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محتویات این بسته
 فالسک فلزی با روکش نمدی؛ هنر مردمان شهرکرد

 دو عدد لیوان مسی؛ هنر مردمان زنجان
 دو عدد زیر لیوانی نمدی؛ هنر مردمان شهرکرد

 کیسه پارچه ای حاوی کشمش
 کیسه پارچه ای حاوی 5 نوع دمنوش

چام شاید یکی از آن مَقام ها باشد که انساِن 
مدرنِ معاصر در آن مُقام می کند. چام، در 
آرام  برای  مازندرانی لحظه ای است  گویش 

گرفتن و استراحت کردن. 
 چام، مجموعه ای است که عناصر زندگی سنتی 
را با عناصر زندگی مدرن، هم خوان می کند. در 
این بسته، یک مجموعه  کامل برای یک لذِت 
سنتیِ ایرانی در یک دورهمی عصرگاهی برای 
شما تدارک دیده ایم: دم نوش های خاص از 
گیاهانِ خاصِ ایرانی، کشمش خوش طعم، 
یک فالسِک فلزی، دو لیوان مسی پر فایده، دو 
زیرلیوانی نمدی از هنرِ دست مردم شهرکرد.

این هدیه در دو شکل متفاوت بسته بندی 
می شود. بسته بندی ویژه که از جنس نمد 
شهرکردی.  زنان  دست  هنر  خود  و  است 
بسته بندی دیگر این محصول مقوایی است 

و ساده تر.

چام نمدی
بسته  ای برای یک فراغت دونفره
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  چهار عدد استکان و نعلبکی دکوپاژ شده
  یک جعبه نبات طعم دار

  بسته بندی مقوایی
  ساک دستی

محتویات این بسته
 

بازخوانــی یــک ســنت کهــن ایرانــی؛ 
گفــت و گــوی اســتکان کمــر باریــک و 
چــای، بــا همراهــی نبــات اصیــل ایرانی. 
بســته  مهنــا، شــامل چهــار اســتکان 
کمــر باریــک و چهــار نعلبکــی، بــا طرح 
بته جقــه کــه یــادآور طرح هــای اصیــل 
و کهــن ایرانــی اســت. در مهنــا یــک 
بســته نبات هم قرار دارد تا چای شــما 
و لحظــه   شــما را شــیرین کنــد. نبــات 
بســته   مهنــا، نبــات طعــم دار اســت و 
طعم های اصیل دارچین، لیموعمانی، 
زنجبیــل، چــای تــرش، گل گاوزبــان، 
هل، آویشن، نعناع، چای سبز، بابونه 
بــه انتخــاب شــما در بســته گنجانــده 

می شــوند.

بسته  مهنا فرصت تجدید یک دیدار 
شیرین عصرگاهی است، در سایه ی 

چای و ترمه و ترنج.

مهنا5
آمیزه ی دمنوش  های سنتی ایران
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بهامد در لغت به معنای بهترین بهار و 
بهترین پیشامد است. یکی از بهترین 
و  دید  بهار،  آمدن  همراه  اتفاق های 
بازدیدهای عید است. بر همین اساس 
دید  پذیرایی  بساط  بسته  این  در  ما 
و بازدیدهای نوروزی را به شما هدیه 
یک  و  ترمه  رومیزی  یک  می دهیم. 
ظرف شیرینی خوری مسی به همراه 
یک بسته شیرینی مربایی و یک بسته 
پشمک یزدی به همراه یک کوزه حاوی 
بذر گندم پیشنهادهای ما برای رنگین 
کردن سفره های عید شما است. جعبه 
ویژه ای  و  جذاب  جعبه  بهامد،  چوبی 
است که حتما در خانه های شما برای 

موارد زیادی استفاده خواهد داشت. 

محتویات این بسته
 یک بسته شیرینی مربایی

 یک عدد شیرینی خوری مسی
 یک بسته پشمک یزدی 

 یک عدد کوزه سفالی حاوی بذر گندم
 یک عدد ترمه 100*100 سانتیمتر

 یک عدد جعبه چوبی 

بهامد
بسته شیرینی عیدانه
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محتویات این بسته
 قهوه جوش مسی؛ هنر مردمان زنجان

 دو فنجان سفالی، هنر مردمان یزد
 بطری شیشه ای حاوی دانه قهوه
بطری شیشه ای حاوی پودر قهوه

