
 חברת תוצרת הארץ מאמינה בראש ובראשונה בקידום
 יצרנים קטנים ומשפחתיים המייצרים תוצרת מקומית

גאה בעלת מגע אישי והמון אהבה
 מגוון המוצרים המשווקים בחברתנו מיוצרים באיכות
מובחרת ובכמויות קטנות תוך חיבור לשורשי ארצנו

.

.



יין
סיידר
בירה



 יקב מרשה הינו יקב משפחתי המייצר יינות איכות ברמה גבוהה

 באזור יין חדש ומתפתח. יקב מרשה שם לו למטרה להוות מרכז אזורי

לנוף ושונים  חדשים  וריחות  טעמים  להביא  וכן  היין  תרבות   להנחלת 

 היין הישראלי. אנו רואים לנגד עינינו יצירת טרואר חדש שונה וייחודי,

מובהק. איזורי  אופי  בעלי  גבוהה  ברמה  איכות  יינות  להפיק     המסוגל 

 בשל הרצון ל"גדל את היין על הגפן" היינות מיוצרים אך ורק מענבים

ייחודיות את  להבטיח  יכולים  אנו  כך  היקב.  שבבעלות  בכרם   הגדלים 

 הטעמים ואת הארומות האופייניות המתקבלות מהענבים, כפי המתבקש

 מכך שהיקב הינו

היקב הינו כשר.

.ESTATE WINERY



שנין בלאן
2014

מ"ל - כשר 750

₪65

נחל גוברין 2012/13
פינוטאז’, סירה

מ"ל - כשר 750

₪75

המחירים אינם כוללים מע"מ

בורגין 2013 
גרנאש, סירה

מ"ל - כשר 750

₪70

שאול 2013
פינוטאז, גרנאש

מ"ל - כשר 750

₪110

תל מרשה 2012/13
קברנה סוביניון, מרלו, סירה

מ"ל - כשר 750

₪65



 יקב מאור התחיל פעילותו בשנת 2003 במושב רמות ברמת  
הגולן. היקב הוקם על ידי היינן דני מאור, בעל היקב מאז ועד היום

יוצרו ביקב כ 6000 בקבוקים בשנה משתי  בשנים 2003 – 2009 

עד "קלאסיק"  נקראה  בסיסית  סדרה   – אורחה"  "גבעת   סדרות: 

בזני נעשה שימוש  הדרך  לאורך  גבוהה.  סדרה   – "מאור"   ,)2009 

וורדו. ופטי  סירה  פרנק,  קברנה  מרלו,  סוביניון,  קברנה   הענבים: 

 לאורך שנים אלו היין יוצר מענבים שנרכשו ממספר כרמי איכות

ברמת הגולן והגליל העליון

 בשנת 2007 ניטע כרם מאור באזור הגידול תל פארס, בכרם נטועים

וסמיון. בלאן  סוביניון  וורדו,  פטי  סוביניון,  קברנה  סירה,   הזנים: 

 הכרם מטופל על ידי היינן דני מאור והכורם עופר תורג'מן בתפיסת

 גידול אקולוגית טבעית

 החל משנת בציר 2010 רוב התוצרת שנקלטה ביקב הייתה מהכרם,

והחל משנת בציר 2011 נעשה שימוש רק בענבים שלנו

 בשנת 2010 עבר היקב למשכנו החדש באזור התעשייה של קיבוץ

 עין גב, ביחד עם שדרוג משמעותי במתקן הייצור וביכולת הייצור

והכמות עלתה ל 14000 בקבוקים בשנה

.

.

.

.

.



