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// קטלוג מוצרים אלמנדוס //

תוכן ענייניםאודות אלמנדוס

חברת אלמנדוס הוקמה בשנת 2001 והינה אחת מחברות הייבוא והשיווק 
המובילות בתחום חומרי הגלם לתעשיית המזון.

רחבי  בכל  ללקוחות  שונים  פריטים  מ-300  למעלה  משווקת  אלמנדוס 
הארץ.

מלון,  בתי  מאפה,  בתי  קונדיטוריות,   - למצוא  תוכלו  לקוחותינו  בין 
מסעדות, שוקוליטיירים, בתי ספר לקונדיטוריות ועוד.

הוא  החברה  של  הדגל  מוצר  בלבד,  פרימיום  מוצרי  משווקת  אלמנדוס 
שוקולד ואני מחזיקים בשני מותגים בינלאומיים באופן בלעדי:
NATRA CACAO - חברה ספרדית בעלת שם באירופה ובעולם.

LUBECA - חברה גרמנית בעלת שם עולמי אשר מספקת שוקולד גורמה.

בלוקים,  מטבעות,  שונות:  בצורות  החברות  משתי  מגיעים  המוצרים 
ג׳אנדויה, פנינים ועוד מגוון רחב מאוד.

חברת אלמנדוס מתגאה בשירות אמין, אישי ואנושי, בשאיפה למצויינות 
ובמוצרים האיכותיים ביותר.

מתחייבת להמשיך לחדש, לחפש ולתת מענה, על מנת שהלקוח יקבל את 
השירות הטוב והמתאים ביותר עבורו.

טיפים  מידע,  ולקבל  שלנו  האינטרנט  באתר  לבקר  אותך  מזמינים  אנו 
ומתכונים בכתובתנו:
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בלוקים,  מטבעות,  שונות:  בצורות  החברות  משתי  מגיעים  המוצרים 
ג׳אנדויה, פנינים ועוד מגוון רחב מאוד.

חברת אלמנדוס מתגאה בשירות אמין, אישי ואנושי, בשאיפה למצויינות 
ובמוצרים האיכותיים ביותר.

מתחייבת להמשיך לחדש, לחפש ולתת מענה, על מנת שהלקוח יקבל את 
השירות הטוב והמתאים ביותר עבורו.

טיפים  מידע,  ולקבל  שלנו  האינטרנט  באתר  לבקר  אותך  מזמינים  אנו 
ומתכונים בכתובתנו:
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LUBECA שוקולד

מחית נוגט
6 ק"ג

ממרח שוקולד אגוזים
6 ק"ג

שוקולד מריר מטבעות
55% / 60% / 70%     10 ק"ג

שוקולד לבן מטבעות 
10 ק"ג

שוקולד חלב מטבעות
10 ק"ג

גאיה מטבעות
4 ק"ג

בלוק מריר 55%
12.50 ק"ג

בלוק לבן
12.50 ק"ג

בלוק חלב
12.50 ק"ג

חמאת קקאו מטבעות
25 ק"ג

בלוק ג'אנדויה
12.50 ק"ג

מרציפן 65%
200 גרם

מרציפן 65%
1 ק"ג

מרציפן 33%
1 ק"ג
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מסעדות, שוקוליטיירים, בתי ספר לקונדיטוריות ועוד.

הוא  החברה  של  הדגל  מוצר  בלבד,  פרימיום  מוצרי  משווקת  אלמנדוס 
שוקולד ואני מחזיקים בשני מותגים בינלאומיים באופן בלעדי:
NATRA CACAO - חברה ספרדית בעלת שם באירופה ובעולם.

LUBECA - חברה גרמנית בעלת שם עולמי אשר מספקת שוקולד גורמה.

בלוקים,  מטבעות,  שונות:  בצורות  החברות  משתי  מגיעים  המוצרים 
ג׳אנדויה, פנינים ועוד מגוון רחב מאוד.

חברת אלמנדוס מתגאה בשירות אמין, אישי ואנושי, בשאיפה למצויינות 
ובמוצרים האיכותיים ביותר.

מתחייבת להמשיך לחדש, לחפש ולתת מענה, על מנת שהלקוח יקבל את 
השירות הטוב והמתאים ביותר עבורו.

טיפים  מידע,  ולקבל  שלנו  האינטרנט  באתר  לבקר  אותך  מזמינים  אנו 
ומתכונים בכתובתנו:
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LUBECA שוקולד

מחית נוגט
6 ק"ג

ממרח שוקולד אגוזים
6 ק"ג

שוקולד מריר מטבעות
55% / 60% / 70%     10 ק"ג

שוקולד לבן מטבעות 
10 ק"ג

שוקולד חלב מטבעות
10 ק"ג

גאיה מטבעות
4 ק"ג

בלוק מריר 55%
12.50 ק"ג

בלוק לבן
12.50 ק"ג

בלוק חלב
12.50 ק"ג

חמאת קקאו מטבעות
25 ק"ג

בלוק ג'אנדויה
12.50 ק"ג

מרציפן 65%
200 גרם

מרציפן 65%
1 ק"ג

מרציפן 33%
1 ק"ג
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// קטלוג מוצרים אלמנדוס //

תוכן ענייניםאודות אלמנדוס

חברת אלמנדוס הוקמה בשנת 2001 והינה אחת מחברות הייבוא והשיווק 
המובילות בתחום חומרי הגלם לתעשיית המזון.

רחבי  בכל  ללקוחות  שונים  פריטים  מ-300  למעלה  משווקת  אלמנדוס 
הארץ.

מלון,  בתי  מאפה,  בתי  קונדיטוריות,   - למצוא  תוכלו  לקוחותינו  בין 
מסעדות, שוקוליטיירים, בתי ספר לקונדיטוריות ועוד.

הוא  החברה  של  הדגל  מוצר  בלבד,  פרימיום  מוצרי  משווקת  אלמנדוס 
שוקולד ואני מחזיקים בשני מותגים בינלאומיים באופן בלעדי:
NATRA CACAO - חברה ספרדית בעלת שם באירופה ובעולם.

LUBECA - חברה גרמנית בעלת שם עולמי אשר מספקת שוקולד גורמה.

בלוקים,  מטבעות,  שונות:  בצורות  החברות  משתי  מגיעים  המוצרים 
ג׳אנדויה, פנינים ועוד מגוון רחב מאוד.

חברת אלמנדוס מתגאה בשירות אמין, אישי ואנושי, בשאיפה למצויינות 
ובמוצרים האיכותיים ביותר.

מתחייבת להמשיך לחדש, לחפש ולתת מענה, על מנת שהלקוח יקבל את 
השירות הטוב והמתאים ביותר עבורו.

טיפים  מידע,  ולקבל  שלנו  האינטרנט  באתר  לבקר  אותך  מזמינים  אנו 
ומתכונים בכתובתנו:
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// קטלוג מוצרים אלמנדוס //

תוכן ענייניםאודות אלמנדוס

חברת אלמנדוס הוקמה בשנת 2001 והינה אחת מחברות הייבוא והשיווק 
המובילות בתחום חומרי הגלם לתעשיית המזון.

רחבי  בכל  ללקוחות  שונים  פריטים  מ-300  למעלה  משווקת  אלמנדוס 
הארץ.

מלון,  בתי  מאפה,  בתי  קונדיטוריות,   - למצוא  תוכלו  לקוחותינו  בין 
מסעדות, שוקוליטיירים, בתי ספר לקונדיטוריות ועוד.

הוא  החברה  של  הדגל  מוצר  בלבד,  פרימיום  מוצרי  משווקת  אלמנדוס 
שוקולד ואני מחזיקים בשני מותגים בינלאומיים באופן בלעדי:
NATRA CACAO - חברה ספרדית בעלת שם באירופה ובעולם.

LUBECA - חברה גרמנית בעלת שם עולמי אשר מספקת שוקולד גורמה.

בלוקים,  מטבעות,  שונות:  בצורות  החברות  משתי  מגיעים  המוצרים 
ג׳אנדויה, פנינים ועוד מגוון רחב מאוד.

חברת אלמנדוס מתגאה בשירות אמין, אישי ואנושי, בשאיפה למצויינות 
ובמוצרים האיכותיים ביותר.

מתחייבת להמשיך לחדש, לחפש ולתת מענה, על מנת שהלקוח יקבל את 
השירות הטוב והמתאים ביותר עבורו.

טיפים  מידע,  ולקבל  שלנו  האינטרנט  באתר  לבקר  אותך  מזמינים  אנו 
ומתכונים בכתובתנו:
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LUBECA שוקולד

מחית נוגט
6 ק"ג

ממרח שוקולד אגוזים
6 ק"ג

שוקולד מריר מטבעות
55% / 60% / 70%     10 ק"ג

שוקולד לבן מטבעות 
10 ק"ג

שוקולד חלב מטבעות
10 ק"ג

גאיה מטבעות
4 ק"ג

בלוק מריר 55%
12.50 ק"ג

בלוק לבן
12.50 ק"ג

בלוק חלב
12.50 ק"ג

חמאת קקאו מטבעות
25 ק"ג

בלוק ג'אנדויה
12.50 ק"ג

מרציפן 65%
200 גרם

מרציפן 65%
1 ק"ג

מרציפן 33%
1 ק"ג
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// קטלוג מוצרים אלמנדוס //

תוכן ענייניםאודות אלמנדוס

חברת אלמנדוס הוקמה בשנת 2001 והינה אחת מחברות הייבוא והשיווק 
המובילות בתחום חומרי הגלם לתעשיית המזון.

רחבי  בכל  ללקוחות  שונים  פריטים  מ-300  למעלה  משווקת  אלמנדוס 
הארץ.

מלון,  בתי  מאפה,  בתי  קונדיטוריות,   - למצוא  תוכלו  לקוחותינו  בין 
מסעדות, שוקוליטיירים, בתי ספר לקונדיטוריות ועוד.

הוא  החברה  של  הדגל  מוצר  בלבד,  פרימיום  מוצרי  משווקת  אלמנדוס 
שוקולד ואני מחזיקים בשני מותגים בינלאומיים באופן בלעדי:
NATRA CACAO - חברה ספרדית בעלת שם באירופה ובעולם.

LUBECA - חברה גרמנית בעלת שם עולמי אשר מספקת שוקולד גורמה.

בלוקים,  מטבעות,  שונות:  בצורות  החברות  משתי  מגיעים  המוצרים 
ג׳אנדויה, פנינים ועוד מגוון רחב מאוד.

חברת אלמנדוס מתגאה בשירות אמין, אישי ואנושי, בשאיפה למצויינות 
ובמוצרים האיכותיים ביותר.

מתחייבת להמשיך לחדש, לחפש ולתת מענה, על מנת שהלקוח יקבל את 
השירות הטוב והמתאים ביותר עבורו.

טיפים  מידע,  ולקבל  שלנו  האינטרנט  באתר  לבקר  אותך  מזמינים  אנו 
ומתכונים בכתובתנו:
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// קטלוג מוצרים אלמנדוס //

תוכן ענייניםאודות אלמנדוס

חברת אלמנדוס הוקמה בשנת 2001 והינה אחת מחברות הייבוא והשיווק 
המובילות בתחום חומרי הגלם לתעשיית המזון.

רחבי  בכל  ללקוחות  שונים  פריטים  מ-300  למעלה  משווקת  אלמנדוס 
הארץ.

מלון,  בתי  מאפה,  בתי  קונדיטוריות,   - למצוא  תוכלו  לקוחותינו  בין 
מסעדות, שוקוליטיירים, בתי ספר לקונדיטוריות ועוד.

הוא  החברה  של  הדגל  מוצר  בלבד,  פרימיום  מוצרי  משווקת  אלמנדוס 
שוקולד ואני מחזיקים בשני מותגים בינלאומיים באופן בלעדי:
NATRA CACAO - חברה ספרדית בעלת שם באירופה ובעולם.

LUBECA - חברה גרמנית בעלת שם עולמי אשר מספקת שוקולד גורמה.

בלוקים,  מטבעות,  שונות:  בצורות  החברות  משתי  מגיעים  המוצרים 
ג׳אנדויה, פנינים ועוד מגוון רחב מאוד.

חברת אלמנדוס מתגאה בשירות אמין, אישי ואנושי, בשאיפה למצויינות 
ובמוצרים האיכותיים ביותר.

מתחייבת להמשיך לחדש, לחפש ולתת מענה, על מנת שהלקוח יקבל את 
השירות הטוב והמתאים ביותר עבורו.

טיפים  מידע,  ולקבל  שלנו  האינטרנט  באתר  לבקר  אותך  מזמינים  אנו 
ומתכונים בכתובתנו:
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LUBECA שוקולד

מחית נוגט
6 ק"ג

ממרח שוקולד אגוזים
6 ק"ג

שוקולד מריר מטבעות
55% / 60% / 70%     10 ק"ג

שוקולד לבן מטבעות 
10 ק"ג

שוקולד חלב מטבעות
10 ק"ג

גאיה מטבעות
4 ק"ג

בלוק מריר 55%
12.50 ק"ג

בלוק לבן
12.50 ק"ג

בלוק חלב
12.50 ק"ג

חמאת קקאו מטבעות
25 ק"ג

בלוק ג'אנדויה
12.50 ק"ג

מרציפן 65%
200 גרם

מרציפן 65%
1 ק"ג

מרציפן 33%
1 ק"ג

RATZEBURG - שוקולד מריר 70% מטבעות
1/2.5/10 ק"ג

RATZEBURG - שוקולד מריר 70% מטבעות
1/2.5/10 ק"ג

RATZEBURG - שוקולד מריר 70% מטבעות
1/2.5/10 ק"ג

תוכן

LUBECA חומרי גלם

PRIMUM סדרת ה LUBECA שוקולד

NATRA חומרי גלם

NATRA סדרת המהדרין . )חוג חתם סופר פתח תקווה(

NATRA שוקולד ללא סוכר

אגוזים ושקדים

חומרי גלם לאפייה - אבקות

חומרי גלם לאפייה - גלזורות לציפוי

חומרי גלם לאפייה - תמציות, מליות ורטבים

חומרי גלם לאפייה - מחיות, ממרחים וקונפיטורות

חומרי גלם לאפייה

מחיות טבעיות

מוצרים משלימים

קטניות ותבלינים

פירות יבשים

קישוטים

אריזות קמעונאיות לצרכן

6

7

8

9

9

10

12

13

14

16

17

18

19

20

22

24

26

אלמנדוס

3קטלוג מוצרים



אלמנדוס בוחרת להתמקד במוצרי פרמיום, אחד ממוצרי הדגל המובילים של החברה הוא שוקולד גולמי 
שאנו מייבאים באופן בלעדי משני יצרניים מובילים באירופה:

 
LUBECA

שוקולד בעיקר וחומרי גלם נלווים כמו מרציפן, מחית נוגט )פרלינה( גאנדויה, חמאת קקאו ועוד. החברה 
ממוקמת בגרמניה, אלמנדוס בשילוב היצרן מוציאים סדנאות מקצועיות מידי שנה למפעל בחו"ל. 

NATRA CACAO
חברה ספרדית בעלת שם באירופה ובעולם. מיצרים שוקולד גולמי בכשרות גבוהה ובעלי מפרטים שונים 

שנותנים מענה ספציפי לכל מפרט/דרישה של הלקוח. 

אלמנדוס מייבאת מעבר למוצרים הבלעדיים, עוד סל מוצרים רחב מאוד שנותן מענה מלא לכל צרכי 
הלקוח, בין המוצרים ניתן למצוא:

  www.almandos.co.il את סל המוצרים המלא ניתן להוריד מאתר האינטרנט שלנו

אגוזים ושקדים לסוגיהם   •
חומרי גלם לאפייה  •
קטניות ותבלינים   •

פירות יבשים   •
קישוטים לאפייה  •

כלים לעבודה מקצועית  •

חדשנות יצירתיות ושירות הם אבני היסוד שלנו במענה לכל לקוח.
שמנו לעצמנו מטרה למצוא ולפתח מוצרים חדשים ואטרקטיביים תוך הקשבה ללקוח ולצרכיו וכך 

להגדיל את סל המוצרים שלנו ולהתאימו לכל לקוח באופן אישי.

הסטנדרטים הגבוהים אותם הצבנו לעצמנו באים לידי ביטוי באופן ישיר בטיב המוצרים ובשירות 
המקצועי, המעניקים ללקוח חווית שירות ברמה מאוד גבוהה.

חברת אלמנדוס מתגאה בשירות אמין, אישי ואנושי, בשאיפה למצוינות ובמוצרים איכותיים ומתחייבת 
כלפי עצמה וכלפי לקוחותיה להמשיך לחדש, לחפש ולתת מענה , כדי שהלקוח יקבל את השירות 

הטוב והמתאים ביותר עבורו . 

אלמנדוס

ה י י פ א ל ם  ל ג י  ר מ ו ח ן  א ו ב י

חברת אלמנדוס הוקמה בשנת 2001 

והינה אחת מחברות הייבוא והשיווק 

הגלם  חומרי  בתחום  המובילות 

לתעשיית המזון .

אלמנדוס משווקת למעלה מ 300 פריטים 

שונים ללקוחות בכל רחבי הארץ .

בין לקוחותינו תוכלו למצוא - סיטונאים, 

מפעלים, קונדיטוריות, בתי מאפה, בתי מלון, 

מסעדות, שוקוליטיירים, בתי ספר מקצועיים 

וחנויות מתמחות .  



LUBECAשוקולד

שוקולד מריר 55% מטבעות
1/2.5/10 ק"ג

שוקולד מריר 60% מטבעות
1/2.5/10 ק"ג

שוקולד מריר 70% מטבעות
1/2.5/10 ק"ג

RATZEBURG - שוקולד מריר 70% מטבעות
1/2.5/10 ק"ג

TRINIDAD - שוקולד מריר 72% מטבעות
1/2.5/10 ק"ג

BIO PERU - שוקולד מריר 70% מטבעות
1/2.5/10 ק"ג

מרציפן 65%
1 ק"ג 5 יחידות

מרציפן 33%
1 ק"ג 5 יחידות

מרציפן בלוק 65%/33%
12.5 ק"ג

שוקולד חלב מטבעות
1/2.5/10 ק"ג

שוקולד לבן מטבעות
1/2.5/10 ק"ג

חמאת קקאו מטבעות
5/25 ק"ג

GHANA - שוקולד מריר 82% מטבעות
1/2.5/10 ק"ג

שוקולד חלב 47% 
1/2.5/10 ק"ג

LUBECA - מרציפן פרימיום
12.5 ק"ג

בלוק ג'אנדויה לבנה
12.5 ק"ג

בלוק ג'אנדויה חלב
12.5 ק"ג

מרציפן 65%
200 גרם 15 יחידות

בלוק לבן
2.5/12.5 ק"ג

בלוק מריר 55%
2.5/12.5 ק"ג

בלוק חלב
2.5/12.5 ק"ג

מרציפן אורגני
1 ק"ג 15 יחידות

מחית נוגט
6 ק"ג

ממרח שוקולד אגוזים
6 ק"ג

ג'אנדויה גאיה מטבעות
2.5/5 ק"ג

שוקולדשוקולד PRIMUMחומרי גלם סדרת  LUBECALUBECA אלמנדוסאלמנדוס
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שוקולד מריר 44% מטבעות
20 ק"ג

שוקולד מריר 61%  מטבעות
5/20 ק"ג

שוקולד מריר 55% מטבעות
5/20 ק"ג

שוקולד חלב מטבעות
5/20 ק"ג

שוקולד לבן מטבעות
5/20 ק"ג

שוקולד חלב מטבעות
5/20 ק"ג

שוקולד מריר 44% מטבעות
20 ק"ג

שוקולד מריר 55% מטבעות
5/20 ק"ג

שוקולד לבן מטבעות
5/20 ק"ג

שוקולד לבן מטבעות
5/20 ק"ג

שוקולד חלב מטבעות
5/20 ק"ג

שוקולד צ'יפס מריר
5/20 ק"ג

שוקולד צ'יפס חלב
5/20 ק"ג

שוקולד צ'יפס לבן
5/20 ק"ג

סדרת מהדרין

ללא סוכר

NATRAשוקולד

NATRAשוקולד

חומרי גלםשוקולד NATRA

אלמנדוס

כשר, חלב ישראל - חתם סופר, פתח תקוה

קטלוג מוצרים 9קטלוג מוצרים8

אלמנדוס אלמנדוס
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// קטלוג מוצרים אלמנדוס //

תוכן ענייניםאודות אלמנדוס

חברת אלמנדוס הוקמה בשנת 2001 והינה אחת מחברות הייבוא והשיווק 
המובילות בתחום חומרי הגלם לתעשיית המזון.

רחבי  בכל  ללקוחות  שונים  פריטים  מ-300  למעלה  משווקת  אלמנדוס 
הארץ.

מלון,  בתי  מאפה,  בתי  קונדיטוריות,   - למצוא  תוכלו  לקוחותינו  בין 
מסעדות, שוקוליטיירים, בתי ספר לקונדיטוריות ועוד.

הוא  החברה  של  הדגל  מוצר  בלבד,  פרימיום  מוצרי  משווקת  אלמנדוס 
שוקולד ואני מחזיקים בשני מותגים בינלאומיים באופן בלעדי:
NATRA CACAO - חברה ספרדית בעלת שם באירופה ובעולם.

LUBECA - חברה גרמנית בעלת שם עולמי אשר מספקת שוקולד גורמה.

בלוקים,  מטבעות,  שונות:  בצורות  החברות  משתי  מגיעים  המוצרים 
ג׳אנדויה, פנינים ועוד מגוון רחב מאוד.

חברת אלמנדוס מתגאה בשירות אמין, אישי ואנושי, בשאיפה למצויינות 
ובמוצרים האיכותיים ביותר.

מתחייבת להמשיך לחדש, לחפש ולתת מענה, על מנת שהלקוח יקבל את 
השירות הטוב והמתאים ביותר עבורו.

טיפים  מידע,  ולקבל  שלנו  האינטרנט  באתר  לבקר  אותך  מזמינים  אנו 
ומתכונים בכתובתנו:

WWW.ALMANDOS.CO.IL

lubeca שוקולד 
4

 אגוזים ושקדים
11

קטניות ותבלינים
19

קישוטים וכלים
23

פירות יבשים
27

natra שוקולד 
7

חומרי גלם לאפייה

15

23

// קטלוג מוצרים אלמנדוס //

תוכן ענייניםאודות אלמנדוס

חברת אלמנדוס הוקמה בשנת 2001 והינה אחת מחברות הייבוא והשיווק 
המובילות בתחום חומרי הגלם לתעשיית המזון.

רחבי  בכל  ללקוחות  שונים  פריטים  מ-300  למעלה  משווקת  אלמנדוס 
הארץ.

מלון,  בתי  מאפה,  בתי  קונדיטוריות,   - למצוא  תוכלו  לקוחותינו  בין 
מסעדות, שוקוליטיירים, בתי ספר לקונדיטוריות ועוד.

הוא  החברה  של  הדגל  מוצר  בלבד,  פרימיום  מוצרי  משווקת  אלמנדוס 
שוקולד ואני מחזיקים בשני מותגים בינלאומיים באופן בלעדי:
NATRA CACAO - חברה ספרדית בעלת שם באירופה ובעולם.

LUBECA - חברה גרמנית בעלת שם עולמי אשר מספקת שוקולד גורמה.

בלוקים,  מטבעות,  שונות:  בצורות  החברות  משתי  מגיעים  המוצרים 
ג׳אנדויה, פנינים ועוד מגוון רחב מאוד.

חברת אלמנדוס מתגאה בשירות אמין, אישי ואנושי, בשאיפה למצויינות 
ובמוצרים האיכותיים ביותר.

מתחייבת להמשיך לחדש, לחפש ולתת מענה, על מנת שהלקוח יקבל את 
השירות הטוב והמתאים ביותר עבורו.

טיפים  מידע,  ולקבל  שלנו  האינטרנט  באתר  לבקר  אותך  מזמינים  אנו 
ומתכונים בכתובתנו:
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LUBECA שוקולד

מחית נוגט
6 ק"ג

ממרח שוקולד אגוזים
6 ק"ג

שוקולד מריר מטבעות
55% / 60% / 70%     10 ק"ג

שוקולד לבן מטבעות 
10 ק"ג

שוקולד חלב מטבעות
10 ק"ג

גאיה מטבעות
4 ק"ג

בלוק מריר 55%
12.50 ק"ג

בלוק לבן
12.50 ק"ג

בלוק חלב
12.50 ק"ג

חמאת קקאו מטבעות
25 ק"ג

בלוק ג'אנדויה
12.50 ק"ג

מרציפן 65%
200 גרם

מרציפן 65%
1 ק"ג

מרציפן 33%
1 ק"ג
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// קטלוג מוצרים אלמנדוס //

תוכן ענייניםאודות אלמנדוס

חברת אלמנדוס הוקמה בשנת 2001 והינה אחת מחברות הייבוא והשיווק 
המובילות בתחום חומרי הגלם לתעשיית המזון.

רחבי  בכל  ללקוחות  שונים  פריטים  מ-300  למעלה  משווקת  אלמנדוס 
הארץ.

מלון,  בתי  מאפה,  בתי  קונדיטוריות,   - למצוא  תוכלו  לקוחותינו  בין 
מסעדות, שוקוליטיירים, בתי ספר לקונדיטוריות ועוד.

הוא  החברה  של  הדגל  מוצר  בלבד,  פרימיום  מוצרי  משווקת  אלמנדוס 
שוקולד ואני מחזיקים בשני מותגים בינלאומיים באופן בלעדי:
NATRA CACAO - חברה ספרדית בעלת שם באירופה ובעולם.

LUBECA - חברה גרמנית בעלת שם עולמי אשר מספקת שוקולד גורמה.

בלוקים,  מטבעות,  שונות:  בצורות  החברות  משתי  מגיעים  המוצרים 
ג׳אנדויה, פנינים ועוד מגוון רחב מאוד.

חברת אלמנדוס מתגאה בשירות אמין, אישי ואנושי, בשאיפה למצויינות 
ובמוצרים האיכותיים ביותר.

מתחייבת להמשיך לחדש, לחפש ולתת מענה, על מנת שהלקוח יקבל את 
השירות הטוב והמתאים ביותר עבורו.

טיפים  מידע,  ולקבל  שלנו  האינטרנט  באתר  לבקר  אותך  מזמינים  אנו 
ומתכונים בכתובתנו:
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// קטלוג מוצרים אלמנדוס //

תוכן ענייניםאודות אלמנדוס

חברת אלמנדוס הוקמה בשנת 2001 והינה אחת מחברות הייבוא והשיווק 
המובילות בתחום חומרי הגלם לתעשיית המזון.

רחבי  בכל  ללקוחות  שונים  פריטים  מ-300  למעלה  משווקת  אלמנדוס 
הארץ.

מלון,  בתי  מאפה,  בתי  קונדיטוריות,   - למצוא  תוכלו  לקוחותינו  בין 
מסעדות, שוקוליטיירים, בתי ספר לקונדיטוריות ועוד.

הוא  החברה  של  הדגל  מוצר  בלבד,  פרימיום  מוצרי  משווקת  אלמנדוס 
שוקולד ואני מחזיקים בשני מותגים בינלאומיים באופן בלעדי:
NATRA CACAO - חברה ספרדית בעלת שם באירופה ובעולם.

LUBECA - חברה גרמנית בעלת שם עולמי אשר מספקת שוקולד גורמה.

בלוקים,  מטבעות,  שונות:  בצורות  החברות  משתי  מגיעים  המוצרים 
ג׳אנדויה, פנינים ועוד מגוון רחב מאוד.

חברת אלמנדוס מתגאה בשירות אמין, אישי ואנושי, בשאיפה למצויינות 
ובמוצרים האיכותיים ביותר.

מתחייבת להמשיך לחדש, לחפש ולתת מענה, על מנת שהלקוח יקבל את 
השירות הטוב והמתאים ביותר עבורו.

טיפים  מידע,  ולקבל  שלנו  האינטרנט  באתר  לבקר  אותך  מזמינים  אנו 
ומתכונים בכתובתנו:
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7
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LUBECA שוקולד

מחית נוגט
6 ק"ג

ממרח שוקולד אגוזים
6 ק"ג

שוקולד מריר מטבעות
55% / 60% / 70%     10 ק"ג

שוקולד לבן מטבעות 
10 ק"ג

שוקולד חלב מטבעות
10 ק"ג

גאיה מטבעות
4 ק"ג

בלוק מריר 55%
12.50 ק"ג

בלוק לבן
12.50 ק"ג

בלוק חלב
12.50 ק"ג

חמאת קקאו מטבעות
25 ק"ג

בלוק ג'אנדויה
12.50 ק"ג

מרציפן 65%
200 גרם

מרציפן 65%
1 ק"ג

מרציפן 33%
1 ק"ג
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// קטלוג מוצרים אלמנדוס //

תוכן ענייניםאודות אלמנדוס

חברת אלמנדוס הוקמה בשנת 2001 והינה אחת מחברות הייבוא והשיווק 
המובילות בתחום חומרי הגלם לתעשיית המזון.

רחבי  בכל  ללקוחות  שונים  פריטים  מ-300  למעלה  משווקת  אלמנדוס 
הארץ.

מלון,  בתי  מאפה,  בתי  קונדיטוריות,   - למצוא  תוכלו  לקוחותינו  בין 
מסעדות, שוקוליטיירים, בתי ספר לקונדיטוריות ועוד.

הוא  החברה  של  הדגל  מוצר  בלבד,  פרימיום  מוצרי  משווקת  אלמנדוס 
שוקולד ואני מחזיקים בשני מותגים בינלאומיים באופן בלעדי:
NATRA CACAO - חברה ספרדית בעלת שם באירופה ובעולם.

LUBECA - חברה גרמנית בעלת שם עולמי אשר מספקת שוקולד גורמה.

בלוקים,  מטבעות,  שונות:  בצורות  החברות  משתי  מגיעים  המוצרים 
ג׳אנדויה, פנינים ועוד מגוון רחב מאוד.

חברת אלמנדוס מתגאה בשירות אמין, אישי ואנושי, בשאיפה למצויינות 
ובמוצרים האיכותיים ביותר.

מתחייבת להמשיך לחדש, לחפש ולתת מענה, על מנת שהלקוח יקבל את 
השירות הטוב והמתאים ביותר עבורו.

טיפים  מידע,  ולקבל  שלנו  האינטרנט  באתר  לבקר  אותך  מזמינים  אנו 
ומתכונים בכתובתנו:
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// קטלוג מוצרים אלמנדוס //

תוכן ענייניםאודות אלמנדוס

חברת אלמנדוס הוקמה בשנת 2001 והינה אחת מחברות הייבוא והשיווק 
המובילות בתחום חומרי הגלם לתעשיית המזון.

רחבי  בכל  ללקוחות  שונים  פריטים  מ-300  למעלה  משווקת  אלמנדוס 
הארץ.

מלון,  בתי  מאפה,  בתי  קונדיטוריות,   - למצוא  תוכלו  לקוחותינו  בין 
מסעדות, שוקוליטיירים, בתי ספר לקונדיטוריות ועוד.

הוא  החברה  של  הדגל  מוצר  בלבד,  פרימיום  מוצרי  משווקת  אלמנדוס 
שוקולד ואני מחזיקים בשני מותגים בינלאומיים באופן בלעדי:
NATRA CACAO - חברה ספרדית בעלת שם באירופה ובעולם.

LUBECA - חברה גרמנית בעלת שם עולמי אשר מספקת שוקולד גורמה.

בלוקים,  מטבעות,  שונות:  בצורות  החברות  משתי  מגיעים  המוצרים 
ג׳אנדויה, פנינים ועוד מגוון רחב מאוד.

חברת אלמנדוס מתגאה בשירות אמין, אישי ואנושי, בשאיפה למצויינות 
ובמוצרים האיכותיים ביותר.

מתחייבת להמשיך לחדש, לחפש ולתת מענה, על מנת שהלקוח יקבל את 
השירות הטוב והמתאים ביותר עבורו.

טיפים  מידע,  ולקבל  שלנו  האינטרנט  באתר  לבקר  אותך  מזמינים  אנו 
ומתכונים בכתובתנו:
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LUBECA שוקולד

מחית נוגט
6 ק"ג

ממרח שוקולד אגוזים
6 ק"ג

שוקולד מריר מטבעות
55% / 60% / 70%     10 ק"ג

שוקולד לבן מטבעות 
10 ק"ג

שוקולד חלב מטבעות
10 ק"ג

גאיה מטבעות
4 ק"ג

בלוק מריר 55%
12.50 ק"ג

בלוק לבן
12.50 ק"ג

בלוק חלב
12.50 ק"ג

חמאת קקאו מטבעות
25 ק"ג

בלוק ג'אנדויה
12.50 ק"ג

מרציפן 65%
200 גרם

מרציפן 65%
1 ק"ג

מרציפן 33%
1 ק"ג

RATZEBURG - שוקולד מריר 70% מטבעות
1/2.5/10 ק"ג

RATZEBURG - שוקולד מריר 70% מטבעות
1/2.5/10 ק"ג

RATZEBURG - שוקולד מריר 70% מטבעות
1/2.5/10 ק"ג

23

// קטלוג מוצרים אלמנדוס //

תוכן ענייניםאודות אלמנדוס

חברת אלמנדוס הוקמה בשנת 2001 והינה אחת מחברות הייבוא והשיווק 
המובילות בתחום חומרי הגלם לתעשיית המזון.

רחבי  בכל  ללקוחות  שונים  פריטים  מ-300  למעלה  משווקת  אלמנדוס 
הארץ.

מלון,  בתי  מאפה,  בתי  קונדיטוריות,   - למצוא  תוכלו  לקוחותינו  בין 
מסעדות, שוקוליטיירים, בתי ספר לקונדיטוריות ועוד.

הוא  החברה  של  הדגל  מוצר  בלבד,  פרימיום  מוצרי  משווקת  אלמנדוס 
שוקולד ואני מחזיקים בשני מותגים בינלאומיים באופן בלעדי:
NATRA CACAO - חברה ספרדית בעלת שם באירופה ובעולם.

LUBECA - חברה גרמנית בעלת שם עולמי אשר מספקת שוקולד גורמה.

בלוקים,  מטבעות,  שונות:  בצורות  החברות  משתי  מגיעים  המוצרים 
ג׳אנדויה, פנינים ועוד מגוון רחב מאוד.

חברת אלמנדוס מתגאה בשירות אמין, אישי ואנושי, בשאיפה למצויינות 
ובמוצרים האיכותיים ביותר.

מתחייבת להמשיך לחדש, לחפש ולתת מענה, על מנת שהלקוח יקבל את 
השירות הטוב והמתאים ביותר עבורו.

טיפים  מידע,  ולקבל  שלנו  האינטרנט  באתר  לבקר  אותך  מזמינים  אנו 
ומתכונים בכתובתנו:
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// קטלוג מוצרים אלמנדוס //

תוכן ענייניםאודות אלמנדוס

חברת אלמנדוס הוקמה בשנת 2001 והינה אחת מחברות הייבוא והשיווק 
המובילות בתחום חומרי הגלם לתעשיית המזון.

