


מאה שנים של מקצוענות

הסיפור שלנו מתחיל בתחילת המאה הקודמת.
סבא לייבוש )יהודה( זיגרייך ז"ל  הקים בעיר סוסנוביץ אשר בפולין עסק סיטונאי למכירת כלי בית, 

פורצלן וכלי זכוכית. 

העסק הוקם בשנת 1918 לאחר מלחמת העולם הראשונה והיה פעיל עד כיבוש פולין  ע"י הגרמנים. 
יעקב זיגרייך ז"ל שהיה בן הזקונים במשפחה, עבד בעסק המשפחתי וצבר ידע ונסיון רב בתחום.

בדרכו לארץ הגיע יעקב לאיטליה שם הכיר את רחל ז"ל ויחד המשיכו דרכם לארץ ישראל.

בשנת 1946 נישאו ועלו ארצה.
הם התיישבו בגבעתיים ונולדו להם שלושה בנים יהודה, שלמה ודניאל. 

בתחילת שנות החמישים חבר יעקב לשותפים מתחום כלי הבית ויחד הקימו עסק סיטונאי אשר גדל והפך 
להיות מוביל בתחומו ואף החל לעסוק ביבוא.

רחל הקדישה את זמנה לבניית המשפחה וחינוך הבנים, היתה אשת חסד ועסקה רבות בעזרה לזולת באופן 
ישיר ובמתן בסתר. 

בשנת 1966 הקים יעקב את חברת מילבו אשר התמחתה ביבוא ושיווק כלי בית יוקרתיים לשוק הסיטונאי. 
החברה הלכה והתפתחה ובמרוצת השנים הצטרפו הבנים לעסק וצברו ידע וניסיון בתחום ובסחר הבינלאומי.
לאחר פטירתו של האב יעקב בשנת 1994 והוא בן 76 המשיכה מילבו בפעילותה עד שנת 2000 שבה נמכרה.



הסיפור שלנו מתחיל בשנת 2000
מיד עם מכירתה של מילבו ייסדו דני ושלמה את חברת מילניום מרקטינג, הפעילה עד היום, ומובילה באיכות ובחדשנות 

השנה מציינת משפחת זיגרייך 100 שנות עיסוק בתחום כלי הבית )1918-2018(.בשנת 2012 הצטרף עודד בנו של שלמה, דור רביעי במשפחה, לעסק המשפחתי.את שוק כלי הבית בישראל.
חברת מילניום הינה יבואנית בלעדית של מותגים מובילים רבים וביניהם:

ARCOSTEEL; MILLENNIUM; FORUM; LEONARDO DA VINCI
BONNA; SISTEMA; BORMIOLI; CERVE; RCR; GURAL; MICROPLAN

במהלך השנים הובילה החברה לשינוי הרגלי הצריכה של הצרכן הישראלי בתחום, תוך שהיא שומרת על איכות מוצרים
.)FDA( והאמריקאי )CE( האירופאי ,)IIS( החברה מפתחת יחסי סחר בינלאומיים פורצי דרך עם "חברות אחיות" המובילות בתחומן באמריקה, אוסטרליה ואירופה.בלתי מתפשרת העומדת בתקנים: הישראלי

ופרזנטורים של החברה, הובילו את ARCOSTEEL, מותג הבית של מילניום, להיות אחד ממותגי העל Superbrand,שיתופי הפעולה של מילניום עם המאסטר שף מאיר אדוני והשף קונדיטור מיקי שמו המשמשים יועצים קולינריים
המובילים בישראל והיחיד בתחום כלי הבית זה שנתיים ברציפות .
יחד עם בית איזי שפירא פעלו להקמת המיזם החברתי הראשון מסוגו "ארקוסטיל למען ילדי בית איזי שפירא".לפני כ-3 שנים, שלמה ודני החליטו לנתב מזמנם ומכספם ולפעול למען חברה טובה, צודקת ושוויונית יותר.כיום, בכל בית בישראל מכירים ומשתמשים בכלי הבית של מילניום.

את המיזם הם הקדישו לזכרה ולשימור מורשתה של אמם, רחל ז"ל.
רווחים מתוך הפעילות מופנים לפיתוח טיפולים ושירותים חדשניים, למחקר וליצירת שינוי המיזם מתמחה בייצור ושיווק חבילות שי לארגונים, חברות ומוסדות חינוך.

