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במהלך החודש תיפתח בשוק חנות חדשה ומרווחת של אנשי הזית ובין המוצרים 
ניתן יהיה למצוא שמני זית מתובלים, זיתים מתובלים, רטבים לסלט, ממרחי איולי, 
קרם גוף וקרם ידיים מבוססי שמן זית, סדרת שמני זית זניים ממסיק 2011 כמו 

קורונייקי, פיקואל, לצינו וסורי.

אלונה הוא דוכן חדש מבית היוצר של אורן גולדווסר מהפסטה בר בשוק הנמל 
וגן עדן לשוחרי שוקולד טוב ומתוקים משובחים. בדוכן תוכלו להצטייד בשוקולד 
Lubeca (לבישול ואפייה), להתענג על וופל בלגי במגוון תוספות  גולמי מתוצרת 
מקוריות, משקה שוקולטה סמיך, בלוקים של שוקולד בטעמים לקנייה במשקל, 

טראפלס ואפילו מתוקים במיוחד לילדים.

שוק הנמל שמח להציג סדרת מתכונים עונתיים של עיתונאית האוכל, מחברת ספרי 
בישול ובעלת דוכן שרי הרינג, שרי אנסקי, שמחכים לכם ברחבי השוק, בחנויות 

ובדוכנים, במיוחד עבור כל מה שרציתם לבשל ולא ידעתם איך.

האנגר 12, נמל תל אביב
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מתי ואיפה
שוק הנמל במתכונת חורף
האנגר 12, נמל תל אביבשבת 08:30-18:00 יום ו' 07:00-17:00ימים ב'-ה' 08:30-20:00

ינואר
אבוקדו, אנדיב, אספרגוס, 
אפרסמון, ארטישוק, בטטה, 
אשכולית, בננה, גויאבה, גזר, 
כרוב, כרובית, כרישה, לימון, 
מנגולד, מנדרינה, סלק, פומלה, 
קולרבי,  צנונית,  פטריות, 
קלמנטינה, תפוז, רימון, שומר, 
תות שדה, תפוח עץ, תרד.

מה בעונה

קיצ'ן סטודיו
הקיצ'ן סטודיו, מרכז הסדנאות של הקיצ'ן מרקט, נפתח לפעילות עם היצע 
רחב של סדנאות שיעבירו מיטב השפים, בשלנים ואנשי אוכל, בשילוב 

תוצרת השוק הנפלאה.
מאירועי החודש:

סדנת נקניקיות בהנחיית אלן טלמור יום ד', 15:00    11/1
סדנת שמן זית בהנחיית עז תלם יום ב', 15:30    23/1

סדנת בישול יווני בהנחיית שף עמית חדש יום ד', 15:30    25/1
סדנת צילום וסטיילינג למתקדמים בהנחיית    יום ה', 10:00    26/1

דניה ויינר ודיאנה לינדר     
סדנת גבינות בהנחיית עז תלם יום ה', 15:30    2/2

רשימת הסדנאות חלקית. לרשימת הסדנאות המלאה, עלויות ופרטים נוספים, 
היכנסו לדף הארועים באתר השוק או לדף הפייסבוק שלנו.

לפרטים והרשמה:
054-5486266 ,03-5446669
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שוק הנמל מגיע עד הבית.
למשלוחים חייגו 077-5101515

או היכנסו לאתר השוק

http://shukhanamal.co.il/
http://shukhanamal.co.il/?page_id=65
http://shukhanamal.co.il/?page_id=376
http://www.facebook.com/shuk.hanamal
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המוסטרדה היא המצאה איטלקית של 
ריבת חרדל ופירות. בצפון איטליה 
נוהגים להגיש אותה לצד בוליטו מיסטו 
והיא מוצלחת במיוחד מוגשת לצד מגש 
גבינות. בחנות של פרימו תוכלו להכיר 
מקרוב מוסטרדה חבושים וגם תאנים. 

אם לא תנסו איך תדעו?

חלות דבש אקליפטוס, אשל פרחי בר 
וחרוב פרחי בר של משק האמנונים 
בנטעים, בחנות האורגנית של הירוק.

ממרחים חדשים על בסיס איולי בדוכן 
של אנשי הזית: עגבניות שרי ליקופן, 
חרדל וצ'ומה מעושן (20 ₪ הצנצנת).

גבינה בולגרית מתורכיה בלה פרומאז'רי 
(13.5 ₪ / 100ג').

