
 

 رد جنس قیمت رد جنس قیمت رد جنس قیمت
 1 فلفل سیاه درشت    26 آویشن برگ  51 ادویه کباب 

ادویه ماست و  
 خیار

فلفل سیاه نرم      27 آویشن نرم  52  2 

 3 فلفل سفید درشت  28 گلپر درشت  53 ادویه ترشی 

 4  فلفل سفید نرم  29 گلپر نرم  54 آرد برنج 
فلفل پاپریکا   30 گرد لیمو  55 آرد سوخاری 

 درشت
5 

 6  فلفل پاپریکا نرم   31 گرد غوره  56 آرد نخودچی 

 7 فلفل قرمز درشت  32 میخک درشت  57 بکینگ پودر 
پودر نارگیل  

 چرب
 8 فلفل قرمز نرم  33 میخک نرم  58

پودر نارگیل  

 خشک

 9 زردچوبه درشت  34 جوز درشت  59

 10 زردچوبه نرم  35 جوز نرم  60 پودر ژالتین 

ریشه جوز   61 نشاسته گرانول 
 درشت

دارچین گل   36
 سرخی

11 

 12 دارچین لوله ای  37 تخم گشنیز سرتی  62 نشاسته نرم 

 13 دارچین سیگاری  38  تخم گشنیز نرم  63 کنجد سفید هندی 

 14 دارچین نرم  39 سماق قرمز  64 جوهر لیمو 

 15 زنجبیل درشت  40 سماق قهوه ای  65 جوش شیرین 

 16 زنجبیل نرم  41 پودر انبه  66 دکستروز  

 17 اسالیس سیر  42 پودر گوجه  67  پودر کاکا 

 18 پودر سیر  43 هل سبز درشت  68 سنجد درشت 

 19 اسالیس پیاز  44 هل سبز نرم  69 سنجد نرم 

 20 پودر پیاز  45 ادویه خورشتی  70 پودر خردل 

ادویه مرغ و   71 تخم شنبلیله 
 ماهی

 21 زیره سبز سرتی  46

 22 زیره سبز نرم  47 ادویه پلویی  72 تخم شنبلیله نرم 

 23 زیره  سیاه سرتی  48 ادویه کاری  73 بادیان سرتی 

 24 زیره سیاه نرم  49 ادویه فالفل  74 بادیان نرم 

 25 آویشن گل  50 ادویه یتزا  75 زنیان  

         

         

         

         

         



 

 رد جنس  قیمت رد جنس قیمت رد جنس قیمت

 77 بارهنگ  98 ثعلب  119 کاکوتی 

 78 برگ سنا  99 جدوا  120 سبزی آش 

 79 اسفرزه  100 گل پنیرک  121 سبزی قورمه  

 80 اسپند سرتی  101 مصطکی  122 سبزی پونه 

 81 اسپند رنگی  102 کندور خوراکی  123 سبزی ریحان 

جعفریسبزی    82 اسپند نخودی  103 زاج  124 

 83 سیاهدانه هندی  104 نفتالین  125 سبزی شنبلیله 

 84 تخم خرفه  105 حنا نیم کیلویی  126 سبزی اسفناج 

 85 هلیله سیاه  106 سدر نرم  127 سبزی تره 

 86 بادرنجویه  107 بابونه  128 سبزی پلو 

 87 سنبل سرتی  108 به لیمو  129 سبزی گیشنیز 

 88 تخم ریحان  109 گل سرخ دارویی  130 سبزی مرزه 

تخم ریحان   110 غنچه گل سرخ  131 سبزی ترخون 

 شربتی

89 

 90 تخم شربتی ریز  111 بهارنارنج  132 سبزی کرفس 

 91 بالنگو  112 چای ایرانی  133  

چای سبز   134  

 خارجی

 92 نخم شاهی  113

ایرانیچای سبز   135    93 بذ رک قرمز  114 

چای ترش   136  

 ایرانی

 94 خاکشیر سرتی  115

 95 سه پستان  116 نعنا خشک  137  

 96 صمغ عربی  117 شوید خشک  138  

 97 قولنجان   118 برگ کاسنی  139  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 فروش عمده ادویه جات بوبارد

٪ خالص آسیاب کرده و به صورت عمده پخش ۱۰۰فروشگاه بوبارد با افتخار،مرغوب ترین ادویه جات قلم را به صورت 

می گرددمی نماید، در صورت نیاز شما نمونه به سرتاسر کشور ارسال  . 

۰۲۱۵۵۵۸۳۳۹۵تماس :   

 

https://boobard.com/major-sales-of-spices/