עמדות חברתיות בתוך הקהילה.
יחד אתכם נגיע לכל בית להגשמת חזוננו להיות חברה טובה יותר.



כלי 
למזיגת 

דבש

סיר 
תפוחי 
אדמה

סט 
2 מגבות 

מטבח



חלת חג מתוקה בתוספת חמוציות דבש ותימין

מצרכים להכנת 2 חלות:
♦ 1 ק״ג קמח לבן מנופה 

♦ 13 כוס שמן

♦ 360 מ"ל מים

♦ 2 כפות שמרים יבשים

♦ 14 כוס דבש דבורים טהור סוכר / 
80 גרם / 4 כפות

♦ 14 כוס סוכר / 50 גרם / 4 כפות 
♦ 13 כוס פרג / 23 גרם 

♦ 2 ביצים

♦ 150 גרם חמוציות

♦ כף מלח

♦ 2 כפות תימין קצוץ

אופן הכנה:
1. במיקסר עם וו לישה מערבבים את הקמח השמרים והסוכר. 

2. מוסיפים את השמן והביצים ומערבבים על מהירות נמוכה.
3. מוסיפים דבש, חמוציות ותימין. 

4. לאט לאט מוסיפים את המים עד קבלת בצק אחיד ודביק מעט.
5. מוסיפים מלח ולשים לעוד 5 דקות עד לקבלת בצק הומוגני.

6. מעבירים את הבצק לכלי משומן, מכסים במגבת מניחים במקום חמים כשעה
עד התפחה מלאה. 

7. על משטח העבודה נחלק את הבצק  לגודל של כדורי פינג פונג.
טיפ: חשוב לשמור על הבצק מכוסה היטב בזמן העבודה על מנת למנוע התייבשות.
8. נשמן את הכלי ונסדר את הכדורים צפוף )ללא רווחים( אחד ליד השני נכסה

במגבת ונביא להתפחה נוספת עד שיוכפל נפחם. 
9. מברישים בביצה טרופה, מפזרים פרג, מכניסים לתנור שחומם מראש

לטמפרטורה של-180 מעלות ל-25 דקות.
10. מניחים על משטח ומברישים בזיגוג.

טיפ: רוצים חלה מושלמת בטעם של פעם - השתמשו בכלי חסין חום עשוי קרמיקה. 

מצרכים לזיגוג:
♦ 4 כפות דבש איכותי

הצעות להרכבת חבילת שי: 
דבש 120 גרם / 

ערכת כפות מדידה / 
נפה מקצועית / משקל דיגיטלי



סוחט 
לימון מעץ

פטיש 
בשר מעץ

מולטיקוק



דג אפוי בבצק מלח מתובל בלמון גראס, גרגרי כוסברה ורוטב שום

מצרכים:
♦ 500 גרם של דג ים: 

מוסר, פרידה, לברק, 
לוקוס - נקי מבטן אך לא 

מהקשקשים
♦ 2 קילו מלח גס / אטלנטי

♦ 13 כוס מים קרים
♦ 1 חלבון ביצה

♦ חופן גרגירי כוסברה

♦ 2 יחידות למון גראס טחון דק

♦ צרור תימין קצוץ

♦ מעט מים

אופן הכנת רוטב השום:
1. מערבבים מיונז, שום, שמיר וחרדל.

2. מוסיפים את מי הסוכר והלימון.
3. מערבבים היטב ומתקנים תיבול בעזרת מעט מלח.

אופן הכנת הדג:
1. בקערה מערבבים מלח ים, חלבון ומים.

2. מוסיפים את גרגירי הכוסברה, הלמון גראס והתימין הקצוץ.
3. בתחתית תבנית רוסטר מפזרים שכבת מלח צפופה.
4. מניחים את הדג ומכסים את כולו בתערובת המלח.

5. מהדקים היטב לדג כולו עד שהוא עטוף במלח.
6. אופים בתנור שחומם מראש ל-200 מעלות למשך 35 דקות.

טיפ: ניתן להכין את הדג ברוסטר ללא מכסה.
הצעת הגשה בשולחן האוכל: את הדג יש להגיש על משטח בוצ׳ר עבה. בעזרת 
פטיש עץ )שניצל( מפצחים את שכבת המלח העליונה, הדג יישאר בשלמותו. ניתן 

לקלף בעזרת כף את העור ולהגיש חתיכות שלמות מבשר הדג הנימוח לצלחות.

