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הגדרות:.1
"תקופת הפעילות":

23:59בשעה2021יוליבחודש13ביוםותסתיים7:00בשעה2021יוניבחודש13ביוםתחלהפעילות
לשנות את מועד תחילת הפעילות ו/או אתאו עד גמר מלאי ההטבות, המוקדם מבין השניים. אסם רשאית

ללא הודעה מראש, ועל פי שיקולמועד סיומה, לרבות להאריך, לקצר או לקטוע את תקופת הפעילות,
באתר אסם ולא תידרש כל הודעה נוספתדעתה הבלעדי. החליטה אסם לעשות כן, תפרסם תקנון מעודכן

התפשטות נגיף הקורונה ובכפוף להנחיותמצידה. האמור בסעיף זה הינו בין היתר בהתחשב בהשלכות
גופי המדינה השונים ומגבלות, ככל ויוטלו.

:"אסם" או "עורכת הפעילות"
.60850שהם,934ת"ד,2הרימוןרח'מוגבלת,שותפותסחר,אסםקבוצת

"חצי חינם"  או "נקודות המכירה"
ברכישהלמימושניתןואינועצמןבחנויותמתקייםהמבצעכייובהרחינם.חציהקמעונאותרשתסניפיכל

במבצע.מקוונת באינטרנט או באתרי האינטרנט של החנויות המשתתפות
:"משתתפי הפעילות"ו/או"משתתף"

ומעלה39.90₪בסךזהבתקנוןהמפורטיםמהמותגיםהפעילותבתקופתהרוכש18גילמעלבגיר
בהתאם להוראות תקנון זה;

"המוצרים"ו/או"המוצרים המשתתפים בפעילות"
המפורטים בנספח א'.מגוון מוצרי בישול ואפייה המשווקים תחת המותג "אסם"

"החשבונית"ו/או"חשבונית הקניה"
להלן.2.1בסעיףכהגדרתה

"שרשור קופה"
להלן.2.1בסעיףכהגדרתו

"ההטבה"
frescoמסוגאחתאפיהתבניתלידםיקבלוהתקנוןלהוראותבהתאםהזכאיםהמשתתפים
("פרסקו");

"אתר אסם"
.כתובת אתר האינטרנט של אסם

http://www.osem.co.il/


כללי ונספחים.2
זכויותאתממצההתקנוןועניין.דברלכלחוזהוהינובפעילותההשתתפותתנאיאתמסדירזהתקנון

של המשתתף לכל האמור בו.וחובות הצדדים, ועצם ההשתתפות בפעילות מהווה הסכמה מלאה

אחר.פרסוםאומודעהכלעלתגברנהזהתקנוןהוראות.2.1

לנקבה.גםמתייחסותוהןבלבד,נוחותמטעמיזכרבלשוןמנוסחותזהתקנוןהוראות.2.2

ההוראותבחינתלצורךשיחייבוהםמטעמה,מיאואסם,רישומיהאמור,מכלליותלגרועמבלי.2.3

הכלולות בתקנון זה.

ההשתתפות בפעילות.3
רכישהבמסגרתבפעילות,המשתתפיםמהמוצריםהפעילותתקופתבמהלךירכושאשרמשתתף.3.1

קופהשרשורויקבל),המינימלית""הרכישה(להלן:39.90₪עלהעולהאוהשווהבסכוםבודדת,

עםהמינימליתהרכישהעלהמעידהתקפה,חשבוניתוכןההטבהאתלקבלזכאותועלהמעיד

(להלן:כאמורהרכישהבמסגרתידועלשנרכשובפעילותהמשתתפיםהמוצריםפירוט

ביצועלאחרמידלגשתיוכלהעניין)לפי,החשבונית""מספרו-הקופה""שרשור,"החשבונית"

הקופהשרשוראתולהציגהרכישהבוצעהבוחינםחציבסניףהראשיתלקופההמינימליתהרכישה

והחשבונית ולקבל לידו את ההטבה.

