קטלוג מארזי מתנה
ללקוחות עסקיים
ראש השנה 2020
מארזים
עד ₪99

בין ₪100-199

מארזים

מעל ₪200

פתורה
ועדי ניסני

זכיות
ופרסים

עמוד 4

עמוד 12

עמוד 18

עמוד 22

עמוד 3

מארזים

מקליקים ומגיעים
לחלק המבוקש
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חג שמח ושנה טובה
את המשק החקלאי שלנו בשדה משה הקימו סבא
וסבתא שלי ,שמואל וטובה תמיר – חלוצים אמיתיים.
הם הגיעו לחבל לכיש ב ,1956 -תקעו בו יתד והפריחו את
אדמותיו השוממות.

להתחדש ולהתגוון כל הזמן; אנחנו מקפידים על אריזות
בעלות ייחודיות עיצובית והן משתדרגות מעת לעת .בנוסף
לכל אלה פיתחנו מערכת שמנגישה בדרך בלתי אמצעית
את מיטב מוצרי הבוטיק שלנו.

מאז חלפו השנים והחקלאות הישראלית התבגרה,
ובהתאם לכך עבר המשק שלנו שינויים ותמורות .יחד עם
אבי ,נועם ,התאמנו את החקלאות לדרישות של העולם
החדש מבלי לאבד את הריח והטעם של הישן והטוב.
את חומרי הגלם המעולים ,המשמשים לייצור המוצרים
שלנו ,אנחנו ממשיכים לגדל ולטפח באהבה ,ברגישות
ובמסירות כחלק מהמסורת המשפחתית .ולצד כל זה חרתנו
על דגלנו ערכים של התמקצעות וחדשנות בעולמות שמן
הזית .יש לנו כיום מגוון רחב של מוצרים והם ממשיכים

התקופה של משבר הקורונה שבה אנחנו שרויים כבר כמה
חודשים מאתגרת אותנו באופן מיוחד .במקביל לקשיים
ה"רגילים" שאיתם אנחנו נאלצים להמשיך ולהתמודד
כחקלאים של השוק המקומי ,נוספים הקשיים של מגפת
הקורונה .אנחנו משקיעים מאמצים רבים כדי להמשיך
ולהניע את העסק המשפחתי ולשמור על הגחלת .יחד
עם העובדים הנהדרים ,הספקים המעולים והלקוחות

חברים
במשפחת
פתורה

01

יין של מדבר ואנשים .סיפורו של יקב ננה
משולב באזור בו הוא נמצא – סיפור על
אתגרים ,מסירות ,אהבת המדבר וחזון משותף
של ערן רז וניב בן יהודה הפך תוך מספר שנים
ליקב ייחודי במפת היין של ישראל.

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

המסורים אנחנו שואפים להמשיך ולהצעיד את המשק
להישגיות והצטיינות בתנאים החדשים.
עבורנו זה לא רק עסק ,זו דרך חיים.
בקטלוג שלפניכם אנו מציעים ללקוחות עסקיים מגוון
רחב של אפשרויות בחירה למתנות .הקפדנו לשלב
טעמים וארומות שהקהל הישראלי אוהב ומעריך ,וכמובן
שמנו דגש על אופן הגשה מצוחצח.
מודים לכם מאוד שבחרתם בחקלאות הדרומית ובנו בפרט,
שנה טובה ומבורכת,
עדו תמיר
מנכ"ל ובעלים

אדמה טובה מצמיחה מתוכה חיים .שיתוף פעולה
ייחודי עם האמנית עדי ניסני יוצר חיבור חדש
שנולד מתוך האהבה לאדמה ולחומר .הכלים של
הסטודיו משלבים עיצובים קלאסיים ואורגנים ,עם
דגש והקפדה על עבודת יד .מפגש של חקלאות
ואמנות על בסיס אדמתי .פרי ויצירה.

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:

Terra Olivo 2020
בתחרות היוקרתית זכינו בשלושה
פרסים :זן ברנע וקורטינה הטובים
ביותר ,זן הקורנייקי שלנו זכה בפרס
 Prestige Goldעל ידי שופטי תחרות
שמן הזית היוקרתית .Terra Olivo

שמן זית
מזן ברנע
הטוב ביותר
בישראל

שמן זית
מזן קורטינה
הטוב ביותר
בישראל

JOOP 2020 Tokyo

GOOA 2020 Berlin

משקים מצליחים בישראל

שמן זית מזן קורטינה זכה במדליית
כסף בתחרות הבינ"ל המוערכת
שנערכה בטוקיו.

