
בננות מיוחדות של המשק “עידן הפרי”ניוזלטר אוקטובר

על  נמנה  האיכרים  שוק 
של  האיכרים  שוקי  רשת 
סלאו  הבינלאומי  הארגון 
פוד ופועל על פי עקרונותיו

www.slowfood.com

תל אביב- האנגר 12, שוק הנמל
שישי 07:00-17:00

גבעתיים- קניון גבעתיים
רחבת הכניסה הראשית

שישי 09:00-15:00

רעות- מרכז מסחרי לב רעות
רחבה מרכזית

שישי 09:00-15:00

שוקי איכרים

הצטרפו בחינם  למועדון החברים שלנו דרך האתר
“שוק  הפייסבוק  בעמוד  או   www.shukhanamal.co.il

הנמל” ותהנו ממגוון הטבות, מבצעים ועדכונים חודשיים!

מועדון החברים של שוק הנמל

www.shukhanamal.co.il
info@shukhanamal.co.il

שבת 08:00-19:00 יום ו' 07:00-17:00ב'-ה' 09:00-20:00א’ מתכונת מצומצמתעברנו לשעון חורף 

שעות פעילות השוק

בקרוב 
!! כרטיס מועדון חדש

המתינו למייל עדכון בשבועיים הקרובים.

את הכרטיס ניתן להחליף בביקורכם הבא בשוק 
בחנויות  פרימו, ארקוסטיל או במשרדי ההנהלה 

בקומה השניה 

מה בעונה? 
שזיף,  חבוש,  גויבה,  אפרסק,  אגס,  עץ,  תפוח  אננס, 
תות,  אבטיח,  רימון,  מלון,  ענבים,  תאנה,  משמש, 
בננה,  מנגו, סברס, קרמבולה, פפאיה,  פטאיה, תמר, 
חציל,  קישוא,  במיה,  עגבניה,  מלפפון,  דלעת,  תירס, 

עלי גפן, עגבניות שרי, ליים, חצילים

חדשות השוק
זן תפוח עץ חדש ומיוחד הביא עימו עמי ברקוביץ’ מהגולן. הזן בשם “ניקולאי” על שם החקלאי 
שזרע את המטע הראשון ונפטר לפני שהספיק לראות את הפירות הראשונים. “ניקולאי” הוא זן 

גדול מאוד ויפיפה, ממש תפוח ציורי מאגדות, חובה לטעום!
כמו כן התחילה העונה של תפוח יונתן, אקן, חרמון, גולדן דלישז, סטרקינג ובקרוב הנוספים.

בנוסף תמצאו אצל עמי את תותי היער מזן “מדאם דה בואה” הזן הקטן והארומטי מאוד ששורשיו 
מצרפת, גויבה תותים - פרי קטן ממשפחת עצי גויאבה אך טעמו מזכיר תות שדה. 

שלמה אברבנאל הפתיע עם שורש מוזר ומעניין - שילוב בין ירק ופרי “סוויט ים”. מגיע כשורש 
הדומה מעט לקולורבי ובטעם מזכיר תפוח עץ עדין ומתקתק שירענן כל סלט.

בחנות האורגנית “הירוק” תמצאו כמה פירות אקזוטיים מיוחדים: צ’ה סיני ממשפחת התותים, 
דובדבן פנמה או עץ פרי השוקולד שלפירותיו יש טעם מובהק של שוקולד, ווטר ברי, מרולה - 
ממנו עושים ליקר אמרולה, ענבי איזבלה מתוקים ושיזף סיני )אותו ניתן למצוא גם בדוכן של משק 

בר נס בימי שישי(. כל הפירות הגיעו לזמן מוגבל ואם ברצונכם לקנות, כדאי להזמין מראש.

דוכן חדש הצטרף לשוק - “הזיתים של אייל” מרמת הגולן. אייל מייבש זיתים בהליך מסורתי 
ייבוש בשמש שמשמר את טעמם הטבעי של  וטבעי לחלוטין, ללא תוספת חומרים מכל סוג, 
זית, עשבי תיבול  ניתן להוסיף להם דבש, שמן  הזיתים. הזיתים מיועדים לאכילה או לבישול. 
ולהפוך את זה למעדן של ממש. כדי להוריד את רמת המליחות של הזיתים ניתן להרתיח אותם 
במים ולייבש שוב. אייל מביא עימו גם אבקת זיתים, ממנה ניתן להכין טפנד או להשתמש בו 

כתיבול נהדר למנה.

מוצר נוסף שמייצר אייל זה מלח גס טבעי מהים התיכון לבישול. את המלח ניתן לרכוש עם כמה 
תוספות מעניינות: תימין, אורגנו,עם צ’ילי חריף, טרגון ומלח טבעי. 

בקרוב- פ”ת, אם המושבות , 
מרכז רום. 

כל שישי 09:00-15:00



shukhanamaltlv@

לחברי המועדון שוק הנמל

כוס אספרסו
ארוך או קצר
ב-5 ₪ בלבד

לימנדה רימון
ב-5 ₪ בלבד

5% הנחה קבועים
לחברי המועדון

בחנויות:

הצטרפו לעמוד האינסטגרם שלנו, צלמו, תייגו ואולי תזכו בפרסים!

אחים לוי

בין הימים  ב’, ג’, ד’ 
בין השעות 15:00-18:00

ושבת כל היום

20% הנחה
על כל הדוכן!

HAPPY HOUR


