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הגדרות:

"תקופת הפעילות":
הפעילות תחל ביום  13בחודש יוני  2022בשעה  7:00ותסתיים ביום  16בחודש יולי  2022בשעה  23:59או עד
גמר מלאי ההטבות ,המוקדם מבין השניים .אסם רשאית לשנות את מועד תחילת הפעילות ו/או את מועד
סיומה ,לרבות להאריך ,לקצר או לקטוע את תקופת הפעילות ,ללא הודעה מראש ,ועל פי שיקול דעתה
הבלעדי .החליטה אסם לעשות כן ,תפרסם תקנון מעודכן באתר אסם ולא תידרש כל הודעה נוספת מצידה.
האמור בסעיף זה הינו בין היתר בהתחשב בהשלכות התפשטות נגיף הקורונה ובכפוף להנחיות גופי המדינה
השונים ומגבלות ,ככל ויוטלו.
"אסם" או "עורכת הפעילות":
קבוצת אסם סחר ,שותפות מוגבלת ,רח' הרימון  ,2ת"ד  ,934שהם .60850
"חצי חינם" או "נקודות המכירה"
כל סניפי רשת הקמעונאות חצי חינם .יובהר כי המבצע מתקיים בחנויות עצמן ואינו ניתן למימוש ברכישה
מקוונת באינטרנט או באתרי האינטרנט של החנויות המשתתפות במבצע.
"משתתף" ו/או "משתתפי הפעילות":
בגיר מעל גיל  18הרוכש בתקופת הפעילות מהמותגים המפורטים בתקנון זה בסך  ₪ 39.90ומעלה בהתאם
להוראות תקנון זה ומוסיף  ₪ 5במעמד הרכישה;
"המוצרים המשתתפים בפעילות" ו/או "המוצרים"
מגוון מוצרי בישול ואפייה המשווקים תחת המותג "אסם" המפורטים בנספח א'.
"חשבונית הקניה" ו/או "החשבונית"
כהגדרתה בסעיף  2.1להלן.
"שרשור קופה"
כהגדרתו בסעיף  2.1להלן.
"ההטבה"
הצרכנים הזכאים בהתאם להוראות התקנון יקבלו לידם תבנית אפיה אחת מסוג .SOLTAM
"אתר אסם"
כתובת אתר האינטרנט של אסם.
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כללי ונספחים

תקנון זה מסדיר את תנאי ההשתתפות בפעילות והינו חוזה לכל דבר ועניין .התקנון ממצה את זכויות וחובות
הצדדים ,ועצם ההשתתפות בפעילות מהווה הסכמה מלאה של המשתתף לכל האמור בו.

 .2.1הוראות תקנון זה תגברנה על כל מודעה או פרסום אחר.
 .2.2הוראות תקנון זה מנוסחות בלשון זכר מטעמי נוחות בלבד ,והן מתייחסות גם לנקבה.
 .2.3מבלי לגרוע מכלליות האמור ,רישומי אסם ,או מי מטעמה ,הם שיחייבו לצורך בחינת ההוראות
הכלולות בתקנון זה.