המינימליתהרכישהביצועבמועדרקתתאפשרבפעילותמשתתףידיעלההטבהקבלתכימובהר.3.2

יותרמאוחרבתאריךאובמועדההטבהאתולאסוףבפעילותלהשתתףיבקשאשרומשתתף

ממועד ביצוע הרכישה, לא תתאפשר השתתפותו.

ניתנים לשימוש פעם אחת בלבד.למען הסר ספק יובהר כי כל חשבונית קניה ושרשור קופה

בעצם ההשתתפות, מצהיר ומאשר המשתתף, כי:.3.3

הוא מעוניין להשתתף בפעילות בהתאם לתקנון זה..3.3.1

כללרבותהוראותיו,כלאתעליוומקבלבוהאמורלכלמסכיםהואוכיבעיוןזהתקנוןקראכי.3.3.2

שינוי שיעשה בו.

אתלשפותמתחייבוהואהבלעדית,אחריותועלנעשיתמשתתףידיעלבפעילותההשתתפות.3.4

שייגרמוהוצאהאותשלוםרווח,אבדןהפסד,נזק,כלבגיןמטעמהמיאומנהליהעובדיה,אסם,

בקשר עם השתתפותו.להן - ובכלל זה שכ"ט עו"ד והוצאות משפט - בגין כל טענה,

הוכחתלצורךהקניה,חשבוניתעלישמורהמשתתףכיהואבפעילותלהשתתפותבסיסיתנאי.3.5

שלאמשתתףזה,תקנוןתנאיביתרלפגועמבלילהלן.4סעיףלהוראותבהתאםלהטבהזכאותו

זכאייהיהלאמטעמה,מיאואסםדעתלהנחתוקריאתקיןבמצבכשהיאהחשבוניתאתיציג

להטבה, והוא מוותר על כל טענה כנגד אסם בשל כך.

הזכותאתלעצמהשומרתאסםלסיטונאים.מוצעואינובלבד,פרטייםלצרכניםמיועדהמבצע.3.6

שנקבעהבדרךלאו/אובמרמהנהגו/אומסחריתכמותרכשכישיימצאמרוכשההטבהאתלשלול

כל חובה לנמק החלטתה.בתקנון זה, בהתאם לשיקול דעתה הבלעדי ובלא שתוטל עליה



שנמכרומוצריםלהחזירו/אולהחליףניתןולאסופיתהינהבפעילותהמשתתפיםהמותגיםמכירת.3.7

לא.2010התשע"א-עסקה),(ביטולהצרכןהגנתתקנותלהוראותבהתאםאלאהפעילות,במסגרת

רקיזוכהומשתתףההטבה,בחשבוןתובאלאזיכוישלבמקרהההטבה.שוויעלכספיהחזריינתן

בגין סכום ששולם בפועל.

השתתפותואתלבטלרשאיתאסםתהאזה,תקנוןהוראותאתמשתתףיפרבומקרה.בכל3.10

בפעילות ו/או את זכייתו.

מהלך הפעילות וקבלת ההטבה.4

בהתאםבלבדאחתהטבהלקבלתזכאייהיההתקנוןבתנאייעמודאשרמשתתףכלכימובהר.4.1

למלאי הקיים (ככל וקיים) בחנויות חצי חינם.

בסניפיהמצוילמלאיבהתאםלהשתנותעשוייםצבעהאוגודלהההטבה,סוגכימובהרעוד.4.2

לבחירת המשתתפים.חצי חינם ו/או בהתאם לשיקול דעתה של אסם ואינו ניתן

בקופהשיקבלולהנחיותבהתאםעצמאיבאופןהמשתתפיםידיעליעשהההטבהאיסוף.4.3

הראשית בחנות בה בוצעה הרכישה.

