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אודותינו
עולים חדשים. הגענו ארצה  ציונית,  אנו משפחה   .Yoffi נעים מאוד, אנחנו משפחת 

ושמנו לעצמנו מטרה להקים בארץ עסק שבו שותפים שלושה  לפני פחות משנה, 

דורות: סבים, הורים וילדים. 

מרגישים  אנו  אך  חדשים",  "עולים  למושג  מתאימים  אנו  ההגדרות  מבחינת  אמנם 

ישראל החלה לפני למעלה מעשרים שנה,  ישראלים לכל דבר. ההיכרות שלנו עם 

בעקבות טיול מסורתי במקומות הקדושים. האמת? ממש התאהבנו!

עם הזמן ביקרנו בארץ שוב ושוב, והתעקשנו להתחבר כאן למקורות, לטבע, לאנשים,  

לתרבות ולחיי יום-יום.

הישראלי,  המטבח  היה  המקומית  בתרבות  לבנו  תשומת  את  משך  שהכי  מה 

ולהתלהבות שלנו מהאוכל הישראלי לא היה גבול – הטעמים, הריחות, הצבעים...

עוד  שקיימים  מסורתיים  מתכונים  כולל  הישראלי,  שהאוכל  הבנו  השנים  במהלך 

יכול להפתיע ולספק גם לקוח תובעני ומפונק ביותר,  מתקופת התנ"ך - וגם היום, 

הרגיל למאכלי גורמה.

יכולים   - חרובים  צמחים,  תה  חומוס,  טחינה,  תמרים,  דבש,  כמו  ישראלית  תוצרת 

להוות בסיס נפלא לאוכל בריא ואורגני, לשמש תוספת נפלאה לתזונה היומיומית - 

והכל באיכות הכי גבוהה. 

הזמן חלף ויצא לנו להכיר אנשים רבים שאחראים לכל זה. מגדלים ויצרנים של מזון, 

שמעבר למקצוע שלהם - הם באמת מאוהבים בארץ הזו ובמסורות האוכל שלה. 

כך נולד אצלנו הרעיון לקחת את הטעמים הגדולים ולארוז אותם באריזות קטנות שיהוו 

התחלנו  מחו"ל.  וחברים  קרובים  אורחים,  תיירים,  עבור   – מישראל  ייחודיות  מתנות 

ואורגניים.  לייצר מוצרים ברמה הגבוהה ביותר, מחומרי גלם הכי איכותיים, טבעיים 

הצלחנו להגשים את החלום.

אנו נמצאים בשיתוף פעולה מצוין עם היצרנים הישראלים המעולים ביותר שנבחרו 

בקפידה. שמנו דגש רציני על עיצוב האריזות, על הקפדה על הפרטים הקטנים ביותר. 

לא פחות חשוב היה מבחינתנו לעבוד עם מעצבים ישראלים צעירים ומוכשרים ביותר. 

חשוב לציין שחלק מהאג'נדה שלנו הוא לשלב בתהליך העשייה אנשים עם צרכים 

מיוחדים. אצלנו הם האחראים על אריזות המוצרים.

למילה העברית  נקשר  כמובן,  – השם,   Yoffi נושאות את המותג  כל המתנות שלנו 

"יופי", ובנוסף זהו בעצם חלק משם המשפחה שלנו.
אנו שמחים מאוד להציג בפניכם  את המוצרים שלנו, ובכך להעניק אפשריות לטעום 

מטעמה המיוחד של ארצנו היפה, להעביר הלאה לחבריכם מחו"ל  "טעמים  גדולים 

באריזות קטנות" מהמיטב של ישראל - ובמילה אחת, יופי!

באהבה רבה, משפחת מאיופיס
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About Us

Hello! We are Yoffi, a family business going back three generations. 
Parents, children and grandchildren are all working side-by-side today. 

A year ago we all became Israeli citizens, but we’ve been falling in love 
with this country over 20 years. It all started with tours of the major 
holy sites in the Promised land. Over time we started to visit further 
afield and learned so much about the culture and daily life of its people. 
This is how we discovered one of the most important features of Israeli 
culture - the delicious cuisine. Ever since the Torah was given to man, 
the food has impressed the toughest critics. Among the country's 
staples are honey, dates, hummus, tahini, herbal teas and carob 
to name just a few. We got to know local producers of some of the 
country's finest foods, those who don't just grow or produce, but go the 
extra mile and follow the age-old traditions of Israel which they hold so 
dear. We have come to love them too, that's why we decided to make 
premium-class foods using clean and natural ingredients. We have 
partnered up with the best and most carefully chosen local producers. 
Our packaging design is also important to us, so it is created by young 
and talented Israeli designers. We have also created jobs for workers 
with disabilities, who help with the packaging of our products. 

Our company name is Yoffi, which in Hebrew means "beauty", and it’s 
also part of our family name - Mayofis.

We are delighted to share our new range of products with you. We’ve 
used the traditional tastes of this astonishingly beautiful country, 
and paired it with Yoffi’s modern packaging. Share with your friends, 
relatives and everyone you know. 

With love, The Mayofis family.

О нас

Здравствуйте! Мы - Yoffi - семейная компания. В нашем составе 
три поколения: родители, дети, внуки. Год назад мы все стали 
гражданами Израиля. 

А наше знакомство с этой страной началось больше двух десятков 
лет назад с традиционных туристических маршрутов по святым 
местам земли обетованной. Постепенно расширялась география 
путешествий, мы познавали разные аспекты культуры и обыденной 
жизни израильтян. Так мы обратили внимание на одну очень 
важную особенность Израиля - её кухню. И смогли убедиться 
насколько Израиль вкусный. Исконная пища израильтян и сегодня 
способна удивлять и радовать самого требовательного гурмана. 
Мёд, самая разнообразная продукция из фиников, тхина, хумус, 
травяные чаи, плоды рожкового дерева (кэроб) и многое другое. 

Это всё самого высокого качества. Со временем мы познакомились с 
производителями этой продукции, теми, кто не просто "выращивает" 
или "производит", а кто по-настоящему любит Израиль, его 
традиции, кухню. 

