HAPPY
NEW GIFT
פותחים את השנה
עם מארזי מתנה
עשירים בטעמים

קטלוג עסקי
ראש השנה 2022

עוד שנה ועוד שנה ,הזמן הוא גלגל ענק
כמעט  70שנים חלפו מאז שהופעל לראשונה אותו גלגל ענק שנקרא פתורה.
מאז עבר המשק אינספור גלגולים והפך למקור גאווה עצום .השנה החולפת
היוותה נקודת ציון משמעותית במיוחד עבורנו :בזירה המקומית התרגשנו לקטוף
את פרס מותג שמן הזית הטוב בישראל ,שנה שניה ברציפות ,בזמן שבזירה
הבינלאומית זכינו בפרסים יוקרתיים בתחרויות שמן הזית החשובות בעולם.
אין תחושה מספקת יותר מהכרה בעבודה הקשה ובהשקעה שאנחנו יוצקים
אל תוך מפעל החיים שלנו .שמן הזית ויתר מוצרי המשק מופקים אצלנו
לאורך השנה באהבה גדולה ,מחומרי הגלם האיכותיים ביותר ובאמצעות
הטכנולוגיות המתקדמות בעולם .העבודה היומיומית שאינה תמיד זוהרת

מותג שמן הזית
הטוב בישראל
שנה שנייה ברציפות

פרס מצויינות ליצרן
ארטיזנלי ישראלי
2022

GOOA 2022
ברלין
מדליית זהב

כמו המדליות בארון ,מופקדת בידי צוות מסור ורגיש שממשיך מסורת
ארוכת שנים של מצוינות חקלאית ישראלית.
רגע לפני ששנת תשפ״ג נכנסת והגלגל הענק משלים סיבוב נוסף ,אנחנו שמחים
לחלוק איתכם את הצלחותינו ומקווים שתמשיכו ליהנות מעולם הטעמים
שיצרנו עבורכם .בקטלוג תמצאו את מיטב המוצרים שלנו במארזי מתנה בלתי
נשכחים ,אנו מזמינים אתכם להעניק אותם לאנשים שאתם הכי אוהבים.
בברכת שנה טובה ,מתוקה ועשירה בטעמים טובים!
עדו תמיר ,מייסד ובעלים

GOOA 2022

NYIOOC 2022

JOOP 2022

Israel Brand Awars 2022

ברלין
מדליית כסף

ני יורק
מדליית כסף

יפן
מדליית זהב

מקום ראשון בקטגוריית
עיצוב אריזה
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Appetizing Experience
11  | עמוד₪ 130 :מחיר

Double
Delight
8  | עמוד₪ 85 :מחיר

Southern Vibes
5  | עמוד₪ 42 :מחיר
03

Cantina Sensation
16  | עמוד₪ 250 :מחיר

Start Here
6  | עמוד₪ 50 :מחיר

Local Time
7  | עמוד₪ 85 :מחיר
04

דבש גולמי טהור  280גרם
מק"ט  | 51221מידות  10.5x10x6ס"מ | מחיר ₪ 30

Harvest Vibes
שמן זית כתית מעולה בפח  300מ"ל
מק"ט  | 50187מידות  10.5x10x6ס"מ | מחיר ₪ 30

Grand Prestige Gold
שמן זית כתית מעולה מזן קורטינה  100מ"ל |
שמן זית כתית מעולה מזן פיקואל  100מ"ל |
שמן זית כתית מעולה מזן קורנייקי  100מ"ל
מארז זכיה המאגד את
שלושת הזנים שזכו במדליית
Grand Prestige Gold 2022

מק"ט  | 50014מידות  18.5x18x4ס"מ | מחיר ₪ 45

Southern Vibes
שמן זית כתית מעולה בבקבוק "ויסקי"  200מ"ל |
דבש גולמי טהור  140גרם
מק"ט  | 51179מידות  28.5x12.5x7ס"מ | מחיר ₪ 42

קטלוג עסקי ראש השנה | מינימום הזמנה  50יחידות | המחירים לפני מע"מ | | sales@ptora.co.il | 08-6881168

Honey Vibes
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שמן זית כתית מעולה בפח
 300מ"ל | דבש גולמי טהור  250גרם |
רודה דבש מעץ

שמן זית כתית מעולה  500מ"ל |
 Wild Landדואה -תערובת תבלינים מדברית
 100גרם | דבש גולמי טהור  250גרם

שמן זית כתית מעולה  500מ"ל |
דבש גולמי טהור  250גרם

מק"ט  | 50146מידות  14.5x12.5x7ס"מ |
מחיר ₪ 50

מק"ט  | 51194מידות  24.5X11.5X6.5ס"מ |
מחיר ₪ 55

מק"ט  | 51214מידות  39X8X8ס"מ |
מחיר ₪ 60

קטלוג עסקי ראש השנה | מינימום הזמנה  50יחידות | המחירים לפני מע"מ | | sales@ptora.co.il | 08-6881168