שהפרטיםקניהחשבוניתמסרהטבהלקבלתמועמדבובמקרהלעיל,מהאמורלגרועמבלי.4.4

לאמצילוםכתוצאהאםביןצרכודיברוראינועליהשהמודפסאובשלמות,מופיעיםאינםבה

בלעדידעתשיקוללאסםתהא),פגומה"קניה"חשבונית(להלן:אחרתסיבהמכלאוברור

החשבוניתאתלהמציאההטבהלקבלתלמועמדלהורותלחילופין,אוההטה,קבלתאתלפסול

להטבהזכאותוהאמור,במועדתקינהחשבוניתלהטבההמועמדסיפקולאבמידהנוספתפעם

לגופומקרהלכלבהתאםיהאלעיל,כאמוראסם,שלהבלעדידעתהשיקולכייובהר,תיפסל.

ולמשתתפים או למי מטעמם לא תהא כל טענה בגין כך.

שאלו יימסרו על ידה.אסם רשאית להתנות את מימוש ההטבה בתנאים נוספים, כפי.4.5

הזוכיםשיוציאוההוצאותיתרוכלכהטבההמוענקהמוצראתרקכוללתההטבהכימובהר.4.6

נוספת,הוצאהוכלאחריותביטוחים,הובלה,נסיעות,הוצאותלרבותההטבהמימושבמסגרת

תהיינה באחריות הזוכים בלבד ועל חשבונם.

לאולזוכיםסוגואוצבעוההטבה,דגםאתו/אוההטבהאתלשנותאולהחליףרשאיתאסם.4.7

אחר.תהיינה טענות לגבי דגם המוצר, גודלו, צבעו או כל פרט

ההטבה הינה אישית לזוכים בלבד ואינם ניתנים להעברה..4.8

לבקש תמורה כספית בגינה.זוכה לא יהיה רשאי להחליף הטבה, להחליף צבע או דגם או.4.9

ב'בנספחכמפורטפרסקבלתאישורטופסעללחתוםזוכהכלעלההטבה,לקבלתכתנאי.4.10

לתקנון.

מדיניות פרטיות.5

עלנמסרואשרהפרטיםשכללכךמסכיםהואבפעילות,השתתפותובעצםכימאשרהמשתתף.5.1

הפעילותניהוללצורךמטעמהמיאואסםאתישמשו")המידע"(להלן:הפעילותבמהלךידו



ששימושמבלישונות,במדיותזכייתםדברואתהזוכיםשמותפרסוםלצורךואףההטבהומסירת

שכזה ייחשב כפגיעה בפרטיות.

ובידיעההחופשירצונופיעלנעשיתידועלהמידעשמסירתלכךומסכיםמאשרהמשתתף.5.2

שהמידע ישמש לצורך כאמור.

מובהרשלה.מידעבמאגריולאחסנוהמשתתפיםאודותמידעלאסוףאולקבלעשויהאסם.5.3
אולחשוףאולמסורשבדיןחובהכלהמשתתפיםעלמוטלתלא(א)כיאלה,בהקשרים

לשםמתחייבתכאמורפרטיםחשיפת/מסירתכימובהר,(אךפרטיהםאתלמסור
ומוסכםלמשתתףידוע(ב)כיוכןזכיה);שלבמקרההטבהוקבלתבפעילותהשתתפות

לצרכיהידהעלשיאספוו/אושיתקבלובפרטיםשימושלעשותעשויהאסםכיעליו,
הפרטיות,הגנתבחוקהמונח(כהגדרתמידעבמאגריאותםלאגורהעסקיים,

אחיות)וחברותאםחברות(לרבותלהקשוריםלתאגידיםלהעבירםוכן)1981התשמ"א-
פרטיםלהעביררשאיתתהאאסם(ג)כיוכןהדין;להוראותבכפוףהכולעסקיים,ולשותפים

שנתקבלו אצלה ו/או נאספו על ידה אל מחוץ לגבולות המדינה.
אתמצמצמיםאלהונהליםשמערכותבעודמידע.לאבטחתונהליםמערכותמיישמתאסם.5.4

