
(ریال) مصرف کنندهدرهر کارتن  بسته بندیبرندنام محصول ردیف 

20340,000جعبهبه مالت گرمی200پودر گندم جوانه زده 1
20340,000جعبهبه مالت گرمی200پودر جو جوانه زده 2

15670,000پتبه مالت گرمی400عصاره مالت جو ساده 3
15670,000شیشهبه مالت گرمی400عصاره مالت جو ساده 4
15770,000پتبه مالت گرمی400عصاره مالت جو عسل و کنجد 5
15770,000شیشهبه مالت گرمی400عصاره مالت جو عسل و کنجد 6
15770,000پتبه مالت گرمی400عصاره مالت جو حاوی شکالت 7
15770,000شیشهبه مالت گرمی400عصاره مالت جو حاوی شکالت 8
15650,000پتبه مالت گرمی400عصاره گندم جوانه زده 9
15650,000شیشهبه مالت گرمی400عصاره گندم جوانه زده 10

15490,000پتبه مالت گرمی130پودر عصاره مالت  11
15490,000شیشهبه مالت گرمی130پودر عصاره مالت  12

15260,000کیسهبه مالت گرمی200دم نوش جو 13

40580,000پاکت ایستادهزیستفا گرمی300پرک جو دوسر 14
121,100,000پاکت ایستادهزیستفا گرمی600پرک جو دوسر 15
10616,000پاکت ایستادهزیدشت گرمی200پرک جو دوسر  16
40580,000پاکت ایستادهزیستفا گرمی300پرک جو دوسر صبحانه 17
121,100,000پاکت ایستادهزیستفا گرمی600پرک جو دوسر صبحانه 18
40570,000پاکت ایستادهزیستفا گرمی300دانه جو دوسر 19
121,000,000پاکت ایستادهزیستفا گرمی600دانه جو دوسر 20
10616,000پاکت ایستادهزیدشت گرمی200سبوس جو دوسر  21
10616,000پاکت ایستادهزیدشت گرمی300بلغور جو دوسر  22

12780,000جعبه الفی گرمی300غالت صبحانه کورن فلکس توت فرنگی  23
12590,000جعبه الفی گرمی300غالت صبحانه کورن فلکس ال کالسیک ساده  24
12680,000جعبه الفی گرمی300غالت صبحانه کورن فلکس سیب دارچین  25
12590,000جعبه الفی گرمی300غالت صبحانه کوکی کاکائویی  26
12590,000جعبه الفی گرمی300غالت صبحانه ال کالسیک کاکائویی  27
12590,000جعبه الفی گرم300- غالت صبحانه توپی الفی 28
12590,000جعبه الفی گرمی300غالت صبحانه حلقه 29
12780,000جعبه الفی گرمی300غالت صبحانه ال پیلو 30

72450,000جعبهکلیل جوانه گرمی200گیاهک گندم 31

24990,000جعبهبی لو گرمی300حبه بدون شکر ساده 32
24990,000جعبهبی لو گرمی300حبه بدون شکر زعفرانی 33
24990,000جعبهبی لو گرمی300حبه بدون شکر دارچینی 34
24990,000جعبهبی لو گرمی300حبه بدون شکر زنجبیلی 35
24990,000جعبهبی لو گرمی300حبه بدون شکر با طعم هل 36
24990,000جعبهبی لو گرمی300حبه بدون شکر با طعم وانیل 37
24990,000جعبهبی لو گرمی300حبه بدون شکر با طعم گل سرخ 38
241,490,000جعبهبی لو گرمی300پودر شیرین کننده نوشیدنی 39
24550,000جعبهبی لو گرمی100پودر شیرین کننده نوشیدنی  40
24790,000جعبهبی لو گرمی300پودر شیرین کننده آشپزی  41
24620,000جعبهبی لو عددی60ساشه شیرین کننده 42
241,050,000جعبهبی لو عددی120ساشه شیرین کننده 43
24550,000بستهبی لو گرمی200سیروپ شیرین کننده 44
82,150,000بستهبی لو کیلویی1سیروپ شیرین کننده 45
241,490,000جعبهبی لو گرمی210پودر شیرین کننده کتو نوشیدنی 46
24990,000جعبهبی لو گرمی210پودر شیرین کننده کتو آشپزی 47
24690,000جعبهبی لو(نوشیدنی) عددی کتو50ساشه شیرین کننده 48
63,790,000کیسهبی لودوکیلویی (آشپزی)پودر شیرین کننده بدون قند 49
82,190,000کیسهبی لو کیلویی1شیرین کننده قنادی نان و شیرینی حجیم 50

