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מה אפשר למצוא אצלנו?
אגוזים טבעיים פירות יבשים,
בחלקם מיובש באופן טבעי,
פיצוחים קלויים ללא קמח ,ממרחים
טבעיים ,רטבים ,תה ,קפה ,סוגי
דבש שונים (מכוורת נגוהות),
תערובות מעניינות של פירות יבשים
ואגוזים ,פירות יבשים עם שיבולת
שועל ,ליקרים טבעיים ,ריבות
בתוצרת ביתית,
ממרחי אגוזים שונים ,טחינה ועוד
המון דברים טובים.
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מה המומחיות שלנו?
אנחנו בוחרים בקפידה את כל
המוצרים שלנו .ויחד איתכם
בהתאם למטרה ולתקציב נוכל
להרכיב מגוון רחב של מגשים
לאירועים ומארזי חג עשירים ,מנות
אישיות לתשומת לב ,למשרדי
מכירות .אנחנו גם נדאג לשלוח
אותם לכל חלקי הארץ.
מה חשוב שתדעו?
"לחיות בשיווין
עמותת
עם השוני" אורזת עבורנו את כל
המארזים ובכך גם אנחנו וגם אתם
תורמים לקהילה.
צילום :מאיה מוק

 .1עציץ תבלין לבחירה  .2קופסת תערובת טבעית ( 120גרם)

 

מארז אהבה

מארזים

אנחנו כל הזמן משלבים ומייצרים
עוד ועוד חיבורים ממבחר
המוצרים המעולים שלנו .אתם
מוזמנים לבחור מהמארזים שלנו
או להרכיב מארז מיוחד עבורכם.
אנחנו נדאג להכל ,נוכל להמליץ על
מוצרים ,לארוז ואפילו למתג את
האריזה בהתאם.
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 .3לב שוקולד טבעוני  .4פרלינים שוקולד ( 250גרם)  .5מארז רפאלו  .6שוקולד מילקה .7 .ליקריים טבעיים (תוצרת ישראלית)

 

מארז ליקרים ושוקולד

gonuts.co.il
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דוגמה למארז ראש השנה

 .8ליקרים טבעיים (תוצרת ישראלית)  .9מגש דקורטיבי של  .10 ONAכוסות ליקר  .11פרלינים שוקולד  .12רול תמרים ואגוזים  .13קונפיטורות ללא חומרים משמרים  .14שמן
זית אורגני  .15למונצ’לו  .16מארז איחולי שוקולד  .17רפאלו  .18פיצוחים קלויים  .19דבש נגוהות  .20ליקרים טבעיים (תוצרת ישראלית)
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 .11יין ותוספות  .22חטיף תמרים ואגוזים (ללא חומרים משמרים ללא סוכר)  .23ממרח שקדים  .24סירופ רימונים טבעי  .25כוורת שוקולד וחטיפי תמרים
ללא סוכר  .26כלי הגשה כתוספת למארזים עם אפשרות למיתוג הכלים מיוצרים ע"י אומנים צעירים וע"י החוסים מעמותת עמיחי

 

דוגמה למשלוח מנות לפורים
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 .27פירות יבשים  .28קפה  .29 dadaרוטב פסטה אורגני  .30שוקולד ״מילקה״  .31שמן זית אורגני  .32מארז רפאלו  .33ריבות טבעיות  .34מגוון פיצוחים .35
ליקר טבעי במגוון טעמים  .36עיגולי גבינה  .37משלוח מנות בריא

 

דוגמה למארז בירות
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דוגמה למארז חליטות פרי לאירוח
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דוגמה למארז ראש השנה
 .38שישיית בירות  .39חטיפי צ׳יפס  .40מגוון פיצוחים  .41קומקום וכוסות תה  .44חליטת פירות בטעמים שונים  .43רול תמרים ואגוזים  .45סילאן טבעי .45
מארז שוקולד ״מרסי״  .46קונפיטורות טבעיות  .47מגוון פיצוחים  .48מארז רפאלו  .49שמן זית אורגני  .50שמן קוקוס  .51ערק פסיפלורה
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מארזי GIVE AWAY
לאירועים או ככיבוד
למשרד לעובדים
לפעמים מספיקה
מחווה קטנה כדי
לתת למישהו
הרגשה מיוחדת
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 .52מנה אישית יומית בשקית  .53מארז טבעוני  .54תערובת טבעית ( 120גרם)  .55מארז פרלינים ושוקולד  .56תערובת טבעית אישית ( 50גרם)

 

GO NUTS
עד אליך
מחפשים דוכן
מעניין ויחודי לאירוע?
אנחנו גם מגיעים אליכם
עם עמדת פינוקים בריאים,
טריים וטובים.
ואם תרצו כיבוד להרמת
כוסית ,השקות וכנסים ,מגשי
כיבוד מתוקים ,מלוחים,
טבעיים וקלויים ,יגיע עד אליכם
ארוז ומוכן להגשה.

 

קצת עלינו
אנחנו שריתה וגבי גרינפלד,
המנהלים והבעלים של .GO NUTS

הכל התחיל אצלנו משינוי תזונה בבית ,שמנו לב שרוב
התפריט שלנו מכיל אגוזים טבעיים ,ופירות יבשים.
אז לפני כשלוש שנים החלטנו לקחת את צעד
אחד קדימה בנינו קו חלוקה לחנויות טבע ,ירקניות
ומרכולים .לאחר שנה החלטנו להקים חנות האון ליין
שלנוwww.gonuts.co.il :
כשהקמנו את מערך המארזים החלום הגדול
היה להחזיר לחברה וכך הגענו ל“עמותת עמיחי“
בהוד השרון כל מארז שתרכשו ייארז
בקפידה (כפפות ומסכות) ע”י החוסים והמנהלים.
אנו משתדלים לקנות את המוצרים מיצרנים ישראליים
קטנים לכן כל מארז שתרכשו יהיו המון אנשים שייהנו
(מלבדכם כמובן).

 