ההשתתפות בפעילות
 .2.1משתתף אשר ירכוש בחצי חינם במהלך תקופת הפעילות מהמוצרים המשתתפים בפעילות,
במסגרת רכישה בודדת ,בסכום השווה או העולה על ( ₪ 39.90להלן" :הרכישה המינימלית"),
ויקבל שרשור קופה המעיד על זכאותו לקבל את ההטבה וכן חשבונית תקפה ,המעידה על הרכישה
המינימלית עם פירוט המוצרים המשתתפים בפעילות שנרכשו על ידו במסגרת הרכישה כאמור
(להלן" :החשבונית"" ,שרשור הקופה" ו" -מספר החשבונית" ,לפי העניין) יוכל לגשת מיד לאחר
ביצוע הרכישה המינימלית לקופה הראשית בסניף חצי חינם בו בוצעה הרכישה ולהציג את שרשור
הקופה והחשבונית ולקבל לידו את ההטבה.
 .2.2מובהר כי קבלת ההטבה על ידי משתתף בפעילות תתאפשר רק במועד ביצוע הרכישה המינימלית
ומשתתף אשר יבקש להשתתף בפעילות ולאסוף את ההטבה במועד או בתאריך מאוחר יותר ממועד
ביצוע הרכישה ,לא תתאפשר השתתפותו.
למען הסר ספק יובהר כי כל חשבונית קניה ושרשור קופה ניתנים לשימוש פעם אחת בלבד.
 .2.3בעצם ההשתתפות ,מצהיר ומאשר המשתתף ,כי:
 .2.3.1הוא מעוניין להשתתף בפעילות בהתאם לתקנון זה.
 .2.3.2כי קרא תקנון זה בעיון וכי הוא מסכים לכל האמור בו ומקבל עליו את כל הוראותיו,
לרבות כל שינוי שיעשה בו.
 .2.4ההשתתפות בפעילות על ידי משתתף נעשית על אחריותו הבלעדית.
 .2.5תנאי בסיסי להשתתפות בפעילות הוא כי המשתתף ישמור על חשבונית הקניה ,לצורך הוכחת
זכאותו להטבה בהתאם להוראות סעיף  4להלן .מבלי לפגוע ביתר תנאי תקנון זה ,משתתף שלא
יציג את החשבונית כשהיא במצב תקין וקריא להנחת דעת אסם או מי מטעמה ,לא יהיה זכאי
להטבה ,והוא מוותר על כל טענה כנגד אסם בשל כך.
 .2.6המבצע מיועד לצרכנים פרטיים בלבד ,ואינו מוצע לסיטונאים .אסם שומרת לעצמה את הזכות
לשלול את ההטבה מרוכש שיימצא כי רכש כמות מסחרית ו/או נהג במרמה ו/או לא בדרך שנקבעה
בתקנון זה ,בהתאם לשיקול דעתה הבלעדי ובלא שתוטל עליה כל חובה לנמק החלטתה.
 .2.7מכירת המותגים המשתתפים בפעילות הינה סופית ולא ניתן להחליף ו/או להחזיר מוצרים שנמכרו
במסגרת הפעילות ,אלא בהתאם להוראות תקנות הגנת הצרכן (ביטול עסקה) ,התשע"א .2010-לא
יינתן החזר כספי על שווי ההטבה .במקרה של זיכוי לא תובא בחשבון ההטבה ,ומשתתף יזוכה רק
בגין סכום ששולם בפועל.
.3.10בכל מקרה בו יפר משתתף את הוראות תקנון זה ,תהא אסם רשאית לבטל את השתתפותו בפעילות
ו/או את זכייתו.
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מהלך הפעילות וקבלת ההטבה
 .3.1מובהר כי כל משתתף אשר יעמוד בתנאי התקנון יהיה זכאי לקבלת הטבה אחת בלבד.
 .3.2עוד מובהר כי סוג ההטבה ,גודלה או צבעה עשויים להשתנות בהתאם למלאי המצוי בסניפי חצי
חינם ו/או בהתאם לשיקול דעתה של אסם ואינו ניתן לבחירת המשתתפים.