Start Here

Wild Edition

Long Story Short
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שמן זית כתית מעולה בפח  500מ"ל |
 Wild Landדואה -תערובת תבלינים מדברית
 100גרם | דבש גולמי טהור  250גרם
מק"ט  | 51025מידות  33x9x8ס"מ | מחיר ₪ 75

Local Time
שמן זית כתית מעולה בפח  300מ"ל |
זיתים שחורים כבושים במלח גס
 120גרם | זעתר מדברי  200גרם |
דבש גולמי טהור  250גרם
מק"ט | 50132 :מידות  33x9x8ס"מ |
מחיר ₪ 85

All Olive
שמן זית כתית מעולה בבקבוק "ויסקי"  200מ"ל |
דבש גולמי טהור  150גרם | סבון מוצק טבעי
מועשר בשמן זית ופחם פעיל  130גרם
מק"ט  | 51302מידות  20x18x8ס"מ | מחיר ₪ 65

קטלוג עסקי ראש השנה | מינימום הזמנה  50יחידות | המחירים לפני מע"מ | | sales@ptora.co.il | 08-6881168

Wild Delight
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Double
Delight
שמן זית כתית מעולה  750מ"ל |
יין מסדרת יהונתן אדום יבש  750מ"ל

יין מסדרת יהונתן אדום יבש  750מ"ל |
שמן זית כתית מעולה בפח  500מ"ל |
דבש גולמי טהור  350גרם
מק"ט  | 51010מידות  41x16x8ס"מ | מחיר ₪ 95

מק"ט  | 50188מידות  41x16x8ס"מ |
מחיר ₪ 85

Mediterranean Edition

שמן זית כתית מעולה  500מ"ל | זיתים שחורים
כבושים במלח גס  120גרם | ריבת רימונים בדבש
 250גרם | דבש גולמי טהור  250גרם
מק"ט  | 50201מידות  34x18x8ס"מ | מחיר ₪ 100

קטלוג עסקי ראש השנה | מינימום הזמנה  50יחידות | המחירים לפני מע"מ | | sales@ptora.co.il | 08-6881168

Jerusalem Experience
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שמן זית כתית מעולה
על בסיסו הוקם המותג פתורה,
מופק במשק מעל ארבעה
עשורים מזיתים הגדלים בחבל
לכיש ,בטכנולוגיות המתקדמות
בעולם והקפדה על דרגת
האיכות הגבוהה ביותר .השנה
התרגשנו להתבשר שזכינו
בתואר "מותג שמן הזית הטוב
בישראל" ,שנה שניה ברציפות,
בזמן שבזירה הבינלאומית
קטפו שמני הזית שלנו פרסים
יוקרתיים בתחרויות שמן הזית
החשובות בעולם.

All In One
יין מסדרת יהונתן אדום יבש  750מ"ל | נפוליאון שמן
זית כתית מעולה  500מ"ל | דבש גולמי טהור  280גרם
מק"ט  | 51230מידות  34x18x8ס"מ | מחיר ₪ 110

קטלוג עסקי ראש השנה | מינימום הזמנה  50יחידות | המחירים לפני מע"מ | | sales@ptora.co.il | 08-6881168

דבש
דבש פתורה מופק בדרך
העתיקה ביותר ובתצורה
הכי קרובה להרכבו הטבעי:
ברדייה ידנית .הוא לא עובר
תהליכי חימום ונותר נקי לחלוטין
מתוספות של סוכר מלאכותי.
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נפוליאון שמן זית כתית מעולה  500מ"ל |
זיתים שחורים כבושים במלח גס  150גרם |
 Wild Landדואה -צנצנת ייחודית של
תערובת תבלינים מדברית  100גרם |
דבש גולמי טהור  280גרם

שמן זית כתית מעולה  750מ"ל |
דבש גולמי טהור  350גרם |  3צנצנות
תבליני פלאו :קינמון טהור  50גרם |
כורכום טהור  50גרם | אורגנו טהור  25גרם

מק"ט  | 50200מידות  8x9x33ס"מ |
מחיר ₪ 115

מק"ט  | 51131מידות  34x18x8ס"מ |
מחיר ₪ 120

יין אדום יבש | CANTINA27

דבש גולמי טהור  250גרם
מק"ט  | 51215מידות  39x8x8ס"מ |
מחיר ₪ 120

קטלוג עסקי ראש השנה | מינימום הזמנה  50יחידות | המחירים לפני מע"מ | | sales@ptora.co.il | 08-6881168

