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צלחות הזכוכית 
החזקות בעולם
כל כך חזקות שקשה לשבור אותן!

קולקציה חדשה 
2016 לשנת 

אינן נשרטות
ושומרות על ברק לאורך שנים

נשברה הצלחת?
שנת אחריות ע”י היבואן

בסטייל לאירוח  וטיפים  שפים  מתכוני  חדשים,  דגמים   –  2016 לשנת  שקל  מבית  אירוח  קטלוג 



00NWinter Frost White
 עיקרית, ראשונה, בול למרק, מרק מסורתי, צלחת פסטה, עוגה, לפתנית, 
 קערת אורז נמוכה, קערת אורז, מטבלים שטוחה, קערת מטבלים קטנה, 

קערת מטבלים בינונית, קערת מטבלים גדולה, קערת סלט, קערת סלט גדולה, 
מגש אובלי, צלחת מחולקת

100Dazzling Whiteעיקרית, ראשונה, בול למרק, מרק מסורתי, פסטה גורמה, עוגה
400Pure Whiteעיקרית, ראשונה, בול למרק, עוגה, לפתנית, קערת סלט מרובעת, מגש מאורך

P800 מ”ל, 1.2 ל’, 2.2 ל’, 3.2 ל’. הסירים מגיעים באריזת שי וכוללים מכסה זכוכיתסירים עגולים
A700 מ”ל, 1 ל’, 1.5 ל’, 2 ל’, 3 ל’, 5 ל’. הסירים כוללים מכסה זכוכיתסירים מרובעים

100 Dazzling White 
Impressions

100 Dazzling White 
צלחת פסטה גורמה

00N Winter Frost White
Livingware

00N Winter Frost White
Livingware

400 Pure White
SQUARE

23

פסטה בעבודת יד / שי-לי ליפא
 חומרים ל- 450 גרם )4-6 מנות(:

2 כוסות + כף גדושה )300 גרם( קמח רגיל
½ כפית מלח

3 ביצים

מכינים את הבצק לפסטה: מערבבים 
קמח ומלח בקערה. יוצרים גומה במרכז 
ושוברים פנימה את הביצים. טורפים את 

הביצים ומתחילים לערבב פנימה את 
הקמח בהדרגתיות עד שנוצר בצק רך.
מוציאים את הבצק מהקערה למשטח 

נקי ולשים היטב בידיים, תוך כדי תנועות 
קיפול. הבצק הרך יהפוך בהדרגה ליותר 
קשה. חותכים את הבצק כדי לראות אם 

יש בועות אוויר. במידה ויש ממשיכים ללוש 
עוד קצת.

 עוטפים בניילון נצמד ומניחים לבצק 
ל- 30 דקות. אפשר להכין מראש ולשמור 

במקרר עד 24 שעות. אם שומרים במקרר 
יש להוציא את הבצק מהמקרר כחצי שעה 

לפני כדי שיגיע לטמפ’ החדר.
מכינים את הפסטה: חותכים את הבצק 

לארבעה חלקים. מרדדים כל חלק במכונת 
פסטה לעלה דק. מעבירים את העלה 

במכונה לחיתוך ספגטי. מניחים בתבנית 
מקומחת.

מבשלים את הפסטה: מרתיחים מי מלח 
בסיר גדול. מוסיפים את הפסטה ומבשלים 

 2-3 דקות לדרגת אל-דנטה.
*פסטה תוצרת בית מתבשלת במהירות.
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צילום: אפיק גבאי

6 True Blue
Livingware

82 Aqua Tiles
Livingware

80 South Beach
Livingware

5Old Town Blue ,עיקרית, ראשונה, בול למרק, מרק מסורתי, עוגה, לפתנית, קערת אורז 
קערת מטבלים גדולה, קערת סלט, מגש אובלי

6True Blueעיקרית, ראשונה, בול למרק, עוגה
80South Beachעיקרית, ראשונה, בול למרק, עוגה
82Aqua Tilesעיקרית, ראשונה, בול למרק, עוגה
2Blue Cornflower1 ל’, 1.5 ל’, 2 ל’, 3 ל’, 5 ל’. הסירים כוללים מכסה זכוכית