רחבי  בכל  ללקוחות  שונים  פריטים  מ-300  למעלה  משווקת  אלמנדוס 
הארץ.

מלון,  בתי  מאפה,  בתי  קונדיטוריות,   - למצוא  תוכלו  לקוחותינו  בין 
מסעדות, שוקוליטיירים, בתי ספר לקונדיטוריות ועוד.

הוא  החברה  של  הדגל  מוצר  בלבד,  פרימיום  מוצרי  משווקת  אלמנדוס 
שוקולד ואני מחזיקים בשני מותגים בינלאומיים באופן בלעדי:
NATRA CACAO - חברה ספרדית בעלת שם באירופה ובעולם.

LUBECA - חברה גרמנית בעלת שם עולמי אשר מספקת שוקולד גורמה.

בלוקים,  מטבעות,  שונות:  בצורות  החברות  משתי  מגיעים  המוצרים 
ג׳אנדויה, פנינים ועוד מגוון רחב מאוד.

חברת אלמנדוס מתגאה בשירות אמין, אישי ואנושי, בשאיפה למצויינות 
ובמוצרים האיכותיים ביותר.

מתחייבת להמשיך לחדש, לחפש ולתת מענה, על מנת שהלקוח יקבל את 
השירות הטוב והמתאים ביותר עבורו.

טיפים  מידע,  ולקבל  שלנו  האינטרנט  באתר  לבקר  אותך  מזמינים  אנו 
ומתכונים בכתובתנו:
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LUBECA שוקולד

מחית נוגט
6 ק"ג

ממרח שוקולד אגוזים
6 ק"ג

שוקולד מריר מטבעות
55% / 60% / 70%     10 ק"ג

שוקולד לבן מטבעות 
10 ק"ג

שוקולד חלב מטבעות
10 ק"ג

גאיה מטבעות
4 ק"ג

בלוק מריר 55%
12.50 ק"ג

בלוק לבן
12.50 ק"ג

בלוק חלב
12.50 ק"ג

חמאת קקאו מטבעות
25 ק"ג

בלוק ג'אנדויה
12.50 ק"ג

מרציפן 65%
200 גרם

מרציפן 65%
1 ק"ג

מרציפן 33%
1 ק"ג
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// קטלוג מוצרים אלמנדוס //

תוכן ענייניםאודות אלמנדוס

חברת אלמנדוס הוקמה בשנת 2001 והינה אחת מחברות הייבוא והשיווק 
המובילות בתחום חומרי הגלם לתעשיית המזון.

רחבי  בכל  ללקוחות  שונים  פריטים  מ-300  למעלה  משווקת  אלמנדוס 
הארץ.

מלון,  בתי  מאפה,  בתי  קונדיטוריות,   - למצוא  תוכלו  לקוחותינו  בין 
מסעדות, שוקוליטיירים, בתי ספר לקונדיטוריות ועוד.

הוא  החברה  של  הדגל  מוצר  בלבד,  פרימיום  מוצרי  משווקת  אלמנדוס 
שוקולד ואני מחזיקים בשני מותגים בינלאומיים באופן בלעדי:
NATRA CACAO - חברה ספרדית בעלת שם באירופה ובעולם.

LUBECA - חברה גרמנית בעלת שם עולמי אשר מספקת שוקולד גורמה.

בלוקים,  מטבעות,  שונות:  בצורות  החברות  משתי  מגיעים  המוצרים 
ג׳אנדויה, פנינים ועוד מגוון רחב מאוד.

חברת אלמנדוס מתגאה בשירות אמין, אישי ואנושי, בשאיפה למצויינות 
ובמוצרים האיכותיים ביותר.

מתחייבת להמשיך לחדש, לחפש ולתת מענה, על מנת שהלקוח יקבל את 
השירות הטוב והמתאים ביותר עבורו.

טיפים  מידע,  ולקבל  שלנו  האינטרנט  באתר  לבקר  אותך  מזמינים  אנו 
ומתכונים בכתובתנו:
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// קטלוג מוצרים אלמנדוס //

תוכן ענייניםאודות אלמנדוס

חברת אלמנדוס הוקמה בשנת 2001 והינה אחת מחברות הייבוא והשיווק 
המובילות בתחום חומרי הגלם לתעשיית המזון.

רחבי  בכל  ללקוחות  שונים  פריטים  מ-300  למעלה  משווקת  אלמנדוס 
הארץ.

מלון,  בתי  מאפה,  בתי  קונדיטוריות,   - למצוא  תוכלו  לקוחותינו  בין 
מסעדות, שוקוליטיירים, בתי ספר לקונדיטוריות ועוד.

הוא  החברה  של  הדגל  מוצר  בלבד,  פרימיום  מוצרי  משווקת  אלמנדוס 
שוקולד ואני מחזיקים בשני מותגים בינלאומיים באופן בלעדי:
NATRA CACAO - חברה ספרדית בעלת שם באירופה ובעולם.

LUBECA - חברה גרמנית בעלת שם עולמי אשר מספקת שוקולד גורמה.

בלוקים,  מטבעות,  שונות:  בצורות  החברות  משתי  מגיעים  המוצרים 
ג׳אנדויה, פנינים ועוד מגוון רחב מאוד.

חברת אלמנדוס מתגאה בשירות אמין, אישי ואנושי, בשאיפה למצויינות 
ובמוצרים האיכותיים ביותר.

מתחייבת להמשיך לחדש, לחפש ולתת מענה, על מנת שהלקוח יקבל את 
השירות הטוב והמתאים ביותר עבורו.

טיפים  מידע,  ולקבל  שלנו  האינטרנט  באתר  לבקר  אותך  מזמינים  אנו 
ומתכונים בכתובתנו:
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LUBECA שוקולד

מחית נוגט
6 ק"ג

ממרח שוקולד אגוזים
6 ק"ג

שוקולד מריר מטבעות
55% / 60% / 70%     10 ק"ג

שוקולד לבן מטבעות 
10 ק"ג

שוקולד חלב מטבעות
10 ק"ג

גאיה מטבעות
4 ק"ג

בלוק מריר 55%
12.50 ק"ג

בלוק לבן
12.50 ק"ג

בלוק חלב
12.50 ק"ג

חמאת קקאו מטבעות
25 ק"ג

בלוק ג'אנדויה
12.50 ק"ג

מרציפן 65%
200 גרם

מרציפן 65%
1 ק"ג

מרציפן 33%
1 ק"ג
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// קטלוג מוצרים אלמנדוס //

תוכן ענייניםאודות אלמנדוס

חברת אלמנדוס הוקמה בשנת 2001 והינה אחת מחברות הייבוא והשיווק 
המובילות בתחום חומרי הגלם לתעשיית המזון.

רחבי  בכל  ללקוחות  שונים  פריטים  מ-300  למעלה  משווקת  אלמנדוס 
הארץ.

מלון,  בתי  מאפה,  בתי  קונדיטוריות,   - למצוא  תוכלו  לקוחותינו  בין 
מסעדות, שוקוליטיירים, בתי ספר לקונדיטוריות ועוד.

הוא  החברה  של  הדגל  מוצר  בלבד,  פרימיום  מוצרי  משווקת  אלמנדוס 
שוקולד ואני מחזיקים בשני מותגים בינלאומיים באופן בלעדי:
NATRA CACAO - חברה ספרדית בעלת שם באירופה ובעולם.

LUBECA - חברה גרמנית בעלת שם עולמי אשר מספקת שוקולד גורמה.

בלוקים,  מטבעות,  שונות:  בצורות  החברות  משתי  מגיעים  המוצרים 
ג׳אנדויה, פנינים ועוד מגוון רחב מאוד.

חברת אלמנדוס מתגאה בשירות אמין, אישי ואנושי, בשאיפה למצויינות 
ובמוצרים האיכותיים ביותר.

מתחייבת להמשיך לחדש, לחפש ולתת מענה, על מנת שהלקוח יקבל את 
השירות הטוב והמתאים ביותר עבורו.

טיפים  מידע,  ולקבל  שלנו  האינטרנט  באתר  לבקר  אותך  מזמינים  אנו 
ומתכונים בכתובתנו:
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// קטלוג מוצרים אלמנדוס //

תוכן ענייניםאודות אלמנדוס

חברת אלמנדוס הוקמה בשנת 2001 והינה אחת מחברות הייבוא והשיווק 
המובילות בתחום חומרי הגלם לתעשיית המזון.

רחבי  בכל  ללקוחות  שונים  פריטים  מ-300  למעלה  משווקת  אלמנדוס 
הארץ.

מלון,  בתי  מאפה,  בתי  קונדיטוריות,   - למצוא  תוכלו  לקוחותינו  בין 
מסעדות, שוקוליטיירים, בתי ספר לקונדיטוריות ועוד.

הוא  החברה  של  הדגל  מוצר  בלבד,  פרימיום  מוצרי  משווקת  אלמנדוס 
שוקולד ואני מחזיקים בשני מותגים בינלאומיים באופן בלעדי:
NATRA CACAO - חברה ספרדית בעלת שם באירופה ובעולם.

LUBECA - חברה גרמנית בעלת שם עולמי אשר מספקת שוקולד גורמה.

בלוקים,  מטבעות,  שונות:  בצורות  החברות  משתי  מגיעים  המוצרים 
ג׳אנדויה, פנינים ועוד מגוון רחב מאוד.

חברת אלמנדוס מתגאה בשירות אמין, אישי ואנושי, בשאיפה למצויינות 
ובמוצרים האיכותיים ביותר.

מתחייבת להמשיך לחדש, לחפש ולתת מענה, על מנת שהלקוח יקבל את 
השירות הטוב והמתאים ביותר עבורו.

טיפים  מידע,  ולקבל  שלנו  האינטרנט  באתר  לבקר  אותך  מזמינים  אנו 
ומתכונים בכתובתנו:
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LUBECA שוקולד

מחית נוגט
6 ק"ג

ממרח שוקולד אגוזים
6 ק"ג

שוקולד מריר מטבעות
55% / 60% / 70%     10 ק"ג

שוקולד לבן מטבעות 
10 ק"ג

שוקולד חלב מטבעות
10 ק"ג

גאיה מטבעות
4 ק"ג

בלוק מריר 55%
12.50 ק"ג

בלוק לבן
12.50 ק"ג

בלוק חלב
12.50 ק"ג

חמאת קקאו מטבעות
25 ק"ג

בלוק ג'אנדויה
12.50 ק"ג

מרציפן 65%
200 גרם

מרציפן 65%
1 ק"ג

מרציפן 33%
1 ק"ג

RATZEBURG - שוקולד מריר 70% מטבעות
1/2.5/10 ק"ג

RATZEBURG - שוקולד מריר 70% מטבעות
1/2.5/10 ק"ג

RATZEBURG - שוקולד מריר 70% מטבעות
1/2.5/10 ק"ג
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// קטלוג מוצרים אלמנדוס //

תוכן ענייניםאודות אלמנדוס

חברת אלמנדוס הוקמה בשנת 2001 והינה אחת מחברות הייבוא והשיווק 
המובילות בתחום חומרי הגלם לתעשיית המזון.

רחבי  בכל  ללקוחות  שונים  פריטים  מ-300  למעלה  משווקת  אלמנדוס 
הארץ.

מלון,  בתי  מאפה,  בתי  קונדיטוריות,   - למצוא  תוכלו  לקוחותינו  בין 
מסעדות, שוקוליטיירים, בתי ספר לקונדיטוריות ועוד.

הוא  החברה  של  הדגל  מוצר  בלבד,  פרימיום  מוצרי  משווקת  אלמנדוס 
שוקולד ואני מחזיקים בשני מותגים בינלאומיים באופן בלעדי:
NATRA CACAO - חברה ספרדית בעלת שם באירופה ובעולם.

LUBECA - חברה גרמנית בעלת שם עולמי אשר מספקת שוקולד גורמה.

בלוקים,  מטבעות,  שונות:  בצורות  החברות  משתי  מגיעים  המוצרים 
ג׳אנדויה, פנינים ועוד מגוון רחב מאוד.

חברת אלמנדוס מתגאה בשירות אמין, אישי ואנושי, בשאיפה למצויינות 
ובמוצרים האיכותיים ביותר.

מתחייבת להמשיך לחדש, לחפש ולתת מענה, על מנת שהלקוח יקבל את 
השירות הטוב והמתאים ביותר עבורו.

טיפים  מידע,  ולקבל  שלנו  האינטרנט  באתר  לבקר  אותך  מזמינים  אנו 
ומתכונים בכתובתנו:
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// קטלוג מוצרים אלמנדוס //

תוכן ענייניםאודות אלמנדוס

חברת אלמנדוס הוקמה בשנת 2001 והינה אחת מחברות הייבוא והשיווק 
המובילות בתחום חומרי הגלם לתעשיית המזון.

רחבי  בכל  ללקוחות  שונים  פריטים  מ-300  למעלה  משווקת  אלמנדוס 
הארץ.

מלון,  בתי  מאפה,  בתי  קונדיטוריות,   - למצוא  תוכלו  לקוחותינו  בין 
מסעדות, שוקוליטיירים, בתי ספר לקונדיטוריות ועוד.

הוא  החברה  של  הדגל  מוצר  בלבד,  פרימיום  מוצרי  משווקת  אלמנדוס 
שוקולד ואני מחזיקים בשני מותגים בינלאומיים באופן בלעדי:
NATRA CACAO - חברה ספרדית בעלת שם באירופה ובעולם.

LUBECA - חברה גרמנית בעלת שם עולמי אשר מספקת שוקולד גורמה.

בלוקים,  מטבעות,  שונות:  בצורות  החברות  משתי  מגיעים  המוצרים 
ג׳אנדויה, פנינים ועוד מגוון רחב מאוד.

חברת אלמנדוס מתגאה בשירות אמין, אישי ואנושי, בשאיפה למצויינות 
ובמוצרים האיכותיים ביותר.

מתחייבת להמשיך לחדש, לחפש ולתת מענה, על מנת שהלקוח יקבל את 
השירות הטוב והמתאים ביותר עבורו.

טיפים  מידע,  ולקבל  שלנו  האינטרנט  באתר  לבקר  אותך  מזמינים  אנו 
ומתכונים בכתובתנו:
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LUBECA שוקולד

מחית נוגט
6 ק"ג

ממרח שוקולד אגוזים
6 ק"ג

שוקולד מריר מטבעות
55% / 60% / 70%     10 ק"ג

שוקולד לבן מטבעות 
10 ק"ג

שוקולד חלב מטבעות
10 ק"ג

גאיה מטבעות
4 ק"ג

בלוק מריר 55%
12.50 ק"ג

בלוק לבן
12.50 ק"ג

בלוק חלב
12.50 ק"ג

חמאת קקאו מטבעות
25 ק"ג

בלוק ג'אנדויה
12.50 ק"ג

מרציפן 65%
200 גרם

מרציפן 65%
1 ק"ג

מרציפן 33%
1 ק"ג
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// קטלוג מוצרים אלמנדוס //

תוכן ענייניםאודות אלמנדוס

חברת אלמנדוס הוקמה בשנת 2001 והינה אחת מחברות הייבוא והשיווק 
המובילות בתחום חומרי הגלם לתעשיית המזון.

רחבי  בכל  ללקוחות  שונים  פריטים  מ-300  למעלה  משווקת  אלמנדוס 
הארץ.

מלון,  בתי  מאפה,  בתי  קונדיטוריות,   - למצוא  תוכלו  לקוחותינו  בין 
מסעדות, שוקוליטיירים, בתי ספר לקונדיטוריות ועוד.

הוא  החברה  של  הדגל  מוצר  בלבד,  פרימיום  מוצרי  משווקת  אלמנדוס 
שוקולד ואני מחזיקים בשני מותגים בינלאומיים באופן בלעדי:
NATRA CACAO - חברה ספרדית בעלת שם באירופה ובעולם.

LUBECA - חברה גרמנית בעלת שם עולמי אשר מספקת שוקולד גורמה.

בלוקים,  מטבעות,  שונות:  בצורות  החברות  משתי  מגיעים  המוצרים 
ג׳אנדויה, פנינים ועוד מגוון רחב מאוד.

חברת אלמנדוס מתגאה בשירות אמין, אישי ואנושי, בשאיפה למצויינות 
ובמוצרים האיכותיים ביותר.

מתחייבת להמשיך לחדש, לחפש ולתת מענה, על מנת שהלקוח יקבל את 
השירות הטוב והמתאים ביותר עבורו.

טיפים  מידע,  ולקבל  שלנו  האינטרנט  באתר  לבקר  אותך  מזמינים  אנו 
ומתכונים בכתובתנו:
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// קטלוג מוצרים אלמנדוס //

תוכן ענייניםאודות אלמנדוס

חברת אלמנדוס הוקמה בשנת 2001 והינה אחת מחברות הייבוא והשיווק 
המובילות בתחום חומרי הגלם לתעשיית המזון.

רחבי  בכל  ללקוחות  שונים  פריטים  מ-300  למעלה  משווקת  אלמנדוס 
הארץ.

מלון,  בתי  מאפה,  בתי  קונדיטוריות,   - למצוא  תוכלו  לקוחותינו  בין 
מסעדות, שוקוליטיירים, בתי ספר לקונדיטוריות ועוד.

הוא  החברה  של  הדגל  מוצר  בלבד,  פרימיום  מוצרי  משווקת  אלמנדוס 
שוקולד ואני מחזיקים בשני מותגים בינלאומיים באופן בלעדי:
NATRA CACAO - חברה ספרדית בעלת שם באירופה ובעולם.

LUBECA - חברה גרמנית בעלת שם עולמי אשר מספקת שוקולד גורמה.

בלוקים,  מטבעות,  שונות:  בצורות  החברות  משתי  מגיעים  המוצרים 
ג׳אנדויה, פנינים ועוד מגוון רחב מאוד.

חברת אלמנדוס מתגאה בשירות אמין, אישי ואנושי, בשאיפה למצויינות 
ובמוצרים האיכותיים ביותר.

מתחייבת להמשיך לחדש, לחפש ולתת מענה, על מנת שהלקוח יקבל את 
השירות הטוב והמתאים ביותר עבורו.

טיפים  מידע,  ולקבל  שלנו  האינטרנט  באתר  לבקר  אותך  מזמינים  אנו 
ומתכונים בכתובתנו:
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LUBECA שוקולד

מחית נוגט
6 ק"ג

ממרח שוקולד אגוזים
6 ק"ג

שוקולד מריר מטבעות
55% / 60% / 70%     10 ק"ג

שוקולד לבן מטבעות 
10 ק"ג

שוקולד חלב מטבעות
10 ק"ג

גאיה מטבעות
4 ק"ג

בלוק מריר 55%
12.50 ק"ג

בלוק לבן
12.50 ק"ג

בלוק חלב
12.50 ק"ג

חמאת קקאו מטבעות
25 ק"ג

בלוק ג'אנדויה
12.50 ק"ג

מרציפן 65%
200 גרם

מרציפן 65%
1 ק"ג

מרציפן 33%
1 ק"ג
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// קטלוג מוצרים אלמנדוס //

תוכן ענייניםאודות אלמנדוס

חברת אלמנדוס הוקמה בשנת 2001 והינה אחת מחברות הייבוא והשיווק 
המובילות בתחום חומרי הגלם לתעשיית המזון.

רחבי  בכל  ללקוחות  שונים  פריטים  מ-300  למעלה  משווקת  אלמנדוס 
הארץ.

מלון,  בתי  מאפה,  בתי  קונדיטוריות,   - למצוא  תוכלו  לקוחותינו  בין 
מסעדות, שוקוליטיירים, בתי ספר לקונדיטוריות ועוד.

הוא  החברה  של  הדגל  מוצר  בלבד,  פרימיום  מוצרי  משווקת  אלמנדוס 
שוקולד ואני מחזיקים בשני מותגים בינלאומיים באופן בלעדי:
NATRA CACAO - חברה ספרדית בעלת שם באירופה ובעולם.

LUBECA - חברה גרמנית בעלת שם עולמי אשר מספקת שוקולד גורמה.

בלוקים,  מטבעות,  שונות:  בצורות  החברות  משתי  מגיעים  המוצרים 
ג׳אנדויה, פנינים ועוד מגוון רחב מאוד.

חברת אלמנדוס מתגאה בשירות אמין, אישי ואנושי, בשאיפה למצויינות 
ובמוצרים האיכותיים ביותר.

מתחייבת להמשיך לחדש, לחפש ולתת מענה, על מנת שהלקוח יקבל את 
השירות הטוב והמתאים ביותר עבורו.

טיפים  מידע,  ולקבל  שלנו  האינטרנט  באתר  לבקר  אותך  מזמינים  אנו 
ומתכונים בכתובתנו:
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// קטלוג מוצרים אלמנדוס //

תוכן ענייניםאודות אלמנדוס

חברת אלמנדוס הוקמה בשנת 2001 והינה אחת מחברות הייבוא והשיווק 
המובילות בתחום חומרי הגלם לתעשיית המזון.

רחבי  בכל  ללקוחות  שונים  פריטים  מ-300  למעלה  משווקת  אלמנדוס 
הארץ.

מלון,  בתי  מאפה,  בתי  קונדיטוריות,   - למצוא  תוכלו  לקוחותינו  בין 
מסעדות, שוקוליטיירים, בתי ספר לקונדיטוריות ועוד.

הוא  החברה  של  הדגל  מוצר  בלבד,  פרימיום  מוצרי  משווקת  אלמנדוס 
שוקולד ואני מחזיקים בשני מותגים בינלאומיים באופן בלעדי:
NATRA CACAO - חברה ספרדית בעלת שם באירופה ובעולם.

LUBECA - חברה גרמנית בעלת שם עולמי אשר מספקת שוקולד גורמה.

בלוקים,  מטבעות,  שונות:  בצורות  החברות  משתי  מגיעים  המוצרים 
ג׳אנדויה, פנינים ועוד מגוון רחב מאוד.

חברת אלמנדוס מתגאה בשירות אמין, אישי ואנושי, בשאיפה למצויינות 
ובמוצרים האיכותיים ביותר.

מתחייבת להמשיך לחדש, לחפש ולתת מענה, על מנת שהלקוח יקבל את 
השירות הטוב והמתאים ביותר עבורו.

טיפים  מידע,  ולקבל  שלנו  האינטרנט  באתר  לבקר  אותך  מזמינים  אנו 
ומתכונים בכתובתנו:
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LUBECA שוקולד

מחית נוגט
6 ק"ג

ממרח שוקולד אגוזים
6 ק"ג

שוקולד מריר מטבעות
55% / 60% / 70%     10 ק"ג

שוקולד לבן מטבעות 
10 ק"ג

שוקולד חלב מטבעות
10 ק"ג

גאיה מטבעות
4 ק"ג

בלוק מריר 55%
12.50 ק"ג

בלוק לבן
12.50 ק"ג

בלוק חלב
12.50 ק"ג

חמאת קקאו מטבעות
25 ק"ג

בלוק ג'אנדויה
12.50 ק"ג

מרציפן 65%
200 גרם

מרציפן 65%
1 ק"ג

מרציפן 33%
1 ק"ג

RATZEBURG - שוקולד מריר 70% מטבעות
1/2.5/10 ק"ג

RATZEBURG - שוקולד מריר 70% מטבעות
1/2.5/10 ק"ג

RATZEBURG - שוקולד מריר 70% מטבעות
1/2.5/10 ק"ג
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// קטלוג מוצרים אלמנדוס //

תוכן ענייניםאודות אלמנדוס

חברת אלמנדוס הוקמה בשנת 2001 והינה אחת מחברות הייבוא והשיווק 
המובילות בתחום חומרי הגלם לתעשיית המזון.

רחבי  בכל  ללקוחות  שונים  פריטים  מ-300  למעלה  משווקת  אלמנדוס 
הארץ.

מלון,  בתי  מאפה,  בתי  קונדיטוריות,   - למצוא  תוכלו  לקוחותינו  בין 
מסעדות, שוקוליטיירים, בתי ספר לקונדיטוריות ועוד.

הוא  החברה  של  הדגל  מוצר  בלבד,  פרימיום  מוצרי  משווקת  אלמנדוס 
שוקולד ואני מחזיקים בשני מותגים בינלאומיים באופן בלעדי:
NATRA CACAO - חברה ספרדית בעלת שם באירופה ובעולם.

LUBECA - חברה גרמנית בעלת שם עולמי אשר מספקת שוקולד גורמה.

בלוקים,  מטבעות,  שונות:  בצורות  החברות  משתי  מגיעים  המוצרים 
ג׳אנדויה, פנינים ועוד מגוון רחב מאוד.

חברת אלמנדוס מתגאה בשירות אמין, אישי ואנושי, בשאיפה למצויינות 
ובמוצרים האיכותיים ביותר.

מתחייבת להמשיך לחדש, לחפש ולתת מענה, על מנת שהלקוח יקבל את 
השירות הטוב והמתאים ביותר עבורו.

טיפים  מידע,  ולקבל  שלנו  האינטרנט  באתר  לבקר  אותך  מזמינים  אנו 
ומתכונים בכתובתנו:
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// קטלוג מוצרים אלמנדוס //

תוכן ענייניםאודות אלמנדוס

חברת אלמנדוס הוקמה בשנת 2001 והינה אחת מחברות הייבוא והשיווק 
המובילות בתחום חומרי הגלם לתעשיית המזון.

רחבי  בכל  ללקוחות  שונים  פריטים  מ-300  למעלה  משווקת  אלמנדוס 
הארץ.

מלון,  בתי  מאפה,  בתי  קונדיטוריות,   - למצוא  תוכלו  לקוחותינו  בין 
מסעדות, שוקוליטיירים, בתי ספר לקונדיטוריות ועוד.

הוא  החברה  של  הדגל  מוצר  בלבד,  פרימיום  מוצרי  משווקת  אלמנדוס 
שוקולד ואני מחזיקים בשני מותגים בינלאומיים באופן בלעדי:
NATRA CACAO - חברה ספרדית בעלת שם באירופה ובעולם.

LUBECA - חברה גרמנית בעלת שם עולמי אשר מספקת שוקולד גורמה.

בלוקים,  מטבעות,  שונות:  בצורות  החברות  משתי  מגיעים  המוצרים 
ג׳אנדויה, פנינים ועוד מגוון רחב מאוד.

חברת אלמנדוס מתגאה בשירות אמין, אישי ואנושי, בשאיפה למצויינות 
ובמוצרים האיכותיים ביותר.

מתחייבת להמשיך לחדש, לחפש ולתת מענה, על מנת שהלקוח יקבל את 
השירות הטוב והמתאים ביותר עבורו.

טיפים  מידע,  ולקבל  שלנו  האינטרנט  באתר  לבקר  אותך  מזמינים  אנו 
ומתכונים בכתובתנו:
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LUBECA שוקולד

מחית נוגט
6 ק"ג

ממרח שוקולד אגוזים
6 ק"ג

שוקולד מריר מטבעות
55% / 60% / 70%     10 ק"ג

שוקולד לבן מטבעות 
10 ק"ג

שוקולד חלב מטבעות
10 ק"ג

גאיה מטבעות
4 ק"ג

בלוק מריר 55%
12.50 ק"ג

בלוק לבן
12.50 ק"ג

בלוק חלב
12.50 ק"ג

חמאת קקאו מטבעות
25 ק"ג

בלוק ג'אנדויה
12.50 ק"ג

מרציפן 65%
200 גרם

מרציפן 65%
1 ק"ג

מרציפן 33%
1 ק"ג
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// קטלוג מוצרים אלמנדוס //

תוכן ענייניםאודות אלמנדוס

חברת אלמנדוס הוקמה בשנת 2001 והינה אחת מחברות הייבוא והשיווק 
המובילות בתחום חומרי הגלם לתעשיית המזון.

רחבי  בכל  ללקוחות  שונים  פריטים  מ-300  למעלה  משווקת  אלמנדוס 
הארץ.

מלון,  בתי  מאפה,  בתי  קונדיטוריות,   - למצוא  תוכלו  לקוחותינו  בין 
מסעדות, שוקוליטיירים, בתי ספר לקונדיטוריות ועוד.

הוא  החברה  של  הדגל  מוצר  בלבד,  פרימיום  מוצרי  משווקת  אלמנדוס 
שוקולד ואני מחזיקים בשני מותגים בינלאומיים באופן בלעדי:
NATRA CACAO - חברה ספרדית בעלת שם באירופה ובעולם.

LUBECA - חברה גרמנית בעלת שם עולמי אשר מספקת שוקולד גורמה.

בלוקים,  מטבעות,  שונות:  בצורות  החברות  משתי  מגיעים  המוצרים 
ג׳אנדויה, פנינים ועוד מגוון רחב מאוד.

חברת אלמנדוס מתגאה בשירות אמין, אישי ואנושי, בשאיפה למצויינות 
ובמוצרים האיכותיים ביותר.

מתחייבת להמשיך לחדש, לחפש ולתת מענה, על מנת שהלקוח יקבל את 
השירות הטוב והמתאים ביותר עבורו.

טיפים  מידע,  ולקבל  שלנו  האינטרנט  באתר  לבקר  אותך  מזמינים  אנו 
ומתכונים בכתובתנו:
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// קטלוג מוצרים אלמנדוס //

תוכן ענייניםאודות אלמנדוס

חברת אלמנדוס הוקמה בשנת 2001 והינה אחת מחברות הייבוא והשיווק 
המובילות בתחום חומרי הגלם לתעשיית המזון.

רחבי  בכל  ללקוחות  שונים  פריטים  מ-300  למעלה  משווקת  אלמנדוס 
הארץ.

מלון,  בתי  מאפה,  בתי  קונדיטוריות,   - למצוא  תוכלו  לקוחותינו  בין 
מסעדות, שוקוליטיירים, בתי ספר לקונדיטוריות ועוד.

הוא  החברה  של  הדגל  מוצר  בלבד,  פרימיום  מוצרי  משווקת  אלמנדוס 
שוקולד ואני מחזיקים בשני מותגים בינלאומיים באופן בלעדי:
NATRA CACAO - חברה ספרדית בעלת שם באירופה ובעולם.

LUBECA - חברה גרמנית בעלת שם עולמי אשר מספקת שוקולד גורמה.

בלוקים,  מטבעות,  שונות:  בצורות  החברות  משתי  מגיעים  המוצרים 
ג׳אנדויה, פנינים ועוד מגוון רחב מאוד.

חברת אלמנדוס מתגאה בשירות אמין, אישי ואנושי, בשאיפה למצויינות 
ובמוצרים האיכותיים ביותר.

מתחייבת להמשיך לחדש, לחפש ולתת מענה, על מנת שהלקוח יקבל את 
השירות הטוב והמתאים ביותר עבורו.

טיפים  מידע,  ולקבל  שלנו  האינטרנט  באתר  לבקר  אותך  מזמינים  אנו 
ומתכונים בכתובתנו:
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LUBECA שוקולד

מחית נוגט
6 ק"ג

ממרח שוקולד אגוזים
6 ק"ג

שוקולד מריר מטבעות
55% / 60% / 70%     10 ק"ג

שוקולד לבן מטבעות 
10 ק"ג

שוקולד חלב מטבעות
10 ק"ג

גאיה מטבעות
4 ק"ג

בלוק מריר 55%
12.50 ק"ג

בלוק לבן
12.50 ק"ג

בלוק חלב
12.50 ק"ג

חמאת קקאו מטבעות
25 ק"ג

בלוק ג'אנדויה
12.50 ק"ג

מרציפן 65%
200 גרם

מרציפן 65%
1 ק"ג

מרציפן 33%
1 ק"ג
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// קטלוג מוצרים אלמנדוס //

תוכן ענייניםאודות אלמנדוס
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הארץ.

מלון,  בתי  מאפה,  בתי  קונדיטוריות,   - למצוא  תוכלו  לקוחותינו  בין 
מסעדות, שוקוליטיירים, בתי ספר לקונדיטוריות ועוד.

הוא  החברה  של  הדגל  מוצר  בלבד,  פרימיום  מוצרי  משווקת  אלמנדוס 
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חברת אלמנדוס מתגאה בשירות אמין, אישי ואנושי, בשאיפה למצויינות 
ובמוצרים האיכותיים ביותר.

מתחייבת להמשיך לחדש, לחפש ולתת מענה, על מנת שהלקוח יקבל את 
השירות הטוב והמתאים ביותר עבורו.

טיפים  מידע,  ולקבל  שלנו  האינטרנט  באתר  לבקר  אותך  מזמינים  אנו 
ומתכונים בכתובתנו:
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// קטלוג מוצרים אלמנדוס //

תוכן ענייניםאודות אלמנדוס

חברת אלמנדוס הוקמה בשנת 2001 והינה אחת מחברות הייבוא והשיווק 
המובילות בתחום חומרי הגלם לתעשיית המזון.

רחבי  בכל  ללקוחות  שונים  פריטים  מ-300  למעלה  משווקת  אלמנדוס 
הארץ.

מלון,  בתי  מאפה,  בתי  קונדיטוריות,   - למצוא  תוכלו  לקוחותינו  בין 
מסעדות, שוקוליטיירים, בתי ספר לקונדיטוריות ועוד.

הוא  החברה  של  הדגל  מוצר  בלבד,  פרימיום  מוצרי  משווקת  אלמנדוס 
שוקולד ואני מחזיקים בשני מותגים בינלאומיים באופן בלעדי:
NATRA CACAO - חברה ספרדית בעלת שם באירופה ובעולם.

LUBECA - חברה גרמנית בעלת שם עולמי אשר מספקת שוקולד גורמה.

בלוקים,  מטבעות,  שונות:  בצורות  החברות  משתי  מגיעים  המוצרים 
ג׳אנדויה, פנינים ועוד מגוון רחב מאוד.

חברת אלמנדוס מתגאה בשירות אמין, אישי ואנושי, בשאיפה למצויינות 
ובמוצרים האיכותיים ביותר.

מתחייבת להמשיך לחדש, לחפש ולתת מענה, על מנת שהלקוח יקבל את 
השירות הטוב והמתאים ביותר עבורו.

טיפים  מידע,  ולקבל  שלנו  האינטרנט  באתר  לבקר  אותך  מזמינים  אנו 
ומתכונים בכתובתנו:
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LUBECA שוקולד

מחית נוגט
6 ק"ג

ממרח שוקולד אגוזים
6 ק"ג

שוקולד מריר מטבעות
55% / 60% / 70%     10 ק"ג

שוקולד לבן מטבעות 
10 ק"ג

שוקולד חלב מטבעות
10 ק"ג

גאיה מטבעות
4 ק"ג

בלוק מריר 55%
12.50 ק"ג

בלוק לבן
12.50 ק"ג

בלוק חלב
12.50 ק"ג

חמאת קקאו מטבעות
25 ק"ג

בלוק ג'אנדויה
12.50 ק"ג

מרציפן 65%
200 גרם

מרציפן 65%
1 ק"ג

מרציפן 33%
1 ק"ג

RATZEBURG - שוקולד מריר 70% מטבעות
1/2.5/10 ק"ג

RATZEBURG - שוקולד מריר 70% מטבעות
1/2.5/10 ק"ג

RATZEBURG - שוקולד מריר 70% מטבעות
1/2.5/10 ק"ג
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// קטלוג מוצרים אלמנדוס //

תוכן ענייניםאודות אלמנדוס

חברת אלמנדוס הוקמה בשנת 2001 והינה אחת מחברות הייבוא והשיווק 
המובילות בתחום חומרי הגלם לתעשיית המזון.