מוחלטבאופןלשלולכדיבהםאיןידה,עלשיאספולנתוניםבלתי-מורשיתלחדירההסיכונים
מוחלטבאופןחסינהתהיהבפעילותהשתתפותכימתחייבת,אינהאסםלכן,כאמור.חדירה

מפני גישה בלתי-מורשית למידע שייאסף בהקשרים אלה.
לצורךלרבותשונים,תקשורתבאמצעימסוקרלהיותעשויזהתקנוןנשואההטבהמתן.5.5

והבלתיחוזרתהבלתיהסכמתואתהמשתתףמביעבפעילותבהשתתפותומכירות.קידום
כלללאשונים,תקשורתבאמצעילידיוההטבהמסירתולסיקורשמולפרסוםמותנית
תמורה.

אחריות.6

מערכותנפילתשגיאות,תקלות,ללאתתקייםהפעילותכימתחייבת,אינהמטעמה,מיו/אואסם.6.1

בכלהאמור,מכלליותלגרועמבלימכך.כתוצאהתביעהאוטענהכליהיולאולמשתתףטעותאו

אירעהאשראסם,שלטעותעקבבהטבהיזכהלאו/אובפעילותישתתףלאמשתתףבומקרה

ו/או תביעות ו/או דרישות כנגד אסם.בתום לב ו/או ברשלנות, לא תהיינה לו בגין כך כל טענות

ההטבה,עםבקשרהפעילותמשתתפיכלפיאחריותבכלתישאלאמטעמהמיאואסם.6.2
כללמשתתףחייבתתהאולאמימושה,ומאופןמההטבההזוכיםשלרצונםשביעותאיכותם,

פיצוי היה וההטבה אינו לשביעות רצונו מכל סיבה שהיא.
ההטבהעםבקשרטענהו/אופגםו/אוהתאמהאיו/אולתקלהבקשרטענהו/אופנייהכל.6.4

לפניה ו/או לטיפול בה.ואסם לא תהא צדההטבהומימושה, תופנה במישרין לספקית



מיסים.7

הרלוונטיבמועדבתוקףשיהיהכפיחוק,פיעלמסבתשלוםמחויבתתהאהטבהשקבלתככל
ההטבהבקבלתהכרוכיםוהתשלומיםההוצאותהמיסים,העלויות,בכליישאוהזוכיםלמסירתו.

ובמימושה.

קניין רוחני.8

קניינואואסםשלקניינההםהפעילות,במסגרתהמופיעותהרוחניוהקנייןהיוצריםזכויותכל
כללעשותרשאיםאינםבפעילותהמשתתפיםשימוש.לעשותאסםרשאיתבושלישיצדשל

לשנות,בפומבי,להציגלהפיץ,להעתיק,לרבותכאמור,הרוחניוהקנייןהיוצריםבזכויותשימוש
בקבלתשלאשהוא,אמצעיבכלשלישי,צדעםבשיתוףאוידםעלנגזרות,יצירותליצור

הסכמת אסם מראש וכתב.

שונות.9

איחורו/אושיבושו/אותקלהכלכיומאשר,מצהירהמשתתףלעיל,מהאמורלגרועמבלי.9.1
הוראותשלהפרהייחשבולאמטעמהמיאואסםשלבשליטתהשאינובאירועמקורםאשר

תקנון זה ולא יזכו אותו בכל סעד ו/או זכות ו/או תרופה.
ראשונה.מדרגהמשפחותיהםובניחינםוחציאסםעובדיבפעילותישתתפולא.9.2
ו/אולפעםמפעםתנאיואתלשנותו/אוזהתקנוןתנאיפיעללפעולהזכותאתשומרתאסם.9.3

שיקוללפיהכלשנקבעה,לתקופהמעברלהאריכהו/אועתבכלהפעילותאתלהפסיק
שינויבדברהפעילותמשתתפיאתתעדכןאסםדין.לכלובכפוףוהבלעדיהמוחלטדעתה

