
מתנות לחגים
יצירה וקולינריה



גאים להיות חלק מתעשיית המזון הישראלית 
כל המוצרים שלנו כחול לבן, תוצרת הארץ, ומאיכות מעולה.

כשרות - בד״ץ רובין, חלקם בד״ץ בית יוסף ורבנות מודיעין

תרומה לקהילה  - אנו גאים להיות חלק מהקהילה  שלנו ולשתף פעולה  בעבודת 
האריזה עם מתמודדי עמותת "אנוש" מנס ציונה - לשיקום נפגעי נפש בקהילה

לפרטים נוספים ועזרה בהתאמת המארז האופטימלי 
 www.linfarm.co.il :באתר

במשרדים: 08-9415859
 lin@linfarm.co.il  :ובמייל

בימים שכאלו, ימים מיוחדים של זמן ילדים והורים, הכנו עבורכם מארזים לאפייה בישול וקישוט 
בשילוב עם המוצרים שלנו, כי מה יותר כיף מלתכנן, לקרוץ, לגלגל, למלא, לקשט, לשחק בצורות 

ובצבעים ולאפות או לטגן? סופגניות ולביבות, כדורי שוקולד מיוחדים ומאפים מלוחים... כיף ליצור 
יחד במטבח...

מגוון יתרונות לארגונים ועסקים:
*גמישות בהרכבת המארזים

* התאמה אישית לפי טעם ותקציב
* אפשרויות מיתוג מגוונות 



BEE BOX | 1
ערכת יצירה מדליקה לנרות חנוכה

קופת חסכון מאוירת המכילה חומרי יצירה ל-10 נרות חנוכה מדונג 
דבורים טבעי כולל פתילים, בסיסים לנרות ודף יצירה ושעשועים

32.47 ₪ לפני מע"מ
38 ₪ כולל מע"מ



3 | ערכת יצירה לנרות 
שעוויות דונג צבעוניות להכנת 18 נרות חנוכה	 
דף יצירה ושעשועים באריזת שקית צלופן	 

BEE BOX | 2
קופת חסכון מאויירת

עם 10 מטבעות שוקולד.

22.22 ₪ לפני מע"מ
26 ₪ כולל מע"מ

29 ₪ לפני מע"מ
34 ₪ כולל מע"מ



5 | אשל
קופסת עץ דקורטיבית, במידות 220/100 מ"מ המכילה:

דבש פטל שושנים, 125 גרם	 
ממרח סילאן שוקולד, 100 גרם	 
דבש תות וניל, 120 גרם	 
מרקחת תאנים סגולות 120, גרם	 

60 ₪ לפני מע"מ
97.11 ₪ כולל מע"מ

4 | נס חנוכה
גליל מתנה דקורטיבי עם ידית חבל 

250/65 מ״מ המכיל:

ממרח סילאן שוקולד, 100 גרם	 
דבש תות וניל, 120 גרם	 
מרקחת תאנים סגולות, 120 גרם	 

46 ₪ לפני מע"מ
53.82 ₪ כולל מע"מ



6 | לימון
מארז מזוודה דקורטיבי,

במידות 330/290 מ"מ המכיל: 

רוטב סילאן גריל שום וכמון, 320 גרם	 
רוטב דבש ג'ינג'ר צ'ילי, 320 גרם	 
רוטב דבש בוטנים וקארי, 320 גרם	 
רוטב ברבקיו מעושן חריף אש, 300 גרם	 
טחינה צהובה אורגנית עם כורכום וקארי, 300 גרם	 
דבש עם נגיעות חלפיניו ואננס, 240 גרם	 
ממרח עגבניות מיובשות, 185 גרם	 
ממרח לימונים כבושים, 185 גרם	 

175.21 ₪ לפני מע"מ
205 ₪ כולל מע"מ



7 | כליל החורש
ממרחים ומעדנים לקישוט ומילוי סופגניות ומאפים

מארז מזוודה מהודר,
במידות 420/160/80 המכיל:

שמן זית כתית מעולה, 500 מ"ל	 
דבש בטעמים, 250 גרם	 
מרקחת תאנים סגולות, 240 גרם	 
ממרח סילאן שוקולד לוז, 220 גרם	 

86 ₪ לפני מע"מ
100.62 ₪ כולל מע"מ

8 | תאנה 
מארז מזוודה מאויר,

במידות 300/160 מ"מ המכיל:

שמן זית כתית מעולה, 250 מ"ל	 
דבש פטל שושנים 125 גרם	 
מרקחת תאנים סגולות, 120 גרם	 
דבש תות וניל 125 גרם	 

70 ₪ לפני מע"מ
81.90 ₪ כולל מע"מ



9 | סיפור ישראלי-
     5 מעדנים

מארז מזוודה דקורטיבי במידות 19/27/7 ס"מ  המכיל:
שמן זית כתית מעולה, 250 מ"ל	 
מרקחת תאנים, 120 גרם	 
דבש תות וניל, 120 גרם	 
ממרח סילאן שוקולד תפוז, 100 גרם	 
דבש פטל שושנים, 120 גרם	 

81.20 ₪ לפני מע"מ
95 ₪ כולל מע"מ

10 | סיפור ישראלי-
        3 מעדנים

מארז מזוודה דקורטיבי במידות 22/8/4.5 ס"מ  המכיל:
דבש תות וניל, 125 גרם	 
ממרח סילאן שוקולד קלאסי, 100 גרם	 
מרקחת תאנים סגולות, 120 גרם	 

46.15 ₪ לפני מע"מ
54 ₪ כולל מע"מ



נשמח לעמוד לרשותכם

משלוחים - מעל 2500 ₪ לפני מע"מ - לאזור המרכז  ללא עלות.	 
הזמנות קטנות מ-2500 ₪ - יחויבו בדמי משלוח בהתאם  למחירון.	 

שליח עד הבית בתוספת 40 ש״ח לפני מע״מ.	 
מוצר חסר במלאי יוחלף במוצר שווה ערך	 

משרדי החברה: 08-9415859
lin@linfarm.co.il       www.linfarm.co.il


