צילום :אלעד ברמי

קטלוג מארזי מתנה ללקוחות עסקיים
ראש השנה 2021
מארזים
עד ₪99

מארזים
בין ₪100-199

מארזים
מעל ₪200

עמוד 4

עמוד 15

עמוד 28

Olive Oil
Specials
עמוד 25

עמוד 13

הסיפור של פתורה בוטיק משפחתי מתחיל לפני לא פחות
מ 65 -שנים ,עת התיישבו סבי וסבתי -שמואל וטובה תמיר
במושב שדה משה שבחבל לכיש .החלום שהניע אותם היה
יצירת חקלאות עברית בדרום הארץ והם עשו כל שביכולתם,
חרף הקשיים והאתגרים ,כדי להגשים את החזון.

לצד שמן הזית תוכלו למצוא את מיטב התוצרת של חבל
לכיש ודרום הארץ :דבש גולמי ,יינות בוטיק ,ממרחים טבעיים,
ריבות מפירות טריים ,תבלינים ועוד .כל אלה מוצעים לכם
במארזים מעוצבים עד הפרט האחרון ,כדי להפוך את חוויית
קבלת המתנה לחד פעמית ובלתי נשכחת.

מאז חלפו  7עשורים ,בהם עברה החקלאות הישראלית לא
מעט גלגולים ושינויים .המשק שלנו ,שהלך וצמח יחד איתה,
שינה את פניו במקביל .הדורות התחלפו וכיום אני גאה ,כדור
שלישי למשפחת תמיר ,להצעיד את משק פתורה קדימה.

בשנה וחצי האחרונות  ,כמו יתר העולם ,גם אנחנו היינו נתונים
תחת צלה של מגיפת הקורונה .על אף הקושי והאתגרים
שהביאה איתה -שמרנו על הגחלת ,על החיוניות ובעיקר על
האופטימיות):

הצוות המסור שעובד איתי ואני ,נשענים על ערכים של
חדשנות ומקצועיות ,מבלי לאבד את החותם הישן והטוב
שהטביעו סבא וסבתא.

בקטלוג שלפניכם תמצאו מארזי מתנה מהודרים במגוון רחב
של הרכבים ומחירים .הקפדנו לשלב בין טעמים וארומות
שהקהל הישראלי אוהב ומעריך ,תוך מתן דגש על נראות
ייחודית ומושקעת.

חומרי הגלם של המשק מופקים בתהליכים קפדניים
מתוצרת חקלאית שאנחנו מגדלים ומטפחים במסירות.
בין מגוון המוצרים מתבלט שמן הזית -מוצר הדגל שלנו,
אותו אנחנו מייצרים למעלה מ 4-עשורים ,בטכנולוגיות
המובילות והמתקדמות ביותר בארץ.

מודים לכם מאוד שבחרתם בחקלאות הדרומית ובנו
בפרט.
שנה טובה ומבורכת,
עדו תמיר ,מנכ"ל ובעלים

בשנה החולפת הסב לנו שמן הזית גאווה גדולה כשקטף
פרסים יוקרתיים בתחרויות חשובות בעולם וזיכה אותנו
בהכרה בינלאומית.
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תוצרת מקומית ,תהילה בינלאומית
כמותג ישראלי מוביל ואיכותי ,בעל מסורת ייצור שמן זית של למעלה מ 40-שנים,
גאים להציג לכם את הזכיות העיקריות של השנים האחרונות:
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 GOOAברלין 2021
שמן הזית מזן פישולין
זוכה במדליית כסף

 EVO IOOCאיטליה 2021
M
 idnight Coratina
זוכה במדליית זהב

 NYIOOCניו יורק 2021
M
 idnight Coratina
זוכה במדליית זהב

 JOOPיפן 2021
שמן הזית מזן קורנייקי
זוכה במדליית זהב

 JOOPיפן 2021
 idnight Blend
M
זוכה במדליית כסף

TERRA OLIVO 2021
מותג שמן הזית הטוב בישראל

TERRA OLIVO 2021
שמן זית Midnight Blend
זוכה Grand Prestige Gold

TERRA OLIVO 2021
שמן זית Midnight Coratina
זוכה Grand Prestige Gold

TERRA OLIVO 2021
שמן זית מזן קורטינה
זוכה Grand Prestige Gold

TERRA OLIVO 2021
שמן זית Early Harvest Barnea
זוכה Prestige Gold

TERRA OLIVO 2021
שמן זית מזן קורנייקי
זוכה Prestige Gold

 NYIOOCניו יורק 2015
שמן הזית מזן נבאלי
זוכה במדליית זהב

Ptora People. Presents. Pleasure.

