לכבד את האדמה ,להוקיר את הטעם הראשוני ,הטבעי.
סוד טעמם של המוצרים שלנו הוא בחיבור הפשוט בין האדם
לאדמה ,בטיפוחם של בוסתני הפרי ובשמחת העשייה.
נאות סמדר – קהילה במדבר

לגדל אורגני
בקיבוץ נאות סמדר השוכן בדרום הר הנגב הקמנו משק ביו-אורגני רחב ידיים ,בו צמחה החקלאות האורגנית בתוך כוונת המקום:
בית ספר ללימוד יחסים ,עם עצמי ועם הסביבה.
זוהי חקלאות הלוקחת בחשבון את פגיעותם ורגישותם של הקרקע והצומח לחומרים כימיים ולעיבודים אגרסיביים ,וכן את עדינותו של
האיזון האקולוגי שבטבע.
הקרקע היא כלי העבודה היקר ביותר בחקלאות האורגנית ,ואנו מדשנים אותה בקומפוסט תוצרת בית המכיל את כל יסודות ההזנה
הדרושים לקרקע .גורם נוסף הבונה את הקרקע הוא מגוון גידולים ,ולא גידול יחיד לאורך תקופה ארוכה .החקלאות האורגנית משתמשת
בחומרים המונעים זיהום כימי ודליפת חנקן וע"י כך שומרת על מקורות המים .היא תורמת להגנת הסביבה ושומרת על הקרקע ופוריותה.
בידודו של אזורנו מאוויר מזוהם ,היובש ,וכן השמירה ארוכת השנים על שטח נקי מחומרים כימיים ,כל אלה הביאו למצב שכמעט אין לנו
צורך בטיפולים כנגד מחלות ומזיקים.
החקלאות בנאות סמדר מאושרת כ"אורגנית" על ידי הארגון לחקלאות אורגנית בישראל ,נמצאת בפיקוח "אגריאור" ,ועומדת בתקנים
המחמירים של החקלאות האורגנית באירופה.
המוצרים האורגניים נראים כיקרים יותר ,אך במבט מעמיק ברור כי החקלאות הקונבנציונאלית היא זו הגובה מהחברה מחיר סביבתי
ובריאותי יקר בהרבה ,זאת עקב השימוש בחומרי הדברה ודישונים כימיים הנהוגים בה ,עקב זיהום מקורות מים ציבוריים ,איבוד בתי
גידול לחיות וצמחי בר וכמו כן פגיעה ברובד העליון של הקרקע .מכל אלה נובעות עלייה בהוצאות הבריאות ,עלות הבקרה על חומרי
הדברה ,מחיר הניקוי וההשמדה של פסולת מסוכנת הנוצרת בתהליך היצור של חומרי הדברה ועוד.
קנייה של מוצרים אורגנים היא השקעה ישירה בעתיד בר קיימא של ארצנו ועולמנו.
המזון האורגני מזין יותר ,טעים יותר ובריא יותר ממזונות שאיננו יודעים בוודאות איך ובמה טופלו .מזון אורגני אף מכיל יותר נוגדי חמצון
וכן אבץ ,ברזל ומינרלים חיוניים אחרים.
כיום ברור לכל שלהיות חלק מהעולם האורגני משמעו ההבנה כי איכות החיים היא חלק בלתי נפרד מאיכות הסביבה.
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מוצרים אורגניים
המרכז לעיבוד תוצרת חקלאית אורגנית מתקיים בצידו של המשק הביו-אורגני של נאות סמדר ,ובו מופקים מוצרים אורגניים שונים
המעובדים על ידי אנשי המקום .בסביבה מדברית זו טיפחנו מגוון גידולים מצליחים :כרמים לענבי מאכל וליין ,כרמי זיתים ועצי פרי
נשירים כגון משמש ,נקטרינה ,שזיף ,תפוח ועוד.
עדר העזים הנהנה מתנאי גידול אורגניים ושטחי מרעה נרחבים ,מספק חלב טרי למחלבה המקומית.
ביקב אנחנו מייצרים מבחר יינות מענבים הגדלים במקום .היינות מתאפיינים בטעמים ובארומות יחודיים האופיניים לתנאי החום והיובש
המדבריים.
בבית הבד אנו מפיקים מהזיתים המקומיים שמן זית כתית מעולה ומגוון של זיתים כבושים ,ירוקים ושחורים ,הנכבשים בשיטות
מסורתיות טבעיות.
המחלבה מייצרת גבינות רכות ,יוגורטים וגבינות קשות פיקנטיות מהחלב הטרי המגיע יום יום מהדיר.
בבית עיבוד הפרי מייצרים מעדני תמרים ,קונפיטורות ללא תוספת סוכר ,מיצים ונקטרים ,לדר ,ממתקים אורגניים ופירות מיובשים,
המבוססים בעיקרם על הפרי הגדל במקום.
כל מוצרי נאות סמדר ,כשרים ,פרט ליינות.
ניתן לקנות את המוצרים באריזות המופיעות בקטלוג ,וכן גם באריזות גדולות.
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גבינות ויוגורטים

