי
העולם – מניו זילנד ועד איטליה.
הזכייה היא בקטגוריית ( Robustעוצמתי)
ולטעמנו אין דרך טובה יותר לתאר את
הנבאלי שלנו ,בן טיפוחינו האהוב והמפונק.
אז אמנם אותנו הזכייה הזאת לא מפתיעה,
אבל אין כמו לקבל טפיחה על השכם ממי
שמעריך שמן זית איכותי ,כזה ששווה זהב.

בועידת ישראל לחקלאות העשירית קרו
 2דברים משמחים :נבחרנו להיות אחד
מ 100-המשקים המצליחים בישראל
לשנת  ,2019לצד פרס נוסף של 40
הצעירים המבטיחים בחקלאות.

תחרות Terra Olivo
שמן זית מזן קורטינה קטף את הפרס
היוקרתי  Grand prestige goldבתחרות
הבינלאומית שהתקיימה השנה ה10-
בישראל והשתתפו בה מעל  450שמנים
מכל העולם

למארז  -Nabali Gold Awardעמוד 7
למארז  -The Nabali Caseעמוד 14

למארז Coratina Grand Prestige
 - Napoleonעמוד 5

מארזים בין

100
199

Mediterranean Passover Box
מטעמי המזרח התיכון:
בקבוק שמן זית כתית מעולה  500מ"ל
פסטו רוסו ,בזילקום טרי עם עגבניות  200גרם
טפנד זיתים ירוקים עם פלפל חריף  200גרם
חרוסת מדברית  250גרם
באריזת קרטון מעוצבת ומותאמת
ניתן להחליף את סוג הממרחים בהזמנה טלפונית
מידות 8x18x34 :ס"מ

₪

₪

Passover Appetizing Box

מק"ט51123 :

100

100

₪

מארז בטעמי פסח
 Black Labelשמן זית כתית מעולה בפח  400מ"ל
חרוסת מדברית  120גרם
ריבת עגבניות שרי  120גרם
ריבת תפוחים בשרדונה  120גרם
קונפיטורת תפוזים עם קליפות תפוז  120גרם
שק אגוזים מעוצב כ 200 -גרם אגוזים
מידות 28.5x12.5x7 :ס"מ

₪

מק"ט51121 :

100

₪

105

₪

105
Appetizing Box - Tahini

הקטלוג מיועד ללקוחות עסקיים בלבד
המחירים אינם כוללים מע"מ ומשלוח
המחירים להזמנות של  50יחידות ומעלה
להזמנותsales@ptora.co.il | 054-9852860 :

Ptora Passover Specials

Oil & Spices

מארז שמן אגוזים וחרוסת :
נפוליאון שמן זית כתית מעולה  500מ"ל
שק אגוזים מעוצב  ,כ 200 -גרם אגוזים
חרוסת מדברית בצנצנת ייחודית  250גרם
באריזה עם פתח עליון
מידות 9.5x19x20.5 :ס"מ

מארז טעמים:
נפוליאון שמן זית כתית מעולה  500מ"ל
תערובת תבלינים לתנור מתבלינים טהורים  100גרם
תערובת תבלינים לגבינות ולסלט מתבלינים
טהורים  100גרם
תערובת תבלינים לקדרה מתבלינים טהורים  100גרם
מידות 9.5x19x20.5 :ס"מ

מק"ט51124 :

11

מק"ט51013 :

מארז מהודר הכולל:
 Black Labelשמן זית כתית מעולה בפח  400מ"ל
טחינה גולמית  -טחינא מזרעי שומשום מלא  300גרם
ריבת עגבניות שרי  120גרם
קונפיטורת תפוזים עם קליפות תפוז  120גרם
לימונים טריים כבושים בשמן זית  110גרם
טפנד זיתים שחורים בקברנה סובניון  110גרם
מידות 28.5x12.5x7 :ס"מ
מק"ט51119 :

₪

מארזים בין

100
199

Ptora Spring Specials
₪

₪

מארז הספיישלים:
נפוליאון שמן זית כתית מעולה  500מ"ל
צנצנת זיתי נבאלי במלח גס  150גרם
 Wild landדואה  -תערובת תבלינים ייחודית לשמן זית  100גרם
חרוסת מדברית בצנצנת ייחודית  250גרם
במארז קרטון מעוצב עם פתח עליון
מידות 9.5x19x20.5 :ס"מ