Так у нас появилась идея производить израильские съедобные 
подарки премиум-класса. В этом нам помогают лучшие израильские 
производители, которых мы тщательно отбираем. Они используют 
рецепты, передающиеся из поколения в поколение. Мы следим, 
чтобы всё сырьё было натуральное, экологически чистое. Вся наша 
продукция кошерная и вегетарианская.

Особое внимание мы уделяем дизайну нашей продукции. Над ним 
трудятся молодые и очень талантливые израильские дизайнеры. А 
также мы даём работу людям с ограниченными возможностями. 
Они упаковывают весь наш товар.

Наши вкусные подарки выходят под брендом Yoffi. В переводе  
с иврита это означает "красота". А ещё это часть фамилии нашей 
семьи.

Мы рады поделиться с вами своими открытиями, дать возможность 
почувствовать традиционные вкусы этой удивительно красивой 
страны и преподнести своим друзьям, родным и близким продукты 
древнего Израиля в современной йоффи-упаковке.

С любовью, семья Майофис.

关于我们

Yoffis 是家族企业，以生产食品伴手礼为主。Yoffis 的天然而又可口
的产品是给您亲朋好友的最好伴手礼。我们公司提供产品的海豆
等，芝麻酱枣。所有食品符合猶太教教規的食物又素。我们雇用残障
人士。他们包装所有的物品。 
 
爱你，Mayofis 家。　
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המוצרים שלנו
GIFTS 
Yoffi’s delicious and natural products - are a 
perfect present for your friends and family. Sit 
down with your loved ones and tell them all 
about your trip to Israel with a cup of tea made 
even more delicious with one of our products.

Сувениры
Вкусная натуральная продукция Yoffi станет 
великолепным подарком для ваших друзей и 
близких, и поводом к чаепитию с рассказами 
о вашем путешествии по Израилю!

המוצרים הטעימים והטבעיים של Yoffi הם מתנה מושלמת 

שבטוח תתקבל בברכה על ידי חברים ובני משפחה מחו"ל. 

נעים לנשנש אותם ביחד, כשיושבים על כוס קפה או תה - 

ותוך כדי סיפורים על "מה קורה בארץ"...

伴手礼
Yoffi 的天然而又可口的产品是给您亲朋好友的最好伴手礼。
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אינדקס מוצרים

tahini skhug  | טחינה סחוג

DATE syrup | סירופ תמרים carob syrup | סירופ חרוביםHONEY  | דבש pure silan  | סילאן טבעי

HALVA SPREAD  | ממרח חלבה Carob SPREAD | ממרח חרוביםDATE sPREAD  | ממרח תמרים

 | вся продукция кошерная | All of our products are kosher | כל המוצרים כשרים所有食品符合猶太教教規的食物
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LEMONGRASS tea  | תה לימוניתspearmint TEA  | תה נענעSAGE TEA  | תה מרווה

tahini chocolate  | טחינה שוקולדtahini peanut  | טחינה בוטנים tahini candied nut  | טחינה קרוקנט לוז

MATZAH  | מצה

tahini zaatar  | טחינה זעתר
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sweet tahini box  | מארז טחינות מתוקות tahini box | מארז טחינות

SPREAD BOX with matzah | 

מארז הממרחים עם מצה 
sweet BOX with matzah | 

מארז מתוק עם מצה 
SWEET CAROB SPOONS | 

כפיות חרובים מתוקות

sweet box | מארז מתוק

HONEY LAND  | ארץ הדבש

spread box | מארז הממרחים



Yoffi | 10 | קטלוג המוצרים



11 | Yoffi | Catalogue of PRODUCTS

A 100% natural date syrup, completely sugar free. 
Delicious and nutritious, it is not only a rich source 
of flavonoids but also a natural sugar substitute. 
Great for anyone on a diet, it will speed up your 
metabolism and give your immune system a 
boost. Pour the syrup over pastries, ice cream, 
pancakes - or add some to your tea or coffee.

Натуральный сироп из фиников без добавления 
сахара. Является биологически активной 
добавкой к пище как источник флавоноидов и 
ценных микроэлементов.  А также это отличный 
заменитель сахара. Подходит для любой 
диеты.  Благотворно влияет на иммунную 
систему и обменные процессы. Им поливают 
кондитерские изделия, мороженое, блинчики, 
оладьи, добавляют в молоко, чай или кофе.

Pure Silan
סילאן טבעי

מועיל,  מזון  תוסף  ומהווה  מאוד  בריא  נחשב  סוכר.  תוספת  ללא  טבעי,  דבש תמרים 
כמקור של פלבנואידים ועוד. תחליף מצוין לסוכר, מתאים לכל דיאטה. לסילן השפעה 
חיובית על חילוף החומרים ומערכת החיסון. אפשר להשתמש בו עם מאפים, גלידה, 

פנקייק, או לאכול בכפית, לצד כוס קפה או תה.

无糖海枣糖浆。 
包含 类黄酮与微量元素，是优越的生物活
性膳食补充剂，用来代替白糖 。可以加在薄
饼、燕麦粥、冰淇淋、牛奶、咖啡等。
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This naturally sweet syrup is made using milled pods 
from the carob tree mixed with water. Aside from 
being delicious, it also has lots of health benefits: 
it can ease gastrointestinal disorders for adults 
and children, treat colds, flues and insomnia, and 
also strengthens teeth and cleanses the body of 
toxins. Enjoy the taste of this 100% natural syrup by 
pouring it over pastries, pancakes, dairy products, 
porridge — or just add some to your tea or coffee.

Натуральный сироп из бобов рожкового дерева 
(кэроба). Состоит из молотого кэроба и воды.  
Сладкий на вкус. Полезен взрослым и детям при 
желудочно-кишечных расстройствах, простуде, 
нарушении сна, укрепляет зубы и десны, выводит 
из организма токсины и шлаки. Натуральный, 
экологически чистый продукт. Сиропом поливают 
кондитерские изделия, блинчики, творог, 
добавляют в кашу, молоко, чай или кофе.