רחבי  בכל  ללקוחות  שונים  פריטים  מ-300  למעלה  משווקת  אלמנדוס 
הארץ.

מלון,  בתי  מאפה,  בתי  קונדיטוריות,   - למצוא  תוכלו  לקוחותינו  בין 
מסעדות, שוקוליטיירים, בתי ספר לקונדיטוריות ועוד.

הוא  החברה  של  הדגל  מוצר  בלבד,  פרימיום  מוצרי  משווקת  אלמנדוס 
שוקולד ואני מחזיקים בשני מותגים בינלאומיים באופן בלעדי:
NATRA CACAO - חברה ספרדית בעלת שם באירופה ובעולם.

LUBECA - חברה גרמנית בעלת שם עולמי אשר מספקת שוקולד גורמה.

בלוקים,  מטבעות,  שונות:  בצורות  החברות  משתי  מגיעים  המוצרים 
ג׳אנדויה, פנינים ועוד מגוון רחב מאוד.

חברת אלמנדוס מתגאה בשירות אמין, אישי ואנושי, בשאיפה למצויינות 
ובמוצרים האיכותיים ביותר.

מתחייבת להמשיך לחדש, לחפש ולתת מענה, על מנת שהלקוח יקבל את 
השירות הטוב והמתאים ביותר עבורו.

טיפים  מידע,  ולקבל  שלנו  האינטרנט  באתר  לבקר  אותך  מזמינים  אנו 
ומתכונים בכתובתנו:
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// קטלוג מוצרים אלמנדוס //

תוכן ענייניםאודות אלמנדוס

חברת אלמנדוס הוקמה בשנת 2001 והינה אחת מחברות הייבוא והשיווק 
המובילות בתחום חומרי הגלם לתעשיית המזון.

רחבי  בכל  ללקוחות  שונים  פריטים  מ-300  למעלה  משווקת  אלמנדוס 
הארץ.

מלון,  בתי  מאפה,  בתי  קונדיטוריות,   - למצוא  תוכלו  לקוחותינו  בין 
מסעדות, שוקוליטיירים, בתי ספר לקונדיטוריות ועוד.

הוא  החברה  של  הדגל  מוצר  בלבד,  פרימיום  מוצרי  משווקת  אלמנדוס 
שוקולד ואני מחזיקים בשני מותגים בינלאומיים באופן בלעדי:
NATRA CACAO - חברה ספרדית בעלת שם באירופה ובעולם.

LUBECA - חברה גרמנית בעלת שם עולמי אשר מספקת שוקולד גורמה.

בלוקים,  מטבעות,  שונות:  בצורות  החברות  משתי  מגיעים  המוצרים 
ג׳אנדויה, פנינים ועוד מגוון רחב מאוד.

חברת אלמנדוס מתגאה בשירות אמין, אישי ואנושי, בשאיפה למצויינות 
ובמוצרים האיכותיים ביותר.

מתחייבת להמשיך לחדש, לחפש ולתת מענה, על מנת שהלקוח יקבל את 
השירות הטוב והמתאים ביותר עבורו.

טיפים  מידע,  ולקבל  שלנו  האינטרנט  באתר  לבקר  אותך  מזמינים  אנו 
ומתכונים בכתובתנו:
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מחית נוגט
6 ק"ג

ממרח שוקולד אגוזים
6 ק"ג

שוקולד מריר מטבעות
55% / 60% / 70%     10 ק"ג

שוקולד לבן מטבעות 
10 ק"ג

שוקולד חלב מטבעות
10 ק"ג

גאיה מטבעות
4 ק"ג

בלוק מריר 55%
12.50 ק"ג

בלוק לבן
12.50 ק"ג

בלוק חלב
12.50 ק"ג

חמאת קקאו מטבעות
25 ק"ג

בלוק ג'אנדויה
12.50 ק"ג

מרציפן 65%
200 גרם

מרציפן 65%
1 ק"ג

מרציפן 33%
1 ק"ג
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// קטלוג מוצרים אלמנדוס //

תוכן ענייניםאודות אלמנדוס

חברת אלמנדוס הוקמה בשנת 2001 והינה אחת מחברות הייבוא והשיווק 
המובילות בתחום חומרי הגלם לתעשיית המזון.

רחבי  בכל  ללקוחות  שונים  פריטים  מ-300  למעלה  משווקת  אלמנדוס 
הארץ.

מלון,  בתי  מאפה,  בתי  קונדיטוריות,   - למצוא  תוכלו  לקוחותינו  בין 
מסעדות, שוקוליטיירים, בתי ספר לקונדיטוריות ועוד.

הוא  החברה  של  הדגל  מוצר  בלבד,  פרימיום  מוצרי  משווקת  אלמנדוס 
שוקולד ואני מחזיקים בשני מותגים בינלאומיים באופן בלעדי:
NATRA CACAO - חברה ספרדית בעלת שם באירופה ובעולם.

LUBECA - חברה גרמנית בעלת שם עולמי אשר מספקת שוקולד גורמה.

בלוקים,  מטבעות,  שונות:  בצורות  החברות  משתי  מגיעים  המוצרים 
ג׳אנדויה, פנינים ועוד מגוון רחב מאוד.

חברת אלמנדוס מתגאה בשירות אמין, אישי ואנושי, בשאיפה למצויינות 
ובמוצרים האיכותיים ביותר.

מתחייבת להמשיך לחדש, לחפש ולתת מענה, על מנת שהלקוח יקבל את 
השירות הטוב והמתאים ביותר עבורו.

טיפים  מידע,  ולקבל  שלנו  האינטרנט  באתר  לבקר  אותך  מזמינים  אנו 
ומתכונים בכתובתנו:
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// קטלוג מוצרים אלמנדוס //

תוכן ענייניםאודות אלמנדוס

חברת אלמנדוס הוקמה בשנת 2001 והינה אחת מחברות הייבוא והשיווק 
המובילות בתחום חומרי הגלם לתעשיית המזון.

רחבי  בכל  ללקוחות  שונים  פריטים  מ-300  למעלה  משווקת  אלמנדוס 
הארץ.

מלון,  בתי  מאפה,  בתי  קונדיטוריות,   - למצוא  תוכלו  לקוחותינו  בין 
מסעדות, שוקוליטיירים, בתי ספר לקונדיטוריות ועוד.

הוא  החברה  של  הדגל  מוצר  בלבד,  פרימיום  מוצרי  משווקת  אלמנדוס 
שוקולד ואני מחזיקים בשני מותגים בינלאומיים באופן בלעדי:
NATRA CACAO - חברה ספרדית בעלת שם באירופה ובעולם.

LUBECA - חברה גרמנית בעלת שם עולמי אשר מספקת שוקולד גורמה.

בלוקים,  מטבעות,  שונות:  בצורות  החברות  משתי  מגיעים  המוצרים 
ג׳אנדויה, פנינים ועוד מגוון רחב מאוד.

חברת אלמנדוס מתגאה בשירות אמין, אישי ואנושי, בשאיפה למצויינות 
ובמוצרים האיכותיים ביותר.

מתחייבת להמשיך לחדש, לחפש ולתת מענה, על מנת שהלקוח יקבל את 
השירות הטוב והמתאים ביותר עבורו.

טיפים  מידע,  ולקבל  שלנו  האינטרנט  באתר  לבקר  אותך  מזמינים  אנו 
ומתכונים בכתובתנו:
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LUBECA שוקולד

מחית נוגט
6 ק"ג

ממרח שוקולד אגוזים
6 ק"ג

שוקולד מריר מטבעות
55% / 60% / 70%     10 ק"ג

שוקולד לבן מטבעות 
10 ק"ג

שוקולד חלב מטבעות
10 ק"ג

גאיה מטבעות
4 ק"ג

בלוק מריר 55%
12.50 ק"ג

בלוק לבן
12.50 ק"ג

בלוק חלב
12.50 ק"ג

חמאת קקאו מטבעות
25 ק"ג

בלוק ג'אנדויה
12.50 ק"ג

מרציפן 65%
200 גרם

מרציפן 65%
1 ק"ג

מרציפן 33%
1 ק"ג
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// קטלוג מוצרים אלמנדוס //

תוכן ענייניםאודות אלמנדוס

חברת אלמנדוס הוקמה בשנת 2001 והינה אחת מחברות הייבוא והשיווק 
המובילות בתחום חומרי הגלם לתעשיית המזון.

רחבי  בכל  ללקוחות  שונים  פריטים  מ-300  למעלה  משווקת  אלמנדוס 
הארץ.

מלון,  בתי  מאפה,  בתי  קונדיטוריות,   - למצוא  תוכלו  לקוחותינו  בין 
מסעדות, שוקוליטיירים, בתי ספר לקונדיטוריות ועוד.

הוא  החברה  של  הדגל  מוצר  בלבד,  פרימיום  מוצרי  משווקת  אלמנדוס 
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LUBECA - חברה גרמנית בעלת שם עולמי אשר מספקת שוקולד גורמה.

בלוקים,  מטבעות,  שונות:  בצורות  החברות  משתי  מגיעים  המוצרים 
ג׳אנדויה, פנינים ועוד מגוון רחב מאוד.

חברת אלמנדוס מתגאה בשירות אמין, אישי ואנושי, בשאיפה למצויינות 
ובמוצרים האיכותיים ביותר.

מתחייבת להמשיך לחדש, לחפש ולתת מענה, על מנת שהלקוח יקבל את 
השירות הטוב והמתאים ביותר עבורו.

טיפים  מידע,  ולקבל  שלנו  האינטרנט  באתר  לבקר  אותך  מזמינים  אנו 
ומתכונים בכתובתנו:
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// קטלוג מוצרים אלמנדוס //

תוכן ענייניםאודות אלמנדוס

חברת אלמנדוס הוקמה בשנת 2001 והינה אחת מחברות הייבוא והשיווק 
המובילות בתחום חומרי הגלם לתעשיית המזון.

רחבי  בכל  ללקוחות  שונים  פריטים  מ-300  למעלה  משווקת  אלמנדוס 
הארץ.

מלון,  בתי  מאפה,  בתי  קונדיטוריות,   - למצוא  תוכלו  לקוחותינו  בין 
מסעדות, שוקוליטיירים, בתי ספר לקונדיטוריות ועוד.

הוא  החברה  של  הדגל  מוצר  בלבד,  פרימיום  מוצרי  משווקת  אלמנדוס 
שוקולד ואני מחזיקים בשני מותגים בינלאומיים באופן בלעדי:
NATRA CACAO - חברה ספרדית בעלת שם באירופה ובעולם.

LUBECA - חברה גרמנית בעלת שם עולמי אשר מספקת שוקולד גורמה.

בלוקים,  מטבעות,  שונות:  בצורות  החברות  משתי  מגיעים  המוצרים 
ג׳אנדויה, פנינים ועוד מגוון רחב מאוד.

חברת אלמנדוס מתגאה בשירות אמין, אישי ואנושי, בשאיפה למצויינות 
ובמוצרים האיכותיים ביותר.

מתחייבת להמשיך לחדש, לחפש ולתת מענה, על מנת שהלקוח יקבל את 
השירות הטוב והמתאים ביותר עבורו.

טיפים  מידע,  ולקבל  שלנו  האינטרנט  באתר  לבקר  אותך  מזמינים  אנו 
ומתכונים בכתובתנו:
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LUBECA שוקולד

מחית נוגט
6 ק"ג

ממרח שוקולד אגוזים
6 ק"ג

שוקולד מריר מטבעות
55% / 60% / 70%     10 ק"ג

שוקולד לבן מטבעות 
10 ק"ג

שוקולד חלב מטבעות
10 ק"ג

גאיה מטבעות
4 ק"ג

בלוק מריר 55%
12.50 ק"ג

בלוק לבן
12.50 ק"ג

בלוק חלב
12.50 ק"ג

חמאת קקאו מטבעות
25 ק"ג

בלוק ג'אנדויה
12.50 ק"ג

מרציפן 65%
200 גרם

מרציפן 65%
1 ק"ג

מרציפן 33%
1 ק"ג

RATZEBURG - שוקולד מריר 70% מטבעות
1/2.5/10 ק"ג

RATZEBURG - שוקולד מריר 70% מטבעות
1/2.5/10 ק"ג

RATZEBURG - שוקולד מריר 70% מטבעות
1/2.5/10 ק"ג
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// קטלוג מוצרים אלמנדוס //

תוכן ענייניםאודות אלמנדוס

חברת אלמנדוס הוקמה בשנת 2001 והינה אחת מחברות הייבוא והשיווק 
המובילות בתחום חומרי הגלם לתעשיית המזון.

רחבי  בכל  ללקוחות  שונים  פריטים  מ-300  למעלה  משווקת  אלמנדוס 
הארץ.

מלון,  בתי  מאפה,  בתי  קונדיטוריות,   - למצוא  תוכלו  לקוחותינו  בין 
מסעדות, שוקוליטיירים, בתי ספר לקונדיטוריות ועוד.

הוא  החברה  של  הדגל  מוצר  בלבד,  פרימיום  מוצרי  משווקת  אלמנדוס 
שוקולד ואני מחזיקים בשני מותגים בינלאומיים באופן בלעדי:
NATRA CACAO - חברה ספרדית בעלת שם באירופה ובעולם.

LUBECA - חברה גרמנית בעלת שם עולמי אשר מספקת שוקולד גורמה.

בלוקים,  מטבעות,  שונות:  בצורות  החברות  משתי  מגיעים  המוצרים 
ג׳אנדויה, פנינים ועוד מגוון רחב מאוד.

חברת אלמנדוס מתגאה בשירות אמין, אישי ואנושי, בשאיפה למצויינות 
ובמוצרים האיכותיים ביותר.

מתחייבת להמשיך לחדש, לחפש ולתת מענה, על מנת שהלקוח יקבל את 
השירות הטוב והמתאים ביותר עבורו.

טיפים  מידע,  ולקבל  שלנו  האינטרנט  באתר  לבקר  אותך  מזמינים  אנו 
ומתכונים בכתובתנו:
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// קטלוג מוצרים אלמנדוס //

תוכן ענייניםאודות אלמנדוס

חברת אלמנדוס הוקמה בשנת 2001 והינה אחת מחברות הייבוא והשיווק 
המובילות בתחום חומרי הגלם לתעשיית המזון.

רחבי  בכל  ללקוחות  שונים  פריטים  מ-300  למעלה  משווקת  אלמנדוס 
הארץ.

מלון,  בתי  מאפה,  בתי  קונדיטוריות,   - למצוא  תוכלו  לקוחותינו  בין 
מסעדות, שוקוליטיירים, בתי ספר לקונדיטוריות ועוד.
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שוקולד ואני מחזיקים בשני מותגים בינלאומיים באופן בלעדי:
NATRA CACAO - חברה ספרדית בעלת שם באירופה ובעולם.

LUBECA - חברה גרמנית בעלת שם עולמי אשר מספקת שוקולד גורמה.

בלוקים,  מטבעות,  שונות:  בצורות  החברות  משתי  מגיעים  המוצרים 
ג׳אנדויה, פנינים ועוד מגוון רחב מאוד.

חברת אלמנדוס מתגאה בשירות אמין, אישי ואנושי, בשאיפה למצויינות 
ובמוצרים האיכותיים ביותר.

מתחייבת להמשיך לחדש, לחפש ולתת מענה, על מנת שהלקוח יקבל את 
השירות הטוב והמתאים ביותר עבורו.

טיפים  מידע,  ולקבל  שלנו  האינטרנט  באתר  לבקר  אותך  מזמינים  אנו 
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שוקולד מריר מטבעות
55% / 60% / 70%     10 ק"ג

שוקולד לבן מטבעות 
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שוקולד חלב מטבעות
10 ק"ג

גאיה מטבעות
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בלוק מריר 55%
12.50 ק"ג

בלוק לבן
12.50 ק"ג

בלוק חלב
12.50 ק"ג

חמאת קקאו מטבעות
25 ק"ג

בלוק ג'אנדויה
12.50 ק"ג

מרציפן 65%
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חברת אלמנדוס מתגאה בשירות אמין, אישי ואנושי, בשאיפה למצויינות 
ובמוצרים האיכותיים ביותר.

מתחייבת להמשיך לחדש, לחפש ולתת מענה, על מנת שהלקוח יקבל את 
השירות הטוב והמתאים ביותר עבורו.

טיפים  מידע,  ולקבל  שלנו  האינטרנט  באתר  לבקר  אותך  מזמינים  אנו 
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המובילות בתחום חומרי הגלם לתעשיית המזון.

רחבי  בכל  ללקוחות  שונים  פריטים  מ-300  למעלה  משווקת  אלמנדוס 
הארץ.

מלון,  בתי  מאפה,  בתי  קונדיטוריות,   - למצוא  תוכלו  לקוחותינו  בין 
מסעדות, שוקוליטיירים, בתי ספר לקונדיטוריות ועוד.
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חברת אלמנדוס מתגאה בשירות אמין, אישי ואנושי, בשאיפה למצויינות 
ובמוצרים האיכותיים ביותר.

מתחייבת להמשיך לחדש, לחפש ולתת מענה, על מנת שהלקוח יקבל את 
השירות הטוב והמתאים ביותר עבורו.
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שוקולד ואני מחזיקים בשני מותגים בינלאומיים באופן בלעדי:
NATRA CACAO - חברה ספרדית בעלת שם באירופה ובעולם.

LUBECA - חברה גרמנית בעלת שם עולמי אשר מספקת שוקולד גורמה.

בלוקים,  מטבעות,  שונות:  בצורות  החברות  משתי  מגיעים  המוצרים 
ג׳אנדויה, פנינים ועוד מגוון רחב מאוד.

חברת אלמנדוס מתגאה בשירות אמין, אישי ואנושי, בשאיפה למצויינות 
ובמוצרים האיכותיים ביותר.

מתחייבת להמשיך לחדש, לחפש ולתת מענה, על מנת שהלקוח יקבל את 
השירות הטוב והמתאים ביותר עבורו.

טיפים  מידע,  ולקבל  שלנו  האינטרנט  באתר  לבקר  אותך  מזמינים  אנו 
ומתכונים בכתובתנו:

WWW.ALMANDOS.CO.IL

lubeca שוקולד 
4

 אגוזים ושקדים
11

קטניות ותבלינים
19

קישוטים וכלים
23

פירות יבשים
27

natra שוקולד 
7

חומרי גלם לאפייה

15

23

// קטלוג מוצרים אלמנדוס //

תוכן ענייניםאודות אלמנדוס

חברת אלמנדוס הוקמה בשנת 2001 והינה אחת מחברות הייבוא והשיווק 
המובילות בתחום חומרי הגלם לתעשיית המזון.

רחבי  בכל  ללקוחות  שונים  פריטים  מ-300  למעלה  משווקת  אלמנדוס 
הארץ.

מלון,  בתי  מאפה,  בתי  קונדיטוריות,   - למצוא  תוכלו  לקוחותינו  בין 
מסעדות, שוקוליטיירים, בתי ספר לקונדיטוריות ועוד.

הוא  החברה  של  הדגל  מוצר  בלבד,  פרימיום  מוצרי  משווקת  אלמנדוס 
שוקולד ואני מחזיקים בשני מותגים בינלאומיים באופן בלעדי:
NATRA CACAO - חברה ספרדית בעלת שם באירופה ובעולם.

LUBECA - חברה גרמנית בעלת שם עולמי אשר מספקת שוקולד גורמה.

בלוקים,  מטבעות,  שונות:  בצורות  החברות  משתי  מגיעים  המוצרים 
ג׳אנדויה, פנינים ועוד מגוון רחב מאוד.

חברת אלמנדוס מתגאה בשירות אמין, אישי ואנושי, בשאיפה למצויינות 
ובמוצרים האיכותיים ביותר.

מתחייבת להמשיך לחדש, לחפש ולתת מענה, על מנת שהלקוח יקבל את 
השירות הטוב והמתאים ביותר עבורו.

טיפים  מידע,  ולקבל  שלנו  האינטרנט  באתר  לבקר  אותך  מזמינים  אנו 
ומתכונים בכתובתנו:
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LUBECA שוקולד

מחית נוגט
6 ק"ג

ממרח שוקולד אגוזים
6 ק"ג

שוקולד מריר מטבעות
55% / 60% / 70%     10 ק"ג

שוקולד לבן מטבעות 
10 ק"ג

שוקולד חלב מטבעות
10 ק"ג

גאיה מטבעות
4 ק"ג

בלוק מריר 55%
12.50 ק"ג

בלוק לבן
12.50 ק"ג

בלוק חלב
12.50 ק"ג

חמאת קקאו מטבעות
25 ק"ג

בלוק ג'אנדויה
12.50 ק"ג

מרציפן 65%
200 גרם

מרציפן 65%
1 ק"ג

מרציפן 33%
1 ק"ג

RATZEBURG - שוקולד מריר 70% מטבעות
1/2.5/10 ק"ג

RATZEBURG - שוקולד מריר 70% מטבעות
1/2.5/10 ק"ג

RATZEBURG - שוקולד מריר 70% מטבעות
1/2.5/10 ק"ג

אגוזים ושקדים

פיסטוק שלם עם קליפה
11.35 ק"ג

מקדמיה
11.35 ק"ג

פקאן סיני גרוס
1/12 ק"ג

בוטנים מטוגנים מלוחים
1/6 ק"ג

בוטנים גרוסים
1/6 ק"ג

בוטנים חצאים מולבנים
1/25 ק"ג

פקאן סיני חצאים/שבור
1/12 ק"ג

פקאן קלוף
13.65 ק"ג

פקאן טבעי שבור
13.65 ק"ג

קרוקנט לוז
1/6 ק"ג

קרוקנט בוטנים
1/6 ק"ג

אלמנדוס - חטיף פיקנטי
1/12 ק"ג

קשיו 320 / 240
22.70 ק"ג

קשיו גרוס
22.70 ק"ג

קשיו חצאים
22.7 ק"ג

את כל המוצרים ניתן להזמין גם באריזות של 1 ק"ג

אגוז מלך
10/11.35 ק"ג

שקד מולבן פרוס
10/11.35 ק"ג

שקד מולבן פרוס קטן - פלקס
10/11.35 ק"ג

שקד טבעי שבור
25 ק"ג

שקד טבעי טחון
11.35 ק"ג

אגוז לוז טבעי קטן
25 ק"ג

שקד מולבן טחון
10/11.35 ק"ג

שקד מולבן שלם
10/11.35 ק"ג

שקד מולבן חצאים
10/11.35 ק"ג

אגוז לוז טבעי גדול
25 ק"ג

אגוז לוז מולבן
25 ק"ג

אגוז לוז מולבן גרוס
25 ק"ג

שקד מולבן מקלות
10/11.35 ק"ג

שקד מולבן פרוס דק
10/11.35 ק"ג

שקד טבעי
22.7 ק"ג

אגוז ברזיל
20 ק"ג

בוטנים מסוכרים
1/6 ק"ג

פיסטוק מקולף חצאים / שלם
10/13.65 ק"ג

את כל המוצרים ניתן להזמין גם באריזות של 1 ק"ג

קטלוג מוצרים 11קטלוג מוצרים10

אלמנדוס



אבקת נוגט
5 ק"ג

קפה נמס ארוז
4 ק"ג

סוכר אינוורטי
7 ק"ג

מלטיטול
25 ק"ג

נפאז נייטרלי
14 ק"ג

משפר אפיה
10 ק"ג

איזומלט
20 ק"ג

פונדנט צרפתי
1/8 ק"ג

כמו סוכר
10 ק"ג

מירור נייטרלי
7 ק"ג

ונילין
1/25 ק"ג

מירור שוקולד
4 ק"ג

אבקת סוכר
1/10 ק"ג

אבקת אפייה
1 ק"ג

קורנפלור
1/25 ק"ג

אינסטנט פודינג וניל
1/10 ק"ג

אבקת מאפינס ללא סוכר
15 ק"ג

אבקת מאפינס שוקולד
10 ק"ג

אבקת מאפינס וניל
10 ק"ג

אבקת קרם פטיסייר
5 ק"ג

אגר אגר
1/25 ק"ג

אבקת סודה
1 ק"ג

ג'לטין דגים
1/25 ק"ג

פקטין
1 ק"ג

סוכר וניל
1 ק"ג

אבקת קקאו 10-12% / 20-22%
1/25 ק"ג

חומרי גלם לאפייה

חומרי גלם לאפייה

אבקות

גלזורות לציפוי אלמנדוס

קטלוג מוצרים 13קטלוג מוצרים12
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// קטלוג מוצרים אלמנדוס //

תוכן ענייניםאודות אלמנדוס

חברת אלמנדוס הוקמה בשנת 2001 והינה אחת מחברות הייבוא והשיווק 
המובילות בתחום חומרי הגלם לתעשיית המזון.

רחבי  בכל  ללקוחות  שונים  פריטים  מ-300  למעלה  משווקת  אלמנדוס 
הארץ.

מלון,  בתי  מאפה,  בתי  קונדיטוריות,   - למצוא  תוכלו  לקוחותינו  בין 
מסעדות, שוקוליטיירים, בתי ספר לקונדיטוריות ועוד.

הוא  החברה  של  הדגל  מוצר  בלבד,  פרימיום  מוצרי  משווקת  אלמנדוס 
שוקולד ואני מחזיקים בשני מותגים בינלאומיים באופן בלעדי:
NATRA CACAO - חברה ספרדית בעלת שם באירופה ובעולם.

LUBECA - חברה גרמנית בעלת שם עולמי אשר מספקת שוקולד גורמה.

בלוקים,  מטבעות,  שונות:  בצורות  החברות  משתי  מגיעים  המוצרים 
ג׳אנדויה, פנינים ועוד מגוון רחב מאוד.

חברת אלמנדוס מתגאה בשירות אמין, אישי ואנושי, בשאיפה למצויינות 
ובמוצרים האיכותיים ביותר.

מתחייבת להמשיך לחדש, לחפש ולתת מענה, על מנת שהלקוח יקבל את 
השירות הטוב והמתאים ביותר עבורו.

טיפים  מידע,  ולקבל  שלנו  האינטרנט  באתר  לבקר  אותך  מזמינים  אנו 
ומתכונים בכתובתנו:
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// קטלוג מוצרים אלמנדוס //

תוכן ענייניםאודות אלמנדוס

חברת אלמנדוס הוקמה בשנת 2001 והינה אחת מחברות הייבוא והשיווק 
המובילות בתחום חומרי הגלם לתעשיית המזון.

רחבי  בכל  ללקוחות  שונים  פריטים  מ-300  למעלה  משווקת  אלמנדוס 
הארץ.

מלון,  בתי  מאפה,  בתי  קונדיטוריות,   - למצוא  תוכלו  לקוחותינו  בין 
מסעדות, שוקוליטיירים, בתי ספר לקונדיטוריות ועוד.

הוא  החברה  של  הדגל  מוצר  בלבד,  פרימיום  מוצרי  משווקת  אלמנדוס 
שוקולד ואני מחזיקים בשני מותגים בינלאומיים באופן בלעדי:
NATRA CACAO - חברה ספרדית בעלת שם באירופה ובעולם.

LUBECA - חברה גרמנית בעלת שם עולמי אשר מספקת שוקולד גורמה.

בלוקים,  מטבעות,  שונות:  בצורות  החברות  משתי  מגיעים  המוצרים 
ג׳אנדויה, פנינים ועוד מגוון רחב מאוד.

חברת אלמנדוס מתגאה בשירות אמין, אישי ואנושי, בשאיפה למצויינות 
ובמוצרים האיכותיים ביותר.

מתחייבת להמשיך לחדש, לחפש ולתת מענה, על מנת שהלקוח יקבל את 
השירות הטוב והמתאים ביותר עבורו.

טיפים  מידע,  ולקבל  שלנו  האינטרנט  באתר  לבקר  אותך  מזמינים  אנו 
ומתכונים בכתובתנו:
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LUBECA שוקולד

מחית נוגט
6 ק"ג

ממרח שוקולד אגוזים
6 ק"ג

שוקולד מריר מטבעות
55% / 60% / 70%     10 ק"ג

שוקולד לבן מטבעות 
10 ק"ג

שוקולד חלב מטבעות
10 ק"ג

גאיה מטבעות
4 ק"ג

בלוק מריר 55%
12.50 ק"ג

בלוק לבן
12.50 ק"ג

בלוק חלב
12.50 ק"ג

חמאת קקאו מטבעות
25 ק"ג

בלוק ג'אנדויה
12.50 ק"ג

מרציפן 65%
200 גרם

מרציפן 65%
1 ק"ג

מרציפן 33%
1 ק"ג
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// קטלוג מוצרים אלמנדוס //

תוכן ענייניםאודות אלמנדוס

חברת אלמנדוס הוקמה בשנת 2001 והינה אחת מחברות הייבוא והשיווק 
המובילות בתחום חומרי הגלם לתעשיית המזון.

רחבי  בכל  ללקוחות  שונים  פריטים  מ-300  למעלה  משווקת  אלמנדוס 
הארץ.

מלון,  בתי  מאפה,  בתי  קונדיטוריות,   - למצוא  תוכלו  לקוחותינו  בין 
מסעדות, שוקוליטיירים, בתי ספר לקונדיטוריות ועוד.

הוא  החברה  של  הדגל  מוצר  בלבד,  פרימיום  מוצרי  משווקת  אלמנדוס 
שוקולד ואני מחזיקים בשני מותגים בינלאומיים באופן בלעדי:
NATRA CACAO - חברה ספרדית בעלת שם באירופה ובעולם.

LUBECA - חברה גרמנית בעלת שם עולמי אשר מספקת שוקולד גורמה.

בלוקים,  מטבעות,  שונות:  בצורות  החברות  משתי  מגיעים  המוצרים 
ג׳אנדויה, פנינים ועוד מגוון רחב מאוד.

חברת אלמנדוס מתגאה בשירות אמין, אישי ואנושי, בשאיפה למצויינות 
ובמוצרים האיכותיים ביותר.

מתחייבת להמשיך לחדש, לחפש ולתת מענה, על מנת שהלקוח יקבל את 
השירות הטוב והמתאים ביותר עבורו.

טיפים  מידע,  ולקבל  שלנו  האינטרנט  באתר  לבקר  אותך  מזמינים  אנו 
ומתכונים בכתובתנו:
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// קטלוג מוצרים אלמנדוס //

תוכן ענייניםאודות אלמנדוס

חברת אלמנדוס הוקמה בשנת 2001 והינה אחת מחברות הייבוא והשיווק 
המובילות בתחום חומרי הגלם לתעשיית המזון.

רחבי  בכל  ללקוחות  שונים  פריטים  מ-300  למעלה  משווקת  אלמנדוס 
הארץ.

מלון,  בתי  מאפה,  בתי  קונדיטוריות,   - למצוא  תוכלו  לקוחותינו  בין 
מסעדות, שוקוליטיירים, בתי ספר לקונדיטוריות ועוד.

הוא  החברה  של  הדגל  מוצר  בלבד,  פרימיום  מוצרי  משווקת  אלמנדוס 
שוקולד ואני מחזיקים בשני מותגים בינלאומיים באופן בלעדי:
NATRA CACAO - חברה ספרדית בעלת שם באירופה ובעולם.

LUBECA - חברה גרמנית בעלת שם עולמי אשר מספקת שוקולד גורמה.

בלוקים,  מטבעות,  שונות:  בצורות  החברות  משתי  מגיעים  המוצרים 
ג׳אנדויה, פנינים ועוד מגוון רחב מאוד.

חברת אלמנדוס מתגאה בשירות אמין, אישי ואנושי, בשאיפה למצויינות 
ובמוצרים האיכותיים ביותר.

מתחייבת להמשיך לחדש, לחפש ולתת מענה, על מנת שהלקוח יקבל את 
השירות הטוב והמתאים ביותר עבורו.

טיפים  מידע,  ולקבל  שלנו  האינטרנט  באתר  לבקר  אותך  מזמינים  אנו 
ומתכונים בכתובתנו:
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LUBECA שוקולד

מחית נוגט
6 ק"ג

ממרח שוקולד אגוזים
6 ק"ג

שוקולד מריר מטבעות
55% / 60% / 70%     10 ק"ג

שוקולד לבן מטבעות 
10 ק"ג

שוקולד חלב מטבעות
10 ק"ג

גאיה מטבעות
4 ק"ג

בלוק מריר 55%
12.50 ק"ג

בלוק לבן
12.50 ק"ג

בלוק חלב
12.50 ק"ג

חמאת קקאו מטבעות
25 ק"ג

בלוק ג'אנדויה
12.50 ק"ג

מרציפן 65%
200 גרם

מרציפן 65%
1 ק"ג

מרציפן 33%
1 ק"ג
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// קטלוג מוצרים אלמנדוס //

תוכן ענייניםאודות אלמנדוס

חברת אלמנדוס הוקמה בשנת 2001 והינה אחת מחברות הייבוא והשיווק 
המובילות בתחום חומרי הגלם לתעשיית המזון.

רחבי  בכל  ללקוחות  שונים  פריטים  מ-300  למעלה  משווקת  אלמנדוס 
הארץ.

מלון,  בתי  מאפה,  בתי  קונדיטוריות,   - למצוא  תוכלו  לקוחותינו  בין 
מסעדות, שוקוליטיירים, בתי ספר לקונדיטוריות ועוד.

הוא  החברה  של  הדגל  מוצר  בלבד,  פרימיום  מוצרי  משווקת  אלמנדוס 
שוקולד ואני מחזיקים בשני מותגים בינלאומיים באופן בלעדי:
NATRA CACAO - חברה ספרדית בעלת שם באירופה ובעולם.

LUBECA - חברה גרמנית בעלת שם עולמי אשר מספקת שוקולד גורמה.

בלוקים,  מטבעות,  שונות:  בצורות  החברות  משתי  מגיעים  המוצרים 
ג׳אנדויה, פנינים ועוד מגוון רחב מאוד.

חברת אלמנדוס מתגאה בשירות אמין, אישי ואנושי, בשאיפה למצויינות 
ובמוצרים האיכותיים ביותר.

מתחייבת להמשיך לחדש, לחפש ולתת מענה, על מנת שהלקוח יקבל את 
השירות הטוב והמתאים ביותר עבורו.

טיפים  מידע,  ולקבל  שלנו  האינטרנט  באתר  לבקר  אותך  מזמינים  אנו 
ומתכונים בכתובתנו:
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// קטלוג מוצרים אלמנדוס //

תוכן ענייניםאודות אלמנדוס

חברת אלמנדוס הוקמה בשנת 2001 והינה אחת מחברות הייבוא והשיווק 
המובילות בתחום חומרי הגלם לתעשיית המזון.