בלב המדבר הקמנו דיר עזים אורגני ,מרווח ושמח .הגבינות והיוגורטים של מחלבת נאות סמדר מיוצרים
מחלב עיזים אורגני טרי המגיע הישר מהדיר המקומי .העזים יוצאות למרעה מדי יום ונהנות מאוויר המדבר הצלול ,ממזון אורגני משובח
ומטיפול מסור התורמים לבריאות העז ומשפרים את איכות החלב .זהו סוד טעמו של החלב ,ממנו אנו מכינים מוצרים בעלי טעם ייחודי ,רענן
ונקי מטעמי לוואי .בתהליך הייצור אנו שומרים על איכויות החלב ע"י שימוש בתהליכים פשוטים ומסורתיים תוך התערבות מינימלית .חלב
עזים טבעי מושפע מחילופי העונות ,ועל כך יעידו שינויים עדינים במרקם ובטעם של הגבינות והיוגורטים.
חלב העזים ידוע בסגולותיו הבריאותיות ,קל לעיכול ועשיר במינרלים ,ויטמינים וסידן.

גבינות
צאלה

פארן

גבינה קשה פיקנטית בנוסח ה"גאודה" ההולנדית ,אך טעמה פיקנטי
יותר כיוון שעשויה מחלב עזים .הגבינה עוברת יישון למשך מספר
חודשים ,וטעמייה מגוונים  -חזקים ועדינים כאחד.
טעימה בכריכים ,לצד יין טוב ,ומעולה גם להכנת פשטידות ומאפים.
נמכרת באריזה לפי משקל.

גבינה חצי קשה בנוסח "מאנצ'גו" הספרדית .מתיישנת לפחות חצי
שנה .הקרום שלה נמשח בשמן זית מספר פעמים לשימור והוספת
טעמים .הגבינה בעלת טעם פיקנטי ומרקם קשה יחסית .טעימה
בכריכים ,לצד יין טוב ,ומעולה גם להכנת פשטידות ומאפים.
נמכרת באריזה לפי משקל.

אדום

עין המדבר

גבינה קשה פיקנטית בתוספת עשבי תיבול אורגניים מגן הירק
המקומי .זוהי גבינה בנוסח ה"גאודה" ההולנדית אך טעמה פיקנטי
יותר כיוון שעשויה מחלב עזים .הגבינה עוברת יישון למשך מספר
חודשים .היא מעט רכה יותר מהצאלה ,ועשבי התיבול מעניקים לה
טעם ארומטי מיוחד.
טעימה בכריכים ,לצד יין טוב ,ומעולה גם להכנת פשטידות ומאפים.
נמכרת באריזה לפי משקל.

גבינה בנוסח "קממבר" מחלב עיזים אורגני .כעבור כשבוע
של הבשלה במקרר מתכסה הגבינה בעובש לבן קטיפתי .היא
מאופיינת בתחילה במרקם קשה וטעם עדין ,וככל שמבשילה
יותר הופכת נוזלית בפנים ומקבלת טעם חזק ומעט מריר.
לאוהבי גבינות עדינות ממולץ לאכול אותה טרייה ולאלו
האוהבים גבינות פיקנטיות מומלץ להניח לגבינה להבשיל
במקרר כחודש לפחות לפני אכילתה.
נמכרת באריזה לפי משקל.