84 Ocean Blues 
Livingware

5 Old Town Blue
Livingware195 Provincial Blue

Livingware

2 Blue Cornflower
סירים מרובעים

5



19 Jett Blue
Livingware

192 Folk Stitch
Livingware

84 Ocean Blues 
Livingware

19Jett Blueעיקרית, ראשונה, בול למרק, עוגה
84Ocean Bluesעיקרית, ראשונה, בול למרק, עוגה

192Folk Stitchעיקרית, ראשונה, בול למרק, פסטה גורמה

195Provincial Blue ,עיקרית, ראשונה, בול למרק, מרק מסורתי, עוגה, לפתנית, קערת מטבלים גדולה 
קערת סלט, מגש אובלי

283Country Cottage ,עיקרית, ראשונה, בול למרק, מרק מסורתי, עוגה, לפתנית, קערת אורז 
קערת מטבלים קטנה, קערת סלט, מגש אובלי

284Friendship ,עיקרית, ראשונה, בול למרק, מרק מסורתי, עוגה, לפתנית, קערת אורז 
קערת מטבלים קטנה, קערת סלט, מגש אובלי

82 Aqua Tiles
Livingware

195 Provincial Blue
Livingware

283 Country Cottage 
Livingware

284 Friendship 
Livingware

67



49 City Block
Livingware

25 Garden Getaway
Livingware

401 Simple Lines 
SQUARE

413 Simple Sketch 
SQUARE

16 Onyx Black
Livingware

27 Urban Black
Livingware

200 Faenza
 Impressions

89

430 Timber Shadows 
SQUARE

16Onyx Blackעיקרית, ראשונה, בול למרק, עוגה
25Garden Getawayעיקרית, ראשונה, בול למרק
27Urban Blackעיקרית, ראשונה, בול למרק, עוגה
49City Blockעיקרית, ראשונה, בול למרק, עוגה

200Faenzaעיקרית, ראשונה, בול למרק
401Simple Linesעיקרית, ראשונה, בול למרק
413Simple Sketchעיקרית, ראשונה, בול למרק



354 Organic Recipe
Premium

374 Organic Recipe Square
Premium

356 Easy Weekend
Premium

376 Easy Weekend Square
Premium

356Easy Weekend
 עיקרית, ראשונה, בול למרק, צלחת פסטה, עוגה, לפתנית, קערת אורז, 

 מ טבלים שטוחה, קערת מטבלים קטנה, קערת מטבלים בינונית, קערת סלט, 
מגש אובלי קטן, מגש אובלי, צלחת מחולקת, צלחת מחולקת קטנה

376Easy Weekend Squareעיקרית, ראשונה, בול למרק, עוגה, לפתנית

נגיסי תירס ועוף / שי-לי ליפא
 חומרים לכ- 20 נגיסים:

2 כוסות גרגרי תירס קפואים
½ חבילה )400 גרם( שניצל עוף חתוך 

לנתחים בגודל 4*3 ס”מ
2 ביצים

 כוס פירורי לחם
2 כפות רוטב סויה

½ כפית פפריקה מתוקה
מלח

פלפל שחור גרוס
לציפוי:

1 כוס פירורי לחם
¼ כפית מלח

לטיגון: שמן חמניות או תירס
חולטים את התירס: מרתיחים מי מלח 

בסיר גדול. מוסיפים את הכרובית וחולטים 
כ- 3 דקות עד שהתירס רך. מעבירים 

למסננת ומצננים כ- 10 דקות.
מכינים את הנגיסים: מעבירים ½ מכמות 

התירס החלוט למעבד מזון )את שאר 
הגרגרים שומרים שלמים(. מוסיפים עוף, 
ביצים, פירורי לחם ורוטב סויה, מתבלים 

בפפריקה, מלח, פלפל ומערבלים למחית 
גסה.

מעבירים את התערובת לקערה ומוסיפים 
את גרגרי התירס ששמרנו שלמים. 

