
דצמבר
אבוקדו, אגס, אנדיב, אספרגוס, 
אפונה, אפרסמון, ארטישוק, 
ארטישוק ירושלמי, אשכולית, 
בטטה, בננה, ברוקולי, גזר, 
דלעת, חסה, כרישה, לימון, 
מנגולד, מנדרינה, סלק, סלרי, 
פומלה, פטריות, צנון, קולרבי, 
שומר,  קלמנטינה,  קיווי,  
תות, תפוז, תפוח עץ, תרד

מצטרפים למועדון 
לקוחות שוק הנמל 
רק החברים נהנים ממבצעים 

מיוחדים והנחות!
להצטרפות היכנסו 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

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

‰˜·„Ó‰ ˙‡ Â˘ÙÁ

ÌÈÎÂ„‰ ÏÚ
במהלך החודש יתקיימו במסעדת טאפאס      
      בשוק שני אירועי אוכל מומלצים במיוחד:

ערב בשרים בשיתוף עם מעדניית איוו ביום ג' 11.12 
וארוחת chef's table בה יארח שף ברק אהרוני את 
השף שניר אנג-סלע לארוחת טעימות סביב הבר. כל 
הפרטים בקרוב בדף הפייסבוק של המסעדה. מספר 

המקומות מוגבל, מומלץ לשריין מקומות מראש.

דוכנים חדשים בשוק הנמל
'דוכן אח' חמוץ  בטח שמתם לב שלדוכן הקולה הצטרף 
וכובש של זיתים ועוד מיני חמוצים וכבושים בייצור מקומי, 

מיוון ומטורקיה.
הדוכן של ארץ ערבה ונגב חזר לשוק גדול יותר, עשיר יותר 

וצבעוני יותר עם שפע מרהיב של זני חצילים,
פלפלים ועגבניות. 

לרגל יומולדת שנתיים הדוכן של אורן ודורון פנחס התחדש 
עם דוכן חדש דנדש ונוצץ וגם שפע של תוצרת חדשה!

מדי יום שישי דלישס פותחים דוכן חומוס ברחבת שוק 
האיכרים. החומוס נעשה במקום ומשתייך לאסכולה הגלילית.

מומלץ במיוחד כסיפתח לסופ"ש.

ביום ב', נר שלישי לחנוכה יתקיים בשוק הנמל יריד שמן 
הזית הישראלי הראשון במהלכו יציעו יצרני בוטיק מכל 
זית איכותי בשיווק ישיר וללא תיווך  רחבי הארץ שמן 
(ראשון המסיק ושמני זית מזנים שונים), זיתים כבושים, 

סבונים, ממרחים ושמנים על בסיס שמן זית . 
במסגרת היריד מסעדות השוק יציעו מנות מיוחדות, יוקם 
ויתקיימו פעילויות לילדים,  בית בד ברחבה החיצונית 

הדגמות, סדנאות וטעימות. 
האירוע בשיתוף עם מועדון שמן הזית הישראלי ומגזין 

האוכל 'על השולחן'. 
יום שני,  10.12.2012, החל מ-11:00. 

לא 
לפספס!

המרוץ לאוצר מפעלי ים
במהלך החנוכה חברת

"אוצר מפעלי ים"
תקיים ברחבי נמל

תל אביב תחרות
משימות אתגרית

לכל המשפחה.
הפעילות מיועדת למשפחות, 
וקבוצות וההשתתפות  זוגות 
ללא תשלום ומותנית ברישום 

מראש באתר נמל תל אביב.
יום חמישי, 13.12, 12:00.

(זמן משוער למרוץ: 3 שעות)

ה
יל

 ל
אל

ני
 ד

ם:
לו

צי
  

°°°ÁÓ˘ ‰ÎÂÁ

http://www.facebook.com/shuk.hanamal
http://shukhanamal.co.il/?page_id=2913
http://www.facebook.com/pages/Tapas-Bashook/296767197034128?sk=wall
http://www.namal.co.il/


חורף זה כאן
בדוכן של הקולה תמצאו את הנשנוש 
הרשמי של החורף - ערמונים טריים 

בשפע. מהתנור ישר לפה.

למעדניית איוו יש מתכון נהדר לקדירת 
זנב, לחי וירקות שורש. את הזנב והלחי 
תמצאו אצל איוו, המתכון - באתר. נגלה 
לכם רק שכדאי להצטייד גם בגזרים 
(אצל אורי רבינוביץ'), ארטישוק ירושלמי 
(בדוכן של פורטבלו), סלרי, פטרוזיליה 
אורן ודורון פנחס)  ושום (מהדוכן של 

ובקבוק יין אדום (יין בנמל).

הארטישוקים בדוכן של פורטבלו לא 
משאירים מקום לספק, החורף סוף 

סוף כאן.

התותים הראשונים לעונה נחתו בדוכן 
שהקצפת  כמה  רבינוביץ'.  אורי  של 

התגעגעה...

את חצוצרת הזהב פגשתם? כשמה כן 
היא, זהובה, מתקתקה ועשירה בדברים 
100 גרם). אי אפשר  (6 ש"ח/  טובים 

לפספס אותה בדוכן של פורטבלו.