Special Edition

Spice It Up

Cantina Experience
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Appetizing Experience
נפוליאון שמן זית כתית מעולה  500מ"ל |
זיתים שחורים כבושים במלח גס  150גרם |
דבש גולמי טהור  140גרם | ריבת עגבניות שרי
 120גרם | קונפיטורת תפוזים עם קליפות תפוז
 120גרם | טפנד זיתים ירוקים בשמן זית  110גרם
| טפנד זיתים שחורים ביין קברנה סובניון  110גרם
מק"ט  | 50204מידות  34x18x8ס"מ | מחיר ₪ 130

קטלוג עסקי ראש השנה | מינימום הזמנה  50יחידות | המחירים לפני מע"מ | | sales@ptora.co.il | 08-6881168

סדרת הממרחים והריבות
של פתורה מציעה עולם שלם
של טעמים ,ארומות וצבעים .כלל
הממרחים והריבות מבוססים
על מתכונים ביתיים ומופקים
ללא חומרים משמרים ,עם דגש
על חומר הגלם העומד במרכז
התוצר המוגמר .אנו מקפידים על
עבודה עם פירות וירקות טריים,
הגדלים באזור ונבחרים בקפידה.

11

יין רוזה משובח | CANTINA27
שמן זית כתית מעולה בפח  500מ"ל |
דבש טהור  350גרם
מק"ט  | 51129מידות  34x18x8ס"מ |
מחיר ₪ 145

Sweet & Salty Deluxe
שמן זית כתית בבקבוק "ויסקי"  200מ"ל |
דבש גולמי טהור  350גרם | ממרח לימונים
כבושים בשמן זית  110גרם | טפנד זיתים ירוקים
בשמן זית  110גרם | טפנד זיתים שחורים ביין
קברנה סוביניון  110גרם | ריבת עגבניות שרי
וקליפת לימון  120גרם | ריבת תפוחי עץ בשרדונה
 120גרם | ריבת רימונים בדבש טהור  120גרם
מק"ט  | 51133מידות  33x26x9.5ס"מ | מחיר ₪ 145

Cheers
יין רוזה משובח | CANTINA27
שתי כוסות יין | דבש גולמי טהור
 280גרם | זיתים שחורים כבושים
במלח גס  150גרם
מק"ט  | 51301מידות  33x26x9.5ס"מ |
מחיר ₪ 159

קטלוג עסקי ראש השנה | מינימום הזמנה  50יחידות | המחירים לפני מע"מ | | sales@ptora.co.il | 08-6881168

Top Notch
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יין אדום יבש  | CANTINA27שמן זית כתית מעולה בפח  300מ"ל |
טפנד זיתים ירוקים בשמן זית  110גרם | טפנד זיתים שחורים ביין קברנה סוביניון
 110גרם | ריבת רימונים בדבש טהור  120גרם | ריבת תפוחים בשרדונה  120גרם
מק"ט  | 51020מידות  34x18x8ס"מ | מחיר ₪ 160

Delicatessen Deluxe
שמן זית כתית מעולה  500מ"ל | זיתים שחורים כבושים במלח
גס  120גרם | זעתר מדברי בשמן זית  200גרם | פלפלים צהובים
ולימונים בשמן זית  200גרם | ריבת רימונים בדבש  250גרם |
ריבת עגבניות שרי  250גרם | ריבת תפוחים עם יין שרדונה 250
גרם | דבש גולמי טהור  250גרם |  Wild Landדואה -תערובת
תבלינים מדברית  100גרם
מק"ט  | 50214מידות  33x26x9.5ס"מ | מחיר ₪ 185

קטלוג עסקי ראש השנה | מינימום הזמנה  50יחידות | המחירים לפני מע"מ | | sales@ptora.co.il | 08-6881168

Wild Life Expirience
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נפוליאון שמן זית כתית מעולה  500מ"ל | תמר מג'הול אורגני  1ק"ג |
זיתים שחורים כבושים במלח גס  120גרם | ריבת תפוחים עם יין
שרדונה  250גרם | ריבת רימונים בדבש  250גרם | זעתר מדברי
בשמן זית  200גרם | דבש גולמי טהור  280גרם

יין אדום יבש  | CANTINA27שמן זית כתית מעולה  750מ"ל |
פלפלים צהובים ולימונים בשמן זית  200גרם | זיתים שחורים
כבושים במלח גס  120גרם | ריבת רימונים בדבש  250גרם
מק"ט  | 51145מידות  33x26x9.5ס"מ | מחיר ₪ 205

קטלוג עסקי ראש השנה | מינימום הזמנה  50יחידות | המחירים לפני מע"מ | | sales@ptora.co.il | 08-6881168