Carob SYRUP
סירופ חרובים

סירופ טבעי מפרי עץ חרוב. מיוצר מתרמילי חרובים טחונים. טעמו מתוק ויש לו לא 
אצל  גם  בעיכול,  והפרעות  בטן  כאבי  מצוין במקרים של  הוא  רפואיות:  סגולות  מעט 
נידודי שינה,  כן, הוא מסייע במצבים של הצטננות או  ילדים. כמו  וגם אצל  מבוגרים 
ללא  טבעי  במוצר  מדובר  ופסולת.  מרעלים  הגוף  את  מטהר  וחניכיים,  שיניים  מחזק 
וגבינה,  ליוגורט  לפנקייק,  למאפים,  הסירופ  את  להוסיף  אפשר  מלאכותיות!  תוספות 

לדייסה, ואפילו לכוס חלב, תה או קפה.

角豆糖浆。 
角豆糖浆。 含有角豆粉和水。味道很甜。对患有胃
肠疾病、感冒，失眠等病的 成人与儿童非常有益。
可以加在糕点、燕麦粥、乳渣等。角豆糖浆增强牙
齿和牙床，具有排毒作用，不含防腐剂与染料。
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Completely natural and low in sugar, our date 
syrup will give your immune system a boost, 
speed up your metabolism and is also a naturally-
occurring source of flavonoid nutrients. Pour 
it over pastries, icecream, pancakes, dairy 
products — or add it to your tea or coffee.

Финиковый сироп. Это натуральный продукт 
с низким содержанием сахара. Благотворно 
влияет на иммунную систему и обменные 
процессы. Сироп из фиников рекомендуется 
в качестве биологически активной добавки к 
пище как источник флавоноидов. Им поливают 
кондитерские изделия, мороженое, блинчики, 
оладьи, добавляют в молоко, чай или кофе.

DATE SYRUP
סירופ תמרים

וסירופ טבעי ללא תוספת  סוכר קלה  סירופ עם תוספת  סירופ:  סוגים של  ישנם שני 
סוכר. שני הסוגים מהווים תחליף מצוין לסוכר בתזונה שלכם. 

הסירופ משפר את חילוף החומרים ומועיל למערכת החיסונית. סירופ תמרים מומלץ 
בתור תוסף מזון כמקור מצוין לפלבנואידים. אפשר להוסיף את הסירופ שלנו למאפים, 

לגלידה, לפנקייק, או פשוט לאכול בכפית, לצד כוס קפה או תה.

海枣糖浆。 
海枣糖浆。有两类海枣糖浆：低糖海枣糖浆和无糖海枣 
糖浆。两类都能用来代替糖。海枣糖浆对免疫系统
和代谢过程很有好处。含有黄酮化合物，能用做膳食
补充剂。可以加在冰欺凌、牛奶、咖啡、糕点等。
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Honey is the oldest and most traditional flavour 
of Israel. The local wild-flower honey is highly 
valued and considered among the very best in the 
world. Its unique flavour and sweetness comes 
from the vast diversity of plants and trees Israeli 
bees take their nectar from (citrus trees, avocado, 
cornflower, eucalyptus, marjoram, sage, thyme, 
plum). Being a natural product, the colour of this 
honey can range from golden to light yellow.

Мёд - самый древний традиционный вкус 
Израиля! Местный цветочный мёд высоко 
ценится и считается одним из самых лучших в 
мире. Обладает непревзойдённой сладостью 
и ароматом, благодаря разнообразию трав, 
деревьев и цветов, с которых израильские 
пчелы собирают нектар и пыльцу (цитрусовые, 
авокадо, васильки, эвкалипт, майоран, шалфей, 
чабрец, слива). Цвет может варьироваться от 
золотисто-желтого до светло-коричневого.

דבש

דבש - מעדן ישראלי מסורתי עוד מהעת העתיקה – ארץ זבת חלב ודבש! דבש פרחים 
ישראלי מקומי נחשב לאחד הטובים בעולם בקרב כל מי שמעריך את המאכל הטעים 
והבריא הזה. יש בו מתיקות מדהימה וארומה מיוחדת, בזכות המגוון הרב של עשבי 
תיבול, העצים והפרחים שמהווים מקור לאיסוף הצוף על ידי הדבורים הישראליות )עצי 
הדר, אבוקדו, דגניות, אקליפטוס, מיורן, מרווה, טימין, שזיף ועוד(. גוון הדבש משתנה 

ויכול להיות בטווח שבין זהוב לבין חום-ענברי.

HONEY

蜂蜜。 
蜂蜜是以色列最古老的传统美食。当地蜂蜜 又甜
又香，是全世界之最。由于以色列蜜蜂从多样草木
(柑桔，鳄梨，矢车菊，马郁兰，鼠尾草，百里香，
李树）采集花蜜粉，以色列蜂蜜拥有无与伦比的甜
味和香味。颜色浅琥珀色至深琥珀色不等。
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We have two carob spreads, each with its own 
special ingredient to give it a twist. The first one 
– very mellow - consists of natural carob powder, 
date syrup and coconut oil. The second is made of 
carob powder, date syrup and tahini (ground sesame 
seeds), so has a delicate halvah flavour. Both our 
aromatic carob spreads have a rich chocolaty taste 
and tender texture. Each of the ingredients are health 
improving on their own, so when combined our 
spreads offer even greater health-giving properties: 
aiding digestion and lowering cholesterol levels. 
Smear some on a slice of bread for a deliciously 
fulfilling breakfast for adults and children. 

Кэроб - это паста из бобов рожкового дерева. 
Представлена в двух видах, которые отличаются 
составом ингредиентов. В составе первого - 
молотый кэроб, финиковый сироп и кокосовое 
масло. Во втором – молотый кэроб, финиковый 
сироп и тхина (молотые зерна кунжутного 
семени), из-за чего этот вид пасты из кэроба 
имеет легкий халвичный оттенок. Каждый 
ингредиент  целебен сам по себе, а в сочетании, 
они многократно увеличивают полезность пасты 
для здоровья – улучшают пищеварение, снижают 
содержание в крови «плохого» холестерина. 
Легко мажется на хлеб. Подходит для сытного 
вкусного завтрака детям и взрослым. 