מארז
Oil & Honey Grande
7 עמוד

₪

99 מארזים עד

Ptora People. Presents. Pleasure.
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Black in a Box
 Black Labelשמן זית כתית מעולה
בפח  300מ"ל באריזה אישית מותאמת
מידות 6.5x10.5x10 :ס"מ
מק"ט  | 50187מחיר ₪ 30

Sweet Threesome Box
ריבת תפוחי עץ עם יין שרדונה  120גרם
ריבת עגבניות שרי  120גרם
קונפיטורת תפוזים  120גרם
מידות 6x17.5x6.5 :ס"מ
מק"ט  | 50137מחיר ₪ 42

Special Box With Honey
מארז מתוק לראש השנה
עם צנצנת מהודרת של דבש טהור  280גרם
מידות 6.5x10.5x10 :ס"מ
מק"ט  | 51221מחיר ₪ 30

Oil & Honey
שמן זית כתית מעולה  200מ"ל
בבקבוק "ויסקי" מיוחד
דבש טהור  140גרם
מידות7x12.5x28.5 :
מק"ט  | 51179מחיר ₪ 42
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From Our Land
Three in a Box

Olive Oil in a Box Grande

מארז שמנמנים (מהדורה מיוחדת)
שלושה מיני בקבוקי שמן זית כתית מעולה –
 100מ"ל ליחידה
בקבוק 100מ"ל שמן זית כתית מעולה "קורטינה"
בקבוק 100מ"ל שמן זית כתית מעולה " ברנע"
בקבוק 100מ"ל שמן זית כתית מעולה "קורנייקי"
מידות 4.5x18x19:ס"מ

מארז קרטון אלגנטי המכיל:
בקבוק שמן זית כתית מעולה
 750מ"ל Black Label
מידות 8x9x33 :ס"מ

 Black Labelשמן זית כתית מעולה בפח  300מ"ל
 - Wild landדואה ,תערובת תבלינים ייחודית לשמן זית  100גרם
מידות 7.5x14.5x12.5:ס"מ
מק"ט  | 51007מחיר ₪ 50

מק"ט  | 50091מחיר ₪ 47

מק"ט  | 50014מחיר ₪ 45

Honey Threesome
מארז מתוק במיוחד עם טעמי הטבע:
דבש פרחי בר  100%טהור  140גרם
דבש שיזף  100%טהור  140גרם
דבש פרחי אקליפטוס  100%טהור  140גרם
רודה דבש מעץ
מידות  7x12.5x28.5ס"מ

Bon Appetit
מארז מושלם לראש השנה ולכל השנה:
 Black Labelשמן זית כתית מעולה בפח  300מ"ל
צנצנת דבש טהור  250גרם
רודה דבש מעץ
מידות 7.5x14.5x12.5:ס"מ
מק"ט  | 50146מחיר ₪ 50

מק"ט  | 51003מחיר ₪ 50
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The Perfect Three

The Tasty Long Box

The Sweet Long Box

Oil & Honey Grande

ריבת תפוחי עץ עם יין שרדונה  120גרם
קונפיטורת תפוזים עם קליפות תפוז  120גרם
טפנד זיתים ירוקים עם שמן זית  110גרם
כפית במבוק למזיגה
מידות  7x12.5x28.5ס"מ

בקבוק שמן זית כתית מעולה  500מ"ל
זעתר מדברי עם שמן זית  200גרם
מידות 8x8x39 :ס"מ

מארז מהודר המכיל
בקבוק שמן זית כתית מעולה  500מ"ל
צנצנת דבש טהור  250גרם
מידות 8x8x39 :ס"מ

שמן זית כתית מעולה  200מ"ל בבקבוק
"ויסקי" מיוחד
דבש פרחי בר  100%טהור  350גרם
רודה דבש מעץ
מידות 7.5x20x23 :ס"מ

מק"ט  | 51210מחיר ₪ 60

מק"ט  | 51214מחיר ₪ 60
מק"ט  | 51101מחיר ₪ 52
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מק"ט  | 51005מחיר ₪ 60
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The Black Case

