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חברת אלמנדוס הוקמה בשנת  2001והינה אחת מחברות
הייבוא ,הייצור והשיווק המובילות בתחום חומרי הגלם
לאפיה וקונדיטוריה.
אלמנדוס מייבאת ומייצרת למעלה מ  300פריטים שונים ללקוחות בישראל.
בין לקוחותינו תוכלו למצוא :סיטונאים ,בתי קלייה ,מפעלים ,קונדיטוריות ,בתי מאפה,
בתי מלון ,מסעדות ,שוקוליטיירים ,בתי ספר מקצועיים וחנויות מתמחות.

אלמנדוס בחרה להתמקד במוצרי פרמיום .בין שאר חומרי הגלם שאנו מייבאים
אנו מייצגים באופן בלעדי שני יצרני שוקולד מהמובילים בעולם:

LUBECA
חברה גרמנית המתמחה בייצור שוקולד ומרציפן וחומרי גלם נלווים נוספים .אלמנדוס
מוציאה בכל שנה בשיתוף פעולה עם היצרן סדנאות מקצועיות ומרתקות למפעל.

CACAO
חברה ספרדית בעלת שם עולמי המייצרת שוקולד גולמי בכשרות גבוהה ובעלי
מפרטים שונים שנותנים מענה ספציפי לכל מפרט/דרישה של הלקוח.
אלמנדוס מייצגים בין היתר את:
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אלמנדוס מייבאת מעבר למוצרים הבלעדיים ,עוד סל מוצרים רחב מאוד
שנותן מענה מלא לכל צרכי הלקוח ,בין המוצרים ניתן למצוא:

שקדים ואגוזים לסוגיהם

חומרי גלם לאפייה

קישוטים לאפייה

קטניות ותבלינים

כלים לעבודה מקצועית

את סל המוצרים המלא ניתן להוריד מאתר האינטרנט שלנו:

www.almandos.co.il

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.
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שוקולד גולמי
LUBECA

פרווה

פרווה

פרווה

שוקולד מריר  55%מטבעות

שוקולד מריר  60%מטבעות

שוקולד מריר  70%מטבעות

 1/2.5/10ק"ג

 1/2.5/10ק"ג

 1/2.5/10ק"ג

פרווה

פרווה

פרווה

שוקולד מריר  72%מטבעות
- TRINIDAD -

שוקולד מריר  70%מטבעות
- BIO PERU -

שוקולד מריר  85%מטבעות

שוקולד חלב מטבעות 35%

שוקולד לבן מטבעות 29%

שוקולד לבן מטבעות 32%

 1/2.5/10ק"ג

 1/2.5/10ק"ג

 1/2.5/10ק"ג

 1/2.5/10ק"ג

 1/2.5/10ק"ג

חלב
ישראל
מהדרין

 1/2.5/10ק"ג

חלב
ישראל
מהדרין

שוקולד חלב מהדרין בית יוסף 35%
 1/10ק"ג
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- GHANA -