 بطری شیشه ای حاوی هل
 بطری شیشه ای حاوی میخک

کافا

در  محبـوب  نوشـیدنی  یـک  قهـوه، 
جنـوب ایـران اسـت. در ایـن بسـته از 
محصوالت دستساز دو استان زنجان و 
یزد اسـتفاده شـده اسـت؛ قهوه جوش 
فنجـان  دو  و  زنجـان  مسی،سـاخت 
قهـوه خـوری بـا طرح هـای ایرانـی، اثـر 
هنرمنـدان یـزدی. در »کافـا« همچنیـن 
چهـار شیشـه مینیاتـوری حـاوی دانـه 
بوداده قهوه، پودر قهوه، هل و میخک 
و پـودر شـکر قهـوه ای وجـود دارد. هـل 
و میخک افزونه های آماده سـازی قهوه 
به سـبک مردم جنوب ایران اسـت که 
جمـع آوری  بینالـود  کوهسـتان های  از 
یـک  می توانـد  بسـته  ایـن  شـده اند. 
عصردلپذیرباخاطـره رود کارون را بـرای 

شـما زنـده کنـد.

قهوه به سبک ایرانی
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محتویات این بسته
 لیوان دمنوش سفالی؛ هنر مردمان یزد

 چهار جعبه مقوایی شامل چای ترش، اسطوخودوس، پونه و 
بابونه

این روزها در دورهمی های ایرانی، "چای" جایگاه بی بدیل ، ممتاز 
و درجه یک خود را دارد. این فرهنگ البته با هنر ایرانی، جلوه 
متفاوتی نسبت به سایر فرهنگ ها دارد و هنرمندان ایرانی ذوق و 
سلیقه خود را برای تولید ابزارهای مورد استفاده در ضیافت های 
خود بروز می دهند. یکی از این هنرها، سفالگری است. این هنر 

که یکی از اولین ابداعات انسان است، بیانگر نوع زندگی و فرهنگ 
بشر در طول تاریخ است. هنر سفالگری در مناطق مختلف کشور 

از جمله یزد و همدان رواج دارد. 
در طراحی این بسته از فنجان هایی با طرح های اصیل ایرانی 

استفاده شده است. 

زریر2
بسته دمنوش های سنتی
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محتویات این بسته
 یک عدد فرنچ پرس

یک عدد ماگ سرامیکی
3 جعبه دمنوش حاوی گل گاو زبان، آویشن و اسطوخودوس

جعبه هارد باکس

دمنوش یکی از نوشیدنی های محبوب ایرانی هاست که بنا به 
توصیه های طب سنتی در زمان های مختلف مصرف می شود. ما 
در این بسته یک عدد فرنچ پرس به همراه یک ماگ سرامیکی و 
سه گیاه دارویی موثر در ایجاد نشاط، رفع نفخ معده و ایجاد آرامش 
را قرار داده ایم. توصیه طب سنتی بر این است که به دلیل تاثیر 

گل گاو زبان در تقویت حواس پنجگانه و ایجاد نشاط، ابتدای صبح 
دمنوش گل گاو زبان بنوشید. آویشن در رفع نفخ معده موثر است، 
از این رو توصیه می شود که این دمنوش را دقایقی بعد از صرف نهار 
بنوشید. گیاه اسطخودوس هم به دلیل تاثیر فوق العاده در آرامش و 

رفع استرس، نوشیدنی توصیه شده برای قبل از خواب است. 

زریر4
بسته دمنوش های سنتی
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محتویات این بسته
   یک بسته اسماج 

  یک عدد شمعدان سرامیکی هنر مردمان یزد
  یک عدد ظرف کبریت سرامیکی هنر مردمان یزد
   یک عدد ظرف اسمـاج سرامیکی هنر مردمان یزد

   جعبه مقوایی

ســـوما در زبـــان کـــردی بـــه معنـــای نـــور چشـــم و 
روشـــنایی اســـت.

این بسته قرار است چشم روشنی ویژه ای برای 
عزیزان شما باشد به ویژه در روز پزشک. سوما 
ترکیبی است از اسماج به عنوان عود طبیعی 
و یک ظرف سرامیکی به همراه شمعی زیبا 
و کبریت. اسماج مورد استفاده در این بسته 
ترکیبی است از گیاهان خوشبو که آرام بخش 

لحظات شما خواهد بود.
با استفاده از کبریت داخل این بسته، شمع 
و اسماج را روشن کرده، پنجره را باز کنید و 

لحظات آرامش بخشی را تجربه کنید.
دود  خواص  از  کنندگی  ضدعفونی  خاصیت 
آن  به  اخیر  سال های  در  که  است  اسماج 
آلودگی های  بروز  از  زیرا می تواند  برده اند  پی 
باکتریایی جلوگیری کند. اسماج عطر و بوی 
منحصر به فرد و بسیار قوی دارد و به عنوان 

یک خوشبو کننده هوا بسیار موثر می باشد.