מערבבים היטב.
מטגנים קציצה קטנטנה כדי לבדוק תיבול.

מצפים: מערבבים פירורי לחם ומלח 
בקערה. בעזרת ידיים מעט רטובות יוצרים 

מהתערובת נאגטס פחוסים ומצפים 
בפירורי לחם מכל הצדדים.

מטגנים: יוצקים למחבת טפלון שמן זית 
בגובה ½ ס”מ ומחממים על להבה בינונית.

מטגנים את הנאגטס 2-3 דקות מכל צד 
עד שהם זהובים. מוציאים לצלחת מרופדת 

בנייר סופג.
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קציצות ברוקולי / ברק יחזקאלי
מצרכים:  ½ ק”ג ברוקולי 

2 בצל לבן 
1 שן שום

2 פרוסות לחם אחיד )ללא הקשה( רטובות וסחוטות
100 גרם טחינה גולמית

1 ביצה
 מלח 

פלפל שחור גרוס
אופן הכנה: פורסים וחולטים את הברוקולי בסיר עם מים רותחים 

למשך 8-10 דקות.
קוצצים ברוקולי, בצל לבן ושן שום ומעבירים לקערה.

 מפוררים פנימה את פרוסות הלחם, מוסיפים ביצה ומתבלים.
לשים היטב לתערובת אחידה ויוצרים קציצות.

ניתן לטגן בשמן זית על להבה בינונית או לאפות בתנור בחום של 180 
מעלות עד הזהבה.

354Organic Recipe ,עיקרית, ראשונה, בול למרק, צלחת פסטה, עוגה, לפתנית, קערת אורז 
קערת סלט, מגש אובלי קטן, מגש אובלי, צלחת מחולקת, צלחת מחולקת קטנה

374Organic Recipe Squareעיקרית, ראשונה, בול למרק, עוגה, לפתנית



210 Splendor Round 
Impressions

61 Mystic Gray
Livingware

62 Savvy Shades Grey
Impressions

410 Splendor Square
SQUARE

61Mystic Grayעיקרית, ראשונה, בול למרק, עוגה
62Savvy Shades Greyעיקרית, ראשונה, בול למרק

210Splendor Roundעיקרית, ראשונה, בול למרק, קערת סלט, מגש אובלי
407Sand and Skyעיקרית, ראשונה, בול למרק
410Splendor Squareעיקרית, ראשונה, בול למרק
430Timber Shadowsעיקרית, ראשונה, בול למרק

430 Timber Shadows 
SQUARE

407 Sand and Sky 
SQUARE

61 Mystic Gray
Livingware

1213



48 Bandhani
Livingware

414 Hanami Garden
SQUARE

13 Ruby Red
Livingware

406 Fine Lines 
SQUARE

42 Spring Pink
Livingware

13 Ruby Red
Livingware

48 Bandhani
Livingware

38 Memphis
Livingware

42Spring Pink ,עיקרית, ראשונה, בול למרק, לפתנית, קערת אורז, קערת מטבלים קטנה 
קערת סלט, מגש אובלי

414 Hanami Gardenעיקרית, ראשונה, בול למרק

טיפים לברביקיו בסטייל
קבלו את פני האורחים עם קוקטייל 	 

מתאים.
הוסיפו מלח על האוכל ברגע האחרון 	 

ולא במרינדה המוכנה מראש.
הגישו בצלחות קלות ודקות להגשה 	 

ופינוי פשוטים ללא מאמץ.
התאימו את המפה, המפיות והסכו”ם 	 

לשולחן להשלמת האווירה.