מצרכים לרוטב השום:
♦ 12 כוס מיונז איכותי
♦ 13 כוס שמיר קצוץ

♦ 3 כפות מים רותחים מהולים 

ב-2 כפות סוכר
♦ כף חרדל

♦ כף מיץ לימון טרי

♦ 6 שיניי שום כתושים

♦ מעט מלח

הצעות להרכבת חבילת שי: 
רוסטר / סט ששת אדוני / 
קערת עבודה מנירוסטה / 

בוצ׳ר גדול



מאיר 
אדוני לוח 

חיתוך 
מקצועי מאיר 

אדוני סכין 
סנטוקו 
15 ס"מ

מייסן 
צלחת פייזלי 

22*12*12

מייסן 
אתניק 

על רגל  
12 ס"מ

מייסן צלחת 
מרובעת
12*12*12



תפו"א ושעועיתחצילים בתחמיץ
חומרים:

♦ 2 חצילים בינוניים קלים ומוצקים.
♦ 1 כף מלח גס

לתחמיץ
♦ 2 כפות שמיר

♦ 2 כפות פטרוזיליה קצוצה

♦ 2 כפות אורגנו טרי קצוץ

חומרים:
♦ שקית תפו"א ננסיים 

לבישול במיקרו
♦ חצי בצל סגול קצוץ

♦ 2 כפות חמוציות

♦ 2 כפות מיץ לימון

♦ גרידה מתפוז שלם

♦ 4 כפות שמן זית

♦ כוס שעועית לבנה מושרית ומבושלת אופן הכנה:
1. קולפים את החצילים ופורסים אותם לעובי של כ-2 ס"מ.

2. מניחים עליהם מלח ומשרים לפחות לשעתיים.
3. בינתיים מערבבים יחד את חומרי התחמיץ, ומקררים.

4. אופים את החצילים עד הזהבה בתנור שחומם מראש ל-180 מעלות.
6. מניחים בכלי שטוח את החצילים ומעל מניחים מהתחמיץ הקר ומחזירים לקירור נוסף. 

טיפ: לקבלת ארומת טעמים מושלמת מומלץ להניח ללילה במקרר.
צ'יינה  בון  מלבניות  בצלחות  להשתמש  מומלץ  ההגשה  להשלמת  הגשה:  הצעת 

ולפזר מעל גבינת פטה.

נקבה שנחשב  ממין  חציל  לבחור  עדיף  נקבה?  וחציל  זכר  חציל  שיש  הידעתם  טיפ: 
קליל יותר ועם פחות גרעינים. איך יודעים? הופכים את החציל ובודקים לו את ה"פופיק" 

)לנקבה יש שקע די רחב וגדול בתחתית החציל - אצל הזכרים הוא קטן יותר(. 

הצעות להרכבת חבילת שי: 
 משטח עבודה מסננת / צלחות מייסן 22*12*12 / מטחנה 
חשמלית / בקבוק חומץ שמן זית /ערכת תבלינים פלפל 

בארבעת הצבעים / שמן זית 250 / תבלין צ'ילי אדום 50 גרם

אופן הכנה:
1. את תפו"א משמנים מעט ומכניסים למחבת מתהפכת עד קבלת מרקם קריספי

וצבע שחום.
2. במכתש ועלי כותשים שום, כוסברה, פטרוזיליה ושמיר.

טיפ: לקבלת תוצאה מושלמת מומלץ להשתמש במכתש ועלי עשויים שיש אמיתי. 
3. מערבבים את תפו"א עם שאר חומרי הסלט למעט שמן הזית, מפזרים גרידת

תפוז מעל המנה, מעל המנה מוסיפים את שמן הזית.

טיפ: כדי לקצוץ טעים ובריא את עשבי תיבול כגון כוסברה ובזיליקום, טרם הקיצוץ 
יש לאסוף אותם לזר עלים הדוק ולקצוץ באמצעות סכין חדה, מחורצת ואיכותית. 