גבעת אורחה רוזה 2014
קברנה סוביניון, סירה, פטיט ורדו

קברנה סוביניון, מרלו
2009

סירה
2009

₪50

₪70₪90

גבעת אורחה אדום 2010/11
קברנה סוביניון, סירה

מ"ל - לא כשר 750

מ"ל - לא כשר 750

מ"ל - לא כשר 750

מ"ל - לא כשר 750

₪50

מ
ע"

מ
ם 

ם כוללי
אינ

ם 
חירי

מ
ה

סדרת גבעת אורחה

סדרת מאור



 יקב מילס הינו יקב משפחתי קטן איכותי ומיוחד במינו, חלום
 שהתגשם עבור עמליה אייל והילדים עוז ועשתר שהקימו אותו ב-

 2001 במושב כרם בן זמרה שבגליל העליון אחד האזורים הטובים

איכותיות באדמות  שמאופיין  אזור  כרמים  לגידול  בארץ   ביותר 

ותנאי מזג אויר אופטימליים בגובה של 870 מטר מעל פני הים

 ב-1984 ניטעו הגפנים הראשונות מהזנים קברנה סובניון וסובניון

בלאן על קרקע בזלתית רדודה ברמת דלתון

זנים ונטעו  הכרמים  שטחי  הורחבו  מכן  שלאחר  השנים   במהלך 

נוספים – מרלו, גוורצטרמינר ושירז

היין ייצור  תהליך  לשיטתנו  ולכן  המסורתית  בדרך  נעשה   היין 

בענבים האיכותיים כך אנחנו משתמשים  בכרמים, לשם   מתחיל 

ביותר מחלקות שנבחרו בקפידה ומוכרות לנו כבר שנים רבות

וריכוז וגורמים לצמצום   היבול מדולל, ממעטים בהשקיית הכרם 

האשכולות

.

.

.

.

.



סוביניון בלאן
2013/14

קברנה סוביניון רזרב
2010

גוורצטרמינר
2014

שירז רזרב
2010/11

קברנה סוביניון, מרלו
2011

עמליה
2012

קברנה סוביניון, שירז
2011/12

גוורצטרמינר
קינוח 2013

מ"ל - לא כשר 750

מ"ל - לא כשר 750

מ"ל - לא כשר 750

מ"ל - לא כשר 750

מ"ל - לא כשר 750

מ"ל - לא כשר 750

מ"ל - לא כשר 750

מ"ל - לא כשר 500

₪60

₪85

₪60

₪85

₪60

₪120

₪60

₪65

המחירים אינם כוללים מע"מ



 יקב סבא יאיר נוסד בעמק יזעאל בשנת 2005 ע"י יאיר ז"ל, יאיר
 החל לייצר יין רימונים להנהתו, ייצור היין הפך לתחביב העיקרי לימי

 הפנסיה. בתחילת הדרך נהנו רק בני המשפחה וחברים מהיין, אך מהר

 מאד הדרישה גדלה, היקב גדל, וכיום מייצר כ- 25,000 בקבוקים בשנה.

קפדני אשר מטרתו לשמר את מיוצר בתהליך  היקב  הרימונים של   יין 

טעמי הרימון תוך דגש על שמירת סגולות הבריאות של פרי הרימון

יקב סבא יאיר

.



מ
ע"

מ
ם 

ם כוללי
אינ

ם 
חירי

מ
ה

סדרת וינטאג

יבש

מ"ל - כשר 750

₪35

חצי יבש

מ"ל - ₪20 375

מ"ל - ₪35 750

מתוק

מ"ל - ₪20 375

מ"ל - ₪35 750

מתוק

מ"ל - כשר

כשר כשר

100

₪10

סדרת פרמיום

יבש

מ"ל - כשר 750

₪55

חצי יבש

מ"ל - כשר 750

₪55

קינוח

מ"ל - כשר 500

₪45

יקב סבא יאיר
יין רימונים

מתוק

יקב סבא יאיר
יין רימונים
חצי יבש

יקב סבא יאיר
יין רימונים

יקב סבא יאיריבש
יין רימונים

קינוח

יקב סבא יאיר
יין רימונים

מתוק

יקב סבא יאיר
יין רימונים
חצי יבש

יקב סבא יאיר
יין רימונים
חצי יבש

יקב סבא יאיר
יין רימונים

יבש

יקב סבא יאיר
יין רימונים

מתוק



 סיידר הוא משקה אלכוהולי העשוי ממיצי פירות - תפוחים או אגסים..