120

The Cook Box

מק"ט 51126

115

₪

בקבוק שמן זית כתית מעולה  750מ"ל
 3צנצנות תבלינים טהורים -תבליני פלאו ללא
שמנים או כל תוספת אחרת:
קינמון טהור  50גרם
כורכום טהור  50גרם
אורגנו טהור  50גרם
טחינה גולמית -טחינא מזרעי שומשום מלא  300גרם
מידות 8x18x34 :ס"מ

₪

מק"ט 51132

120

הקטלוג מיועד ללקוחות עסקיים בלבד
המחירים אינם כוללים מע"מ ומשלוח
המחירים להזמנות של  50יחידות ומעלה
להזמנותsales@ptora.co.il | 054-9852860 :

₪

Appetizing Box
מארז מלא בטעמים
 Black Labelשמן זית כתית מעולה בפח  400מ"ל
ממרח לימונים כבושים בשמן זית  110גרם
טפנד זיתים ירוקים בשמן זית  110גרם
טפנד זיתים שחורים בקברנה סוביניון  110גרם
ריבת רימונים בדבש טהור  120גרם
ריבת תפוחים בשרדונה  120גרם
קונפיטורת תפוזים עם קליפות תפוז  120גרם
מידות 28.5x12.5x7 :ס"מ
מק"ט51120 :

12

מארזים בין

100
199

Five In a Box
₪

מארז הכולל:
 Black Labelשמן זית כתית מעולה בפח  500מ"ל
ריבת עגבניות שרי  250גרם
קונפיטורת תפוזים עם קליפות תפוז  250גרם
ריבת תפוחים בדבש  250גרם
טחינה גולמית טחינא מזרעי שומשום מלא  350גרם
מידות 8x18x34 :ס"מ

₪

מק"ט 51137

Nuts About Passover
מארז יוקרתי המכיל
בקבוק יין  CANTINA 27רוזה
 Black Labelשמן זית כתית מעולה בפח  500מ"ל
שק אגוזים מעוצב  ,כ 200 -גרם אגוזים
באריזה שחורה מעוצבת וממותגת
מידות 8x18x34 :ס"מ
מק"ט 51177

120

₪

Passover Gift Box
נפוליאון שמן זית כתית מעולה  500מ"ל
טפנד זיתים ירוקים בשמן זית  200גרם
ריבת עגבניות שרי  250גרם
חרוסת מדברית בצנצנת מיוחדת  250גרם
שק אגוזים מעוצב כ 200 -גרם אגוזים
באריזת קרטון מעוצבת
מידות 8x18x34 :ס"מ
מק"ט 50203

125

הקטלוג מיועד ללקוחות עסקיים בלבד
המחירים אינם כוללים מע"מ ומשלוח
המחירים להזמנות של  50יחידות ומעלה
להזמנותsales@ptora.co.il | 054-9852860 :

13

₪

125

₪

מארזים בין

100
199

130

₪

₪

Appetizing Big Box

Limit
Editioend

מגוון טעמים במארז אחד:
נפוליאון שמן זית כתית מעולה  500מ"ל
צנצנת זיתי נבאלי במלח גס  150גרם
חרוסת מדברית  120גרם
ריבת עגבניות שרי  120גרם
קונפיטורת תפוזים עם קליפות תפוז  120גרם
טפנד זיתים ירוקים בשמן זית  110גרם
טפנד זיתים שחורים בקברנה סובניון  110גרם
מידות 8x18x34 :ס"מ

₪

The Nabali Case
מארז פרימיום הכולל:
שמן זית נבאלי  750מ"ל בבקבוק ייחודי.
מהדורה מצומצמת של שמן איכותי שזכה בתחרות
שמני הזית הגדולה בעולם שהתקיימה בניו יורק.
 Wild landדואה -תערובת תבלינים ייחודית לשמן
זית  100גרם
צנצנת דבש טהור  250גרם
מידות 10x23x28 :ס"מ
מק"ט51125 :