רחבי  בכל  ללקוחות  שונים  פריטים  מ-300  למעלה  משווקת  אלמנדוס 
הארץ.

מלון,  בתי  מאפה,  בתי  קונדיטוריות,   - למצוא  תוכלו  לקוחותינו  בין 
מסעדות, שוקוליטיירים, בתי ספר לקונדיטוריות ועוד.

הוא  החברה  של  הדגל  מוצר  בלבד,  פרימיום  מוצרי  משווקת  אלמנדוס 
שוקולד ואני מחזיקים בשני מותגים בינלאומיים באופן בלעדי:
NATRA CACAO - חברה ספרדית בעלת שם באירופה ובעולם.

LUBECA - חברה גרמנית בעלת שם עולמי אשר מספקת שוקולד גורמה.

בלוקים,  מטבעות,  שונות:  בצורות  החברות  משתי  מגיעים  המוצרים 
ג׳אנדויה, פנינים ועוד מגוון רחב מאוד.

חברת אלמנדוס מתגאה בשירות אמין, אישי ואנושי, בשאיפה למצויינות 
ובמוצרים האיכותיים ביותר.

מתחייבת להמשיך לחדש, לחפש ולתת מענה, על מנת שהלקוח יקבל את 
השירות הטוב והמתאים ביותר עבורו.

טיפים  מידע,  ולקבל  שלנו  האינטרנט  באתר  לבקר  אותך  מזמינים  אנו 
ומתכונים בכתובתנו:
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LUBECA שוקולד

מחית נוגט
6 ק"ג

ממרח שוקולד אגוזים
6 ק"ג

שוקולד מריר מטבעות
55% / 60% / 70%     10 ק"ג

שוקולד לבן מטבעות 
10 ק"ג

שוקולד חלב מטבעות
10 ק"ג

גאיה מטבעות
4 ק"ג

בלוק מריר 55%
12.50 ק"ג

בלוק לבן
12.50 ק"ג

בלוק חלב
12.50 ק"ג

חמאת קקאו מטבעות
25 ק"ג

בלוק ג'אנדויה
12.50 ק"ג

מרציפן 65%
200 גרם

מרציפן 65%
1 ק"ג

מרציפן 33%
1 ק"ג

RATZEBURG - שוקולד מריר 70% מטבעות
1/2.5/10 ק"ג

RATZEBURG - שוקולד מריר 70% מטבעות
1/2.5/10 ק"ג

RATZEBURG - שוקולד מריר 70% מטבעות
1/2.5/10 ק"ג
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// קטלוג מוצרים אלמנדוס //

תוכן ענייניםאודות אלמנדוס

חברת אלמנדוס הוקמה בשנת 2001 והינה אחת מחברות הייבוא והשיווק 
המובילות בתחום חומרי הגלם לתעשיית המזון.
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הוא  החברה  של  הדגל  מוצר  בלבד,  פרימיום  מוצרי  משווקת  אלמנדוס 
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LUBECA - חברה גרמנית בעלת שם עולמי אשר מספקת שוקולד גורמה.
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ג׳אנדויה, פנינים ועוד מגוון רחב מאוד.

חברת אלמנדוס מתגאה בשירות אמין, אישי ואנושי, בשאיפה למצויינות 
ובמוצרים האיכותיים ביותר.

מתחייבת להמשיך לחדש, לחפש ולתת מענה, על מנת שהלקוח יקבל את 
השירות הטוב והמתאים ביותר עבורו.

טיפים  מידע,  ולקבל  שלנו  האינטרנט  באתר  לבקר  אותך  מזמינים  אנו 
ומתכונים בכתובתנו:
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תוכן ענייניםאודות אלמנדוס
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בלוקים,  מטבעות,  שונות:  בצורות  החברות  משתי  מגיעים  המוצרים 
ג׳אנדויה, פנינים ועוד מגוון רחב מאוד.

חברת אלמנדוס מתגאה בשירות אמין, אישי ואנושי, בשאיפה למצויינות 
ובמוצרים האיכותיים ביותר.

מתחייבת להמשיך לחדש, לחפש ולתת מענה, על מנת שהלקוח יקבל את 
השירות הטוב והמתאים ביותר עבורו.

טיפים  מידע,  ולקבל  שלנו  האינטרנט  באתר  לבקר  אותך  מזמינים  אנו 
ומתכונים בכתובתנו:
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ממרח שוקולד אגוזים
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שוקולד מריר מטבעות
55% / 60% / 70%     10 ק"ג

שוקולד לבן מטבעות 
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שוקולד חלב מטבעות
10 ק"ג

גאיה מטבעות
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בלוק מריר 55%
12.50 ק"ג

בלוק לבן
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בלוק חלב
12.50 ק"ג

חמאת קקאו מטבעות
25 ק"ג

בלוק ג'אנדויה
12.50 ק"ג

מרציפן 65%
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מרציפן 33%
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LUBECA - חברה גרמנית בעלת שם עולמי אשר מספקת שוקולד גורמה.

בלוקים,  מטבעות,  שונות:  בצורות  החברות  משתי  מגיעים  המוצרים 
ג׳אנדויה, פנינים ועוד מגוון רחב מאוד.

חברת אלמנדוס מתגאה בשירות אמין, אישי ואנושי, בשאיפה למצויינות 
ובמוצרים האיכותיים ביותר.

מתחייבת להמשיך לחדש, לחפש ולתת מענה, על מנת שהלקוח יקבל את 
השירות הטוב והמתאים ביותר עבורו.

טיפים  מידע,  ולקבל  שלנו  האינטרנט  באתר  לבקר  אותך  מזמינים  אנו 
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// קטלוג מוצרים אלמנדוס //

תוכן ענייניםאודות אלמנדוס

חברת אלמנדוס הוקמה בשנת 2001 והינה אחת מחברות הייבוא והשיווק 
המובילות בתחום חומרי הגלם לתעשיית המזון.

רחבי  בכל  ללקוחות  שונים  פריטים  מ-300  למעלה  משווקת  אלמנדוס 
הארץ.

מלון,  בתי  מאפה,  בתי  קונדיטוריות,   - למצוא  תוכלו  לקוחותינו  בין 
מסעדות, שוקוליטיירים, בתי ספר לקונדיטוריות ועוד.

הוא  החברה  של  הדגל  מוצר  בלבד,  פרימיום  מוצרי  משווקת  אלמנדוס 
שוקולד ואני מחזיקים בשני מותגים בינלאומיים באופן בלעדי:
NATRA CACAO - חברה ספרדית בעלת שם באירופה ובעולם.
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ג׳אנדויה, פנינים ועוד מגוון רחב מאוד.

חברת אלמנדוס מתגאה בשירות אמין, אישי ואנושי, בשאיפה למצויינות 
ובמוצרים האיכותיים ביותר.

מתחייבת להמשיך לחדש, לחפש ולתת מענה, על מנת שהלקוח יקבל את 
השירות הטוב והמתאים ביותר עבורו.
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חברת אלמנדוס מתגאה בשירות אמין, אישי ואנושי, בשאיפה למצויינות 
ובמוצרים האיכותיים ביותר.

מתחייבת להמשיך לחדש, לחפש ולתת מענה, על מנת שהלקוח יקבל את 
השירות הטוב והמתאים ביותר עבורו.

טיפים  מידע,  ולקבל  שלנו  האינטרנט  באתר  לבקר  אותך  מזמינים  אנו 
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תוכן ענייניםאודות אלמנדוס

חברת אלמנדוס הוקמה בשנת 2001 והינה אחת מחברות הייבוא והשיווק 
המובילות בתחום חומרי הגלם לתעשיית המזון.

רחבי  בכל  ללקוחות  שונים  פריטים  מ-300  למעלה  משווקת  אלמנדוס 
הארץ.

מלון,  בתי  מאפה,  בתי  קונדיטוריות,   - למצוא  תוכלו  לקוחותינו  בין 
מסעדות, שוקוליטיירים, בתי ספר לקונדיטוריות ועוד.

הוא  החברה  של  הדגל  מוצר  בלבד,  פרימיום  מוצרי  משווקת  אלמנדוס 
שוקולד ואני מחזיקים בשני מותגים בינלאומיים באופן בלעדי:
NATRA CACAO - חברה ספרדית בעלת שם באירופה ובעולם.

LUBECA - חברה גרמנית בעלת שם עולמי אשר מספקת שוקולד גורמה.

בלוקים,  מטבעות,  שונות:  בצורות  החברות  משתי  מגיעים  המוצרים 
ג׳אנדויה, פנינים ועוד מגוון רחב מאוד.

חברת אלמנדוס מתגאה בשירות אמין, אישי ואנושי, בשאיפה למצויינות 
ובמוצרים האיכותיים ביותר.

מתחייבת להמשיך לחדש, לחפש ולתת מענה, על מנת שהלקוח יקבל את 
השירות הטוב והמתאים ביותר עבורו.

טיפים  מידע,  ולקבל  שלנו  האינטרנט  באתר  לבקר  אותך  מזמינים  אנו 
ומתכונים בכתובתנו:
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LUBECA שוקולד

מחית נוגט
6 ק"ג

ממרח שוקולד אגוזים
6 ק"ג

שוקולד מריר מטבעות
55% / 60% / 70%     10 ק"ג

שוקולד לבן מטבעות 
10 ק"ג

שוקולד חלב מטבעות
10 ק"ג

גאיה מטבעות
4 ק"ג

בלוק מריר 55%
12.50 ק"ג

בלוק לבן
12.50 ק"ג

בלוק חלב
12.50 ק"ג

חמאת קקאו מטבעות
25 ק"ג

בלוק ג'אנדויה
12.50 ק"ג

מרציפן 65%
200 גרם

מרציפן 65%
1 ק"ג

מרציפן 33%
1 ק"ג

RATZEBURG - שוקולד מריר 70% מטבעות
1/2.5/10 ק"ג

RATZEBURG - שוקולד מריר 70% מטבעות
1/2.5/10 ק"ג

RATZEBURG - שוקולד מריר 70% מטבעות
1/2.5/10 ק"ג
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// קטלוג מוצרים אלמנדוס //

תוכן ענייניםאודות אלמנדוס

חברת אלמנדוס הוקמה בשנת 2001 והינה אחת מחברות הייבוא והשיווק 
המובילות בתחום חומרי הגלם לתעשיית המזון.

רחבי  בכל  ללקוחות  שונים  פריטים  מ-300  למעלה  משווקת  אלמנדוס 
הארץ.

מלון,  בתי  מאפה,  בתי  קונדיטוריות,   - למצוא  תוכלו  לקוחותינו  בין 
מסעדות, שוקוליטיירים, בתי ספר לקונדיטוריות ועוד.

הוא  החברה  של  הדגל  מוצר  בלבד,  פרימיום  מוצרי  משווקת  אלמנדוס 
שוקולד ואני מחזיקים בשני מותגים בינלאומיים באופן בלעדי:
NATRA CACAO - חברה ספרדית בעלת שם באירופה ובעולם.

LUBECA - חברה גרמנית בעלת שם עולמי אשר מספקת שוקולד גורמה.

בלוקים,  מטבעות,  שונות:  בצורות  החברות  משתי  מגיעים  המוצרים 
ג׳אנדויה, פנינים ועוד מגוון רחב מאוד.

חברת אלמנדוס מתגאה בשירות אמין, אישי ואנושי, בשאיפה למצויינות 
ובמוצרים האיכותיים ביותר.

מתחייבת להמשיך לחדש, לחפש ולתת מענה, על מנת שהלקוח יקבל את 
השירות הטוב והמתאים ביותר עבורו.

טיפים  מידע,  ולקבל  שלנו  האינטרנט  באתר  לבקר  אותך  מזמינים  אנו 
ומתכונים בכתובתנו:
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// קטלוג מוצרים אלמנדוס //

תוכן ענייניםאודות אלמנדוס

חברת אלמנדוס הוקמה בשנת 2001 והינה אחת מחברות הייבוא והשיווק 
המובילות בתחום חומרי הגלם לתעשיית המזון.

רחבי  בכל  ללקוחות  שונים  פריטים  מ-300  למעלה  משווקת  אלמנדוס 
הארץ.

מלון,  בתי  מאפה,  בתי  קונדיטוריות,   - למצוא  תוכלו  לקוחותינו  בין 
מסעדות, שוקוליטיירים, בתי ספר לקונדיטוריות ועוד.

הוא  החברה  של  הדגל  מוצר  בלבד,  פרימיום  מוצרי  משווקת  אלמנדוס 
שוקולד ואני מחזיקים בשני מותגים בינלאומיים באופן בלעדי:
NATRA CACAO - חברה ספרדית בעלת שם באירופה ובעולם.

LUBECA - חברה גרמנית בעלת שם עולמי אשר מספקת שוקולד גורמה.

בלוקים,  מטבעות,  שונות:  בצורות  החברות  משתי  מגיעים  המוצרים 
ג׳אנדויה, פנינים ועוד מגוון רחב מאוד.

חברת אלמנדוס מתגאה בשירות אמין, אישי ואנושי, בשאיפה למצויינות 
ובמוצרים האיכותיים ביותר.

מתחייבת להמשיך לחדש, לחפש ולתת מענה, על מנת שהלקוח יקבל את 
השירות הטוב והמתאים ביותר עבורו.

טיפים  מידע,  ולקבל  שלנו  האינטרנט  באתר  לבקר  אותך  מזמינים  אנו 
ומתכונים בכתובתנו:
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LUBECA שוקולד

מחית נוגט
6 ק"ג

ממרח שוקולד אגוזים
6 ק"ג

שוקולד מריר מטבעות
55% / 60% / 70%     10 ק"ג

שוקולד לבן מטבעות 
10 ק"ג

שוקולד חלב מטבעות
10 ק"ג

גאיה מטבעות
4 ק"ג

בלוק מריר 55%
12.50 ק"ג

בלוק לבן
12.50 ק"ג

בלוק חלב
12.50 ק"ג

חמאת קקאו מטבעות
25 ק"ג

בלוק ג'אנדויה
12.50 ק"ג

מרציפן 65%
200 גרם

מרציפן 65%
1 ק"ג

מרציפן 33%
1 ק"ג
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// קטלוג מוצרים אלמנדוס //

תוכן ענייניםאודות אלמנדוס

חברת אלמנדוס הוקמה בשנת 2001 והינה אחת מחברות הייבוא והשיווק 
המובילות בתחום חומרי הגלם לתעשיית המזון.

רחבי  בכל  ללקוחות  שונים  פריטים  מ-300  למעלה  משווקת  אלמנדוס 
הארץ.

מלון,  בתי  מאפה,  בתי  קונדיטוריות,   - למצוא  תוכלו  לקוחותינו  בין 
מסעדות, שוקוליטיירים, בתי ספר לקונדיטוריות ועוד.

הוא  החברה  של  הדגל  מוצר  בלבד,  פרימיום  מוצרי  משווקת  אלמנדוס 
שוקולד ואני מחזיקים בשני מותגים בינלאומיים באופן בלעדי:
NATRA CACAO - חברה ספרדית בעלת שם באירופה ובעולם.

LUBECA - חברה גרמנית בעלת שם עולמי אשר מספקת שוקולד גורמה.

בלוקים,  מטבעות,  שונות:  בצורות  החברות  משתי  מגיעים  המוצרים 
ג׳אנדויה, פנינים ועוד מגוון רחב מאוד.

חברת אלמנדוס מתגאה בשירות אמין, אישי ואנושי, בשאיפה למצויינות 
ובמוצרים האיכותיים ביותר.

מתחייבת להמשיך לחדש, לחפש ולתת מענה, על מנת שהלקוח יקבל את 
השירות הטוב והמתאים ביותר עבורו.

טיפים  מידע,  ולקבל  שלנו  האינטרנט  באתר  לבקר  אותך  מזמינים  אנו 
ומתכונים בכתובתנו:
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// קטלוג מוצרים אלמנדוס //

תוכן ענייניםאודות אלמנדוס

חברת אלמנדוס הוקמה בשנת 2001 והינה אחת מחברות הייבוא והשיווק 
המובילות בתחום חומרי הגלם לתעשיית המזון.

רחבי  בכל  ללקוחות  שונים  פריטים  מ-300  למעלה  משווקת  אלמנדוס 
הארץ.

מלון,  בתי  מאפה,  בתי  קונדיטוריות,   - למצוא  תוכלו  לקוחותינו  בין 
מסעדות, שוקוליטיירים, בתי ספר לקונדיטוריות ועוד.

הוא  החברה  של  הדגל  מוצר  בלבד,  פרימיום  מוצרי  משווקת  אלמנדוס 
שוקולד ואני מחזיקים בשני מותגים בינלאומיים באופן בלעדי:
NATRA CACAO - חברה ספרדית בעלת שם באירופה ובעולם.

LUBECA - חברה גרמנית בעלת שם עולמי אשר מספקת שוקולד גורמה.

בלוקים,  מטבעות,  שונות:  בצורות  החברות  משתי  מגיעים  המוצרים 
ג׳אנדויה, פנינים ועוד מגוון רחב מאוד.

חברת אלמנדוס מתגאה בשירות אמין, אישי ואנושי, בשאיפה למצויינות 
ובמוצרים האיכותיים ביותר.

מתחייבת להמשיך לחדש, לחפש ולתת מענה, על מנת שהלקוח יקבל את 
השירות הטוב והמתאים ביותר עבורו.

טיפים  מידע,  ולקבל  שלנו  האינטרנט  באתר  לבקר  אותך  מזמינים  אנו 
ומתכונים בכתובתנו:
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LUBECA שוקולד

מחית נוגט
6 ק"ג

ממרח שוקולד אגוזים
6 ק"ג

שוקולד מריר מטבעות
55% / 60% / 70%     10 ק"ג

שוקולד לבן מטבעות 
10 ק"ג

שוקולד חלב מטבעות
10 ק"ג

גאיה מטבעות
4 ק"ג

בלוק מריר 55%
12.50 ק"ג

בלוק לבן
12.50 ק"ג

בלוק חלב
12.50 ק"ג

חמאת קקאו מטבעות
25 ק"ג

בלוק ג'אנדויה
12.50 ק"ג

מרציפן 65%
200 גרם

מרציפן 65%
1 ק"ג

מרציפן 33%
1 ק"ג
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// קטלוג מוצרים אלמנדוס //

תוכן ענייניםאודות אלמנדוס

חברת אלמנדוס הוקמה בשנת 2001 והינה אחת מחברות הייבוא והשיווק 
המובילות בתחום חומרי הגלם לתעשיית המזון.

רחבי  בכל  ללקוחות  שונים  פריטים  מ-300  למעלה  משווקת  אלמנדוס 
הארץ.

מלון,  בתי  מאפה,  בתי  קונדיטוריות,   - למצוא  תוכלו  לקוחותינו  בין 
מסעדות, שוקוליטיירים, בתי ספר לקונדיטוריות ועוד.

הוא  החברה  של  הדגל  מוצר  בלבד,  פרימיום  מוצרי  משווקת  אלמנדוס 
שוקולד ואני מחזיקים בשני מותגים בינלאומיים באופן בלעדי:
NATRA CACAO - חברה ספרדית בעלת שם באירופה ובעולם.

LUBECA - חברה גרמנית בעלת שם עולמי אשר מספקת שוקולד גורמה.

בלוקים,  מטבעות,  שונות:  בצורות  החברות  משתי  מגיעים  המוצרים 
ג׳אנדויה, פנינים ועוד מגוון רחב מאוד.

חברת אלמנדוס מתגאה בשירות אמין, אישי ואנושי, בשאיפה למצויינות 
ובמוצרים האיכותיים ביותר.

מתחייבת להמשיך לחדש, לחפש ולתת מענה, על מנת שהלקוח יקבל את 
השירות הטוב והמתאים ביותר עבורו.

טיפים  מידע,  ולקבל  שלנו  האינטרנט  באתר  לבקר  אותך  מזמינים  אנו 
ומתכונים בכתובתנו:
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// קטלוג מוצרים אלמנדוס //

תוכן ענייניםאודות אלמנדוס

חברת אלמנדוס הוקמה בשנת 2001 והינה אחת מחברות הייבוא והשיווק 
המובילות בתחום חומרי הגלם לתעשיית המזון.

רחבי  בכל  ללקוחות  שונים  פריטים  מ-300  למעלה  משווקת  אלמנדוס 
הארץ.

מלון,  בתי  מאפה,  בתי  קונדיטוריות,   - למצוא  תוכלו  לקוחותינו  בין 
מסעדות, שוקוליטיירים, בתי ספר לקונדיטוריות ועוד.

הוא  החברה  של  הדגל  מוצר  בלבד,  פרימיום  מוצרי  משווקת  אלמנדוס 
שוקולד ואני מחזיקים בשני מותגים בינלאומיים באופן בלעדי:
NATRA CACAO - חברה ספרדית בעלת שם באירופה ובעולם.

LUBECA - חברה גרמנית בעלת שם עולמי אשר מספקת שוקולד גורמה.

בלוקים,  מטבעות,  שונות:  בצורות  החברות  משתי  מגיעים  המוצרים 
ג׳אנדויה, פנינים ועוד מגוון רחב מאוד.

חברת אלמנדוס מתגאה בשירות אמין, אישי ואנושי, בשאיפה למצויינות 
ובמוצרים האיכותיים ביותר.

מתחייבת להמשיך לחדש, לחפש ולתת מענה, על מנת שהלקוח יקבל את 
השירות הטוב והמתאים ביותר עבורו.

טיפים  מידע,  ולקבל  שלנו  האינטרנט  באתר  לבקר  אותך  מזמינים  אנו 
ומתכונים בכתובתנו:
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LUBECA שוקולד

מחית נוגט
6 ק"ג

ממרח שוקולד אגוזים
6 ק"ג

שוקולד מריר מטבעות
55% / 60% / 70%     10 ק"ג

שוקולד לבן מטבעות 
10 ק"ג

שוקולד חלב מטבעות
10 ק"ג

גאיה מטבעות
4 ק"ג

בלוק מריר 55%
12.50 ק"ג

בלוק לבן
12.50 ק"ג

בלוק חלב
12.50 ק"ג

חמאת קקאו מטבעות
25 ק"ג

בלוק ג'אנדויה
12.50 ק"ג

מרציפן 65%
200 גרם

מרציפן 65%
1 ק"ג

מרציפן 33%
1 ק"ג

RATZEBURG - שוקולד מריר 70% מטבעות
1/2.5/10 ק"ג

RATZEBURG - שוקולד מריר 70% מטבעות
1/2.5/10 ק"ג

RATZEBURG - שוקולד מריר 70% מטבעות
1/2.5/10 ק"ג
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// קטלוג מוצרים אלמנדוס //

תוכן ענייניםאודות אלמנדוס

חברת אלמנדוס הוקמה בשנת 2001 והינה אחת מחברות הייבוא והשיווק 
המובילות בתחום חומרי הגלם לתעשיית המזון.

רחבי  בכל  ללקוחות  שונים  פריטים  מ-300  למעלה  משווקת  אלמנדוס 
הארץ.

מלון,  בתי  מאפה,  בתי  קונדיטוריות,   - למצוא  תוכלו  לקוחותינו  בין 
מסעדות, שוקוליטיירים, בתי ספר לקונדיטוריות ועוד.

הוא  החברה  של  הדגל  מוצר  בלבד,  פרימיום  מוצרי  משווקת  אלמנדוס 
שוקולד ואני מחזיקים בשני מותגים בינלאומיים באופן בלעדי:
NATRA CACAO - חברה ספרדית בעלת שם באירופה ובעולם.

LUBECA - חברה גרמנית בעלת שם עולמי אשר מספקת שוקולד גורמה.

בלוקים,  מטבעות,  שונות:  בצורות  החברות  משתי  מגיעים  המוצרים 
ג׳אנדויה, פנינים ועוד מגוון רחב מאוד.

חברת אלמנדוס מתגאה בשירות אמין, אישי ואנושי, בשאיפה למצויינות 
ובמוצרים האיכותיים ביותר.

מתחייבת להמשיך לחדש, לחפש ולתת מענה, על מנת שהלקוח יקבל את 
השירות הטוב והמתאים ביותר עבורו.

טיפים  מידע,  ולקבל  שלנו  האינטרנט  באתר  לבקר  אותך  מזמינים  אנו 
ומתכונים בכתובתנו:
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// קטלוג מוצרים אלמנדוס //

תוכן ענייניםאודות אלמנדוס

חברת אלמנדוס הוקמה בשנת 2001 והינה אחת מחברות הייבוא והשיווק 
המובילות בתחום חומרי הגלם לתעשיית המזון.

רחבי  בכל  ללקוחות  שונים  פריטים  מ-300  למעלה  משווקת  אלמנדוס 
הארץ.

מלון,  בתי  מאפה,  בתי  קונדיטוריות,   - למצוא  תוכלו  לקוחותינו  בין 
מסעדות, שוקוליטיירים, בתי ספר לקונדיטוריות ועוד.

הוא  החברה  של  הדגל  מוצר  בלבד,  פרימיום  מוצרי  משווקת  אלמנדוס 
שוקולד ואני מחזיקים בשני מותגים בינלאומיים באופן בלעדי:
NATRA CACAO - חברה ספרדית בעלת שם באירופה ובעולם.

LUBECA - חברה גרמנית בעלת שם עולמי אשר מספקת שוקולד גורמה.

בלוקים,  מטבעות,  שונות:  בצורות  החברות  משתי  מגיעים  המוצרים 
ג׳אנדויה, פנינים ועוד מגוון רחב מאוד.

חברת אלמנדוס מתגאה בשירות אמין, אישי ואנושי, בשאיפה למצויינות 
ובמוצרים האיכותיים ביותר.

מתחייבת להמשיך לחדש, לחפש ולתת מענה, על מנת שהלקוח יקבל את 
השירות הטוב והמתאים ביותר עבורו.

טיפים  מידע,  ולקבל  שלנו  האינטרנט  באתר  לבקר  אותך  מזמינים  אנו 
ומתכונים בכתובתנו:
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LUBECA שוקולד

מחית נוגט
6 ק"ג

ממרח שוקולד אגוזים
6 ק"ג

שוקולד מריר מטבעות
55% / 60% / 70%     10 ק"ג

שוקולד לבן מטבעות 
10 ק"ג

שוקולד חלב מטבעות
10 ק"ג

גאיה מטבעות
4 ק"ג

בלוק מריר 55%
12.50 ק"ג

בלוק לבן
12.50 ק"ג

בלוק חלב
12.50 ק"ג

חמאת קקאו מטבעות
25 ק"ג

בלוק ג'אנדויה
12.50 ק"ג

מרציפן 65%
200 גרם

מרציפן 65%
1 ק"ג

מרציפן 33%
1 ק"ג
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// קטלוג מוצרים אלמנדוס //

תוכן ענייניםאודות אלמנדוס

חברת אלמנדוס הוקמה בשנת 2001 והינה אחת מחברות הייבוא והשיווק 
המובילות בתחום חומרי הגלם לתעשיית המזון.

רחבי  בכל  ללקוחות  שונים  פריטים  מ-300  למעלה  משווקת  אלמנדוס 
הארץ.

מלון,  בתי  מאפה,  בתי  קונדיטוריות,   - למצוא  תוכלו  לקוחותינו  בין 
מסעדות, שוקוליטיירים, בתי ספר לקונדיטוריות ועוד.

הוא  החברה  של  הדגל  מוצר  בלבד,  פרימיום  מוצרי  משווקת  אלמנדוס 
שוקולד ואני מחזיקים בשני מותגים בינלאומיים באופן בלעדי:
NATRA CACAO - חברה ספרדית בעלת שם באירופה ובעולם.

LUBECA - חברה גרמנית בעלת שם עולמי אשר מספקת שוקולד גורמה.

בלוקים,  מטבעות,  שונות:  בצורות  החברות  משתי  מגיעים  המוצרים 
ג׳אנדויה, פנינים ועוד מגוון רחב מאוד.

חברת אלמנדוס מתגאה בשירות אמין, אישי ואנושי, בשאיפה למצויינות 
ובמוצרים האיכותיים ביותר.

מתחייבת להמשיך לחדש, לחפש ולתת מענה, על מנת שהלקוח יקבל את 
השירות הטוב והמתאים ביותר עבורו.

טיפים  מידע,  ולקבל  שלנו  האינטרנט  באתר  לבקר  אותך  מזמינים  אנו 
ומתכונים בכתובתנו:
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// קטלוג מוצרים אלמנדוס //

תוכן ענייניםאודות אלמנדוס

חברת אלמנדוס הוקמה בשנת 2001 והינה אחת מחברות הייבוא והשיווק 
המובילות בתחום חומרי הגלם לתעשיית המזון.

רחבי  בכל  ללקוחות  שונים  פריטים  מ-300  למעלה  משווקת  אלמנדוס 
הארץ.

מלון,  בתי  מאפה,  בתי  קונדיטוריות,   - למצוא  תוכלו  לקוחותינו  בין 
מסעדות, שוקוליטיירים, בתי ספר לקונדיטוריות ועוד.

הוא  החברה  של  הדגל  מוצר  בלבד,  פרימיום  מוצרי  משווקת  אלמנדוס 
שוקולד ואני מחזיקים בשני מותגים בינלאומיים באופן בלעדי:
NATRA CACAO - חברה ספרדית בעלת שם באירופה ובעולם.

LUBECA - חברה גרמנית בעלת שם עולמי אשר מספקת שוקולד גורמה.

בלוקים,  מטבעות,  שונות:  בצורות  החברות  משתי  מגיעים  המוצרים 
ג׳אנדויה, פנינים ועוד מגוון רחב מאוד.

חברת אלמנדוס מתגאה בשירות אמין, אישי ואנושי, בשאיפה למצויינות 
ובמוצרים האיכותיים ביותר.

מתחייבת להמשיך לחדש, לחפש ולתת מענה, על מנת שהלקוח יקבל את 
השירות הטוב והמתאים ביותר עבורו.

טיפים  מידע,  ולקבל  שלנו  האינטרנט  באתר  לבקר  אותך  מזמינים  אנו 
ומתכונים בכתובתנו:
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LUBECA שוקולד

מחית נוגט
6 ק"ג

ממרח שוקולד אגוזים
6 ק"ג

שוקולד מריר מטבעות
55% / 60% / 70%     10 ק"ג

שוקולד לבן מטבעות 
10 ק"ג

שוקולד חלב מטבעות
10 ק"ג

גאיה מטבעות
4 ק"ג

בלוק מריר 55%
12.50 ק"ג

בלוק לבן
12.50 ק"ג

בלוק חלב
12.50 ק"ג

חמאת קקאו מטבעות
25 ק"ג

בלוק ג'אנדויה
12.50 ק"ג

מרציפן 65%
200 גרם

מרציפן 65%
1 ק"ג

מרציפן 33%
1 ק"ג
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// קטלוג מוצרים אלמנדוס //

תוכן ענייניםאודות אלמנדוס

חברת אלמנדוס הוקמה בשנת 2001 והינה אחת מחברות הייבוא והשיווק 
המובילות בתחום חומרי הגלם לתעשיית המזון.

רחבי  בכל  ללקוחות  שונים  פריטים  מ-300  למעלה  משווקת  אלמנדוס 
הארץ.

מלון,  בתי  מאפה,  בתי  קונדיטוריות,   - למצוא  תוכלו  לקוחותינו  בין 
מסעדות, שוקוליטיירים, בתי ספר לקונדיטוריות ועוד.

הוא  החברה  של  הדגל  מוצר  בלבד,  פרימיום  מוצרי  משווקת  אלמנדוס 
שוקולד ואני מחזיקים בשני מותגים בינלאומיים באופן בלעדי:
NATRA CACAO - חברה ספרדית בעלת שם באירופה ובעולם.

LUBECA - חברה גרמנית בעלת שם עולמי אשר מספקת שוקולד גורמה.

בלוקים,  מטבעות,  שונות:  בצורות  החברות  משתי  מגיעים  המוצרים 
ג׳אנדויה, פנינים ועוד מגוון רחב מאוד.

חברת אלמנדוס מתגאה בשירות אמין, אישי ואנושי, בשאיפה למצויינות 
ובמוצרים האיכותיים ביותר.

מתחייבת להמשיך לחדש, לחפש ולתת מענה, על מנת שהלקוח יקבל את 
השירות הטוב והמתאים ביותר עבורו.

טיפים  מידע,  ולקבל  שלנו  האינטרנט  באתר  לבקר  אותך  מזמינים  אנו 
ומתכונים בכתובתנו:
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// קטלוג מוצרים אלמנדוס //

תוכן ענייניםאודות אלמנדוס

חברת אלמנדוס הוקמה בשנת 2001 והינה אחת מחברות הייבוא והשיווק 
המובילות בתחום חומרי הגלם לתעשיית המזון.

רחבי  בכל  ללקוחות  שונים  פריטים  מ-300  למעלה  משווקת  אלמנדוס 
הארץ.

מלון,  בתי  מאפה,  בתי  קונדיטוריות,   - למצוא  תוכלו  לקוחותינו  בין 
מסעדות, שוקוליטיירים, בתי ספר לקונדיטוריות ועוד.

הוא  החברה  של  הדגל  מוצר  בלבד,  פרימיום  מוצרי  משווקת  אלמנדוס 
שוקולד ואני מחזיקים בשני מותגים בינלאומיים באופן בלעדי:
NATRA CACAO - חברה ספרדית בעלת שם באירופה ובעולם.

LUBECA - חברה גרמנית בעלת שם עולמי אשר מספקת שוקולד גורמה.

בלוקים,  מטבעות,  שונות:  בצורות  החברות  משתי  מגיעים  המוצרים 
ג׳אנדויה, פנינים ועוד מגוון רחב מאוד.

חברת אלמנדוס מתגאה בשירות אמין, אישי ואנושי, בשאיפה למצויינות 
ובמוצרים האיכותיים ביותר.

מתחייבת להמשיך לחדש, לחפש ולתת מענה, על מנת שהלקוח יקבל את 
השירות הטוב והמתאים ביותר עבורו.

טיפים  מידע,  ולקבל  שלנו  האינטרנט  באתר  לבקר  אותך  מזמינים  אנו 
ומתכונים בכתובתנו:
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LUBECA שוקולד

מחית נוגט
6 ק"ג

ממרח שוקולד אגוזים
6 ק"ג

שוקולד מריר מטבעות
55% / 60% / 70%     10 ק"ג

שוקולד לבן מטבעות 
10 ק"ג

שוקולד חלב מטבעות
10 ק"ג

גאיה מטבעות
4 ק"ג

בלוק מריר 55%
12.50 ק"ג

בלוק לבן
12.50 ק"ג

בלוק חלב
12.50 ק"ג

חמאת קקאו מטבעות
25 ק"ג

בלוק ג'אנדויה
12.50 ק"ג

מרציפן 65%
200 גרם

מרציפן 65%
1 ק"ג

מרציפן 33%
1 ק"ג

RATZEBURG - שוקולד מריר 70% מטבעות
1/2.5/10 ק"ג

RATZEBURG - שוקולד מריר 70% מטבעות
1/2.5/10 ק"ג

RATZEBURG - שוקולד מריר 70% מטבעות
1/2.5/10 ק"ג
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// קטלוג מוצרים אלמנדוס //

תוכן ענייניםאודות אלמנדוס

חברת אלמנדוס הוקמה בשנת 2001 והינה אחת מחברות הייבוא והשיווק 
המובילות בתחום חומרי הגלם לתעשיית המזון.