 לסיידר האלכוהולי, לרוב, ריכוז אלכוהול דומה או גבוה יותר מהריכוז

משמש "סיידר"  המונח  בעולם  נוספות  במדינות  כמו  בישראל,   בבירה. 

לתאר גם מיץ תפוחים רגיל, שאינו אלכוהולי

- הגולן  רמת  בצפון  בישראל,  הגדלים  מתפוחים  מיוצר  אל-רום   סיידר 

גאלה, זהוב,  יהונתן,  סטארקינג,  כמו:  מובחרים  מזנים  בראשית   תפוחי 

פינק לידי וגרניסמיט. הסיידר כשר למהדרין וכשר לפסח בכל ימות השנה

תהליך הפקת הסיידר:

 איסוף התפוחים << שטיפה וריסוק << סחיטה << תסיסה במיכלים או

בחביות << סינון << ביקבוק

 הסיידר נחשב למשקה בריא המונע מחלות לב וסרטן בשל הריכוז הגבוה

של נוגדי חימצון )אנטי אוקסידנטים( ופנול המצויים בו

רכיבים:

תפוחים - ללא תוספת סוכר או תרכיז / מיץ תפוחים. 

יקב אלרום

תפוחים בממוצע בכל בקבוק  3.5

.

.

.

.

.



סיידר אלכוהולי חצי יבש 4%סיידר אלכוהולי יבש 6%

מ"ל - כשר 330

₪10
מ"ל - כשר 330

₪10

המחירים אינם כוללים מע"מ



שמני זית וזיתים
דבש ומעדני פרי
ממרחים ורטבים

גבינות צאן



 פתורה הוא הבוטיק המשפחתי של משק תמיר, מביא אליכם מוצרים

פעילותו את  החל  המשפחתי  המשק  לכיש.  מחבל  וטבעיים   איכותיים 

זיתים בגידול  ומתמחה  הקודמת  המאה  של  החמישים  שנות   בשלהי 

בסדרות בוטיק  יינות  ואיכותי,  מעולה  כתית  זית  שמן  בהפקת   וענבים, 

טבעיים גידול  תהליכי  על  בשמירה  ייחודיותנו  משובח.  ודבש   קטנות 

את הצרכנים  אל  מביאה  מוקפדים,  ייצור  ובתהליכי  המשפחה   בכרמי 

המוצרים האיכותיים ביותר

דור המייסדים של מושב שדה משה, הקימו את ושמואל תמיר,   טובה 

 המשק בשנת 1956, לאחר שעזבו את קיבוץ מצובה בגליל העליון מתוך

 כוונה ליישב את הדרום בכלל ואת חבל לכיש בפרט. מעת הקמתו עסקה

 פעילות המשק בענפי חקלאות רבים כגון: לולים, גידול פרחים, עצי פרי,

המשפחה, בחוות  הראשון  הזיתים  כרם  ניטע   1976 בשנת  ועוד.   גפנים 

בגבעה הסמוכה למושב שדה משה למטרת הפקת שמן זית

בלנדים המאפשרים שילוב של טעמים וריחות:
עדין ועשבוני : בלנד של פיקואל וברנע

מריר וארומטי : בלנד של סורי וקורטינה
חריף ופירותי : נבאלי

דרגת חמיצות: 0.2% - 0.6%

.

.
.

.

.

.