מק"ט 50204

130

Passover Six in a Box

Deli Box Tahini

 Black Labelשמן זית כתית מעולה בפח  500מ"ל
פסטו רוסו ,בזילקום טרי עם עגבניות  200גרם
טפנד זיתים ירוקים עם פלפל חריף  200גרם
טפנד זיתים שחורים וזעתר  200גרם
חרוסת מדברית  250גרם
טחינה גולמית  -טחינא מזרעי שומשום מלא  200גרם
מידות 8x18x34 :ס"מ

שמן זית כתית מעולה  200מ"ל בבקבוק "ויסקי" מיוחד
צנצנת טחינה של טחינא  300גרם
ריבת עגבניות שרי  120גרם
טפנד זיתים ירוקים בשמן זית  110גרם
טפנד זיתים שחורים בקברנה סוביניון  110גרם
ריבת רימונים בדבש טהור  120גרם
ריבת תפוחים בשרדונה  120גרם
קונפיטורת תפוזים עם קליפות תפוז  120גרם
מידות 9.5x26.5x33 :ס"מ

מק"ט 51138

מק"ט 50150

140
הקטלוג מיועד ללקוחות עסקיים בלבד
המחירים אינם כוללים מע"מ ומשלוח
המחירים להזמנות של  50יחידות ומעלה
להזמנותsales@ptora.co.il | 054-9852860 :

14

₪

140

₪

₪

זוכה
פרסים

מארזים בין

100
199

140

₪

₪

Black & White Box - Rose
בקבוק יין  CANTINA 27רוזה
 Black Labelשמן זית כתית מעולה בפח  500מ"ל
טחינה גולמית טחינא מזרעי שומשום מלא  300גרם
מידות 8x18x34 :ס"מ

₪

בקבוק יין  CANTINA 27רוזה
 Black Labelשמן זית כתית מעולה בפח  500מ"ל
צנצנת דבש טהור  350גרם
רודה דבש מעץ
מידות 8x18x34 :ס"מ

מק"ט 51127

150

מק"ט 51129

160

₪

160

₪

₪

Black & White - Box Red

Black Label Big Box

Passover Black Label Big Box

 CANTINA 27יין אדום יבש שיושן בחביות עץ אלון
 Black Labelשמן זית כתית מעולה בפח  500מ"ל
טחינה גולמית  -טחינא מזרעי שומשום מלא  300גרם
מידות 8x18x34 :ס"מ

מארז יוקרתי הכולל:
 CANTINA 27יין אדום יבש מיושן מחבל לכיש
סדרה מיוחדת עם מספר ייחודי לכל בקבוק
 Black Labelשמן זית כתית מעולה בפח  500מ"ל
צנצנת דבש טהור  250גרם
צנצנת דואה -תערובת תבלינים דרומית  100גרם
מידות 8x18x34 :ס"מ

מארז יוקרתי המכיל:
 CANTINA27יין אדום יבש מיושן
סדרה מיוחדת עם מספר ייחודי לכל בקבוק
 Black Labelשמן זית כתית מעולה בפח  500מ"ל
צנצנת דואה -תערובת תבלינים דרומית  100גרם
שק אגוזים מעוצב כ 200 -גרם אגוזים
באריזת קרטון עם מעוצבת
מידות 8x18x34 :ס"מ

מק"ט 51128

מק"ט 51020

הקטלוג מיועד ללקוחות עסקיים בלבד
המחירים אינם כוללים מע"מ ומשלוח
המחירים להזמנות של  50יחידות ומעלה
להזמנותsales@ptora.co.il | 054-9852860 :

145

₪

Black Label M.Box Rose

15

מק"ט 51151

מארזים בין

100
199

₪

Limit
Editioend

₪

170

₪

All The Good Things
מארז שחור ויוקרתי הכולל:
 CANTINA 27יין אדום יבש מיושן מחבל לכיש .סדרה מיוחדת עם מספר ייחודי לכל בקבוק
 Black Labelשמן זית כתית מעולה בפח  500מ"ל
צנצנת ספיישל דבש טהור  150גרם
 2צנצנות תבליני פלאו
כורכום טהור  50גרם ואורגנו טהור  50גרם
מידות 8x18x34 :ס"מ
מק"ט 51181