יעלה

מור

גבינה חצי קשה בנוסח גבינת "תום" הצרפתית ,העוברת יישון
למשך מספר חודשים .לגבינה טעם חמאתי מעודן ומרקם רך
יחסית .מומלצת לאלו האוהבים גבינות בטעמים עדינים.
טעימה בכריכים ,לצד יין טוב ,ומעולה גם להכנת פשטידות ומאפים.
נמכרת באריזה לפי משקל.

גבינת עובש כחול בנוסח “רוקפור“ .הגבינה מבשילה
במקרר במשך חודשיים עד חצי שנה כשבמהלכם מתפת־
חים בתוכה נימים כחולים של עובש רוקפורטי הנותן לה את
טעמה הייחודי .בעלת טעמים חזקים  -לאוהבי גבינות עם
אופי! טעימה לצד יין טוב וכמתאבן.
נמכרת בכיכרות לפי משקל.

יוגורטים

גבינות
ערבה

יוגורט טבעי

גבינה טרייה חצי רכה ,בעלת מליחות מעודנת ,המאופיינת
במגוון עשיר של טעמים.
בזכות מתכון ייחודי אנו מצליחים לייצר גבינה שכמותה אין
לשום מחלבה אחרת.
מעולה כתוספת לסלט ,לפסטה ,בכריכים וכן לבישול ואפייה.
נמכרת בגביע של  200גרם ובאריזה של  2ק“ג.

יוגורט סמיך ועשיר המיוצר מחלב עזים מלא המגיע הישר
מהדיר המקומי .בתהליך הייצור של היוגורט אנו מקפידים
לשמור על איכויות החלב ע"י שימוש בתהליכים פשוטים
ומסורתיים תוך התערבות מינימלית.
נמכר בבקבוקים של  250מ“ל 500 ,מ“ל ו 1-ליטר.

בולגרית

לאסי

גבינה חצי רכה ,מלוחה ופיקנטית ,בעלת טעמים חזקים.
הגבינה עוברת תהליך של יישון במיכלים אטומים עם מי מלח
למשך מספר חודשים ,במהלכם היא מקבלת מגוון עשיר של
טעמים שהולכים ומתחזקים עם הזמן .מצויינת לצד אבטיח
קר ,בסלט ,לבישול ואפייה ,וכן כמאכל בפני עצמה.
נמכרת בגביע של  200גרם ובאריזה של  2ק“ג.

יוגורט מתוק בסגנון הודי
ללאסי ניחוח משכר וטעם אקזוטי והוא מיוצר מחלב עזים מלא
המגיע הישר מהדיר המקומי.
הלאסי מתובל במי וורדים ומומתק בסוכר קנים אורגני.
בתהליך הייצור אנו מקפידים לשמור על איכויות החלב ע"י
שימוש בתהליכים פשוטים ומסורתיים תוך התערבות מינימלית.
נמכר בבקבוקים של  250מ“ל ו 500-מ“ל.

לַ ָ ּב נֶ ה

יוגורט סילאן

הגבינה המוכרת והאהובה :גבינה רכה בסגנון מזרח תיכוני.
חלב העזים מעניק לה טעם ייחודי חמצמץ ועשיר.
נהדרת למריחה או כמטבל.
נמכרת בפונדק נאות סמדר בגביעים של  200גרם,
ובמעדניות מובחרות באריזה של  2ק"ג.

יוגורט סילאן הוא משקה ייחודי המשלב בריאות עם מתיקות מן
הטבע ,ללא תוספת סוכר.
היוגורט מיוצר מחלב עזים מלא המגיע הישר מהדיר המקומי,
והסילאן מופק מזן מג'הול אורגני מובחר הגדל במטעי נאות
סמדר .בתהליך הייצור אנו מקפידים לשמור על איכויות החלב ע"י
שימוש בתהליכים פשוטים ומסורתיים תוך התערבות מינימלית.
נמכר בבקבוקים של  250מ“ל ו 500-מ“ל.