1415

13Ruby Redעיקרית, ראשונה, בול למרק, עוגה
38Memphisעיקרית, ראשונה, בול למרק, עוגה, קערת אורז
48Bandhaniעיקרית, ראשונה, בול למרק, עוגה

406Fine Linesעיקרית, ראשונה, בול למרק



DIY שולחן אירוח
ראנר: שארית מכפלת מוילון

צלחות: מנה עיקרית מדגם Urban Black, צלחת עוגה 
Onyx Black מדגם

Salvinelli זהב מבית PVD במעטפת Galileo סכו”ם: דגם
NUDE כוסות: שתייה קלה ויין לבן מבית

 מרכז שולחן: גוף גיאומטרי משיפודי עץ בעבודת יד,
מחזיקי נרות דמוי בטון וצמחי אוויר

Peugeot שחור/לבן מבית Paris מטחנות: דגם

1617
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16 Onyx Black
Livingware
27 Urban Black
Livingware



416 Midnight Garden 
SQUARE

90 Tree Bird 
Livingware

92 Sand Sketch
Livingware

92 Sand Sketch 
Livingware

35 Geometric
Livingware

35Geometricעיקרית, ראשונה, בול למרק, עוגה, לפתנית

90Tree Bird ,עיקרית, ראשונה, בול למרק, עוגה, לפתנית, קערת אורז, קערת מטבלים קטנה 
קערת סלט, מגש אובלי 

92Sand Sketch ,עיקרית, ראשונה, בול למרק, מרק מסורתי, פסטה גורמה, עוגה, קערת אורז 
קערת מטבלים גדולה, קערת סלט, מגש אובלי

416Midnight Gardenעיקרית, ראשונה, בול למרק

18



370 Frost Square
Premium

350 Frost
Premium

372 Snow Square
Premium

352 Snow
Premium

350Frost ,עיקרית, ראשונה, בול למרק, עוגה, לפתנית, קערת אורז, קערת סלט 
קערת סלט גדולה, מגש אובלי

370Frost Squareעיקרית, ראשונה, בול למרק, עוגה
סירים: 700 מ”ל, 1.5 ל’, 2 ל’, 3 ל’, 5 ל’. הסירים כוללים מכסה זכוכית

352Snow ,עיקרית, ראשונה, בול למרק, עוגה, לפתנית, קערת אורז, קערת סלט 
קערת סלט גדולה, מגש אובלי

372Snow Squareעיקרית, ראשונה, בול למרק, עוגה

2021

צילום ועריכה: הגרפיק סטודיו

 Paris U’select מטחנת פלפל* 
בצבע לבן, מבית פיג’ו



53Enhancementsעיקרית, ראשונה, בול למרק, צלחת פסטה, קערת סלט, מגש אובלי
60White Flowerעיקרית, ראשונה, בול למרק

310Cherishעיקרית, ראשונה, בול למרק, עוגה, קערת סלט, מגש מאורך
311Sweptעיקרית, ראשונה, בול למרק, פסטה גורמה
312Bella Faenzaעיקרית, ראשונה, בול למרק

53 Enhancements 
Impressions

60 White Flower 
Impressions

311 Swept 
SQUARE

312 Bella Faenza 
Impressions

312 Bella Faenza 
Impressions

310 Cherish
Boutique 

240 Emma Jane 
Impressions

2223



333Irisעיקרית, ראשונה, בול למרק, קערת סלט, מגש אובלי
404Kobeעיקרית, ראשונה, בול למרק

405Shadow Irisעיקרית, ראשונה, בול למרק
סירים: 700 מ”ל, 1 ל’, 1.5 ל’, 2 ל’, 3 ל’, 5 ל’. הסירים כוללים מכסה זכוכית

411Jacarandaעיקרית, ראשונה, בול למרק

411 Jacaranda 
SQUARE

404 Kobe 
SQUARE

405 Shadow Iris 
SQUARE

405 Shadow Iris 
סירים מרובעים

333 Iris  
Impressions

00T Sandstone
Beige

Beige

Collection

33 Blueberry
Beige

382 Mirage
Beige

36 Whisper
Beige

00TSandstone עיקרית, ראשונה, בול למרק, עוגה, קערת אורז, קערת סלט, קערת סלט גדולה
33Blueberryעיקרית, ראשונה, בול למרק
36Whisperעיקרית, ראשונה, בול למרק, קערת סלט

