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חברת כרמית הינה היבואנית והמשווקת הבלעדית של מותג מאסטר מרטיני מבית 
חברת יוניגרה העולמית. חברת יוניגרה היא חברה איטלקית בין לאומית ובעלת 

פתרונות מקיפים בעולם המאפה בכלל והשוקולד בפרט - קצפות/שמנות/שוקולדים/
ממרחים/צמקאו/משפרי אפייה ועוד. 

סדרת השוקולדים

גלידה זילוף ציפוי מילוי מוס קינוחים קישוטים אפיה כמות תצורה מריר פרווה

10 ק"ג  כפתורים
שוקולד מריר

54% מוצקי קקאו
3260019

10 ק"ג  כפתורים
שוקולד מריר

60% מוצקי קקאו
3260017

חלב

10 ק«ג  כפתורים שוקולד חלב 3260014

לבן

10 ק«ג  כפתורים שוקולד לבן 3260015

גלידה זילוף ציפוי מילוי מוס קינוחים קישוטים אפיה כמות תצורה פתיתי שוקולד 
לקישוטים 

X 10 1 ק«ג פתיתים
 ARIBA FLAKES

חלב
3260080

X 10 1 ק«ג פתיתים
 ARIBA FLAKES

מריר
3260081

* השוקולד המריר בכשרות פרווה בד”צ חתם סופר ב”ב + בד”צ “בית יוסף”
* השוקולד חלב, לבן ופתיתי שוקולד בכשרות רבנות חלב נכרי
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גלידה זילוף ציפוי מילוי מוס קינוחים קישוטים אפיה כמות תצורה  CENTRAMERICA
דיסקיות לקישוט והמסה

X 10 1 ק«ג טיפות תות 3260083

X 10 1 ק«ג טיפות  לימון 3260082

X 10 1 ק«ג טיפות תפוז 3260084

X 10 1 ק«ג טיפות פיסטוק 3260085

* צמקאו חלבי מעולה בטעמים
* תמציות / צבעים טבעיים

*  CENTRAMERICA כשרות רבנות חלב נכרי 
*  CARAVELLA צמקאו בכשרות רבנות חלב נכרי 
*  מחית פסטוק בכשרות פרווה בד”צ “בית יוסף”

גלידה זילוף ציפוי מילוי מוס קינוחים קישוטים אפיה כמות תצורה מחית 
X 2 3 ק«ג מחית מחית פיסטוק

טהור 100% 3260089

מחית פיסטוק טהור: 100% פיסטוק! 	 
שימוש מומלץ - 10% )חצי מהכמות שמשתמשים ברוב המחיות הקיימות בארץ( 	 
צבע וטעם עזים במיוחד  	 

גלידה זילוף ציפוי מילוי מוס קינוחים קישוטים אפיה כמות תצורה
CARAVELLA
פתיתי צמקאו

לקישוטים

X 8 2 ק«ג פתיתים
 CARAVELLA
FLAKES חלב

3260088

X 8 2 ק«ג פתיתים
 CARAVELLA

FLAKES לבן
3260086

X 8 2 ק«ג פתיתים
 CARAVELLA
FLAKES מריר

3260087
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גלידה זילוף ציפוי מילוי מוס קינוחים קישוטים אפיה כמות תצורה מונה ליזה 
1 ק"ג נוזל קצפת צמחית 1 ק"ג 3607001

10 ק"ג נוזל קצפת צמחית
10 ק"ג 3607002

* מונה ליזה בכשרות פרווה בד”צ חתם סופר ב”ב + בד”צ “בית יוסף”
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 מומלץ לדלל עד 15% מקסימום )למוס ולבישול(	 
 יש לצנן 6 – 12 שעות לפני השימוש 	 
 ללא גלוטן	 

 מתאימה לבישול ומצויינת למריחה	 
 בעלת מרקם חלק וללא בועות אוויר	 
 עמידה מאוד, לא מצריכה דילול	 
 מייצרת נפח פי 3.5 ממשקלה	 
 תמציות טעם טבעיות בלבד	 
 רק 16% סוכר, 24% שומן	 
 	UHT אחסנה ללא קירור 
 בעלת אופציה להקצפה חוזרת ללא התפרקות	 
 לא נסדקת לאחר הקצפה בזמן אחסנה וקירור	 

Monna Lisa קצפת צימחית



ליזה קצפת צימחית מונה 
UHT
אחסנה ללא קירור

Ready 
to use



קטלוג מוצרים 2019

גרנולה תענוג 
בננה צימוק שקד

1 ק"ג

גרנולה תענוג 
שפע פירות

1 ק"ג

גרנולה תענוג 
חלבה ותמרים

1 ק"ג

גרנולה תענוג 
צימוקים ושקדים ללא 

תוספת סוכר
1 ק"ג

גרנולה תענוג 
מוזלי מיקס לא קלוי

1 ק"ג

גרנולה תענוג

מס׳ יחידות ברקודמק"טשם מוצר
בקרטון

380001972900120523096גרנולה תענוג - בננה צימוק שקד, 1 ק"ג
380002372900120523166גרנולה תענוג - שפע פירות, 1 ק"ג