התקנון כפי שיתפרסם מעת לעת באתר אסם.
לדעתהאםלהטבה,זכאותאישורלבטללעיל,האמורמכלליותלגרועמבלירשאית,אסם.9.4

הדין.קיים חשש סביר שהמשתתף הפר הוראות תקנון זה או את הוראות
שלכלשהואחרהפרסוםלביןזהתקנוןהוראותביןהתאמהאיאוסתירהשלמקרהבכל.9.5

הפעילות, תגברנה הוראות תקנון זה.
התקנוןלהוראותבהתאםההטבהוקבלתהפעילותשלהתקינההתנהלותהכימובהר.9.6

אשרהמדינהגופיהוראותו/אוובהנחיותהקורונהנגיףשלבהשלכותהיתרביןתלויות
לאילוציםובהתאםהאמורלאורהפעילות.שלהתקינההתנהלותהעללהשליךעשויות
ידרשומטעמהמיאוהפעילותעורכתכיייתכןהקורונה,וירוסמהתפשטותהנובעיםכאמור
לקבלתהמועדאתלדחותאוההטבהאתלשנותו/אוהפעילותאתלדחותאולשנות

הגופיםלהנחיותובכפוףהפעילותעורכתשלדעתהלשיקולבהתאםהכלההטבה,
הרלוונטיים.

סופיות.והכרעותיהזהלתקנוןבהתאםאסםהחלטותעללערערניתןלא.9.7



נספח א' – רשימת המוצרים המשתתפים
מוצרברקוד

גרם500*12איטלקיצינורותפסטהאסם7290107871990
גרם500ספגטיאסם7290000060880
גרם500מסולסליםפסטהאסם7290000060781
גרם500בינוניותקרנייםפסטהאסם7290000060828
גרם500תלתליםפסטהאסם7290000060248
גרם500גדוליםצדפיםפסטהאסם7290000060842
גרם500מקרוניאסם7290000060217
גרם24500קטניםצדפיםפסטהאסם7290000060859
גרם500מקרונימיניאסם7290100684139
גרם500הכנהמהירספגטיאסם7290105694614
גרם250ספגטיאסם7290000060118
גרם400*24פלוסספגטיאסם7290109358567
גרם400*16סיביםעתירמסולסליםפלוסאסם7290111568107
גרם3500ספגטיפרפקטו7290000060316
גרם-חדש500*12ריגאטהפנהפרפקטו7290000069258
גרם500*10פפרדלהאטריותפרפקטו7290109353517
גרם-חדש500*220ספגטיניפרפקטו7290000060323
גרם-חדש500*12טריוספירליפרפקטו7290109353753
גרם500*12פארפאלהפרפקטו7290109353494
גרם500אדמהתפוחניוקיפרפקטו7290000067735
גרם500*12טריקולורניוקימיניפרפקטו7290115202762
גרם500*20בסיביםעתירספגטיפרפקטו7290109353272
גרם-חדש500*12ספירליפרפקטו7290000060330
גרם500פטוצ'יניפסטהפרפקטו7290006653765
גרם-חדש500*20לינגויניפסטהפרפקטו7290008775892
חדשגרם500*12צדפיםניוקיפרפקטו7290000060538
גרם.חדש500*12ריגאטיקיפריפרפקטו7290000060491
גרם500לזאניהפרפקטו7290000060415
500X12קסרצ'הפסטהפרפקטו7290112965585
500X12נוציאולהפסטהפרפקטו7290112967749
גרם500קוסקוסאפוייםפתיתיםאסם7290000060200
גרם500אורזאפוייםפתיתיםאסם7290000060903
גרם500כוכביםאפוייםפתיתיםאסם7290000060576
גרם500טבעותאפוייםפתיתיםאסם7290000060408
גרם500צבעים3קוסקוספתיתיםאסם7290000061450
גרם400*12תרדפתיתיםקונכיותאסם7290112964298
גרם400*12קלאסיפתיתיםקונכיותאסם7290112964212
גרם400*12עגבניותפתיתיםקונכיותאסם7290115201215