זיתים ושמן זית
מטע הזיתים המקיף את נאות
סמדר הוא המטע הדרומי
ביותר בארץ .העצים גדלים
בתנאי אקלים וקרקע מדבריים
ייחודיים ומטופלים בשיטות
ביו-אורגניות ללא ריסוס וללא
דישון כימי.
הזיתים נכבשים בתהליך
מסורתי ,ללא חומר משמר
ובתוספת תבלינים אורגניים
מגן הירק המקומי.
בבית הבד המקומי נעצר שמן
הזית בכבישה קרה ,באיכות
של כתית מעולה ובחמיצות
של פחות מ .0.8%-השמן
מופק מזני הזיתים הגדלים
במקום :סורי ,נבאלי ,ברנע
ופיקואל ,והוא ארומטי ומעודן.
הזיתים הגדלים בתנאי מדבר
מעניקים לשמן טעם וניחוח
ייחודיים.
השמן כשר למהדרין מן
המהדרין.

שמן זית
עצי הזית בכרמי נאות סמדר מטופלים בשיטות ביו אורגניות ,ללא ריסוס וללא דישון כימי .איכותו וטעמו של השמן הם תוצר של טיפול מסור בעצי
הפרי ,מסיק בשעות הבוקר וכבישה קרה של הפירות הרעננים בבית הבד המקומי .תערובת הזנים  -סורי ,נבאלי ,ברנע ופיקואל  -יוצרת שילוב מאוזן
של טעם פירותי בולט עם מרירות עדינה .מתאים לתיבול ,טיגון ואפייה.
נמכר בבקבוקים של  750מ“ל ו 500-מ“ל ,ובפחים של  750מ“ל 2 ,ליטר ו 5-ליטר.

זיתים וממרח זיתים
עצי הזית בכרמי נאות סמדר מטופלים בשיטות ביו אורגניות ,ללא ריסוס וללא דישון כימי .תנאי האקלים והקרקע המדבריים ותהליך הכבישה
המסורתי מקנים לזיתים את טעמם המיוחד .הזיתים יכולים להיאכל כמות שהם או כתוספת לסלט ירקות .בנוסף יכולים הזיתים להוות תוספת
נפלאה במאפים שונים כמו בורקס או סמבוסק ,פיצה ,פשטידות ,פסטות ועוד.
נמכרים בצנצנות של  400גרם.
הסורי ,זן הגדל בארץ עוד מימי קדם ,ומקורו מאיזור צור .הזית קטן ועסיסי בעל טעם פירותי עז וחריפות מודגשת .הוא נכבש מבוקע וטעמו מריר ועשיר.
הברנע ,זן פרי פיתוח ישראלי .הזית מאורך ובהיר ,פירותי ועדין ,נכבש מבוקע ותיבולו פיקנטי.
הנבאלי ,זן שמקורו מאיזור העיר שכם )נבלוס( ,הוא זית גדול ובשרני בעל חריפות ומרירות מאוזנת .נכבש מבוקע וטעמו פיקנטי-מעודן.
הפיקואל ,זן ספרדי שמקורו בחבל אנדלוסיה ,הוא זית גדול ורך המזכיר בטעמו פרי הדר עם חריפות מעודנת .נכבש מבוקע וטעמו מתקתק ומעודן.
הזית השחור הנכבש מזני הנבאלי והפיקואל .נקטף כשהוא בשל ,גדול ורך ,ונכבש שלם ללא ביקוע .כך הופך צבעו לסגול ייני ,ונשמר טעמו העסיסי של הפרי.

ממרח זיתים פיקנטי
עם שמן זית בכבישה קרה באיכות של כתית מעולה ,ובתוספת תערובת עשירה של עשבי תיבול טריים ולימונים רעננים מגינת הירק של הקיבוץ.