角豆糊。 
有两类角豆糊。一类含有角豆粉，海枣糖浆和椰油。一类
含有角豆粉，海枣糖浆和芝麻酱。角豆糊有浓郁的巧克力
口味和细腻的质感。角豆糊-改善消化、减少血胆固醇。
可以抹在面包或饼干上。适合于成人、儿童早餐食用。

Carob Spread
ממרח חרובים

המרכיבים.  מבחינת  מזה  זה  הנבדלים  חרובים,  ממרח  של  סוגים  שני  מייצרים  אנו 
הראשון מכיל אבקת חרובים, סירופ תמרים ושמן קוקוס. השני מכיל אבקת חרובים, 
סירופ תמרים  וטחינה – לכן יש לו טעם של נגיעות חלבה. לממרח חרובים טעם עשיר 
המזכיר שוקולד, ריח נעים ומרקם עדין. כל אחד ממרכיבי הממרח הוא בעל סגולות 
בריאותיות, אבל הסינרגיה ביניהם מגבירה את האיכות שתומכת בבריאות– הממרח 
משפר את העיכול, מוריד את רמות הסוכר והכולסטרול "הרע" בדם. נמרח בקלות על 

לחם או פריכית, מתאים מאוד כארוחת בוקר טעימה ומזינה לילדים ולמבוגרים.



17 | Yoffi | Catalogue of PRODUCTS

Финиковая паста готовится только из спелых 
фиников. Идеально подходит для любой 
диеты и способствует выздоровлению 
при различных заболеваниях. Финиковая 
паста - низкокалорийный сладкий продукт,  
подходящий для завтрака.  Имеет нежную 
текстуру и легко мажется на тосты.

Our date spread is made from only the very best 
and ripest dates. It is perfect for anyone on a diet, 
and can improve your health and help fight many 
kinds of illnesses. Date spread is naturally sweet and 
low in calories, and will compliment any breakfast 
table. It is soft, spreadable, and perfect on toast. 

DATE SPREAD
ממרח תמרים

דיאטה  של  סוג  לכל  מאוד  מתאים  בשלים.  תמרים  אחוז   100 מכיל  תמרים  ממרח 
קלוריות,  ודל  מתוק  מעדן  הוא  תמרים  ממרח  שונות.  מחלות  של  בריפוי   ומסייע 

מושלם כארוחת בוקר. יש לו מרקם עדין והוא נמרח בקלות, למשל, על טוסט.

海枣糊。 
海枣糊只用成熟的海枣做成。对任何人都合适，有助
于病人加速康复。海枣糊是和卡路里的食品，很适合
于早餐食用。它具有细腻的质感可以抹在土司上。
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This is a delicious blend of milled sesame seeds, 
natural date syrup and honey – making this 
spread a product that really can help improve 
your health. Containing top-quality vegetable 
fats and rich in Vitamins E and B, it is especially 
beneficial for women in their child-bearing 
years. Its light, soft and fragrant texture makes 
it easy to spread. For a perfectly nutritious 
breakfast put it on your bread or crispbread.

Сочетание молотых зерен кунжута с натуральным 
финиковым сиропом и мёдом делает эту 
халвичную пасту поистине целебной. Содержит  
высококачественные растительные жиры, 
богата микроэлементами, пищевыми волокнами, 
витаминами Е и В, которые особенно полезны 
женщинам детородного возраста. Имеет нежную 
ароматную консистенцию, легко мажется. 
Идеальна в сочетании с хлебом, хрустящими 
хлебцами для питательного завтрака.

Halva Spread
ממרח חלבה

השילוב של שומשום טחון עם דבש וסילן טבעי הופך את ממרח החלבה שלנו למעדן 
שהוא גם פצצת בריאות. הוא מכיל שמנים צמחיים באיכות גבוהה וסיבים תזונתיים, 
ויטמינים E ו-B החיוניים במיוחד לנשים בגיל הפוריות. לממרח מרקם עדין, ריח נעים 
והוא נמרח בקלות. מושלם למריחה על לחם, קרקר, פתית או פריכיות אורז, לארוחת 

בוקר קלה ומזינה.

哈尔瓦 糊。 
由于哈尔瓦 糊 的主要成分为芝麻粉、海枣糖浆
和蜂蜜，它对身体非常好。含有优质植物脂肪，
微量元素，食物纤维，维生素 E 和 B，都对育龄
妇女特别有益。哈尔瓦糊 吃起来香甜可口，味道
鲜美。抹在面包或饼干上能作为早餐来吃。
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Tahini paste with a kick of skhug sauce is an 
unique blend of two traditional cuisines - Israeli 
and Yemeni. Among the ingredients of skhug are 
burning hot chilies, garlic and aromatic cardamom 
and coriander. This tahini will give your meat, 
fish, rice or vegetables a mouthwatering twist!

Паста тахини из молотых зерен кунжута с 
острой приправой красный схуг — удивительное 
сочетание традиционной израильской кухни 
с позаимствованным рецептом национальной 
кухни Йемена. Схуг жгуч от перцев чили, острый 
от чеснока и ароматный от экзотического 
кардамона и кориандра. Блюда из мяса, рыбы, 
риса и овощей с соусом из тхины с красным 
схугом станут настоящим деликатесом!

skhug Tahini
טחינה סחוג

ממרח טחינה משומשום טחון, עם תוספת חריפה ונפלאה של סחוג אדום - זהו שילוב 
מדהים של מאכל ישראלי מסורתי עם מתכון שהושאל מהמטבח של יהודי תימן. הסחוג 
חריף בזכות פלפל צ'ילי ושום, בעל ארומה אקזוטית של הל וזרעי כוסברה. בשר, דגים, 

אורז וירקות ברוטב טחינה עם סחוג אדום יהפכו למעדן אמיתי!

芝麻辣椒酱。  
以色列饭菜的芝麻酱和也门的饭菜的辣椒酱
是美味的菜。辣椒酱含有辣椒、蒜泥、豆寇和
芜荽。美味芝麻辣椒酱蘸酱鱼肉等荤菜。
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Tahini is an essential in every Israeli kitchen. Our thick 
paste is made of ground sesame seeds with a kick of 
zaatar: a green spice blend of salt, thyme, marjoram, 
oregano, citric acid and garlic. Ready to eat, it can 
either be added to salads, meat or fish, and can be 
a healthy alternative to butter on your sandwich.