שוקולד לבן מהדרין בית יוסף
 29%מוצרי קקאו

שוקולד קרמל
 1/10ק"ג

 1/10ק"ג

בלוק שוקולד לבן 33%

בלוק שוקולד חלב 35.5%

בלוק שוקולד מריר 55%

 2.5ק"ג באריזה  12.5ק˝ג

 2.5ק"ג באריזה  12.5ק˝ג

 2.5ק"ג באריזה  12.5ק˝ג

סדרת המרציפן
LUBECA

מרציפן פרימיום 52%

מרציפן אריזה קמעונאית

מרציפן 33%

 1ק"ג במארז  5יחידות  12.5ק"ג

 3ק"ג במארז  15יחידות של  200גרם

 1ק"ג במארז  5יחידות  12.5ק"ג

#215 DANISH LUBECA

מרציפן אורגני
#042

 12.5ק"ג

 1ק"ג במארז  5יחידות

מרציפן

חומרי גלם לאפיה
LUBECA

חלבי
חלב נוכרי

בלוק ג'אנדויה
- NNDX LUBECA -

בלוק ג'אנדויה לבנה

ממרח שוקולד אגוזים

 12.5ק"ג

 6ק"ג

 12.5ק"ג

פרווה

חלבי
חלב נוכרי

מהדרין

מחית נוגט

חמאת קקאו מטבעות

גאיה מטבעות

 6ק"ג

 2ק"ג

 2.5ק˝ג
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שוקולד
N AT R A

פרווה

מהדרין

שוקולד מריר  55%מטבעות

שוקולד מריר  48.5%מטבעות

שוקולד חלב מטבעות 35

 1/5/20ק"ג

 20ק"ג

 1/5/20ק"ג

שוקולד לבן מטבעות

שוקולד  BLONDEמטבעות

 1/5/20ק"ג

 1/5/20ק"ג

שוקולד גולמי ללא סוכר
N AT R A
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שוקולד מריר  61%מטבעות
 -ללא סוכר -