מתחת לכל ממרח שוכבת פרוסת לחם, 
בלחמים תוכלו להצטייד בפאן דמי, 
מצוין לכריכים, צנימים ופרנץ' טוסט 
(17₪) או מאפה מוזלי מקמח שיפון, 
פירות יבשים, גרעינים, אגוזים ותפוחים 

טריים (13 ₪)

ÈÈÓ ÏÎ
הקולה עולה על  הדוכן המורחב של 
גדותיו מכל טוב: יש  מגוון תערובות 
קלויות לנשנוש (גם ללא מלח), סוכריות, 
ממתקי גומי ורחת לקום בכל  הצבעים 
ובמיוחד לסופשבוע יש גם בקלאווה, 
וטולומבה  זנגולה  שבקיה,  מקרוד, 

מתוצרת עצמית.

אפרסמור יש אפרסמונים  בדוכן של 
במחיר מצחיק (9 ₪/ק"ג ) ואגסי בוסק 
יפהפיים אבל הכי שמחנו למצוא שם 
את התפוחים והקיוי של עמי ברקוביץ'.

דיל החודש בדלישס: נקניקייה בבאגט + 
תפו"א + גזוז ב-39 ₪. 

בדוכן של ארץ ערבה ונגב פלפלים  מכל 
הסוגים ובכל הצבעים: צ'ילי, רומרו, 

sweetbite, ירוק, צהוב, כתום ואדום.

˙È··
עציץ תות שדה לגידול ביתי, 30 ₪ 

בדוכן של אורי רבינוביץ'.

טאג'ין לתנור בשלושה גדלים של חברת 
Staub , בחנות של ארקוסטיל (68-258 ₪)

אורי  בשקט בשקט הגיעו לדוכן של 
רבינוביץ' בטטות צבעוניות ומתוקות 
כמו סוכריות (15 ₪/ק"ג) בלעדי לשוק 

הנמל ואין מתוק מהן.

דלעת יפנית בחנות האורגנית של הירוק.

בדוכן של פורטבלו יש את כל החומרים 
למרק פטריות רציני: יער, מלך היער, 
ולמרק  ושימז'י  פורטבלו  שיטאקי, 
מסוג אחר יש גם ארטישוק וארטישוק 

ירושלמי.
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מרק עדשים שחורות, וחיטה ירוקה 

עם כרישה ויין לבן בטאפאס בשוק.

קליפות פרמזן  למרק בלה פרומאז'רי 
(5 ₪/100 גר'), כולל מתכון למרק.

øÌÈ˙Â˘ ‰ÓÂ
סנגריה בטאפאס בשוק

טרי  סחוט  אדומות  אשכוליות  מיץ 
בדוכן המיצים

מנורמנדי,  טבעית  בתסיסה  סיידר 
בלה   (₪  47-53) תפוחים  או  אגסים 

פרומאז'רי.

שוקולטה חמה בדוכן השוקולד אלונה.

החל מינואר ניתן לרכוש את כל יינות 
יקבי רמת הגולן ביין בנמל.

È˙ÈÓ‡ ˜ÂÈÙ
×  אויסטר ג'ילארדו בטאפאס בשוק. 

×  שורש כורכום טרי ופטריות כמהין 
שחורות מאיטליה (900 ₪/ 100ג') בדוכן 

של פורטבלו.

×  ג'מבו שרימפס מקומי אצל פישנזון.
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הצטרפו לניוזלטר שלנו 

עוד היום
ותקבלו עדכון שבועי ועונתי 

על מציגי השוק: מה חדש לעונה, 
מה יוצא ומי המציגים החדשים

שוק האיכרים של תל אביב נמנה על רשת 
שווקי האיכרים של הארגון הבינלאומי 

סלואו פוד ופועל על פי עקרונותיו
www.slowfood.com

חדש !!!
תל אביב  |  נמל תל אביב
שישי בוקר 08:00-15:00

תל אביב  |  רחבת אוניברסיטת תל אביב
חמישי אחה"צ 17:00-23:00

הרצליה  |  א.ת. הרצליה פיתוח
החושלים 1

חמישי אחה“צ 15:00-21:00

ראשון לציון  |  רחבת בית העם, זד"ל 3 
שישי בוקר 08:00-15:00

באר שבע  |  קניון השדרה השביעית 
דרך חברון 48 

שישי בוקר 08:00-15:00

חולון  |  רחבת המדיטק
חמישי אחה"צ 16:00-22:00

Û¯ÂÁ Ï˘ ÌÚË

אנחנו גם בפייסבוק
החדשות החמותותהיו מעודכנים בכל תעשו לנו לייק

http://www.facebook.com/shuk.hanamal
http://shukhanamal.co.il
http://slowfood.com/
http://www.farmersmarket.co.il/bloge/