Three in a Box Grande

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

מארז שמנמנים גדול:
שלושה זנים שונים ,כל זן והטעם הייחודי לו:
בקבוק שמן זית כתית מעולה 250מ"ל מזן קורטינה
בקבוק שמן זית כתית מעולה  250מ"ל מזן ברנע
בקבוק שמן זית כתית מעולה  250מ"ל מזן קורנייקי
ארוזים במארז מגירה מעוצב.
מידות 5.5x16.5x24.5 :ס"מ

מק"ט  | 51194מחיר ₪ 55
מק"ט  | 51200מחיר ₪ 60

Oil & Spreads Black Case

Israeli Long Box

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

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
מידות 33x9x8 :ס"מ

מק"ט  | 51204מחיר ₪ 60

מק"ט  | 50141מחיר ₪ 65
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The Perfect Four

Olive Oil & Blends

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
מידות 7.5x20x23 :ס"מ

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  | 51202מחיר ₪ 65

מק"ט  | 51105מחיר ₪ 65

Mini Spicy Box

Black Olives & Honey

 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

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  | 51201מחיר ₪ 70

מק"ט  | 51021מחיר ₪ 70
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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

Tahini & Spices
טחינה גולמית "ארציאלי" מזרעי שומשום מלא  300גרם
תערובת תבלינים לתנור  -מתבלינים טהורים  100 -גרם
תערובת תבלינים לגבינות ולסלט  -מתבלינים טהורים  100 -גרם
מידות  7x12.5x28.5ס"מ
מק"ט  | 51110מחיר ₪ 70

The Black Label Box
 Black Labelשמן זית כתית מעולה בפח  500מ"ל
 - Wild landדואה  -תערובת תבלינים ייחודית
לשמן זית  100גרם
צנצנת דבש טהור  250גרם
מידות 33x9x8 :ס"מ
מק"ט  | 51025מחיר ₪ 75

מק"ט  | 50188מחיר ₪ 85

New Year Tasting Box
 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  | 50132מחיר ₪ 85

Black Olives & Oil
נפוליאון שמן זית כתית מעולה  500מ"ל
צנצנת זיתי נבאלי שחורים במלח גס  450גרם
מידות 9.5x19x20.5 :ס"מ
מק"ט  | 50148מחיר ₪ 90
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The Chef's Box V2

Jerusalem Box

The Salad Box- M

Olives & Tahini

 Black Labelשמן זית כתית מעולה
בפח  400מ"ל
תערובת תבלינים טהורים לגבינות
ולסלט  100גרם
סינר שפים מלא מקצועי עם כיס
ממותג ולולאה למגבת
מידות 8x20x23 :ס"מ

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

 Black Labelשמן זית כתית מעולה
בפח  500מ"ל
טחינה גולמית "ארציאלי"  300גרם
תערובת תבלינים טהורים לגבינות
ולסלט  100גרם
פסטו רוסו ,בזילקום טרי עם
עגבניות  200גרם
כפית במבוק למזיגה
מידות 8x20x23 :ס"מ

 Black Labelשמן זית כתית
מעולה בפח  500מ"ל
טחינה גולמית "ארציאלי"  300גרם
צנצנת זיתי נבאלי במלח גס  150גרם
טפנד זיתים ירוקים  200גרם
כפית במבוק למזיגה
מידות 8x20x23 :ס"מ

מק"ט  | 51117מחיר ₪ 90

מק"ט  | 51010מחיר ₪ 95

מק"ט  | 51113מחיר ₪ 99

מק"ט  | 51114מחיר ₪ 99
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 ניקי טרוק:צילום

₪ 100-199 מארזים בין
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Olive Oil Specials

Limited
Edition

Coratina
Grand Prestige Napoleon
בקבוק נפוליאון  500מ"ל במהדורה מיוחדת
במארז הזכייה .שמן זית קורטינה בעל מדליית
 Grand Prestigeבתחרות Terra olivo2020
מידות 9x9x21 :ס"מ
מק"ט  | 10179מחיר ₪ 55

Nabali Gold Award

Mini Treasure Box

מהדורה מוגבלת של שמן זית נבאלי 750
מ"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

שמן זית נבאלי  250מ"ל
תבלין אורגנו פליאו  25גרם
תבלין כורכום פליאו  50גרם
מק"ט  | 51223מחיר ₪ 65

