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את מעמדה בשוק הריבות והקונפיטורות ממשיכה לחזק  יד מרדכי, לרגל חג האילנות
  :פרי 100%מעדני בסדרת  ים חדשיםטעמשני ומשיקה 

פרי המאופיינים במרקם עשיר ובטעמים  100%פרי ומעדן פטל  100%מעדן תפוז 
  . מפנקים ומשובחים

        

צריכת הקונפיטורות "    ::::אמר היוםאמר היוםאמר היוםאמר היום, , , , יד מרדכייד מרדכייד מרדכייד מרדכימכוורת מכוורת מכוורת מכוורת מנהל השיווק של מנהל השיווק של מנהל השיווק של מנהל השיווק של , , , , אלעד רבידאלעד רבידאלעד רבידאלעד רביד
עריך וכי הצרכן הישראלי מבחודשי החורף  30% - האיכותיות רושמות גידול של כ 

להביא חוויה של צריכה מהטבע יד מרדכי ממשיכה . מוצרים טבעיים ובריאים יותר
מעדן תפוז  :וייחודיים בקטגוריית מעדני הפרי השנה בחרנו להשיק שני טעמים חדשיםו

של האיכותית מצטרפים למשפחת מעדני הפרי אשר , פרי 100%פרי ומעדן פטל  100%
  ".יד מרדכי

  

א הרגלי השימוש של הצרכן בנוש ,אמצעות מכון הגל החדשב מסקר שערכה יד מרדכי
הפרי כקונפיטורות  100%הצרכן הישראלי תופס את מעדני  כי העול, הישראלי

 22%, על לחםקונפיטורה  נוהגים למרוחמהצרכנים  82% איכותיות במיוחד וכי
עושים  7%- על קרקר או טוסט ו 14%, יוגורטמערבבים עם ה 14%, אוכלים עם כפית

  .בישול ולאפייהלגם שימוש בקונפיטורות 
  

        ::::פרי של יד מרדכיפרי של יד מרדכיפרי של יד מרדכיפרי של יד מרדכי    %%%%100100100100    מעדנימעדנימעדנימעדניסדרת סדרת סדרת סדרת על על על על 
, , , , סדרת מעדני הפרי של יד מרדכי מבוססת על פרי טבעי המבושל ללא תוספת של סוכרסדרת מעדני הפרי של יד מרדכי מבוססת על פרי טבעי המבושל ללא תוספת של סוכרסדרת מעדני הפרי של יד מרדכי מבוססת על פרי טבעי המבושל ללא תוספת של סוכרסדרת מעדני הפרי של יד מרדכי מבוססת על פרי טבעי המבושל ללא תוספת של סוכר

מעדני הפרי מעדני הפרי מעדני הפרי מעדני הפרי . . . . באופן המביא לידי ביטוי את הטעמים המקוריים הנפלאים של הפריבאופן המביא לידי ביטוי את הטעמים המקוריים הנפלאים של הפריבאופן המביא לידי ביטוי את הטעמים המקוריים הנפלאים של הפריבאופן המביא לידי ביטוי את הטעמים המקוריים הנפלאים של הפרי
, , , , ללא תוספת סוכרללא תוספת סוכרללא תוספת סוכרללא תוספת סוכר    ,,,,מרים משמרים או תמציותמרים משמרים או תמציותמרים משמרים או תמציותמרים משמרים או תמציותללא חוללא חוללא חוללא חו, , , , מכילים חומרים טבעיים בלבדמכילים חומרים טבעיים בלבדמכילים חומרים טבעיים בלבדמכילים חומרים טבעיים בלבד
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, פירות יער, משמש, תות: טעמים מגווןפרי של יד מרדכי כוללת  100%סדרת מעדני 
 - חדשיםהטעמים ה שניאליהם מצטרפים  ,דובדבן ומעדן תאנים ,רימון-תות, שזיף

  . מעדן תפוז ומעדן פטל
  

למריחה , פרי מומלצים במיוחד כתוספת מרעננת ליוגורט או סלט פירות 100%מעדני 
  .כמילוי לסופגניות ועוד, ס'לבלינצ, תוספת לעוגותכ, טוסט על לחם או
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  .תיק יד מרדכי במשרדי או אלימחזיקת  -ללירז אברמוביץלפרטים נוספים ניתן לפנות 

  
  ,בברכה
  רן רהב

  יד מרדכי  מנהל יחסי ציבור