 .3.3איסוף ההטבה יעשה על ידי המשתתפים באופן עצמאי בהתאם להנחיות שיקבלו בקופה הראשית
בחנות בה בוצעה הרכישה.
 .3.4מבלי לגרוע מהאמור לעיל ,במקרה בו מועמד לקבלת הטבה מסר חשבונית קניה שהפרטים בה
אינם מופיעים בשלמות ,או שהמודפס עליה אינו ברור די צרכו בין אם כתוצאה מצילום לא ברור
או מכל סיבה אחרת (להלן" :חשבונית קניה פגומה") ,תהא לאסם שיקול דעת בלעדי לפסול את
קבלת ההטבה ,או לחילופין ,להורות למועמד לקבלת ההטבה להמציא את החשבונית פעם נוספת.
 .3.5יובהר ,כי אסם תהא רשאית להתנות את מימוש ההטבה בתנאים נוספים ,לפי שיקול דעתה ,כפי
שאלו יימסרו על ידה.
 .3.6מובהר כי ההטבה כוללת רק את המוצר המוענק כהטבה וכל יתר ההוצאות שיוציאו הזוכים
במסגרת מימוש ההטבה לרבות הוצאות נסיעות ,הובלה ,ביטוחים ,אחריות וכל הוצאה נוספת,
תהיינה באחריות הזוכים בלבד ועל חשבונם.
 .3.7אסם רשאית להחליף או לשנות את ההטבה ו/או את דגם ההטבה ,צבעו או סוגו ולזוכים לא
תהיינה טענות לגבי דגם המוצר ,גודלו ,צבעו או כל פרט אחר.
 .3.8ההטבה הינה אישית לזוכים בלבד ואינם ניתנים להעברה.
 .3.9זוכה לא יהיה רשאי להחליף הטבה או לערוך בה שינוי ,להחליף צבע או דגם או לבקש תמורה
כספית בגינו.
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מדיניות פרטיות
 . 5.1המשתתף מאשר כי בעצם השתתפותו בפעילות ,הוא מסכים לכך שכל הפרטים אשר נמסרו על ידו
במהלך הפעילות (להלן" :המידע") ישמשו את אסם או מי מטעמה לצורך ניהול הפעילות ומסירת
ההטבה ואף לצורך פרסום שמות הזוכים ואת דבר זכייתם במדיות שונות ,מבלי ששימוש שכזה
ייחשב כפגיעה בפרטיות.
 . 5.2המשתתף מאשר ומסכים לכך שמסירת המידע על ידו נעשית על פי רצונו החופשי ובידיעה שהמידע
ישמש לצורך כאמור.
 .5.3אסם עשויה לקבל או לאסוף מידע אודות המשתתפים ולאחסנו במאגרי מידע שלה .מובהר
בהקשרים אלה ,כי (א) לא מוטלת על המשתתפים כל חובה שבדין למסור או לחשוף או למסור את
פרטיהם (אך מובהר ,כי מסירת  /חשיפת פרטים כאמור מתחייבת לשם השתתפות בפעילות וקבלת
הטבה במקרה של זכיה); וכן כי (ב) ידוע למשתתף ומוסכם עליו ,כי אסם עשויה לעשות שימוש
בפרטים שיתקבלו ו/או שיאספו על ידה לצרכיה העסקיים ,לאגור אותם במאגרי מידע (כהגדרת
המונח בחוק הגנת הפרטיות ,התשמ"א )1981-וכן להעבירם לתאגידים קשורים לה (לרבות חברות
אם וחברות אחיות) ולשותפים עסקיים ,הכול בכפוף להוראות הדין; וכן כי (ג) אסם תהא רשאית
להעביר פרטים שנתקבלו אצלה ו/או נאספו על ידה אל מחוץ לגבולות המדינה.
 .5.4אסם מיישמת מערכות ונהלים לאבטחת מידע .בעוד שמערכות ונהלים אלה מצמצמים את הסיכונים
לחדירה בלתי-מורשית לנתונים שיאספו על ידה ,אין בהם כדי לשלול באופן מוחלט חדירה כאמור.
לכן ,אסם אינה מתחייבת ,כי השתתפות בפעילות תהיה חסינה באופן מוחלט מפני גישה בלתי-
מורשית למידע שייאסף בהקשרים אלה.
 .5.5מתן ההטבה נשוא תקנון זה עשויה להיות מסוקר באמצעי תקשורת שונים ,לרבות לצורך קידום
מכירות .בהשתתפותו בפעילות מביע המשתתף את הסכמתו הבלתי חוזרת והבלתי מותנית לפרסום
שמו ולסיקור מסירת ההטבה לידיו באמצעי תקשורת שונים ,ללא כל תמורה.
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אחריות
