
  

        לרגל ראש השנהלרגל ראש השנהלרגל ראש השנהלרגל ראש השנה

        ות בריאות ות בריאות ות בריאות ות בריאות משקאמשקאמשקאמשקא    re:barומתוק בין רשת ומתוק בין רשת ומתוק בין רשת ומתוק בין רשת     מזיןמזיןמזיןמזין, , , , שיתוף פעולה בריאשיתוף פעולה בריאשיתוף פעולה בריאשיתוף פעולה בריא
        ומכוורת יד מרדכיומכוורת יד מרדכיומכוורת יד מרדכיומכוורת יד מרדכי

        

        מהדורה מיוחדת ומוגבלת לחגמהדורה מיוחדת ומוגבלת לחגמהדורה מיוחדת ומוגבלת לחגמהדורה מיוחדת ומוגבלת לחג

re:gurt    רימוןרימוןרימוןרימון : : : :        
        קינמון ודבש עם נגיעות מהטבע של קינמון ודבש עם נגיעות מהטבע של קינמון ודבש עם נגיעות מהטבע של קינמון ודבש עם נגיעות מהטבע של , , , , תפוחתפוחתפוחתפוח, , , , רימוןרימוןרימוןרימון

, , , , רררר''''ינגינגינגינג''''דבש עם נגיעות גדבש עם נגיעות גדבש עם נגיעות גדבש עם נגיעות ג    - - - - מכוורת יד מרדכי לבחירהמכוורת יד מרדכי לבחירהמכוורת יד מרדכי לבחירהמכוורת יד מרדכי לבחירה
        לימונית או תפוז לימונית או תפוז לימונית או תפוז לימונית או תפוז 

  

        דל שומן מוקצף דל שומן מוקצף דל שומן מוקצף דל שומן מוקצף     io Bמעדן יוגורטמעדן יוגורטמעדן יוגורטמעדן יוגורט
        קינמון ודבש איכותי קינמון ודבש איכותי קינמון ודבש איכותי קינמון ודבש איכותי , , , , תפוחתפוחתפוחתפוח, , , , עם גרעיני רימון טריעם גרעיני רימון טריעם גרעיני רימון טריעם גרעיני רימון טרי

        של יד מרדכי עם נגיעות מהטבע לבחירה של יד מרדכי עם נגיעות מהטבע לבחירה של יד מרדכי עם נגיעות מהטבע לבחירה של יד מרדכי עם נגיעות מהטבע לבחירה 
        

משקאות   re:barלרגל ראש השנה רשת, ראש השנה הוא חג הדבש לכן, כידוע
מזין ומתוק , בריאות ומכוורת יד מרדכי החליטו לחבור ולצאת בשיתוף פעולה בריא

פ תושק מהדורה מיוחדת ומוגבלת של מעדן יוגורט עם "תבמסגרת הש. כדבש

קינמון ודבש יד , תפוח, רימון –רימון  re:gurt: רימונים ודבש עם נגיעות מהטבע
  .לימונית או תפוז, ר'ינג'דבש עם נגיעות ג -מרדכי  עם נגיעות מהטבע לבחירה

  

        . . . . ברחבי הארץברחבי הארץברחבי הארץברחבי הארץ    re:barלהשיג בכל סניפי רשת להשיג בכל סניפי רשת להשיג בכל סניפי רשת להשיג בכל סניפי רשת . . . . ₪₪₪₪    21212121/ / / /     18181818: : : : מחיר המנהמחיר המנהמחיר המנהמחיר המנה
  

המבוססים על יוגורט אמיתי המבוססים על יוגורט אמיתי המבוססים על יוגורט אמיתי המבוססים על יוגורט אמיתי , , , , מציעה משקאות ייחודיים במגוון טעמים ומרקמיםמציעה משקאות ייחודיים במגוון טעמים ומרקמיםמציעה משקאות ייחודיים במגוון טעמים ומרקמיםמציעה משקאות ייחודיים במגוון טעמים ומרקמים    re:barרשת רשת רשת רשת 