תבליני פלאו
תבילינים טהורים
ללא שמנים או כל
תוספת אחרת

הקטלוג מיועד ללקוחות עסקיים בלבד
המחירים אינם כוללים מע"מ ומשלוח
המחירים להזמנות של  50יחידות ומעלה
להזמנותsales@ptora.co.il | 054-9852860 :

16

מארזים בין

100
199

₪

185

Our Land Delux Box
₪

190

₪

₪

נפוליאון שמן זית כתית מעולה  500מ"ל
תמרי מג'הול אורגניים  1ק"ג
חרוסת מדברית בצנצנת ייחודית  250גרם
קונפיטורת תפוזים עם קליפות תפוז  220גרם
ריבת רימונים בדבש  220גרם
ממרח לימונים כבושים בשמן זית  200גרם
טפנד זיתים ירוקים עם פלפל חריף  200גרם
מידות 9.5x26.5x33 :ס"מ
מק"ט 51158

Cantina Rose , Oil & Spreads

Olive Oil & Delicacies
מארז חג ענק הכולל:
 Black Labelשמן זית כתית מעולה  500מ"ל
פלפלים צהובים ולימונים בשמן זית  200גרם
טפנד זיתים שחורים עם זעתר  200גרם
לימונים טריים כבושים בשמן זית  200גרם
פסטו רוסו ,בזילקום טרי עם עגבניות  200גרם
קונפיטורת תפוזים עם קליפות תפוז  250גרם
ריבת עגבניות שרי  250גרם
ריבת תפוחים עם יין שרדונה  250גרם
צנצנת דבש  250גרם
מידות 9.5x26.5x33 :ס"מ
מק"ט50214 :

הקטלוג מיועד ללקוחות עסקיים בלבד
המחירים אינם כוללים מע"מ ומשלוח
המחירים להזמנות של  50יחידות ומעלה
להזמנותsales@ptora.co.il | 054-9852860 :

17

בקבוק יין  CANTINA 27רוזה  750מ"ל
 Black Labelשמן זית כתית מעולה  750מ"ל
פלפלים צהובים עם לימונים בשמן זית  200גרם
טפנד זיתים ירוקים בשמן זית  200גרם
ממרח עגבניות מיובשות עם זעתר  200גרם
מידות 9.5x26.5x33 :ס"מ
הממרחים שלנו מיוצרים
מפירות וירקות טריים
בלבד! רכיבים טבעיים
ללא חומר משמר

מק"ט 51146

195

₪

ROSE

רוזה בעל גוף קליל,
קו מינראלי וחומציות
תומכת .האשכולות נבצרו
בבציר מוקדם ,ליצירת יין
מרענן ואלגנטי

סדרת היין Cantina27
סדרה מקומית וייחודית מכרם פתורה
בחבל לכיש .היינות הופקו מענבי קברנה
סוביניון ,מרלו ושיראז .הענבים נבצרו בבציר ידני
וסלקטיבי בשעת בוקר מוקדמת .היין מיוצר
בכמות קטנה והבקבוקים ממוספרים.

סדרת היין
Cantina27

80

₪

95

₪

165

Cantina 27 Rose In a Box

Cantina 27 In a Box

מארז יין יחיד הכולל:
יין רוזה  CANTINA 27מבית פתורה
יין משובח שהופק מענבי קברנה סוביניון ,מרלו
ושיראז שנבצרו בבציר מוקדם.
סדרה מיוחדת ומוגבלת של פתורה עם מספר ייחודי
לכל בקבוק
מידות 8x9x33 :ס"מ

מארז יין יחיד המכיל:
יין אדום יבש  CANTINA 27מבית פתורה
יין משובח שיושן בחביות עץ אלון
סדרה מיוחדת ומוגבלת של פתורה עם מספר
ייחודי לכל בקבוק
מידות 8x9x33 :ס"מ

מק"ט51166 :

הקטלוג מיועד ללקוחות עסקיים בלבד
המחירים אינם כוללים מע"מ ומשלוח
המחירים להזמנות של  50יחידות ומעלה
להזמנותsales@ptora.co.il | 054-9852860 :