הצעות להרכבת חבילת שי: 
מחבת כפולה מסדרת ביו סטון / 

סכין שף אדוני / קרש חיתוך מקצועי / 
זסטר הדרים / מכתש ועלי

♦ 1 כפית אורגנו יבש

♦ 4 שיניי שום פרוסים

♦ 250 מ"ל חומץ יין לבן

♦ 150 מ"ל שמן זית

♦ מלח לפי הטעם

♦ פלפל שחור גרוס לפי הטעם

♦ פלפל צ'ילי אדום פרוס דק

♦ 2 כפות חומץ בן יין אדום

♦ מלח פלפל שחור גרוס

חומרים לגרמולטה 
)תערובת תיבול איטלקית(:

♦ 3 שיניי שום

♦ 1 צרור שמיר

♦ 1 צרור כוסברה

♦ 1 צרור פטרוזיליה



סט 
2 מגבות 

מטבח

כף עץ

מייסן
קערת 
פייזלי
8 *3

מייסן 
קערת בול 

21 ס"מ

מאיר 
אדוני לוח 

חיתוך 
מקצועי



קרם שקדים לוביה בטחינת עגבניות
חומרים:

♦ 1 כוס לוביה
♦ שמן זית 4 כפות

♦ מיץ מלימון שלם

♦ חצי בצל סגול קצוץ

♦ חופן שמיר קצוץ

♦ חופן פטרוזיליה קצוצה

♦ חופן עירית קצוצה

♦ 13 כוס משמשים מיובשים קצוצים

אופן הכנת הטחינה:
1. במעבד מזון טוחנים טחינה גולמית עם עגבניות ושום.
2. מוסיפים מים קרים בהדרגה עד לקבלת מרקם סמיך.

אופן ההכנה:
1. שוטפים את הלוביה ושמים בסיר עם מים עד לכיסוי. מביאים לרתיחה ומרתיחים דקה.
2. מורידים מהאש ומניחים בצד שעה. מסננים, מכסים שוב במים ומבשלים 20-30

דקות עד שהלוביה מוכנה )רכה(.
3. את הלוביה שהתקררה מערבבים עם שמן הזית, הלימון ושאר חומרי הגלם.

4. מתבלים במלח ופלפל לפי הטעם.

הצעת הגשה: את הטחינה נניח בתחתית צלחת ההגשה. מעל נניח מסלט הלוביה 
ונקשט בחתיכות משמש. מומלץ להניח לצד המנה צלוחית טחינת עגבניות נוספת.

הידעת: הגרעינים בלימון נמצאים במרכזו. אם נחתוך את הלימון רק בפינות לא 
יברחו הגרעינים בעת סחיטתו.

חומרים לטחינת העגבניות:
♦ 12 כוס טחינה גולמית

♦ 2 עגבניות אדומות בשלות

♦ 1 שן שום

♦ 13 כוס מים קרים
♦ מלח דק ופלפל לפי טעם

הצעות להרכבת חבילת שי: 
סיר בישול מולטי פאנקשן / טחינה גולמית / 

ערכת סכיני אדוני סט ארבע חלקים

מצרכים:
♦ 200 גרם שקדים קלופים פרוסים קלויים

♦ 1 תפוח אדמה קטן מבושל בקליפתו )ניתן לבשל במיקרוגל(

♦ 5 שיני שום קצוצים

♦ 1 פרוסת לחם ללא הקרום )מומלץ לחם יבש מושרה במים(

♦ כף חומץ בן יין לבן

♦ מלח לפי הטעם

♦ 20 מ"ל שמן זית

אופן הכנה:
1. קולים את השקדים במחבת עד הזהבה ומצננים.

2. את הלחם מניחים במים קרים להשריה קצרה וסוחטים אותו מהנוזלים.
3. מניחים במעבד המזון את כל חומרי הגלם למעט שמן, קוצצים למרקם חלק 

ומזלפים משמן הזית עד לקבל ממרח חלק. 
טיפ: להשלמת המרקם הוסיפו מעט מים קרים. 

4. מעבירים לכלי ערבוב ומתבלים במלח.

טיפ: להשלמת ההגשה מומלץ להשתמש בקעריות קטנות, לזלף שמן זית ולימון 
סחוט ולפזר מעט שקדים קלויים.

