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

shukhanamal.co.il או לפייסבוק 
  

shukhanamaltlv

גם ב-
תל אביב נמל תל אביב

כל שישי בוקר 07:00-17:00

קניון MAX ערים
כל שישי בוקר 09:00-15:00

רעות מרכז מסחרי לב רעות 
כל שישי בוקר 08:00-15:00

בקרוב 2 שווקים חדשים!

סינמה סיטי ראשל״צ  | קניון 7 הכוכבים הרצליה

שוק הנמל עבר לשעון חורף
ב'-ה' 09:00-20:00
יום ו' 07:00-17:00

שבת  09:00-20:00
האנגר 12, נמל תל אביב

מתי ואיפה?

האנגר 12, נמל תל אביב

שוק האיכרים המקורה

דוכן החודש:
מאפי בריאות

דוכן החודש:
מאפי בריאות

בריאות  בין  שילוב  מאמא׳לא היא 
הקדישו  הדרך  מתחילת  וטעם משובח. 
במאמא׳לא מחשבה רבה כדי למצוא את 
האיזון המושלם שיאפשר ליהנות מטעם 

נפלא ובו בעת להזין את הגוף.

 
במאמא׳לא משתמשים רק בקמח חיטה

מלאה וקמח כוסמין מלא בעלי תכולת סיבים 
גבוהה וויטמינים החיוניים לתהליכים רבים 
בגוף. מקפידים להשתמש בשמן זית, שמן 
קנולה, סוכר חום דמררה, תבלינים מיוחדים 

ותמציות טבעיות.

את המאפים פיתחו ענת אורנשטיין דיאטנית 
ערן   - קלינית בייעוצו של השף קונדיטור 

שוורצברד.

התפריט מאוד מגוון וכולל מאפי בריאות - 
עוגות, עוגיות המכילות קמח כוסמין, קמח 

מלא ושמן זית.
לסוכרתיים מציעים מאפי בריאות ללא תוספת 
סוכר, המכילים קמח כוסמין מלא, שמן זית 
וסוכרלוז. המאפים הינם פרווה ומתאימים 

לרגישים לחלב.

את הדוכן מאמא׳לא ניתן למצוא בימי שישי 
בשוק האיכרים.

מתכון החודש:

איך מכינים?
ממיסים את החמאה בסיר. מוסיפים את 
הבצל ותפוח האדמה ומערבבים באמצעות 
כף עץ עד שהם עטופים לחלוטין בחמאה. 

בוזקים מלח ופלפל שחור טרי.
מנמיכים את הלהבה למינימום, מכסים את 

הסיר ומבשלים כ-10 דקות.
מוסיפים את הציר החם והחלב ומביאים 
לרתיחה. מבשלים על אש בינונית עד שתפוחי 
האדמה רכים לחלוטין. מוסיפים את השמנת, 
מגררים מעט אגוז מוסקט ומחזירים שוב 

לנקודת הרתיחה.
ממש לפני ההגשה מוסיפים את עלי התרד 
ומבשלים ללא כיסוי 3-5 דקות. מוסיפים את 

הרוזמרין, מכבים את האש ומגישים מיד.

טמון  הזה  הפנטסטי  המרק  של  הסוד 
בהוספת עלי התרד ברגע האחרון ממש, 
והמרק  יתר  מבישול  יסבלו  הם  אחרת 
יאבד את טעמו הרענן ואת צבעו הירוק 
בלתי  בצורה  טעים  באמת  הוא  העז. 
הלב  את  שיכבוש  מבטיחה  אני  רגילה, 

גם למי שלא אוהב תרד.