שוקולד לבן מטבעות
 -ללא סוכר -

שוקולד חלב מטבעות
 -ללא סוכר -

 1/5/20ק"ג

 1/5/20ק"ג

 1/5/20ק"ג

שוקולד צ'יפס עמיד באפייה
N AT R A

שוקולד צ'יפס חלב
 -גודל - 9000

שוקולד צ'יפס לבן
 -גודל - 9000

שוקולד צ'יפס מריר
 -גודל - 9000

 1/5/20ק"ג

 1/5/20ק"ג

 1/5/20ק"ג
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שקדים ואגוזים

שקד פרוס אמריקאי
 11.35 / 1ק"ג

10

שקד פרוס דק
 11.35 / 1ק"ג

שקד מולבן טחון
 11.35 / 1ק"ג

שקד מקלות

שקד חצאים

שקד מולבן שלם

 11.35 / 1ק"ג

 11.35 / 1ק"ג

 11.35 / 1ק"ג

שקד טבעי טחון

שקד טבעי גרוס  2-4מ"מ

שקד טבעי אמריקאי

 11.35 / 1ק"ג

 11.35 / 1ק"ג

32-30 / 22-20

אגוז לוז מולבן 13-11

אגוז לוז טבעי קטן  11-9מ"מ

אגוז לוז טבעי גדול  14-16מ"מ

 10 / 1ק"ג

 10 / 1ק"ג

 10 / 1ק"ג

אגוז לוז מולבן גרוס

אגוז מלך

פקאן קלוף

 10 / 1ק"ג

 11.35 / 1ק"ג

 13.65 / 1ק"ג

קשיו טבעי שלם 240 -

קשיו טבעי שלם 320 -

קשיו חצאים

 22.7 / 1ק"ג

 22.7 / 1ק"ג

 22.7 / 1ק"ג

פיסטוק גרוס 4-2

פיסטוק מקולף חצאים/שלם

פיסטוק עם קליפה

 13.65 / 1ק"ג

 13.65 / 1ק"ג

 11.35ק"ג

קשיו גרוס l.p/s.p

בוטנים גרוסים קלוי  2-4מ"מ

בוטנים חצאים מולבנים

 1ק"ג

 25 / 1ק"ג

 22.7 / 1ק"ג

אגוז ברזיל

צנובר

מקדמיה

 20ק"ג

 25/1ק"ג

 11.35ק"ג

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

מסוכרים  /מלוחים

קרוקנט לוז

קרוקנט בוטנים

שקד מסוכר

 1ק"ג במארז  10ק"ג

 1ק"ג במארז  10ק"ג

 1ק"ג במארז  10ק"ג

פקאן סיני

לוז מקורמל

ג'עלה  -תערובת פיצוחים לסלט

 1ק"ג במארז  12ק"ג

 1ק"ג במארז  10ק"ג

 1ק"ג

בוטנים חצאים קלויים במלח

גרנולה ביתית טבעית  -ללא סוכר

אלמנדוס  -חטיף פיקנטי

 1ק"ג במארז  10ק"ג

 1ק"ג במארז  10ק"ג

 1ק"ג במארז  10ק"ג

שקד מקלות מולבן בקרמל וקינמון

קשיו מסוכר

 1ק"ג במארז  12ק"ג

 1ק"ג במארז  12ק"ג

* את כל המוצרים ניתן להזמין גם באריזות של  1ק"ג
12

קקאו ומוצריו

 DEZAN DL D21DLקקאו 22-20

 DE ZAAN D-11-Sקקאו 12-10

 DE ZAAN D-11-SBקקאו 12-10

 25ק"ג

 25ק"ג

 25ק"ג

 N11Nאבקת קקאו טבעי

 RAWאבקת קקאו אורגני 14-16%

 ADMחמאת קקאו

 25ק"ג

 25ק"ג

פולי קקאו גרוסים נא

פולי קקאו שלמים אורגני נא

חמאת קקאו מטבעות

 15ק"ג

 25ק"ג

 2ק"ג

פולי קקאו גרוסים קלוי

פולי קקאו גרוס קלוי אורגני

עיסת קקאו מטבעות

 1ק"ג

 25ק"ג

 20ק"ג

 25ק"ג

פולי קקאו אורגני גרוסים
בסוכר קוקוס אורגני
 1ק"ג
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אבקות
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אבקת קקאו 22%-20%

ג'לטין דגים

מלטיטול

 1ק"ג

 25 / 1ק"ג

 25ק"ג

אבקת סוכר

קינמון טחון

סודה לשתיה

 10 / 1ק"ג

 1ק"ג

 1ק"ג

קורנפלור

אבקת אפיה

סוכר וניל

 25 / 1ק"ג

 1ק"ג

 10 / 1ק"ג

אבקת קרם טרטר

קרם פטיסייר

אגר אגר

 25 / 1ק"ג

 5ק"ג

 1ק"ג

אינסטנט פודינג וניל

פקטין

אבקת מאקה

 1ק"ג

 1ק"ג

 20 / 1ק"ג

איזומלט

כמו סוכר

מאפינס שוקולד

 20 / 1ק"ג

 10ק"ג

 10ק"ג

מאפינס וניל

סוכר חום דמררה

סוכר קוקוס אורגני

 10ק"ג

 25 / 1ק"ג

 20 / 1ק"ג

קמח קוקוס

אבקת נוגט

 20 / 1ק"ג

 7ק"ג
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הסדרה האיטלקית

פלחי תפוז

רצועות תפוז

פלחי לימון

 5ק"ג

 4ק"ג

 5ק"ג

רצועות לימון

ריבת משמש

מלית למונצלו

 5ק"ג

 6ק"ג

 3.5ק"ג

עמיד
באפייה
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עמיד
באפייה

עמיד
באפייה

פסטה פרוטה לימון

פסטה פרוטה תפוז מנדרינה

פסטה פרוטה דובדבן

 3ק"ג

 3ק"ג

 3ק"ג

וריגטו פירות יער

וריגטו אמרנה

וריגטו פטל

 3.5ק"ג

 3.5ק"ג

 12/3ק"ג

וריגטו פסיפלורה

תות מסוכר מיובש טחון

תפוז מסוכר מיובש גרוס

 3.5ק"ג

 250גרם

 250גרם

פרציצוק דובדבן  /תות

דובדבן אדום

דובדבן ירוק

 12 / 1ק"ג

 5ק"ג

 5ק"ג

דובדבן שחור

דובדבן עם גבעול

דובדבן אמרנה 60%

 10ק"ג

 3ק"ג

 2.7/1ק"ג

הסדרה הצרפתית

מירור נייטרלי

מירור שוקולד

נפאז ניטרלי

 7ק"ג

 4ק"ג

 14ק"ג

סוכר אינוורטי

גלוקוזה

פונדנט צרפתי

 7ק"ג

 7 / 1ק"ג

 8 / 1ק"ג
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חומרי גלם לאפייה
חומרי גלם משלימים