גרם500בצלעםקוסקוספתיתיםאסם7290000061214
ג500אטריותעםאורזאפוייםפתיתיםאסם7290105695024
גרם400בורגולפלוסאפוייםפתיתיםאסם7290106575332
גרם400מלאהחיטהפלוסאפוייםפתיתיםאסם7290106575011
גרם400דקיקותאטריותאסם7290000060972
גרם400דקותאטריותאסם7290000060163
גרם400בינוניותאטריותאסם7290000060958
גרם400רחבותאטריותאסם7290000060965



גרם200דקותביציםאטריותאסם7290000060156
גרם250דקיקותאטריותאסם7290000060927
גרם330*16פלוסדקיקותאטריותאסם7290109358529
גרם350*10להקפצהאטריותנודלסאסם7290111568251
גרם300*12שטוחותביציםנודלסאסם7290000313283
גרם200*12מסולסלותאטריותנודלסאסם7290000313290
ג400*10מאדרחבותביציםאטריותנודלסאסם7290111568312
גרם300*16רחבותאורזאטריותנודלסאסם7290111568275
גרם300*12תרדעםאטריותנודלסאסם7290111568299
גרם350אמיתיקוסקוסאסם7290000064758
גרם350דקקוסקוסאסם7290006653819
גרם350ישראליקוסקוספתיתיאסם7290006567048
גרם350מלאהחיטהעםקוסקוסאסם7290105691897
גרם180קלותבקליפלאפלאסם7290006983206
גרם350*12זהבפירוריתאסם7290100680711
גרם350*20פירוריתאסם7290100680728
גרם200*12זהבלחםפירוריפירוריתאסם7290000067544
גרם200*12שומשוםזהבפירוריתאסם7290105693952
גרם200*12מתובלפירוריתאסם7290000067407
גרם200*12מלאהחיטהזהבפירוריתאסם7290100685600
גרם200*12כוסמיןזהבפירוריתאסם7290111567018
גרם300*12פנקופירוריתאסם7290111568350
קג1עוףטעםמרקאסם7290100685136
גרם400אמיתיעוףמרקאסם7290000070308
גרם400טבעיםרכיביםעוףטעםזךמרקאסם7290100685341
גרם400טבעייםרכיביםעוףמרקאסם7290100685334
גרם400טבעייםרכיביםבצלמרקאבקתאסם7290000070353
גרם400*6עוףטעםזךעדיףאסם7290100689301
ג400*6טבעייםרכיביםפטריותאב.מרקאסם7290000070322
גרם220*6קטןר.טבעי.מיכלבצלאב.מרקאסם7290105694928
ג220*6קטןר.טבעי.מיכלפטריותאב.מרקאסם7290105694904
גרם220*6ר.טבעייםשורשירקותאב.מרקאסם7290105695536
אסם בישולים מיקס קלאסי7290112967824
אסם בישולים מיקס איטלקי7290112967787
אסם בישולים מיקס בצלים7290112967800
גרם30*312פטריותרוטבאבקתאסם7290000493183

גרם22*312לבשרצלירוטבאבקתאסם7290000493176

מל600סיניבסגנוןסויהרוטבאסם7290100681114
מל600מתוקצ'ילירוטבאסם7290100684306
מל290טריאקירוטבאסם7290000061108
מל290סיניבסגנוןסויהרוטבאסם7290000072227
מל290פיצהרוטבאסם7290000072241
מל290מתוקצ'ילירוטבאסם7290000061085
מל290ברביקיורוטבאסם7290112967572
מ"ל290נתרןסימוןללאסוכרמופחתסיניסויה7290112962980
מ"ל290סימוןללאוסוכרנתרןמופחתטריאקירוטב7290111568442
מ"ל290סימוןללאונתרןסוכרמופחתצ'ילירוטב7290112963000



