
    שוקולד
בעבודת יד
 איכותי



עמותת גוונים של מתוק מפעילה עסק חברתי,  
המתמחה בייצור שוקולד איכותי בעבודת יד. 
השוקולד מיוצר באהבה על ידי בני נוער כחלק 
מתכנית חינוכית-טיפולית 
שמטרתה לקדמם ולשלבם בחברה.

התכנית פועלת במית"ר נירים גבעת אולגה בשיתוף 
פעולה עם מחלקת הנוער והצעירים של אגף 
הרווחה בעיריית חדרה והשירות לשיקום נוער 
במשרד העבודה, הרווחה והשירותים החברתיים. 

עמותת גוונים של מתוק מציעה לכם מגוון 
עשיר של פרלינים איכותיים, טבלאות שוקולד 
ייחודיות, טראפלס משובחים ומוצרים נוספים 

שכולם מיוצרים בעבודת יד. 
אנחנו גם מקיימים סדנאות שוקולד לקבוצות 

)בוגרים וילדים( בארגונים וחברות. 
 

בני הנוער שלנו מקבלים שכר עבור עבודתם, 
לכן כשאתם רוכשים את השוקולד שלנו - אתם 

מעניקים מתנה כפולה: 
מתנה מתוקה למקבל השוקולד 

ומתנה מעצימה לבני הנוער. 

היו שותפים איתנו לעתיד מתוק וטוב יותר לנוער שלנו!

גוונים של מתוק
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 רביעיית
 פרלינים

 קלאסיים
בעבודת יד

 רביעיית
 פרלינים
טרנדיים

בעבודת יד
ארבעה פרלינים משוקולד משובח 

במילוי גנאש בטעמים: קראנצ'י 
לוטוס, פרלינה אמרנה, פרלינה לוז 

ופרלינה קראנץ'.

ארבעה פרלינים משוקולד משובח 
במילוי גנאש בטעמים: קרמל חלב 
ובוטנים, קוקוס קלוי, קרמל מלוח 

ופרלינה לוז.

60 גרם  |  24 60₪ גרם  |  22 ₪

לעצום
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מיתוג אישי 
על פרלינים 

משוקולד משובח

רביעיית פרלינים ממולאים בגנאש 
בטעמים קלאסיים, אחד הפרלינים 

במיתוג מותאם אישית 
)מותנה בהזמנה של 50 יח' ומעלה(

60 גרם  |  24 ₪

טבלאות 
שוקולד 

קלאסיות 
עם תוספות מפנקות

טבלת שוקולד לבן עם שברי עוגיות 
OREO | טבלת שוקולד חלב עם 

דרג'ה חמניות | טבלת שוקולד מריר 
עם פניני שוקולד.

60/120 גרם  |  17/24 ₪

אי אפשר להפסיק

לאכול
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טריו 
מדליוני 
שוקולד 
משובח 

מדליוני שוקולד חלב עם שבבי 
בוטנים, שוקולד לבן עם חמוציות, 

שוקולד מריר עם שבבי קוקוס.

40/80 גרם  |  14/22 ₪

דואט 
דפדפים
שברי דפי שוקולד דקיקים 

)לבן וחלב( עם שבבי בוטנים

40/80 גרם  |  14/22 ₪
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 טריו
 קיפודי

שוקולד
קיפודי שוקולד מקורמלים במעטפת 

שוקולד חלב, שוקולד לבן ושוקולד מריר

40/80 גרם  |  14/22 ₪

אצבעות 
שוקולד

שלוש אצבעות שוקולד חלב, לבן 
ומריר עם שבבי קוקוס קלוי 

60 גרם  |  15 ₪
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ולהתפנק

פרלינים 
במרקם 

מפנק 
עם גנאשים 

בטעמים חדשים

את הפרלינים הללו אנחנו שומרים 
ללקוחות שמחפשים משהו מיוחד 

באמת, נשמח לקבוע אתכם פגישת 
טעימות.