הפישולין שלנו קטף מדליית זהב
בקטגוריית שמן הזית הפירותי
והמאוזן בתחרות הבינלאומית
שהתקיימה בברלין .זוהי הפעם
הראשונה שמותג ישראלי זוכה
במדליית זהב בתחרות .GOOA

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

שמן זית
מזן קורנייקי
Prestige
Gold

Terra Olivo 2019

NYIOOC

שמן זית מזן קורטינה זכה בתואר
הנחשק והגבוה ביותר בתחרות
הבינ"ל Grand Prestige Gold

שמן זית מזן נבאלי ,הייחודי כל כך
של פתורה ,זכה לתהילת עולם
בתחרות הנחשבת שהתקיימה
בניו יורק ב 2015-וחזר לישראל עם
מדליית זהב נחשקת.

לדף הזכיות המלא באתר>>

01

מארזים עד ₪ 99

מארז
Black Olives & Honey
עמוד 10
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30

Special Box With Honey

₪

מארז מתוק לראש השנה
עם צנצנת מהודרת של דבש טהור  280גרם
מידות 6.5x10.5x10 :ס"מ
מק"ט 51221

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

30

₪

Oil & Honey
Sweet Threesome Box
42

₪

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

מטעמי הארץ במארז:
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

42

₪

מק"ט 50137
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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

45

50
₪

₪

Bon Appetit
מארז מושלם לראש השנה ולכל השנה מכיל:
 Black Labelשמן זית כתית מעולה בפח  300מ"ל
צנצנת דבש טהור  250גרם
רודה דבש מעץ
ארוזים במזוודת קרטון מעוצבת עם ידית.
מידות 7.5x14.5x12.5:ס"מ
מק"ט 50146

48

₪

Olive Oil In a Box Garnde
מארז Black Lable
שמן זית כתית מעולה  750מ"ל
מידות 8x9x33 :ס"מ

50

מק"ט 50091

Wine In a Box
47

₪

מארז יין יהונתן אדום /לבן  750מ"ל
(ניתן להחליף את היין בהתאמת מחיר)
מידות 8x9x33 :ס"מ
מק"ט 51001

From our Land
מארז זוגי ישראלי:
 Black Labelשמן זית כתית מעולה בפח  300מ"ל
 - Wild landדואה  -תערובת תבלינים ייחודית
לשמן זית  100גרם
ארוזים במזוודת קרטון מעוצבת עם ידית
מידות 7.5x14.5x12.5:ס"מ
מק"ט 51007
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₪

50

Honey Threesome

₪

מארז מתוק במיוחד עם טעמי הטבע:
דבש פרחי בר  100% -טהור  140 -גרם
דבש שיזף  100% -טהור  140 -גרם
דבש תלתן 100% -טהור  140 -גרם
רודה דבש מעץ
באריזת קרטון מותאמת ומעוצבת
מידות 7x12.5x28.5 :ס"מ

לוגו

מק"ט 51003

52

₪

The Perfect Three
מארז שלישייה וכפית
ריבת תפוחי עץ עם יין שרדונה  120גרם.
קונפיטורת תפוזים עם קליפות תפוז  120גרם
טפנד זיתים ירוקים עם שמן זית  110גרם
כפית במבוק למזיגה
ארוזים באריזה מותאמת ומעוצבת
מידות 7x12.5x28.5 :ס"מ

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

מק"ט51101 :

55

The Black Case

Four ever Honey
₪

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

ארבע צנצנות דבש עם טעמי הטבע הכי מתוקים:
דבש פרחי בר  100% -טהור  140 -גרם
דבש פרחי אקליפטוס  100% -טהור  140 -גרם
דבש שיזף  100% -טהור  140 -גרם
דבש תלתן  100% -טהור  140גרם
רודה דבש מעץ
מידות 23x20x7.5 :ס"מ
מק"ט 51004

מק"ט 51194

55

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

60

Oil & Spreads Black Case

₪

מארז מלא בטוב
בקבוק שמן זית כתית מעולה  250מ"ל
זעתר מדברי בשמן זית  250גרם
טפנד זיתים ירוקים בשמן זית  250גרם
מידות 6.5x11.5x24.5 :ס"מ