1402اردیبهشت -لیست قیمت محصوالت سوپر مارکتی



83,790,000کیسهبی لو کیلویی1 (کتو)شیرین کننده قنادی استویا 51
81,890,000کیسهبی لو کیلویی1شیرین کننده قنادی نان و شیرینی غیر حجیم 52

201,250,000کارتنبی لوکافی میکس بدون شکر سه در یک53
201,100,000کارتنبی لوکافی میکس بدون شکردو در یک54
6990,000شیشهبیلوفیت گرمی200کرم کنجد بدون شکر 55
61,060,000شیشهبیلوفیت(جدید) گرمی 200کرم کاکائو بدون شکر 56
6960,000شیشهبیلوفیت(جدید) گرمی 200کره بادام زمینی بدون شکر 57
30250,000بستهبی لوآدامس بدون شکر با طعم نعنا58
40490,000بستهبی لو گرمی200بیسکویت سبوسدار دیجستیو بدون شکر 59
82,400,000بستهبی لو گرمی1000بیسکویت سبوسدار دیجستیو بدون شکر 60
24590,000بستهبی لو گرمی200بیسکویت سنتی بدون شکر 61

121,200,000بستهبی لو گرمی60 درصد 57شکالت بدون شکر 62

12726,000شیشهآیش گرمی350مربای بهار نارنج بدون شکر 63
12445,000شیشهآیش گرمی350مربای هویج بدون شکر  64
12726,000شیشهآیش گرمی350مربا بالنگ بدون شکر آیش  65
12557,000شیشهآیش گرمی350مربا آلبالو بدون شکر آیش  66
121,200,000شیشهبیلو گرمی300مربا آلبالو بدون شکر 67
121,000,000شیشهبیلو گرمی300مربا انجیر بدون شکر 68
121,000,000شیشهبیلو گرمی300مربا هویچ بدون شکر 69

12490,000پتشاینا گرمی225حبه عناب ساده 70
12650,000پتشاینا گرمی210حبه عناب و سنجد 71
12490,000پتشاینا گرمی225حبه عناب و دارچین 72
12490,000پتشاینا گرمی225حبه عناب و زنجبیل 73
12490,000پتشاینا گرمی225حبه عناب و توت 74
12490,000پتشاینا گرمی225حبه عناب و گل محمدی 75
12490,000پتشاینا گرمی225حبه عناب و زردآلو 76
12490,000پتشاینا گرمی225حبه عناب و زرشک 77
12490,000پتشاینا گرمی225حبه عناب و کاکائو 78
12490,000پتشاینا گرمی225حبه عناب و خرما 79
11,200,000پتشایناحبه عناب یک کیلوگرمی80
15,500,000پتشاینا(جدید)حبه عناب پنج کیلوگرمی  81

12350,000پتداینامین سی سی500نوشیدنی ورزشی ایزوتونیک بدون شکر پرتقالی 82
12350,000پتداینامین سی سی500نوشیدنی ورزشی ایزوتونیک بدون شکر توت فرنگی  83
12350,000پتداینامین سی سی500نوشیدنی ورزشی ایزوتونیک بدون شکر لیمو  84
12350,000پتداینامین سی سی500نوشیدنی ورزشی ایزوتونیک بدون شکر انبه  85
12350,000پتداینامین سی سی500نوشیدنی ورزشی ایزوتونیک بدون شکر سیب  86
12350,000پتداینامین سی سی500نوشیدنی ورزشی ایزوتونیک بدون شکر بلوبری  87
12350,000پتداینامین سی سی500نوشیدنی ورزشی هیپوتونیک با طعم هلو 88
12350,000پتداینامین سی سی500نوشیدنی ورزشی هیپوتونیک با طعم  بلوبری و تمشک  89
12350,000پتداینامین سی سی500 (آناناس و نارگیل)نوشیدنی ورزشی هیپوتونیک با طعم پیناکوالد90
12360,000پتبی لو سی سی460نوشیدنی گیاهی گالب و زعفران بدون شکر 91
12330,000پتبی لو سی سی460نوشیدنی گیاهی کاسنی شاتره بدون شکر 92
12330,000پتبی لو سی سی460نوشیدنی گیاهی لیمو نعناع بدون شکر 93