382Mirageעיקרית, ראשונה, בול למרק

2425



41 Floral Fantasy
Livingware

240 Emma Jane 
Impressions

117 Enchanted 
Impressions

41Floral Fantasy ,עיקרית, ראשונה, בול למרק, מרק מסורתי, עוגה, לפתנית, קערת אורז 
קערת מטבלים קטנה, קערת סלט, מגש אובלי

117Enchantedעיקרית, ראשונה, בול למרק
240Emma Janeעיקרית, ראשונה, בול למרק

354 Organic Recipe
Premium

47 Secret Garden 
Livingware

47 Secret Garden 
Livingwareטיפים לאירוח בגינה

שלבו שני דגמים שונים של 	 
צלחות למראה שיקי ומעניין.

השתמשו בצלחות עמידות, 	 
חזקות ודקות לשינוע קל אל 

הגינה.
השתמשו בסכו”ם איכותי למראה 	 

חגיגי ולא מתפשר.
הגישו יין בכוסות מתאימות, 	 

לאווירה חמימה ונעימה.
עצבו בעזרת קישוטי נייר ותאורה 	 

רכה לאווירה רומנטית.

2627
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279 Rosemarie 
Livingware

43 Neo Leaf 
Livingware

68 Apricot Grove 
Livingware

47 Secret Garden 
Livingware

46 Garden Sketch Bands 
Livingware

246 Garden Sketch 
Impressions

505 Callaway 
Impressions

43Neo Leaf ,עיקרית, ראשונה, בול למרק, מרק מסורתי, לפתנית, קערת אורז 
קערת מטבלים קטנה, קערת סלט, מגש אובלי

46Garden Sketch 
Bandsעיקרית, ראשונה, בול למרק

47Secret Garden ,עיקרית, ראשונה, בול למרק, עוגה, לפתנית, קערת מטבלים קטנה, קערת מטבלים גדולה
קערת סלט, סירים: 1.5 ל’, 2 ל’, 3 ל’, 5 ל’. הסירים כוללים מכסה זכוכית

68Apricot Groveעיקרית, ראשונה, בול למרק, מרק מסורתי, עוגה, לפתנית, קערת סלט, מגש אובלי
246Garden Sketchעיקרית, ראשונה, בול למרק
279Rosemarieעיקרית, ראשונה, בול למרק, מרק מסורתי, עוגה, לפתנית, קערת סלט, מגש אובלי
505Callawayעיקרית, ראשונה, בול למרק, צלחת פסטה, קערת אורז, קערת סלט, מגש אובלי
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מס’ עמודסדרהשם דגםמס’ דגם
000Nווינטר פרוסט וויטWinter Frost WhiteLivingware3

00Tסנדסטון SandstoneBeige25
Old Town BlueLivingware4אולד טאון בלו5
True BlueLivingware4טרו בלו6

Ruby RedLivingware15רובי רד13
Onyx BlackLivingware8אוניקס בלאק16
Jett BlueLivingware7ג'ט בלו19
Garden GetawayLivingware8גרדן גטאווי25
Urban BlackLivingware8אורבן בלאק27
BlueberryBeige25בלוברי33
GeometricLivingware18ג'יאומטריק35
WhisperBeige25וויספר36
MemphisLivingware15ממפיס38
Floral FantasyLivingware27פלורל פנטזי41
Spring PinkLivingware14ספרינג פינק42
Neo LeafLivingware28ניאו ליף43
Garden Sketch BandsLivingware29גרדן סקץ' בנדס46
Secret GardenLivingware29סיקרט גרדן47
BandhaniLivingware15בנדני48
City BlockLivingware8סיטי בלוק49
EnhancementsImpressions22אנהנסמנט53
White FlowerImpressions22וויט פלאור60
Mystic GrayLivingware13מיסטיק גריי61
Savvy Shades GreyImpressions13סווי שיידס גריי62
Apricot GroveLivingware28אפריקוט גרוב68
South BeachLivingware4סאוט ביץ'80
Aqua TilesLivingware4אקווה טיילס82
Ocean BluesLivingware7אושן בלוס84
Tree BirdLivingware18טרי בירד90
Sand SketchLivingware18סנד סקץ'92