פירות יבשים תמרים ,ענבים ושקדים,
שזיפים משמשים ועוד ,אותם אנו מיבשים
ומעבדים למגוון מוצרים בריאים ,מזינים
וטעימים במיוחד:
לֶ ֶדר שזיף ,ולֶ ֶדר משמש; תמרים מזנים שונים,
שקדים וצימוקים.
חטיפי פירות ואגוזים אורגניים  -מעדן עתיר
אנרגיה ובריאות המיוצר מפירות אורגניים
בשלושה שילובים ייחודיים:
מעדן מדברי תמר ומעדן מדברי תמר-קוקוס,
חטיפים המבוססים על תמר המג'הול המשובח
הגדל במטעי נאות סמדר.
מעדן מדברי שזיף ,חטיף המבוסס על שזיף מזן
המטלי המשובח ומעדן מדברי משמש ,המבוסס
על פרי המשמש הרענן-חמצמץ.
חטיפי האנרגיה עשויים מרכיבים טבעיים בלבד
ומהווים מקור של אנרגיה זמינה לספורטאים
ולמטיילים .החטיפים טבעוניים ,ללא תוספת
סוכר וללא גלוטן.

מעדן מדברי
חטיף אנרגיה עשוי מרכיבים טבעיים בלבד ,מהווה מקור של אנרגיה זמינה לספורטאים ולמטיילים.
החטיף נמכר באריזות בודדות ,ובמארזים של  4או  12חטיפים.

מעדן מדברי תמר

מעדן מדברי משמש

חטיף המבוסס על תמר המג'הול המשובח הגדל במטעי נאות סמדר .מכיל תמרים
וצימוקים העשירים בברזל ובסיבים תזונתיים ,בתוספת אגוזי לוז ,גרעיני חמניה ושומשום
העשירים בחלבון ,ברזל וסידן.

חטיף המבוסס על משמש אורגני העשיר במינרלים וסיבים תזונתיים,
בתוספת צימוקים ,אגוזי לוז ,גרעיני חמניה ושומשום העשירים בחלבון וברזל.
מומתק ברכז תפוחים אורגני ,ללא תוספת סוכר.

מעדן מדברי תמר-קוקוס

מעדן מדברי שזיף

חטיף המבוסס על תמר המג'הול המשובח הגדל במטעי נאות סמדר .מכיל תמרים,
קוקוס וצימוקים אורגניים העשירים בברזל ובסיבים תזונתיים ,בתוספת אגוזי לוז
וגרעיני חמניה העשירים בחלבון ,ברזל וסידן.

חטיף המבוסס על שזיף אורגני מזן המטלי המשובח ,העשיר בנוגדי
חימצון טבעיים וסיבים תזונתיים ,בתוספת אגוזי לוז ,גרעיני חמניה
ושומשום העשירים בחלבון ,ברזל וסידן.
מומתק ברכז תפוחים אורגני ,ללא תוספת סוכר.

פירות יבשים
לדר משמש; לדר שזיף
הלדר מיוצר ממחית פירות אורגניים הנקטפים בשיא בשלותם ,מעובד בשיטות טבעיות
מסורתיות ,ומיובש בשמש המדברית .טעמו עשיר ומיוחד.
לדר המשמש חמצמץ-מתוק ובעל ארומה חזקה .הוא עשיר בויטמין  Aומהווה מקור מצוין
לסידן ,אשלגן וברזל.
לדר השזיף ,טעמו עשיר וצבעו סגול עמוק עם ארומה יינית של שזיף בשל .עשיר בנוגדי
חימצון ומסייע בעיכול.
זהו ממתק טעים ובריא ,אהוב על ילדים ומבוגרים.
נמכר באריזות של  60גרם.