מ"ל290נתרןמופחתקלאסיסויהרוטב7290112967619
מל290*9סויהרוטבאסם7290105695994
מל290*9למוקפץאסיאתירוטבאסם7290111568466
מל290*9תאילפאדרוטבאסם7290112964588
מל290*9סצואןבנוסחרוטבאסם7290112964601
אסם בישולים רוטב חרדל ודבש7290112969286
אסם בישולים רוטב לדג7290112969323
אסם בישולים רוטב סילאן ובצל7290112969248
ג400*6לבולונזפרפקטועגבניותרוטב7613035807778
ג400*6ולפסטהלבישולפרפקטועגבניותרוטב7613035809857
רוטב עגבניות פרפקטו עם חתיכות פלפלים  לשקשוקה7613035809123

ג400*6
ג400*6פרפקטוובזיליקוםעגבניותרוטב7613035809109
גרם400*6לפיצהעגבניותרוטבפרפקטו7613036520492
גרם750לחיץבקבוקקטשופאסם7290000072623
גרם750חריףקטשופאסם7290000072630
גרם690*9סוכרמופחת56%קטשופאסם7290115204056
ליטר1משומרלימוןמיץעסיס7290000272696
חדשליטר5%1טבעיחומץעסיס7290000272726
גרם600האייםאלףלסלטרוטבאסם7290112964502
גרם290האייםאלףלסלטרוטבאסם7290112964410
גרם290שוםלסלטרוטבאסם7290112964472
גרם295קיסרלסלטרוטבאסם7290112964434
גרם295וינגרטלסלטרוטבאסם7290112964458
גרם295ודבשחרדללסלטרוטבאסם7290112964700 
גרם295לייט האייםאלףרוטבאסם7290112964564
גרם310לייטשוםרוטבאסם7290112964625
גרם400טבעייםרכיביםמרקשקדיאסם7290000063140
גרם100טבעייםרכיביםמרקשקדיאסם7290000063133
גרם400*10מיכלטבעייםרכיביםמרקשקדיאסם7290000068701
גרם350*12מלאחיטהקמח30%מרקשקדיאסם7290112960115
גרם400וסלטלמרקקרוטוניםמיניאסם7290000065090
גרם400מתובליםקרוטוניםאסם7290006983152
גרם250וסלטלמרקקרוטוניםמיניאסם7290000062952
גרם250מתובליםקרוטוניםאסם7290000078212
ג180*12ביתיבתיבולאפוייםקרוטוניםאסם7290107875820
גרם60*12עגבניותנמסמרקזוגאסם7290112965240
גרם52*10בדצעוףטעםנמסמרקזוגאסם7290112965301
גרם30*14בדצאפונהנמסמרקזוגאסם7290112965264
גרם48*14בדצפטריותנמסמרקזוגאסם7290112965165
גרם30*10בדצירקותנמסמרקזוגאסם7290112965288
2020ג50*12בדצעגב.פיקנטינמסמרקזוגאסם7290115200188
מרק בישול ערבי בטעם עוף עם אטריות 7290112967268 
מרק בישול ערבי ירקות7290112967299
גרם-חדש143*6מוקרםפטריותברוטבפסטהאסם7290112965080
גרם128*6ספרדיאורזאסם7290112965325
גרם130*7ירקותעםאפוייםפתיתיםאסם7290112965141
גרם130*6נודלסעםסיניאורזאסם7290112965226
גרם139*7ירקותעםקוסקוסאסם7290112965103



