
וגבינת פרמזן מלה פרומאז'רי.  
את המנה מומלץ להגיש עם בקבוק 

פינו גריג'יו של יין בנמל (69 ₪). 
*למתכון המלא היכנסו לדף המתכונים 

באתר השוק.  

בלה  רוכשים  קפרזה  סלט  להכנת 
פרומאז'רי מוצרלה טרייה של חוות 
הבופאלו, עגבניות שרי בכל הצבעים 
ומכל הסוגים (כתומות, צהובות וליקופן) 
וצרור בזיליקום  נאה (רק 5 ₪!) בדוכן 

רעננה  | רחבת בית יד לבנים, רחוב אחוזה 148
 כל יום שישי  08:00-14:00
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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

ברקוד חדש 
לדף הפייסבוק שלנו.

תעשו לנו לייק!

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

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

הרצליה  |  א.ת. הרצליה פיתוח
החושלים 1

חמישי אחה“צ 15:00-20:00

חידון איטלקי
חושבים שאתם יודעים הכל 
על אוכל איטלקי? יש לנו חידון 
נושא פרסים בדיוק בשבילכם! 

מה צריך לעשות?
הטאבלט  נערת  את  מצאו 
האיטלקיה ברחבי השוק וענו 

על חידון אוכל איטלקי.
בין הפותרים נכונה יוגרלו 5 
ארוחות זוגיות בשווי 480 ש"ח.

סדנאות בישול 
במהלך שבוע איטליה יתקיימו 
חוויה  סדנאות  השוק  ברחבת 
לילדים להכנה של פסטה/ פיצה/ 
ומסיכות  וניליה)  (של  גלידה 

ונציאניות.
ההשתתפות בכל הסדנאות חינם 

וכולם מוזמנים! 
(פרט לסדנת מסיכות ונציאניות, 

בעלות סמלית של 10 ש"ח).
ימים ג'- ב',  2-8/10, חוה"מ סוכות
10:00-18:00, בכל שעה עגולה

חינם!

של אורן ודורון פנחס. כל מה שחסר זה 
בקבוק של לה ברצ'סקה, יין אדום שעשה 
את כל הדרך ליין בנמל ממונטפולצי'אנו 

שבטוסקנה. 

לחמים,  מומלץ גם לעצור בדוכן של 
(רגילה,  להצטייד בפוקאצ'ה טרייה 
זיתים, חציל וטחינה, עגבניה, בצל 
וזיתים, או תערובת זרעים וגרעינים) 
ולהרכיב פלטת גבינות מלה פרומאז'רי, 
שם תוכלו לבחור כמה גבינות איטלקיות  
כמו גורגונזלה (דולצ'ה או פיקנטה), 
יישון),  (2-5 שנות  פרמג'אנו רג'יאנו 
פקורינו סרדו (מסרדיניה! 18 ₪ ל- 100 
גרם),  מסקרפונה, ריקוטה או בוראטה, 

למביני דבר.

אם יש לכם קצת זמן על הידים, פרימו 
מציעים מגוון קמחים מיובאים מאיטליה 
להכנת פסטה, פיצה ופוקצ'ה בבית, 
בנוסף לשפע פסטות יבשות. העגבניות 
קצוצות,  וקלופות,  שלמות  מגיעות 
Mutti ויש גם  כרוטב או רכז, תוצרת 
ארטישוקים, חמוצים וכבושים תוצרת 

.Ponti

ארקוסטיל  איטליה  לכבוד שבוע 
3 סכיני  מציעים25%  הנחה על סט 
גבינה �פרופשיונאל�, 20%  הנחה על 
 Ego צלחות הגשה מחולקות תוצרת 
ו-10% הנחה על כוסות יין ואלכוהול 

.rcr  של
חוץ מזה, הגיעו גם עגלות שוק יפיפיות 
ואטומות לגשם עם 3 תאים (כולל תא 
תרמי) ומנגנון גלגלים יחודי לעלית 

מדרכות ומדרגות. רק 170 ₪!

החלה עונת האפרסמונים ובדוכן של 
אפרסמור יש מבצע ממכר: בכל תקופת 
החגים תוכלו למצוא רימון טרי ב- 5 ₪ 
לק"ג ומארזים של  רימון פרוט ב-15 ₪.

