


טעימה
חבילות

שי

טעימה חבילות שי ומתנות, הינו מותג לעסקים 
ולחברות, לעובדים וללקוחות מבית "נורית 

מוצרי פרסום". 
טעימה נוסדה בשנת 2013 ומאז לוקחת חלק 
בפעילות תרומה לקהילה מטעם ילדי אגודת 

איל"ן )איגוד ישראלי לילדים נפגעים(.
המארזים מגיעים במגוון גדלים ובהתאמה 

אישית, כגון: חבילות שי לחג המכילות מוצרים 
שברובם  תוצרת ישראלית "כחול לבן", 

דברי מתיקה, מלוחים ואחרים.  
ניתן להתאים את חבילות השי ע"פ טעם הלקוח 

ולשלב מוצר פרסומי. 
להזמנות 

נורית 052-8719790
איתמר 052-3553795 



1. מארז פלנצ'ה ותבלינים 

פלנצ'ה ציפוי אבן שיש ידיות סיליקון
שמן זית כתית מעולה 500 מ"ל 

טחינה 500 גרם 
ארבעה תבלינים 50-100 גרם ליחידה 

כף סיליקון/תרווד



2. מארז קנקן וכוסות 
במגש

קנקן זכוכית חסין אש 1.5 ליטר 
בקופסא מעוצבת 

ארבע כוסות דופן כפולה 80 מ"ל  
בקופסא מעוצבת תואמת

מגש עץ רטרו

3. מארז כוסות דופן 
כפולה

זוג כוסות זכוכית דופן כפולה 350 
מ"ל ללא ידית / עם ידית בקופסא 

מעוצבת
*ניתן להוסיף חליטות תה 40 גרם



4. מארז סיר וכלי 
בישול 

סיר יציקה ציפוי אבן שיש 24 ס"מ 
מכסה זכוכית תואם

מתאים גם לאינדוקציה
סט כלים לבישול מסיליקון וידיות 

עץ 8 חלקים
אפשרות להוסיף שמן זית כתית 

מעולה 500 מ"ל
שלושה תבלינים 50-100 גרם 

ליחידה
בקופסת טעימה מעוצבת זוגית



5. מארז שתי כוסות

זוג כוסות זכוכית דופן כפולה 350 
מ"ל עם ידית / ללא ידית

*ניתן להוסיף חליטות תה 

6. מארז ארבע כוסות

ארבע כוסות זכוכית דופן כפולה 
80 מ"ל בקופסא מעוצבת

*אפשרות למארז שתי כוסות
*ניתן להוסיף חליטות תה או שקית 

קפה קלוי וטחון



7. מארז כלי בישול 
גדול

מחבת ציפוי אבן שיש 24 ס"מ
סיר ציפוי אבן שיש 24 ס"מ
סיר ציפוי אבן שיש 28 ס"מ

8. חבילת שי טעימה

יין לבן / אדום יקב תשבי
שמן זית כתית מעולה 500 מ"ל

תבלין להכנת אורז 
תבלין פפריקה אדומה 

תבלין שמיר / אחר 
קופסת טעימה מעוצבת



9. מארז סוטז 

סיר יציקה ציפוי אבן 
שיש 28 ס"מ
ידיות סיליקון 

מכסה זכוכית תואם
מתאים גם לאינדוקציה

בתוספת שמן זית כתית מעולה 
500 מ"ל  ותבלין 50-100 גרםם

בשקית נפרדת



10. מארז רוסטר 
ומארז סכין שף

רוסטר ציפוי אבן שיש בתוספת 
מכסה זכוכית תואם

קרש עץ איכותי מעץ שיטה
סכין שף איכותית

משחיז סכינים

כולל חבילת שי 
טעימה

יין קברנה סוביניון מסדרת 
ויניארדס יקב תישבי

יין לבן יקב תישבי
שתי קונפיטורות 250 גרם

חרוסת 250 גרם