מק"ט 51188

55

₪

זוכה
פרסים

מק"ט 51204

60

₪

The Sweet Long Box
60
Wine and Honey Box
מארז זוגי מאורך ומותאם המכיל:
יין יהונתן לבן -חצי יבש  /אדום
דבש טהור  140גרם
מידות 7x7.5x38 :ס"מ
מק"ט 51002

מארז מהודר המכיל:
בקבוק שמן זית כתית מעולה  500מ"ל
צנצנת דבש טהור  250גרם
מידות 39x8x8 :ס"מ

₪

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

מק"ט 51214

60

₪

מק"ט 51200
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65

₪

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

65

₪

The Perfect Four
ארבע צנצנות בארבעה טעמים מעולים לחך:
ממרח לימונים כבושים בשמן זית  110גרם
טפנד זיתים שחורים בקברנה סוביניון  110גרם
ריבת עגבניות שרי  120גרם
קונפיטורת תפוזים עם קליפות תפוז  120גרם
כפית במבוק למזיגה
באריזת קרטון מותאמת ומעוצבת
מידות 8x20x23 :ס"מ
מק"ט 51105

מק"ט 51005

60

₪

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

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
מק"ט 10078

65
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₪

זוכה
פרסים

Sp
Edi ecial
tion

65

Mini Treasure Box

₪

70

Israeli Long Box

₪

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
ריבת עגבניות שרי  120גרם
ארוז במארז ארוך ואלגנטי
מידות 33x9x8 :ס"מ

המארז כולל:
 -Baby Nabali 250mlשמן זית נבאלי  250מ"ל
תבלין אורגנו פליאו  50גרם
תבלין כורכום פליאו  50גרם
מידות 24.5x16.5x5.5 :ס"מ
מק"ט 51223

מק"ט 50141

65

₪

Black Olives & Honey

70

75

מארז אלגנטי הכולל:
בקבוק שמן זית כתית מעולה  250מ"ל
זיתים  150גר' Black Nabali
צנצנת דבש טהור ספיישל  280גרם
מידות 24.5x16.5x5.5 :ס"מ
₪

מק"ט 51201

₪

Mini Spicy Box
מארז מתובל במיוחד המכיל:
 3צנצנות תבלינים טהורים-תבליני פלאו
ללא שמנים או כל תוספת אחרת:
קינמון טהור  50גרם
כורכום טהור  50גרם
אורגנו טהור  50גרם
צנצנת דבש טהור  150גרם
רודה דבש מעץ
מידות 8x20x23 :ס"מ
מק"ט 51021

The Black Label Box
מארז אלגנטי במיוחד:
 Black Labelשמן זית כתית מעולה
בפח  500מ"ל
 - Wild landדואה  -תערובת תבלינים
ייחודית לשמן זית  100גרם
צנצנת דבש טהור  250גרם
ארוזים במארז ארוך ומסוגנן
מידות 33x9x8 :ס"מ
מק"ט 51025
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85

₪

The Chef's Box V1

90

₪

מארז שף:
 Black Labelשמן זית כתית מעולה בפח  400מ"ל
 - Wild landדואה  -תערובת תבלינים ייחודית לשמן זית  100גרם
סינר שפים מלא  -מקצועי  -עם כיס ממותג ולולאה למגבת

מידות 8x20x23 :ס"מ
מק"ט51116 :

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

Double Bottle
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

New Year Tasting Box
מארז טעים ומשובח:
 Black Labelשמן זית כתית מעולה בפח  300מ"ל
טפנד זיתים ירוקים  200גרם
זעתר מדברי  200גרם
צנצנת דבש טהור  250גרם
ארוזים יחד במארז ארוך ואלגנטי
מידות 33x9x8 :ס"מ
מק"ט 50132

11

מק"ט 50188

85

₪

מק"ט50148 :

Jerusalem Box
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

₪
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מארזים בין ₪ 100-199

מארז
Deli Box - Honey
עמוד 16
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105
100