سوما
بسته طبیعت
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محتویات این بسته
 لیوان مسی دسته دار استوانه ای

 قندان مسی دردار
 پایه چوبی نگه دارنده

 جعبه مقوایی

ایوار،  بسته   گویند.  ایوار  را  عصرگاه 
سفری است در عصر یک روز گرم و 
دل  پذیر یا سرد و دوست داشتنی. در 
بسته  ایوار یک لیوان و قندان مسی 
گنجانده شده است تا عصری معطر 
با نوشیدنی ای خنک و محبوب یا گرم 
محتوای  کنید.  جان  نوش  را  مالیم  و 
هنرمندان  دست  هنر  ایوار  بسته  
زنجانی است. لیوان و قنداِن درون این 
بسته بر روی یک پایه  چوبی صیقل 

 یافته محکم  شده و قوام  یافته اند.
نوشیدن  کوشیده ایم  ایوار  بسته   در 
ظروف  در  عصرگاهی  نوشیدنی های 
مسی را برجسته تر از همیشه کنیم؛ 
چرا که به شهادت اهل علم، استفاده 
بدن  سالمت  برای  مسی  ظروف  از 

بسیار مفید و پرمنفعت است.

ایوار
بسته فراغت عصرگاهی
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محتویات این بسته
 یک عدد گرد سوز

 یک جعبه کبریت بلند
 جعبه مقوایی

و  فروغ  نور،  را  روشنا  االطبا،  ناظم 
شعاع معنا کرده و این نام بسته ای 
به  بخشیدن  روشنایی  برای  است 
مهمانی های یلدایی در طوالنی ترین 
از  یکی  شمعدان  سال.  شب 
نوستالژیک ترین وسایل مورد استفاده 
در شب یلداست و استعاره ای است 
از نوری که به برکت سالمت و دور 
هم بودن اعضای خانواده و بزرگترها 
در خانه می تابد. این بسته کوچک 
اما زیبا، امید شما به روشن بودن این 
نور در جمع خانواده و دوستانتان را 

نمایان می کند.

روشنا
بسته نور
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طالی سرخ، بهترین عنوان برای این محصول 
است. طال، به معنای واقعی. ارزشمند و قیمتی، 
گرانبها و پسندِ همه، اما نه آنچنان زیاد که آن 
را از قیمت بیاندازد. زعفران، سندی است شش 
دانگ به نام خاِ ک پاک قائنات. مصرف زعفران در 
تاریخ خوراک در ایران، مسبوق به سابقه است. 
این چاشنی به طرز حیرت آوری خاصیت هایی 
منحصربه فرد و متنازع از هم دارد. همانقدر 
که در بهبود امراضی مانند سردردهای میگرنی 
مناسب است، میتواند به عنوان چاشنی  به 
نوشیدنی اضافه شود و یک نوشیدنی بهجت آور 
ایرانی را با حضور خود تبدیل به یک شاهکار 
آن  نوشیدن  از  کسی  هر  که  کند  ِبین المللی 
احساس تازگی و نشاط بیابد. بسته طالی سرخ 
حاوی زعفران اعال و ناب ایرانی از قائنات است 
که به همراهی یک هاون نفیس منقش به هنر 

میناکاری به شما عرضه می شود.

محتویات این بسته
 یک عدد هاون میناکاری شده

 یک مثقال زعفران قائنات
 یک جعبه خاتم کاری شده

 بسته بندی هاردباکس

طالی سرخ
بسته زعفران و هاون نفیس
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V 209
محتویات این بسته

یک عدد گلدان مینا روی سفال )20 سانتی متر(
یک عدد پارچه قلمکار )80*80 سانتی متر(

بسته بندی مقوایی
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محتویات این بسته
یک عدد گلدان قلم تراش )20 سانتی متر(

یک عدد بشقاب قلم تراش )20 سانتی متر(
یک عدد ترمه گرد ابریشم )50 سانتی متر(

بسته بندی هاردباکس

V 221
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V 206
محتویات این بسته

یک عدد گلدان مینا )20 سانتی متر(
یک عدد ترمه ابریشم )50 سانتی متر(

دو عدد گل ملیله
بسته بندی مقوایی
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محتویات این بسته
یک عدد ترمه ابریشمی )50 سانتی متر(

یک عدد گلدان مس و پرداز )20 سانتی متر(
دو عدد گل مسی

بسته بندی مقوایی

V 204
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