Это блюдо на столе у каждого израильтянина! 
Пикантная паста тахини с заатаром - это готовая 
к употреблению густая паста из перемолотых 
семян кунжута (сезама) с пряной зелёной 
смесью приправ, в основе которой соль, тимьян, 
майоран, орегано, лимонная кислота и чеснок. 
Соус подают к салатам, мясным и рыбным 
блюдам. Паста используется и как вкусная и 
полезная замена масла для бутербродов.

Zaatar Tahini
טחינה זעתר

המנה הזאת תמיד נמצאת על השולחן של ישראלי אמיתי! ממרח טחינה פיקנטית עם 
ירוקים  זעתר, מוכן לאכילה, עשוי מתערובת סמיכה של שומשום טחון עם תבלינים 
שמרכיבים את הזעתר הישראלי: טימין, מיורן, אורגנו, לימון, שום ומלח. טחינה יכולה 
ובריא  טעים  לממרח  להפוך  כמובן,  וגם,  ודגים,  בשר  מנות  לסלטים,  כרוטב  לשמש 

בסנדוויצ'ים שלכם.

中东香草芝麻糊。 
都的以色列人很爱这盘饭菜。急汁的中东香草芝麻糊含
有芝麻酱和扎阿塔尔香草即是盐、百里香、马郁兰、牛至、
蒜泥和柠檬酸。美味中东香草芝麻糊蘸酱鱼肉等荤菜。
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Mellow sesame halvah is one of Israel’s most 
popular delights. The main ingredients are tahini 
and date syrup, but for those who love a little 
crunch we’ve added some chunky caramelised 
hazelnuts, giving the paste a nutty caramel edge. 
Our hazelnut tahini is a rich source of calcium 
and plant-based protein. Healthy and divine!

Тхина с карамелизированным лесным орехом.
Мягкая кунжутная халва — любимое лакомство 
израильтян. В основе пасты тхина и финиковый 
сироп. Карамелизированные лесные орехи 
- уникальный хрустящий ингредиент пасты 
с нотой карамельно-орехового вкуса. Халва 
– богатейший источник растительного белка 
и кальция. Полезно и необычайно вкусно!

candied nut Tahini
טחינה קרוקנט לוז

חלבה רכה אהובה מאוד על הישראלים. היא מבוססת על טחינה וסירופ תמרים. אגוזים 
בקרמל זו תוספת קראנצ'ית מדהימה המעניקה למעדן טעם אנין ומקורי. חלבה היא 
מקור עשיר של חלבון צמחי וסידן. זה גם בריא, אבל בעיקר טעים בצורה בלתי רגילה.

焦糖榛子芝麻糊。  
都的以色列人爱焦糖榛子芝麻糊。它含有芝麻糊、
海枣糖浆和松脆的焦糖榛子。焦糖榛子芝麻糊包
含很多植物蛋白和鈣。它特别好吃又有益。
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Mellow sesame halvah is one of Israel’s most popular 
delights. The main ingredients are tahini and date 
syrup, but to make it even more of a treat we’ve also 
added chocolate and hazelnut. It has a lip smacking 
nutty chocolate touch, but is also a good for you: 
a rich source of calcium and plant-based protein.

Тхина с шоколадом. Мягкая кунжутная 
халва — любимое лакомство израильтян. 
В основе пасты тхина и финиковый сироп. 
Добавление в пасту шоколада и лесного 
ореха придают десерту богатый шоколадно-
ореховый оттенок. Халва вкусна и полезна как 
источник растительного белка и кальция. 

chocolate Tahini
טחינה שוקולד

תמרים.  וסירופ  טחינה  על  מבוססת  היא  הישראלים.  על  מאוד  אהובה  רכה  חלבה 
התוספת של שוקולד ואגוזים מעניקה לה טעם עשיר וחגיגי במיוחד האופייני לקינוחים. 

מלבד טעמה הערב לחך, חלבה ידועה כמקור עשיר של חלבון צמחי וסידן.

巧克力芝麻糊。  
都的以色列人爱巧克力芝麻糊。它含有芝麻糊、海枣糖浆、
巧克力和榛子。巧克力芝麻糊  
包含很多植物蛋白和鈣。它很好吃又有益。
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Mellow sesame halvah is one of Israel’s most 
popular delights. The main ingredients are tahini 
and date syrup, and ground peanuts give it a 
mouthwatering nutty flavour. Our peanut tahini is 
a rich source of calcium and plant-based protein. 
A nourishing food for adults and children.

Тхина с арахисом. Мягкая кунжутная халва — 
излюбленное лакомство израильтян.  
В основе пасты тхина и финиковый сироп. 
Приятный ореховый вкус придает пасте 
перемолотый арахис. Тхина с арахисом — 
богатейший источник растительного белка 
и кальция. Полезна для детей и взрослых.

peanut Tahini
טחינה בוטנים

חלבה רכה אהובה מאוד על הישראלים. היא מבוססת על שומשום טחון וסירופ תמרים, 
ובוטנים טחונים מוסיפים לה טעם אגוזי נעים. טחינה עם בוטנים - מקור עשיר של 

חלבון צמחי וסידן. נהדר וטעים לילדים ומבוגרים!

花生芝麻糊。 
都的以色列人爱甜花生芝麻糊。它含有 
芝麻糊、海枣糖浆和花生粉。花生粉包含很
多植物蛋白和鈣。对成人与儿童有益。
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Our herbal teas come from the plush hills of 
Galilee. The range consists of lemongrass, 
spearmint and sage teas, all of which are 
completely natural. Each of these drinks is lovely 
on their own, but if added to your ordinary black 
or green tea, they will make it healthier and more 
flavoursome. Drinking herbal teas is considered 
an essential part of a healthy lifestyle in Israel.

Травяные чаи с бархатных холмов Галилеи. Чаи 
из лемонграсса, мяты и шалфея содержат только 
природное экологически чистое сырьё.  Каждый 
вкус представленных чаев хорош сам по себе, 
а добавленный к черному или зелёному чаю, 
обогащает их полезные и вкусовые свойства. 
Употребление  натурального травяного чая - 
неотъемлемая часть заботы о своём здоровье.