רחבי  בכל  ללקוחות  שונים  פריטים  מ-300  למעלה  משווקת  אלמנדוס 
הארץ.

מלון,  בתי  מאפה,  בתי  קונדיטוריות,   - למצוא  תוכלו  לקוחותינו  בין 
מסעדות, שוקוליטיירים, בתי ספר לקונדיטוריות ועוד.

הוא  החברה  של  הדגל  מוצר  בלבד,  פרימיום  מוצרי  משווקת  אלמנדוס 
שוקולד ואני מחזיקים בשני מותגים בינלאומיים באופן בלעדי:
NATRA CACAO - חברה ספרדית בעלת שם באירופה ובעולם.

LUBECA - חברה גרמנית בעלת שם עולמי אשר מספקת שוקולד גורמה.

בלוקים,  מטבעות,  שונות:  בצורות  החברות  משתי  מגיעים  המוצרים 
ג׳אנדויה, פנינים ועוד מגוון רחב מאוד.

חברת אלמנדוס מתגאה בשירות אמין, אישי ואנושי, בשאיפה למצויינות 
ובמוצרים האיכותיים ביותר.

מתחייבת להמשיך לחדש, לחפש ולתת מענה, על מנת שהלקוח יקבל את 
השירות הטוב והמתאים ביותר עבורו.

טיפים  מידע,  ולקבל  שלנו  האינטרנט  באתר  לבקר  אותך  מזמינים  אנו 
ומתכונים בכתובתנו:
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// קטלוג מוצרים אלמנדוס //

תוכן ענייניםאודות אלמנדוס

חברת אלמנדוס הוקמה בשנת 2001 והינה אחת מחברות הייבוא והשיווק 
המובילות בתחום חומרי הגלם לתעשיית המזון.

רחבי  בכל  ללקוחות  שונים  פריטים  מ-300  למעלה  משווקת  אלמנדוס 
הארץ.

מלון,  בתי  מאפה,  בתי  קונדיטוריות,   - למצוא  תוכלו  לקוחותינו  בין 
מסעדות, שוקוליטיירים, בתי ספר לקונדיטוריות ועוד.

הוא  החברה  של  הדגל  מוצר  בלבד,  פרימיום  מוצרי  משווקת  אלמנדוס 
שוקולד ואני מחזיקים בשני מותגים בינלאומיים באופן בלעדי:
NATRA CACAO - חברה ספרדית בעלת שם באירופה ובעולם.

LUBECA - חברה גרמנית בעלת שם עולמי אשר מספקת שוקולד גורמה.

בלוקים,  מטבעות,  שונות:  בצורות  החברות  משתי  מגיעים  המוצרים 
ג׳אנדויה, פנינים ועוד מגוון רחב מאוד.

חברת אלמנדוס מתגאה בשירות אמין, אישי ואנושי, בשאיפה למצויינות 
ובמוצרים האיכותיים ביותר.

מתחייבת להמשיך לחדש, לחפש ולתת מענה, על מנת שהלקוח יקבל את 
השירות הטוב והמתאים ביותר עבורו.

טיפים  מידע,  ולקבל  שלנו  האינטרנט  באתר  לבקר  אותך  מזמינים  אנו 
ומתכונים בכתובתנו:
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LUBECA שוקולד

מחית נוגט
6 ק"ג

ממרח שוקולד אגוזים
6 ק"ג

שוקולד מריר מטבעות
55% / 60% / 70%     10 ק"ג

שוקולד לבן מטבעות 
10 ק"ג

שוקולד חלב מטבעות
10 ק"ג

גאיה מטבעות
4 ק"ג

בלוק מריר 55%
12.50 ק"ג

בלוק לבן
12.50 ק"ג

בלוק חלב
12.50 ק"ג

חמאת קקאו מטבעות
25 ק"ג

בלוק ג'אנדויה
12.50 ק"ג

מרציפן 65%
200 גרם

מרציפן 65%
1 ק"ג

מרציפן 33%
1 ק"ג
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// קטלוג מוצרים אלמנדוס //

תוכן ענייניםאודות אלמנדוס

חברת אלמנדוס הוקמה בשנת 2001 והינה אחת מחברות הייבוא והשיווק 
המובילות בתחום חומרי הגלם לתעשיית המזון.

רחבי  בכל  ללקוחות  שונים  פריטים  מ-300  למעלה  משווקת  אלמנדוס 
הארץ.

מלון,  בתי  מאפה,  בתי  קונדיטוריות,   - למצוא  תוכלו  לקוחותינו  בין 
מסעדות, שוקוליטיירים, בתי ספר לקונדיטוריות ועוד.

הוא  החברה  של  הדגל  מוצר  בלבד,  פרימיום  מוצרי  משווקת  אלמנדוס 
שוקולד ואני מחזיקים בשני מותגים בינלאומיים באופן בלעדי:
NATRA CACAO - חברה ספרדית בעלת שם באירופה ובעולם.

LUBECA - חברה גרמנית בעלת שם עולמי אשר מספקת שוקולד גורמה.

בלוקים,  מטבעות,  שונות:  בצורות  החברות  משתי  מגיעים  המוצרים 
ג׳אנדויה, פנינים ועוד מגוון רחב מאוד.

חברת אלמנדוס מתגאה בשירות אמין, אישי ואנושי, בשאיפה למצויינות 
ובמוצרים האיכותיים ביותר.

מתחייבת להמשיך לחדש, לחפש ולתת מענה, על מנת שהלקוח יקבל את 
השירות הטוב והמתאים ביותר עבורו.

טיפים  מידע,  ולקבל  שלנו  האינטרנט  באתר  לבקר  אותך  מזמינים  אנו 
ומתכונים בכתובתנו:
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// קטלוג מוצרים אלמנדוס //

תוכן ענייניםאודות אלמנדוס

חברת אלמנדוס הוקמה בשנת 2001 והינה אחת מחברות הייבוא והשיווק 
המובילות בתחום חומרי הגלם לתעשיית המזון.

רחבי  בכל  ללקוחות  שונים  פריטים  מ-300  למעלה  משווקת  אלמנדוס 
הארץ.

מלון,  בתי  מאפה,  בתי  קונדיטוריות,   - למצוא  תוכלו  לקוחותינו  בין 
מסעדות, שוקוליטיירים, בתי ספר לקונדיטוריות ועוד.

הוא  החברה  של  הדגל  מוצר  בלבד,  פרימיום  מוצרי  משווקת  אלמנדוס 
שוקולד ואני מחזיקים בשני מותגים בינלאומיים באופן בלעדי:
NATRA CACAO - חברה ספרדית בעלת שם באירופה ובעולם.

LUBECA - חברה גרמנית בעלת שם עולמי אשר מספקת שוקולד גורמה.

בלוקים,  מטבעות,  שונות:  בצורות  החברות  משתי  מגיעים  המוצרים 
ג׳אנדויה, פנינים ועוד מגוון רחב מאוד.

חברת אלמנדוס מתגאה בשירות אמין, אישי ואנושי, בשאיפה למצויינות 
ובמוצרים האיכותיים ביותר.

מתחייבת להמשיך לחדש, לחפש ולתת מענה, על מנת שהלקוח יקבל את 
השירות הטוב והמתאים ביותר עבורו.

טיפים  מידע,  ולקבל  שלנו  האינטרנט  באתר  לבקר  אותך  מזמינים  אנו 
ומתכונים בכתובתנו:

WWW.ALMANDOS.CO.IL

lubeca שוקולד 
4

 אגוזים ושקדים
11

קטניות ותבלינים
19

קישוטים וכלים
23

פירות יבשים
27

natra שוקולד 
7

חומרי גלם לאפייה

15

22

LUBECA שוקולד

מחית נוגט
6 ק"ג

ממרח שוקולד אגוזים
6 ק"ג

שוקולד מריר מטבעות
55% / 60% / 70%     10 ק"ג

שוקולד לבן מטבעות 
10 ק"ג

שוקולד חלב מטבעות
10 ק"ג

גאיה מטבעות
4 ק"ג

בלוק מריר 55%
12.50 ק"ג

בלוק לבן
12.50 ק"ג

בלוק חלב
12.50 ק"ג

חמאת קקאו מטבעות
25 ק"ג

בלוק ג'אנדויה
12.50 ק"ג

מרציפן 65%
200 גרם

מרציפן 65%
1 ק"ג

מרציפן 33%
1 ק"ג
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// קטלוג מוצרים אלמנדוס //

תוכן ענייניםאודות אלמנדוס

חברת אלמנדוס הוקמה בשנת 2001 והינה אחת מחברות הייבוא והשיווק 
המובילות בתחום חומרי הגלם לתעשיית המזון.

רחבי  בכל  ללקוחות  שונים  פריטים  מ-300  למעלה  משווקת  אלמנדוס 
הארץ.

מלון,  בתי  מאפה,  בתי  קונדיטוריות,   - למצוא  תוכלו  לקוחותינו  בין 
מסעדות, שוקוליטיירים, בתי ספר לקונדיטוריות ועוד.

הוא  החברה  של  הדגל  מוצר  בלבד,  פרימיום  מוצרי  משווקת  אלמנדוס 
שוקולד ואני מחזיקים בשני מותגים בינלאומיים באופן בלעדי:
NATRA CACAO - חברה ספרדית בעלת שם באירופה ובעולם.

LUBECA - חברה גרמנית בעלת שם עולמי אשר מספקת שוקולד גורמה.

בלוקים,  מטבעות,  שונות:  בצורות  החברות  משתי  מגיעים  המוצרים 
ג׳אנדויה, פנינים ועוד מגוון רחב מאוד.

חברת אלמנדוס מתגאה בשירות אמין, אישי ואנושי, בשאיפה למצויינות 
ובמוצרים האיכותיים ביותר.

מתחייבת להמשיך לחדש, לחפש ולתת מענה, על מנת שהלקוח יקבל את 
השירות הטוב והמתאים ביותר עבורו.

טיפים  מידע,  ולקבל  שלנו  האינטרנט  באתר  לבקר  אותך  מזמינים  אנו 
ומתכונים בכתובתנו:
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// קטלוג מוצרים אלמנדוס //

תוכן ענייניםאודות אלמנדוס

חברת אלמנדוס הוקמה בשנת 2001 והינה אחת מחברות הייבוא והשיווק 
המובילות בתחום חומרי הגלם לתעשיית המזון.

רחבי  בכל  ללקוחות  שונים  פריטים  מ-300  למעלה  משווקת  אלמנדוס 
הארץ.

מלון,  בתי  מאפה,  בתי  קונדיטוריות,   - למצוא  תוכלו  לקוחותינו  בין 
מסעדות, שוקוליטיירים, בתי ספר לקונדיטוריות ועוד.

הוא  החברה  של  הדגל  מוצר  בלבד,  פרימיום  מוצרי  משווקת  אלמנדוס 
שוקולד ואני מחזיקים בשני מותגים בינלאומיים באופן בלעדי:
NATRA CACAO - חברה ספרדית בעלת שם באירופה ובעולם.

LUBECA - חברה גרמנית בעלת שם עולמי אשר מספקת שוקולד גורמה.

בלוקים,  מטבעות,  שונות:  בצורות  החברות  משתי  מגיעים  המוצרים 
ג׳אנדויה, פנינים ועוד מגוון רחב מאוד.

חברת אלמנדוס מתגאה בשירות אמין, אישי ואנושי, בשאיפה למצויינות 
ובמוצרים האיכותיים ביותר.

מתחייבת להמשיך לחדש, לחפש ולתת מענה, על מנת שהלקוח יקבל את 
השירות הטוב והמתאים ביותר עבורו.

טיפים  מידע,  ולקבל  שלנו  האינטרנט  באתר  לבקר  אותך  מזמינים  אנו 
ומתכונים בכתובתנו:
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LUBECA שוקולד

מחית נוגט
6 ק"ג

ממרח שוקולד אגוזים
6 ק"ג

שוקולד מריר מטבעות
55% / 60% / 70%     10 ק"ג

שוקולד לבן מטבעות 
10 ק"ג

שוקולד חלב מטבעות
10 ק"ג

גאיה מטבעות
4 ק"ג

בלוק מריר 55%
12.50 ק"ג

בלוק לבן
12.50 ק"ג

בלוק חלב
12.50 ק"ג

חמאת קקאו מטבעות
25 ק"ג

בלוק ג'אנדויה
12.50 ק"ג

מרציפן 65%
200 גרם

מרציפן 65%
1 ק"ג

מרציפן 33%
1 ק"ג

RATZEBURG - שוקולד מריר 70% מטבעות
1/2.5/10 ק"ג

RATZEBURG - שוקולד מריר 70% מטבעות
1/2.5/10 ק"ג

RATZEBURG - שוקולד מריר 70% מטבעות
1/2.5/10 ק"ג
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// קטלוג מוצרים אלמנדוס //

תוכן ענייניםאודות אלמנדוס

חברת אלמנדוס הוקמה בשנת 2001 והינה אחת מחברות הייבוא והשיווק 
המובילות בתחום חומרי הגלם לתעשיית המזון.

רחבי  בכל  ללקוחות  שונים  פריטים  מ-300  למעלה  משווקת  אלמנדוס 
הארץ.

מלון,  בתי  מאפה,  בתי  קונדיטוריות,   - למצוא  תוכלו  לקוחותינו  בין 
מסעדות, שוקוליטיירים, בתי ספר לקונדיטוריות ועוד.

הוא  החברה  של  הדגל  מוצר  בלבד,  פרימיום  מוצרי  משווקת  אלמנדוס 
שוקולד ואני מחזיקים בשני מותגים בינלאומיים באופן בלעדי:
NATRA CACAO - חברה ספרדית בעלת שם באירופה ובעולם.

LUBECA - חברה גרמנית בעלת שם עולמי אשר מספקת שוקולד גורמה.

בלוקים,  מטבעות,  שונות:  בצורות  החברות  משתי  מגיעים  המוצרים 
ג׳אנדויה, פנינים ועוד מגוון רחב מאוד.

חברת אלמנדוס מתגאה בשירות אמין, אישי ואנושי, בשאיפה למצויינות 
ובמוצרים האיכותיים ביותר.

מתחייבת להמשיך לחדש, לחפש ולתת מענה, על מנת שהלקוח יקבל את 
השירות הטוב והמתאים ביותר עבורו.

טיפים  מידע,  ולקבל  שלנו  האינטרנט  באתר  לבקר  אותך  מזמינים  אנו 
ומתכונים בכתובתנו:
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// קטלוג מוצרים אלמנדוס //

תוכן ענייניםאודות אלמנדוס

חברת אלמנדוס הוקמה בשנת 2001 והינה אחת מחברות הייבוא והשיווק 
המובילות בתחום חומרי הגלם לתעשיית המזון.

רחבי  בכל  ללקוחות  שונים  פריטים  מ-300  למעלה  משווקת  אלמנדוס 
הארץ.

מלון,  בתי  מאפה,  בתי  קונדיטוריות,   - למצוא  תוכלו  לקוחותינו  בין 
מסעדות, שוקוליטיירים, בתי ספר לקונדיטוריות ועוד.

הוא  החברה  של  הדגל  מוצר  בלבד,  פרימיום  מוצרי  משווקת  אלמנדוס 
שוקולד ואני מחזיקים בשני מותגים בינלאומיים באופן בלעדי:
NATRA CACAO - חברה ספרדית בעלת שם באירופה ובעולם.

LUBECA - חברה גרמנית בעלת שם עולמי אשר מספקת שוקולד גורמה.

בלוקים,  מטבעות,  שונות:  בצורות  החברות  משתי  מגיעים  המוצרים 
ג׳אנדויה, פנינים ועוד מגוון רחב מאוד.

חברת אלמנדוס מתגאה בשירות אמין, אישי ואנושי, בשאיפה למצויינות 
ובמוצרים האיכותיים ביותר.

מתחייבת להמשיך לחדש, לחפש ולתת מענה, על מנת שהלקוח יקבל את 
השירות הטוב והמתאים ביותר עבורו.

טיפים  מידע,  ולקבל  שלנו  האינטרנט  באתר  לבקר  אותך  מזמינים  אנו 
ומתכונים בכתובתנו:
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LUBECA שוקולד

מחית נוגט
6 ק"ג

ממרח שוקולד אגוזים
6 ק"ג

שוקולד מריר מטבעות
55% / 60% / 70%     10 ק"ג

שוקולד לבן מטבעות 
10 ק"ג

שוקולד חלב מטבעות
10 ק"ג

גאיה מטבעות
4 ק"ג

בלוק מריר 55%
12.50 ק"ג

בלוק לבן
12.50 ק"ג

בלוק חלב
12.50 ק"ג

חמאת קקאו מטבעות
25 ק"ג

בלוק ג'אנדויה
12.50 ק"ג

מרציפן 65%
200 גרם

מרציפן 65%
1 ק"ג

מרציפן 33%
1 ק"ג
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// קטלוג מוצרים אלמנדוס //

תוכן ענייניםאודות אלמנדוס

חברת אלמנדוס הוקמה בשנת 2001 והינה אחת מחברות הייבוא והשיווק 
המובילות בתחום חומרי הגלם לתעשיית המזון.

רחבי  בכל  ללקוחות  שונים  פריטים  מ-300  למעלה  משווקת  אלמנדוס 
הארץ.

מלון,  בתי  מאפה,  בתי  קונדיטוריות,   - למצוא  תוכלו  לקוחותינו  בין 
מסעדות, שוקוליטיירים, בתי ספר לקונדיטוריות ועוד.

הוא  החברה  של  הדגל  מוצר  בלבד,  פרימיום  מוצרי  משווקת  אלמנדוס 
שוקולד ואני מחזיקים בשני מותגים בינלאומיים באופן בלעדי:
NATRA CACAO - חברה ספרדית בעלת שם באירופה ובעולם.

LUBECA - חברה גרמנית בעלת שם עולמי אשר מספקת שוקולד גורמה.

בלוקים,  מטבעות,  שונות:  בצורות  החברות  משתי  מגיעים  המוצרים 
ג׳אנדויה, פנינים ועוד מגוון רחב מאוד.

חברת אלמנדוס מתגאה בשירות אמין, אישי ואנושי, בשאיפה למצויינות 
ובמוצרים האיכותיים ביותר.

מתחייבת להמשיך לחדש, לחפש ולתת מענה, על מנת שהלקוח יקבל את 
השירות הטוב והמתאים ביותר עבורו.

טיפים  מידע,  ולקבל  שלנו  האינטרנט  באתר  לבקר  אותך  מזמינים  אנו 
ומתכונים בכתובתנו:
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// קטלוג מוצרים אלמנדוס //

תוכן ענייניםאודות אלמנדוס

חברת אלמנדוס הוקמה בשנת 2001 והינה אחת מחברות הייבוא והשיווק 
המובילות בתחום חומרי הגלם לתעשיית המזון.

רחבי  בכל  ללקוחות  שונים  פריטים  מ-300  למעלה  משווקת  אלמנדוס 
הארץ.

מלון,  בתי  מאפה,  בתי  קונדיטוריות,   - למצוא  תוכלו  לקוחותינו  בין 
מסעדות, שוקוליטיירים, בתי ספר לקונדיטוריות ועוד.

הוא  החברה  של  הדגל  מוצר  בלבד,  פרימיום  מוצרי  משווקת  אלמנדוס 
שוקולד ואני מחזיקים בשני מותגים בינלאומיים באופן בלעדי:
NATRA CACAO - חברה ספרדית בעלת שם באירופה ובעולם.

LUBECA - חברה גרמנית בעלת שם עולמי אשר מספקת שוקולד גורמה.

בלוקים,  מטבעות,  שונות:  בצורות  החברות  משתי  מגיעים  המוצרים 
ג׳אנדויה, פנינים ועוד מגוון רחב מאוד.

חברת אלמנדוס מתגאה בשירות אמין, אישי ואנושי, בשאיפה למצויינות 
ובמוצרים האיכותיים ביותר.

מתחייבת להמשיך לחדש, לחפש ולתת מענה, על מנת שהלקוח יקבל את 
השירות הטוב והמתאים ביותר עבורו.

טיפים  מידע,  ולקבל  שלנו  האינטרנט  באתר  לבקר  אותך  מזמינים  אנו 
ומתכונים בכתובתנו:
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LUBECA שוקולד

מחית נוגט
6 ק"ג

ממרח שוקולד אגוזים
6 ק"ג

שוקולד מריר מטבעות
55% / 60% / 70%     10 ק"ג

שוקולד לבן מטבעות 
10 ק"ג

שוקולד חלב מטבעות
10 ק"ג

גאיה מטבעות
4 ק"ג

בלוק מריר 55%
12.50 ק"ג

בלוק לבן
12.50 ק"ג

בלוק חלב
12.50 ק"ג

חמאת קקאו מטבעות
25 ק"ג

בלוק ג'אנדויה
12.50 ק"ג

מרציפן 65%
200 גרם

מרציפן 65%
1 ק"ג

מרציפן 33%
1 ק"ג
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// קטלוג מוצרים אלמנדוס //

תוכן ענייניםאודות אלמנדוס

חברת אלמנדוס הוקמה בשנת 2001 והינה אחת מחברות הייבוא והשיווק 
המובילות בתחום חומרי הגלם לתעשיית המזון.
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LUBECA - חברה גרמנית בעלת שם עולמי אשר מספקת שוקולד גורמה.

בלוקים,  מטבעות,  שונות:  בצורות  החברות  משתי  מגיעים  המוצרים 
ג׳אנדויה, פנינים ועוד מגוון רחב מאוד.

חברת אלמנדוס מתגאה בשירות אמין, אישי ואנושי, בשאיפה למצויינות 
ובמוצרים האיכותיים ביותר.

מתחייבת להמשיך לחדש, לחפש ולתת מענה, על מנת שהלקוח יקבל את 
השירות הטוב והמתאים ביותר עבורו.

טיפים  מידע,  ולקבל  שלנו  האינטרנט  באתר  לבקר  אותך  מזמינים  אנו 
ומתכונים בכתובתנו:
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תוכן ענייניםאודות אלמנדוס

חברת אלמנדוס הוקמה בשנת 2001 והינה אחת מחברות הייבוא והשיווק 
המובילות בתחום חומרי הגלם לתעשיית המזון.

רחבי  בכל  ללקוחות  שונים  פריטים  מ-300  למעלה  משווקת  אלמנדוס 
הארץ.

מלון,  בתי  מאפה,  בתי  קונדיטוריות,   - למצוא  תוכלו  לקוחותינו  בין 
מסעדות, שוקוליטיירים, בתי ספר לקונדיטוריות ועוד.

הוא  החברה  של  הדגל  מוצר  בלבד,  פרימיום  מוצרי  משווקת  אלמנדוס 
שוקולד ואני מחזיקים בשני מותגים בינלאומיים באופן בלעדי:
NATRA CACAO - חברה ספרדית בעלת שם באירופה ובעולם.

LUBECA - חברה גרמנית בעלת שם עולמי אשר מספקת שוקולד גורמה.

בלוקים,  מטבעות,  שונות:  בצורות  החברות  משתי  מגיעים  המוצרים 
ג׳אנדויה, פנינים ועוד מגוון רחב מאוד.

חברת אלמנדוס מתגאה בשירות אמין, אישי ואנושי, בשאיפה למצויינות 
ובמוצרים האיכותיים ביותר.

מתחייבת להמשיך לחדש, לחפש ולתת מענה, על מנת שהלקוח יקבל את 
השירות הטוב והמתאים ביותר עבורו.

טיפים  מידע,  ולקבל  שלנו  האינטרנט  באתר  לבקר  אותך  מזמינים  אנו 
ומתכונים בכתובתנו:
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LUBECA שוקולד

מחית נוגט
6 ק"ג

ממרח שוקולד אגוזים
6 ק"ג

שוקולד מריר מטבעות
55% / 60% / 70%     10 ק"ג

שוקולד לבן מטבעות 
10 ק"ג

שוקולד חלב מטבעות
10 ק"ג

גאיה מטבעות
4 ק"ג

בלוק מריר 55%
12.50 ק"ג

בלוק לבן
12.50 ק"ג

בלוק חלב
12.50 ק"ג

חמאת קקאו מטבעות
25 ק"ג

בלוק ג'אנדויה
12.50 ק"ג

מרציפן 65%
200 גרם

מרציפן 65%
1 ק"ג

מרציפן 33%
1 ק"ג

RATZEBURG - שוקולד מריר 70% מטבעות
1/2.5/10 ק"ג

RATZEBURG - שוקולד מריר 70% מטבעות
1/2.5/10 ק"ג

RATZEBURG - שוקולד מריר 70% מטבעות
1/2.5/10 ק"ג

תמציות, מליות ורטביםחומרי גלם לאפייה

תמצית וניל טהורה
944 מ"ל

מחית וניל טהורה
944 מ"ל

מחית וניל טהורה ע"ב סוכר
944 מ"ל

שמן זית
750 מ"ל / 4 ק"ג

סירופ ריבת חלב
5 ק"ג

דבש טהור
1/25 ק"ג

סירופ ריבת חלב
5 ק"ג

סילאן
900 גר' / 5 ק"ג

סירופ מייפל 
5 ק"ג

שמן קוקוס
700 מ"ל

מי ורדים
1 ק"ג

תמצית רום
1 ק"ג

חלב מרוכז
10 ק"ג

טחינה גולמית
5 ק"ג

מלית פרג
14 ק"ג

דובדבן אמרנה
3.2 ק"ג

מלית תות ללא סוכר
14 ק"ג

מלית אוכמניות
12 ק"ג

מלית תפוחי עץ פלחים
11 ק"ג

מלית תפוחי עץ קוביות
11 ק"ג

מלית וניל לאפייה
10 ק"ג

גלוקוזה
25/7/1 ק"ג

פאג' שוקולד
10 ק"ג

ריבת חלב קומידה / ניגר
10 ק"ג

קטלוג מוצרים 15קטלוג מוצרים14
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מקלות וניל
250 גרם

פולי קקאו שלמים / אורגנים
1 ק"ג

פולי קקאו גרוס / אורגנים / בקנה סוכר
1/25 ק"ג

חמאת קקאו בלוק
25 ק"ג

בלוק עיסת קקאו
25 ק"ג

סוכר גבישי
1 ק"ג

בצק סוכר
1/4 ק"ג

שוקולד לבן פרווה
5/10 ק"ג

מקופלת חום
5 ק"ג

קונפיטורה פירות יער
4 ק"ג

קונפיטורה פטל
4 ק"ג

סוכר חום דמררה
1/25 ק"ג

אצבעות שוקולד גורמה
1.60 ק"ג

גלילית למילוי ארוך / קצר

קונפיטורה תות
4 ק"ג

ממרח שוקולד ללא סוכר
6 ק"ג

מקופלת לבן
5 ק"ג

שוקולד מקופלת חום פצפוצים
10 ק"ג

שוקולד מקופלת לבן פצפוצים
10 ק"ג

מחית נוגת
6 ק"ג

ממרח חלבה וניל
5 ק"ג

ממרח שוקולד חום לאפיה
5 ק"ג

ממרח שוקולד לבן
10 ק"ג

ממרח שוקולד לקוראסונים
22 ק"ג

ממרח תמרים
22 ק"ג

ריבת תות
5/14/22 ק"ג

חמאת בוטנים
10 ק"ג

חומרי גלם לאפייהמחיות, ממרחים וקונפיטורותחומרי גלם לאפייה אלמנדוס

בלוק חלבה
3 ק"ג

עיסת קקאו 100%
5/20 ק"ג

ממרח עוגיות
10 ק"ג

קטלוג מוצרים 17קטלוג מוצרים16
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מוצרים משלימיםמחיות טבעיות

60X40 נייר גיטרה
100 יחידות

שקיות זילוף בגליל
74 יחידות

60X40 נייר אפיה לבן סיליקון
1000 יחידות

ניתן להזמין גם בכבישה קרהאלמנדוס

סילן טבעי
900 גר'

מחית שקדים מולבנים
5 ק"ג

מחית קוקוס
5 ק"ג

מחית קשיו
5 ק"ג

מחית פיסטוק
1/5 ק"ג

מחית לוז 
5 ק"ג

מחית שקדים מולבנים וקשיו
5 ק"ג

קטלוג מוצרים 19קטלוג מוצרים18
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צנובר
1/25 ק"ג

קוקוס קלוי
1/22.7 ק"ג

גרעיני דלעת מקולף כהה
1/25 ק"ג

שומשום
1/25 ק"ג

שיבולת שועל דק
1/25 ק"ג

געלה
1/12 ק"ג

שיבולת שועל עבה - מורן
1/25 ק"ג

קוקוס טחון
1/22.7 ק"ג

גרעיני חמניה
1/25 ק"ג

גרנולה
1/12 ק"ג

מקלות קינמון קצר / ארוך
1 ק"ג

קטניות ותבלינים

פרג שלם
1/25 ק"ג

פרג טחון
5 ק"ג

פישתן
1/25 ק"ג

זרעי צ'יה
1/25 ק"ג

אלמנדוס

קצח
1/25 ק"ג

קטלוג מוצרים 21קטלוג מוצרים20
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// קטלוג מוצרים אלמנדוס //

תוכן ענייניםאודות אלמנדוס

חברת אלמנדוס הוקמה בשנת 2001 והינה אחת מחברות הייבוא והשיווק 
המובילות בתחום חומרי הגלם לתעשיית המזון.

רחבי  בכל  ללקוחות  שונים  פריטים  מ-300  למעלה  משווקת  אלמנדוס 
הארץ.

מלון,  בתי  מאפה,  בתי  קונדיטוריות,   - למצוא  תוכלו  לקוחותינו  בין 
מסעדות, שוקוליטיירים, בתי ספר לקונדיטוריות ועוד.

הוא  החברה  של  הדגל  מוצר  בלבד,  פרימיום  מוצרי  משווקת  אלמנדוס 
שוקולד ואני מחזיקים בשני מותגים בינלאומיים באופן בלעדי:
NATRA CACAO - חברה ספרדית בעלת שם באירופה ובעולם.

LUBECA - חברה גרמנית בעלת שם עולמי אשר מספקת שוקולד גורמה.

בלוקים,  מטבעות,  שונות:  בצורות  החברות  משתי  מגיעים  המוצרים 
ג׳אנדויה, פנינים ועוד מגוון רחב מאוד.

חברת אלמנדוס מתגאה בשירות אמין, אישי ואנושי, בשאיפה למצויינות 
ובמוצרים האיכותיים ביותר.

מתחייבת להמשיך לחדש, לחפש ולתת מענה, על מנת שהלקוח יקבל את 
השירות הטוב והמתאים ביותר עבורו.

טיפים  מידע,  ולקבל  שלנו  האינטרנט  באתר  לבקר  אותך  מזמינים  אנו 
ומתכונים בכתובתנו:
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// קטלוג מוצרים אלמנדוס //

תוכן ענייניםאודות אלמנדוס

חברת אלמנדוס הוקמה בשנת 2001 והינה אחת מחברות הייבוא והשיווק 
המובילות בתחום חומרי הגלם לתעשיית המזון.

רחבי  בכל  ללקוחות  שונים  פריטים  מ-300  למעלה  משווקת  אלמנדוס 
הארץ.

מלון,  בתי  מאפה,  בתי  קונדיטוריות,   - למצוא  תוכלו  לקוחותינו  בין 
מסעדות, שוקוליטיירים, בתי ספר לקונדיטוריות ועוד.

הוא  החברה  של  הדגל  מוצר  בלבד,  פרימיום  מוצרי  משווקת  אלמנדוס 
שוקולד ואני מחזיקים בשני מותגים בינלאומיים באופן בלעדי:
NATRA CACAO - חברה ספרדית בעלת שם באירופה ובעולם.

LUBECA - חברה גרמנית בעלת שם עולמי אשר מספקת שוקולד גורמה.

בלוקים,  מטבעות,  שונות:  בצורות  החברות  משתי  מגיעים  המוצרים 
ג׳אנדויה, פנינים ועוד מגוון רחב מאוד.

חברת אלמנדוס מתגאה בשירות אמין, אישי ואנושי, בשאיפה למצויינות 
ובמוצרים האיכותיים ביותר.

מתחייבת להמשיך לחדש, לחפש ולתת מענה, על מנת שהלקוח יקבל את 
השירות הטוב והמתאים ביותר עבורו.

טיפים  מידע,  ולקבל  שלנו  האינטרנט  באתר  לבקר  אותך  מזמינים  אנו 
ומתכונים בכתובתנו:
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LUBECA שוקולד

מחית נוגט
6 ק"ג

ממרח שוקולד אגוזים
6 ק"ג

שוקולד מריר מטבעות
55% / 60% / 70%     10 ק"ג

שוקולד לבן מטבעות 
10 ק"ג

שוקולד חלב מטבעות
10 ק"ג

גאיה מטבעות
4 ק"ג

בלוק מריר 55%
12.50 ק"ג

בלוק לבן
12.50 ק"ג

בלוק חלב
12.50 ק"ג

חמאת קקאו מטבעות
25 ק"ג

בלוק ג'אנדויה
12.50 ק"ג

מרציפן 65%
200 גרם

מרציפן 65%
1 ק"ג

מרציפן 33%
1 ק"ג
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// קטלוג מוצרים אלמנדוס //

תוכן ענייניםאודות אלמנדוס

חברת אלמנדוס הוקמה בשנת 2001 והינה אחת מחברות הייבוא והשיווק 
המובילות בתחום חומרי הגלם לתעשיית המזון.

רחבי  בכל  ללקוחות  שונים  פריטים  מ-300  למעלה  משווקת  אלמנדוס 
הארץ.

מלון,  בתי  מאפה,  בתי  קונדיטוריות,   - למצוא  תוכלו  לקוחותינו  בין 
מסעדות, שוקוליטיירים, בתי ספר לקונדיטוריות ועוד.

הוא  החברה  של  הדגל  מוצר  בלבד,  פרימיום  מוצרי  משווקת  אלמנדוס 
שוקולד ואני מחזיקים בשני מותגים בינלאומיים באופן בלעדי:
NATRA CACAO - חברה ספרדית בעלת שם באירופה ובעולם.

LUBECA - חברה גרמנית בעלת שם עולמי אשר מספקת שוקולד גורמה.

בלוקים,  מטבעות,  שונות:  בצורות  החברות  משתי  מגיעים  המוצרים 
ג׳אנדויה, פנינים ועוד מגוון רחב מאוד.

חברת אלמנדוס מתגאה בשירות אמין, אישי ואנושי, בשאיפה למצויינות 
ובמוצרים האיכותיים ביותר.

מתחייבת להמשיך לחדש, לחפש ולתת מענה, על מנת שהלקוח יקבל את 
השירות הטוב והמתאים ביותר עבורו.