חפיסת שוקולד 100 גרם
קופסת טעימה מעוצבת



11. מארז כלי בישול

סיר יציקה ציפוי אבן שיש 28 ס"מ
ידיות סיליקון

מכסה זכוכית תואם
מחבת יציקה  ציפוי אבן שיש 

28 ס"מ
ידית סיליקון

הכלים מתאימים גם לאינדוקציה
*ניתן להוסיף תבלינים ושקית עדשים



שמונה תבלינים 50-100 גרם ליחידה 12. תבלינים במגש עץ
סוגים שונים 

מגש עץ רטרו

13. מחבת 28 ס"מ

מחבת יציקה ציפוי אבן שיש 
28 ס"מ

ידית סיליקון
מתאים גם לאינדוקציה

בתוספת שלושה תבלינים 50-100 
גרם ליחידה 



14. סוטז בתוספת פסטה

סיר סוטז ציפוי אבן 
שיש 32 ס"מ

ידיות סיליקון 
מכסה זכוכית תואם

מתאים גם לאינדוקציה
בתוספת שקית פסטה



16. סט כלי אוכל ל - 6 סועדים

מכיל 6 צלחות, 6 כוסות, מערכת סכום, מלחיה. ארוז 
בקופסא עם מכסה / קערה לסלט

*ניתן לשלב ממרחים,קונפיטורות, חרוסת
*מעורב צבעים

15.מארז ממרחים

ממרח פלפל קלוי 190 גרם
ממרח ארטישוק 190 גרם

ממרח עגבניות מיובשות 190 גרם
בקופסה מיוחדת 



17. ווק 30 ס"מ

ווק ציפוי אבן שיש
ידית סיליקון

בתוספת שלושה תבלינים 50-100 גרם  
ליחידה



18. מארז חבילת שי

יין מרלו / קברנה סוביניון מסדרת 
ויניארדס יקב תשבי

שמן זית כתית מעולה 500 מ"ל
שתי קונפיטורות 250 גרם ליחידה

צנצנת חרוסת 250 גרם
קופסת טעימה מעוצבת

19. מחבת 24 
ס"מ

מחבת 24 ס"מ ציפוי אבן שיש 
מתאים גם לאינדוקציה 

יין מרלו יקב תשבי
שמן זית כתית מעולה 500 מ"ל
שני תבלינים 50-100 גליחידה 

קופסת טעימה מעוצבת



21. מארז כלי 
בישול

סיר יציקה ציפוי אבן שיש 
28 ס"מ

מחבת יציקה ציפוי אבן שיש 
28 ס"מ

מחבת יציקה ציפוי אבן שיש 
24 ס"מ

20. מארז 
מחבתות

מחבת יציקה ציפוי אבן 
שיש 28 ס"מ

מחבת יציקה ציפוי אבן 
שיש 24 ס"מ

*ניתן להוסיף שמן זית 
כתית מעולה 500 מ"ל



22. מארז רביעיית כוסות

רביעיית כוסות זכוכית דופן כפולה 80 מ"ל
לקפה שחור או תה  

באריזה מעוצבת 
ניתן להוסיף שקית קפה קלוי וטחון  או 

חליטת תה / מקלות קינמון



 Shake and 23. בלנדר
 Take

 
בלנדר 500W עם כוס לדרך

הכנה מהירה
גורס גם קרח 

*ניתן להוסיף שקית אגוזי מלך )10-12 
יח'(



25. מארז חבילת שי 

יין ברקן
שמן זית כתית מעולה 500 מ"ל

שתי קונפיטורות 250 גרם ליחידה 
חרוסת 250 גרם

קופסת טעימה מעוצבת 

24. מארז ממרחים 
במגש עץ

חמש צנצנות ממרחים 190 גרם ליחידה
מגש עץ רטרו

בתוספת חמסֿה או מגנט תרומה לקהילה 
עבודת יד של ילדי איל"ן



26. מארז ווק

ווק יציקה 30 ס"מ
ציפוי אבן שיש

