
מצטרפים חינם ונהנים ממבצעים בלעדיים, 
הנחות, ועדכונים שוטפים. להצטרפות היכנסו:

shukhanamal.co.il או לפייסבוק   

shukhanamaltlv

גם ב– תל אביב נמל תל אביב
חמישי 20:00–12:00
שישי 17:00–07:00

קניון MAX ערים, כ"ס
שישי 15:00–09:00

בקרוב 2 שווקים חדשים!

סינמה סיטי ראשל"צ | קניון 7 הכוכבים הרצליה

לא לפספס!
החודש אסור לפספס 
נאפולי  דלעת  את 
ת  ו נ ח ב ת  י ק נ ע ה
"הירוק".  האורגנית 
נאפולי הוא זן מושלם 
ללא  כמעט  לבישול, 
גרעינים, מעט סיבים 

וטעם עדין ומתקתק.

בדוכן של אורי רבינוביץ‘ תמצאו זן חדש של 
תפו“א – אדום, אדום בחוץ ואדום בפנים וכמובן 

גם תפו“א הסגול הנהדר נמצא לידו. 

אצל אנשי הזית סוגרים 
את עונת המסיק, אך לא 
לפני שיכירו לכם את 
השמן החדש והמעולה 
מזן פיקואל. זן זה בעל 
ויציבות  איכות מעולה 
גבוהה מאד, אינו רגיש 
לחימצון ומתפרק בטמפ‘ 
הגבוהות ביותר! בעל 
ומעניין,  טעם ארומטי 
משתלב מדהים בבישול 

ומטריף את הסלט!

את האפרסמון ”קרמבו“ 
כבר טעמתם? אפרסמון 
גדול ועסיסי, במרקם 
 – סיבים  ללא  חלק 
פשוט מושלם! למצוא 
בדוכן של האחים לוי. 

בדוכן של פורטובלו תמצאו 
פרחי מאכל במגוון סוגים 
ותמר,  ארנון  וצבעים:  
גרניום, חרציות ועוד. תענוג 

לעיניים בכל מנה!

ט“ו בשבט 
חג אילנות שמח!
הוא  יום  כל  אצלנו בשוק 
חגיגה. חגיגה חקלאית עם 

תוצרת נהדרת, אך לכבוד 
הט“ו בשבט ניתן למצוא בשוק 

דברים ייחודיים ונהדרים 
במיוחד:

בדוכן של אורי רבינוביץ‘ 
קטנה  אדנית  תמצאו 
ומטריפה עם תות שדה 

לגידול ביתי.

בדוכן "הנבטים של אודי" שמתארח בשוק בימי 
שישי תמצאו ערכה לגידול נבטים אורגניים 
ביתיים. תוכלו לגדל נבטי קייל, ברוקולי, חרדל, 
צנונית או נבטי רוקט, הכל טבעי ובריא. הערכה 
כוללת זרעים והוראות פשוטות – מיוחד ומדליק 
גם כמתנה. את הערכה ניתן למצוא גם בחנות 

"אנשי הזית".
הקולה  בדוכן  כמובן 
תמצאו שפע צבעוני, מלא 
אנרגיה, מתיקות ובריאות 
של כל הפירות המיובשים, 
וגם  וטבעיים  מסוכרים 
מארזים מיוחדים וחגיגיים 

בגדלים שונים.

לכבוד החג מהברים שלנו  מנצח  מתכון 
מ“בראשית“: למטבל תפוחים בניחוח זנגביל 

מצרכים:
5 תפוחי סטאר קינג חתוכים לקוביות קטנות

1/2 כוס מיץ תפוחים
1 כף זנגביל קלוף ומגורד

2 כפות סוכר
2 כפות מיץ לימון

1 בצל קטן קצוץ דק
1 כף שמן קנולה

אופן הכנה:
בסיר מחממים שמן, מטגנים את הבצל עד 

להזהבה, מוסיפים את התפוחים והזנגביל.
שאר  את  ומוסיפים  דקות  כ–2  מבשלים 
המצרכים. ממשיכים לבשל על להבה נמוכה 
עד שלא נותר נוזל בסיר (רק מחית תפוחים).

Happy Valentines Day

יום האהבה הגיע ואיתו גם החיפוש הבלתי 
נגמר אחרי המתנה המושלמת.

בשוק הנמל תמצאו את הבילוי המושלם וגם 
מגוון מתנות מקוריות ומיוחדות.

אם תחליטו להגיע לדייט רומנטי, תתחילו 
בארוחה מפנקת במסעדות קיטשן מרקט או 
רוקח שוק שיגישו מנ ות מיוחדות לכבוד החג; 
לאחר מכן תוכלו להמשיך לטיול בנמל עם 
בקבוק יין שיתאימו לכם באופן אישי בחנות 
יין בנמל. תוכלו לקבל גם כוסות, לשבת על 

המזח וליהנות מהשקיעה הרומנטית. 