גרם260פירהאסם7290100683880
גרם670אטר.+ירק.ט.עוףנודלסחמהמנה7290000073750
גרם670אטר.+ירק.ט.בקרנודלסחמהמנה7290000073767
גרם676ט.סצ'ואןנודלס+ירקותחמהמנה7290100680667
גרם.70*66פיקנטיאטר+ירקנודלסחמהמנה7290000073774
גרם676תאילנדינודל.+ירקותחמהמנה7290100680650
גרם50*12פטריותעוףנודלסרייסחמהמנה7290115202939
ג55*12סיניסויהרוטבנודלסרייסחמהמנה7290115202977
גרם55*12צהובקארינודלסרייסחמהמנה7290115202953
ג70*616בקרטעםאטר.נדלספאוצ'חמהמנה7290115202786
ג70*616עוףטעםאטר.נדלספאוצ'חמהמנה7290115202816
ג70*616ספייסי פאוצ'.נדלסחמהמנה7290115202847
גרם65בולונזספגטיחמהמנה7290000067599
גרם61פיצהברוטבפסטהחמהמנה7290000073415
גרם56תפוא.ובצלפירהחמהמנה7290000064871
גרם55וירקותפירהחמהמנה7290000065335
ג62*12בדץר.טבע.עגבניותעםפסטהחמהמנה7290000073125
גרם84*12בדצוירקותקוסקוסחמהמנה7290000065557
גרם55*12בדץמוקרמתפסטהחמהמנה7290000065540
גרם87*12ועדשיםקוסקוסחמהמנה7290109354019
גרם87*12פיקנטיעגבניותקוסקוסחמהמנה7290111560606
קג1מאליותופחעוגהקמחאסם7290000063157
גרם350מאליותופחעוגהקמחאסם7290000063102
קג1*10ופוקצ'הלפיצהשמריםקמחאסם7290106572997
קג1*10שמריםקמחאסם7290105691934
קג1*10מלאהחיטה30%עםתופחקמחאסם7290111560583
גרם80ונילאינסטנטפודינגאסם7290000068138
קג1ונילאינסטנטפודינגאסם7290000062129
גרם80צרפתיונילבטעםפודינגאסם7290104501661
גרם95שוקולדאינסטנטפודינגאסם7290112966803
גרם320ונילפודינגאינסטנטאסם7290000060385
ג110שקלד.פדנג.אינס.ונל.פצפוציאסם7290100685068
גרם84חלבריבתאינסטנטפודינגאסם7290100681015
גרם95מרירשוקולדבטעםפודינגאסם7290112966841
גרם90טבעייםצבעיםשדהתותג'ליאסם7290000068190
ג68*12סוכרמופחתשדהתותג'ליאסם7290112967848
גרם85טבעייםצבעיםפטלג'ליאסם7290000068237
קג1טבעייםצבעיםתותג'ליאסם7290000077642
גרם85טבעייםצבעיםאננסג'ליאסם7290000068251
גרם85טבעייםצבעיםמשמשג'ליאסם7290000068206
גרם75*66חריףקוריאנינודלסחמהמנה7290112969989
גרם75*66חריףתאילנדינודלסחמהמנה7290112969965
גרם75*66חריףויאטנמינודלסחמהמנה7290112969538
מנה חמה טעמי עולם הודו קארי7290115204032
מנה חמה טעמי עולם אלפרדו7290115204018
ג600*20%16מ.מיוחדתריגאטהפנהפרפקטו7290111563751
ג600*20%16מיוחדתמהדורהפארפלהפרפקטו7290111563775
פירורית ביסלי גריל מהדורה מיוחדת7290115203486

ג.חדש80*12לבןשוקולדפודינגאינסטנטאסם7290115203608



גרם80*12פיסטוקפודינגאינסטנטאסם7290112969002
גרם500*12מהדורהריציאוליפסטהפרפקטו7290115203295
גרם400*12גדולותקונכיותפסטהפרפקטו7290112964076
גרם500*12רדיאטוריפסטהפרפקטו7290112969071
גרם500*12וזוביוטופסטהפרפקטו7290112964052
ג400*12מהדורהאסייתיבסגנוןפתיתיםאסם7290115203387

ג400*12מהדורהעגבניותעםפתיתיםאסם7290115203363
ג400*12מהדורהמגדרהעדשיםעםפתיתיםאסם7290115203349
אסם רוטב טיקה מסאלה7290115203158
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