12853,000پاکت ایستادهکینوریچ گرمی200کینوا سفید 94
50960,000پاکت ایستادهزیستفا گرمی250کینوا سفید 95
123,500,000پاکت ایستادهزیستفاکیلوگرمی1کینوا سفید 96
61,802,000پاکت ایستادهکینوریچ گرمی500کینوا سفید 97
12948,000پاکت ایستادهکینوریچ گرمی200کینوا قرمز 98
501,000,000پاکت ایستادهزیستفا گرمی250کینوا قرمز 99
61,897,000پاکت ایستادهکینوریچ گرمی500کینوا قرمز 100
123,600,000پاکت ایستادهزیستفا کیلویی1کینوا قرمز 101



501,000,000پاکت ایستادهزیستفا گرمی250کینوا سیاه 102
123,600,000پاکت ایستادهزیستفا کیلویی1کینوا سیاه 103
121,043,000پاکت ایستادهکینوریچ گرمی200کینوا سه رنگ 104
61,422,000پاکت ایستادهکینوریچ گرمی450 آردکینوا 105

501,400,000پاکت ایستادهزیستفا گرمی250 دانه چیاسیاه 106
501,600,000پاکت ایستادهزیستفا گرمی250 دانه چیا سفید 107
126,000,000پاکت ایستادهزیستفا کیلویی1 دانه چیا سفید 108
125,000,000پاکت ایستادهزیستفا کیلویی1 دانه چیا سیاه 109
101,252,000پاکت ایستادهزیدشت گرمی320 ساشه 40دانه چیا 110

101,252,000پاکت ایستادهزیدشت گرمی320 ساشه 40مخلوط تخم کتان 111

16420,000بستهیاس گرمی 900شکر قهوه ای 112

43,750,000بستهسه گل کیلویی2/5برنج قهوه ای 113

24970,000قوطی فلزیگاستو گرمی 250مخمر مغذی قوطی 114
102,770,000 کیلویی1کیسه گاستومخمر مغذی یک کیلوگرمی  115
40240,000بستهگاستو  (مخصوص نان و آبجو)مخمر فعال 116
24770,000جعبهگاستو گرمی  200مخمر مغذی 117
40470,000بستهگاستو گرمی 100مخمر مغذی 118

24445,000بستهدلی پاپ گرمی120رایس کیک برنجی 119
24465,000بستهدلی پاپ گرمی120رایس کیک دانه های مغذی120
24465,000بستهدلی پاپ گرمی120رایس کیک سبزیجات 121
24495,000بستهدلی پاپ گرمی120 غله 12رایس کیک 122
18295,000بستهدلی پاپ(جدید) گرمی  110مینی رایس کیک برنجی 123
12825,000بستهدلی پاپ(جدید)مینی رایس کیک شکالتی  124
24550,000بستهدلی پاپ گرمی100رایس کیک رژیمی باک ویت 125

6336,000بستهزیدشت گرمی900آرد گندم چهار صفر 126
6379,000بستهزیدشت گرمی 900آرد گندم کامل 127
6493,000بستهزیدشت گرمی 900آرد نان روگن 128
6464,000بستهزیدشت گرمی 900آردپیتزا 129

10170,000کیسه طعام هستی کیلویی2 (تصفه شده یددار)نمک دریا130
20390,000بستهکم نمک گرمی350نمک کم سدیم 131

----12پتتکروزیک لیتری  (پرس سرد)روغن کنجد فرابکر 132
121,485,000پتزیدشت میلی لیتری 500 (پرس سرد)روغن کنجد فرابکر 133
121,850,000پتتکروزروغن ارده کنجد یک لیتری134