 . 6.1אסם ו/או מי מטעמה ,אינה מתחייבת ,כי הפעילות תתקיים ללא תקלות ,שגיאות ,נפילת מערכות
או טעות ולמשתתף לא יהיו כל טענה או תביעה כתוצאה מכך .מבלי לגרוע מכלליות האמור ,בכל
מקרה בו משתתף לא ישתתף בפעילות ו/או לא יזכה בהטבה עקב טעות של אסם ,אשר אירעה בתום
לב ו/או ברשלנות ,לא תהיינה לו בגין כך כל טענות ו/או תביעות ו/או דרישות כנגד אסם.
 .6.2אסם או מי מטעמה לא תישא בכל אחריות כלפי משתתפי הפעילות בקשר עם ההטבה ,איכותם,
שביעות רצונם של הזוכים מההטבה ומאופן מימושו ,ולא תהא חייבת למשתתף כל פיצוי היה
וההטבה אינו לשביעות רצונו מכל סיבה שהיא.
 .6.4כל פנייה ו/או טענה בקשר לתקלה ו/או אי התאמה ו/או פגם ו/או טענה בקשר עם ההטבה ומימושה,
תופנה במישרין לספקית ההטבה ואסם לא תהא צד לפניה ו/או לטיפול בה.
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מיסים
ככל שקבלת הטבה תהא מחויבת בתשלום מס על פי חוק ,כפי שיהיה בתוקף במועד הרלוונטי למסירתו.
הזוכים יישאו בכל העלויות ,המיסים ,ההוצאות והתשלומים הכרוכים בקבלת ההטבה ובמימושה.
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קניין רוחני
כל זכויות היוצרים והקניין הרוחני המופיעות במסגרת הפעילות ,הם קניינה של אסם או קניינו של צד
שלישי בו רשאית אסם לעשות שימוש .המשתתפים בפעילות אינם רשאים לעשות כל שימוש בזכויות
היוצרים והקניין הרוחני כאמור ,לרבות להעתיק ,להפיץ ,להציג בפומבי ,לשנות ,ליצור יצירות נגזרות,
על ידם או בשיתוף עם צד שלישי ,בכל אמצעי שהוא ,שלא בקבלת הסכמת אסם מראש וכתב.
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שונות
 . 9.1מבלי לגרוע מהאמור לעיל ,המשתתף מצהיר ומאשר ,כי כל תקלה ו/או שיבוש ו/או איחור אשר
מקורם באירוע שאינו בשליטתה של אסם או מי מטעמה לא ייחשבו הפרה של הוראות תקנון זה
ולא יזכו אותו בכל סעד ו/או זכות ו/או תרופה.
 .9.2לא ישתתפו בפעילות עובדי אסם וחצי חינם ובני משפחותיהם מדרגה ראשונה.
 .9.3אסם שומרת לעצמה את הזכות לפעול על פי תנאי תקנון זה ו/או לשנות את תנאיו מפעם לפעם ו/או
להפסיק את הפעילות בכל עת ו/או להאריכה מעבר לתקופה שנקבעה ,הכל לפי שיקול דעתה המוחלט
והבלעדי ובכפוף לכל דין .אסם תעדכן את משתתפי הפעילות בדבר שינוי התקנון כפי שיתפרסם מעת
לעת באתר אסם.
 .9.4אסם רשאית ,מבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל ,לבטל אישור זכאות להטבה ,אם לדעתה קיים חשש
סביר שהמשתתף הפר הוראות תקנון זה או את הוראות הדין.
 .9.5בכל מקרה של סתירה או אי התאמה בין הוראות תקנון זה לבין הפרסום אחר כלשהו של הפעילות,
תגברנה הוראות תקנון זה.
 . 9.6מובהר כי התנהלותה התקינה של הפעילות וקבלת ההטבה בהתאם להוראות התקנון תלויות בין
היתר בהשלכות של נגיף הקורונה ובהנחיות ו/או הוראות גופי המדינה אשר עשויות להשליך על
התנהלותה התקינה של הפעילות .לאור האמור ובהתאם לאילוצים כאמור הנובעים מהתפשטות
וירוס הקור ונה ,ייתכן כי עורכת הפעילות או מי מטעמה ידרשו לשנות או לדחות את הפעילות ו/או
לשנות את ההטבה או לדחות את המועד לקבלת ההטבה ,הכל בהתאם לשיקול דעתה של עורכת
הפעילות ובכפוף להנחיות הגופים הרלוונטיים.
 .9.7לא ניתן לערער על החלטות אסם בהתאם לתקנון זה והכרעותיה סופיות.