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

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
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בקניית בקבוק וודקה דאבל אספרסו 
וודקה  של  של  המיוחדת  מהסידרה 
ואן גוך (200 ש"ח) ביין בנמל, מקבלים 
במתנה מארז הכולל בקבוק קטן + 2 
כוסות שוט ממותגות + ספרון מתכונים 

לקוקטיילים  (שווי המארז 69 ש"ח).

יש קלמרי, שרימפס ודגי פלמידה אצל 
פישנזון טריים טריים ומקומיים הישר 

מהים התיכון.

מתוקים 
וחמוצים

בארקוסטיל מציעים כל מיני תבניות 
סיליקון (100% טבעי)  בכל מיני גדלים 
ואיטליה. המחירים  מתוצרת שוויץ 
נעים בין 36-78 ש"ח ועם כל תבנית 

מגיע מתכון לעוגה של מיקי שמו.

הקולה  של  החדש  החמוצים  בדוכן 
תוכלו למצוא לימונים כבושים, עמבה 
ומלפפונים חמוצים בייצור עצמי של 
'מעדני עופר' משוק התקווה. הפלפלים 
הכבושים, עלי גפן וחצילים ממולאים 
באורז (צימחוני!) עשו את כל הדרך 
מתורקיה ואל תפספסו את הזיתים, 
(וכן, יש  חלקם מהארץ וחלקם מיוון 

זיתי טאסוס וגם קלמטה!)

‰ÎÂÁ
ÌÈÓÁÏ ˙ÈÈÙ‡Ó Ï˘ ˙ÂÈ‚ÙÂÒ‰
ÆÌÈ¯ÈÎÓ ÂÁ‡˘ ˙ÂÓÈÚË ÈÎ‰

 ®‰„ÈÁÈØÁ¢  ̆∂© ˙Â‚ÂËÓ ˙ÂÈ‚ÙÂÒ ˘È
 ˙Â‡ÏÓ Ô‰Â ®‰„ÈÁÈØÁ¢˘ ∑© ˙ÂÈÂÙ‡Â
 ˙·È¯ ÂÓÎ ÌÈ·ÂË ÌÈ¯·„ ÈÈÓ ÏÎ·
 ¨·ÏÁ  ˙·È¯  ¨˙È˙ÂÎÈ‡  ‰„˘  ˙Â˙
 „ÏÂ˜Â  ̆¯ÈÈÒÈËÙ Ì¯  ̃¨ÊÂÙ˙≠„ÏÂ˜Â˘

ÆÈÒ‡Ï˜ ÏÈÂ ¯ÈÈÒÈËÙ Ì¯˜Â ·ÏÁ

 ˙Â·È·Ï Ì‚ ‰‚È‚ÁÏ ˙ÂÙ¯ËˆÓ ‰˘‰
 ÁÂÙ˙Â ‰ËÙ ̇ È·‚ ÌÚ „¯  ̇̆ È ∫˙ÂÈÂÙ‡
 ˙Á˜Ï ¯˘Ù‡ ¨˙ÂÈ¯ËÙ ÌÚ ‰Ó„‡
 ®˙Â„ÈÁÈ ±μ Ï  ̆Ê¯‡Ó ØÁ¢  ̆¥π© ‰˙È·‰
 ˙ÂÓÓÂÁÓ ̇ Â·È·Ï ≥© ÌÂ˜Ó· ÏÂÎ‡Ï Â‡
 ˙Ó  ̆Ï·ËÓ ÏÏÂÎ ¨Á¢  ̆≤∞ ≠ Ï·ËÓÂ

Æ®˙È¯ÈÚÂ ‰ˆÂÓÁ

 ˜Â˘· Í¯ÚÈ ±≤Æ±≤≠‰ ¨ÈÚÈ·  ̄ÌÂÈ·
 È‚È‚Á ˙Â¯ ˙˜Ï„‰ Ò˜Ë ÏÓ‰
 ÌÈ·„˙Ó‰ ÌÈ˘È˘˜ ÌÚ „ÁÈ

ÆßÌÈ˘¯Â˘ ˙ˆÂ·˜ß ˙˙ÂÓÚ·
 È·„˙Ó  Ò˜Ë‰  ÌÂ˙·  „ÈÓ
 ÌÈ„ÏÈÏ ̇ ÂÈ‚ÙÂÒ Â˜ÏÁÈ ‰˙ÂÓÚ‰
 Ì‚ Â‡ˆÈ  ÏÈ·˜Ó·Â ÏÓ‰ È·Á¯·

ÆÌÈ˘È˘˜ È˙·· ‰˜ÂÏÁÏ
˙ÂÒÁ· ˙ÂÏÈÚÙ‰

 ÏÓ‰  ˜Â˘  ¨ÌÈÓÁÏ  ˙ÈÈÙ‡Ó
ÆÌÈ˘¯Â˘ ˙˙ÂÓÚÂ

http://www.farmersmarket.co.il/bloge/
http://shukhanamal.co.il/?page_id=376
http://www.facebook.com/shuk.hanamal
http://www.slowfood.com/
http://shukhanamal.co.il/?page_id=457