שקדים; צימוקים; צימוקים ושקדים
שקדים  -השמש המדברית מיבשת את השקדים בקליפתם בעודם על העץ .בשילוב עם
תנאי הגידול האורגניים מקבלים השקדים פריכות וטעם קליית שמש .השקד ידוע בסגולותיו
הבריאותיות .הוא מזין מאד ואכילת כמות קטנה ממנו מעניקה תחושת שובע .השקדים
ישפרו כל תבשיל ומאפה בצורתם השלמה או כתושים וטחונים.
צימוקים  -מיוצרים באופן טבעי ומסורתי מזני הענבים האורגניים הגדלים בנאות סמדר.
הענבים פרוסים תחת כיפת השמיים למשך כשלושה שבועות ,ושמש המדבר מעניקה להם
צבע עמוק וטעם עשיר ומתוק.
תערובת שקדים וצימוקים  -מהווה שילוב טעים במיוחד ,עשירה בסיבים תזונתיים,
בויטמינים ובמינרלים.
הצימוקים והשקדים מהווים מקור מצויין לאנרגיה זמינה לספורטאים ולמטיילים.
נמכרים באריזות של  80גרם.

פירות יבשים
תמרים  -מג‘הול; דקל-נור; זהידי; ברהי
תמרים אורגניים הגדלים במטעי נאות סמדר שבדרום הר הנגב בתנאי אקלים וקרקע מדבריים המעניקים להם את טעמם העשיר.
התמר הוא התשובה הבריאה והטבעית לצורך ב“מתוק“ ובפחמימות זמינות .הוא מספק שפע של סיבים תזונתיים המקנים תחושת שובע ,עשיר
במינרלים כאשלגן ומגנזיום ובנוגדי חימצון .הוא משמש הן לבישול והן כחטיף.
המג'הול ,המכונה "מלך התמרים" ,הוא תמר גדול ,בשרני ,מתוק ועסיסי הידוע באיכותו .נמכר באריזות של 110גרם 400 ,גרם ו 5-ק“ג.
הדקל-נור מאורך ודבשי ,טעמו עדין ומתקתק .נמכר באריזות של  400גרם ו 5-ק“ג.
הזהידי זהוב ועגלגל ,וטעמו כטעם זני הבר הגדלים בנאות המדבר .נמכר באריזות של  400גרם ו 5-ק“ג.
הברהי" ,סוכריה מן הטבע"  ,הוא תמר קטן ,עגלגל ודבשי .נמכר באריזות של  400גרם ו 5-ק“ג.

מיצים ונקטרים עצי פרי נשירים כמשמש ,אפרסק ,שזיף ,תפוח ואגס ,מניבים פרי בעל טעם עשיר וארומה חזקה .השמש מעניקה
להם מתיקות רעננה ותנאי הגידול הביו-אורגניים משמרים את ניחוחו וטעמו הייחודי של כל פרי .שלל הפירות האורגניים משמשים להכנת מיצים
ונקטרים בבית הפרי של נאות סמדר .תהליכי הייצור טבעיים והמוצרים אורגניים וכשרים .הם אינם מכילים צבעי מאכל או חומרי טעם ,וצבעם
כצבע הפרי הסחוט .טעמו המקורי של הפרי נשמר בהם ,והעדר תוספות או חומרי שימור מעניק להם רעננות וארומה טבעית .המיצים כולם ללא
תוספת סוכר ,והנקטרים כוללים סדרה של נקטר-ללא-תוספת-סוכר המומתק ברכז תפוחים אורגני.

מיצים ונקטרים
מיץ אשכוליות שטעמו כטעם המיץ שנסחט זה עתה ,מהווה מקור מצויין לויטמין  ; Cמיץ תפוחים לא מסונן הנסחט מזן "ענה" – זן מבכיר בעל
טעם חמצמץ-מתוק; מיץ ענבים הנסחט בייקב המקומי ממגוון זני ענבים; נקטר אפרסק בטעם עדין וניחוח עשיר;
נקטר אגס בטעמו הפריך והעסיסי של אגס טרי; נקטר משמש בטעם חמצמץ-מתוק; נקטר שזיף בעל טעם עשיר וניחוח ייני; נקטר אגס-תפוח
מרווה ומרענן בשילוב טעמים ייחודי; נקטר פירות  -תערובת מרעננת ועשירה המשלבת את טעמם של השזיף ,האפרסק ,התפוח והמשמש;
המיצים ללא תוספת סוכר ,והנקטרים כוללים את סדרת הנקטר-ללא-תוספת-סוכר ,ונמכרים בבקבוקים של  1ליטר ו 330-מ“ל.