נספח א'  -רשימת המוצרים המשתתפים
שם המוצר

תיאור ומשקל

מק"ט

ברקוד

פסטה
פסטה
פסטה
פסטה
פסטה
פסטה
פסטה
פסטה
פסטה
פסטה
פסטה
פסטה
פסטה
פסטה
פסטה
פסטה
פסטה
פסטה
פסטה
פסטה
פסטה
פתיתים אפויים
פתיתים אפויים
פתיתים אפויים
פתיתים אפויים
פתיתים אפויים
פתיתים אפויים
פתיתים אפויים
פתיתים אפויים
פתיתים אפויים
אטריות
אטריות
אטריות
אטריות
אטריות
אטריות
אטריות
נודלס
נודלס
נודלס
נודלס
נודלס
נודלס
קוסקוס
קוסקוס
קוסקוס
קוסקוס
פלאפל
פירורית
פירורית
פירורית
פירורית

אסם פסטה צינורות איטלקי 500*12גרם
אסם ספגטי 500גרם
אסם פסטה מסולסלים 500גרם
אסם פסטה קרניים בינוניות 500גרם
אסם פסטה תלתלים 500גרם
אסם פסטה צדפים גדולים 500גרם
אסם מקרוני 500גרם
אסם מיני מקרוני 500גרם
אסם ספגטי מהיר הכנה 500גרם
אסם ספגטי 250גרם
אסם פלוס ספגטי  50%יותר חלבון 400*24גרם
פרפקטו ספגטי 500 3גרם
פרפקטו פנה ריגאטה 500*12גרם-חדש
פרפקטו פארפאלה 500*12גרם
פרפקטו ניוקי תפוח אדמה 500גרם
פרפקטו מיני ניוקי טריקולור  500*12גרם
פרפקטו ניוקי בזיליקום שום 500*12גרם
פרפקטו ספירלי 500*12גרם-חדש
פרפקטו פסטה פטוצ'יני 500גרם
פרפקטו לזאניה 500גרם
פרפקטו פסטה קסרצ'ה X12500
אסם פתיתים אפויים קוסקוס 500גרם
אסם פתיתים אפויים אורז 500גרם
אסם פתיתים אפויים כוכבים 500גרם
אסם פתיתים אפויים טבעות 500גרם
אסם פתיתים קוסקוס  3צבעים 500גרם
אסם פתיתים קוסקוס עם בצל 500גרם
אסם פתיתים אפויים אורז עם אטריות 500ג
אסם פתיתים אפויים פלוס בורגול  400גרם
אסם פתיתים אפויים פלוס חיטה מלאה  400גרם
אסם אטריות דקיקות 400גרם
אסם אטריות דקות 400גרם
אסם אטריות בינוניות 400גרם
אסם אטריות רחבות 400גרם
אסם אטריות ביצים דקות 200גרם
אסם אטריות דקיקות 250גרם
אסם אטריות דקיקות פלוס 330*16גרם
אסם נודלס אטריות להקפצה 350*10גרם
אסם נודלס ביצים שטוחות 300*12גרם
אסם נודלס אטריות מסולסלות 200*12גרם
אסם נודלס אטריות ביצים רחבות מאד 400*10ג
אסם נודלס אטריות אורז רחבות 300*16גרם
אסם נודלס אטריות עם תרד 300*12גרם
אסם קוסקוס אמיתי 350גרם
אסם קוסקוס דק 350גרם
אסם פתיתי קוסקוס ישראלי 350גרם
אסם קוסקוס עם חיטה מלאה 350גרם
אסם פלאפל בקלי קלות 180גרם
אסם פירורית זהב 350*12גרם
אסם פירורית 350*20גרם
אסם פירורית פירורי לחם זהב 200*12גרם
אסם פירורית זהב שומשום 200*12גרם

12399426
6909314
12399425
6909341
6909343
6909317
12399411
6916121
12400878
12401160
12363422
12399422
12323741
12399420
12323722
12477111
12510276
12323742
12399412
12463595
12423245
6902225
6902232
6916012
6916011
6920773
6920777
6927774
6929005
6928967
6910508
6905532
6905635
6913624
6902258
6910509
12336908
12373150
6908510
6908509
12373129
12373139
12373165
6901426
6912420
6910091
6927300
6912644
6914257
6914258
6901110
6927610

7290107871990
7290000060880
7290000060781
7290000060828
7290000060248
7290000060842
7290000060217
7290100684139
7290105694614
7290000060118
7290111565946
7290000060316
7290000069258
7290109353494
7290000067735
7290115202762
7290115207163
7290000060330
7290006653765
7290000060415
7290112965585
7290000060200
7290000060903
7290000060576
7290000060408
7290000061450
7290000061214
7290105695024
7290106575332
7290106575011
7290000060972
7290000060163
7290000060958
7290000060965
7290000060156
7290000060927
7290109358529
7290111568251
7290000313283
7290000313290
7290111568312
7290111568275
7290111568299
7290000064758
7290006653819
7290006567048
7290105691897
7290006983206
7290100680711
7290100680728
7290000067544
7290105693952

פירורית
פירורית
פירורית
פירורית
מרקי תיבול
מרקי תיבול
מרקי תיבול
מרקי תיבול
מרקי תיבול
מרקי תיבול
מרקי תיבול
מרקי תיבול
מרקי תיבול
מרקי תיבול
מיקס בישולים
מיקס בישולים
רטבים באבקה
רטבים באבקה
רטבים לתיבול
ובישול
רטבים לתיבול
ובישול
רטבים לתיבול
ובישול
רטבים לתיבול
ובישול
רטבים לתיבול
ובישול
רטבים לתיבול
ובישול
רטבים לתיבול
ובישול
רטבים לתיבול
ובישול
רטבים לתיבול
ובישול
רטבים לתיבול
ובישול
רטבים לתיבול
ובישול
רטבים לתיבול
ובישול
רטבים לתיבול
ובישול
רטבים לתיבול
ובישול
רטבים לתיבול
ובישול
רטבי עגבניות
רטבי עגבניות
רטבי עגבניות
רטבי עגבניות
רטבי עגבניות
רטבים על השולחן
רטבים על השולחן
רטבים על השולחן
רטבים על השולחן
רטבים על השולחן
רטבים על השולחן
קטשופ
קטשופ