19

₪

200

₪

מק"ט 51015

Cantina 27 Twin Box

Cantina 27 Wood Case

מארז זוגי הכולל:
בקבוק יין  CANTINA 27יין אדום יבש
בקבוק יין  CANTINA 27רוזה
מידות 8x18x34 :ס"מ

בקבוק יין  CANTINA 27יין אדום יבש שיושן
בחביות עץ אלון
בקבוק יין  CANTINA 27רוזה
ארוזים יחדיו במזוודת עץ

מק"ט 51153

מק"ט51154 :

מארזים בין

מארזים מעל

200

200

₪

₪

Deluxe Gourmet Box
 Black Labelשמן זית כתית מעולה בפח  500מ"ל
צנצנת דבש טהור  350גרם
צנצנת זיתי נבאלי שחורים במלח גס  450גרם
טפנד זיתים ירוקים בשמן זית  200גרם
ממרח עגבניות מיובשות עם זעתר  200גרם
טפנז זיתים שחורים בקברנה סובניון  200גרם
פלפלים צהובים עם לימונים בשמן זית  200גרם
תערובת תבלינים לתנור מתבלינים טהורים  100גרם
תערובת תבלינים לגבינות ולסלט מתבלינים טהורים  100גרם
מידות 9.5x26.5x33 :ס"מ

210

Rose & Goods Grande

₪

מארז משגע עם כל הדברים הטובים:
בקבוק יין  CANTINA 27רוזה
בקבוק שמן זית כתית מעולה  750מ"ל
טפנד זיתים שחורים בקברנה סובניון  200גרם
לימונים טריים כבושים בשמן זית  200גרם
פסטו רוסו -בזילקום טרי עם עגבניות  200גרם
טפנד זיתים ירוקים חריף  200גרם
מידות 9.5x26.5x33 :ס"מ
מק"ט50210 :

מק"ט51159 :

Cantina Red, Oil & Spreads
בקבוק יין  CANTINA 27יין אדום יבש שיושן בחביות עץ אלון.
 Black Labelשמן זית כתית מעולה  750מ"ל
פלפלים צהובים עם לימונים בשמן זית  200גרם
טפנד זיתים ירוקים בשמן זית  200גרם
ממרח עגבניות מיובשות עם זעתר  200גרם
מידות 9.5x26.5x33 :ס"מ
מק"ט 51145

205

הקטלוג מיועד ללקוחות עסקיים בלבד
המחירים אינם כוללים מע"מ ומשלוח
המחירים להזמנות של  50יחידות ומעלה
להזמנותsales@ptora.co.il | 054-9852860 :
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₪

210

₪

Oil & Goods L Box
מארז גדול ומרשים הכולל:
 Black Labelשמן זית כתית מעולה בפח  2ליטר
טפנד זיתים ירוקים עם פלפל חריף  200גרם
לימונים טריים כבושים בשמן זית  200גרם
פסטו רוסו -בזילקום טרי עם עגבניות  200גרם
זעתר מדברי  200גרם
ריבת עגבניות שרי  250גרם
ריבת תפוחים עם יין שרדונה  250גרם
מידות 9.5x26.5x33 :ס"מ
מק"ט 51182

מארזים מעל

200

220

₪

₪

Cantina & Oil
מארז שלישיית בקבוקים:
בקבוק יין  CANTINA 27יין אדום יבש שיושן בחביות
עץ אלון
בקבוק יין  CANTINA 27רוזה
 Black Labelשמן זית כתית מעולה  750מ"ל
מידות 9.5x26.5x33 :ס"מ
מק"ט 51156

225

₪

Ptora Wood Box
בקבוק יין  CANTINA 27יין אדום יבש שיושן
בחביות עץ אלון.
בקבוק יין  CANTINA 27רוזה
 Black Labelשמן זית כתית מעולה  750מ"ל
ארוזים יחדיו בתיבת עץ