105

₪

₪

₪

Oil & Spices

My Honey

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

מארז מרשים המכיל:
נפוליאון שמן זית כתית מעולה  500מ"ל
צנצנת דבש  100%טהור  1ק"ג
במארז קרטון מעוצב עם פתח עליון
מידות 9.5x19x20.5 :ס"מ
מק"ט51014 :

מק"ט51013 :

Honey, Oil & Spices
מארז המכיל:
 Black Labelשמן זית כתית מעולה בפח  300מ"ל
צנצנת דבש טהור  350גרם
רודה דבש מעץ
תערובות מתבלינים טהורים  -לתנור  100גרם
תערובת מתבלינים טהורים  -לסלט וגבינות  100גרם

מידות 23x20x8 :ס"מ
מק"ט 51008

Mediterranean New Year
מטעמי המזרח התיכון:
בקבוק שמן זית כתית מעולה  500מ"ל
טפנד זיתים ירוקים עם פלפל חריף  200גרם
ממרח עגבניות מיובשות עם זעתר  200גרם
דבש טהור  250גרם
מידות 34x18x8 :ס"מ

100

₪

מק"ט50201 :
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Ptora Specials

Spice it Up Box

מארז הספיישלים:
נפוליאון שמן זית כתית מעולה  500מ"ל
צנצנת זיתי נבאלי במלח גס  150גרם
 - Wild landדואה  -תערובת תבלינים ייחודית
לשמן זית  100גרם
צנצנת דבש טהור  280גרם
מידות 9.5x19x20.5 :ס"מ

מארז מהודר הכולל:
 Black Labelשמן זית כתית מעולה  500מ"ל
תערובת מתבלינים טהורים  -לסלט וגבינות  100גרם
תערובות מתבלינים טהורים  -לתנור  100גרם
תערובת מתבלינים טהורים לקדרה 100 -גרם
טפנד זיתים ירוקים בשמן זית  200גרם
פסטו רוסו ,בזילקום טרי עם עגבניות  200גרם
טפנד זיתים שחורים בשמן זית וקברנה סובניון  200גרם
מידות 33x26.5x9.5 :ס"מ

מק"ט50200 :

115

מק"ט51018 :

₪

120

140

₪

₪

The Sweet Cook Box
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
צנצנת דבש טהור  350גרם
מידות 34x18x8 :ס"מ
מק"ט51131 :

Appetizing Box

120

₪

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 :
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130

₪

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

130

Appetizing Big Box

₪

מגוון טעמים במארז אחד:
נפוליאון שמן זית כתית מעולה  500מ"ל
דבש טהור  140גרם
צנצנת זיתי נבאלי במלח גס  150גרם
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

מק"ט51125 :
זוכה
פרסים

מק"ט 50204

Six in a Box

140

₪

 Black Labelשמן זית כתית מעולה בפח  500מ"ל
פסטו רוסו ,בזילקום טרי עם עגבניות  200גרם
טפנד זיתים ירוקים עם פלפל חריף  200גרם
 - Wild landדואה  -תערובת תבלינים ייחודית לשמן זית  100גרם
צנצנת דבש  250גרם -פרחי בר
טחינה גולמית  -טחינא מזרעי שומשום מלא  200גרם
מידות 8x18x34 :ס"מ
מק"ט51139 :
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Specia
Editionl

Deli Box - Honey
145

₪

שמן זית כתית מעולה  200מ"ל בבקבוק "ויסקי" מיוחד
צנצנת דבש  350גרם
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 :מידות 33x26.5x9.5 :ס"מ
מק"ט51133 :

Napoleon & Castel
מארז יוקרתי המכיל:
נפוליאון שמן זית כתית מעולה  500מ"ל
דבש טהור בצנצנת מיוחדת  280גרם
יין אדום מיקב קסטלLaVie Rouge du Castel -
באריזה מותאמת
מידות :מידות 8x18x34 :ס"מ
מק"ט 50136

175

160

₪

₪

165
NANA Red Box
בקבוק יין NANA Tethys 2018
 Black Labelשמן זית כתית מעולה בפח  500מ"ל
צנצנת דבש טהור  350גרם
רודה דבש מעץ
מידות 34x18x8 :ס"מ
מק"ט 51224

The Gold
Box
המארז המוזהב

 Muscat 2017יין קינוח מיקב קסטל
 -Baby Nabali 250mlשמן זית נבאלי  250מ"ל
צנצנת דבש ספיישל  150גרם
מידות 24.5x16.5x5.5 :ס"מ
מק"ט51222 :
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₪