אסם פירורית מתובל 200*12גרם
אסם פירורית זהב חיטה מלאה 200*12גרם
אסם פירורית זהב כוסמין 200*12גרם
אסם פירורית פנקו 300*12גרם
אסם מרק טעם עוף 1קג
אסם מרק עוף אמיתי 400גרם
אסם מרק זך טעם עוף רכיבים טבעים  400גרם
אסם מרק עוף רכיבים טבעיים 400גרם
אסם אבקת מרק בצל רכיבים טבעיים  400גרם
אסם עדיף זך טעם עוף 400*6גרם
אסם אב.מרק פטריות רכיבים טבעיים 400*6ג
אסם אב.מרק בצל ר.טבעי.מיכל קטן 220*6גרם
אסם אב.מרק פטריות ר.טבעי.מיכל קטן 220*6ג
אסם אב.מרק ירקות שורש ר.טבעיים 220*6גרם
אסם בישולים מיקס קלאסי
אסם בישולים מיקס בצלים
אסם אבקת רוטב פטריות 30*12 3גרם
אסם אבקת רוטב צלי לבשר 22*12 3גרם
רוטב סויה סיני גדול אסם 600*6מל חדש680 ,

6901132
6917509
12367844
12373166
12325534
6907873
6917287
12325927
6920765
6920207
6920764
6927764
6927763
12348366
12437291
12437274
6919928
6919930
12513797

7290000067407
7290100685600
7290111567018
7290111568350
7290100685136
7290000070308
7290100685341
7290100685334
7290000070353
7290100689301
7290000070322
7290105694928
7290105694904
7290105695536
7290112967824
7290112967800
7290000493183
7290000493176
7290115207668

אסם רוטב צ'ילי מתוק 600מל

12482476

7290100684306

אסם רוטב טריאקי 290מל

6926389

7290000061108

רוטב סויה סיני אסם 290*9מל חדש330 ,

12513808

7290115207682

אסם רוטב פיצה 290מל

6926390

7290000072241

אסם רוטב צ'ילי מתוק 290מל

12482016

7290000061085

אסם רוטב ברביקיו 290מל

12435095

7290112967572

רוטב צ'ילי מופחת סוכר ונתרן ללא סימון  290מ"ל

12400877

7290112963000

רוטב סויה קלאסי מופחת נתרן  290מ"ל

12435319

7290112967619

רוטב סויה קלאסי אסם 290*9מל חדש332.8 ,

12513805

7290115207620

אסם רוטב אסיאתי למוקפץ  290*9מל

12373460

7290111568466

אסם רוטב בנוסח סצואן 290*9מל

12410901

7290112964601

אסם רוטב בסיס 290*9מל

12483104

7290115203806

אסם בישולים רוטב חרדל ודבש

12448671

7290112969286

אסם בישולים רוטב סילאן ובצל

12448663

7290112969248

רוטב עגבניות פרפקטו לבולונז  400*6ג
רוטב עגבניות פרפקטו לבישול ולפסטה  400*6ג
רוטב עגבניות פרפקטו עם חתיכות פלפלים
לשקשוקה  400*6ג
רוטב עגבניות ובזיליקום פרפקטו  400*6ג
פרפקטו רוטב עגבניות לפיצה  400*6גרם
מטבל איולי שום  295גר' * 8
מטבל איולי ספייסי  295גר' * 8
מטבל מיקס  295גר' *8
מיונז  280גר' * 8
מטבל סלסה  335גר' *8
מטבל ברבקיו  345גר' *8
אסם קטשופ בקבוק לחיץ 750גרם
אסם קטשופ חריף 750גרם

12319737
12319906
12319904

7613035807778
7613035809857
7613035809123

12319903
12370567
12470957
12470908
12471309
12479338
12470927
12470911
6929362
6929696

7613035809109
7613036520492
7613287325808
7613287325853
7613287325822
7613287476494
7613287325983
7613287325952
7290000072623
7290000072630

קטשופ
חומץ ומיץ לימון
חומץ ומיץ לימון
רטבים לסלט
רטבים לסלט
רטבים לסלט
רטבים לסלט
רטבים לסלט
רטבים לסלט לייט
רטבים לסלט לייט
תוספים למרק /
סלט
תוספים למרק /
סלט
תוספים למרק /
סלט
תוספים למרק /
סלט
תוספים למרק /
סלט
תוספים למרק /
סלט
תוספים למרק /
סלט
תוספים למרק /
סלט
תוספים למרק /
סלט
מרקים נמסים
מרקים נמסים
מרקים נמסים
מרקים נמסים
מרקים נמסים
מרקים נמסים
מרקים נמסים
מרקים נמסים
תבשילים
משפחתיים
תבשילים
משפחתיים
תבשילים
משפחתיים
תבשילים
משפחתיים
תבשילים
משפחתיים
תבשילים
משפחתיים
מנה חמה
מנה חמה
מנה חמה
מנה חמה
מנה חמה
מנה חמה
מנה חמה
מנה חמה
מנה חמה
מנה חמה
מנה חמה
מנה חמה
מנה חמה
מנה חמה