		
Cantina Red & More

מארז מרשים הכולל:
 CANTINA 27יין אדום יבש שיושן בחביות עץ אלון
 Black Labelשמן זית כתית מעולה בפח  500מ"ל
צנצנת דבש טהור  250גרם
ריבת רימונים בדבש טהור  250גרם
ריבת עגבניות שרי  250גרם
טפנד זיתים שחורים בשמן זית וקברנה סוביניון  200גרם
לימונים טריים כבושים בשמן זית  200גרם
ממרח עגבניות מיובשות בשמן זית וזעתר  200גרם
מידות 9.5x26.5x33 :ס"מ
מק"ט 51185

הקטלוג מיועד ללקוחות עסקיים בלבד
המחירים אינם כוללים מע"מ ומשלוח
המחירים להזמנות של  50יחידות ומעלה
להזמנותsales@ptora.co.il | 054-9852860 :
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MIX & MATCH

ניתן להחליף את צנצנות
 200-250גרם לכל אחת
מהצנצנות במבחר
לפרטים נוספים

מק"ט51180 :

240

₪

המלצת
הצוות

מארזים מעל

200
₪

Cantina & Oil grande
בקבוק יין  CANTINA 27יין אדום יבש שיושן בחביות עץ אלון
בקבוק יין  CANTINA 27רוזה
 Black Labelשמן זית כתית מעולה קורטינה בפח  2ליטר
מידות 9.5x26.5x33 :ס"מ
מק"ט51155 :

250

₪

Deli XL Box passover
שמן זית כתית מעולה  750מ”ל
בקבוק יין  CANTINA 27יין אדום יבש שיושן בחביות עץ אלון
חרוסת מדברית  250גרם
טפנד זיתים ירוקים עם פלפל חריף  200גרם
קונפיטורת תפוזים עם קליפות תפוז  250גרם
ממרח עגבניות מיובשות  200גרם
זעתר מידברי בשמן זית  200גרם
פסטו רוסו בזיליקום טרי עם עגבניות  200גרם
בקופסה מהודרת ומותאמת עם מכסה וחבק מעוצב.
המארז לא כולל רודה דבש
מידות 10x36.5x33 :ס"מ
מק"ט51164 :

Double Cantina, Oil & Spreads
שמן זית כתית מעולה  750מ”ל
בקבוק יין  CANTINA 27יין אדום יבש שיושן בחביות עץ אלון
בקבוק יין  CANTINA 27רוזה
טפנד זיתים שחורים בקברנה סוביניון  200גרם
ממרח עגבניות מיובשות  200גרם
פלפלים צהובים עם לימונים בשמן זית  200גרם
פסטו רוסו ,בזילקום טרי עם עגבניות  200גרם
בקופסה מהודרת ומותאמת עם מכסה וחבק מעוצב
מידות 10x36.5x33 :ס"מ
מק"ט 51184

250
הקטלוג מיועד ללקוחות עסקיים בלבד
המחירים אינם כוללים מע"מ ומשלוח
המחירים להזמנות של  50יחידות ומעלה
להזמנותsales@ptora.co.il | 054-9852860 :
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₪

280

₪

160

White Wine & Sweets
₪

מארז משגע עם כל הדברים הטובים:
 - Castel du Blanc LaVieיין לבן
 Black Labelשמן זית כתית מעולה  500מ"ל
ריבת תפוחים עם יין שרדונה  250גרם
ריבת עגבניות שרי  250גרם
קונפיטורת תפוזים וקליפות תפוז  250גרם
חרוסת מדברית  250גרם
מידות 9.5x26.5x33 :ס"מ
מק"ט 50206

Two stories,
Two families. One land

210

החיבור הטבעי בין שני המותגים,
הוביל לשיתוף פעולה וליצירת מארזים המשלבים עשייה
משפחתית אזורית .יקב קסטל שוכן בהרי יהודה וכרמי
הגפן הראשונים נטעו ב 1988-ע"י אלי בן זקן .משפחת בן
זקן מעורבת בכל ההיבטים -החל מאומנות הגידול ,דרך
ייצור היין וכלה בהפצתו בארץ ובעולם