))))Bio    בפיתוח בפיתוח בפיתוח בפיתוח ) ) ) ) שומןשומןשומןשומן    0000%%%%מקפא פירות מקפא פירות מקפא פירות מקפא פירות ((((סורבה סורבה סורבה סורבה     אואואואומועשר בחיידקים פרוביוטיים מועשר בחיידקים פרוביוטיים מועשר בחיידקים פרוביוטיים מועשר בחיידקים פרוביוטיים ) ) ) ) דל שומן מוקצףדל שומן מוקצףדל שומן מוקצףדל שומן מוקצף
        ....ייחודי של הרשתייחודי של הרשתייחודי של הרשתייחודי של הרשת

        ....התפריט מורכב ממוצרים טבעיים בלבד וללא תוספת סוכרהתפריט מורכב ממוצרים טבעיים בלבד וללא תוספת סוכרהתפריט מורכב ממוצרים טבעיים בלבד וללא תוספת סוכרהתפריט מורכב ממוצרים טבעיים בלבד וללא תוספת סוכר
        

        ::::יביםיביםיביםיביםמגוון המשקאות מכילים מרכמגוון המשקאות מכילים מרכמגוון המשקאות מכילים מרכמגוון המשקאות מכילים מרכ
מזינים ולא שגרתיים כגון מזינים ולא שגרתיים כגון מזינים ולא שגרתיים כגון מזינים ולא שגרתיים כגון , , , , טרייםטרייםטרייםטריים, , , , טבעייםטבעייםטבעייםטבעיים, , , , שימוש בחומרי גלם איכותייםשימוש בחומרי גלם איכותייםשימוש בחומרי גלם איכותייםשימוש בחומרי גלם איכותיים    ––––בריאים בריאים בריאים בריאים  �

 אסאיאסאיאסאיאסאי, , , , פשתןפשתןפשתןפשתן
 בויטמיניםבויטמיניםבויטמיניםבויטמינים    יםיםיםיםעשירעשירעשירעשיר �

 חוויה קולינרית אחרתחוויה קולינרית אחרתחוויה קולינרית אחרתחוויה קולינרית אחרת    ––––מרקמים וטמפרטורות מרקמים וטמפרטורות מרקמים וטמפרטורות מרקמים וטמפרטורות , , , , שילובי טעמיםשילובי טעמיםשילובי טעמיםשילובי טעמים    ––––מפנקים מפנקים מפנקים מפנקים  �
 
מלווה את הרשת בייעוץ והכוונה להשלמת מלווה את הרשת בייעוץ והכוונה להשלמת מלווה את הרשת בייעוץ והכוונה להשלמת מלווה את הרשת בייעוץ והכוונה להשלמת , , , , דיאטנית קליניתדיאטנית קליניתדיאטנית קליניתדיאטנית קלינית, , , , חפץחפץחפץחפץ- - - - מיכל טלמורמיכל טלמורמיכל טלמורמיכל טלמור �

        ....החוויה בריאותיתהחוויה בריאותיתהחוויה בריאותיתהחוויה בריאותית
        ....נטורופט והרבליסט קלינינטורופט והרבליסט קלינינטורופט והרבליסט קלינינטורופט והרבליסט קליני, , , , מומחה לצמחי מרפאמומחה לצמחי מרפאמומחה לצמחי מרפאמומחה לצמחי מרפא    ––––וק וק וק וק ''''גילי פינצגילי פינצגילי פינצגילי פינצ �

        ....שףשףשףשף    ––––גילי חיים גילי חיים גילי חיים גילי חיים  �



דיזינגוף דיזינגוף דיזינגוף דיזינגוף , , , , קניון איילוןקניון איילוןקניון איילוןקניון איילון: : : : סניפים בארץסניפים בארץסניפים בארץסניפים בארץ    14141414ופועלת כיום באמצעות ופועלת כיום באמצעות ופועלת כיום באמצעות ופועלת כיום באמצעות     2007200720072007נוסדה בשנת נוסדה בשנת נוסדה בשנת נוסדה בשנת     re:barרשת רשת רשת רשת 
הולמס הולמס הולמס הולמס , , , , אאאא""""תתתת    84848484אבן גבירול אבן גבירול אבן גבירול אבן גבירול , , , , גרנד קניון חיפהגרנד קניון חיפהגרנד קניון חיפהגרנד קניון חיפה, , , , קניון הזהבקניון הזהבקניון הזהבקניון הזהב, , , , קניון סביוניםקניון סביוניםקניון סביוניםקניון סביונים, , , , קניון גבעתייםקניון גבעתייםקניון גבעתייםקניון גבעתיים, , , , סנטרסנטרסנטרסנטר

