אנחנו מגדלים שיבולת שועל בשדות
האורגניים

(תרתי

שלנו,

משמע)

ללא דישון או ריסוס – רק קומפוסט

מעל עלים

עלה

עשיר בלבד ,תוצרת בית .הקציר הוא
ידני,

שלהי אביב

בדיוק

ומתבצע

במועד

המתאים.

מאי  ,7102ניסן-סיון תשע"ז
עולש
שלום שלום!

בעונה זו אנחנו אוספים גם את שני

חזרנו ...כיף לחזור!

מיני העולש שאנחנו מגדלים:
לפניכם גיליון שלהי-אביב של "עלה

העולש המקומי  -עולש מצוי -

מעל-עלים" ,ובו מגוון של צמחים

 ,Cichorium pulinumוהעולש התרבותי

ומוצרים ירוקים.

Cichorium intybus -

בעוד אנחנו עסוקים בזריעה ,הנבטה
ושתילה ,הצמחים בשדותינו עולים
רבים מהצמחים כבר

ופורחים.

נקצרו בקציר אביבי ראשון.
שבולת שועל
אחד

המינים

שהגיעו

החשובים

לקציר כבר בערב חג הפסח ,הוא
שיבולת

השועל,

sativa

.Avena

בשימושו

ההרבלי,

הצמח

מוערך

מאוד

טוני

כצמח

למערכת

העצבים.

הירוקים

קצרנו

((tonic
את
עוד

חזק
העלים

בתחילת

החורף .מועד הקציר הראוי ביותר
לפירות צמח זה הוא מועד הבשלת
החלב.
ב"חלב",

במועד

זה

מיץ

לבן

ניתן

להבחין

הנסחט

מן

השבלים המבשילות .ה"חלב" מכיל
את תכולת הזרעים העתידית ,עשיר
בחלבון,

במינרלים

ובוויטמינים.

העולש

הוא

צמח

מריר

בעל

שימושים טובים רבים ,בעיקר בהקשר
למערכת העיכול .על שימושיו ,ראו
עוד:

http://www.al-

alim.co.il/mina.asp?alal=569&cont=101
3&curr_page=1093
גם תרופה וגם יפה
בין שלל סוגי העלים והשורשים
העולים אלינו מן השדה בעונה זו,
גם מגוון מדהים של פרחים.
 שלא נקטוף?? ברור שכן!אנחנו נענים לאתגר ,ומוסיפים

עתה ,לאחר קציר השבלים וייבושן,

לרשימת מוצרי "על עלים" גם את

ניתן להכין את התערובת הייחודית

מוצרי הפרחים שלנו .קישוט לכל

של עלי שיבולת השועל עם העלים,

חליטה ,הקפצה לכל מוצר! כתבו

וגם להוסיף צמחים מרגיעים או

אלינו ,ונשלח אליכם את רשימת

סטימולנטים

(ממריצים),

ההתוויה הנדרשת.

על

פי

מוצרי הפרחים של "על עלים" (ראו
מסגרת).

לקבלת עדכונים במייל מ"על עלים" ,הירשמו:

עוד על הכורכומין

http://www.al-alim.co.il/register.asp

מאמרים ומחקרים חדשים על
הכורכומין מתפרסמים בספרות
העולמית ,בקצב של עשרות
מחקרים מדי שבוע .מהי השורה
התחתונה? אין עדין ...אבל אין
ספק ששורש כורכום ותמציותיו הם
במרכז ההתעניינות של הרפואה
המשלימה" .על עלים" מציעה כמה
אפשרויות בצריכת כורכום:

הפתיעו חברים ואורחים ,עם חליטות הפרחים
של "על עלים"
אנחנו מציעים מגוון של חליטות מעניינות
מפרחים:
פרחי ורדים -שלל צבעים

 .0ליצרנים – תמצית הכורכומין
 ,59%המיוצרת בטכנולוגיה
מודרנית ובמפעל מצטיין
בסוגו.
 .7כמוסות כורכום ,המכילות
כורכומין טהור בכמות של
מ"ג לכמוסה ,ועוד רכיבים
המסייעים לקליטה וספיגה.
.3

כורכום באבקה ,או בגריסה-

חרצית לבנה  /חרצית צהובה
ציפורני חתול כתומות
גרניום לימוני – ורוד זוהר
ציפורן ננסי במגוון צבעים ,לבנדר ועוד...
להזמנת רשימת הפרחים ,כתבו לשירות
הלקוחות שלנו:
alalim@al-alim.co.il

התבלין המוכר ,בטחינה או
בגריסה שנעשתה בסמוך
להזמנתכם ,כדי להפחית נזקי
חמצון וקלקול.
 .4כורכום טרי ואורגני – אחד

מבצעים ,מבצעים...
מבצעים ב"על עלים"

ממוצרי הדגל על "על עלים",

מוגבל ל  5ק"ג ללקוח ,בקניה חודשית

זמין בעונת החורף והאביב,

מורינגה 41+
עשב לימון אורגני 31+
אכירנטס ( )NIU XIאורגני 21+
נפטה עלים אורגני 31+
גוטו קולה עלים ללא חומרי הדברה 21+
פיגם עלים אורגני 31+

וניתן לשימור לכל השנה.

מאקה אבקה 41+
פרטים בשירות לקוחות,
alalim@al-alim.co.il



הכירו :גבעולי עשב לימון (לימונית)



מה עושים עם גבעולי לימונית?

רוצים עוד משהו מתוק מ"על עלים"?
דבש דבורים איכותי וטהור ,מפרחי בר ומצמחי מרפא,
המיוצר בשדות מושב ציפורי והסביבה .הדבש מיוצר ללא
עלים"
מצוות "על
סוכר ,וללא חימום!
תוספת
דבש קרוש לא מחומם לפי בחירתך ,באריזת  0.5או  +ק"ג.

טעם מדהים בתה ,במרק ,לתבשילי דגים ועוף....
מי שלא ניסה  -לא יודע!

אריזות חדשות ב"על עלים"!!

לעשב לימון מייחסים את סגולות כצמח נוגד
פטריות ,נוגד סרטן ,טוב לטיפול בשיעול ובליחה.

עיל"ם – העמותה הישראלית לצמחי מרפא

**עיל"ם מתחדשת! ** עקבו אחר הפרסומים**
הצטרפו לחברי העמותה וקחו חלק בפעילות!

נעים להכיר  -השקיות החדשות של על עלים.
תוכלו לפגוש אותן בחנויות הטבע ,ובחנות שלנו
בציפורי.
מוזמנים להתחדש איתנו!

אם אתם עובדים בתחום ,וגם אם אתם "סתם"
מתעניינים בצמחים ,זו העמותה שלכם! להרשמה,
צלצלו למזכירת עיל"ם .050-5259+05

על עלים  -מרכז לצמחי מרפא בע"מ
ת"ד  49מושב ציפורי ,ד"נ המוביל +19+0
טל ,04-5454646 .פקס 04-545+525
על עלים גם בפייסבוק

© כל הזכויות שמורות לעל עלים בע"מ .אין להשתמש בטקסט או תמונה
ללא רשות בכתב.