₪

Passover Appetizers
מארז חגיגי המכיל:
 - Castel du Blanc LaVieיין לבן מיקב קסטל
בקבוק נפוליאון -שמן זית כתית מעולה  500מ"ל
חרוסת מדברית בצנצנת מיוחדת  250גרם
ריבת עגבניות שרי  120גרם
קונפיטורת תפוזים עם קליפות תפוז  120גרם
טפנד זיתים ירוקים בשמן זית  110גרם
טפנד זיתים שחורים ביין אדום  110גרם
לימונים טריים כבושים בשמן זית  100גרם
מידות 33x36.5x10 :ס"מ
מק"ט 51161

Oil & Castel Passover
מארז יוקרתי המכיל:
נפוליאון שמן זית כתית מעולה  500מ"ל
חרוסת מדברית בצנצנת מיוחדת  250גרם
יין אדום מיקב קסטלLaVie Rouge du Castel -
באריזה מותאמת.
מידות 8x18x34 :ס"מ
מק"ט 51143

210

₪

Two stories,
Two families.
One land

245

₪

₪

Passover Delicacies

wine & more passover

Oil &Castel Passover L

מארז חג ענק המכיל:
 - Castel du Blanc LaVieיין לבן מיקב קסטל
קונפיטורת תפוזים עם קליפות תפוז  250גרם
ריבת עגבניות שרי  250גרם
פסטו רוסו ,בזילקום טרי עם עגבניות  200גרם
ממרח עגבניות מיובשות עם זעתר  200גרם
טפנד זיתים שחורים בקברנה סובניון  200גרם
לימונים טריים כבושים בשמן זית  200גרם
פלפלים צהובים ולימונים בשמן זית  200גרם
חרוסת מדברית  250גרם
ארוזים יחד במארז מעוצב עם חבק
מידות 9x26x34 :ס"מ

מארז חג ענק המכיל:
 a Vie Rouge du Castelיין אדום מיקב קסטל
 Black Labelשמן זית כתית מעולה בפח  500מ"ל
ממרח עגבניות מיובשות עם זעתר  200גרם
טפנד זיתים שחורים בקברנה סובניון  200גרם
לימונים טריים כבושים בשמן זית  200גרם
חרוסת מדברית  250גרם
קונפיטורת תפוזים עם קליפות תפוז  250גרם
ריבת עגבניות שרי  250גרם
ארוזים במארז קרטון עם חבק
מידות 9x26x34 :ס"מ

נפוליאון שמן זית כתית מעולה  500מ"ל
צנצנת חרוסת מדברית  250גרם
 Rose du Castelיין רוזה של יקב קסטל
 La Vie Blanc du Castelיין לבן מיקב קסטל
 La Vie Rouge du Castelיין אדום מיקב קסטל
בקופסה מהודרת עם מכסה וחבק מעוצב
מידות 33x36.5x10 :ס"מ

מק"ט51163 :

הקטלוג מיועד ללקוחות עסקיים בלבד
המחירים אינם כוללים מע"מ ומשלוח
המחירים להזמנות של  50יחידות ומעלה
להזמנותsales@ptora.co.il | 054-9852860 :

245

300

24

מק"ט51162 :