טיפים  מידע,  ולקבל  שלנו  האינטרנט  באתר  לבקר  אותך  מזמינים  אנו 
ומתכונים בכתובתנו:
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// קטלוג מוצרים אלמנדוס //

תוכן ענייניםאודות אלמנדוס

חברת אלמנדוס הוקמה בשנת 2001 והינה אחת מחברות הייבוא והשיווק 
המובילות בתחום חומרי הגלם לתעשיית המזון.

רחבי  בכל  ללקוחות  שונים  פריטים  מ-300  למעלה  משווקת  אלמנדוס 
הארץ.

מלון,  בתי  מאפה,  בתי  קונדיטוריות,   - למצוא  תוכלו  לקוחותינו  בין 
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הוא  החברה  של  הדגל  מוצר  בלבד,  פרימיום  מוצרי  משווקת  אלמנדוס 
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LUBECA - חברה גרמנית בעלת שם עולמי אשר מספקת שוקולד גורמה.

בלוקים,  מטבעות,  שונות:  בצורות  החברות  משתי  מגיעים  המוצרים 
ג׳אנדויה, פנינים ועוד מגוון רחב מאוד.

חברת אלמנדוס מתגאה בשירות אמין, אישי ואנושי, בשאיפה למצויינות 
ובמוצרים האיכותיים ביותר.

מתחייבת להמשיך לחדש, לחפש ולתת מענה, על מנת שהלקוח יקבל את 
השירות הטוב והמתאים ביותר עבורו.

טיפים  מידע,  ולקבל  שלנו  האינטרנט  באתר  לבקר  אותך  מזמינים  אנו 
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6 ק"ג

שוקולד מריר מטבעות
55% / 60% / 70%     10 ק"ג

שוקולד לבן מטבעות 
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שוקולד חלב מטבעות
10 ק"ג

גאיה מטבעות
4 ק"ג

בלוק מריר 55%
12.50 ק"ג

בלוק לבן
12.50 ק"ג

בלוק חלב
12.50 ק"ג

חמאת קקאו מטבעות
25 ק"ג

בלוק ג'אנדויה
12.50 ק"ג

מרציפן 65%
200 גרם

מרציפן 65%
1 ק"ג

מרציפן 33%
1 ק"ג
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ג׳אנדויה, פנינים ועוד מגוון רחב מאוד.

חברת אלמנדוס מתגאה בשירות אמין, אישי ואנושי, בשאיפה למצויינות 
ובמוצרים האיכותיים ביותר.

מתחייבת להמשיך לחדש, לחפש ולתת מענה, על מנת שהלקוח יקבל את 
השירות הטוב והמתאים ביותר עבורו.

טיפים  מידע,  ולקבל  שלנו  האינטרנט  באתר  לבקר  אותך  מזמינים  אנו 
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// קטלוג מוצרים אלמנדוס //

תוכן ענייניםאודות אלמנדוס

חברת אלמנדוס הוקמה בשנת 2001 והינה אחת מחברות הייבוא והשיווק 
המובילות בתחום חומרי הגלם לתעשיית המזון.

רחבי  בכל  ללקוחות  שונים  פריטים  מ-300  למעלה  משווקת  אלמנדוס 
הארץ.

מלון,  בתי  מאפה,  בתי  קונדיטוריות,   - למצוא  תוכלו  לקוחותינו  בין 
מסעדות, שוקוליטיירים, בתי ספר לקונדיטוריות ועוד.

הוא  החברה  של  הדגל  מוצר  בלבד,  פרימיום  מוצרי  משווקת  אלמנדוס 
שוקולד ואני מחזיקים בשני מותגים בינלאומיים באופן בלעדי:
NATRA CACAO - חברה ספרדית בעלת שם באירופה ובעולם.

LUBECA - חברה גרמנית בעלת שם עולמי אשר מספקת שוקולד גורמה.

בלוקים,  מטבעות,  שונות:  בצורות  החברות  משתי  מגיעים  המוצרים 
ג׳אנדויה, פנינים ועוד מגוון רחב מאוד.

חברת אלמנדוס מתגאה בשירות אמין, אישי ואנושי, בשאיפה למצויינות 
ובמוצרים האיכותיים ביותר.

מתחייבת להמשיך לחדש, לחפש ולתת מענה, על מנת שהלקוח יקבל את 
השירות הטוב והמתאים ביותר עבורו.

טיפים  מידע,  ולקבל  שלנו  האינטרנט  באתר  לבקר  אותך  מזמינים  אנו 
ומתכונים בכתובתנו:
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LUBECA שוקולד

מחית נוגט
6 ק"ג

ממרח שוקולד אגוזים
6 ק"ג

שוקולד מריר מטבעות
55% / 60% / 70%     10 ק"ג

שוקולד לבן מטבעות 
10 ק"ג

שוקולד חלב מטבעות
10 ק"ג

גאיה מטבעות
4 ק"ג

בלוק מריר 55%
12.50 ק"ג

בלוק לבן
12.50 ק"ג

בלוק חלב
12.50 ק"ג

חמאת קקאו מטבעות
25 ק"ג

בלוק ג'אנדויה
12.50 ק"ג

מרציפן 65%
200 גרם

מרציפן 65%
1 ק"ג

מרציפן 33%
1 ק"ג

RATZEBURG - שוקולד מריר 70% מטבעות
1/2.5/10 ק"ג

RATZEBURG - שוקולד מריר 70% מטבעות
1/2.5/10 ק"ג

RATZEBURG - שוקולד מריר 70% מטבעות
1/2.5/10 ק"ג

23

// קטלוג מוצרים אלמנדוס //

תוכן ענייניםאודות אלמנדוס

חברת אלמנדוס הוקמה בשנת 2001 והינה אחת מחברות הייבוא והשיווק 
המובילות בתחום חומרי הגלם לתעשיית המזון.

רחבי  בכל  ללקוחות  שונים  פריטים  מ-300  למעלה  משווקת  אלמנדוס 
הארץ.

מלון,  בתי  מאפה,  בתי  קונדיטוריות,   - למצוא  תוכלו  לקוחותינו  בין 
מסעדות, שוקוליטיירים, בתי ספר לקונדיטוריות ועוד.

הוא  החברה  של  הדגל  מוצר  בלבד,  פרימיום  מוצרי  משווקת  אלמנדוס 
שוקולד ואני מחזיקים בשני מותגים בינלאומיים באופן בלעדי:
NATRA CACAO - חברה ספרדית בעלת שם באירופה ובעולם.

LUBECA - חברה גרמנית בעלת שם עולמי אשר מספקת שוקולד גורמה.

בלוקים,  מטבעות,  שונות:  בצורות  החברות  משתי  מגיעים  המוצרים 
ג׳אנדויה, פנינים ועוד מגוון רחב מאוד.

חברת אלמנדוס מתגאה בשירות אמין, אישי ואנושי, בשאיפה למצויינות 
ובמוצרים האיכותיים ביותר.

מתחייבת להמשיך לחדש, לחפש ולתת מענה, על מנת שהלקוח יקבל את 
השירות הטוב והמתאים ביותר עבורו.

טיפים  מידע,  ולקבל  שלנו  האינטרנט  באתר  לבקר  אותך  מזמינים  אנו 
ומתכונים בכתובתנו:
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תוכן ענייניםאודות אלמנדוס

חברת אלמנדוס הוקמה בשנת 2001 והינה אחת מחברות הייבוא והשיווק 
המובילות בתחום חומרי הגלם לתעשיית המזון.

רחבי  בכל  ללקוחות  שונים  פריטים  מ-300  למעלה  משווקת  אלמנדוס 
הארץ.

מלון,  בתי  מאפה,  בתי  קונדיטוריות,   - למצוא  תוכלו  לקוחותינו  בין 
מסעדות, שוקוליטיירים, בתי ספר לקונדיטוריות ועוד.

הוא  החברה  של  הדגל  מוצר  בלבד,  פרימיום  מוצרי  משווקת  אלמנדוס 
שוקולד ואני מחזיקים בשני מותגים בינלאומיים באופן בלעדי:
NATRA CACAO - חברה ספרדית בעלת שם באירופה ובעולם.
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ג׳אנדויה, פנינים ועוד מגוון רחב מאוד.

חברת אלמנדוס מתגאה בשירות אמין, אישי ואנושי, בשאיפה למצויינות 
ובמוצרים האיכותיים ביותר.

מתחייבת להמשיך לחדש, לחפש ולתת מענה, על מנת שהלקוח יקבל את 
השירות הטוב והמתאים ביותר עבורו.

טיפים  מידע,  ולקבל  שלנו  האינטרנט  באתר  לבקר  אותך  מזמינים  אנו 
ומתכונים בכתובתנו:
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גאיה מטבעות
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12.50 ק"ג

בלוק לבן
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חברת אלמנדוס הוקמה בשנת 2001 והינה אחת מחברות הייבוא והשיווק 
המובילות בתחום חומרי הגלם לתעשיית המזון.

רחבי  בכל  ללקוחות  שונים  פריטים  מ-300  למעלה  משווקת  אלמנדוס 
הארץ.

מלון,  בתי  מאפה,  בתי  קונדיטוריות,   - למצוא  תוכלו  לקוחותינו  בין 
מסעדות, שוקוליטיירים, בתי ספר לקונדיטוריות ועוד.

הוא  החברה  של  הדגל  מוצר  בלבד,  פרימיום  מוצרי  משווקת  אלמנדוס 
שוקולד ואני מחזיקים בשני מותגים בינלאומיים באופן בלעדי:
NATRA CACAO - חברה ספרדית בעלת שם באירופה ובעולם.

LUBECA - חברה גרמנית בעלת שם עולמי אשר מספקת שוקולד גורמה.

בלוקים,  מטבעות,  שונות:  בצורות  החברות  משתי  מגיעים  המוצרים 
ג׳אנדויה, פנינים ועוד מגוון רחב מאוד.

חברת אלמנדוס מתגאה בשירות אמין, אישי ואנושי, בשאיפה למצויינות 
ובמוצרים האיכותיים ביותר.

מתחייבת להמשיך לחדש, לחפש ולתת מענה, על מנת שהלקוח יקבל את 
השירות הטוב והמתאים ביותר עבורו.

טיפים  מידע,  ולקבל  שלנו  האינטרנט  באתר  לבקר  אותך  מזמינים  אנו 
ומתכונים בכתובתנו:
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// קטלוג מוצרים אלמנדוס //

תוכן ענייניםאודות אלמנדוס

חברת אלמנדוס הוקמה בשנת 2001 והינה אחת מחברות הייבוא והשיווק 
המובילות בתחום חומרי הגלם לתעשיית המזון.

רחבי  בכל  ללקוחות  שונים  פריטים  מ-300  למעלה  משווקת  אלמנדוס 
הארץ.

מלון,  בתי  מאפה,  בתי  קונדיטוריות,   - למצוא  תוכלו  לקוחותינו  בין 
מסעדות, שוקוליטיירים, בתי ספר לקונדיטוריות ועוד.

הוא  החברה  של  הדגל  מוצר  בלבד,  פרימיום  מוצרי  משווקת  אלמנדוס 
שוקולד ואני מחזיקים בשני מותגים בינלאומיים באופן בלעדי:
NATRA CACAO - חברה ספרדית בעלת שם באירופה ובעולם.

LUBECA - חברה גרמנית בעלת שם עולמי אשר מספקת שוקולד גורמה.

בלוקים,  מטבעות,  שונות:  בצורות  החברות  משתי  מגיעים  המוצרים 
ג׳אנדויה, פנינים ועוד מגוון רחב מאוד.

חברת אלמנדוס מתגאה בשירות אמין, אישי ואנושי, בשאיפה למצויינות 
ובמוצרים האיכותיים ביותר.

מתחייבת להמשיך לחדש, לחפש ולתת מענה, על מנת שהלקוח יקבל את 
השירות הטוב והמתאים ביותר עבורו.

טיפים  מידע,  ולקבל  שלנו  האינטרנט  באתר  לבקר  אותך  מזמינים  אנו 
ומתכונים בכתובתנו:
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LUBECA שוקולד

מחית נוגט
6 ק"ג

ממרח שוקולד אגוזים
6 ק"ג

שוקולד מריר מטבעות
55% / 60% / 70%     10 ק"ג

שוקולד לבן מטבעות 
10 ק"ג

שוקולד חלב מטבעות
10 ק"ג

גאיה מטבעות
4 ק"ג

בלוק מריר 55%
12.50 ק"ג

בלוק לבן
12.50 ק"ג

בלוק חלב
12.50 ק"ג

חמאת קקאו מטבעות
25 ק"ג

בלוק ג'אנדויה
12.50 ק"ג

מרציפן 65%
200 גרם

מרציפן 65%
1 ק"ג

מרציפן 33%
1 ק"ג
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// קטלוג מוצרים אלמנדוס //

תוכן ענייניםאודות אלמנדוס

חברת אלמנדוס הוקמה בשנת 2001 והינה אחת מחברות הייבוא והשיווק 
המובילות בתחום חומרי הגלם לתעשיית המזון.

רחבי  בכל  ללקוחות  שונים  פריטים  מ-300  למעלה  משווקת  אלמנדוס 
הארץ.

מלון,  בתי  מאפה,  בתי  קונדיטוריות,   - למצוא  תוכלו  לקוחותינו  בין 
מסעדות, שוקוליטיירים, בתי ספר לקונדיטוריות ועוד.

הוא  החברה  של  הדגל  מוצר  בלבד,  פרימיום  מוצרי  משווקת  אלמנדוס 
שוקולד ואני מחזיקים בשני מותגים בינלאומיים באופן בלעדי:
NATRA CACAO - חברה ספרדית בעלת שם באירופה ובעולם.

LUBECA - חברה גרמנית בעלת שם עולמי אשר מספקת שוקולד גורמה.

בלוקים,  מטבעות,  שונות:  בצורות  החברות  משתי  מגיעים  המוצרים 
ג׳אנדויה, פנינים ועוד מגוון רחב מאוד.

חברת אלמנדוס מתגאה בשירות אמין, אישי ואנושי, בשאיפה למצויינות 
ובמוצרים האיכותיים ביותר.

מתחייבת להמשיך לחדש, לחפש ולתת מענה, על מנת שהלקוח יקבל את 
השירות הטוב והמתאים ביותר עבורו.

טיפים  מידע,  ולקבל  שלנו  האינטרנט  באתר  לבקר  אותך  מזמינים  אנו 
ומתכונים בכתובתנו:
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// קטלוג מוצרים אלמנדוס //

תוכן ענייניםאודות אלמנדוס

חברת אלמנדוס הוקמה בשנת 2001 והינה אחת מחברות הייבוא והשיווק 
המובילות בתחום חומרי הגלם לתעשיית המזון.

רחבי  בכל  ללקוחות  שונים  פריטים  מ-300  למעלה  משווקת  אלמנדוס 
הארץ.

מלון,  בתי  מאפה,  בתי  קונדיטוריות,   - למצוא  תוכלו  לקוחותינו  בין 
מסעדות, שוקוליטיירים, בתי ספר לקונדיטוריות ועוד.

הוא  החברה  של  הדגל  מוצר  בלבד,  פרימיום  מוצרי  משווקת  אלמנדוס 
שוקולד ואני מחזיקים בשני מותגים בינלאומיים באופן בלעדי:
NATRA CACAO - חברה ספרדית בעלת שם באירופה ובעולם.

LUBECA - חברה גרמנית בעלת שם עולמי אשר מספקת שוקולד גורמה.

בלוקים,  מטבעות,  שונות:  בצורות  החברות  משתי  מגיעים  המוצרים 
ג׳אנדויה, פנינים ועוד מגוון רחב מאוד.

חברת אלמנדוס מתגאה בשירות אמין, אישי ואנושי, בשאיפה למצויינות 
ובמוצרים האיכותיים ביותר.

מתחייבת להמשיך לחדש, לחפש ולתת מענה, על מנת שהלקוח יקבל את 
השירות הטוב והמתאים ביותר עבורו.

טיפים  מידע,  ולקבל  שלנו  האינטרנט  באתר  לבקר  אותך  מזמינים  אנו 
ומתכונים בכתובתנו:
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LUBECA שוקולד

מחית נוגט
6 ק"ג

ממרח שוקולד אגוזים
6 ק"ג

שוקולד מריר מטבעות
55% / 60% / 70%     10 ק"ג

שוקולד לבן מטבעות 
10 ק"ג

שוקולד חלב מטבעות
10 ק"ג

גאיה מטבעות
4 ק"ג

בלוק מריר 55%
12.50 ק"ג

בלוק לבן
12.50 ק"ג

בלוק חלב
12.50 ק"ג

חמאת קקאו מטבעות
25 ק"ג

בלוק ג'אנדויה
12.50 ק"ג

מרציפן 65%
200 גרם

מרציפן 65%
1 ק"ג

מרציפן 33%
1 ק"ג

RATZEBURG - שוקולד מריר 70% מטבעות
1/2.5/10 ק"ג

RATZEBURG - שוקולד מריר 70% מטבעות
1/2.5/10 ק"ג

RATZEBURG - שוקולד מריר 70% מטבעות
1/2.5/10 ק"ג
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// קטלוג מוצרים אלמנדוס //

תוכן ענייניםאודות אלמנדוס

חברת אלמנדוס הוקמה בשנת 2001 והינה אחת מחברות הייבוא והשיווק 
המובילות בתחום חומרי הגלם לתעשיית המזון.

רחבי  בכל  ללקוחות  שונים  פריטים  מ-300  למעלה  משווקת  אלמנדוס 
הארץ.

מלון,  בתי  מאפה,  בתי  קונדיטוריות,   - למצוא  תוכלו  לקוחותינו  בין 
מסעדות, שוקוליטיירים, בתי ספר לקונדיטוריות ועוד.

הוא  החברה  של  הדגל  מוצר  בלבד,  פרימיום  מוצרי  משווקת  אלמנדוס 
שוקולד ואני מחזיקים בשני מותגים בינלאומיים באופן בלעדי:
NATRA CACAO - חברה ספרדית בעלת שם באירופה ובעולם.

LUBECA - חברה גרמנית בעלת שם עולמי אשר מספקת שוקולד גורמה.

בלוקים,  מטבעות,  שונות:  בצורות  החברות  משתי  מגיעים  המוצרים 
ג׳אנדויה, פנינים ועוד מגוון רחב מאוד.

חברת אלמנדוס מתגאה בשירות אמין, אישי ואנושי, בשאיפה למצויינות 
ובמוצרים האיכותיים ביותר.

מתחייבת להמשיך לחדש, לחפש ולתת מענה, על מנת שהלקוח יקבל את 
השירות הטוב והמתאים ביותר עבורו.

טיפים  מידע,  ולקבל  שלנו  האינטרנט  באתר  לבקר  אותך  מזמינים  אנו 
ומתכונים בכתובתנו:
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// קטלוג מוצרים אלמנדוס //

תוכן ענייניםאודות אלמנדוס

חברת אלמנדוס הוקמה בשנת 2001 והינה אחת מחברות הייבוא והשיווק 
המובילות בתחום חומרי הגלם לתעשיית המזון.

רחבי  בכל  ללקוחות  שונים  פריטים  מ-300  למעלה  משווקת  אלמנדוס 
הארץ.

מלון,  בתי  מאפה,  בתי  קונדיטוריות,   - למצוא  תוכלו  לקוחותינו  בין 
מסעדות, שוקוליטיירים, בתי ספר לקונדיטוריות ועוד.

הוא  החברה  של  הדגל  מוצר  בלבד,  פרימיום  מוצרי  משווקת  אלמנדוס 
שוקולד ואני מחזיקים בשני מותגים בינלאומיים באופן בלעדי:
NATRA CACAO - חברה ספרדית בעלת שם באירופה ובעולם.

LUBECA - חברה גרמנית בעלת שם עולמי אשר מספקת שוקולד גורמה.

בלוקים,  מטבעות,  שונות:  בצורות  החברות  משתי  מגיעים  המוצרים 
ג׳אנדויה, פנינים ועוד מגוון רחב מאוד.

חברת אלמנדוס מתגאה בשירות אמין, אישי ואנושי, בשאיפה למצויינות 
ובמוצרים האיכותיים ביותר.

מתחייבת להמשיך לחדש, לחפש ולתת מענה, על מנת שהלקוח יקבל את 
השירות הטוב והמתאים ביותר עבורו.

טיפים  מידע,  ולקבל  שלנו  האינטרנט  באתר  לבקר  אותך  מזמינים  אנו 
ומתכונים בכתובתנו:
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LUBECA שוקולד

מחית נוגט
6 ק"ג

ממרח שוקולד אגוזים
6 ק"ג

שוקולד מריר מטבעות
55% / 60% / 70%     10 ק"ג

שוקולד לבן מטבעות 
10 ק"ג

שוקולד חלב מטבעות
10 ק"ג

גאיה מטבעות
4 ק"ג

בלוק מריר 55%
12.50 ק"ג

בלוק לבן
12.50 ק"ג

בלוק חלב
12.50 ק"ג

חמאת קקאו מטבעות
25 ק"ג

בלוק ג'אנדויה
12.50 ק"ג

מרציפן 65%
200 גרם

מרציפן 65%
1 ק"ג

מרציפן 33%
1 ק"ג
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// קטלוג מוצרים אלמנדוס //

תוכן ענייניםאודות אלמנדוס

חברת אלמנדוס הוקמה בשנת 2001 והינה אחת מחברות הייבוא והשיווק 
המובילות בתחום חומרי הגלם לתעשיית המזון.

רחבי  בכל  ללקוחות  שונים  פריטים  מ-300  למעלה  משווקת  אלמנדוס 
הארץ.

מלון,  בתי  מאפה,  בתי  קונדיטוריות,   - למצוא  תוכלו  לקוחותינו  בין 
מסעדות, שוקוליטיירים, בתי ספר לקונדיטוריות ועוד.

הוא  החברה  של  הדגל  מוצר  בלבד,  פרימיום  מוצרי  משווקת  אלמנדוס 
שוקולד ואני מחזיקים בשני מותגים בינלאומיים באופן בלעדי:
NATRA CACAO - חברה ספרדית בעלת שם באירופה ובעולם.

LUBECA - חברה גרמנית בעלת שם עולמי אשר מספקת שוקולד גורמה.

בלוקים,  מטבעות,  שונות:  בצורות  החברות  משתי  מגיעים  המוצרים 
ג׳אנדויה, פנינים ועוד מגוון רחב מאוד.

חברת אלמנדוס מתגאה בשירות אמין, אישי ואנושי, בשאיפה למצויינות 
ובמוצרים האיכותיים ביותר.

מתחייבת להמשיך לחדש, לחפש ולתת מענה, על מנת שהלקוח יקבל את 
השירות הטוב והמתאים ביותר עבורו.

טיפים  מידע,  ולקבל  שלנו  האינטרנט  באתר  לבקר  אותך  מזמינים  אנו 
ומתכונים בכתובתנו:

WWW.ALMANDOS.CO.IL

lubeca שוקולד 
4

 אגוזים ושקדים
11

קטניות ותבלינים
19

קישוטים וכלים
23

פירות יבשים
27

natra שוקולד 
7

חומרי גלם לאפייה

15

23

// קטלוג מוצרים אלמנדוס //

תוכן ענייניםאודות אלמנדוס

חברת אלמנדוס הוקמה בשנת 2001 והינה אחת מחברות הייבוא והשיווק 
המובילות בתחום חומרי הגלם לתעשיית המזון.

רחבי  בכל  ללקוחות  שונים  פריטים  מ-300  למעלה  משווקת  אלמנדוס 
הארץ.

מלון,  בתי  מאפה,  בתי  קונדיטוריות,   - למצוא  תוכלו  לקוחותינו  בין 
מסעדות, שוקוליטיירים, בתי ספר לקונדיטוריות ועוד.

הוא  החברה  של  הדגל  מוצר  בלבד,  פרימיום  מוצרי  משווקת  אלמנדוס 
שוקולד ואני מחזיקים בשני מותגים בינלאומיים באופן בלעדי:
NATRA CACAO - חברה ספרדית בעלת שם באירופה ובעולם.

LUBECA - חברה גרמנית בעלת שם עולמי אשר מספקת שוקולד גורמה.

בלוקים,  מטבעות,  שונות:  בצורות  החברות  משתי  מגיעים  המוצרים 
ג׳אנדויה, פנינים ועוד מגוון רחב מאוד.

חברת אלמנדוס מתגאה בשירות אמין, אישי ואנושי, בשאיפה למצויינות 
ובמוצרים האיכותיים ביותר.

מתחייבת להמשיך לחדש, לחפש ולתת מענה, על מנת שהלקוח יקבל את 
השירות הטוב והמתאים ביותר עבורו.

טיפים  מידע,  ולקבל  שלנו  האינטרנט  באתר  לבקר  אותך  מזמינים  אנו 
ומתכונים בכתובתנו:
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LUBECA שוקולד

מחית נוגט
6 ק"ג

ממרח שוקולד אגוזים
6 ק"ג

שוקולד מריר מטבעות
55% / 60% / 70%     10 ק"ג

שוקולד לבן מטבעות 
10 ק"ג

שוקולד חלב מטבעות
10 ק"ג

גאיה מטבעות
4 ק"ג

בלוק מריר 55%
12.50 ק"ג

בלוק לבן
12.50 ק"ג

בלוק חלב
12.50 ק"ג

חמאת קקאו מטבעות
25 ק"ג

בלוק ג'אנדויה
12.50 ק"ג

מרציפן 65%
200 גרם

מרציפן 65%
1 ק"ג

מרציפן 33%
1 ק"ג
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// קטלוג מוצרים אלמנדוס //

תוכן ענייניםאודות אלמנדוס

חברת אלמנדוס הוקמה בשנת 2001 והינה אחת מחברות הייבוא והשיווק 
המובילות בתחום חומרי הגלם לתעשיית המזון.

רחבי  בכל  ללקוחות  שונים  פריטים  מ-300  למעלה  משווקת  אלמנדוס 
הארץ.

מלון,  בתי  מאפה,  בתי  קונדיטוריות,   - למצוא  תוכלו  לקוחותינו  בין 
מסעדות, שוקוליטיירים, בתי ספר לקונדיטוריות ועוד.

הוא  החברה  של  הדגל  מוצר  בלבד,  פרימיום  מוצרי  משווקת  אלמנדוס 
שוקולד ואני מחזיקים בשני מותגים בינלאומיים באופן בלעדי:
NATRA CACAO - חברה ספרדית בעלת שם באירופה ובעולם.

LUBECA - חברה גרמנית בעלת שם עולמי אשר מספקת שוקולד גורמה.

בלוקים,  מטבעות,  שונות:  בצורות  החברות  משתי  מגיעים  המוצרים 
ג׳אנדויה, פנינים ועוד מגוון רחב מאוד.

חברת אלמנדוס מתגאה בשירות אמין, אישי ואנושי, בשאיפה למצויינות 
ובמוצרים האיכותיים ביותר.

מתחייבת להמשיך לחדש, לחפש ולתת מענה, על מנת שהלקוח יקבל את 
השירות הטוב והמתאים ביותר עבורו.

טיפים  מידע,  ולקבל  שלנו  האינטרנט  באתר  לבקר  אותך  מזמינים  אנו 
ומתכונים בכתובתנו:
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// קטלוג מוצרים אלמנדוס //

תוכן ענייניםאודות אלמנדוס

חברת אלמנדוס הוקמה בשנת 2001 והינה אחת מחברות הייבוא והשיווק 
המובילות בתחום חומרי הגלם לתעשיית המזון.

רחבי  בכל  ללקוחות  שונים  פריטים  מ-300  למעלה  משווקת  אלמנדוס 
הארץ.

מלון,  בתי  מאפה,  בתי  קונדיטוריות,   - למצוא  תוכלו  לקוחותינו  בין 
מסעדות, שוקוליטיירים, בתי ספר לקונדיטוריות ועוד.

הוא  החברה  של  הדגל  מוצר  בלבד,  פרימיום  מוצרי  משווקת  אלמנדוס 
שוקולד ואני מחזיקים בשני מותגים בינלאומיים באופן בלעדי:
NATRA CACAO - חברה ספרדית בעלת שם באירופה ובעולם.

LUBECA - חברה גרמנית בעלת שם עולמי אשר מספקת שוקולד גורמה.

בלוקים,  מטבעות,  שונות:  בצורות  החברות  משתי  מגיעים  המוצרים 
ג׳אנדויה, פנינים ועוד מגוון רחב מאוד.

חברת אלמנדוס מתגאה בשירות אמין, אישי ואנושי, בשאיפה למצויינות 
ובמוצרים האיכותיים ביותר.

מתחייבת להמשיך לחדש, לחפש ולתת מענה, על מנת שהלקוח יקבל את 
השירות הטוב והמתאים ביותר עבורו.

טיפים  מידע,  ולקבל  שלנו  האינטרנט  באתר  לבקר  אותך  מזמינים  אנו 
ומתכונים בכתובתנו:
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LUBECA שוקולד

מחית נוגט
6 ק"ג

ממרח שוקולד אגוזים
6 ק"ג

שוקולד מריר מטבעות
55% / 60% / 70%     10 ק"ג

שוקולד לבן מטבעות 
10 ק"ג

שוקולד חלב מטבעות
10 ק"ג

גאיה מטבעות
4 ק"ג

בלוק מריר 55%
12.50 ק"ג

בלוק לבן
12.50 ק"ג

בלוק חלב
12.50 ק"ג

חמאת קקאו מטבעות
25 ק"ג

בלוק ג'אנדויה
12.50 ק"ג

מרציפן 65%
200 גרם

מרציפן 65%
1 ק"ג

מרציפן 33%
1 ק"ג

RATZEBURG - שוקולד מריר 70% מטבעות
1/2.5/10 ק"ג

RATZEBURG - שוקולד מריר 70% מטבעות
1/2.5/10 ק"ג

RATZEBURG - שוקולד מריר 70% מטבעות
1/2.5/10 ק"ג
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// קטלוג מוצרים אלמנדוס //

תוכן ענייניםאודות אלמנדוס

חברת אלמנדוס הוקמה בשנת 2001 והינה אחת מחברות הייבוא והשיווק 
המובילות בתחום חומרי הגלם לתעשיית המזון.

רחבי  בכל  ללקוחות  שונים  פריטים  מ-300  למעלה  משווקת  אלמנדוס 
הארץ.

מלון,  בתי  מאפה,  בתי  קונדיטוריות,   - למצוא  תוכלו  לקוחותינו  בין 
מסעדות, שוקוליטיירים, בתי ספר לקונדיטוריות ועוד.

הוא  החברה  של  הדגל  מוצר  בלבד,  פרימיום  מוצרי  משווקת  אלמנדוס 
שוקולד ואני מחזיקים בשני מותגים בינלאומיים באופן בלעדי:
NATRA CACAO - חברה ספרדית בעלת שם באירופה ובעולם.

LUBECA - חברה גרמנית בעלת שם עולמי אשר מספקת שוקולד גורמה.

בלוקים,  מטבעות,  שונות:  בצורות  החברות  משתי  מגיעים  המוצרים 
ג׳אנדויה, פנינים ועוד מגוון רחב מאוד.

חברת אלמנדוס מתגאה בשירות אמין, אישי ואנושי, בשאיפה למצויינות 
ובמוצרים האיכותיים ביותר.

מתחייבת להמשיך לחדש, לחפש ולתת מענה, על מנת שהלקוח יקבל את 
השירות הטוב והמתאים ביותר עבורו.

טיפים  מידע,  ולקבל  שלנו  האינטרנט  באתר  לבקר  אותך  מזמינים  אנו 
ומתכונים בכתובתנו:
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// קטלוג מוצרים אלמנדוס //

תוכן ענייניםאודות אלמנדוס

חברת אלמנדוס הוקמה בשנת 2001 והינה אחת מחברות הייבוא והשיווק 
המובילות בתחום חומרי הגלם לתעשיית המזון.

רחבי  בכל  ללקוחות  שונים  פריטים  מ-300  למעלה  משווקת  אלמנדוס 
הארץ.

מלון,  בתי  מאפה,  בתי  קונדיטוריות,   - למצוא  תוכלו  לקוחותינו  בין 
מסעדות, שוקוליטיירים, בתי ספר לקונדיטוריות ועוד.

הוא  החברה  של  הדגל  מוצר  בלבד,  פרימיום  מוצרי  משווקת  אלמנדוס 
שוקולד ואני מחזיקים בשני מותגים בינלאומיים באופן בלעדי:
NATRA CACAO - חברה ספרדית בעלת שם באירופה ובעולם.

LUBECA - חברה גרמנית בעלת שם עולמי אשר מספקת שוקולד גורמה.

בלוקים,  מטבעות,  שונות:  בצורות  החברות  משתי  מגיעים  המוצרים 
ג׳אנדויה, פנינים ועוד מגוון רחב מאוד.

חברת אלמנדוס מתגאה בשירות אמין, אישי ואנושי, בשאיפה למצויינות 
ובמוצרים האיכותיים ביותר.

מתחייבת להמשיך לחדש, לחפש ולתת מענה, על מנת שהלקוח יקבל את 
השירות הטוב והמתאים ביותר עבורו.

טיפים  מידע,  ולקבל  שלנו  האינטרנט  באתר  לבקר  אותך  מזמינים  אנו 
ומתכונים בכתובתנו:
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מחית נוגט
6 ק"ג

ממרח שוקולד אגוזים
6 ק"ג

שוקולד מריר מטבעות
55% / 60% / 70%     10 ק"ג

שוקולד לבן מטבעות 
10 ק"ג

שוקולד חלב מטבעות
10 ק"ג

גאיה מטבעות
4 ק"ג

בלוק מריר 55%
12.50 ק"ג

בלוק לבן
12.50 ק"ג

בלוק חלב
12.50 ק"ג

חמאת קקאו מטבעות
25 ק"ג

בלוק ג'אנדויה
12.50 ק"ג

מרציפן 65%
200 גרם

מרציפן 65%
1 ק"ג

מרציפן 33%
1 ק"ג
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חברת אלמנדוס הוקמה בשנת 2001 והינה אחת מחברות הייבוא והשיווק 
המובילות בתחום חומרי הגלם לתעשיית המזון.

רחבי  בכל  ללקוחות  שונים  פריטים  מ-300  למעלה  משווקת  אלמנדוס 
הארץ.

מלון,  בתי  מאפה,  בתי  קונדיטוריות,   - למצוא  תוכלו  לקוחותינו  בין 
מסעדות, שוקוליטיירים, בתי ספר לקונדיטוריות ועוד.

הוא  החברה  של  הדגל  מוצר  בלבד,  פרימיום  מוצרי  משווקת  אלמנדוס 
שוקולד ואני מחזיקים בשני מותגים בינלאומיים באופן בלעדי:
NATRA CACAO - חברה ספרדית בעלת שם באירופה ובעולם.

LUBECA - חברה גרמנית בעלת שם עולמי אשר מספקת שוקולד גורמה.

בלוקים,  מטבעות,  שונות:  בצורות  החברות  משתי  מגיעים  המוצרים 
ג׳אנדויה, פנינים ועוד מגוון רחב מאוד.