241,024,000شیشه زیدوی میلی لیتر 250روغن زیتون فرابکر 135
121,863,000شیشه زیدوی میلی لیتر 500روغن زیتون فرابکر 136
123,679,000قوطی فلزی زیدویروغن زیتون فرابکر یک لیتری 137
241,024,000شیشه زیدوی میلی لیتر 250روغن زیتون تصفیه 138
121,863,000شیشه زیدوی میلی لیتر 500روغن زیتون تصفیه 139

12950,000پتیک لیتری(پرس سرد)روغن آفتاب گردان 140

1850,000کیان فودصفورا کیانی- کتاب آشپزی سبز 141
6، واحد 33، پالک (نیایش شرقی)تهران،  میدان توحید، خیابان توحید، خیابان اردبیل:  آدرس

www.nirvanafood.ir: وب سایت

digikala.com/seller/6z5xp: دیجی کاال

88564490 ، 66912466، 66900999، 66430905: تلفن

09307526459: پیام رسان ها



(روز)ماندگاریدر هر کارتن(ریال) مصرف کنندهبرندنام محصول ردیف 

850,00018180دنیا گرمی420پنیرتوفو 1

900,00018180دنیا گرمی420پنیرتوفو بی نمک 2

900,00018180دنیا گرمی420پنیرتوفو با طعم شوید 3

900,00018180دنیا گرمی420پنیرتوفو با طعم کنجد 4

900,00018180دنیا گرمی420پنیرتوفو با طعم زیره 5

15-550,000دنیا سی سی ساده سویا900شیر 6

15-550,000دنیا سی سی طعم دار سویا وانیل900شیر 7

15-550,000دنیا سی سی طعم دار سویا کاکائو900شیر 8

550,0001240دنیا گرمی ساده سویا700ماست 9

590,0001240دنیا گرمی طعم دار سویا موسیر700ماست 10

590,0001240دنیا گرمی طعم دار سویا اسفناج700ماست 11

590,0001240دنیا گرمی طعم دار سویا بادمجان700ماست 12

590,0001240دنیا گرمی طعم دار سویا سبزیجات700ماست 13

590,0001240دنیا گرمی طعم دار سویا مکزیکی700ماست 14

540,0001260دنیا گرمی سویا450کشک 15

540,0001260دنیا گرمی سویا طعمدار سیر و نعنا550کشک 16

360,0001290دنیا سی سی سویا1250دوغ 18

400,00012180دنیا(فریزری) گرمی200ناگت توفو 19

800,00012180دنیا(فریزری) گرمی400ناگت توفو 20

400,00012180دنیا(فریزری) گرمی200کتلت توفو 21

800,00012180دنیا(فریزری) گرمی400کتلت توفو 22

600,00012180دنیا(فریزری) گرمی 500سویا میت تکه ای 23

600,00012180دنیا(فریزری) گرمی 500سویا میت چرخ کرده 24

600,00024180دنیا(فریزری) گرمی300توفو میت تکه ای 25

600,00024180دنیا(فریزری) گرمی300توفو میت چرخ کرده 26

400,00024180دنیا(فریزری) گرمی 400املت توفو 27

10-650,000نیروانا گرمی400پنیر توفو قالب 28

1402اردیبهشت -لیست قیمت محصوالت سوپر مارکتی یخچالی
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(ریال)قیمت هرکیلو   بسته بندیبرندنام محصول ردیف 
390,000 کیلویی10کیسه به مالتپودر گندم جوانه زده1
280,000 کیلویی20کیسه نیروانا  آرد گندم کامل2

 
270,000 کیلویی10کیسه به مالتآرد جو3
390,000 کیلویی10کیسه به مالت(پودر جو جوانه زده)پودر مالت روشن 4

520,000 کیلویی10کیسه به مالتپودر مالت تیره5
 

370,000کیلویی20کیسه نیرواناسبوس برنج فرآوری شده6
370,000کیلویی20کیسه نیرواناسبوس گندم فرآوری شده7
400,000کیلویی20کیسه نیرواناسبوس جو فرآوری شده8

 
1,070,000 کیلویی5کیسه به مالتپودر عصاره مالت9
1,060,000 کیلویی20کیسه نیرواناپودر عصاره مالت10

 
650,000 کیلویی4سطل به مالتعصاره مالت جو11
620,000 کیلویی10سطل به مالتعصاره مالت جو12
610,000 کیلویی20سطل  به مالتعصاره مالت جو13
550,000 کیلویی50سطل  به مالتعصاره مالت جو14