מתאים גם לאינדוקציה
רוטב צ'ילי שום 350 גרם

רוטב בצל ויין אדום 350 גרם
*ניתן להוסיף תבלין 
פלפל ארבע העונות 

או אחר



27. מארז כוסות לתה

זוג כוסות זכוכית דופן כפולה ללא ידית בקופסא 
מעוצבת

בתוספת חליטת תה היביסקוס או אחר 40 גרם



29. מארז חבילת שי

יין ברקן
שני מעדני פרי ללא תוספת סוכר 280 

גרם
צנצנת חרוסת 120 גרם

פחית פיצוחים 
קופסת טעימה מעוצבת

אגוזי מלך לקישוט

28. מארז 
מעדן פרי

שלושה מעדני פרי 280 
גרם ללא תוספת סוכר

מגש עץ רטרו
אגוזי מלך לקישוט



30. מארז חליטות 
תה 

קנקן זכוכית חסין אש 1.5 ליטר 
בקופסה מעוצבת 

זוג כוסות זכוכית דופן כפולה 
בקופסה מעוצבת תואמת

חליטת תה לואיזה, לימונית 
והיביסקוס



31. מארז כלי בישול 
מסיליקון

כלי בישול מסיליקון,
8 חלקים 
ידיות עץ

בתוספת טחינה 500 גרם
שמן זית כתית מעולה 500 מ"ל
כולל תרומה לקהילה חמסה או 
מגנט עבודת יד של ילדי איל״ן 



33. רוסטר 25/35 
ס"מ

רוסטר ציפוי אבן שיש 
מכסה זכוכית תואם

יין קברנה סוביניון מסדרת 
ויניארדס יקב תישבי

יין לבן יקב תישבי
רוטב צ'ילי שום 280 גרם

שני תבלינים 50-100 גרם 
ליחידה 

קופסת טעימה מעוצבת 

32. חבילת שי 
טעימה

יין קברנה סוביניון מסדרת 
ויניארדס יקב תישבי

מעדן פרי דומדמניות שחורות 
ללא תוספת סוכר 280 גרם

מעדן פרי דובדבן ללא תוספת 
סוכר 280 גרם

*ניתן להוסיף יין לבן יקב תישבי



35. מארז סכין 
שף

קרש עץ איכותי מעץ שיטה
סכין שף איכותית

משחיז סכינים

34. חבילת שי 
טעימה

יין קברנה סוביניון מסדרת 
ויניארדס יקב תישבי

שמן זית כתית מעולה 500 
מ"ל

מטחנת מלח 100 גרם
כולל שלושה תבלינים -50

100 גרם כליחידה
קופסת טעימה מעוצבת



36. מארז ווק גדול

ווק יציקה 30 ס"מ
ציפוי אבן שיש

מתאים גם לאינדוקציה
בתוספת שמן זית כתית מעולה 

500 מ"ל
רוטב צ'ילי שום 280 גרם

שלושה תבלינים 50-100 גרם 
ליחידה 

קופסת טעימה מעוצבת



37. חבילת שי זוגית

יין ברקן, שמן זית כתית מעולה 500 מ"ל / יין ברקן, קונפיטורה תות שדה 120 גרם, חרוסת 120 גרם
קופסת טעימה מעוצבת

 

38.מארז טעימה 
גדול

יין קברנה סוביניון, שמן זית, 
רוטב לבישול, טחינה גולמית או 

סילאן, צנצנת זיתים, חרוסת, 
קופסת טעימה מעוצבת 



נורית
מוצרי 
פרסום

 * התמונות הינן להמחשה בלבד.
 * ט.ל.ח. המלאי מוגבל.

* מוצר אשר אזל מהמלאי יוחלף במוצר שווה ערך.
*ניתן לבצע שינויים, החלפות, הורדות בתיאום מראש.

רוב המוצרים ניתנים למיתוג