מרק תרד ורוזמרין
מאת: מיכל אנסקי 

חומרים:
50 גרם חמאה

1 בצל קצוץ
1 תפוח אדמה בינוני

)150 גרם( קלוף
וחתוך לקוביות 

מלח ופלפל טחון טרי
2 כוסות חלב

1/2 2 כוסות ציר
ירקות חם )או מים(

1/4 כוס שמנת
מעט אגוז מוסקט

1 כף רוזמרין טרי, קצוץ
300 גרם עלי תרד ללא

הגבעולים, קצוצים

משק אורי רבינוביץ׳

צבעוניות מדהימה וטעם נפלא בדוכן של 
אורי רבינוביץ'. סוף סוף הגיעו סלקים וגזרים 
צבעוניים, לפט, צנון ועוד המון ירקות מיוחדים 

שלא ניתן למצוא באף מקום אחר!

שמן זית במהדורה מוגבלת: 
שמן זית ראשון המסיק - השמן הראשון 
של העונה המופק מזיתים בכורים שנמסקו 
לפני ימים ושבועות ספורים. זהו שמן במצב 
"בתולי" שלא עבר סינון. בעל ארומה מיוחדת 
וטעמים עזים, עשבוניים ופירותיים. ניתן 

לבחור מזנים שונים. 

קפה ירוק:
פולי קפה ירוקים  שלא עברו קלייה, המכילים 
ריכוז גדול של רכיבים אורגניים בריאים, 

סיבים תזונתיים, מגנזיום וסידן. 
כמו כן, מסייעים בירידה במשקל ומניעת 

ספיגת שומנים בדם. 
ניתן להשיג בשלושה טעמים:

רגיל / הל וזנגוויל / קינמון

אבוקדו, אגס, אפונה, אפרסמון, 
ארטישוק ירושלמי, אשכולית, 
גויאבה, בטטה, דלעת, חסה, 

כרישה, לימון, מנגולד, מנדרינה, 
סלק, סלרי, פומלה, פטריות, צנון, 
קולורבי, קיווי, קלמנטינה, רימון, 

שומר, שעועית ירוקה, תפוז, 
תפוח עץ, תרד

מה בעונה:

נובמבר

חדש על המדף:

מועדון הלקוחות
של שוק הנמל



מסחטת מיץ
ב-30 ₪  39.90 ₪     3+1

מיץ רביעי מתנה

* מותנה בקנייה אחת ממבחר המיצים ב-10 ₪

סדרת עשבי תיבול מגידול 
הידרופוני עם שורש שניתן 

לשים במים ולשמור תקופה 
ארוכה )מתאים גם להמשך 

גידול בבית(
מחיר ליחידה 7 ₪

מנת ילדים
ב-28 ₪ בלבד

וכוס יין להורים
ב-12 ₪ בלבד

5% +
הנחה
בדוכן

HAPPY HOUR
כל יום בין השעות:

17:00-20:00
מנת ילדים 

שניצלונים מפילה עוף 
+ תפ"א אפוי בתנור + גזוז

ב-29 ₪   35 ₪ 

רוטב עגבניות
Menu של Pomodorina

ב-21 ₪  25 ₪    
Menu של Arrabbiata

ב-21 ₪  29 ₪    

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

מבצעים בלעדיים לחברי המועדון של שוק הנמל

עוגה חדשה לכבוד החורף!
עוגת בננה - שוקולד עשירה

כשר פרווה
 ב-28 ₪   34 ₪ 

מבצע מיוחד לארוחת שישי
2\1 ק"ג גלידה

ב-35 ₪  45 ₪

* המבצע תקף לימי שישי בלבד

שמפניות אמיתיות מחבל שמפיין 
שבצרפת:

שמפניה Alexandre Bonnet גראן 
רזרב או

Alexandre Bonnet בלאן דה נואר
ב-149 ₪  205 ₪

Alexandre Bonnet ברוט רוזה
ב-179 ₪  250 ₪    

Piper-Heidsieck ברוט
ב-199 ₪  280 ₪    

2 בקבוקי ערק
“אל פאשה“

ב -110 ₪ בלבד
מחיר ליחידה - 69 ₪