נקטר ללא תוספת סוכר

מיצים ללא תוספת סוכר
נקטרים

סילאן מג‘הול מיוצר מתמרים אורגניים
מובחרים הגדלים במטעי נאות סמדר.
הוא מבוסס על הזן המובחר מג‘הול ,בתוספת
הזנים ברהי ,דקל-נור וזהידי ,המעשירים את
טעמו הדבשי.
מיצוי התמרים נעשה בתהליך מוקפד השומר על
הארומות והטעמים הטבעיים של התמר ,ללא
תוספת סוכר וללא חומרים משמרים.
הסילאן הינו תחליף טבעי לסוכר ,עשיר
במינרלים וסיבים תזונתיים ,ומהווה מקור של
אנרגיה זמינה .הוא ממתיק טבעי ,מתאים
לתיבול והעשרת מאכלים ,וכתוספת לעוגות
ולגלידות.

סילאן

מג‘הול המבוסס על זן התמרים מג‘הול  -זן מובחר הגדל במטעי נאות סמדר.
הסילאן נמכר בצנצנות של  710גרם ובבקבוק לחיץ של  400גרם.

קונפיטורות בבית הפרי של נאות סמדר מייצרים קונפיטורות מפרי אורגני מובחר .תהליכי הייצור המסורתים והטבעיים שומרים
על טעמן המתוק-חמצמץ ועל ניחוחן העשיר .הן מומתקות ברכז תפוח אורגני ללא תוספת סוכר וללא חומרי טעם וצבע.

קונפיטורות
קונפיטורת משמש ,מיוצרת ממשמש המבשיל בשיא האביב ומכילה חתיכות פרי שלמות .הקונפיטורה בעלת צבע כתום עז ,טעם חמצמץ-מתוק
וארומה עדינה של משמש טרי.
קונפיטורת שזיף ,מיוצרת משזיף הנקטף בשלהי האביב .בעונה זו מעניקה השמש החזקה לפרי מתיקות עזה של בשלות .הקונפיטורה מכילה
חתיכות פרי שלמות ,בעלת צבע סגול ייני ,טעם חמצמץ-מתוק וארומה עדינה של שזיף טרי.
קונפיטורת אגס-תפוח ,תערובת מרעננת ועשירה המשלבת את העסיסיות והפריכות של האגס עם הרעננות המתקתקה-חמצמצה של התפוח.
הקונפיטורות נמכרות בצנצנות של  250גרם.

יינות

יקב נאות סמדר הוא
יקב בוטיק המייצר מגוון יינות
אורגניים אדומים ,לבנים ומתוקים.
היינות מופקים מענבים הגדלים
בכרם היין המקומי ,הכרם הדרומי
ביותר בישראל.
תנאי הגידול הביו-אורגניים ,ללא
ריסוס וללא דישון כימי ,בשילוב
עם תנאי האקלים המדברי -
הבדלי טמפרטורה קיצוניים בין
יום ללילה ,מיעוט משקעים
וקרקע מלוחה  -מניבים ענבים
בעלי טעם עשיר וייחודי ,וידועים
בהשפעתם המיטיבה על היין.
בכרם מטופחים הזנים שיראז,
סוביניון בלאן ומוסקט קנלי.
היינות מופקים בתהליך אורגני
קפדני על פי התקן האורגני
הישראלי והאירופי.
גישתם של הייננים רעננה
ומשלבת ידע קיים עם תעוזה
לנסות ולחדש.

יינות
סוביניון בלאן SAUVIGNON BLANC
יין לבן יבש .צבעו כעין הזהב הבהיר.
השפעת המדבר ניכרת בטעמים הייחודיים ובארומות
של פירות טרופיים כמו אננס ,מנגו וליצ‘י.
מומלץ להגיש בטמפ‘ של  6-8ocליד מנות דגים ,פסטה
וגבינות.

סיגל SIGAL
יין מוסקט לבן חצי יבש .צבעו כצבע קש בהיר וטעמו
רענן וקל עם ארומה פירותית מאד בעלת איפיונים
טרופיים :אננס וליצ‘י ,על רקע מוסקט עדין.
oc
מומלץ להגיש בטמפ‘ של  6-8בליווי ארוחות קלות,
פסטה וגבינות ,או סתם לערב של אהבה.