הצעות להרכבת חבילת שי: 
 מעבד מזון ידני / מחבת מסדרת סטון 26 ס"מ / 

צלחות הגשה בול מסדרת בון צ'ינה / 
קערת פלסטיק הכוללת רשת למגוון פעולות 
במטבח / סיסטמה כלי לבישול בריא במיקרוגל



 Bonna
קערה 
9 ס"מ

מאיר 
אדוני לוח 

חיתוך 
מקצועי

Bonna
פלטה 
מלבנית 

34 *16

מאיר 
אדוני סכין 
סנטוקו 
15 ס"מ



סנקופיתה בשר – מאפה פילו יווני ממולא באורז מלא, פירות יבשים ובשר

מצרכים:
♦ 500 גרם בשר טחון 

עם שומן בקר
♦ 3 חתיכות סטייק פרגית קצוץ דק

♦ 10 עלי פילו

♦ כוס אורז מלא

♦ 13 כוס חמוציות
♦ 13 כוס צימוקים
♦ 13 כוס תאנים 

מיובשות קצוצות
♦ 2 כפות שקדים פרוסים

♦ 3 שיניי שום קצוצים

♦ 1 בצל קצוץ דק

♦ 2 כפות צנוברים

♦ כוס שמן זית

אופן הכנת:
1. במחבת )מומלץ להשתמש במחבת 28 ס"מ( מטגנים את הבשר הטחון בכשליש

מכמות שמן הזית, כ-15 דקות.
2. בשליש הנוסף של שמן הזית נטגן את רצועות הפרגית עד שהן מוכנות.

3. בסיר סוטאז' מטגנים את הבצל עד הזהבה, מוסיפים את השום והאורז ומטגנים היטב.
4. לתערובת מוסיפים ½2 כוסות מים רותחים.

5. מערבבים ומוסיפים צנוברים, צימוקים וחמוציות. מבשלים על אש נמוכה 25 דקות.
6. במחבת קטנה קולים את הצנוברים והשקדים במעט שמן, מערבבים את האורז 
המלא עם הפרגיות והבשר הטחון, לתערובת מוסיפים את התבלינים, הצנוברים 

והשקדים הקלויים.
7. בתבנית אפייה קפיץ 26 ס"מ משמנים את חמשת העלים הראשונים אחד אחרי השני.

8. מניחים את העלים כך שהשוליים בולטים לצידי התבנית.
9. מרפדים את העלים בתבנית עם המלית.

מנת  על  לבצק  הכנסתה  לפני  מהנוזלים  המלית  את  היטב  לסנן  מומלץ  טיפ: 
שהמאפה לא יתפרק בעת האפייה.

10. סוגרים עם עוד חמישה עלים משומנים אחד על גבי השני.
11. מקפלים את הקצוות פנימה לצורה מעגילת ומשמנים את העלה האחרון.

12. אופים בתנור שחומם מראש ל-180 מעלות כ-30 דקות.

♦ מלח 

♦ פלפל שחור גרוס

♦ כפית בהרט

♦ כפית מוסקט

♦ כפית כמון

הצעות להרכבת חבילת שי: 
 מחבת מסדרת ביו סטון 28 ס"מ / 

סיר סוטאז' 28 ס"מ + כף עץ / 
מחבת TRY ME מסדרת ביו רוק 16 ס"מ / 
תבנית קפיץ 26 ס"מ /צלחת הגשה עגולה /

טיימר ביצה במגוון צבעים



קראף

צלחת
ריאקטיב
27 ס״מ

פלייסמנט

סט סכו״ם
24 חלקים

כוס מים
ורוד עתיק

30 CL



סלט ריזוטו כרובית וברוקולי בשמן זית, עשבי תיבול ירוקים וברולה דלעת

מצרכים:
♦ ראש כרובית
♦ ראש ברוקולי

♦ שמן זית

♦ חופן גוג'י ברי

♦ כף פטרוזיליה קצוצה

♦ כף שמיר קצוצה

♦ כף נענע קצוצה

♦ 2 פלחי סלרי אמריקאי קצוצים דק

♦ 2 גבעולי בצל ירוק קצוץ לפלחים

♦ בצל סגול קצוץ לקוביות קטנות

♦ 12 פלפל צ'ילי אדום ללא גרעינים
♦ לימון סחוט

♦ מלח פלפל לפי הטעם

אופן הכנה:
1. את ראשי הברוקולי והכרובית מגרדים במגרדת.  