380002072900120523306גרנולה תענוג - חלבה ותמרים, 1 ק"ג
380002172900120523476גרנולה תענוג - צימוקים ושקדים ללא תוספת סוכר, 1 ק"ג

380002272900120523236מוזלי תענוג מיקס לא קלוי, 1 ק"ג
380001472900120522006גרנולה רפאל - אגוזים זרעים ופירות, 800 גר'

380001572900120522246גרנולה רפאל - חלבה תמרים ושקדים, 800 גר'
380001872900120522316גרנולה רפאל - פירות יער וקשיו, 800 גר'

380001772900120523856גרנולה רפאל - מוזלי, 800 גר'
380001672900120522176גרנולה רפאל - אגוזים ופירות ללא סוכר, 800 גר'

380000772900161296566גרנולה קלאסטרס - חמוציות, 1 ק"ג
120גרנולה - אריזה אישית, 30 גר'
738020207290012052958120 דגנים - חטיף חלבה, 20 גר'

738020227290012052965120 דגנים - חטיף שוקולד, 20 גר'
738020217290012052972120 דגנים - חטיף מיקס פירות, 20 גר'
738020237290012052989120 דגנים - חטיף תפוח קינמון, 20 גר'

גרנולה רפאל 
אגוזים, זרעים ופירות

800 גר'

גרנולה רפאל 
פירות יער וקשיו

800 גר'

גרנולה רפאל 
מוזלי

800 גר'

גרנולה רפאל 
אגוזים ופירות ללא סוכר

800 גר'

גרנולה רפאל 
חלבה, תמרים ושקדים

800 גר'

גרנולה רפאל



צ'וקולומומו - מיקס זרעים 
לסלט - אוריגינל

250 גר'

צ'וקולומומו - מיקס זרעים 
לסלט - עשבי תיבול

250 גר'

צ'וקולומומו - מיקס זרעים לסלט

חטיף פוזיטיב
שוקולד ואגוזים
6 יח' * 120 גר'

חטיף פוזיטיב
קידס - בננה
6 יח' * 120 גר'

מס׳ יחידות ברקודמק"טשם מוצר
בקרטון

3802006729001205250712פוזיטיב שוקולד ואגוזים, 6 יח', 144 גר'

3802005729001205248412פוזיטיב פירות יער ואגוזים, 6 יח', 144 גר'

3802003729001205249112פוזיטיב חלבה תמר שקד, 6 יח', 144 גר'

3802004729001205261312פוזיטיב מיקס, 6 יח', 144 גר'

3802000729001612956412חטיף פוזיטיב קידס בננה 6 יח', 120 גר'

3802001729001612957112חטיף פוזיטיב קידס שוקולד 6 יח', 120 גר'

3802002729001612955712חטיף פוזיטיב קידס תות 6 יח', 120 גר'

380400772900161292988טראפלס תמרים 120 גר'
380200972900161293118סופר גוד בייטס צ'יה - קקאו קוקוס, 120 גר'

380200772900161293598סופר גוד בייטס צ'יה - בננה תמר, 120 גר'

380200872900161293358סופר גוד בייטס צ'יה - פירות יער, 120 גר'

3800038729001205246012צ'וקולומומו - מיקס זרעים לסלט - אורגינל, 250 גר'
3800039729001205247712צ'וקולומומו - מיקס זרעים לסלט - עשבי תיבול, 250 גר'

3800037729001612966312צ'וקולומומו - מיקס זרעים לסלט - עשבי תיבול, 1 ק"ג
380004072900120527986צ'וקולומומו - מיקס זרעים לסלט - אוריגינל, שקית 1 ק"ג

חטיף פוזיטיב
פירות יער ואגוזים

6 יח' * 120 גר'

חטיף פוזיטיב
קידס - שוקולד
6 יח' * 120 גר'

חטיף פוזיטיב
חלבה תמר שקד

6 יח' * 120 גר'

חטיף פוזיטיב
קידס - תות

6 יח' * 120 גר'

חטיף פוזיטיב מיקס
6 יח' * 120 גר'

טראפלס תמרים
120 גר'

לפרטים ולתערובות בהתאמה אישית ניתן לפנות לכרמית תעשיות ממתקים בע"מ,
רח' ההגנה 25, א.ת.ח. ראשון לציון  |  טלפון: 03-9637000, 054-6695307

www.carmit-cocoa.co.il

סופר גוד בייטס 
צ'יה - קקאו קוקוס

120 גר'

סופר גוד בייטס 
צ'יה - פירות יער

120 גר'

סופר גוד בייטס 
צ'יה - בננה תמר

120 גר'

חטיף פוזיטיב קידס - 6 יח'חטיף פוזיטיב - 6 יח'

סופר גוד בייטס צ'יה טראפלס