מק"ט  | 10078מחיר ₪ 65
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Olive Oil Specials
 NYIOOCניו יורק 2021
Midnight Coratina
זוכה במדליית זהב

Midnight

Ultra Premium Olive Oil 500 ml
שמן זית עילי המופק בתהליך לילי
קפדני ,על מנת למנוע חשיפת השמן
לאור וחום .הזיתים נבחרים בקפידה
בתחילת העונה ,נמסקים עם שקיעת
החמה ומובלים מיד אל בית הבד,
שם נעשה תהליך הכבישה בחושך
ובטמפרטורה נמוכה במיוחד .כל זאת
בכדי לקבל מיצוי ראשוני עדין של שמן
הזית האיכותי ביותר שניתן להפיק.
סדרה מיוחדת ומוגבלת עם מספר
ייחודי לכל בקבוק
זנים :קורטינה או בלנד
מק"ט קורטינה 10164
מק"ט בלנד 10166
מחיר₪ 110 :

 EVO IOOCאיטליה 2021
Midnight Coratina
זוכה במדליית זהב

TERRA OLIVO 2021
שמן זית Midnight Blend
זוכה Grand Prestige Gold

TERRA OLIVO 2021
שמן זית Midnight Coratina
זוכה Grand Prestige Gold

 JOOPיפן 2021
 idnight Blend
M
זוכה במדליית כסף
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מארז
Black Label M.Box Rose
20 'עמ

מארזים בין
₪ 100-199
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My Honey

Mediterranean New Year

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

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

מק"ט  | 51014מחיר ₪ 100

מק"ט  | 50201מחיר ₪ 100

Oil & Spices

Wine & Honey Box Long

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

בקבוק יין  CANTINA 27יין אדום יבש
שיושן בחביות עץ אלון.
סדרה מיוחדת ומוגבלת של פתורה עם
מספר ייחודי לכל בקבוק
דבש טהור  250גרם
מידות 8x9x40.5 :ס"מ
מק"ט  | 51215מחיר ₪ 120

מק"ט  | 51013מחיר ₪ 105
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All In One
יין יהונתן אדום  750מ"ל
שמן זית כתית מעולה בבקבוק נפוליאון
 500מ"ל
דבש טהור  280גרם בצנצנת ספיישל
מידות 8x18x34 :ס"מ
מק"ט  | 51230מחיר ₪ 110

Appetizing Box -Honey
 Black Labelשמן זית כתית מעולה בפח
 400מ"ל
צנצנת דבש טהור  350גרם
ריבת עגבניות שרי  120גרם
קונפיטורת תפוזים עם קליפות תפוז  120גרם
לימונים טריים כבושים בשמן זית  110גרם
טפנד זיתים שחורים בקברנה סובניון  110גרם
מידות 9.5x19x20.5 :ס"מ
מק"ט  | 51009מחיר ₪ 105

Ptora Specials
מארז הספיישלים
נפוליאון שמן זית כתית מעולה  500מ"ל
צנצנת זיתי נבאלי במלח גס  150גרם
 Wild landדואה ספיישל  -תערובת תבלינים
ייחודית לשמן זית  100גרם
צנצנת דבש טהור  280גרם
מידות 9.5x19x20.5 :ס"מ
מק"ט  | 50200מחיר ₪ 115

17

Ptora People. Presents. Pleasure.

Appetizing Box
 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"ט  | 51120מחיר ₪ 120

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  25גרם
צנצנת דבש טהור  350גרם
מידות 34x18x8 :ס"מ

The Six Pack
Extra Virgin Olive Oil Collection By Ptora
מארז הטעימות החדש שלנו יחד עם מדריך מקצועי.
שישה זנים שונים של שמן זית כתית מעולה במארז אחד
קולקציה מובחרת של טעמים וארומות מחבל לכיש
כל בקבוק מכיל  100מ"ל :פיקואל ,ברנע ,קורנייקי ,פישולין,
קורטינה ובלנד .למארז מצורף מדריך כתוב לטעימות שמן זית
לפי הכללים המקצועים לאבחון איכות באמצעות החושים.
מידות 27x17x6 :ס"מ
מק"ט  | 51232מחיר ₪ 120

