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טעמו כטעם וואסבי עדין. מתאים 
למאכלים אסייתים, בסושי ומוקפץ

שבעה סוגים שונים של מיקרו, 
ארוזים בערכה שימושית ונגישה, 
המאפשרת שימוש יומיומי ומגוון.

טעמו כטעם וואסבי עדין. מתאים 
למאכלים אסייתים, בסושי ומוקפץ

מרקמם העדין של הגבעולים והעלים 
הצעירים וטעם הפטרוזיליה העז הופך 

אותם למוצר מועדף על פני הפטרוזיליה 
הרגילה עבור סנדוויצ'ים וסלטים טריים.

טעם וארומה מרוכזת של בזיל משמש 
כעשב תיבול למנות איטלקיות, פסטות, 

סלט קפרזה עם עגבניות ומוצרלה. 
משמש גם להכנת רוטב פסטו

וכתוספת למאפים. 

סוג של צנון צבעוני ויפה!
טעמו חזק ומרוכז, מתאים לקישוט

לצד דגים ובשר

עלים אדומים ויפים מגיעים אלינו 
מהמטבח היפני . מתאים בקישוט ובסיס 

לסושי וסאשימי

עלים קטנים ועדינים עם טעם ים תיכוני 
עשיר ומגוון. מצוין עם מנות עוף, פסטה, 

מרקים ותבשילים.
ניתן להשתמש בו במלואו, אין צורך 

להפריד את הגבעול מהעלים.

טעמו של המיקרו צנונית חריף, ומרקמם 
בשרני. העלעלים מצוינים כתוספת לסלט, 

לכריכים, לצד סושי, שסימי ומנות מרק.

טעם פלפלי עדין וחריף כאחד.
מצויין לפיצות שנאפו בטאבון,

פסטות טריות עם שמן זית ופרמז'ן

עלים בצבע ירוק חזק ויפה, טעמו חזק 
וחריף של חרדל, מתאים על מנות בקר 

קר, סלטים, כריכים
וכתחליף לחרדל התעשייתי

נבטי חמנייה ירוקים עשירים מאוד 
במינרלים כגון ברזל, אבץ, מגנזיום 

ומכילים מגוון גדול של ויטמינים, נוגדי 
חימצון, אנזימי עיכול, כלורופיל ועוד

בעל טעם מתוק ורענן כטעמה של אפונת 
הגינה. מיקרו אפונה משמשת כמרכיב 
עיקרי בשיק בריאות, כאשר המתיקות 

הטבעית שלה מייתרת את הצורך להוסיף 
ממתיקים אחרים. שילובה בסלט ירוק 
יעשיר את הטעם וישדרג את המראה. 

טעמו ניאטרלי, דומה לכרוב.
הפאק צ'וי מתאים למוקפצים,

מרקים, וסלטים.

הבריא והמזין מבין כל עלי המיקרו!
לברוקולי טעם עדין, עשבוני. אפשר להוסיף 
אותו בכמות נדיבה לשייק פירות, כתחליף 
לחסה בכריכים או כתוספת לסלטים טריים.

פיצלפת