שמן זית
כתית מעולה

מ"ל - כשר 100

₪10

שמן זית
כתית מעולה

מ"ל - כשר 500

₪25

שמן זית
כתית מעולה

מ"ל - כשר 250

₪15

שמן זית
כתית מעולה

מ"ל - כשר 750

₪30

שמן זית
כתית מעולה

ליטר - כשר 1

₪40

שמן זית
כתית מעולה

₪23

שמן זית
כתית מעולה

מ"ל - כשר מ"ל - כשר300 מ"ל - כשר400 500

₪20

שמן זית
כתית מעולה

₪25

המחירים אינם כוללים מע"מ



תערובת
תבלינים

גרם - כשר 100

₪15

ריבת
עגבניות שרי

₪20
גרם - כשר 280

זיתים
סורי מבוקע

גרם - ₪15 120

גרם - ₪22 450

גרם - כשר 220

ספנד
זיתים

₪20

שמן זית
כתית מעולה

שמן זית
כתית מעולה

₪150 ₪70
ליטר - כשר ליטר - כשר2 5

המחירים אינם כוללים מע"מ



דבש דבורים טהור

₪10

דבש דבורים טהור

דבש דבורים טהור

₪20

₪45

גרם - כשר 350

ק"ג - כשר 1

גרם - כשר 250

גרם - כשר 500

גרם - כשר 140

דבש דבורים טהור

דבש דבורים טהור

₪15

₪25

המחירים אינם כוללים מע"מ



סבא ריקארדו הוא עסק משפחתי עם נשמה והמון טעם
המוצרים שלנו הם פרי יצירה בני שלוש דורות למשפחת פריס

סבא ריקרדו ייצר ופיתח טעמים ייחודים שמלווים אותנו עד היום

 כל המוצרים עשויים מחומרי גלם ורכיבים טבעיים הנבחרים בתשומת

לב רבה ומיוצרים בתנאים מוקפדים. הדגש שלנו - איכות וטעם

משמר,  חומר  ללא  הינם  ריקארדו  סבא  של  והרטבים  הפרי   מעדני 

מיוצרים בכמויות קטנות בסמוך למועד הזמנת המוצר ע"י הלקוח

.

.

.

.

.
.

.

.

.



המחירים אינם כוללים מע"מ

140 גרם - ₪13.5

140 גרם - ₪13.5

140 גרם - ₪13.5

140 גרם - ₪13.5

גרם - ₪16.5 250

גרם - ₪16.5 250

גרם - ₪16.5 250

גרם - ₪16.5 250

גרם - ₪18 350

גרם - ₪18 350

גרם - ₪18 350

גרם - ₪18 350

 מעדן פרי לימוניםמעדן פרי תות

 מעדן פרי חצילים מעדן פרי בטטה

140 גרם - ₪13.5
גרם - ₪16.5 250

גרם - ₪18 350

 מעדן פרי תפוזים

140 גרם - ₪13.5
גרם - ₪16.5 250

גרם - ₪18 350

 מעדן פרי עגבניות שרי

140 גרם - ₪13.5
גרם - ₪16.5 250

גרם - ₪18 350

 מעדן פרי בצל ויין

140 גרם - ₪13.5
גרם - ₪16.5 250

גרם - ₪18 350

 מעדן פרי גזר ותפוז



המחירים אינם כוללים מע"מ

 מעדן פרי תפוחים

140 גרם - ₪13.5
גרם - ₪16.5 250

גרם - ₪18 350

 מעדן פרי אגסים

140 גרם - ₪13.5
גרם - ₪16.5 250

גרם - ₪18 350

 מעדן פרי שזיפים

140 גרם - ₪13.5
גרם - ₪16.5 250

גרם - ₪18 350

 מעדן פרי משמש ושקדים

140 גרם - ₪13.5
גרם - ₪16.5 250

גרם - ₪18 350

 מעדן פרי שזיפים ומשמש

140 גרם - ₪13.5
גרם - ₪16.5 250

גרם - ₪18 350

 מעדן פרי עגבניות ולימון

140 גרם - ₪13.5
גרם - ₪16.5 250

גרם - ₪18 350



המחירים אינם כוללים מע"מ

מ"ל - ₪13 100
מ"ל - ₪18 250

 רוטב צ׳מיצ׳ורי

מ"ל - ₪13 100
מ"ל - ₪18 250

 ויניגרט אסיאתי

מ"ל - ₪13 100
מ"ל - ₪18 250

 רוטב בלסמי וסילאן

מ"ל - ₪13 100
מ"ל - ₪18 250

סלסה חלפניו ירוק