מק"ט  | 51131מחיר ₪ 120
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Deli Box - Tahini
שמן זית כתית מעולה  200מ"ל בבקבוק ויסקי מיוחד
צנצנת טחינה "ארציאלי"  300גרם
ממרח עגבניות מיובשות עם שמן זית  110גרם
טפנד זיתים ירוקים בשמן זית  110גרם
טפנד זיתים שחורים בקברנה סוביניון  110גרם
ריבת רימונים בדבש טהור  120גרם
ריבת תפוחי עץ עם יין שרדונה  120גרם.
קונפיטורת תפוזים עם קליפות תפוז 120גרם
מידות 9.5x26.5x33 :ס"מ
מק"ט  | 50150מחיר ₪ 140

Appetizing Big Box
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Spice It Up Box

נפוליאון שמן זית כתית מעולה  500מ"ל
צנצנת זיתי נבאלי במלח גס  150גרם
דבש טהור  140גרם
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

 Black Labelשמן זית כתית מעולה  500מ"ל
תערובת מתבלינים טהורים לסלט וגבינות  100גרם
תערובת מתבלינים טהורים לתנור  100גרם
תערובת מתבלינים טהורים לקדרה  100גרם
טפנד זיתים ירוקים בשמן זית  200גרם
פסטו רוסו ,בזילקום טרי עם עגבניות  200גרם
טפנד זיתים שחורים בשמן זית וקברנה סובניון  200גרם
מידות 9.5x26.5x33 :ס"מ

מק"ט  | 50204מחיר ₪ 130

מק"ט  | 51018מחיר ₪ 140

Ptora People. Presents. Pleasure.

Black & White Box Rose

The Salty & Sweet Box

Black Label M.Box Rose

Deli Box - Honey

בקבוק יין  CANTINA 27רוזה
 Black Labelשמן זית כתית מעולה בפח
 500מ"ל
טחינה גולמית "ארציאלי"  300גרם
מידות 9.5x26.5x33 :ס"מ

 Black Labelשמן זית כתית מעולה בפח  500מ"ל
טפנד זיתים ירוקים עם פלפל חריף  200גרם
טחינה גולמית "ארציאלי"  200גרם
ריבת עגבניות שרי  250גרם
קונפיטורת תפוזים עם קליפות תפוז  250גרם
ריבת תפוחים בדבש  250גרם
מידות 9.5x26.5x33 :ס"מ

בקבוק יין  CANTINA 27רוזה
 Black Labelשמן זית כתית מעולה
בפח  500מ"ל
צנצנת דבש טהור  350גרם
מידות8x18x34 :

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"ט  | 51127מחיר ₪ 140

מק"ט  | 51136מחיר ₪ 140

מק"ט  | 51129מחיר ₪ 145

מק"ט  | 51133מחיר ₪ 145
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Black & White - Box - Red
בקבוק יין  CANTINA 27יין אדום יבש שיושן
בחביות עץ אלון
 Black Labelשמן זית כתית מעולה בפח  500מ"ל
טחינה גולמית "ארציאלי"  300גרם
מידות 8x18x34 :ס"מ
מק"ט  | 51128מחיר ₪ 150

Special
Edition

The Gold Box
 Muscat 2017יין קינוח מיקב קסטל
 -Baby Nabali 250mlשמן זית נבאלי  250מ"ל
צנצנת דבש ספיישל  150גרם
מידות 24.5x16.5x5.5 :ס"מ
מק"ט  | 51222מחיר ₪ 165

Black Label M. Box Red
בקבוק יין  CANTINA 27יין אדום יבש שיושן בחביות
עץ אלון
 Black Labelשמן זית כתית מעולה בפח  500מ"ל
צנצנת דבש טהור  350גרם
מידות  8x18x34ס"מ
מק"ט  | 51130מחיר ₪ 155
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זוכה
פרסים

Pack Of Five

Black Label Big Box

Napoleon & Castel

בחירת שמן זית היא מלאכה עשירה ומרתקת ואנחנו
ממליצים תמיד להתנסות בכולם על מנת לבחור את
המתאים לכם ביותר
המארז מכיל את כל סוגי שמני הזית הקיימים במשק
בבקבוקים של  500מ"ל :פיקואל ,ברנע ,קורנייקי,
פישולין ,קורטינה
מידות 10x36.5x33 :ס"מ

 CANTINA27יין אדום יבש מיושן מחבל לכיש,
מבית פתורה .סדרה מיוחדת עם מספר ייחודי
לכל בקבוק
 Black Labelשמן זית כתית מעולה בפח  500מ"ל
צנצנת דבש טהור  250גרם
צנצנת דואה ,תערובת תבלינים דרומית 100 ,גרם
מידות 8x18x34 :ס"מ