תה נענע, תה מרווה, תה למון גראס

תה צמחים טבעי מהגבעות הירוקות והקטיפתיות של הגליל. תה צמחים כבר מזמן 
הפך לחלק אינטגרלי בחיים של כל מי ששומר על בריאותו. אנו מעניקים לכם שלושה 
ומרווה, המכילים רק חומרי גלם טבעיים אורגניים.   סוגי תה - תה עשב לימון, נענע 
לכל סוג של תה טעם ייחודי משלו וכיף לשתות אותו ככה, טהור. אבל אם רוצים לשלב 
הן  התה,  של  הטבעיות  התכונות  את  מעשירים  הם   - ירוק  או  שחור  תה  עם  אותם 

מבחינה בריאותית והן מבחינת הטעם.

herbal tea

薄荷茶, 鼠尾草茶, 香茅茶。  
加利利原陵的草茶。薄荷鼠尾草香茅茶不
含防腐剂与染料。和草茶有益。
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Matzah is a centuries-old wonder of Jewish cuisine. 
Our classic matzah is a thin unleavened flatbread 
made from wheat flour and water, baked according to 
the strict rules laid down in the Torah. The result – a 
crispy cracker as light as air, full of natural flavour. If 
you crave new zesty flavours, try our garlic matzah 
or our salty matzah. All three go well with any food, 
and can be used to make sandwiches of all kinds.

Маца — многовековое чудо  еврейской 
кухни. Маца классическая — тонкая пресная 
лепешка из пшеничной муки и воды, выпечена 
строго по правилам, установленным Торой. 
Получается хрустящей и почти невесомой. 
Отличается натуральным вкусом. Соль и чеснок, 
добавленные в два других вида мацы, придают 
ей пикантности и остроты. Сочетается с любыми 
продуктами, может быть использована для 
приготовления тостов различных вкусов. 

MATZAH
מצה בטעמים: קלאסי, מלוח, שום

מצות הן נס בן אלפי שנים מהמטבח היהודי. המצה הקלאסית היא מעין טורטיה דקה 
כללי ההלכה היהודית. היא קלת  פי  ואפויה על  ומים  ופריכה, העשויה מקמח חיטה 
משקל ומיוחדת בטעמה הטבעי. המלח והשום, שנוספו לשני הסוגים האחרים שאנחנו 
בפחמימות, משביעה  עשירה  המצה  ומיוחד.  פיקנטי  טעם  למצות  מעניקים  מציעים, 
מאוד ומהווה מקור אנרגיה זמין ומהיר. היא משתלבת נפלא עם מאכלים רבים וניתן 

להכין ממנה לביבות בטעמים שונים ולהשתמש בה כתחליף ללחם.

普通无酵饼, 盐味无酵饼, 蒜香无酵饼。 
无酵饼是一种脆脆的薄饼，它象征着犹太人逃离
埃及、摆脱奴隶身份。无酵饼的准备过程非常严
格。面粉、水和在一起之后，放在炉子上烘焙18
分钟。Yoffi 无酵饼有三类，普通无酵饼，盐味无
酵饼、蒜香无酵饼。可以就着任何食物食用。
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This is a set of two tahinis with different spice blends 
so loved by the Israelis: skhug and zaatar. Among the 
ingredients of skhug are burning hot chilies, garlic 
and aromatic cardamom and coriander. Zaatar – a 
staple in Israeli cuisine – has an inspiring zing of salt, 
thyme, marjoram, oregano, citric acid and garlic. Both 
pastes are ready to eat and will compliment any 
salad, meat or fish dishes – or can be served as a 
healthy alternative to butter on sandwiches.

Тхина с красным схугом и тхина с заатаром.
Пикантные пасты тахини из молотых зёрен 
кунжута с любимыми пряными  приправами 
израильтян: красным схугом и заатаром – это 
готовые к употреблению соусы к салатам, 
мясным и рыбным блюдам. Схуг жгуч от 
перцев чили, острый от чеснока и ароматный 
от экзотического кардамона и кориандра. 
Заатар – на столе каждого израильтянина, его 
непревзойдённый вкус складывается из соли, 
тимьяна, майорана, орегано, лимонной кислоты 
и чеснока.  Пасты используются и как вкусная 
и полезная замена масла для бутербродов. 

מארז טחינות: סחוג וזעתר

אריזת מתנה המכילה טחינה עם סחוג אדום וטחינה עם זעתר. טחינה משומשום טחון 
עם תבלינים פיקנטיים שכה אהובים על הישראלים, סחוג אדום וזעתר – אלה בעצם 
רטבים מוכנים לסלטים, מנות בשר ודגים. הסחוג חריף בזכות פלפל צ'ילי ושום, ויש 
לו ארומה אקזוטית של הל וזרעי כוסברה. זעתר – תבלין שנמצא על שולחנו של כל 
ישראלי, מורכב מטימין, מיורן, אורגנו, לימון, שום ומלח. ניתן גם למרוח טחינה על הכריך 

שלכם, כמובן!

Tahini Box

礼盒套装的芝麻酱。 
芝麻辣椒酱和中东香草芝麻糊 都的以色列人很爱辣味 
芝麻酱急汁。辣椒酱含有辣椒、蒜泥、豆寇和芜荽。中东香
草芝麻糊含有盐、百里香、马郁兰、牛至、蒜泥和柠檬酸。
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Mellow sesame halvah is one of Israel’s most 
popular delights. All of the three pastes in the set 
have tahini and date syrup as main ingredients 
but each has its own special exquisite taste. For 
those who love a little crunch there is tahini with 
chunky caramelised hazelnuts, with an enticingly 
caramel-nutty edge. Our chocolate tahini with 
added hazelnut has a lip smacking nutty chocolate 
flavour. The ground peanut tahini has a gentle 
nutty halvah finish. All nourishing and luscious!