רוזה ROSÉ
יין שהופק מענבי שיראז ומוסקט אורגניים.
השרייה מינימלית של היין בקליפות הענב הקנתה לו
צבע ורדרד ,צלול ומבריק עם טעמים של פירותיות
מודגשת ורעננות מאוזנת.
oc
מומלץ להגיש בטמפ' של .6-8

שיראז קברנה SHIRAZ CABARNET
יין אדום יבש שהופק מענבי שיראז ) (70%וקברנה )(30%
אורגניים .התססת התירוש נעשתה ע“י שמרי בר הנמצאים
באופן טבעי על קליפות הענבים.
היין יושן במשך  24חודשים בחביות עץ אלון צרפתי ,ובסופם
התקבל יין עז ועוצמתי המשקף את תנאי המדבר הקיצוניים.
צבעו אדום בורדו צפוף עם גוון סגול בולט .ארומה עשירה
ומרוכזת של פטל שחור ועץ אלון ,וניל ,מנטה ,שוקולד,
תאנים ותמרים מיובשים ,ומתקתקות עדינה של גרגרי יער.
הטעם אלגנטי ותיבולי עם רעננות מודגשת ועפיצות נעימה.
הסיומת פירותית וארוכה .מומלץ לארוחה ים תיכונית ,למנות
בשר קלות ולגבינות קשות.
ניתן לשתייה היום או ליישון ארוך בבקבוק.
מומלץ להגיש בטמפ‘ של .16-18oc

יינות קינוח
גם לאחר פתיחת הבקבוק יכולים היינות להישמר זמן רב

מוסקט MUSCAT
יין קינוח מתוק .הענבים שנבצרו בשיא
הבשלתם ) (late harvestהפכו ליין עשיר
וריחני עם טעמים של פירות טרופיים :ליצ‘י,
אננס וקיווי.
צבעו צהבהב ,גופו מלא ומאוזן וטעמו
מתמשך ומענג.
oc
מומלץ להגיש בטמפ‘ של .6-8

יין בסגנון פורט PORT style wine
יין אדום מתוק מענבי שיראז שנבצרו בשיא
הבשלתם ).(late harvest
היין יושן במשך לפחות  12חודשים בחביות עץ
אלון צרפתי ,ולו טעמים עזים של דובדבנים
ושזיפים.
יין שכולו עונג ושירה...

מוסקט שמש MUSCAT Dessert Sun Wine
יין קינוח מתוק המופק מענבי מוסקט קנלי .דרך
הכנתו של היין ייחודית ליקב נאות סמדר :לאחר
עצירת התסיסה נחשף היין לשמש המדברית
למשך  4-6חודשים במיכלי זכוכית ,תהליך
המקנה לו טעמים וארומות לא שגרתיים.
צבעו זהב עמוק עם ארומות של ורדים ,מלון
בשל ודבש.
גופו מלא ומאוזן וטעמו מתמשך ומענג.
oc
מומלץ להגיש בטמפ‘ של .6-8

סמדר ) SEMADARאפרטיף או דיז‘סטיף(
משקה איכותי ,פרי שיתוף פעולה בין יקב נאות
סמדר לגן התבלינים האורגני והמדבר המקיף סביב.
המשקה עשוי מענבי שיראז ומ 22-מינים של צמחי
תבלין ובושם שהושרו ביין הפורט .ביניהם עלי
מרווה וקורנית ,אזוב ,שיבא ,גרניום ,ער-אציל ופרחי
יסמין ולוונדר .פירות צרי-הגלעד הנחשב כצמח
ממנו הופק בושם האפרסמון התנ“כי ,וכוכב ריחני
שנאסף בוואדיות המדבר.
המשקה ייחודי ,עשיר ומרגש .מומלץ לשתות אותו
צונן ,בכמות קטנה ובאיטיות ,בכדי לחוש בעושר
הריחות והטעמים ובהשפעתם על הגוף והנשמה.