White Wine & Sweets

185

₪

185

₪

195

₪

Olive Oil & Delicacies

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

185

₪

מארז חג ענק הכולל:
 Black Labelשמן זית כתית מעולה  500מ"ל
טפנד זיתים ירוקים בשמן זית  200גרם
ממרח עגבניות מיובשות בשמן זית  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 טהור  250גרם
מידות 9.5x26.5x33 :ס"מ
מק"ט50214 :

Red Wine & Olives
מארז משגע עם כל הדברים הטובים:
יין אדום מיקב קסטלLaVie Rouge du Castel -
 Black Labelשמן זית כתית מעולה  500מ"ל
טפנד זיתים שחורים בקברנה סוביניון  200גרם
טפנד זיתים ירוקים בשמן זית  200גרם
טפנד זיתים שחורים עם זעתר  200גרם
מידות 9.5x26.5x33 :ס"מ
מק"ט50205 :

Rose & Goods
מארז משגע עם כל הדברים הטובים:
יין רוזה מיקב קסטל Rose du Castel -
 Black Labelשמן זית כתית מעולה  500מ"ל
זעתר מדברי בשמן זית  200גרם
טפנד זיתים ירוקים בשמן זית  200גרם.
ריבת תות שדה  250גרם
מידות 9.5x26.5x33 :ס"מ
מק"ט 50207
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הממרחים שלנו מיוצרים
מפירות וירקות טריים
בלבד! רכיבים טבעיים
ללא חומר משמר

מארזים מעל ₪ 200
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200

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

210

₪

מק"ט 51182

Deluxe Gourmet Box

The Chef's XL 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
לימונים טריים כבושים בשמן זית  200גרם
תערובת תבלינים לתנור מתבלינים טהורים  100גרם
תערובת תבלינים לגבינות ולסלט מתבלינים טהורים  100גרם
מידות 9.5x26.5x33 :ס"מ

 Black Labelשמן זית כתית מעולה בפח  2ליטר
צנצנת דבש טהור  350גרם
תערובת תבלינים לתנור  -מתבלינים טהורים  100 -גרם
תערובת תבלינים לגבינות ולסלט  -מתבלינים טהורים  100 -גרם
תערובת תבלינים לקדרה  -מתבלינים טהורים  100 -גרם
סינר שפים מלא  -מקצועי  -עם כיס ממותג ולולאה למגבת
מידות 9.5x26.5x33 :ס"מ

210

מק"ט 51160

₪

מק"ט51159 :

210

Appetizers & Wine
₪

מארז מעורר תיאבון המכיל:
 LaVie Rouge du Castelיין אדום מיקב קסטל
נפוליאון שמן זית כתית מעולה  500מ"ל
צנצנת זיתי נבאלי כבושים במלח גס  150גרם
דבש טהור  140גרם
קונפיטורת תפוזים עם קליפות תפוז  150גרם
טפנד זיתים ירוקים בשמן זית  110גרם
טפנד זיתים שחורים בקברנה סוביניון  110גרם
לימונים טריים כבושים בשמן זית  100גרם
מידות 9.5x26.5x33 :ס"מ

210

₪

White Wine & Sweets Grande
מארז משגע עם כל הדברים הטובים:
 - Castel du Blanc LaVieיין לבן מיקב קסטל
 Black Labelשמן זית כתית מעולה  500מ"ל
ריבת תפוחים עם יין שרדונה  250גרם
ריבת עגבניות שרי 250גרם
קונפיטורת תפוזים וקליפות תפוז  250גרם
צנצנת דבש  250גרם
מידות 9.5x26.5x33 :ס"מ
מק"ט 50209

מק"ט 50211
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220

₪

220

₪

NANA White & More
מארז מרשים הכולל:
בקבוק יין NANA Chenin Blanc 2019
 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

MIX & MATCH

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

מק"ט 51226

250

NANA Rose & Goods
מארז משגע עם כל הדברים הטובים:
בקבוק יין NANA Rose 2019
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