מארז יוקרתי המכיל:
נפוליאון שמן זית כתית מעולה  500מ"ל
דבש טהור בצנצנת מיוחדת  280גרם
יין אדום מיקב קסטל LaVie Rouge du Castel
באריזה מותאמת
מידות :מידות 8x18x34 :ס"מ

מק"ט  | 51234מחיר ₪ 160

מק"ט  | 51020מחיר ₪ 160

מק"ט  | 50136מחיר ₪ 160
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Blanca Box
בלנקה  2020יין לבן מיקב עגור
 Black Labelשמן זית כתית מעולה
בפח  500מ"ל
צנצנת דבש טהור  350גרם
מידות 8x18x34 :ס"מ
מק"ט  | 51224מחיר ₪ 160

Olive Oil & Delicacies
Red Wine & Olives
יין אדום מיקב קסטל LaVie Rouge du Castel
 Black Labelשמן זית כתית מעולה  500מ"ל
טפנד זיתים שחורים בקברנה סוביניון  200גרם
טפנד זיתים ירוקים בשמן זית  200גרם
טפנד זיתים ירוקים עם פלפל חריף  200גרם
מידות 9.5x26.5x33 :ס"מ
מק"ט  | 50205מחיר ₪ 185

מארז חג ענק המכיל:
 Black Labelשמן זית כתית מעולה  500מ"ל
זעתר מדברי 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  250גרם
צנצנת דואה תערובת תבלינים דרומית  100גרם
מידות 9.5x26.5x33 :ס"מ
מק"ט  | 50214מחיר ₪ 185
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Our Land Deluxe Box
נפוליאון שמן זית כתית מעולה  500מ"ל
תמר מג'הול אורגני  1ק"ג
צנצנת דבש טהור ספיישל  280גרם
קונפיטורת תפוזים עם קליפות תפוז  250גרם
ריבת רימונים בדבש  250גרם
ממרח לימונים כבושים בשמן זית  200גרם
טפנד זיתים ירוקים עם פלפל חריף  200גרם
מידות 9.5x26.5x33 :ס"מ
מק"ט  | 51158מחיר ₪ 190

White Wine & Sweets
יין לבן מיקב קסטל Castel du Blanc LaVie -
 Black Labelשמן זית כתית מעולה  500מ"ל
ריבת תפוחי עץ עם יין שרדונה  250גרם
ריבת עגבניות שרי  250גרם
קונפיטורת תפוזים וקליפות תפוז  250גרם
מידות 9.5x26.5x33 :ס"מ
מק"ט  | 50206מחיר ₪ 185
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Cantina Rose, Oil & Spreads
בקבוק יין  CANTINA 27רוזה
 Black Labelשמן זית כתית מעולה  750מ"ל
לימונים טריים כבושים בשמן זית  200גרם
טפנד זיתים ירוקים בשמן זית  200גרם
ממרח עגבניות מיובשות עם זעתר  200גרם
מידות 9.5x26.5x33 :ס"מ
מק"ט  | 51146מחיר ₪ 195

Ptora People. Presents. Pleasure.

צילום :חיים יוסף

מארזי יינות
סדרת היינות  cantina 27אוצרת את סיפורו
של חבל ארץ עתיק יומין ,בו החקלאות
ועבודת האדמה יוצרות חיבור בין עשרות
הדורות ששכנו במקום.
היינות מופקים מענבי מרלו ,שיראז וקברנה
הנבצרים בבציר ידני סלקטיבי וממשיכים
לתהליך ייצור קפדני המזקק את הטרואר של
חבל לכיש ואופיו הייחודי.
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Cantina 27
Rose 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

יין בעל גוף דומיננטי ,ארומה של
פירות טרופיים .לאחר סיום התסיסה
הועבר היין להתיישנות למשך 18
חודשים בחביות עץ אלון.