 
710,000 کیلویی4سطل به مالتعصاره مالت گندم15
680,000 کیلویی10سطل به مالتعصاره مالت گندم16
670,000 کیلویی20سطل  به مالتعصاره مالت گندم17
610,000 کیلویی50سطل  به مالتعصاره مالت گندم18

 
460,000 کیلویی20کیسه نیرواناآرد چاودار19
480,000 کیلویی10کیسه به مالتآرد چاودار20
440,000 کیلویی20کیسه نیروانادانه چاودار21

 
1,120,000 کیلویی25کیسه زیستفادانه جو دوسر بدون پوشینه22
1,150,000 کیلویی25کیسه زیستفا(درشت)پرک جو دوسر23
1,150,000 کیلویی25کیسه زیستفا(صبحانه)پرک جو دوسر24
650,000 کیلویی25کیسه نیروانا(درشت)پرک جو دوسر23
650,000 کیلویی25کیسه نیروانا(صبحانه)پرک جو دوسر24
680,000 کیلویی25کیسه نیرواناآرد جو دوسر بدون پوشینه25
1,150,000 کیلویی25کیسه زیستفاآرد جو دوسر بدون پوشینه25

 
- کیلویی15کیسه نیرواناآرد نخود چی دو آتیشه26
- کیلویی10کیسه نیرواناپودر سنجد27
- کیلویی15کیسه نیرواناآرد برنج28
- کیلویی40کیسه نیرواناآرد ذرت29

 
2,750,000 کیلویی25کیسه زیستفاکینوا سفید30
2,990,000 کیلویی25کیسه زیستفاکینوا قرمز31
2,990,000 کیلویی25کیسه زیستفاکینوا سیاه32

 
3,450,000 کیلویی25کیسه زیستفا(سیاه) دانه چیا33
3,900,000 کیلویی25کیسه زیستفا(سیاه) دانه سفید33

 
310,000 کیلویی50کیسه شهدانهشکر قهوه ای34

 
1,350,000 کیلویی10کیسه نیروانابرنج سبوس دار قهوه ای هاشمی35

 

1402اردیبهشت -لیست قیمت محصوالت عمده 



1,540,000 کیلویی20بسته بیلوشیرین کننده قنادی نان و شیرینی حجیم36
1,340,000 کیلویی20بسته بیلوشیرین کننده قنادی نان و شیرینی غیر حجیم37
3,600,000 کیلویی20بسته بیلوKETOشیرین کننده قنادی38
4,400,000 کیلویی20بسته بیلوKETO برابر 10پودر شیرین کننده 39
3,400,000 کیلویی20بسته بیلو برابر10پودر شیرین کننده 40
1,440,000 کیلویی30بسته بیلوسیروپ شیرین کننده قنادی41
5,900,000کارتنبیلو عددی1000حبه بدون شکر پذیرایی 42
5,900,000کارتنبیلو عددی1000ساشه شیرین کننده 43
9,900,000کارتنبیلو عددی1000ساشه شیرین کننده کتو 44

 
- کیلویی1بسته نیرواناگرانوال پسته45
- کیلویی1بسته نیرواناگرانوال بادام46
- کیلویی1بسته نیرواناگرانوال سیب و دارچین47
- کیلویی1بسته نیرواناگرانوال توت فرنگی و شکالت48

 
- کیلویی1کیسه نیروانا(گندم سیاه)دانه باک ویت 49
- کیلویی1کیسه نیروانا(گندم سیاه)آرد باک ویت 50

 
- کیلویی1کیسه نیرواناTeffدانه تف 51

 
750,000 کیلویی1کیسه نیروانالوبیا سیاه52

 
- کیلویی1کیسه نیروانادانه آمارانت53

 
- کیلویی20کیسه طعام هستی(تصفیه شده یددار)نمک دریا54
- کیلویی1کیسه نیروانانمک صورتی هیمالیا55

 
- کیلویی1کیسه نیروانافلفل پول بیبر56

1402.01.30

digikala.com/seller/6z5xp: دیجی کاال

09307526459: پیام رسان ها

www.nirvanafood.ir: وب سایت