₪

Deli NANA XL Box
שמן זית כתית מעולה  750מ”ל
בקבוק יין NANA Chenin Blanc 2019
דבש טהור  250גרם
טפנד זיתים ירוקים עם פלפל חריף  200גרם
קונפיטורת תפוזים עם קליפות תפוז  250גרם
ממרח עגבניות מיובשות  200גרם
ריבת רימונים בדבש  250גרם
ריבת תפוחים ביין שרדונה  250גרם
מידות 10x36.5x33 :ס"מ
מק"ט51227 :

מק"ט 51225
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White Wine & More
250

₪

מארז חג ענק המכיל:
 - Castel du Blanc LaVieיין לבן מיקב קסטל
 Black Labelשמן זית כתית מעולה בפח  500מ"ל
צנצנת דבש טהור  250גרם
קונפיטורת תפוזים עם קליפות תפוז  250גרם
ריבת עגבניות שרי  250גרם
טפנד זיתים ירוקים עם פלפל חריף  200גרם
לימונים טריים כבושים בשמן זית  200גרם
פסטו רוסו -,בזילקום טרי עם עגבניות  200גרם
מידות 9.5x26.5x33 :ס"מ

Napoleon & Castel Large
נפוליאון שמן זית כתית מעולה  500מ"ל
צנצנת מיוחדת של דבש טהור  280גרם
 Rose du Castelיין רוזה של יקב קסטל
 La Vie Blanc du Castelיין לבן מיקב קסטל
 La Vie Rouge du Castelיין אדום מיקב קסטל
מידות 10x36.5x33 :ס"מ
מק"ט50138 :

מק"ט 50216

330

Ptora &Castel Giant Box

320

₪

מארז נפלא ומשמח לבב אנוש:
 Black Labelשמן זית כתית מעולה  750מ"ל
 La Vie Blanc du Castelיין לבן מיקב קסטל
 La Vie Rouge du Castelיין אדום מיקב קסטל
ממרח עגבניות מיובשות עם זעתר  200גרם
טפנד זיתים ירוקים בשמן זית  200גרם
ריבת עגבניות שרי  250גרם
צנצנת דבש  250גרם
מידות 33x36.5x10 :ס"מ
מק"ט50213 :
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₪

אדמה טובה מצמיחה מתוכה חיים.
שיתוף פעולה ייחודי עם האמנית עדי ניסני
יוצר חיבור חדש שנולד מתוך האהבה
לאדמה ולחומר .הכלים של הסטודיו
משלבים עיצובים קלאסיים ואורגנים ,עם
דגש והקפדה על עבודת יד.
עדי ניסני היא אומנית בוגרת בצלאל מעצבת ומייצרת כלי
אוכל/הגשה/נוי ולייף סטייל .את הכלים שלה היא מייצרת
בעצמה בסטודיו ביפו.

Ptora & Adi
Oil and Honey Dream Box
מארז משותף מבית פתורה ועדי ניסני הכולל:
פח שמן זית כתית מעולה  500מ"ל
דבש טהור  350גרם פרחי בר
רודה דבש
בקבוק קרמיקה לשמן זית מבית עדי ניסני
קערית מיני מבית עדי ניסני
מידות 8x18x34 :ס"מ
מק"ט51220 :

210

₪

Ptora & Adi Honey Cake Box
מארז משותף מבית פתורה ועדי ניסני במיוחד לראש השנה
בקבוק נפוליאון שמן זית כתית מעולה  500מ"ל
צנצנת דבש ספיישל  280גרם
תבנית אינגליש קייק מעוצבת על ידי האמנית עדי ניסני
מידות 9.5x26.5x33 :ס"מ
מק"ט51217 :

 23הקטלוג מיועד ללקוחות עסקיים בלבד | המחירים אינם כוללים מע"מ ומשלוח | המחירים להזמנות של  50יחידות ומעלה | להזמנות | sales@ptora.co.il | 054-9852860 :להשארת פרטים>>

220

₪

Ptora & Adi Spicy Box
מארז משותף מבית פתורה ועדי ניסני
ליצירת תיבול מושלם
בקבוק שמן זית כתית מעולה  750מ"ל
תערובת פלפלים 100 -גרם
מכתש ועלי בעיצוב עדי ניסני
מידות 9.5x26.5x33 :ס"מ
מק"ט51219 :