מק"ט  | 51166מחיר ₪ 80

Cantina 27
in a Box
מארז יין יחיד הכולל 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
רוזה בעל גוף קליל,
קו מינראלי וחומציות תומכת.
האשכולות נבצרו בבציר מוקדם,
ליצירת יין מרענן ואלגנטי

26

מק"ט  | 51015מחיר ₪ 95
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צילום :חיים יוסף
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Cantina 27
Twin Box

Cantina 27
Wood Case

מארז  Cantinaזוגי
 Cantina 27יין אדום יבש
 Cantina 27רוזה
מידות  8x18x34ס"מ

בקבוק יין  CANTINA 27יין אדום
יבש שיושן בחביות עץ אלון
בקבוק יין  CANTINA 27רוזה
ארוזים יחדיו במזוודת עץ
מידות  8x18x34ס"מ

מק"ט  | 51153מחיר ₪ 165

מק"ט  | 51154מחיר ₪ 200

Ptora People. Presents. Pleasure.

מארז
Cantina Red & More
31 'עמ

מארזים
₪ 200 מעל

Ptora People. Presents. Pleasure.
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Deluxe Gourmet Box

White Wine & Sweets Grande

 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
טפנד זיתים שחורים בקברנה סובניון  200גרם
לימונים טריים כבושים בשמן זית  200גרם
תערובת תבלינים טהורים לתנור  100גרם
תערובת תבלינים טהורים לגבינות ולסלט  100גרם
מידות 9.5x26.5x33 :ס"מ

 - 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  | 50209מחיר ₪ 210

מק"ט  | 51159מחיר ₪ 200

Cantina Red, Oil & Spreads
בקבוק יין  CANTINA 27יין אדום יבש שיושן
בחביות עץ אלון
 Black Labelשמן זית כתית מעולה  750מ"ל
לימונים טריים כבושים בשמן זית  200גרם
טפנד זיתים ירוקים בשמן זית  200גרם
ממרח עגבניות מיובשות עם זעתר  200גרם
מידות 9.5x26.5x33 :ס"מ
מק"ט  | 51145מחיר ₪ 205
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Rose & Goods Grande
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"ט  | 50210מחיר ₪ 210

Ptora People. Presents. Pleasure.

Oil & Goods L Box
 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  | 51182מחיר ₪ 210

The Chef's XL Box
 Black Labelשמן זית כתית מעולה בפח  2ליטר
צנצנת דבש טהור  350גרם
תערובת תבלינים טהורים לתנור  100גרם
תערובת תבלינים טהורים לגבינות ולסלט  100גרם
תערובת תבלינים טהורים לקדרה  100גרם
סינר שפים מלא מקצועי עם כיס ממותג ולולאה למגבת
מידות 9.5x26.5x33 :ס"מ
מק"ט  | 51160מחיר ₪ 210
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Appetizers & Wine
 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  120גרם
טפנד זיתים ירוקים בשמן זית  110גרם
טפנד זיתים שחורים בקברנה סוביניון  110גרם
לימונים טריים כבושים בשמן זית  100גרם
מידות 9.5x26.5x33 :ס"מ
מק"ט  | 50211מחיר ₪ 210
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Ptora & Adi
Oil and Honey Dream Box
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"ט  | 51220מחיר ₪ 210

		
Cantina Red & More
 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  | 51185מחיר ₪ 220

Ptora & Adi
Honey Cake Box
בקבוק נפוליאון שמן זית כתית מעולה  500מ"ל
צנצנת דבש ספיישל  280גרם
תבנית אינגליש קייק מעוצבת על ידי
האמנית עדי ניסני
מידות  8x18x34ס"מ

Cantina & Oil
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  | 51156מחיר ₪ 225

מק"ט  | 51217מחיר ₪ 220
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Ptora Wood Box
בקבוק יין  CANTINA 27יין אדום יבש שיושן
בחביות עץ אלון
בקבוק יין  CANTINA 27רוזה
 Black Labelשמן זית כתית מעולה  750מ"ל
ארווזים בתיבת עץ
מידות 9.5x26.5x33 :ס"מ
מק"ט  | 51180מחיר ₪ 240

AGUR White & More
מארז מרשים הכולל:
בלנקה  2020יין לבן מיקב עגור
 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

Cantina & Oil grande
בקבוק יין  CANTINA 27יין אדום יבש שיושן
בחביות עץ אלון
בקבוק יין  CANTINA 27רוזה
 Black Labelשמן זית כתית מעולה בפח  2ליטר
מידות 9.5x26.5x33 :ס"מ
מק"ט  | 51155מחיר ₪ 250

מק"ט  | 51226מחיר ₪ 225
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White Wine & More
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
מק"ט  | 50216מחיר ₪ 250