Dazzling WhiteImpressions3דזלינג וויט100100
EnchantedImpressions27אנצ'נטד117
Folk StitchLivingware7פולק סטיץ'192
Provincial BlueLivingware6פרובינסיאל בלו195

Splendor RoundImpressions13ספלנדור עגול200210
Emma JaneImpressions27אמה ג'יין240
Garden SketchImpressions29גרדן סקץ'246
RosemarieLivingware28רוזמרי279
Country CottageLivingware6קאנטרי קוטג'283
FriendshipLivingware6פרינדשיפ284

CherishBoutique22צ'ריש300310
SweptSQUARE23סוופט311
Bella FaenzaImpressions23בלה פאנזה312
IrisImpressions24אירוסים333
FrostPremium20פרוסט350
SnowPremium21סנואו352
Organic RecipePremium10אורגניק רספי354
Easy WeekendPremium11איזי וויקאנד356
Frost SQUAREPremium20פרוסט מרובע370
Snow SQUAREPremium21סנואו מרובע372
Organic Recipe SQUAREPremium10אורגניק רספי מרובע374
Easy Weekend SQUAREPremium11איזי וויקאנד מרובע376
MirageBeige25מיראג'382

Pure WhiteSQUARE3פיור וויט400400
Simple LinesSQUARE8סימפל ליינס401
KobeSQUARE24קוב404
Shadow IrisSQUARE24שאדו איריס405
Fine LinesSQUARE15פיין ליינס406
Sand and SkySQUARE13סנד אנד סקיי407
Splendor SQUARESQUARE13ספלנדור מרובע410
JacarandaSQUARE24ג'קרנדה411
Simple SketchSQUARE8סימפל סקץ'413
Hanami GardenSQUARE14האנאמי גרדן414
Midnight GardenSQUARE18מידנייט גרדן416
Timber ShadowsSQUARE13טימבר שאדוס430
CallawayImpressions29קאלאווי505

סירים
Aפיור וויטPure White3סירים מרובעים
Pווינטר פרוסט וויטWinter Frost White3סירים עגולים
5סירים מרובעיםBlue Cornflowerבלו קורנפלאור2

29סירים מרובעיםSecret Gardenסיקרט גרדן47
20סירים מרובעיםFrost SQUAREפרוסט מרובע370
2431סירים מרובעיםShadow Irisשאדו איריס405

מרק מסורתי 443 מ”ל

צלחת פסטה 591 מ”ל

1 ל’
קערת סלט

26 ס”מ
צלחת מחולקת

2 ל’
קערת סלט גדולה

1.4 ל’
קערת סלט מרובעת

פסטה גורמה 828 מ”ל

מגש אובלי
31 ס”מ

מגש מאורך
27 ס”מ

800 מ”ל

700 מ”ל

סירים מרובעים

סירים מרובעים

סירים עגולים

1 ל’

2 ל’

3 ל’

5 ל’

1.5 ל’

1.2 ל’

2.2 ל’

3.2 ל’

שטוחה 
12 ס”מ

ק.מטבלים 295 מ”ל
לפתנית

קטנה 
177מ”ל

ק.מטבלים  בינונית 
325מ”ל

ק.מטבלים
473 מ”ל

828 מ”לקערת אורז נמוכה 
קערת אורז 

מרובעת 
296 מ”ל

לפתנית

 ק.מטבלים 
גדולה

354 מ”ל

דיו
טו

ס
ק 
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גר

ה
ה: 
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מאז 1975 חדשנות טכנולוגית אחריות יצרן עיצוב קלאסי שירות יבואן

שביעות
רצון

www.shekel4u.co.il   

להפעלת האחריות 
הירשמו באתר

 www.shekel4u.co.il/
warranty

פרטים נוספים אצל 
המשווקים המורשים

https://www.facebook.com/shekel.ltd?ref=bookmarks
http://instagram.com/shekel4u
http://www.pinterest.com/corelle/