אסם קטשופ  56%מופחת סוכר 690*9גרם
עסיס מיץ לימון משומר 1ליטר
עסיס חומץ טבעי 1 5%ליטר חדש
אסם רוטב לסלט אלף האיים 600גרם
אסם רוטב לסלט אלף האיים  290גרם
אסם רוטב לסלט שום  290גרם
אסם רוטב לסלט קיסר  295גרם
אסם רוטב לסלט וינגרט  295גרם
אסם רוטב אלף האיים לייט 295גרם
אסם רוטב שום לייט  310גרם
אסם שקדי מרק רכיבים טבעיים 400גרם

12483705
6913127
6920074
12410880
12410436
12410498
12410890
12410409
12410870
12410900
6909334

7290115204056
7290000272696
7290000272726
7290112964502
7290112964410
7290112964472
7290112964434
7290112964458
7290112964564
7290112964625
7290000063140

אסם שקדי מרק רכיבים טבעיים 100גרם

6912903

7290000063133

אסם שקדי מרק רכיבים טבעיים מיכל 400*10גרם

6909330

7290000068701

אסם שקדי מרק  30%קמח חיטה מלא 350*12גרם

12381588

7290112960115

אסם מיני קרוטונים למרק וסלט 400גרם

6907951

7290000065090

אסם קרוטונים מתובלים 400גרם

6912647

7290006983152

אסם מיני קרוטונים למרק וסלט 250גרם

6922112

7290000062952

אסם קרוטונים מתובלים 250גרם

6913471

7290000078212

אסם קרוטונים אפויים בתיבול ביתי 180*12ג

6930297

7290107875820

אסם זוג מרק נמס עגבניות 60*12גרם
אסם זוג מרק נמס טעם עוף בדצ 52*10גרם
אסם זוג מרק נמס אפונה בדצ 30*14גרם
אסם זוג מרק נמס פטריות בדצ48*14גרם
אסם זוג מרק נמס ירקות בדצ30*10גרם
אסם זוג מרק נמס עגב.פיקנטי בדצ50*12ג2020
מרק בישול ערבי בטעם עוף עם אטריות
מרק בישול ערבי ירקות
אסם פסטה ברוטב פטריות מוקרם 143*6גרם-חדש

12414487
12414540
12414531
12414378
12414516
12451356
12433273
12433280
12414363

7290112965240
7290112965301
7290112965264
7290112965165
7290112965288
7290115200188
7290112967268
7290112967299
7290112965080

אסם אורז ספרדי 128*6גרם

12414541

7290112965325

אסם פתיתים אפויים עם ירקות 130*7גרם

12414379

7290112965141

אסם אורז סיני עם נודלס 130*6גרם

12414404

7290112965226

אסם קוסקוס עם ירקות 139*7גרם

12414381

7290112965103

אסם פירה 260גרם

6916025

7290100683880

מנה חמה נודלס אטר+.ירק.ט.עוף70 6גרם
מנה חמה נודלס אטר+.ירק.ט.בקר70 6גרם
מנה חמה נודלס+ירקות ט.סצ'ואן76 6גרם
מנה חמה נודלס אטר+ירק פיקנטי 70*6 6גרם.
מנה חמה נודל+.ירקות תאילנדי76 6גרם
מנה חמה רייס נודלס עוף פטריות 50*12גרם
מנה חמה רייס נודלס רוטב סויה סיני 55*12ג
מנה חמה רייס נודלס קארי צהוב 55*12גרם
מנה חמה פאוצ' נדלס אטר .טעם בקר  70*16 6ג
מנה חמה פאוצ' נדלס אטר .טעם עוף 70*16 6ג
מנה חמה פאוצ'.נדלס ספייסי 70*16 6ג
מנה חמה ספגטי בולונז 65גרם
מנה חמה פסטה ברוטב פיצה 61גרם
מנה חמה פירה תפוא.ובצל 56גרם

6907025
6907026
6914234
6907027
6914233
12478605
12478641
12478642
12477131
12477118
12477129
6910410
6910415
6910421

7290000073750
7290000073767
7290100680667
7290000073774
7290100680650
7290115202939
7290115202977
7290115202953
7290115202786
7290115202816
7290115202847
7290000067599
7290000073415
7290000064871

