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לאחרונה הושקה בישראל קולקציית תליונים חדשה וייחודית, בעיצובם של 

ליאור בן בשט וקרלוס דוד סיני, בשם טיפה של אהבה. התליון המיוחד עשוי 

זכוכית בעבודת יד בצורת טיפה, ובתוכו מי מעיין בעלי סגולות אנרגטיות חזקות 

במיוחד. הקולקציה כוללת את התליון הייחודי עם מבחר שרשראות מכסף טהור 

)925(, ציפוי זהב 18 קראט או חוט פשתן בגוונים שונים, בצירוף אלמנטים מעוצבים 

נוספים כגון מגן דוד, חמסה, לב, כתר, פרח, מפתח, סמל אינפיניטי ובשילוב אבני 

חן. מקורה של טיפה של אהבה הוא במעיין קסום ונסתר, הממוקם במערה באזור 

ירושלים למרגלות הרי יהודה. האגדה מספרת שלפני יציאתו לכבוש את ירושלים, 

דוד המלך התחבא במקום זה מפני שאול וניצל הודות לעכביש שטווה את חוטיו 

על פתח המערה. יוצר הקולקציה, ערן רענן, הגיע למקום עם מורה רוחני אינדיאני, 

אשר לימד אותו על איכויות המים הנדירות של המעיין, על יכולתם להשפיע על 

האדם ועל התדרים הייחודיים המהדהדים אהבה, שינוי, ריפוי ושלום. החוויה 

העוצמתית של רענן הובילה ליצירת תליון אחד שלתוכו יצק את מי המעיין. 

בעקבות המסע המרתק שעבר וההשפעה הגדולה על חייו, בצירוף התלהבות 

מכריו ורצונו לשתף ולחלוק עם אנשים נוספים את החוויה, נולדה קולקציית 

התליונים העוטפים באהבה את מי שעונד אותם.

הקולקציה מיועדת לנשים ולגברים, והתכשיט אף כולל סדרה מיוחדת העשויה 

מזהב מלא 14 קראט.

מחיר: 270-700 שקל. ניתן להשיג בחנויות מובחרות או לשלוח באריזה 

.www.tearsoflove.co.il :מעוצבת באמצעות אתר האינטרנט

צילום: אלי דסה

מסעדת 'לחם יין' משיקה קו עוגיות חדש, הכולל 
מגוון של 10 סוגי עוגיות בעבודת יד. בין העוגיות 

שיימכרו תחת המותג: לב ריבה, אלפחורס, וניל 
צרפתי, גבינה וזיתים, שוקולד צ'יפס, אזני פיל, 

ביסקוטי, גרנולה )ללא תוספת סוכר(, קקאו פיסטוק 
)ללא תוספת סוכר(, ריבועי חלבה וגרנולה קראנץ'.

המטרה מאחורי השקת מותג העוגיות היא לאפשר 
לקהל הישראלי לקבל מוצר איכותי בעבודת יד, 

ובמחיר נגיש. בימים אלה מספק מפעל בן 400 
מ"ר במודיעין עוגיות לכ-60 סניפי רשת שופרסל, 

ובקרוב צפויות העוגיות להגיע לפריסה ארצית. 
והטעם? פשוט מדהים ומומלץ בחום.

מחיר: 19.90 שקל לקופסת עוגיות. ניתן להשיג 
בסניפי רשת שופרסל, "אושר עד" ו"יש חסד".

צילום: דן פרץ

ירקות או פירות; וקולפן Rotating head - בעל ראש מסתובב לנוחות הכיוונים; קולפן Giuliani - לקילוף רצועות דקות וארוכות )ז'וליאנים( של מציעה 3 קולפנים: קולפן Classic - קולפן איכותי אשר ניתן לשימוש בשני המותג 'סלייסר' )Slicer(, לקילוף קל ומדויק של ירקות ופירות. הסדרה חברת 'כרמל דיירקט' משיקה סדרת קולפנים צבעונית ואיכותית תחת 
קולפני 'SLICER' מיוצרים באירופה, ניתנים לשטיפה במדיח הכלים ובעלי הקילוף, מייצר פיסות ארוכות ודקות.

רחוב המלאכה 13 בלוד. פרטים באתר www.carmeldirect.com, או מחיר: 29 שקל. ניתן להשיג באולם התצוגה של 'כרמל דיירקט', להב העשוי מנירוסטה איכותית.
בטל': 170700642

צילום: אסף אמברם

חברת ישראקו, המייבאת ומשווקת מוצרי 
מזון, מציעה ברוח חג האהבה קודוריניו 

פינו נואר רוזה ברוט NV - קאווה ספרדית 
דומיננטית בטעמה, אלגנטית ונעימה 

לשתייה. הקאווה מתאימה כאפריטיף, 
לצד מנות ראשונות, טאפאסים ומאכלים 

מעט מתובלים. הקאווה בעלת 12.5 אחוזי 
אלכוהול, ותהליך העשייה כולל בציר לילי 

והשרייה עם הקליפות למשך מספר שעות, 
עד קבלת הצבע הרצוי. התסיסה הראשונה 

נעשית במכלי נירוסטה, ותסיסה שנייה 
שנמשכת 12 חודשים נעשית במרתפי היקב.

לקאווה צבע דובדבן בהיר, וטעמים 
המזכירים פירות יער טריים כגון תות ופטל. 

הקאווה רעננה מאוד, ובעלת איזון טעמים 
מרשים.

מחיר לצרכן: 73 שקל. ניתן להשיג 
צילום: אסף לויברשת טיב טעם ובחנויות המובחרות.

חברת "הדר" משווקת מוצר חדש בשם "הבייגלה" - חטיף 

בייגלה שמיניות בטעם משופר וממכר במיוחד בשני טעמים: 

בתוספת מלח או בתוספת שומשום. חברת "הדר" חוזרת 

אל מסורת אפיית הבייגלה בשיטה האירופית של פעם, תוך 

הקפדה על אפייה איכותית של כל בייגלה ובייגלה. התוצאה: 

בייגלה שחומים, קריספיים וטעימים.

מחיר לאריזה המכילה 300 גרם: 6 שקלים. מבצע לרגל 

ההשקה: מארז המכיל שתי אריזות ב-10 שקלים בלבד. 

ניתן להשיג ברשתות השיווק ובחנויות המובחרות.

צילום: נפתלי אייזנברג

חדש ומבוקש לחטיף שושים שוקולד, חברת שטראוס פריטו ליי משיקה טעם 
צילום: סטודיו שטראוסשקלים. ניתן להשיג ברשתות השיווק.מחיר לאריזה במשקל 60 גרם: 4:60 קרמל, במהדורה מוגבלת.מדובר בחטיף בוטנים במילוי קרם בטעם והוא שושים קרמל.