חברת אלמנדוס מתגאה בשירות אמין, אישי ואנושי, בשאיפה למצויינות 
ובמוצרים האיכותיים ביותר.

מתחייבת להמשיך לחדש, לחפש ולתת מענה, על מנת שהלקוח יקבל את 
השירות הטוב והמתאים ביותר עבורו.

טיפים  מידע,  ולקבל  שלנו  האינטרנט  באתר  לבקר  אותך  מזמינים  אנו 
ומתכונים בכתובתנו:
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// קטלוג מוצרים אלמנדוס //

תוכן ענייניםאודות אלמנדוס

חברת אלמנדוס הוקמה בשנת 2001 והינה אחת מחברות הייבוא והשיווק 
המובילות בתחום חומרי הגלם לתעשיית המזון.

רחבי  בכל  ללקוחות  שונים  פריטים  מ-300  למעלה  משווקת  אלמנדוס 
הארץ.

מלון,  בתי  מאפה,  בתי  קונדיטוריות,   - למצוא  תוכלו  לקוחותינו  בין 
מסעדות, שוקוליטיירים, בתי ספר לקונדיטוריות ועוד.

הוא  החברה  של  הדגל  מוצר  בלבד,  פרימיום  מוצרי  משווקת  אלמנדוס 
שוקולד ואני מחזיקים בשני מותגים בינלאומיים באופן בלעדי:
NATRA CACAO - חברה ספרדית בעלת שם באירופה ובעולם.

LUBECA - חברה גרמנית בעלת שם עולמי אשר מספקת שוקולד גורמה.

בלוקים,  מטבעות,  שונות:  בצורות  החברות  משתי  מגיעים  המוצרים 
ג׳אנדויה, פנינים ועוד מגוון רחב מאוד.

חברת אלמנדוס מתגאה בשירות אמין, אישי ואנושי, בשאיפה למצויינות 
ובמוצרים האיכותיים ביותר.

מתחייבת להמשיך לחדש, לחפש ולתת מענה, על מנת שהלקוח יקבל את 
השירות הטוב והמתאים ביותר עבורו.

טיפים  מידע,  ולקבל  שלנו  האינטרנט  באתר  לבקר  אותך  מזמינים  אנו 
ומתכונים בכתובתנו:
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ממרח שוקולד אגוזים
6 ק"ג

שוקולד מריר מטבעות
55% / 60% / 70%     10 ק"ג

שוקולד לבן מטבעות 
10 ק"ג

שוקולד חלב מטבעות
10 ק"ג

גאיה מטבעות
4 ק"ג

בלוק מריר 55%
12.50 ק"ג

בלוק לבן
12.50 ק"ג

בלוק חלב
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חמאת קקאו מטבעות
25 ק"ג
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תוכן ענייניםאודות אלמנדוס

חברת אלמנדוס הוקמה בשנת 2001 והינה אחת מחברות הייבוא והשיווק 
המובילות בתחום חומרי הגלם לתעשיית המזון.

רחבי  בכל  ללקוחות  שונים  פריטים  מ-300  למעלה  משווקת  אלמנדוס 
הארץ.

מלון,  בתי  מאפה,  בתי  קונדיטוריות,   - למצוא  תוכלו  לקוחותינו  בין 
מסעדות, שוקוליטיירים, בתי ספר לקונדיטוריות ועוד.

הוא  החברה  של  הדגל  מוצר  בלבד,  פרימיום  מוצרי  משווקת  אלמנדוס 
שוקולד ואני מחזיקים בשני מותגים בינלאומיים באופן בלעדי:
NATRA CACAO - חברה ספרדית בעלת שם באירופה ובעולם.

LUBECA - חברה גרמנית בעלת שם עולמי אשר מספקת שוקולד גורמה.

בלוקים,  מטבעות,  שונות:  בצורות  החברות  משתי  מגיעים  המוצרים 
ג׳אנדויה, פנינים ועוד מגוון רחב מאוד.

חברת אלמנדוס מתגאה בשירות אמין, אישי ואנושי, בשאיפה למצויינות 
ובמוצרים האיכותיים ביותר.

מתחייבת להמשיך לחדש, לחפש ולתת מענה, על מנת שהלקוח יקבל את 
השירות הטוב והמתאים ביותר עבורו.

טיפים  מידע,  ולקבל  שלנו  האינטרנט  באתר  לבקר  אותך  מזמינים  אנו 
ומתכונים בכתובתנו:
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// קטלוג מוצרים אלמנדוס //

תוכן ענייניםאודות אלמנדוס

חברת אלמנדוס הוקמה בשנת 2001 והינה אחת מחברות הייבוא והשיווק 
המובילות בתחום חומרי הגלם לתעשיית המזון.

רחבי  בכל  ללקוחות  שונים  פריטים  מ-300  למעלה  משווקת  אלמנדוס 
הארץ.

מלון,  בתי  מאפה,  בתי  קונדיטוריות,   - למצוא  תוכלו  לקוחותינו  בין 
מסעדות, שוקוליטיירים, בתי ספר לקונדיטוריות ועוד.

הוא  החברה  של  הדגל  מוצר  בלבד,  פרימיום  מוצרי  משווקת  אלמנדוס 
שוקולד ואני מחזיקים בשני מותגים בינלאומיים באופן בלעדי:
NATRA CACAO - חברה ספרדית בעלת שם באירופה ובעולם.

LUBECA - חברה גרמנית בעלת שם עולמי אשר מספקת שוקולד גורמה.

בלוקים,  מטבעות,  שונות:  בצורות  החברות  משתי  מגיעים  המוצרים 
ג׳אנדויה, פנינים ועוד מגוון רחב מאוד.

חברת אלמנדוס מתגאה בשירות אמין, אישי ואנושי, בשאיפה למצויינות 
ובמוצרים האיכותיים ביותר.

מתחייבת להמשיך לחדש, לחפש ולתת מענה, על מנת שהלקוח יקבל את 
השירות הטוב והמתאים ביותר עבורו.

טיפים  מידע,  ולקבל  שלנו  האינטרנט  באתר  לבקר  אותך  מזמינים  אנו 
ומתכונים בכתובתנו:
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LUBECA שוקולד

מחית נוגט
6 ק"ג

ממרח שוקולד אגוזים
6 ק"ג

שוקולד מריר מטבעות
55% / 60% / 70%     10 ק"ג

שוקולד לבן מטבעות 
10 ק"ג

שוקולד חלב מטבעות
10 ק"ג

גאיה מטבעות
4 ק"ג

בלוק מריר 55%
12.50 ק"ג

בלוק לבן
12.50 ק"ג

בלוק חלב
12.50 ק"ג

חמאת קקאו מטבעות
25 ק"ג

בלוק ג'אנדויה
12.50 ק"ג

מרציפן 65%
200 גרם

מרציפן 65%
1 ק"ג

מרציפן 33%
1 ק"ג

RATZEBURG - שוקולד מריר 70% מטבעות
1/2.5/10 ק"ג

RATZEBURG - שוקולד מריר 70% מטבעות
1/2.5/10 ק"ג

RATZEBURG - שוקולד מריר 70% מטבעות
1/2.5/10 ק"ג
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// קטלוג מוצרים אלמנדוס //

תוכן ענייניםאודות אלמנדוס

חברת אלמנדוס הוקמה בשנת 2001 והינה אחת מחברות הייבוא והשיווק 
המובילות בתחום חומרי הגלם לתעשיית המזון.

רחבי  בכל  ללקוחות  שונים  פריטים  מ-300  למעלה  משווקת  אלמנדוס 
הארץ.

מלון,  בתי  מאפה,  בתי  קונדיטוריות,   - למצוא  תוכלו  לקוחותינו  בין 
מסעדות, שוקוליטיירים, בתי ספר לקונדיטוריות ועוד.

הוא  החברה  של  הדגל  מוצר  בלבד,  פרימיום  מוצרי  משווקת  אלמנדוס 
שוקולד ואני מחזיקים בשני מותגים בינלאומיים באופן בלעדי:
NATRA CACAO - חברה ספרדית בעלת שם באירופה ובעולם.

LUBECA - חברה גרמנית בעלת שם עולמי אשר מספקת שוקולד גורמה.

בלוקים,  מטבעות,  שונות:  בצורות  החברות  משתי  מגיעים  המוצרים 
ג׳אנדויה, פנינים ועוד מגוון רחב מאוד.

חברת אלמנדוס מתגאה בשירות אמין, אישי ואנושי, בשאיפה למצויינות 
ובמוצרים האיכותיים ביותר.

מתחייבת להמשיך לחדש, לחפש ולתת מענה, על מנת שהלקוח יקבל את 
השירות הטוב והמתאים ביותר עבורו.

טיפים  מידע,  ולקבל  שלנו  האינטרנט  באתר  לבקר  אותך  מזמינים  אנו 
ומתכונים בכתובתנו:
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// קטלוג מוצרים אלמנדוס //

תוכן ענייניםאודות אלמנדוס

חברת אלמנדוס הוקמה בשנת 2001 והינה אחת מחברות הייבוא והשיווק 
המובילות בתחום חומרי הגלם לתעשיית המזון.

רחבי  בכל  ללקוחות  שונים  פריטים  מ-300  למעלה  משווקת  אלמנדוס 
הארץ.

מלון,  בתי  מאפה,  בתי  קונדיטוריות,   - למצוא  תוכלו  לקוחותינו  בין 
מסעדות, שוקוליטיירים, בתי ספר לקונדיטוריות ועוד.

הוא  החברה  של  הדגל  מוצר  בלבד,  פרימיום  מוצרי  משווקת  אלמנדוס 
שוקולד ואני מחזיקים בשני מותגים בינלאומיים באופן בלעדי:
NATRA CACAO - חברה ספרדית בעלת שם באירופה ובעולם.

LUBECA - חברה גרמנית בעלת שם עולמי אשר מספקת שוקולד גורמה.

בלוקים,  מטבעות,  שונות:  בצורות  החברות  משתי  מגיעים  המוצרים 
ג׳אנדויה, פנינים ועוד מגוון רחב מאוד.

חברת אלמנדוס מתגאה בשירות אמין, אישי ואנושי, בשאיפה למצויינות 
ובמוצרים האיכותיים ביותר.

מתחייבת להמשיך לחדש, לחפש ולתת מענה, על מנת שהלקוח יקבל את 
השירות הטוב והמתאים ביותר עבורו.

טיפים  מידע,  ולקבל  שלנו  האינטרנט  באתר  לבקר  אותך  מזמינים  אנו 
ומתכונים בכתובתנו:
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LUBECA שוקולד

מחית נוגט
6 ק"ג

ממרח שוקולד אגוזים
6 ק"ג

שוקולד מריר מטבעות
55% / 60% / 70%     10 ק"ג

שוקולד לבן מטבעות 
10 ק"ג

שוקולד חלב מטבעות
10 ק"ג

גאיה מטבעות
4 ק"ג

בלוק מריר 55%
12.50 ק"ג

בלוק לבן
12.50 ק"ג

בלוק חלב
12.50 ק"ג

חמאת קקאו מטבעות
25 ק"ג

בלוק ג'אנדויה
12.50 ק"ג

מרציפן 65%
200 גרם

מרציפן 65%
1 ק"ג

מרציפן 33%
1 ק"ג

23

// קטלוג מוצרים אלמנדוס //

תוכן ענייניםאודות אלמנדוס

חברת אלמנדוס הוקמה בשנת 2001 והינה אחת מחברות הייבוא והשיווק 
המובילות בתחום חומרי הגלם לתעשיית המזון.

רחבי  בכל  ללקוחות  שונים  פריטים  מ-300  למעלה  משווקת  אלמנדוס 
הארץ.

מלון,  בתי  מאפה,  בתי  קונדיטוריות,   - למצוא  תוכלו  לקוחותינו  בין 
מסעדות, שוקוליטיירים, בתי ספר לקונדיטוריות ועוד.

הוא  החברה  של  הדגל  מוצר  בלבד,  פרימיום  מוצרי  משווקת  אלמנדוס 
שוקולד ואני מחזיקים בשני מותגים בינלאומיים באופן בלעדי:
NATRA CACAO - חברה ספרדית בעלת שם באירופה ובעולם.

LUBECA - חברה גרמנית בעלת שם עולמי אשר מספקת שוקולד גורמה.

בלוקים,  מטבעות,  שונות:  בצורות  החברות  משתי  מגיעים  המוצרים 
ג׳אנדויה, פנינים ועוד מגוון רחב מאוד.

חברת אלמנדוס מתגאה בשירות אמין, אישי ואנושי, בשאיפה למצויינות 
ובמוצרים האיכותיים ביותר.

מתחייבת להמשיך לחדש, לחפש ולתת מענה, על מנת שהלקוח יקבל את 
השירות הטוב והמתאים ביותר עבורו.

טיפים  מידע,  ולקבל  שלנו  האינטרנט  באתר  לבקר  אותך  מזמינים  אנו 
ומתכונים בכתובתנו:
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// קטלוג מוצרים אלמנדוס //

תוכן ענייניםאודות אלמנדוס

חברת אלמנדוס הוקמה בשנת 2001 והינה אחת מחברות הייבוא והשיווק 
המובילות בתחום חומרי הגלם לתעשיית המזון.

רחבי  בכל  ללקוחות  שונים  פריטים  מ-300  למעלה  משווקת  אלמנדוס 
הארץ.

מלון,  בתי  מאפה,  בתי  קונדיטוריות,   - למצוא  תוכלו  לקוחותינו  בין 
מסעדות, שוקוליטיירים, בתי ספר לקונדיטוריות ועוד.

הוא  החברה  של  הדגל  מוצר  בלבד,  פרימיום  מוצרי  משווקת  אלמנדוס 
שוקולד ואני מחזיקים בשני מותגים בינלאומיים באופן בלעדי:
NATRA CACAO - חברה ספרדית בעלת שם באירופה ובעולם.

LUBECA - חברה גרמנית בעלת שם עולמי אשר מספקת שוקולד גורמה.

בלוקים,  מטבעות,  שונות:  בצורות  החברות  משתי  מגיעים  המוצרים 
ג׳אנדויה, פנינים ועוד מגוון רחב מאוד.

חברת אלמנדוס מתגאה בשירות אמין, אישי ואנושי, בשאיפה למצויינות 
ובמוצרים האיכותיים ביותר.

מתחייבת להמשיך לחדש, לחפש ולתת מענה, על מנת שהלקוח יקבל את 
השירות הטוב והמתאים ביותר עבורו.

טיפים  מידע,  ולקבל  שלנו  האינטרנט  באתר  לבקר  אותך  מזמינים  אנו 
ומתכונים בכתובתנו:
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LUBECA שוקולד

מחית נוגט
6 ק"ג

ממרח שוקולד אגוזים
6 ק"ג

שוקולד מריר מטבעות
55% / 60% / 70%     10 ק"ג

שוקולד לבן מטבעות 
10 ק"ג

שוקולד חלב מטבעות
10 ק"ג

גאיה מטבעות
4 ק"ג

בלוק מריר 55%
12.50 ק"ג

בלוק לבן
12.50 ק"ג

בלוק חלב
12.50 ק"ג

חמאת קקאו מטבעות
25 ק"ג

בלוק ג'אנדויה
12.50 ק"ג

מרציפן 65%
200 גרם

מרציפן 65%
1 ק"ג

מרציפן 33%
1 ק"ג
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// קטלוג מוצרים אלמנדוס //

תוכן ענייניםאודות אלמנדוס

חברת אלמנדוס הוקמה בשנת 2001 והינה אחת מחברות הייבוא והשיווק 
המובילות בתחום חומרי הגלם לתעשיית המזון.

רחבי  בכל  ללקוחות  שונים  פריטים  מ-300  למעלה  משווקת  אלמנדוס 
הארץ.

מלון,  בתי  מאפה,  בתי  קונדיטוריות,   - למצוא  תוכלו  לקוחותינו  בין 
מסעדות, שוקוליטיירים, בתי ספר לקונדיטוריות ועוד.

הוא  החברה  של  הדגל  מוצר  בלבד,  פרימיום  מוצרי  משווקת  אלמנדוס 
שוקולד ואני מחזיקים בשני מותגים בינלאומיים באופן בלעדי:
NATRA CACAO - חברה ספרדית בעלת שם באירופה ובעולם.

LUBECA - חברה גרמנית בעלת שם עולמי אשר מספקת שוקולד גורמה.

בלוקים,  מטבעות,  שונות:  בצורות  החברות  משתי  מגיעים  המוצרים 
ג׳אנדויה, פנינים ועוד מגוון רחב מאוד.

חברת אלמנדוס מתגאה בשירות אמין, אישי ואנושי, בשאיפה למצויינות 
ובמוצרים האיכותיים ביותר.

מתחייבת להמשיך לחדש, לחפש ולתת מענה, על מנת שהלקוח יקבל את 
השירות הטוב והמתאים ביותר עבורו.

טיפים  מידע,  ולקבל  שלנו  האינטרנט  באתר  לבקר  אותך  מזמינים  אנו 
ומתכונים בכתובתנו:
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// קטלוג מוצרים אלמנדוס //

תוכן ענייניםאודות אלמנדוס

חברת אלמנדוס הוקמה בשנת 2001 והינה אחת מחברות הייבוא והשיווק 
המובילות בתחום חומרי הגלם לתעשיית המזון.

רחבי  בכל  ללקוחות  שונים  פריטים  מ-300  למעלה  משווקת  אלמנדוס 
הארץ.

מלון,  בתי  מאפה,  בתי  קונדיטוריות,   - למצוא  תוכלו  לקוחותינו  בין 
מסעדות, שוקוליטיירים, בתי ספר לקונדיטוריות ועוד.

הוא  החברה  של  הדגל  מוצר  בלבד,  פרימיום  מוצרי  משווקת  אלמנדוס 
שוקולד ואני מחזיקים בשני מותגים בינלאומיים באופן בלעדי:
NATRA CACAO - חברה ספרדית בעלת שם באירופה ובעולם.

LUBECA - חברה גרמנית בעלת שם עולמי אשר מספקת שוקולד גורמה.

בלוקים,  מטבעות,  שונות:  בצורות  החברות  משתי  מגיעים  המוצרים 
ג׳אנדויה, פנינים ועוד מגוון רחב מאוד.

חברת אלמנדוס מתגאה בשירות אמין, אישי ואנושי, בשאיפה למצויינות 
ובמוצרים האיכותיים ביותר.

מתחייבת להמשיך לחדש, לחפש ולתת מענה, על מנת שהלקוח יקבל את 
השירות הטוב והמתאים ביותר עבורו.

טיפים  מידע,  ולקבל  שלנו  האינטרנט  באתר  לבקר  אותך  מזמינים  אנו 
ומתכונים בכתובתנו:
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LUBECA שוקולד

מחית נוגט
6 ק"ג

ממרח שוקולד אגוזים
6 ק"ג

שוקולד מריר מטבעות
55% / 60% / 70%     10 ק"ג

שוקולד לבן מטבעות 
10 ק"ג

שוקולד חלב מטבעות
10 ק"ג

גאיה מטבעות
4 ק"ג

בלוק מריר 55%
12.50 ק"ג

בלוק לבן
12.50 ק"ג

בלוק חלב
12.50 ק"ג

חמאת קקאו מטבעות
25 ק"ג

בלוק ג'אנדויה
12.50 ק"ג

מרציפן 65%
200 גרם

מרציפן 65%
1 ק"ג

מרציפן 33%
1 ק"ג

RATZEBURG - שוקולד מריר 70% מטבעות
1/2.5/10 ק"ג

RATZEBURG - שוקולד מריר 70% מטבעות
1/2.5/10 ק"ג

RATZEBURG - שוקולד מריר 70% מטבעות
1/2.5/10 ק"ג
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// קטלוג מוצרים אלמנדוס //

תוכן ענייניםאודות אלמנדוס

חברת אלמנדוס הוקמה בשנת 2001 והינה אחת מחברות הייבוא והשיווק 
המובילות בתחום חומרי הגלם לתעשיית המזון.

רחבי  בכל  ללקוחות  שונים  פריטים  מ-300  למעלה  משווקת  אלמנדוס 
הארץ.

מלון,  בתי  מאפה,  בתי  קונדיטוריות,   - למצוא  תוכלו  לקוחותינו  בין 
מסעדות, שוקוליטיירים, בתי ספר לקונדיטוריות ועוד.

הוא  החברה  של  הדגל  מוצר  בלבד,  פרימיום  מוצרי  משווקת  אלמנדוס 
שוקולד ואני מחזיקים בשני מותגים בינלאומיים באופן בלעדי:
NATRA CACAO - חברה ספרדית בעלת שם באירופה ובעולם.

LUBECA - חברה גרמנית בעלת שם עולמי אשר מספקת שוקולד גורמה.

בלוקים,  מטבעות,  שונות:  בצורות  החברות  משתי  מגיעים  המוצרים 
ג׳אנדויה, פנינים ועוד מגוון רחב מאוד.

חברת אלמנדוס מתגאה בשירות אמין, אישי ואנושי, בשאיפה למצויינות 
ובמוצרים האיכותיים ביותר.

מתחייבת להמשיך לחדש, לחפש ולתת מענה, על מנת שהלקוח יקבל את 
השירות הטוב והמתאים ביותר עבורו.

טיפים  מידע,  ולקבל  שלנו  האינטרנט  באתר  לבקר  אותך  מזמינים  אנו 
ומתכונים בכתובתנו:
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// קטלוג מוצרים אלמנדוס //

תוכן ענייניםאודות אלמנדוס

חברת אלמנדוס הוקמה בשנת 2001 והינה אחת מחברות הייבוא והשיווק 
המובילות בתחום חומרי הגלם לתעשיית המזון.

רחבי  בכל  ללקוחות  שונים  פריטים  מ-300  למעלה  משווקת  אלמנדוס 
הארץ.

מלון,  בתי  מאפה,  בתי  קונדיטוריות,   - למצוא  תוכלו  לקוחותינו  בין 
מסעדות, שוקוליטיירים, בתי ספר לקונדיטוריות ועוד.

הוא  החברה  של  הדגל  מוצר  בלבד,  פרימיום  מוצרי  משווקת  אלמנדוס 
שוקולד ואני מחזיקים בשני מותגים בינלאומיים באופן בלעדי:
NATRA CACAO - חברה ספרדית בעלת שם באירופה ובעולם.

LUBECA - חברה גרמנית בעלת שם עולמי אשר מספקת שוקולד גורמה.

בלוקים,  מטבעות,  שונות:  בצורות  החברות  משתי  מגיעים  המוצרים 
ג׳אנדויה, פנינים ועוד מגוון רחב מאוד.

חברת אלמנדוס מתגאה בשירות אמין, אישי ואנושי, בשאיפה למצויינות 
ובמוצרים האיכותיים ביותר.

מתחייבת להמשיך לחדש, לחפש ולתת מענה, על מנת שהלקוח יקבל את 
השירות הטוב והמתאים ביותר עבורו.

טיפים  מידע,  ולקבל  שלנו  האינטרנט  באתר  לבקר  אותך  מזמינים  אנו 
ומתכונים בכתובתנו:
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LUBECA שוקולד

מחית נוגט
6 ק"ג

ממרח שוקולד אגוזים
6 ק"ג

שוקולד מריר מטבעות
55% / 60% / 70%     10 ק"ג

שוקולד לבן מטבעות 
10 ק"ג

שוקולד חלב מטבעות
10 ק"ג

גאיה מטבעות
4 ק"ג

בלוק מריר 55%
12.50 ק"ג

בלוק לבן
12.50 ק"ג

בלוק חלב
12.50 ק"ג

חמאת קקאו מטבעות
25 ק"ג

בלוק ג'אנדויה
12.50 ק"ג

מרציפן 65%
200 גרם

מרציפן 65%
1 ק"ג

מרציפן 33%
1 ק"ג
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// קטלוג מוצרים אלמנדוס //

תוכן ענייניםאודות אלמנדוס

חברת אלמנדוס הוקמה בשנת 2001 והינה אחת מחברות הייבוא והשיווק 
המובילות בתחום חומרי הגלם לתעשיית המזון.

רחבי  בכל  ללקוחות  שונים  פריטים  מ-300  למעלה  משווקת  אלמנדוס 
הארץ.

מלון,  בתי  מאפה,  בתי  קונדיטוריות,   - למצוא  תוכלו  לקוחותינו  בין 
מסעדות, שוקוליטיירים, בתי ספר לקונדיטוריות ועוד.

הוא  החברה  של  הדגל  מוצר  בלבד,  פרימיום  מוצרי  משווקת  אלמנדוס 
שוקולד ואני מחזיקים בשני מותגים בינלאומיים באופן בלעדי:
NATRA CACAO - חברה ספרדית בעלת שם באירופה ובעולם.

LUBECA - חברה גרמנית בעלת שם עולמי אשר מספקת שוקולד גורמה.

בלוקים,  מטבעות,  שונות:  בצורות  החברות  משתי  מגיעים  המוצרים 
ג׳אנדויה, פנינים ועוד מגוון רחב מאוד.

חברת אלמנדוס מתגאה בשירות אמין, אישי ואנושי, בשאיפה למצויינות 
ובמוצרים האיכותיים ביותר.

מתחייבת להמשיך לחדש, לחפש ולתת מענה, על מנת שהלקוח יקבל את 
השירות הטוב והמתאים ביותר עבורו.

טיפים  מידע,  ולקבל  שלנו  האינטרנט  באתר  לבקר  אותך  מזמינים  אנו 
ומתכונים בכתובתנו:
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// קטלוג מוצרים אלמנדוס //

תוכן ענייניםאודות אלמנדוס

חברת אלמנדוס הוקמה בשנת 2001 והינה אחת מחברות הייבוא והשיווק 
המובילות בתחום חומרי הגלם לתעשיית המזון.

רחבי  בכל  ללקוחות  שונים  פריטים  מ-300  למעלה  משווקת  אלמנדוס 
הארץ.

מלון,  בתי  מאפה,  בתי  קונדיטוריות,   - למצוא  תוכלו  לקוחותינו  בין 
מסעדות, שוקוליטיירים, בתי ספר לקונדיטוריות ועוד.

הוא  החברה  של  הדגל  מוצר  בלבד,  פרימיום  מוצרי  משווקת  אלמנדוס 
שוקולד ואני מחזיקים בשני מותגים בינלאומיים באופן בלעדי:
NATRA CACAO - חברה ספרדית בעלת שם באירופה ובעולם.

LUBECA - חברה גרמנית בעלת שם עולמי אשר מספקת שוקולד גורמה.

בלוקים,  מטבעות,  שונות:  בצורות  החברות  משתי  מגיעים  המוצרים 
ג׳אנדויה, פנינים ועוד מגוון רחב מאוד.

חברת אלמנדוס מתגאה בשירות אמין, אישי ואנושי, בשאיפה למצויינות 
ובמוצרים האיכותיים ביותר.

מתחייבת להמשיך לחדש, לחפש ולתת מענה, על מנת שהלקוח יקבל את 
השירות הטוב והמתאים ביותר עבורו.

טיפים  מידע,  ולקבל  שלנו  האינטרנט  באתר  לבקר  אותך  מזמינים  אנו 
ומתכונים בכתובתנו:
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LUBECA שוקולד

מחית נוגט
6 ק"ג

ממרח שוקולד אגוזים
6 ק"ג

שוקולד מריר מטבעות
55% / 60% / 70%     10 ק"ג

שוקולד לבן מטבעות 
10 ק"ג

שוקולד חלב מטבעות
10 ק"ג

גאיה מטבעות
4 ק"ג

בלוק מריר 55%
12.50 ק"ג

בלוק לבן
12.50 ק"ג

בלוק חלב
12.50 ק"ג

חמאת קקאו מטבעות
25 ק"ג

בלוק ג'אנדויה
12.50 ק"ג

מרציפן 65%
200 גרם

מרציפן 65%
1 ק"ג

מרציפן 33%
1 ק"ג
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// קטלוג מוצרים אלמנדוס //

תוכן ענייניםאודות אלמנדוס

חברת אלמנדוס הוקמה בשנת 2001 והינה אחת מחברות הייבוא והשיווק 
המובילות בתחום חומרי הגלם לתעשיית המזון.

רחבי  בכל  ללקוחות  שונים  פריטים  מ-300  למעלה  משווקת  אלמנדוס 
הארץ.

מלון,  בתי  מאפה,  בתי  קונדיטוריות,   - למצוא  תוכלו  לקוחותינו  בין 
מסעדות, שוקוליטיירים, בתי ספר לקונדיטוריות ועוד.

הוא  החברה  של  הדגל  מוצר  בלבד,  פרימיום  מוצרי  משווקת  אלמנדוס 
שוקולד ואני מחזיקים בשני מותגים בינלאומיים באופן בלעדי:
NATRA CACAO - חברה ספרדית בעלת שם באירופה ובעולם.

LUBECA - חברה גרמנית בעלת שם עולמי אשר מספקת שוקולד גורמה.

בלוקים,  מטבעות,  שונות:  בצורות  החברות  משתי  מגיעים  המוצרים 
ג׳אנדויה, פנינים ועוד מגוון רחב מאוד.

חברת אלמנדוס מתגאה בשירות אמין, אישי ואנושי, בשאיפה למצויינות 
ובמוצרים האיכותיים ביותר.

מתחייבת להמשיך לחדש, לחפש ולתת מענה, על מנת שהלקוח יקבל את 
השירות הטוב והמתאים ביותר עבורו.

טיפים  מידע,  ולקבל  שלנו  האינטרנט  באתר  לבקר  אותך  מזמינים  אנו 
ומתכונים בכתובתנו:
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// קטלוג מוצרים אלמנדוס //

תוכן ענייניםאודות אלמנדוס

חברת אלמנדוס הוקמה בשנת 2001 והינה אחת מחברות הייבוא והשיווק 
המובילות בתחום חומרי הגלם לתעשיית המזון.

רחבי  בכל  ללקוחות  שונים  פריטים  מ-300  למעלה  משווקת  אלמנדוס 
הארץ.

מלון,  בתי  מאפה,  בתי  קונדיטוריות,   - למצוא  תוכלו  לקוחותינו  בין 
מסעדות, שוקוליטיירים, בתי ספר לקונדיטוריות ועוד.

הוא  החברה  של  הדגל  מוצר  בלבד,  פרימיום  מוצרי  משווקת  אלמנדוס 
שוקולד ואני מחזיקים בשני מותגים בינלאומיים באופן בלעדי:
NATRA CACAO - חברה ספרדית בעלת שם באירופה ובעולם.

LUBECA - חברה גרמנית בעלת שם עולמי אשר מספקת שוקולד גורמה.

בלוקים,  מטבעות,  שונות:  בצורות  החברות  משתי  מגיעים  המוצרים 
ג׳אנדויה, פנינים ועוד מגוון רחב מאוד.

חברת אלמנדוס מתגאה בשירות אמין, אישי ואנושי, בשאיפה למצויינות 
ובמוצרים האיכותיים ביותר.

מתחייבת להמשיך לחדש, לחפש ולתת מענה, על מנת שהלקוח יקבל את 
השירות הטוב והמתאים ביותר עבורו.

טיפים  מידע,  ולקבל  שלנו  האינטרנט  באתר  לבקר  אותך  מזמינים  אנו 
ומתכונים בכתובתנו:
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LUBECA שוקולד

מחית נוגט
6 ק"ג

ממרח שוקולד אגוזים
6 ק"ג

שוקולד מריר מטבעות
55% / 60% / 70%     10 ק"ג

שוקולד לבן מטבעות 
10 ק"ג

שוקולד חלב מטבעות
10 ק"ג

גאיה מטבעות
4 ק"ג

בלוק מריר 55%
12.50 ק"ג

בלוק לבן
12.50 ק"ג

בלוק חלב
12.50 ק"ג

חמאת קקאו מטבעות
25 ק"ג

בלוק ג'אנדויה
12.50 ק"ג

מרציפן 65%
200 גרם

מרציפן 65%
1 ק"ג

מרציפן 33%
1 ק"ג

RATZEBURG - שוקולד מריר 70% מטבעות
1/2.5/10 ק"ג

RATZEBURG - שוקולד מריר 70% מטבעות
1/2.5/10 ק"ג

RATZEBURG - שוקולד מריר 70% מטבעות
1/2.5/10 ק"ג
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// קטלוג מוצרים אלמנדוס //

תוכן ענייניםאודות אלמנדוס

חברת אלמנדוס הוקמה בשנת 2001 והינה אחת מחברות הייבוא והשיווק 
המובילות בתחום חומרי הגלם לתעשיית המזון.

רחבי  בכל  ללקוחות  שונים  פריטים  מ-300  למעלה  משווקת  אלמנדוס 
הארץ.

מלון,  בתי  מאפה,  בתי  קונדיטוריות,   - למצוא  תוכלו  לקוחותינו  בין 
מסעדות, שוקוליטיירים, בתי ספר לקונדיטוריות ועוד.

הוא  החברה  של  הדגל  מוצר  בלבד,  פרימיום  מוצרי  משווקת  אלמנדוס 
שוקולד ואני מחזיקים בשני מותגים בינלאומיים באופן בלעדי:
NATRA CACAO - חברה ספרדית בעלת שם באירופה ובעולם.

LUBECA - חברה גרמנית בעלת שם עולמי אשר מספקת שוקולד גורמה.

בלוקים,  מטבעות,  שונות:  בצורות  החברות  משתי  מגיעים  המוצרים 
ג׳אנדויה, פנינים ועוד מגוון רחב מאוד.

חברת אלמנדוס מתגאה בשירות אמין, אישי ואנושי, בשאיפה למצויינות 
ובמוצרים האיכותיים ביותר.

מתחייבת להמשיך לחדש, לחפש ולתת מענה, על מנת שהלקוח יקבל את 
השירות הטוב והמתאים ביותר עבורו.

טיפים  מידע,  ולקבל  שלנו  האינטרנט  באתר  לבקר  אותך  מזמינים  אנו 
ומתכונים בכתובתנו:
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// קטלוג מוצרים אלמנדוס //

תוכן ענייניםאודות אלמנדוס

חברת אלמנדוס הוקמה בשנת 2001 והינה אחת מחברות הייבוא והשיווק 
המובילות בתחום חומרי הגלם לתעשיית המזון.

רחבי  בכל  ללקוחות  שונים  פריטים  מ-300  למעלה  משווקת  אלמנדוס 
הארץ.

מלון,  בתי  מאפה,  בתי  קונדיטוריות,   - למצוא  תוכלו  לקוחותינו  בין 
מסעדות, שוקוליטיירים, בתי ספר לקונדיטוריות ועוד.

הוא  החברה  של  הדגל  מוצר  בלבד,  פרימיום  מוצרי  משווקת  אלמנדוס 
שוקולד ואני מחזיקים בשני מותגים בינלאומיים באופן בלעדי:
NATRA CACAO - חברה ספרדית בעלת שם באירופה ובעולם.

LUBECA - חברה גרמנית בעלת שם עולמי אשר מספקת שוקולד גורמה.

בלוקים,  מטבעות,  שונות:  בצורות  החברות  משתי  מגיעים  המוצרים 
ג׳אנדויה, פנינים ועוד מגוון רחב מאוד.