אצבעות שוקולד חלב

אצבעות שוקולד מריר

שוקולד לבן פרווה

 1.6ק"ג

 1.6ק"ג

 10ק"ג

בלוק חלבה וניל

סוכר גבישי בינוני P×4 / P×2
 25 / 1ק"ג

בצק סוכר

 3ק"ג
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 4ק"ג

גלילית קצר

פייטה

מקופלת חום

 290יחידות בקרטון

 2.5ק"ג

 5ק"ג

מקופלת לבן

מקופלת חום פצפוצים

מקופלת לבן פצפוצים

 5ק"ג

 10ק"ג

 10ק"ג

חומרי גלם לאפייה
סירופים ,רכזים וממתיקים

תמצית וניל טהורה בורבון

תמצית וניל

מקלות וניל  -בורבון מדגסקר

 944מ"ל

 1ליטר

ארוז  250גרם  1 /ק"ג

סירופ אגבה אורגני

סירופ שוקולד

סירופ מייפל

 350גרם

 5ק"ג

 5ק"ג

גלוקוזה

סילאן בג'ריקן

סילאן טבעי ללא סוכר

 25ק"ג

 5ק"ג

 900גרם  5 /ק"ג

ללא
סוכר
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מחיות ,ממרחים ומליות
ממרחים

ממרח  BELGAקקאו ואגוזי לוז

ממרח  BELGAחלבה

ממרח עוגיות וקרמל

 6ק"ג

 6ק"ג

 10ק"ג

ממרח תמרים

ריבת חלב קומידה

חלב מרוכז

 22ק"ג

 10ק"ג

 10ק"ג

ריבת חלב ניגר

מילוי קינמון

 10ק"ג

 14ק"ג

20

מחיות ,ממרחים ומליות
 100%טבעי

100%
טבעי

100%
טבעי

100%
טבעי

 ROASTEDחמאת פיסטוק

חמאת בוטנים

חמאת קשיו טבעי  /קלוי

 5 / 1ק"ג

 5ק"ג

 18 / 5ק"ג

100%
טבעי

100%
טבעי

100%
טבעי

תמר כבוש פרימיום

חמאת שקדים טבעי  /קלוי

חמאת לוז

 25 / 1ק"ג

 18 / 5ק"ג

 5ק"ג
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מחיות ,ממרחים ומליות
מליות

מחית זרעי וניל מדגסקר בורבון

מלית אוכמניות

מחית נוגט

 1.2ק"ג

 12ק"ג

 6ק"ג

מלית תפוחים-פלחים

מלית תפוח עץ קוביות

מלית דובדבן כהה 70%

 11ק"ג

 12ק"ג

 12ק"ג

דבש טהור

טחינה משומשום מלא

טחינה גולמית

 25ק"ג

 18ק"ג

 18 / 5ק"ג

ריבת תות

סירופ ריבת חלב

 22ק"ג

 5ק"ג
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מוצרים משלימים לאפייה

נייר אפייה לבן סיליקון 70×50

נייר אפייה לבן סיליקון 60×40

 1000יח'

 1000יח'

דף גיטרה

שקיות זילוף

 100יח'

 74יח'
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פירות יבשים

משמש מיובש

משמש קוביות  5מ"מ

משמש אוזבקי

 10 / 1ק"ג

 10ק"ג

 10ק"ג

משמש טבעי

משמש מיובש טבעי קוביות

שזיף מגולען אורנג'