Red Wine & Delicacies
Deli Cantina X-Large Box
שמן זית כתית מעולה  750מ”ל
בקבוק יין  CANTINA 27יין אדום יבש שיושן בחביות עץ
אלון
דבש טהור  250גרם
טפנד זיתים ירוקים עם פלפל חריף  200גרם
קונפיטורת תפוזים עם קליפות תפוז  250גרם
ממרח עגבניות מיובשות בשמן זית וזעתר  200גרם
ריבת תות שדה  250גרם
ריבת תפוחים ביין שרדונה  250גרם
בקופסה מהודרת ומותאמת עם מכסה וחבק מעוצב.
מידות 10x36.5x33 :ס"מ

מארז חג ענק המכיל:
 -LaVie Rouge du Castelיין אדום מיקב קסטל
קונפיטורת תפוזים עם קליפות תפוז  250גרם
ריבת עגבניות שרי  250גרם
ריבת רימונים בדבש  250גרם
ריבת פירות יער ביין קברנה סוביניון  250גרם
פסטו רוסו ,בזילקום טרי עם עגבניות  200גרם
טפנד זיתים שחורים בקברנה סובניון  200גרם
לימונים טריים כבושים בשמן זית  200גרם
זעתר מדברי בשמן זית  200גרם
מידות 9.5x26.5x33 :ס"מ
מק"ט  | 50215מחיר ₪ 260

מק"ט  | 51147מחיר ₪ 250
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Double Cantina,Oil & Spreads

Napoleon & Castel Large

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 בשמן זית וזעתר  200גרם
לימונים טריים כבושים בשמן זית  200גרם
פסטו רוסו ,בזילקום טרי עם עגבניות  200גרם
מידות 10x36.5x33 :ס"מ

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
בקופסה מהודרת עם מכסה וחבק מעוצב
מידות 10X36.5X33 :ס"מ
מק"ט  | 50138מחיר ₪ 330

מק"ט  | 51184מחיר ₪ 280

Ptora & Castel Giant Box
 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
ריבת פירות יער בקברנה סוביניון  250גרם
מידות 10X36.5X33 :ס"מ

Ptora & Adi
Spicy Box
מארז לתיבול מושלם
בקבוק שמן זית כתית מעולה  750מ"ל
תערובת פלפלים 100 -גרם
מכתש ועלי בעיצוב עדי ניסני
מידות 9.5x26.5x33 :ס"מ
מק"ט  | 51219מחיר ₪ 350

מק"ט  | 50213מחיר ₪ 320
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MIX & MATCH

תוצרת חקלאות
דרומית

שמן זית זוכה
פרסים

לצפייה בתעודת
הכשרות

לוגו
תו האיכות
של ענף הזית

ניתן להחליף בכל המארזים את צנצנות  200-250גרם
לכל אחת מהצנצנות במבחר
ריבת פירות יער בקברנה סוביניון  250גרם | ריבת תות שדה  250גרם | קונפיטורת
תפוזים עם קליפת תפוז  250גרם | פסטו רוסו (עלי בזיליקום מהערבה ועגבניות בשלות)
 200גרם | ריבת עגבניות שרי  250גרם | טפנד זיתים ירוקים בשמן זית  200גרם | ריבת
רימונים בדבש טהור  250גרם | טפנד זיתים ירוקים עם פלפל חריף  200גרם | ריבת
תפוחי עץ עם יין שרדונה  250גרם | טפנד זיתים שחורים בשמן זית וקברנה סובניון
 200גרם | ממרח עגבניות מיובשות עם שמן זית  200גרם | לימונים טריים כבושים
בשמן זית  200גרם | זעתר מדברי בשמן זית כתית מעולה  200גרם | דבש טהור  250גרם
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מוצרים
טבעיים

תוצרת מקומית
ישראלית

ניתן למיתוג
private label

הקטלוג מיועד ללקוחות עסקיים בלבד
המחירים אינם כוללים מע"מ ומשלוח
המחירים להזמנות של  50יחידות ומעלה
להזמנותsales@ptora.co.il | 08-6881168 :

Ptora People. Presents. Pleasure.

צילום :חיים יוסף

לפרטים נוספים ,הזמנות ,מארזים בהתאמה אישית
ואפשרויות מיתוג ,נשמח לעמוד לרשותכם:
sales@ptora.co.il
חופית 08-6881168