חברת אלמנדוס מתגאה בשירות אמין, אישי ואנושי, בשאיפה למצויינות 
ובמוצרים האיכותיים ביותר.

מתחייבת להמשיך לחדש, לחפש ולתת מענה, על מנת שהלקוח יקבל את 
השירות הטוב והמתאים ביותר עבורו.

טיפים  מידע,  ולקבל  שלנו  האינטרנט  באתר  לבקר  אותך  מזמינים  אנו 
ומתכונים בכתובתנו:
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LUBECA שוקולד

מחית נוגט
6 ק"ג

ממרח שוקולד אגוזים
6 ק"ג

שוקולד מריר מטבעות
55% / 60% / 70%     10 ק"ג

שוקולד לבן מטבעות 
10 ק"ג

שוקולד חלב מטבעות
10 ק"ג

גאיה מטבעות
4 ק"ג

בלוק מריר 55%
12.50 ק"ג

בלוק לבן
12.50 ק"ג

בלוק חלב
12.50 ק"ג

חמאת קקאו מטבעות
25 ק"ג

בלוק ג'אנדויה
12.50 ק"ג

מרציפן 65%
200 גרם

מרציפן 65%
1 ק"ג

מרציפן 33%
1 ק"ג
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// קטלוג מוצרים אלמנדוס //

תוכן ענייניםאודות אלמנדוס

חברת אלמנדוס הוקמה בשנת 2001 והינה אחת מחברות הייבוא והשיווק 
המובילות בתחום חומרי הגלם לתעשיית המזון.

רחבי  בכל  ללקוחות  שונים  פריטים  מ-300  למעלה  משווקת  אלמנדוס 
הארץ.

מלון,  בתי  מאפה,  בתי  קונדיטוריות,   - למצוא  תוכלו  לקוחותינו  בין 
מסעדות, שוקוליטיירים, בתי ספר לקונדיטוריות ועוד.

הוא  החברה  של  הדגל  מוצר  בלבד,  פרימיום  מוצרי  משווקת  אלמנדוס 
שוקולד ואני מחזיקים בשני מותגים בינלאומיים באופן בלעדי:
NATRA CACAO - חברה ספרדית בעלת שם באירופה ובעולם.

LUBECA - חברה גרמנית בעלת שם עולמי אשר מספקת שוקולד גורמה.

בלוקים,  מטבעות,  שונות:  בצורות  החברות  משתי  מגיעים  המוצרים 
ג׳אנדויה, פנינים ועוד מגוון רחב מאוד.

חברת אלמנדוס מתגאה בשירות אמין, אישי ואנושי, בשאיפה למצויינות 
ובמוצרים האיכותיים ביותר.

מתחייבת להמשיך לחדש, לחפש ולתת מענה, על מנת שהלקוח יקבל את 
השירות הטוב והמתאים ביותר עבורו.

טיפים  מידע,  ולקבל  שלנו  האינטרנט  באתר  לבקר  אותך  מזמינים  אנו 
ומתכונים בכתובתנו:
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// קטלוג מוצרים אלמנדוס //

תוכן ענייניםאודות אלמנדוס

חברת אלמנדוס הוקמה בשנת 2001 והינה אחת מחברות הייבוא והשיווק 
המובילות בתחום חומרי הגלם לתעשיית המזון.

רחבי  בכל  ללקוחות  שונים  פריטים  מ-300  למעלה  משווקת  אלמנדוס 
הארץ.

מלון,  בתי  מאפה,  בתי  קונדיטוריות,   - למצוא  תוכלו  לקוחותינו  בין 
מסעדות, שוקוליטיירים, בתי ספר לקונדיטוריות ועוד.

הוא  החברה  של  הדגל  מוצר  בלבד,  פרימיום  מוצרי  משווקת  אלמנדוס 
שוקולד ואני מחזיקים בשני מותגים בינלאומיים באופן בלעדי:
NATRA CACAO - חברה ספרדית בעלת שם באירופה ובעולם.

LUBECA - חברה גרמנית בעלת שם עולמי אשר מספקת שוקולד גורמה.

בלוקים,  מטבעות,  שונות:  בצורות  החברות  משתי  מגיעים  המוצרים 
ג׳אנדויה, פנינים ועוד מגוון רחב מאוד.

חברת אלמנדוס מתגאה בשירות אמין, אישי ואנושי, בשאיפה למצויינות 
ובמוצרים האיכותיים ביותר.

מתחייבת להמשיך לחדש, לחפש ולתת מענה, על מנת שהלקוח יקבל את 
השירות הטוב והמתאים ביותר עבורו.

טיפים  מידע,  ולקבל  שלנו  האינטרנט  באתר  לבקר  אותך  מזמינים  אנו 
ומתכונים בכתובתנו:
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LUBECA שוקולד

מחית נוגט
6 ק"ג

ממרח שוקולד אגוזים
6 ק"ג

שוקולד מריר מטבעות
55% / 60% / 70%     10 ק"ג

שוקולד לבן מטבעות 
10 ק"ג

שוקולד חלב מטבעות
10 ק"ג

גאיה מטבעות
4 ק"ג

בלוק מריר 55%
12.50 ק"ג

בלוק לבן
12.50 ק"ג

בלוק חלב
12.50 ק"ג

חמאת קקאו מטבעות
25 ק"ג

בלוק ג'אנדויה
12.50 ק"ג

מרציפן 65%
200 גרם

מרציפן 65%
1 ק"ג

מרציפן 33%
1 ק"ג
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// קטלוג מוצרים אלמנדוס //

תוכן ענייניםאודות אלמנדוס

חברת אלמנדוס הוקמה בשנת 2001 והינה אחת מחברות הייבוא והשיווק 
המובילות בתחום חומרי הגלם לתעשיית המזון.

רחבי  בכל  ללקוחות  שונים  פריטים  מ-300  למעלה  משווקת  אלמנדוס 
הארץ.

מלון,  בתי  מאפה,  בתי  קונדיטוריות,   - למצוא  תוכלו  לקוחותינו  בין 
מסעדות, שוקוליטיירים, בתי ספר לקונדיטוריות ועוד.

הוא  החברה  של  הדגל  מוצר  בלבד,  פרימיום  מוצרי  משווקת  אלמנדוס 
שוקולד ואני מחזיקים בשני מותגים בינלאומיים באופן בלעדי:
NATRA CACAO - חברה ספרדית בעלת שם באירופה ובעולם.

LUBECA - חברה גרמנית בעלת שם עולמי אשר מספקת שוקולד גורמה.

בלוקים,  מטבעות,  שונות:  בצורות  החברות  משתי  מגיעים  המוצרים 
ג׳אנדויה, פנינים ועוד מגוון רחב מאוד.

חברת אלמנדוס מתגאה בשירות אמין, אישי ואנושי, בשאיפה למצויינות 
ובמוצרים האיכותיים ביותר.

מתחייבת להמשיך לחדש, לחפש ולתת מענה, על מנת שהלקוח יקבל את 
השירות הטוב והמתאים ביותר עבורו.

טיפים  מידע,  ולקבל  שלנו  האינטרנט  באתר  לבקר  אותך  מזמינים  אנו 
ומתכונים בכתובתנו:
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// קטלוג מוצרים אלמנדוס //

תוכן ענייניםאודות אלמנדוס

חברת אלמנדוס הוקמה בשנת 2001 והינה אחת מחברות הייבוא והשיווק 
המובילות בתחום חומרי הגלם לתעשיית המזון.

רחבי  בכל  ללקוחות  שונים  פריטים  מ-300  למעלה  משווקת  אלמנדוס 
הארץ.

מלון,  בתי  מאפה,  בתי  קונדיטוריות,   - למצוא  תוכלו  לקוחותינו  בין 
מסעדות, שוקוליטיירים, בתי ספר לקונדיטוריות ועוד.

הוא  החברה  של  הדגל  מוצר  בלבד,  פרימיום  מוצרי  משווקת  אלמנדוס 
שוקולד ואני מחזיקים בשני מותגים בינלאומיים באופן בלעדי:
NATRA CACAO - חברה ספרדית בעלת שם באירופה ובעולם.

LUBECA - חברה גרמנית בעלת שם עולמי אשר מספקת שוקולד גורמה.

בלוקים,  מטבעות,  שונות:  בצורות  החברות  משתי  מגיעים  המוצרים 
ג׳אנדויה, פנינים ועוד מגוון רחב מאוד.

חברת אלמנדוס מתגאה בשירות אמין, אישי ואנושי, בשאיפה למצויינות 
ובמוצרים האיכותיים ביותר.

מתחייבת להמשיך לחדש, לחפש ולתת מענה, על מנת שהלקוח יקבל את 
השירות הטוב והמתאים ביותר עבורו.

טיפים  מידע,  ולקבל  שלנו  האינטרנט  באתר  לבקר  אותך  מזמינים  אנו 
ומתכונים בכתובתנו:
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LUBECA שוקולד

מחית נוגט
6 ק"ג

ממרח שוקולד אגוזים
6 ק"ג

שוקולד מריר מטבעות
55% / 60% / 70%     10 ק"ג

שוקולד לבן מטבעות 
10 ק"ג

שוקולד חלב מטבעות
10 ק"ג

גאיה מטבעות
4 ק"ג

בלוק מריר 55%
12.50 ק"ג

בלוק לבן
12.50 ק"ג

בלוק חלב
12.50 ק"ג

חמאת קקאו מטבעות
25 ק"ג

בלוק ג'אנדויה
12.50 ק"ג

מרציפן 65%
200 גרם

מרציפן 65%
1 ק"ג

מרציפן 33%
1 ק"ג

RATZEBURG - שוקולד מריר 70% מטבעות
1/2.5/10 ק"ג

RATZEBURG - שוקולד מריר 70% מטבעות
1/2.5/10 ק"ג

RATZEBURG - שוקולד מריר 70% מטבעות
1/2.5/10 ק"ג
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// קטלוג מוצרים אלמנדוס //

תוכן ענייניםאודות אלמנדוס

חברת אלמנדוס הוקמה בשנת 2001 והינה אחת מחברות הייבוא והשיווק 
המובילות בתחום חומרי הגלם לתעשיית המזון.

רחבי  בכל  ללקוחות  שונים  פריטים  מ-300  למעלה  משווקת  אלמנדוס 
הארץ.

מלון,  בתי  מאפה,  בתי  קונדיטוריות,   - למצוא  תוכלו  לקוחותינו  בין 
מסעדות, שוקוליטיירים, בתי ספר לקונדיטוריות ועוד.

הוא  החברה  של  הדגל  מוצר  בלבד,  פרימיום  מוצרי  משווקת  אלמנדוס 
שוקולד ואני מחזיקים בשני מותגים בינלאומיים באופן בלעדי:
NATRA CACAO - חברה ספרדית בעלת שם באירופה ובעולם.

LUBECA - חברה גרמנית בעלת שם עולמי אשר מספקת שוקולד גורמה.

בלוקים,  מטבעות,  שונות:  בצורות  החברות  משתי  מגיעים  המוצרים 
ג׳אנדויה, פנינים ועוד מגוון רחב מאוד.

חברת אלמנדוס מתגאה בשירות אמין, אישי ואנושי, בשאיפה למצויינות 
ובמוצרים האיכותיים ביותר.

מתחייבת להמשיך לחדש, לחפש ולתת מענה, על מנת שהלקוח יקבל את 
השירות הטוב והמתאים ביותר עבורו.

טיפים  מידע,  ולקבל  שלנו  האינטרנט  באתר  לבקר  אותך  מזמינים  אנו 
ומתכונים בכתובתנו:
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// קטלוג מוצרים אלמנדוס //

תוכן ענייניםאודות אלמנדוס

חברת אלמנדוס הוקמה בשנת 2001 והינה אחת מחברות הייבוא והשיווק 
המובילות בתחום חומרי הגלם לתעשיית המזון.

רחבי  בכל  ללקוחות  שונים  פריטים  מ-300  למעלה  משווקת  אלמנדוס 
הארץ.

מלון,  בתי  מאפה,  בתי  קונדיטוריות,   - למצוא  תוכלו  לקוחותינו  בין 
מסעדות, שוקוליטיירים, בתי ספר לקונדיטוריות ועוד.

הוא  החברה  של  הדגל  מוצר  בלבד,  פרימיום  מוצרי  משווקת  אלמנדוס 
שוקולד ואני מחזיקים בשני מותגים בינלאומיים באופן בלעדי:
NATRA CACAO - חברה ספרדית בעלת שם באירופה ובעולם.

LUBECA - חברה גרמנית בעלת שם עולמי אשר מספקת שוקולד גורמה.

בלוקים,  מטבעות,  שונות:  בצורות  החברות  משתי  מגיעים  המוצרים 
ג׳אנדויה, פנינים ועוד מגוון רחב מאוד.

חברת אלמנדוס מתגאה בשירות אמין, אישי ואנושי, בשאיפה למצויינות 
ובמוצרים האיכותיים ביותר.

מתחייבת להמשיך לחדש, לחפש ולתת מענה, על מנת שהלקוח יקבל את 
השירות הטוב והמתאים ביותר עבורו.

טיפים  מידע,  ולקבל  שלנו  האינטרנט  באתר  לבקר  אותך  מזמינים  אנו 
ומתכונים בכתובתנו:
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LUBECA שוקולד

מחית נוגט
6 ק"ג

ממרח שוקולד אגוזים
6 ק"ג

שוקולד מריר מטבעות
55% / 60% / 70%     10 ק"ג

שוקולד לבן מטבעות 
10 ק"ג

שוקולד חלב מטבעות
10 ק"ג

גאיה מטבעות
4 ק"ג

בלוק מריר 55%
12.50 ק"ג

בלוק לבן
12.50 ק"ג

בלוק חלב
12.50 ק"ג

חמאת קקאו מטבעות
25 ק"ג

בלוק ג'אנדויה
12.50 ק"ג

מרציפן 65%
200 גרם

מרציפן 65%
1 ק"ג

מרציפן 33%
1 ק"ג
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// קטלוג מוצרים אלמנדוס //

תוכן ענייניםאודות אלמנדוס

חברת אלמנדוס הוקמה בשנת 2001 והינה אחת מחברות הייבוא והשיווק 
המובילות בתחום חומרי הגלם לתעשיית המזון.

רחבי  בכל  ללקוחות  שונים  פריטים  מ-300  למעלה  משווקת  אלמנדוס 
הארץ.

מלון,  בתי  מאפה,  בתי  קונדיטוריות,   - למצוא  תוכלו  לקוחותינו  בין 
מסעדות, שוקוליטיירים, בתי ספר לקונדיטוריות ועוד.

הוא  החברה  של  הדגל  מוצר  בלבד,  פרימיום  מוצרי  משווקת  אלמנדוס 
שוקולד ואני מחזיקים בשני מותגים בינלאומיים באופן בלעדי:
NATRA CACAO - חברה ספרדית בעלת שם באירופה ובעולם.

LUBECA - חברה גרמנית בעלת שם עולמי אשר מספקת שוקולד גורמה.

בלוקים,  מטבעות,  שונות:  בצורות  החברות  משתי  מגיעים  המוצרים 
ג׳אנדויה, פנינים ועוד מגוון רחב מאוד.

חברת אלמנדוס מתגאה בשירות אמין, אישי ואנושי, בשאיפה למצויינות 
ובמוצרים האיכותיים ביותר.

מתחייבת להמשיך לחדש, לחפש ולתת מענה, על מנת שהלקוח יקבל את 
השירות הטוב והמתאים ביותר עבורו.

טיפים  מידע,  ולקבל  שלנו  האינטרנט  באתר  לבקר  אותך  מזמינים  אנו 
ומתכונים בכתובתנו:
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// קטלוג מוצרים אלמנדוס //

תוכן ענייניםאודות אלמנדוס

חברת אלמנדוס הוקמה בשנת 2001 והינה אחת מחברות הייבוא והשיווק 
המובילות בתחום חומרי הגלם לתעשיית המזון.

רחבי  בכל  ללקוחות  שונים  פריטים  מ-300  למעלה  משווקת  אלמנדוס 
הארץ.

מלון,  בתי  מאפה,  בתי  קונדיטוריות,   - למצוא  תוכלו  לקוחותינו  בין 
מסעדות, שוקוליטיירים, בתי ספר לקונדיטוריות ועוד.

הוא  החברה  של  הדגל  מוצר  בלבד,  פרימיום  מוצרי  משווקת  אלמנדוס 
שוקולד ואני מחזיקים בשני מותגים בינלאומיים באופן בלעדי:
NATRA CACAO - חברה ספרדית בעלת שם באירופה ובעולם.

LUBECA - חברה גרמנית בעלת שם עולמי אשר מספקת שוקולד גורמה.

בלוקים,  מטבעות,  שונות:  בצורות  החברות  משתי  מגיעים  המוצרים 
ג׳אנדויה, פנינים ועוד מגוון רחב מאוד.

חברת אלמנדוס מתגאה בשירות אמין, אישי ואנושי, בשאיפה למצויינות 
ובמוצרים האיכותיים ביותר.

מתחייבת להמשיך לחדש, לחפש ולתת מענה, על מנת שהלקוח יקבל את 
השירות הטוב והמתאים ביותר עבורו.

טיפים  מידע,  ולקבל  שלנו  האינטרנט  באתר  לבקר  אותך  מזמינים  אנו 
ומתכונים בכתובתנו:
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LUBECA שוקולד

מחית נוגט
6 ק"ג

ממרח שוקולד אגוזים
6 ק"ג

שוקולד מריר מטבעות
55% / 60% / 70%     10 ק"ג

שוקולד לבן מטבעות 
10 ק"ג

שוקולד חלב מטבעות
10 ק"ג

גאיה מטבעות
4 ק"ג

בלוק מריר 55%
12.50 ק"ג

בלוק לבן
12.50 ק"ג

בלוק חלב
12.50 ק"ג

חמאת קקאו מטבעות
25 ק"ג

בלוק ג'אנדויה
12.50 ק"ג

מרציפן 65%
200 גרם

מרציפן 65%
1 ק"ג

מרציפן 33%
1 ק"ג
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// קטלוג מוצרים אלמנדוס //

תוכן ענייניםאודות אלמנדוס

חברת אלמנדוס הוקמה בשנת 2001 והינה אחת מחברות הייבוא והשיווק 
המובילות בתחום חומרי הגלם לתעשיית המזון.

רחבי  בכל  ללקוחות  שונים  פריטים  מ-300  למעלה  משווקת  אלמנדוס 
הארץ.

מלון,  בתי  מאפה,  בתי  קונדיטוריות,   - למצוא  תוכלו  לקוחותינו  בין 
מסעדות, שוקוליטיירים, בתי ספר לקונדיטוריות ועוד.

הוא  החברה  של  הדגל  מוצר  בלבד,  פרימיום  מוצרי  משווקת  אלמנדוס 
שוקולד ואני מחזיקים בשני מותגים בינלאומיים באופן בלעדי:
NATRA CACAO - חברה ספרדית בעלת שם באירופה ובעולם.

LUBECA - חברה גרמנית בעלת שם עולמי אשר מספקת שוקולד גורמה.

בלוקים,  מטבעות,  שונות:  בצורות  החברות  משתי  מגיעים  המוצרים 
ג׳אנדויה, פנינים ועוד מגוון רחב מאוד.

חברת אלמנדוס מתגאה בשירות אמין, אישי ואנושי, בשאיפה למצויינות 
ובמוצרים האיכותיים ביותר.

מתחייבת להמשיך לחדש, לחפש ולתת מענה, על מנת שהלקוח יקבל את 
השירות הטוב והמתאים ביותר עבורו.

טיפים  מידע,  ולקבל  שלנו  האינטרנט  באתר  לבקר  אותך  מזמינים  אנו 
ומתכונים בכתובתנו:
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// קטלוג מוצרים אלמנדוס //

תוכן ענייניםאודות אלמנדוס

חברת אלמנדוס הוקמה בשנת 2001 והינה אחת מחברות הייבוא והשיווק 
המובילות בתחום חומרי הגלם לתעשיית המזון.

רחבי  בכל  ללקוחות  שונים  פריטים  מ-300  למעלה  משווקת  אלמנדוס 
הארץ.

מלון,  בתי  מאפה,  בתי  קונדיטוריות,   - למצוא  תוכלו  לקוחותינו  בין 
מסעדות, שוקוליטיירים, בתי ספר לקונדיטוריות ועוד.

הוא  החברה  של  הדגל  מוצר  בלבד,  פרימיום  מוצרי  משווקת  אלמנדוס 
שוקולד ואני מחזיקים בשני מותגים בינלאומיים באופן בלעדי:
NATRA CACAO - חברה ספרדית בעלת שם באירופה ובעולם.

LUBECA - חברה גרמנית בעלת שם עולמי אשר מספקת שוקולד גורמה.

בלוקים,  מטבעות,  שונות:  בצורות  החברות  משתי  מגיעים  המוצרים 
ג׳אנדויה, פנינים ועוד מגוון רחב מאוד.

חברת אלמנדוס מתגאה בשירות אמין, אישי ואנושי, בשאיפה למצויינות 
ובמוצרים האיכותיים ביותר.

מתחייבת להמשיך לחדש, לחפש ולתת מענה, על מנת שהלקוח יקבל את 
השירות הטוב והמתאים ביותר עבורו.

טיפים  מידע,  ולקבל  שלנו  האינטרנט  באתר  לבקר  אותך  מזמינים  אנו 
ומתכונים בכתובתנו:
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LUBECA שוקולד

מחית נוגט
6 ק"ג

ממרח שוקולד אגוזים
6 ק"ג

שוקולד מריר מטבעות
55% / 60% / 70%     10 ק"ג

שוקולד לבן מטבעות 
10 ק"ג

שוקולד חלב מטבעות
10 ק"ג

גאיה מטבעות
4 ק"ג

בלוק מריר 55%
12.50 ק"ג

בלוק לבן
12.50 ק"ג

בלוק חלב
12.50 ק"ג

חמאת קקאו מטבעות
25 ק"ג

בלוק ג'אנדויה
12.50 ק"ג

מרציפן 65%
200 גרם

מרציפן 65%
1 ק"ג

מרציפן 33%
1 ק"ג

RATZEBURG - שוקולד מריר 70% מטבעות
1/2.5/10 ק"ג

RATZEBURG - שוקולד מריר 70% מטבעות
1/2.5/10 ק"ג

RATZEBURG - שוקולד מריר 70% מטבעות
1/2.5/10 ק"ג
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// קטלוג מוצרים אלמנדוס //

תוכן ענייניםאודות אלמנדוס

חברת אלמנדוס הוקמה בשנת 2001 והינה אחת מחברות הייבוא והשיווק 
המובילות בתחום חומרי הגלם לתעשיית המזון.

רחבי  בכל  ללקוחות  שונים  פריטים  מ-300  למעלה  משווקת  אלמנדוס 
הארץ.

מלון,  בתי  מאפה,  בתי  קונדיטוריות,   - למצוא  תוכלו  לקוחותינו  בין 
מסעדות, שוקוליטיירים, בתי ספר לקונדיטוריות ועוד.

הוא  החברה  של  הדגל  מוצר  בלבד,  פרימיום  מוצרי  משווקת  אלמנדוס 
שוקולד ואני מחזיקים בשני מותגים בינלאומיים באופן בלעדי:
NATRA CACAO - חברה ספרדית בעלת שם באירופה ובעולם.

LUBECA - חברה גרמנית בעלת שם עולמי אשר מספקת שוקולד גורמה.

בלוקים,  מטבעות,  שונות:  בצורות  החברות  משתי  מגיעים  המוצרים 
ג׳אנדויה, פנינים ועוד מגוון רחב מאוד.

חברת אלמנדוס מתגאה בשירות אמין, אישי ואנושי, בשאיפה למצויינות 
ובמוצרים האיכותיים ביותר.

מתחייבת להמשיך לחדש, לחפש ולתת מענה, על מנת שהלקוח יקבל את 
השירות הטוב והמתאים ביותר עבורו.

טיפים  מידע,  ולקבל  שלנו  האינטרנט  באתר  לבקר  אותך  מזמינים  אנו 
ומתכונים בכתובתנו:
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// קטלוג מוצרים אלמנדוס //

תוכן ענייניםאודות אלמנדוס

חברת אלמנדוס הוקמה בשנת 2001 והינה אחת מחברות הייבוא והשיווק 
המובילות בתחום חומרי הגלם לתעשיית המזון.

רחבי  בכל  ללקוחות  שונים  פריטים  מ-300  למעלה  משווקת  אלמנדוס 
הארץ.

מלון,  בתי  מאפה,  בתי  קונדיטוריות,   - למצוא  תוכלו  לקוחותינו  בין 
מסעדות, שוקוליטיירים, בתי ספר לקונדיטוריות ועוד.

הוא  החברה  של  הדגל  מוצר  בלבד,  פרימיום  מוצרי  משווקת  אלמנדוס 
שוקולד ואני מחזיקים בשני מותגים בינלאומיים באופן בלעדי:
NATRA CACAO - חברה ספרדית בעלת שם באירופה ובעולם.

LUBECA - חברה גרמנית בעלת שם עולמי אשר מספקת שוקולד גורמה.

בלוקים,  מטבעות,  שונות:  בצורות  החברות  משתי  מגיעים  המוצרים 
ג׳אנדויה, פנינים ועוד מגוון רחב מאוד.

חברת אלמנדוס מתגאה בשירות אמין, אישי ואנושי, בשאיפה למצויינות 
ובמוצרים האיכותיים ביותר.

מתחייבת להמשיך לחדש, לחפש ולתת מענה, על מנת שהלקוח יקבל את 
השירות הטוב והמתאים ביותר עבורו.

טיפים  מידע,  ולקבל  שלנו  האינטרנט  באתר  לבקר  אותך  מזמינים  אנו 
ומתכונים בכתובתנו:
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LUBECA שוקולד

מחית נוגט
6 ק"ג

ממרח שוקולד אגוזים
6 ק"ג

שוקולד מריר מטבעות
55% / 60% / 70%     10 ק"ג

שוקולד לבן מטבעות 
10 ק"ג

שוקולד חלב מטבעות
10 ק"ג

גאיה מטבעות
4 ק"ג

בלוק מריר 55%
12.50 ק"ג

בלוק לבן
12.50 ק"ג

בלוק חלב
12.50 ק"ג

חמאת קקאו מטבעות
25 ק"ג

בלוק ג'אנדויה
12.50 ק"ג

מרציפן 65%
200 גרם

מרציפן 65%
1 ק"ג

מרציפן 33%
1 ק"ג
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// קטלוג מוצרים אלמנדוס //

תוכן ענייניםאודות אלמנדוס

חברת אלמנדוס הוקמה בשנת 2001 והינה אחת מחברות הייבוא והשיווק 
המובילות בתחום חומרי הגלם לתעשיית המזון.

רחבי  בכל  ללקוחות  שונים  פריטים  מ-300  למעלה  משווקת  אלמנדוס 
הארץ.

מלון,  בתי  מאפה,  בתי  קונדיטוריות,   - למצוא  תוכלו  לקוחותינו  בין 
מסעדות, שוקוליטיירים, בתי ספר לקונדיטוריות ועוד.

הוא  החברה  של  הדגל  מוצר  בלבד,  פרימיום  מוצרי  משווקת  אלמנדוס 
שוקולד ואני מחזיקים בשני מותגים בינלאומיים באופן בלעדי:
NATRA CACAO - חברה ספרדית בעלת שם באירופה ובעולם.

LUBECA - חברה גרמנית בעלת שם עולמי אשר מספקת שוקולד גורמה.

בלוקים,  מטבעות,  שונות:  בצורות  החברות  משתי  מגיעים  המוצרים 
ג׳אנדויה, פנינים ועוד מגוון רחב מאוד.

חברת אלמנדוס מתגאה בשירות אמין, אישי ואנושי, בשאיפה למצויינות 
ובמוצרים האיכותיים ביותר.

מתחייבת להמשיך לחדש, לחפש ולתת מענה, על מנת שהלקוח יקבל את 
השירות הטוב והמתאים ביותר עבורו.

טיפים  מידע,  ולקבל  שלנו  האינטרנט  באתר  לבקר  אותך  מזמינים  אנו 
ומתכונים בכתובתנו:
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LUBECA שוקולד

מחית נוגט
6 ק"ג

ממרח שוקולד אגוזים
6 ק"ג

שוקולד מריר מטבעות
55% / 60% / 70%     10 ק"ג

שוקולד לבן מטבעות 
10 ק"ג

שוקולד חלב מטבעות
10 ק"ג

גאיה מטבעות
4 ק"ג

בלוק מריר 55%
12.50 ק"ג

בלוק לבן
12.50 ק"ג

בלוק חלב
12.50 ק"ג

חמאת קקאו מטבעות
25 ק"ג

בלוק ג'אנדויה
12.50 ק"ג

מרציפן 65%
200 גרם

מרציפן 65%
1 ק"ג

מרציפן 33%
1 ק"ג
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LUBECA שוקולד

מחית נוגט
6 ק"ג

ממרח שוקולד אגוזים
6 ק"ג

שוקולד מריר מטבעות
55% / 60% / 70%     10 ק"ג

שוקולד לבן מטבעות 
10 ק"ג

שוקולד חלב מטבעות
10 ק"ג

גאיה מטבעות
4 ק"ג

בלוק מריר 55%
12.50 ק"ג

בלוק לבן
12.50 ק"ג

בלוק חלב
12.50 ק"ג

חמאת קקאו מטבעות
25 ק"ג

בלוק ג'אנדויה
12.50 ק"ג

מרציפן 65%
200 גרם

מרציפן 65%
1 ק"ג

מרציפן 33%
1 ק"ג

RATZEBURG - שוקולד מריר 70% מטבעות
1/2.5/10 ק"ג

RATZEBURG - שוקולד מריר 70% מטבעות
1/2.5/10 ק"ג

RATZEBURG - שוקולד מריר 70% מטבעות
1/2.5/10 ק"ג

פירות יבשים אלמנדוס

משמש אוזבקי
10 ק"ג

זנגוויל טבעי
20 ק"ג

קוקוס רצועות
18 ק"ג

תמר דקל נור
5 ק"ג

תמר מג'הול ג'מבו
5 ק"ג

תמר מג'הול
1 ק"ג

תאנים
12 ק"ג

חמוציות שלם
11.35 ק"ג

תפוח עץ טבעות
10 ק"ג

צימוק חום
12.5 ק"ג

בננה צ'יפס
6.35 ק"ג

דובדבן מסוכר
7 ק"ג

צימוק לבן
12.5 ק"ג

שזיף מגולען
10 ק"ג

משמש קוביות
12.5 ק"ג

חמוציות חצאים
11.35 ק"ג

צימוק אוכמניה
13.61 ק"ג

מלון ללא סוכר
5 ק"ג

גוג'י בארי
10 ק"ג

פפאיה קוביות
20 ק"ג

פפאיה רצועות
20 ק"ג

משמש
5 ק"ג

קוביות הדרים צבעוני
7 ק"ג

שזיף מיובש
12.5 ק"ג

עגבניות לחות מיובשות
10 ק"ג

טבעות אננס מיובש
20 ק"ג

אננס קוביות
5 ק"ג

רצועות הדרים
7 ק"ג

רצועות תפוז
10 ק"ג

את כל המוצרים ניתן להזמין גם באריזות של 1 ק"ג
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שבבי שוקולד חלב
2 ק"ג

שבבי שוקולד מריר
2 ק"ג

פניני שוקולד לבן
1/5 ק"ג

פניני שוקולד חלב
1/5 ק"ג

פניני שוקולד מריר
1/5 ק"ג

מזרה צבעוני
6 ק"ג

מזרה שוקולד
6  ק"ג

מיקס פנינים קטן 2 מ"מ
7.5 ק"ג

מיקס פנינים גדול 4.5 מ"מ
7.5 ק"ג

שבבי שוקולד לבן
2 ק"ג

עיפרון שוקולד מריר 10 ס"מ
900 גרם

עיפרון פיקסו 20 ס"מ
900 גרם

עיפרון רמבמרנט 20 ס"מ
900 גרם

מקלות שוקולד מריר 8.5 ס"מ
600 גרם

פייטה
2.5 ק"ג

טראפלס שוקולד לבן
504 יחידות

טראפלס שוקולד חלב
504 יחידות

טראפלס שוקולד מריר
504 יחידות

שוקולד זברה קטן
2.5 ק"ג

מיקרו שבבי שוקולד משולב מריר / לבן
4 ק"ג

מיקרו שבבי שוקולד מריר 
4 ק"ג

מיני פנינים כסוף וינטג'
500 גרם

מיני פנינים זהב
500 גרם

מיני פנינים זהב וינטג'
500 גרם

מיני עדשים זהב
1 ק"ג

מיני עדשים ברונזה
1 ק"ג

מיני עדשים כסף
1 ק"ג

עיפרון שוקולד מריר 20 ס"מ
900 גרם

מקל שוקולד מריר לבן 8.5 ס"מ
600 גרם

קישוט עיפרון מיני זברה
4 ק"ג

קישוטים אלמנדוס
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אלמנדוס

בעל עסק / חנות יקר
 

באלמנדוס מתרחבים ומאפשרים לך לקבל את חומרי הגלם שטובי הקונדיטוריות עובדים איתם 
ארוזים  במיוחד עבור הצרכן הפרטי .

 
חומרי הגלם שתמצא בקטלוג מגיעים גם במגוון אריזות קמעונאיות מוכנות לעלות למדף.
המוצרים מגיעים במגוון גדלים ואריזות וכוללים את כל המידע עבור המוצר, רכיבים, כשרות 

וברקוד לקופה.
אנו אורזים את המוצרים שלנו באריזות חדשניות נוחות לשימוש ואפסון .

זאת הזדמנות מצוינת להחזיק מלאי מגוון של חומרי גלם לאפייה ולאפשר לקונדיטור/ית החובב 
לגעת בחומרי הגלם שמשתמשים בהם בקונדיטוריות המקצועיות .

לקבלת פרטים נוספים, כולל המגוון הקמעונאי המלא, ניתן ליצור 
קשר בטל: 04-9122550

אריזות קמעונאיות לצרכן

לצרכן הפרטיבאריזת המיועדותחומרי הגלם

קטלוג מוצרים26

אלמנדוס



לקוח יקר
שירות טוב ומוצרים טובים שהולכים ביחד, זה שילוב 

מנצח. אנו נשמח לעמוד לרשותך בכל שאלה, בכל נושא.

למנהל המכירות הקרוב אליך חייג:
מנהל מכירות אזור צפון: 052-5433775

מנהל מכירות אזור מרכז: 052-3413100

מנהל מכירות אזור דרום: 052-4367040

מנהל מכירות ארצי/משרד: 052-8746775

                          בברכה

אייל אלמקייס | סמנכ"ל שיווק ומכירות

052-5005009 | eyal@almandos.co.il

גשר העץ 42, פארק תעשיות עמק חפר. 

ת.ד. 262 מיקוד 38777

טל. 04-9122555 | פקס. 04-6781715 
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