Our land

Good To Go

מק"ט  | 51158מידות  33x26x9.5ס"מ | מחיר ₪ 190
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יין לבן מיקב קסטל  | Castel du Blanc LaVieנפוליאון שמן זית
כתית מעולה  500מ"ל | זיתים שחורים כבושים במלח גס  150גרם
| דבש גולמי טהור  140גרם | ריבת תפוחים עם יין שרדונה 250
גרם | ריבת רימונים בדבש  250גרם | טפנד זיתים ירוקים בשמן
זית  110גרם | טפנד זיתים שחורים ביין קברנה סוביניון  110גרם

יין אדום יבש  | CANTINA27שמן זית כתית מעולה בפח 500
מ"ל | צנצנת דבש גולמי טהור  250גרם | ריבת רימונים בדבש
טהור  250גרם | פלפלים צהובים ולימונים בשמן זית  200גרם
| זיתים שחורים כבושים במלח גס  120גרם | זעתר מדברי 200
גרם | ריבת תפוחים עם יין שרדונה  250גרם

מק"ט  | 50211מידות  33x26x9.5ס"מ | מחיר ₪ 210

מק"ט  | 51185מידות  33x26x9.5ס"מ | מחיר ₪ 220

קטלוג עסקי ראש השנה | מינימום הזמנה  50יחידות | המחירים לפני מע"מ | | sales@ptora.co.il | 08-6881168

Royal Deluxe

Wine & Dine
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שמן זית כתית מעולה  750מ”ל | יין אדום יבש | CANTINA27
דבש גולמי טהור  250גרם | זיתים שחורים כבושים במלח
גס  120גרם | פלפלים צהובים ולימונים בשמן זית  200גרם
| זעתר מדברי  200גרם | ריבת רימונים בדבש  250גרם |
ריבת תפוחים ביין שרדונה  250גרם
מק"ט  | 51147מידות  36.5x33x12ס"מ | מחיר ₪ 250

קטלוג עסקי ראש השנה | מינימום הזמנה  50יחידות | המחירים לפני מע"מ | | sales@ptora.co.il | 08-6881168

Cantina Sensation
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מופקת מדי שנה במהדורה מוגבלת
ויוקרתית הכוללת  1,500בקבוקים
בלבד ,מענבי מרלו ,שיראז וקברנה
הגדלים בכרמי המשק .הפרי שנבצר
בבציר ידני סלקטיבי ממשיך לתהליך
ייצור קפדני המזקק את הטרואר
הייחודי לחבל לכיש.

Royal Sensation
שמן זית כתית מעולה  500מ"ל | דבש גולמי טהור
 280גרם | יין אדום יבש  | CANTINA27יין רוזה | CANTINA27
יין  Petit Castelמבית יקב קסטל

קטלוג עסקי ראש השנה | מינימום הזמנה  50יחידות | המחירים לפני מע"מ | | sales@ptora.co.il | 08-6881168

סדרת היינות CANTINA27

מק"ט  | 50138מידות  36.5x33x12ס"מ | מחיר ₪ 360
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MIDNIGHT
שמן זית עילי המופק בתהליך לילי קפדני.
מק"ט  | 51243 51264 51243מחיר ₪ 110

Coratina Grand
Prestige
שמן זית קורטינה המבוקבק
במהדורת זכיה מיוחדת.
מק"ט  | 10179מחיר ₪ 55

Grand Prestige Gold
מארז חגיגי עם שלושת זני שמן הזית
הזוכים בתחרות TerraOlivo2022
מק"ט  | 50014מחיר ₪ 45

NABALI
זן ייחודי ועתיק יומין המיוצר במהדורה מוגבלת.
מק"ט  | 10078מחיר ₪ 65

קטלוג עסקי ראש השנה | מינימום הזמנה  50יחידות | המחירים לפני מע"מ | | sales@ptora.co.il | 08-6881168

Ptora
Limited
Edition
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ניתן לבנות מארזים בהתאמה אישית עם מבחר מוצרים משלימים

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 | חרוסת מדברית  250גרם

קטלוג עסקי ראש השנה | מינימום הזמנה  50יחידות | המחירים לפני מע"מ | | sales@ptora.co.il | 08-6881168

MIX & MATCH
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הקטלוג מיועד ללקוחות עסקיים בלבד
המחירים אינם כוללים מע"מ ומשלוח
המחירים להזמנות של  50יחידות ומעלה

להזמנות:

sales@ptora.co.il

08-6881168
מתנה בעלת ערך חברתי
אנו משתפים פעולה עם עמותת רעות
המספקת מסגרת שיקומית וחברתית
לאנשים בעלי מוגבלויות .בהתאם
ללוחות הזמנים ,ניתן להרכיב ולארוז
את המוצרים במסגרת העמותה.

לוגו
תוצרת
חקלאות
דרומית

ניתן למיתוג
private
label

לצפייה
בתעודת
הכשרות

צילומים :אלעד ברמי | חיים יוסף
סטיילינג :נעה קנריק

מוצרים
טבעיים