Тхина с арахисом, Тхина с карамелизированным 
лесным орехом, Тхина с шоколадом. Мягкая 
кунжутная халва — любимое лакомство 
израильтян. В основе паст - тхина и финиковый 
сироп, а уникальный вкус каждому десерту 
сообщают добавленные ингредиенты. 
Карамелизированные лесные орехи - уникальный 
хрустящий ингредиент пасты с нотой карамельно-
орехового вкуса. Добавление в  пасту шоколада 
и лесного ореха придают десерту богатый 
шоколадно-ореховый оттенок. Паста с молотым 
арахисом имеет нежное халвично- ореховое 
послевкусие.  Полезно и необычайно вкусно!

sweet tahini box
מארז טחינות מתוק: שוקולד, בוטנים וקרוקנט לוז

באריזת המתנה שלוש צנצנות: טחינה עם בוטנים, טחינה עם אגוזי לוז בקרמל וטחינה 
עם שוקולד ואגוזים. חלבה רכה אהובה מאוד על ישראלים. היא מבוססת על טחינה 
וסירופ תמרים, והטעם הייחודי מגיע מהתוספות המקוריות: אגוזי לוז בקרמל – מרכיב 
ייחודי בעל "קרנצ'יות" מדליקה, המעניק טעם עדין של קרמל ואגוז. שוקולד ואגוזים 
– תוספת שמעניקה למעדן טעם עשיר וחגיגי ובתוספת הבוטנים הטחונים – המעדן 
מקבל טעם מוכר ואהוב של חלבה ובוטנים, שנשאר עוד ועוד... בריא וטעים בצורה 

בלתי רגילה.

礼盒套装的甜芝麻糊。 
花生芝麻糊，焦糖榛子芝麻糊，巧克力芝麻糊。都的
以色列人爱甜芝麻糊。三个甜芝麻糊含有芝麻糊、
海枣糖浆 和独特的小料。它很特别吃又有益。
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Our “Sweet box” gift set includes 3 foods Jews 
have relished since time immemorial: natural 
honey, sweet date syrup and pure silan (sugarless 
date syrup). Our syrups are made by hand, using 
age-old recipes which have been passed across 
generations. They are perfect as a nutritious 
and fulfilling breakfast for adults or children. 
The flavours of these foods are so authentic, you 
could be dining with ancient Jews yourself!

В сладкой коробке подарочный набор из 
трёх баночек с продуктами питания Иудеи 
с незапамятных времен: мёд натуральный, 
сироп из фиников с небольшим количеством 
сахара и силан (натуральный сироп из 
финика без добавления сахара). Все продукты 
полезны для здоровья, подходят для сытного 
вкусного завтрака детям и взрослым.

sweet box
מארז מתוק

סט של 3 צנצנות עם מעדנים מיוחדים שהיו נאהבים על ידי היהודים עוד מימי קדם: 
דבש טבעי, סירופ תמרים, וסילן טבעי. סירופ תמרים וסילן מיוצרים בעבודת יד, במתכון 
שעובר מדור לדור במשפחה, טעמים שמזכירים את הסעודות שערכו עוד בממלכת 
יהודה... כל המעדנים בריאים מאוד ומתאימים לארוחת בוקר מזינה לילדים ולמבוגרים.

甜礼盒。  
这类甜礼盒有一罐蜂蜜和两罐海枣糖浆。一罐含糖，另一
罐不含糖，都是用手的。 可以供大人与儿童早餐食用。
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This gift set includes three jars of very different, but 
all very healthy and deliciously sweet spreads. Each 
of the three has its own unique taste: date, carob 
or halva (made from ground sesame seeds). Carob 
and halva spreads are very low in sugar, so will be 
good for anyone on a diet. Each ingredient in these 
spreads is good for your health on their own, but in 
combination they boost the health-giving properties 
even more: improving digestion and lowering 
cholesterol levels. The pastes have a rich aroma and 
smooth texture, perfect when spread on toast.

В подарочной коробке три баночки вкусных 
и полезных сладких паст: из фиников, бобов 
рожкового дерева (кэроба) и халвичная (на 
основе кунжутного семени). Халвичная и 
финиковые пасты содержат незначительное 
количество сахара, поэтому подходят для любой 
диеты. Каждый из ингредиентов целебен сам по 
себе, а в сочетании они многократно увеличивают 
полезность пасты для здоровья – улучшают 
пищеварение, снижают содержание в крови 
«плохого» холестерина. Пасты имеют нежную 
текстуру, ароматны, легко мажутся на тосты.

spread box
מארז ממרחים

אריזת מתנה המכילה שלוש צנצנות של ממרחים שלנו המצטיינים בטעם ובסגולות של 
בריאות: ממרח תמרים, ממרח חרובים וממרח חלבה על בסיס שומשום. ממרח חלבה 
וממרח תמרים מכילים כמות נמוכה מאוד של סוכר, ומתאימים לכל דיאטה למרכיבים 
מהסינרגיה  בתוצאה  מתגברות  שרק  בריאותיות  סגולות  הממרחים  של  המצוינים 
ומסייעים להוריד את רמת הכולסטרול ה"רע" בדם. כל  ביניהם: הם מצוינים לעיכול 

הממרחים בעלי מרקם עדין, ארומה נעימה, הם קלים למריחה, למשל, על טוסט.

甜糊盒。  
每个甜糊盒有三罐儿又健康又好吃的甜糊，海枣糊，
角豆糊和哈尔瓦糊。哈尔瓦糊、海枣糊糖量很低，
适合于任何人吃。具有细腻质感。甜糊改善消化、
减少血胆固醇。  可以抹在饼干、面包等。
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Our gift sets come in 2 varieties, each includes 
foods Jews have relished since time immemorial. 
Sweet box No.1 includes natural honey, date 
syrup, carob syrup and matzah. Sweet box No.2 
has natural honey, sweet date syrup, pure silan 
(sugarless date syrup) and matzah. Everything in 
the box can be enjoyed as part of an exquisite 
breakfast for children or adults alike.

Эти подарочные наборы исполнены в двух 
вариантах. В каждом наборе продукты питания 
Иудеи с незапамятных времен. В первом 
варианте в наборе: мёд натуральный, сироп 
из фиников, сироп из бобов рожкового дерева 
(кэроба) и маца. Во втором: натуральный мёд 
и два вида финикового сиропа - с небольшим 
количеством сахара и натуральный силан 
(финиковый сироп без добавления сахара) 
и маца. Все продукты подходят для сытного 
вкусного завтрака детям и взрослым. 