350

₪
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₪ 200 מארזי מתנה מעל

MIX & MATCH

MIX &
MATCH

ניתן
למיתוג

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

מחיר
₪

שם המארז

₪ 99 מארזי מתנה עד

₪ 100-199 מארזי מתנה בין
מק"ט

MIX &
MATCH

ניתן
למיתוג

מחיר
₪

מק"ט שם המארז

MIX &
MATCH

ניתן
למיתוג

מחיר
₪

200

Deluxe Gourmet Box

51159

100

Honey oil & Spices 51008

30

Special Box With Honey

51221

210

The Chef's XL Box

51160

100

Mediterranean New Year 50201

30

Black in a box 3

50187

210

Appetizers & wine

50211

105

Oil & Spices 51013

42

Sweet Threesome Box

50137

105

My Honey 51014

42

Oil & Honey

51179

Ptora Specials 50200

45

Three In a Box

50014

210

Oil & Goods L Box

51182

210

White Wine & Grande

50209

220

NANA Rose & Goods

51225

220

NANA White & More

51226

250

Deli NANA XL Box

51227

250

White wine & More

50216

320

Ptora &Castel Giant Box

50213

330

Napoleon & Castel Large

50138

115
120
120

The Sweet Cook Box

51131

48

Wine In a Box

51001

Bon Appetit

50146

130

Appetizing Big Box 50204

50

From our Land

51007

140

Spice it Up Box 51018

50

Honey Threesome

51003

The Nabali Case

52

The Perfect Three

51101

51133

55

Four ever Honey

51004

160

Napoleon & Castel 50136

55

165

The Gold Box 51222

145

Six in a box 51139
Deli Box - Honey

The Black Case

51194

55 Coratina Grand Prestige Napoleon

51188

175

NANA Red Box 51224

60

Wine and Honey Box

51002

185

White Wine & Sweets 50206

60

Three in a Box Grande

51200

210

Oil and Honey Dream Box

51220

185

Red wine& olives 50205

60

The Sweet Long Box

51214

220

Ptora & Adi Honey Cake Box

51217

185

Olive Oil & Delicacies 50214

60

Oil & Spreads Black Case

51204

350

Ptora & Adi Spicy Box

51219

195

Rose & and goods 50207

60

Oil & Honey Grande

51005

65

Olive Oil & Blends

51202

The Perfect Four

51105

65
65

לוגו
לצפייה בתעודת
הכשרות

Olive Oil In a Box Garnde 50091

50

140

Appetizing Box 51120

47

51125

130

מארזים בשיתוף עדי ניסני

 גרם | ריבת תות שדה250 ריבת פירות יער בקברנה סוביניון
| ' גר250  גרם | קונפיטורת תפוזים עם קליפת תפוז250
200 )פסטו רוסו (עלי בזיליקום מהערבה ועגבניות בשלות
 גר' | טפנד זיתים ירוקים בשמן250 גר' | ריבת עגבניות שרי
 גר' | טפנד זיתים250  גר' | ריבת רימונים בדבש טהור200 זית
 גר' | ריבת תפוחי עץ עם יין200 ירוקים עם פלפל חריף
 גר' | טפנד זיתים שחורים בשמן זית וקברנה250 שרדונה
 גר' | ממרח עגבניות מיובשות עם שמן זית200 סובניון
 גר' | זעתר200  גר' | לימונים טריים כבושים בשמן זית200
' גר250  גר' | דבש טהור200 מדברי בשמן זית כתית מעולה

מק"ט שם המארז

ניתן למיתוג
private label

תוצרת חקלאות
דרומית

תוצרת מקומית
ישראלית

מוצרים
טבעיים

תו האיכות
של ענף הזית

65

Israeli Long Box

50165

65

Mini Treasure Box

51223

70

Black Olives & Honey

51201

70

Mini Spicy Box

51021

75

The Black label Box

51025

85

New Year Tasting Box

50132

85
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Nabali Gold Award 10078

Double Bottle 50188

90

Black Olives & Oil

90

The Chef's Box V1

51116

95

Jerusalem Box

51010

50148

הדבש שלנו מופק בתהליך
טבעי ,ללא חימום וללא סינון.
תהליך זה מקנה לדבש תכונות
בריאותיות ,מרכיבים תזונתיים
גבוהים במיוחד ומרקם ייחודי.
התגבשות הדבש בטמפ' נמוכה
מלמדת על איכותו הגבוהה.

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

להשארת פרטים >>
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