לאנשים שאוהבים שוקולד מיוחד 
ו...לאנשים שאתם אוהבים במיוחד

נטיפי 
שוקולד 

להכנת משקה שוקולד 
קטיפתי

נטיפי שוקולד משובח בבקבוק אישי, 
להכנת משקה שוקולד חם

55 גרם  |  12  ₪

רק להוסיף חלב חם,

לשקשק
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מארז 
לילך

רביעיית פרלינים קלאסיים 
משובחים בעבודת יד | 60 גרם

טבלת שוקולד מריר 
עם אגוזי לוז  | 60 גרם

 
טריו מדליוני שוקולד | 40 גרם

₪ 55

 מארז
הדס    

רביעיית פרלינים קלאסיים 
משובחים בעבודת יד | 60 גרם

טבלת שוקולד מריר 
עם אגוזי לוז  | 60 גרם

טריו מדליוני שוקולד | 40 גרם

שקיק אגוזי מלך

₪ 70

בעבודת יד

כל

שלנו
השוקולד

מיוצר
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השוקולד שלנו,

הידעתם? 
כל השמות של מתנות  מארז

שקד
רביעיית פרלינים קלאסיים 

משובחים בעבודת יד | 60 גרם

טבלת שוקולד מריר 
 עם אגוזי לוז  | 60 גרם

טריו מדליוני שוקולד | 80 גרם

דואט דפדפי שוקולד 
חלב ולבן | 40 גרם

ממרח שוקולד משובח | 230 מ"ל

שקיק אגוזי מלך  

₪ 105

 מארז
אביב

רביעיית פרלינים קלאסיים 
משובחים בעבודת יד | 60 גרם

טבלת שוקולד מריר 
 עם אגוזי לוז  | 60 גרם

טריו מדליוני שוקולד | 40 גרם

דואט דפדפי שוקולד חלב ולבן | 80 גרם

ממרח שוקולד משובח | 230 מ"ל

שקיק אגוזי מלך  

בקבוק יין משובח | 750 מ"ל
*בקבוק היין יותאם לפי המלאי בעת ההזמנה

₪ 150-180

ונערות בוגרי המיזם
הם שמות של נערים 
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גוונים של מתוק

למשפחה

 מארז
  רותם

רביעיית פרלינים קלאסיים 
בעבודת יד | 60 גרם

טבלת שוקולד מריר 
 עם אגוזי לוז  | 60 גרם

טריו מדליוני שוקולד | 80 גרם

דואט דפדפי שוקולד 
חלב ולבן | 80 גרם

ממרח שוקולד משובח | 230 גרם

2 בקבוקי שוקולד להכנת משקה 
שוקולד חם |  2*55 מ"ל

₪ 130

באהבה
ממשפחת 

מוגש

שלכם

 מארז
לאנץ' בוקס

טבלת שוקולד מריר 
עם אגוזי לוז  | 60 גרם

טריו מדליוני שוקולד | 80 גרם

שקיק אגוזי מלך

₪ 140

קופסת אוכל איכותית דו קומתית 
בתוספת מקלות אכילה וכף.
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סדנת שוקולד 
 חוויתית 

אצלך בחברה
הפוגה קצרה באמצע יום העבודה יכולה לעשות רק טוב 

לאווירה בחברה... 
העניקו לעובדים שלכם סדנת שוקולד מקצועית ומהנה. 

השוקולטיירית שלנו, בסיוע צוות של בני נוער, תעביר לכם סדנה 
שמלמדת מגוון טכניקות לעבודה בשוקולד.

המשתתפים יתנסו בהכנת שוקולד וייצאו מהסדנא עם מארז 
שוקולד אישי מפנק שהכינו בעצמם.

אנחנו מציעים שתי אפשרויות: 

הסדנא מגיעה עד אליכם - נבוא עם כל הציוד הנדרש, שפע 
שוקולד, תוספות מגוונות וקופסאות אריזה יפות. 

בואו להתארח אצלנו - הסדנא תתקיים בגוונים של מתוק, בגבעת 
אולגה. אנחנו מבטיחים לכם חוויה עוצמתית מרגשת. בנוסף לסדנא 
תוכלו לחוות מקרוב את העבודה המשמעותית שאנחנו עושים בקרב 

בני הנוער. 

רוצים עובדים שמחים? דברו איתנו

מגוון 
מארזים 

בהתאמה 
אישית

קופסת ההפתעות שלכם. בחרו את 
אחת מהקופסאות המעוצבות שלנו 

והכניסו לתוכה את מיטב השוקולדים 
שאנחנו מייצרים. 

כך תבנו את מארז החלומות שלכם 
בהתאמה מושלמת לתקציב ולטעם. 

ניתן להזמין מוצרים ייחודיים בהזמנות 
של מעל 50 יחידות



בר שוקולד 
 אקטיבי! 

 ?Happy hour ?כנס? השקה? הרמת כוסית
יש לנו הצעה שתהפוך כל אירוע שלכם, קטן או גדול, לכייפי יותר, 

מענג יותר, מתוק יותר!

אנחנו בונים לכם דוכן שוקולד עשיר עם שלל שוקולדים מהמגוון 
שלנו. פרלינים, טראפלס, קיפודי שוקולד ועוד ... 

וגולת הכותרת? 
אפשרות להזמין שוקולטיירית שתכין לבאים מקופלות שוקולד 

בהזמנה אישית.

דברו איתנו, ונהפוך את האירוע שלכם לבלתי נשכח...
והמחיר? מתוק.



אתם במרחק שיחת טלפון קצרה )או הודעת ואטסאפ( 

מהשוקולד שלכם

סיגל

  058-6005082
gvanim.office@gmail.com

מיוצר במית"ר נירים רחוב התנאים 24 חדרה  |  מוצר שאזל יוחלף במוצר שווה ערך
כל המוצרים כשרים למהדרין בהשגחת הרבנות פרדס חנה-כרכור

ה בלבד
ש

ח
מ

ה
ת ל

מונו
ת

ה
*

איך זה עובד?
אתם מעלעלים בקטלוג,

מתקשרים לסיגל, היא תשמח להסביר, 
לייעץ ואפילו להביא דוגמאות,

אתם מזמינים,
ו... יש לכם שוקולד.