ההפתעה  את 
המתוקה תמצאו 
בקרמה פרסקה: 
מקרונים  מארזי 
או  ם  י י נ ו צבע
ם  י ט ל ט ר א ט
ני  מי ם,  קי מתו
טארטים או צנצנת 
קרמל  קרם  עם 

ושוקולד. 

רומנטיים במיוחד? את התות שיישב על הקצפת 
אורי רבינוביץ‘, תות מזן  חפשו בדוכן של 
יעשה את כל ההבדל. באמת שאין  מלאך 

משתווה לטעמו המדהים. 

מועדון הלקוחות
של שוק הנמל

ר א ו ר ב פ
האנגר 12, נמל תל אביב

שוק האיכרים המקורה

 ונהנים ממבצעים בלעדיים, 

מרכז מסחרי לב רעות 
שישי 15:00–08:00

קניון גבעתיים  
שישי 15:00–08:00 

אגס,  אבוקדו,  בעונה:  מה 
בננה,  אפרסמון,  אספרגוס,  אפונה,  אנדיב, 
ברוקולי,  ירוק,  בצל  אשכולית,  ארטישוק, 
לימון,  כרישה,  כרובית,  כרוב,  חסה,  גזר, 
פומלה,  סלרי,  סלק,  מנדרינה,  מנגולד, 
פטריות, צנון, קולרבי, קיווי, קלמנטינה, שומר, 
תפו“א. תרד,  עץ,  תפוח  תפוז,  תמר,  תות, 

ב'–ה' 20:00–09:00
יום ו' 17:00–07:00
שבת  20:00–09:00

מתי ואיפה?



* ההטבות תקפות בהצגת כרטיס המועדון בלבד, ההטבות בתוקף בחודש פברואר או עד גמר המלאי, הדוכנים שומרים לעצמם את זכות ביטול או שינוי ההטבה בכל עת. ט.ל.ח.

studiom
ooza.com

מבצעים בלעדיים לחברי המועדון של שוק הנמל

סיבות למה לקנות 
ישירות מהחקלאי? 

מבצע לולנטיין דיי
מבחר דגמי תבניות אפיה 

אישיות בצורת לב
 10% הנחה

בלוק אווז מעושן
100 גר' מתנה
בקניית 300 גר'

משמש אוזבקי 5.90 ₪
תמר מג'הול 4 ₪

חמוציות ללא סוכר 5.90 ₪
פקאן טבעי 7.90 ₪

חלבה במבחר טעמים 4.90 ₪

10% הנחה
על דניס

5% הנחה
על לברק סלמון

ומוסר ים 

*לא כולל שישי!

5% הנחה
על כל הדוכן

5% הנחה
על כל הדוכן

אחים לוי

פישנזון

משק
אורי רבינוביץ'

מארז סלרי \
צנונית ננסית
2 יח' ב15 ₪

מחיר ליח 10 ₪

De Cecco 3 יח' פסטה
ב29 ₪

*ממבחר סוגים

5% הנחה
על כל הדוכן

5% הנחה על כל הדוכן

*המחירים ל 100 גר'

טריות – התוצרת מגיעה בשיא הטריות שלה 
(הירקות והפירות נקטפו כמה שעות קודם)

זניות – זנים מיוחדים שלא ניתן למצוא בשום 
מקום אחר

התשלום הולך ישירות למגדל  מחיר הוגן – 
ובכך חוסכים את פערי התיווך לחקלאי הפרטי
עידוד חקלאות קטנה ומקומית – בעצם הקנייה 
בשוק איכרים אנו מעודדים את החקלאות 

המקומית הקטנה והנקייה ויצרנים קטנים
עונתיות – קניית תוצרת רק בעונתה מעודדת 
את החקלאים לגדל זנים בעונתם ולא להיכנע 
לדרישה של רשתות גדולות לגדל דברים כל 

השנה או לייבא ירקות ופירות מחו“ל.

תיקים ירוקים חדשים ומעוצבים הגיעו לשוק!
 

תיק שוק מבד כותנה
₪ 10

תיק שוק גדול מבד יוטה
*למצוא בחנויות השוק20 ₪

מקומיים מתארחים בשוק הנמלמיטב חקלאי הארץ ויצרנים 

מקומיים מתארחים בשוק הנמלמיטב חקלאי הארץ ויצרנים 
כל יום חמישי 20:00–12:00 | כל יום שישי 16:00–07:00

7% הנחה על כל החנות,
לא כולל כפל מבצעים

צ'ייסר סטולי 
חינם 

בקניית סנדביץ'

5% הנחה
על כל הדוכן

חדש בשוק5
הכירו את מעדניית הדלי החדשה של איוו. בימי 
חמישי ושישי תוכלו לבוא לאכול במקום או 
לקחת הביתה מגוון תבשילי בשר וצמחוניים, 
סלטים, ממרחים, מיצים טבעיים, מרקים ועוד. 
הכל טעים טעים מחומרי הגלם הכי משובחים! 

תפ"א ויטולט ורטה
2 אריזות ב–20 ₪

De Cecco


