
השולחן לובש חג

3  מפה דגם ספיר 145X240 ס"מ  2  סט סכו"ם 24 חלקים "אלגנט זהב" 129.99 ₪ מק"ט 9092363  1 סט אוכל 18 חלקים פרחים "ירוק פס זהב" 249.99 ₪ מק"ט 9097825 פירוט מוצרים: 
 33X22 6   "גל" פלטה 5  סט 3 גביעי יין "אווה" 29.99 ₪ מק"ט 9065282  4  טבע אמרלד ריזלינג – יין לבן חצי יבש בעל ניחוח פרחוני נעים וטעם מסיים פירותי ועדין  124.99 ₪ מק"ט 9079272 

8  כוס קידוש עם תחתית באריזת מתנה 24.99 ₪ מק"ט 9099287 7  פמוט זכוכית לבן 12.99 ₪ מק"ט 9084801  ס"מ 44.99 ₪ מק"ט 9035711 
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מדור פרסומי

האם זה נכון שיין אדום מתאים 
למאכלי בשר, ולבן לדגים?

לדגים  הטעמים,  אופי  מבחינת  נכונה  האמירה 
נהוג להוסיף לימון, יין לבן יבש בעל חמצמצות 
משלים את טעמי הדג. נהוג להכין תבשילי בשר 
מהלבן,  בטעמים  עשיר  אדום  יין  חזק.  בתבלון 

ולכן מתאים לבשר.

תכנון תחילה
עליכם  אמת.  בזמן  יותר  מסודר  מראש  תכנון 
החג  שולחן  את  תרצו  סגנון  באיזה  להחליט 
הפריטים  כאשר  מודרני...  אלגנטי,  ביתי,  כפרי, 
שייכים לאותו הסגנון ותואמים. חשוב לתכנן גם 
את שילוב הפריטים הנחוצים לאותו הערב: היכן 
יעמדו הכוסות, איפה  היין, איפה  יונחו בקבוקי 

יהיו המפיות, ההגדות וכו'.

עופיון ממולא חרוסת קינואה על מצע דלעת מקורמלת
como שף: אייל פינקלשטיין, קיטריינג

חומרים: עופיון נקי, דלעת חתוכה לעיגולים בעזרת פורמה, סוכר חום, ברנר להבערה, כוס קינואה, 1 בצל קצוץ דק, 
תאנים  חופן  קצוצים,  מלך  אגוזי  חופן  לחרוסת:  גרוס,  שחור  פלפל  מלח  מתוק,  צ'ילי  צרור,  טרי  טימין  מים,  כוסות   2
קצוצים, 2 כוסות יין אדום מתוק, כוס סוכר. אופן הכנה: מרתיחים מים, בצל ותימין, מוסיפים קינואה ומערבבים. מבשלים 
על אש נמוכה עד שהקינואה מוכנה כ-10 דקות. חולטים דלעת במים רותחים עם מעט מלח עד שהדלעת רכה במצב 
אל דנטה. לחרוסת: סיר שבו כל החומרים ומבשלים על אש נמוכה עד קבלת מרקם של רוטב. מקררים את החרוסת 
ומערבבים אותה עם הקינואה. מתבלים במלח פלפל וממלאים את העופיון במסת חרוסת הקינואה. מבשלים בחום של 
180 מעלות ומברישים את העופיון לפני הכניסה לתנור בצ'ילי מתוק. מסדרים  דלעת בצלחת הגשה עליה מפזרים סוכר 

חום ומבעירים בעזרת הברנר או במצב גריל בתנור עד קבלת דלעת מקורמלת. מפזרים מעט רוזמרין/עירית ומגישים.

,9084801 מק"ט   ₪  12.99 לבן  זכוכית  פמוט 
אגרטל לבן 13 ס"מ 149.99 ₪ מק"ט 9082906

ספל אספרסו 12.99 ₪ מק"ט 9097467, תחתית לבנה 6.99 ₪ קולקציית "עיטור פרח" החל מ-34 ₪ מק"ט לדוגמא 9091243
9097481 מק"ט   ₪  6.99 אדומה  תחתית   ,9097474 מק"ט 

,9091625 מק"ט   ₪  89.99 לבן  הגשה  כף   + לעוגה  מגש 
מגש עוגה "ורדים" + כף פורצלן 79.99 ₪ מק"ט 9097061

 ,9091656 מק"ט   ₪  19.99 ס"מ   26 לבן  מבריק  פמוט 
פמוט מבריק לבן 36 ס"מ 24.99 ס"מ מק"ט 9091687


