
BERRY FAIRY



1

משלוח מנות

Mini-Basket

150

ש"ח

לקבלת תגובה: וואו..מהמם..ממש לא היית צריכה/ך

מארז חטיפי תמר 
במילוי 

חמאת שקדים
/בוטנים/קשיו בציפוי שוקולד קשיו טבעי טבלת שוקולד 85%

מארז שקד מונבט בציפוי
קקאו ומייפל אורגני

סל שוק קטן לשימוש רב פעמי



2

משלוח מנות 
ערכה להכנת שוקולד בלי רגשות אשם

כולל מתכון

150

ש"ח

לקבלת תגובה: יואו איזה מקורי! אני אכין עם הילדים

עיסת קקאו 100% קקאו חמאת קקאו

סל שוק קטן לשימוש רב פעמי

סילאן טהור לחיץ
תבנית סיליקון להכנת 

טבלת שוקולד

שקדים טבעיים 200 גרם

הוראות הכנה



3

משלוח מנות

פירות קפואים 
 

200

ש"ח

לקבלת תגובה: שנה אני רוצה להזמין ולא יצא לי! יופי אני מוכנה לקיץ!

1 ק"ג תות קפוא 1 ק"ג בננה קפואה 1 ק"ג מנגו קפוא

1 ק"ג אננס קפוא 1 ק"ג מיקס פירות יער קפוא

תיק שומר קור
רב שימושי

1 ק"ג תמר מג'הול - 
התמרים של שרית



4

משלוח מנות

פירות קפואים- סופר ברי
 

200

ש"ח

לקבלת תגובה: פוצצת אותי בנוגדי חמצון! איזה שווה!

1 ק"ג תות קפוא 1 ק"ג אוכמניות כחולות קפואות 1 ק"ג פטל אדום קפוא

1 ק"ג דובדבן קפוא 1 ק"ג מיקס פירות יער קפוא

תיק שומר קור
רב שימושי



משלוח מנות

PREMIUM
מארז חטיפי תמר 

במילוי 
חמאת שקדים

/בוטנים/קשיו בציפוי שוקולד

סירופ מייפל 
טהור

5 250

ש"ח

שקדים טבעיים  גוג'י ברי

טחינה אורגנית מארז שקד 
מונבט בציפוי

קקאו ומייפל אורגני

שוקולד
85% 

קשיו טבעי רצועות קוקוס פקאן טבעי

לקבלת תגובה: הכי מושקע שקיבלתי EVER! איזה סטייל.





משלוח מנות

PREMIUM

250

ש"ח

5



6

משלוח מנות 
ערכה מפוארת להכנת שוקולד בלי רגשות

אשם
כולל מתכון

280

ש"ח

לקבלת תגובה: איך חשבת על זה?? מאיפה זה???

עיסת קקאו
 100% קקאו

חמאת קקאו

סילאן טהור לחיץ

תבנית סיליקון 
להכנת טבלאת שוקולד

שקדים טבעיים 

הוראות הכנה

חמאת אגוזי 
לוז

גוג'י ברי

מייפל טהור

פקאן טבעי שמן קוקוס אורגני



280

ש"ח

משלוח מנות 
ערכה מפוארת להכנת שוקולד בלי רגשות

אשם
כולל מתכון

6



7

משלוח מנות 

EARTH

280

ש"ח

לקבלת תגובה: וואו!!! הכל טעים בטירוף, לא מאמינה שזה בלי
סוכר.

RAW גרנולה
ללא גלוטן וסוכר

גוג'י ברי

פקאן טבעי

מארז שקד 
מונבט בציפוי

קקאו ומייפל אורגני

שוקולד
85% 

רצועות קוקוס

מארז פקאן 
מונבט בציפוי

מלח ים ומייפל אורגני

קשיו טבעי

מארז חטיפי תמר 
במילוי 

חמאת שקדים
/בוטנים/קשיו בציפוי שוקולד



280

ש"ח

משלוח מנות 7

EARTH



רצועות קוקוס

8

משלוח מנות 

Breakfast

280

ש"ח

לקבלת תגובה: איזה כיף, ממחר מחזירים את הטוסטר לארון
וקערות קוואקר לפנים!

RAW גרנולה
ללא גלוטן וסוכר

גוג'י ברי

חלב קוקוס טחינה אורגנית זרעי צ'יה שחורה

סירופ מייפל 
טהור קוואקר אורגני 

ללא גלוטן
חמאת בוטנים 

טבעית
חמאת קשיו

טבעית

חמאת
שקדים
טבעית



280

ש"ח

משלוח מנות 8

Breakfast



רצועות קוקוס

9

משלוח מנות 

ACAI premium++

400

ש"ח

!!!!EVER .לקבלת תגובה: הכי. מוגזם. שלך

RAW גרנולה
ללא גלוטן וסוכר

גוג'י ברי

חלב קוקוס טחינה אורגנית זרעי צ'יה שחורה

סירופ מייפל 
טהור קקאו ניבס- אורגני חמאת בוטנים 

טבעית גרעיני חמנייה גרעיני 
דלעת

קערת קוקוס
וכף



זה לא נגמר פה...9

מוגזם אמרנו?
בנוסף....

אסאי קפוא 400 גרם 1 ק"ג מנגו קפוא 1 ק"ג בננה קפואה

תמר מג'הול בון בון - 500 גרם 
במגש מהודר

תיק שומר קור
רב שימושי

מתכון לקערת אסאי
 מושלמת מהפיה



400

ש"ח

משלוח מנות 9

ACAI premium++



כל המוצרים

במשלוחי המנות ללא

גלוטן, ללא סוכר

מעובד וטבעיים.

ניתן לרכוש

את כל

המארזים

בחנות אונליין

ניתן להוסיף

כרטיס ברכה

בהערות

להזמנה

ניתן לבקש

משלוח עתידי

בכפוף

לאיזורי

המשלוח

shop.berryfairy.co.il
054-5967670