מק"ט 51165

₪

₪
MIX &
MATCH

ניתן
למיתוג

200 מארזי מתנה מעל
מחיר
₪

₪

ניתן
למיתוג

מחיר
₪

₪

מק"ט שם המארז

MIX &
MATCH

ניתן
למיתוג

99 מארזי מתנה עד
מחיר
₪

שם המארז

מק"ט

200

Deluxe Gourmet Box

51159

100

Mediterranean Passover Box

51123

30

205

Cantina Red, Oil & Spreads

51145

100

Passover Appetizing Box

51121

Ptora Passover Specials 51124

210

Rose & Goods Grande

50210

100

210

Oil & Goods L Box

51182

105

51185

105

220

Cantina Red & More

225

Cantina & Oil

51156

240

Ptora Wood Box

51180

250

Cantina & Oil Grande

51155

250

Deli XL Box Passover

51164

280

Double Cantina, Oil & Spreads

51184

cantina 27 מארזי יין
80

לצפייה בפרסים

MIX &
MATCH

100-199 מארזי מתנה בין

מק"ט שם המארז

Haroset in a box

50186

30

Black in a box

50187

42

Sweet Threesome Box

50137

42

Oil & Honey

51179

51119

45

Three In a Box

50014

115

Ptora Spring specials 51126

47

120

The Cook Box

51132

48

Appetizing Box 51120

50

120

Oil & Spices 51013
Appetizing Box - Tahini

120

Five In a Box

51137

125

Nuts About Passover

51177

125

Passover Gift Box 50203

130

Appetizing Big Box 50204

130

The Nabali Case

Olive Oil In a Box Grande 50091
Wine In a Box

51001

Haroset Nut Case 50190

50

Haroset & Oil Case

52

The Passover Threesome

51102

55 Coratina Grand Prestige Napoleon

51188

50192

55

The Black Case

51194

51125

60

Passover Black Case

51203

140

Passover Six in a Box 51138

60

Three in a Box Grande

51200

Cantina 27 Rose In a Box

51166

140

Deli Box Tahini 50150

60

Four Passover

51104

95

Cantina 27 In a Box

51015

140

51127

60

Oil & Honey Grande

51005

165

Cantina 27 Twin Box

51153

145

Black Label M.Box Rose 51129

65

Olive Oil & Bleands

51202

200

Cantina 27 Wood Case

51154

150

Black & White - Box Red 51128

65

Nabali Gold Award 10078

160

Black Label Big Box 51020

65

Passover Long Box

51109

לצפייה בתעודת
הכשרות

כל השמנים הם בעלי
תו איכות של ענף הזית

הקטלוג מיועד ללקוחות עסקיים בלבד | המחירים אינם כוללים מע"מ
 יחידות ומעלה50 ומשלוח | המחירים להזמנות של

Black & White Box - Rose

160

Passover Black Label Big Box

51151

65

Olive Oil &Tahini

51107

170

All The Good Things

51181

70

Tahini & Spices

51110

185

Olive Oil & Delicacies 50214

75

Passover Kitchen Box

51108

190

Our Land Delux Box 51158

75

The Spring Box

50193

195

Cantina Rose , Oil & Spreads 51146

80

מארזים משותפים עם יקב קסטל

MIX & MATCH

ניתן להחליף בכל המארזים
 גרם200-250 את צנצנות
לכל אחת מהצנצנות במבחר

Double Bottle 50188

85

Passover Tasting Box

51111

85

Nuts & Oil In a Box

50198

160

Oil & Castel Passover

51143

90

Black Olives & Oil

50148

185

White Wine & Sweets 50206

95

Special Mini Gourmet Box

50189

210

Passover Appetizers

51161

95

Jerusalem Box

51010

245

Passover Delicacies 51163

99

Israeli Passover Box

51115

245

wine & more passover 51162

99

300

Oil &Castel Passover L 51165

Honey, Oil & Spices 51008

25

 גרם | ריבת פירות יער בקברנה סוביניון250 חרוסת מדברית
 גרם | קונפיטורת תפוזים עם250  גרם | ריבת תות שדה250
 גר' | פסטו רוסו (עלי בזיליקום מהערבה250 קליפת תפוז
| ' גר250  גר' | ריבת עגבניות שרי200 )ועגבניות בשלות
 גר' | ריבת רימונים200 טפנד זיתים ירוקים בשמן זית
 גר' | טפנד זיתים ירוקים עם פלפל חריף250 בדבש טהור
 גר' | טפנד250  גר' | ריבת תפוחי עץ עם יין שרדונה200
 גר' | ממרח200 זיתים שחורים בשמן זית וקברנה סובניון
 גר' | פלפלים צהובים200 עגבניות מיובשות עם שמן זית
 גר' | לימונים טריים כבושים200 ולימונים בשמן זית
 גר' | טפנד זיתים שחורים עם זעתר ושמן200 בשמן זית
' גר200  גר' | זעתר מדברי בשמן זית כתית מעולה200 זית
' גר200  מבית טחינא- גר' | טחינה גולמית250 | דבש טהור

חג שמח!
לפרטים נוספים ,הזמנות ,מארזים בהתאמה אישית
ואפשרויות מיתוג ,נשמח לעמוד לרשותכם:
חלי 054-9852860
sales@ptora.co.il

www.ptora.co.il