תערובת התבלינים טוסקנה של הקולה 
מכילה פפריקה, זרעי כוסברה כתושים 
ותימין והיא מצויינת לתיבול חזה עוף, 

פרגיות ופסטה.

קרפצ'יו בקר איטלקי קלאסי  להכנת 
תצטרכו עלי רוקט מהדוכן של פורטבלו, 
פילה בקר פרוס דק אצל איוו, שמן זית 
מפרימו  חומץ בלסמי  הזית,  מאנשי 

‰ÈÏËÈ‡ ˜Â˘ ÌÈ˘ÂÚ ÌÈÎÂ„Â ˙ÂÈÂÁ

http://shukhanamal.co.il/?p=3110
http://www.farmersmarket.co.il/bloge/
http://shukhanamal.co.il/?page_id=82
http://www.slowfood.com/
https://www.facebook.com/shuk.hanamal
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מצטרפים למועדון 
לקוחות שוק הנמל 
רק החברים נהנים ממבצעים 

מיוחדים והנחות!
להצטרפות הכנסו לאתר 
השוק, ואפשר גם בפייסבוק!

מתי ואיפה
שוק הנמל עבר לשעון חורף

האנגר 12, נמל תל אביבשבת 09:00-19:00 יום ו' 07:00-17:00ב'-ה' 09:00-20:00

מה בעונה

אוקטובר
ארטישוק ירושלמי, גויאבה, 
דלעת, חבוש, חציל, מלפפון, 
מנגו, נקטרינה, סברס, עגבניה, 
ענבים, פלפל,  פסיפלורה, 
פפאיה, צנון, קישוא, רימון, 
עץ תפוח  תמר,  תאנה,  

האנגר 12, נמל תל אביב
‰¯Â˜Ó‰ ÌÈ¯ÎÈ‡‰ ˜Â˘

במהלך חוה"מ סוכות שוק הנמל  מזמין 
אתכם לחגוג את מיטב התוצרת של 
איטליה בפסטיבל תרבות ואוכל איטלקי. 
ברחבת השוק תוקם פיאצה איטלקית, 
וייערכו שלל פעילויות לכל המשפחה 
להכנת פיצה, פסטה וגלידה איטלקית 
ולמברוסקו  פרוני  בירה  דוכן  לצד  
מהחבית, דוכן גלידה של וניליה, פיצה 
דה  פפה, הפרחים של תום, פסטה טרייה 
של פיורי ודוכן חומרי גלם איטלקיים 

של ריסטרטו.
חברת ווספה תציג ברחבת השוק תערוכה 
של ווספות בשלל דגמים מכל הזמנים 
רוי דיין, בעל סטודיו לעיצוב  והאמן 
של  תערוכה  יציג  ווספות,  ושיפוץ 
עבודותיו. האירוע מתקיים בשיתוף 

שגרירות איטליה וחברת ווספה. 

חוה"מ סוכות, ימים ג'-ב'
2-8 באוקטובר

‰˜·„Ó‰ ˙‡ Â˘ÙÁ

ÌÈÎÂ„‰ ÏÚ

בר הסלטים של פיורי
בטח שמתם לב שבצמוד לפיורי פסטה בר נפתח בר סלטים חדש 
המציע סלטים טריים ועונתיים המשתנים על בסיס יומי, לאכול 
ודגים. של בשר  נאות  מנות  גם  יוצעו  בהמשך  לקחת.  או  במקום 

אתם מוזמנים ל-  SodaStream Sea Bar, בר סודה ברחבת 
השוק הדרומית. כאן תוכלו לטעום את המשקאות 
והקפסולות  המכשירים  ממגוון  ולהתרשם  השונים 

במחירים מיוחדים.  
{הבר יפעל עד ה- 9.10}

שעות הפעילות
10:30-21:00 ב-ד 
10:30-22:00 ה 
 8:00-17:00 ו 
9:00-22:00 שבת 

הכניסה חופשית! 

שוק הנמל עבר לשעון חורף, התעדכנו בשעות הפתיחה

חידון איטלקי

חושבים שאתם יודעים 
הכל על אוכל איטלקי? 
זכו בארוחה זוגית בשווי 

480 ש"ח!
(פרטים בצד השני של הדף)

http://shukhanamal.co.il/?p=3110
http://shukhanamal.co.il/?page_id=2751

