בס"ד

Shalom, I am Melissa, American born, mother of four and
maker of dried fruits and fruit leathers at my home on
kibbutz Gezer.

 חברת קיבוץ, אם לארבעה, ילידת ארה"ב, אני מליסה,שלום
.גזר
לאחר כעשור שנים
,במשרד החקלאות
פותחת פרק חדש בחיי
.כיוצרת חטיפי בריאות
,בחרתי להתחיל במתוק
וגיליתי מחדש את
.הבריאות שבבריאה

After over a decade at
the
Ministry
of
Agriculture,
I
am
opening a new chapter
in my life as a producer
of natural snacks. I
chose to start on the
sweet side, and thus
rediscovered the health
inherent in creation.

"וכך נולדה "מפרי ידיה
:– סדרת ממתקי טבע
פירות מיובשים ולדרים
יחודיים המיוצרים
באהבה ממאה אחוז
,תוצרת טרייה ומקומית
.ללא כל תוספות

And so was born "Mipri
Yadeha" – dried fruits
and specialty leathers,
lovingly crafted from
100% fresh fruit and
herbs, with no additives
of any kind – nothing but nature! Each leather packet (6
sheets) begins from about a kilo of produce. The result: an
explosive burst of taste and energy with each healthy bite - the
ideal choice for snacks, trips, gifts and school lunches.

כל חבילת לדר של ששה דפים מתחילה את דרכה כקילו
 פיצוץ של אנרגיה וטעם בכל ביס של: התוצאה.פרי
, "מפרי ידיה" היא בחירה מושלמת לנשנושים.בריאות
. או כשי לחג, לארוחות עשר, למתנות,לטיולים

This is my way to celebrate the local abundance, spread natural
sweetness and preserve the good of the land. I invite you to
enjoy the fruits of my labor.

.זאת דרכי לשמור ולהפיץ את השפע הטוב שבטבע סביבנו
".מזמינה את כולכם ליהנות "מפרי ידיה

\מחיר
price
25 ₪

size\גודל

product

מוצר

 ג100 g

 רק, לימונענע, תפוח זנגביל:לדר בטעמי העונה
 שזיף, משמש מקורי,) אפרשזיף (נקטרינה,אפרסק
, קלמנטינה יקירתי, תפוז\ח, אגס כוסברה,שיגעון
 תפוחים, אשכוליתפוח,אפרסמון-אשכולית
 ענבי, פטל פלוס, ענבי שזיף, לואיזה,ותמרים
 מנגו,מלון-בננה- מנגו,תפוח- צברס,תפוח
,)הקאריביים (עם כוסברה ופלפל חריף
, קיווי, שסק, תות עץ, תותפוח,אפרסרימון
!הפתיעי אותי

25 ₪
12 ₪

 ג100 g
 ג50 g

15 ₪

 ג60 g

fruit leather in seasonal flavors: apple with an attitude!
(includes ginger), applemonana, (s)pearmint, pure
peach, nothin' but nectarines, absolute apricot, plum
crazy, peariander, apples n' oranges, my darling
clementine, grapefruit-persimmon, apple-grapefruit,
date with an apple, lemon verbenapple, graplum,
blackberries n' buddies, grapple, sabrapple, mangobanana-melon, mango of the Caribbean (with cilantro
& hot pepper), persimmegranate, strawberry, mulberry
n' more, Look what? Loquat!, kiwi, Surprise me!
fruit leather mix (at least 3 prepackaged flavors)
dried fruit: peach/nectarine, banana, apricot, apple,
melon, plum, loquat, pear, persimmon and more!
dried fruit mix (at least 3 types)

mipriyadeha.melissa@gmail.com 054-7932493

) טעמים ארוזים מראש3 תערובת לדר (לפחות
, משמש, בננה, אפרסק\אפרשזיף:פרי מיובש
! אפרסמון ועוד, אגס, שסק, שזיף, מלון,תפוח
) סוגים3 תערובת פרי מיובש (לפחות

מליסה