מלחה ירושלים מלחה ירושלים מלחה ירושלים מלחה ירושלים , , , , קניון שרוניםקניון שרוניםקניון שרוניםקניון שרונים, , , , כפר סבאכפר סבאכפר סבאכפר סבא     G, , , , מכון וינגייטמכון וינגייטמכון וינגייטמכון וינגייט, , , , צצצצ""""גו אקטיב ראשלגו אקטיב ראשלגו אקטיב ראשלגו אקטיב ראשל, , , , תתתת""""פפפפ    פלייספלייספלייספלייס
        ....וסינמול חיפהוסינמול חיפהוסינמול חיפהוסינמול חיפה

  
        . . . . מכוורת יד מרדכי היא מחלוצות הדבש בישראל ומיצרניות מוצרי המזון מהטבע המובילותמכוורת יד מרדכי היא מחלוצות הדבש בישראל ומיצרניות מוצרי המזון מהטבע המובילותמכוורת יד מרדכי היא מחלוצות הדבש בישראל ומיצרניות מוצרי המזון מהטבע המובילותמכוורת יד מרדכי היא מחלוצות הדבש בישראל ומיצרניות מוצרי המזון מהטבע המובילות

י הגרעין המייסד של הקיבוץ ומאז ועד היום היא המכוורת הגדולה י הגרעין המייסד של הקיבוץ ומאז ועד היום היא המכוורת הגדולה י הגרעין המייסד של הקיבוץ ומאז ועד היום היא המכוורת הגדולה י הגרעין המייסד של הקיבוץ ומאז ועד היום היא המכוורת הגדולה """"עעעע    1936193619361936המכוורת נוסדה בשנת המכוורת נוסדה בשנת המכוורת נוסדה בשנת המכוורת נוסדה בשנת 
        . . . . המותג המוביל במגוון מוצרי מזון מהטבעהמותג המוביל במגוון מוצרי מזון מהטבעהמותג המוביל במגוון מוצרי מזון מהטבעהמותג המוביל במגוון מוצרי מזון מהטבעוווו    מהשוקמהשוקמהשוקמהשוק) ) ) ) כספיכספיכספיכספי((((    63636363%%%%מחזיקה בנתח של מחזיקה בנתח של מחזיקה בנתח של מחזיקה בנתח של , , , , ישראלישראלישראלישראלבבבב
        

ודבש עם  ר'ינג'דבש עם נגיעות ג ,דבש עם נגיעות לימונית הכוללת סדרת דבש עם נגיעות מהטבע
מהווה חדשנות עולמית בתחום הדבש ומעניקה לצרכנים אפשרות ליהנות מדבש בעל  נגיעות תפוז

  . הן בנוחות והן בבריאות שלו, ערך מוסף אמיתי הן בטעם
  

טעמים חדשים ומעודכנים של הדבש עם  -הסדרה מציעה לצרכן שדרוג של ההנאה מן הטבע
  :לו ערך בריאותי נוסף תוספות טבעיות לחלוטין השומרות על הטבעיות של הדבש ומעניקות

ידועה כתורמת לתחושת . בעלת טעם לימוני מעודן. ידועה גם כלמון גראס או עשב לימון -לימוניתלימוניתלימוניתלימונית
  .רוגע ולהקלת פעילות העיכול

ידוע כמסייע לשיכוך כאבים . בעל חריפות ומתקתקות מעודנת, ידוע כזנגביל-רררר''''ינגינגינגינג''''שורש הגשורש הגשורש הגשורש הג
  .ותחושות אי נוחות במערכת העיכול