מנה חמה
מנה חמה
מנה חמה
מנה חמה
קמח
קמח
קמח
קמח
קמח פלוס
פודינג
פודינג
פודינג
פודינג
פודינג
פודינג
פודינג
פודינג
ג'לי
ג'לי
ג'לי
ג'לי
ג'לי
תוספים למרק /
סלט
תוספים למרק /
סלט
קטשופ
מרקים נמסים
מרקים נמסים
מרקים נמסים
מנה חמה
מנה חמה
מנה חמה
מנה חמה
מנה חמה
פירורית
פודינג
פודינג
פסטה
פסטה
פסטה
פסטה
פתיתים אפויים
פתיתים אפויים
פתיתים אפויים
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מנה חמה פירה וירקות 55גרם
מנה חמה פסטה עם עגבניות ר.טבע .בדץ62*12ג
מנה חמה קוסקוס וירקות בדצ 84*12גרם
מנה חמה פסטה מוקרמת בדץ 55*12גרם
אסם קמח עוגה תופח מאליו 1קג
אסם קמח עוגה תופח מאליו 350גרם
אסם קמח שמרים לפיצה ופוקצ'ה 1*10קג
אסם קמח שמרים 1*10קג
אסם קמח תופח עם  30%חיטה מלאה 1*10קג
אסם פודינג אינסטנט וניל 80גרם
אסם פודינג אינסטנט וניל 1קג
אסם פודינג בטעם וניל צרפתי 80גרם
אסם פודינג אינסטנט שוקולד 95גרם
אסם אינסטנט פודינג וניל 320גרם
אסם פדנג.אינס.ונל.פצפוצי שקלד110.ג
אסם פודינג אינסטנט ריבת חלב 84גרם
אסם פודינג בטעם שוקולד מריר 95גרם
אסם ג'לי תות שדה צבעים טבעיים 90גרם
אסם ג'לי תות שדה מופחת סוכר 68*12ג
אסם ג'לי פטל צבעים טבעיים 85גרם
אסם ג'לי אננס צבעים טבעיים 85גרם
אסם ג'לי משמש צבעים טבעיים 85גרם
אסם שקדי מרק דגיגים 400*12גרם
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אסם שקדי מרק  30%קמח חיטה מלא 350*12גרם

12381588

7290112960115

אסם קטשופ טוסט 710*9גרם
אסם זוג מרק נמס ירקות בדצ56*10גרם
אסם זוג מרק נמס אפונה בדצ 52*14גרם
אסם זוג מרק נמס עגב.פיקנטי בדצ50*12ג2020
מנה חמה נודלס קוריאני חריף 75*6 6גרם
מנה חמה נודלס תאילנדי חריף 75*6 6גרם
מנה חמה נודלס ויאטנמי חריף 75*6 6גרם
מנה חמה טעמי עולם הודו קארי
מנה חמה טעמי עולם אלפרדו
פירורית ביסלי גריל מהדורה מיוחדת
אסם אינסטנט פודינג שוקולד לבן 80*12ג.חדש
אסם אינסטנט פודינג פיסטוק 80*12גרם
פרפקטו פסטה קונכיות גדולות 400*12גרם
פרפקטו פסטה ריציאולי מהדורה 500*12גרם
פרפקטו פסטה רדיאטורי 500*12גרם
פרפקטו פסטה וזוביוטו 500*12גרם
אסם פתיתים בסגנון אסייתי מהדורה 400*12ג
אסם פתיתים עם עגבניות מהדורה 400*12ג
אסם פתיתים עם עדשים מגדרה מהדורה 400*12ג
אסם רוטב טיקה מסאלה

12451212
12414516
12414531
12451356
12450542
12450514
12450534
12484120
12484121
12482158
12482523
12447269
12408603
12480771
12448406
12408602
12481416
12481417
12481418
12480357

7290115200041
7290112965288
7290112965264
7290115200188
7290112969989
7290112969965
7290112969538
7290115204032
7290115204018
7290115203486
7290115203608
7290112969002
7290112964076
7290115203295
7290112969071
7290112964052
7290115203387
7290115203363
7290115203349
7290115203158

פתיתים אסם לבבות 400 ,גרם
פתיתים מספרים  400גרם
אסם פסטה לבבות מהדורה
אסם פסטה גן חיות מהדורה
אסם אינסטנט פודינג פירות יער 80*12גרם
אסם אינסטנט פודינג טירמיסו 70*12גרם

12392990
12427726
12423287
12392968
12511556
12511554

7290112962096
7290112966353
7290112965608
7290112962225
7290115207347
7290115207309