 10ק"ג

 10ק"ג

 10ק"ג

צימוק חום

צימוק לבן

צימוק אוכמניה

 13.65 / 1ק"ג

 12.5 / 1ק"ג

 12.5ק"ג

חמוציות ללא סוכר

חמוציות חצאים

תפוח עץ טבעות

 11.35 / 1ק"ג

 11.35 / 1ק"ג

 10ק"ג

תאנים מס' 1

תמר מגהול M

קוביות  /שבבי תמרים טבעי

 12 / 1ק"ג

24

 5 / 1ק"ג

 5ק"ג

אננס טבעות טבעי

אננס קוביות  7-5מ"מ

טבעות אננס מיובש

 20 / 8ק"ג

 20ק"ג

 20ק"ג

פפאיה רצועות

פפאיה קוביות  7-5מ"מ

קוביות הדרים צבעוני

 20ק"ג

 20ק"ג

 7ק"ג

גולדן ברי

גוגי ברי

דובדבן אדום

 20ק"ג

 10ק"ג

 7ק"ג

קוקוס קלוי

קוקוס טחון

טנדר פרש  -שבבי קוקוס

 10 / 1ק"ג

 25 / 1ק"ג

 22.7ק"ג

בננה צ'יפס

מקלות קינמון קצר  /ארוך

עגבניות לחות מיובשות

 6.8ק"ג

 1ק"ג

 10ק"ג
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קישוטים

שבבי שוקולד לבן

שבבי שוקולד חלב

שבבי שוקולד מריר

 2ק"ג

 2ק"ג

 2ק"ג

מיקרו שבבי שוקולד מריר

מזרה שוקולד

 4/2ק"ג

 4/2ק"ג

 2ק"ג

משולש פסים

משולש טיפות

משולש עיגולים

 900גרם

 900גרם

 900גרם

מיקס פנינים גדול  4.5מ"מ
מיקס פנינים קטן  2מ"מ

פניני קראנץ זהב

פניני קראנץ נחושת

 500גרם

 500גרם

מיקרו שבבי שוקולד לבן חלב משולב

 7.5ק"ג  1 /ק"ג

עיפרון שוקולד מריר לבן  8.5ס"מ

 RUBENSעפרון שוקולד מריר  20/10ס"מ

עיפרון שוקולד מריר  8.5ס"מ

 600גרם

 900גרם

 600גרם

26

 RAPHAELעפרון שוקולד

עפרון שוקולד פיקסו  20ס"מ

עפרון רמברנט  20ס"מ

 900גרם

 900גרם

 900גרם

מזרה צבעוני

שוקולד זברה

מיסטרל

 2ק"ג

 2.5ק"ג

 4ק"ג

טראפלס שוקולד לבן

טראפלס שוקולד חלב

טראפלס שוקולד מריר

 504יחידות

 504יחידות

 504יחידות

פניני שוקולד לבן קראנץ'

פניני שוקולד חלב קראנץ'

פניני שוקולד מריר קראנץ'

 1ק"ג

 1ק"ג

 1ק"ג

מיני עדשים

לבבות שוקולד

 1ק"ג

 240יח'
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זרעים ,גרעינים וקטניות

פישתן

זרעי צ'ה

שומשום

 25 / 1ק"ג

 25 / 1ק"ג

 25 / 1ק"ג

שיבולת שועל

גרעיני חמניה מקולף

גרעיני דלעת

 25 / 1ק"ג

 22.7 / 1ק"ג

 25 / 1ק"ג

נטחן
טרי לפני
אספקה
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פרג שלם

פרג טחון

 25ק"ג

 5ק"ג

אלמנדוס על המדף
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 מגוון הקמעונאי המלא ופרטים נוספים ,ניתן לפנות אל מנהלי המכירות באזורכם
מנהל מכירות אזור צפון | 052-5433775 :מנהל מכירות אזור מרכז052-3413100 :
מנהל מכירות אזור דרום | 054-9848798 :מנהלת מכירות ושירות מפעלים/סיטונאים052-8746775 :
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לאפות עם אלמנדוס
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עקבו אחרינו

אלמנדוס  -ייבוא וייצור חומרי גלם
לאפייה ולתעשיית המזון

#אלמנדוס
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לקוח יקר
שירות טוב ומוצרים טובים שהולכים ביחד ,זה שילוב מנצח.
אנו נשמח לעמוד לרשותך בכל שאלה ,בכל נושא.
לפנייה למחלקת מכירות ושירות:
צפון :מנהל מכירות  | 052-5433775מנהלת שירות 054-9794065 / 04-9540817
מרכז :מנהל מכירות  | 052-3413100מנהלת שירות 052-8855117 / 04-9122558
דרום :מנהל מכירות  | 054-9848798מנהלת שירות 054-5393805 / 04-9540819
מפעלים  /סיטונאים :מנהלת מכירות ושירות 052-8746775 / 04-9122556
בברכה,
אייל אלמקייס  //סמנכ"ל שיווק ומכירות
052-5005009 | eyal@almandos.co.il

השיטה  ,12פארק תעשיות דרומי ,קיסריה3079841 ,
טל | 04-9122550 .פקס04-6781715 .

www.almandos.co.il