טיפ: ליצירת סלט ריזוטו מושלם, מומלץ להשתמש רק בתפרחות של הברוקולי 
והכרובית. 

2. משרים במים פושרים את הגוג'י ברי עד לקבלת מרקם רך. 
3. מערבבים יחד שמן זית, בצל, עשבי תיבול וצ'ילי .

4. מוזגים על הכרובית והברוקולי מערבבים ומתבלים בלימון ,מלח ופלפל.
5. במקביל, מושחים את הדלעת בשמן זית ומפזרים מעל סוכר חום.

6. אופים בתנור שחומם מראש לחום של-180 מעלות עד קבלת צבע זהוב.
7. מוציאים את הדלעת מהתנור מקררים. 

טיפ: ליצירת טעם מושלם וקרימבול מומלץ להשתמש בברנר לשריפת הסוכר החום.
הצעת הגשה: מערבבים את כל מרכיבי הסלט מניחים על צלחת הגשה גדולה.

בין מרכיבי הסלט מפזרים חתיכות דלעת וגוג'י ברי. מומלץ להגיש לצד יין אדום יבש.

מצרכים לברולה הדלעת:
♦ קוביות מרבע דלעת. 5 ס"מ כל אחת

♦ סוכר חום

♦ שמן זית

הצעות להרכבת חבילת שי: 
ערכת סכיני פרו מיקס 7 חלקים / 

ברנר / סט סכום 24 חלקים / 
קראף / סט כוסות יין / 

מארז יינות מסדרת אוצר היין



 Bonna
צלחת 
הגשה 
27 ס"מ

סט סכום 
לעוגה 

7 יח׳



טארט טאטן ברוטב תפוזים ודבש

מצרכים:
♦ חבילת בצק עלים מופשר

♦ 3 תפוחי גרנד סמית

קלופים ופרוסים
♦ 100 מ"ל קרם קוקוס

טיפ: לגרסה חלבית ניתן
להשתמש בשמנת מתוקה 

או חמאה 
♦ מיץ מ-12 לימון

♦ 3 כפות מים

♦ 400 גרם סוכר

♦ 2 כפיות מחית וניל 

אופן הכנת רוטב הקרמל המלוח:
1. במחבת מערבבים סוכר חום ומיץ תפוזים ומביאים לרתיחה.

2. מנמיכים את האש, מוסיפים את האלכוהול ומבשלים עד התנדפות האלכוהול.
3. מוסיפים דבש ומצמצמים מיצים, מפזרים מלח ים ומורידים מהאש.
טיפ: יש להשתמש רק בכף עץ על מנת למנוע הדבקות של הקרמל.

אופן הכנת הטארט:
1. במחבת סוטאז' בקוטר 28 ס"מ ממיסים מים, סוכר, וניל ולימון עד הפיכתם 

לקרמל בהיר.
2. מורידים את הקרמל מהאש, מוסיפים את קרם הקוקס ומערבבים.

3. את המנה עורכים בתוך המחבת על גבי קרם הטופי מסדרים במעגל צפוף
ובזהירות )טופי חם מאוד( את תפוחי העץ באמצעות מלקחיים מעץ. 

4. סוגרים את המחבת בבצק העלים, מצמידים ומקפלים אל תוך התפוחים.
5. טורפים קרם קוקוס וקינמון ומברישים מעל.

6. אופים בתנור שחומם מראש לחום של-180 מעלות 20 דקות.

הצעת הגשה: הופכים את הטארט על גבי כלי הגשה חגיגי ומפזרים מעל את 
רוטב הקרמל. תמיד נחמד להגיש עם כדור גלידה בצד.

מצרכים להכנת רוטב קרמל מלוח 
עם תפוזים ודבש:
♦ 2 כפות סוכר חום

♦ 2 כפות ברנדי או ליקר תפוזים

♦ מיץ מתפוז אחד

♦ כף דבש

♦ כפית מלח ים

הצעות להרכבת חבילת שי: 
מחבת סוטאז 28 ס"מ בעלת 
ידית אחיזה / סט כלי במבוק /

סוחט תפוז



המארז כולל: 
יין אדום יבש מסדרת קלאסיק של יקבי ברקן.
היין יוצר מענבי קברנה סוביניון ושיראז אשר 

נבצרו בכרמים של יקבי ברקן.
שילובם של ענבים אלו בבלנד, יוצר יין עשיר 

ומלא בארומות פירותיות ובטעם נפלא ומרגש 
שנעשה במקצועיות ובאהבה במיוחד עבור 
מיזם "ארקוסטיל למען ילדי איזי שפירא".