מתבטא בחוויית טעם , שילוב עדין בין טעמי הדבש לטעמי התפוזי הדר טבעי היוצר פר -תפוזתפוזתפוזתפוז
  .יוצאת דופן

מונע טפטוף ונזילות של , לשימוש נוח ונקי) 'גר 250(בבקבוק לחיץ קטן חדש  כל הסדרה מגיעה
הבקבוק מתאים גם לשימוש במשרד ובקרב ילדים ומאפשר לגוון בין הטעמים השונים של . הדבש
  . הדבש

        על נפלאות הדבשעל נפלאות הדבשעל נפלאות הדבשעל נפלאות הדבש
 : : : : דבש בריאות מהטבעדבש בריאות מהטבעדבש בריאות מהטבעדבש בריאות מהטבע

, נוגדי חמצון, ויטמינים מינרלים, מכיל מרכיבים טבעיים התורמים לבריאות כגון, מזון מהטבע
  .ביוטיות-ידוע בתכונותיו הפרה

  : : : : דבש פחות משמין ועשוי להשתלב היטב בתפריט להרזיהדבש פחות משמין ועשוי להשתלב היטב בתפריט להרזיהדבש פחות משמין ועשוי להשתלב היטב בתפריט להרזיהדבש פחות משמין ועשוי להשתלב היטב בתפריט להרזיה
  . בערך המתקה זהה, מזו בסוכר 20%כמות הקלוריות בדבש נמוכה ב

מתון ולכן ממתן את העלייה החדה ברמת הסוכרים לאחר צריכתו  –בעל אינדקס גליקמי נמוך 
  .ותורם לתחושת שובע) כפי שקורה לאחר צריכת סוכרים פשוטים(

ואף נמצא שאינו , פחות משמין מממרח שוקולד, ממרח טבעי): ): ): ): מעל גיל שנהמעל גיל שנהמעל גיל שנהמעל גיל שנה((((דבש מצוין לילדים דבש מצוין לילדים דבש מצוין לילדים דבש מצוין לילדים 
  .גורם לעששת

או במהלך /אכילת דבש לפני ו. מקור טבעי מצוין לאנרגיה זמינה    ::::דבש מצוין לפעילות גופניתדבש מצוין לפעילות גופניתדבש מצוין לפעילות גופניתדבש מצוין לפעילות גופנית
  .פעילות גופנית עשויה לסייע בהענקת אנרגיה זמינה לפעילות ובהפחתת העייפות

מחקר חדש מצא שדבש יעיל יותר מסירופ : : : : דבש יעיל נגד שיעול וזיהומים של מערכת הנשימהדבש יעיל נגד שיעול וזיהומים של מערכת הנשימהדבש יעיל נגד שיעול וזיהומים של מערכת הנשימהדבש יעיל נגד שיעול וזיהומים של מערכת הנשימה
  .במיוחד לילדים. וגרון כואבטבעי ולא יקר לשיעול , בטוח, כטיפול מרגיע, שיעול

  - ניתן למצוא באתר האינטרנט מכוורת יד מרדכי ומוצריהפרטים נוספים על 

mordehcai.co.il-www.yad .  

או אלי בטל או אלי בטל או אלי בטל או אלי בטל , , , , במשרדיבמשרדיבמשרדיבמשרדיויד מרדכי ויד מרדכי ויד מרדכי ויד מרדכי     re:barת תיק ת תיק ת תיק ת תיק וווומנהלמנהלמנהלמנהל, , , , או ענת בר לבאו ענת בר לבאו ענת בר לבאו ענת בר לב    לפרטים אנא פנו לעדי הסלפרטים אנא פנו לעדי הסלפרטים אנא פנו לעדי הסלפרטים אנא פנו לעדי הס
8855588555885558855571717171----03030303        

        ,,,,בברכהבברכהבברכהבברכה
        רן רהברן רהברן רהברן רהב

 צ צ צ צ """"מנהל יחמנהל יחמנהל יחמנהל יח
re:bar    re53 