甜礼盒。  
两类甜礼盒。一类有蜂蜜、海枣糖浆、角豆糖浆和
无酵饼。另一类有蜂蜜、海枣糖浆、无糖海枣糖
浆和无酵饼。适合于大人和儿童早餐食用。 

 sweet BOX 
with matzah

מארז מתוק עם מצה

ערכת מתנה בשתי גרסאות. אלה המעדנים שמתכתבים עם הסעודות שהיו נהוגות 
ביהודה בעת העתיקה... הערכה הראשונה מכילה דבש טבעי, סירופ תמרים, סירופ 
סירופ  תמרים:  סירופ  סוגי  ושני  טבעי  דבש  מכילה  השניה  הערכה  ומצות.  חרובים 
שמכיל סוכר וסילן טבעי, וכן מצה. כל המעדנים מתאימים לארוחת בוקר טעימה ומזינה 

לילדים ולמבוגרים.
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This gift set includes three jars of very different, 
but all healthy and deliciously sweet spreads. Each 
of the three has its own unique taste: date, carob 
or halva (made from ground sesame seeds). These 
foods are so ancient they are mentioned in the Torah 
as life sustaining sources. The pastes have a smooth 
texture and a rich aroma. Try them spread on our 
classic matzah, which is also included in the set.

В каждой подарочной коробке по три 
баночки вкусных и полезных сладких паст: из 
фиников, бобов рожкового дерева (кэроба) и 
халвичная (на основе кунжутного семени). Эти 
продукты упоминаются еще в Торе, рецепты 
их приготовления передаются из поколения 
в поколение. Пасты имеют нежную текстуру, 
ароматны, легко мажутся на хрустящую мацу 
классического вкуса, которая соседствует 
рядом с этими великолепными продуктами.

מארז ממרחים עם מצה

אריזת מתנה המכילה שלוש צנצנות של ממרחים שלנו המצטיינים בטעם ובסגולות 
של בריאות: ממרח תמרים, ממרח חרובים וממרח חלבה על בסיס שומשום מרכיביהם 
השונים מצוינים על גבי האריזות. כל המעדנים האלה מוכרים בארץ ישראל מימי קדם 
ואף מוזכרים בכתובים כמאכלים המעניקים חיים. כל הממרחים בעלי מרקם עדין ורך, 
ארומה נעימה, הם קלים למריחה ונהדרים בשילוב עם מצה פריכה וקלאסית, המגיעה 

עם ערכת הממרחים.

甜糊盒。  
每个甜糊盒有三罐儿又健康又好吃的甜糊，海枣糊，角豆
糊和哈尔瓦糊。具有细腻质感，可以抹在饼干、面包等。

 SPREAD BOX 
with matzah
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A healthy chocolate substitute made from pods 
of the carob tree, our sweet carob spoons are 
a fantastic present for little foodies. They are 
made from 100% natural ingredients and are low 
in sugar. Having all of the benefits of unrefined 
carob, they improve digestion, give your little 
one a boost of vitamins and minerals, and do 
not cause any known allergic reactions. They 
are hand made in the shape of a spoon.

«Здоровый шоколад» из стручков рожкового 
дерева (кэроба) для маленьких гурманов. В 
составе только натуральные ингредиенты и 
небольшое количество сахара. Продукт сохраняет 
все целебные свойства непереработанного 
кэроба — улучшает пищеварение, не 
вызывает аллергии, богат витаминами 
и минералами. Лакомство имеет форму 
чайных ложечек. Изготовлено вручную. 

Sweet carob spoons
כפיות חרובים מתוקות

"שוקולד בריא" העשוי חרובים - עבור אניני הטעם הצעירים. מכיל מרכיבים טבעיים 
של  הסגולות  כל  על  שומר  "שוקולד"  סוכר.  של  במיוחד  נמוכה  כמות  עם  בלבד, 
החרובים – משפר את העיכול, לא מכיל אלרגנים ועשיר בויטמינים ומינרלים. הממתק 

מגיע בצורה של כפיות חמודות. מיוצר בעבודת יד.

小匙形甜角豆。  
用角豆做成的供孩子吃的健康巧克力。有益于
健康的角豆巧克力对小吃美。只含有角豆和少
量糖。角豆富于维生素和微量元素，改善消化，
不过敏。具有小匙形状。用手做成。
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In this set there are three different jars of 100% 
natural, aromatic honey, made in three different 
regions of Israel. 
 
1 – Galilean meadow honey has a fine sweetness and 
a wonderful full-bodied aroma due to its high pollen 
content. 
 
2 – Jerusalem polyfloral honey, is rich with the fresh 
aromas of wildflower and grasses. 
 
3 – Eucalyptus honey from the Nagev desert, has a 
woody and grassy scent with a slight hint of mint. 
The colour varies but is almost always dark.

В наборе три баночки экологически чистого 
ароматнейшего мёда из трёх регионов Израиля.  
 
1 – луговой галилейский мёд обладает 
непревзойдённой сладостью и ароматом, 
благодаря большому содержанию цветочной 
пыльцы;  
 
2 –  иерусалимский мёд разнотравья благоухает 
нектаром диких и сеяных трав;  
 
3 –  эвкалиптовый мёд из пустыни Негев с 
древесно—травяным ароматом и лёгким 
ментоловым флёром, почти всегда тёмного цвета.

Honey Land
ארץ דבש

אריזת המתנה מכילה סט של שלוש צנצנות דבש ריחני טהור משלושה אזורים בארץ:

1 - דבש פרחי בר מהגליל, בעל מתיקות בלתי רגילה וארומה מנצחת, הודות לתכולה 
גבוהה של אבקת הפרחים;

2 – דבש עשבי תיבול ירושלמי ריחני המעלה בזיכרון ריח וטעם של עשבי הבר; 

3 - דבש אקליפטוס מהנגב עם ארומה של עצים וצמחי בר, בצבע כהה יותר ובעל 
ניחוח קל המזכיר מנטה.

蜂蜜之国。  
三罐儿纯洁蜂蜜。 
 
1 - 加利利区的草地蜂蜜，由于花粉含量特别高，味道又
香又甜。 
 
2 - 耶路撒冷区域的特有的野草蜂蜜。 
 
3 - 内盖夫沙漠的蜂蜜，具有草本香味和薄荷醇的香气。
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