 

יין אדום מסדרת 

 "Just Cabernet Sauvignon"
של יקב רקנאטי.

בלנד שיוצר במיוחד עבור מיזם 
"ארקוסטיל למען ילדי בית איזי שפירא".

שילוב של ענבי קברנה סוביניון ושיראז שנבצרו 
בכרמי יקב רקנאטי בגליל העליון.

זהו יין עשיר ומורכב בעל ארומת דובדבן, 
טעמי שזיף שחור ועץ אלון קלוי.

היין אוצר בתוכו סיפור עשיר מלא סוד על אדמה, כרם, שמש, מים ובעיקר על חלום של כורם ויינן להפוך ענבים לקסם.
אנו מזמינים אתכם לחוות את הקסם הזה בכל בקבוק שנבחר עבורכם בסדרת "אוצר היין". 

 Sommelier סדרת "אוצר היין" פותחה בשיתוף רות בן ישראל
עבור לקוחות מיזם ארקוסטיל למען ילדי בית 
איזי שפירא במטרה ליצור חברה טובה יותר.

מארז אוצר היין



אופים איתכם שנה מתוקה

"ארקוסטיל למען ילדי בית איזי שפירא"מארז אפיה בתנור פותח ע"י 
✓ תבנית 12 שקעים למאפינס מסדרת מיקי שמוהמארז מכיל:

✓ תבנית קפיץ 26 ס"מ בציפוי נון סטיק
✓ תבניק אינגליש קייק 30 ס"מ

✓ טיימר ביצה במגוון צבעים



ממרחים טבעיים

מגוון שוקולדים תוצרת חוץ בכשרויות רבנות ראשית ושוקולדים תוצר הארץ בכשרויות בד״צ 

קונפיטורה במגוון גדלים וטעמים

1

23

אפשר לשלב ...



אפשר לשלב ...

78

דבש דבורים, 
טבעי וטהור  6 45 שמן זיתרטבים טבעיים

Ceremony - תערובת תה משובחתתערובות תבלינים איכותיים וחליטות תה "חוות דרך התבלינים"



רשת חנויות 

טלפוןרחובעיר

09-7680099מתחם סיטי פולג )ביג – גנדן(, גיבורי ישראל 5, קומה 2נתניה

08-9109324מתחם שער אשקלון )קוסמוס( צומת סילבאשקלון

077-5232751נמל תל אביב, שוק הנמל, האנגר 12תל אביב

קניון TLV , קרליבך 4, קומה 0תל אביב

04-8516718מתחם מבנה תל חנן, דרך בר יהודה 147נשר

09-8338567קניון כפר סבא הירוקה, קומה 1כפר סבא

09-7701234לוסיס – בית איזי שפירא, איזי שפירא 1רעננה

08-9109324קניון סי – מול, הגדוד העברי 6אשדוד

04-8516718אלון עין שמר FASHION צומת כרכורעין שמר



לפרטים והזמנות 

תודה מיוחדת לכל אלו שעוזרים לנו להגשים את החלום:
www.istudiodesign.co.il :צילום: אסף אמברם סטודיו לצילום  |  סטיילינג: חמוטל יעקובוביץ  |  שף ויועץ קולינרי: איל פינקלשטיין  |  עיצוב

טלפוןמיילשם

office1@millennium-m.co.il1-700-707–127למכירות ניתן להתקשר ולשלוח מייל

מנהלת לקוח חטיבה עסקית אירית זמיר
"מיזם ארקוסטיל למען ילדי בית איזי שפירא"

Irit@millennium-m.co.il050-8580732

Osnat@millennium-m.co.il052-6661981מנהלת לקוח חטיבה עסקיתאוסנת קסטין

Noam@millennium-m.co.il054-6290029מנהל לקוח חטיבה עסקיתנועם ציפורי

Miri@millennium-m.co.il052-8800080מנהלת ״מיזם ארקוסטיל למען ילדי איזי שפירא״מירי שלו


