




به احترام طعم هایی که زندگی می کنید! 
شور زندگی تان چقدر است؟

شــور زندگــی همــان طعــم خوشی ســت کــه شــادی ها و شــعف را بــه شــما یــادآوری 
می کننــد... کــه بــه یادتــان مــی آورد، ممکــن اســت گاهــی طعــم زیســتن تغییــر کنــد امــا 
ــِی  ــه یــک یکنواخت ــاز اســت در میان ــد نیســتند. گاهــی نی ایــن تغییرهــا همیشــه هــم ب

مــدام، طعمــی بــه زندگــی اضافــه شــود... شــوری بــه پــا شــود.
این شور زندگی چقدر برای شما مهم است؟



بستههدیهترشهجان
این بسته شامل

ترشی بنه زاگرس در بانکه در چفتی
ترشی انبه بلوچستان در بانکه در چفتی 

ترشی بیلهر سمیرم در بانکه در چفتی
ترشی لیمو بلوچستان یا ترشی نازخاتون مازندارن در بانکه در چفتی

یک عدد اردوخوری چوبی سه خانه
بسته بندی جعبه کیبوردی به همراه باند رول و شناسنامه

)این بسته در پک های ترشی دوتایی/سه تایی و چهارتایی قابل ارائه است.(







بستههدیهجانپرور
این بسته شامل

زیتون پروده رودبار در بانکه در چفتی
پروده عناب بیرجند در بانکه در چفتی

پروده آلوچه، آلو و.... شهمیرزاد 
در بانکه در چفتی 

یک عدد اردوخوری چوبی سه خانه
بسته بندی جعبه کیبوردی به همراه

 باند رول و شناسنامه



به احترام عمق رابطه ها!
می شــود بــرای هــر رابطــه ای طعــم خاصــی را در نظــر گرفــت. بعضــی از دوســتان شــیرینن 
و بعضــی دیگــر لحظــات تلخشــان بیشــتر اســت. بعضی هــا را بــه نمکشــان می شناســیم 
و بعضــی دیگــر را.... بعضــی دیگــر را هرچقــدر هــم کــه فکــر کنــی، تــو را یــاد طعــم و مــزه 

خاصــی نمی اندازنــد.
مزه ها رابطه ها را عمیق می کنند و به آنها جان می بخشند. این طور نیست؟



بستههدیهخوشحالی
این بسته شامل

دیپ پستو در بانکه در چوبی 
دیپ هریسا در بانکه در چوبی 

دیپ زعتر در بانکه در چوبی 
یک عدد کیسه نان خشک محلی کاشان

یک عدد اردوخوری چوبی سه خانه
یک عدد کارد کره خوری دسته چوبی 

بسته بندی جعبه کیبوردی به همراه باند رول و شناسنامه





بستههدیهشادیساالد)سسهایترکیبی(
این بسته شامل 

یک عدد بطری روغن زیتون طعم دار
یک عدد بطری شیشه ای سس ارده

یک عدد بطری شیشه ای سس انار و گردو
یک عدد اردوخوری چوبی

بسته بندی جعبه کیبوردی به همراه باند رول و شناسنامه



بستههدیهربجان)سسهایخالص(
این بسته شامل

یک عدد بطری رب زرشک افین
یک عدد بطری رب انار ساوه

یک عدد بطری رب ازگیل جنگلی) کنس دوشو( سوادکوه
یک عدد اردوخوری چوبی سه خانه

بسته بندی جعبه کیبوردی به همراه باند رول و شناسنامه





بستههدیهمزهدار
این بسته شامل

پنیر مزه دار شده در روغن زیتون در شیشه مکعبی
گوجه خشک مزه دار شده در روغن زیتون در شیشه مکعبی 

یک عدد اردوخوری چوبی دوتایی
ظرف چوبی کوچک مخصوص سرو

بسته بندی جعبه کیبوردی به همراه باند رول و شناسنامه



به احترام احساسی که غذای شما دارد! 
غذاهــا احســاس دارنــد و احساسشــان را بــا مزه شــان بــه مــا می فهماننــد. آدم کــه بی احســاس 
شــود، حرفــی بــرای گفتــن نــدارد و غــذا کــه بــی احســاس شــود، طعــم و مــزه اش را از دســت می دهــد.

ادویه هــا همــان حس هــای پنهــان در غــذا هســتند. همان هــا کــه بایــد کشــف شــوند و حــرف دل غــذا 
را بــه دل مــا بنشــانند. غــذا کــه خــوش طعــم شــود، مهربــان می شــود و دلچســب.

مطمئنیم شما هم به احساس غذایتان اهمیت می دهید.



بستههدیهادویهپودری

این بسته شامل 
6 عدد ظرف شیشه ای حاوی

پــودر لبــو، پــودر شــنبلیله، پــودر بــرگ کاری، پــودر 
فلفــل کشــمیری، پــودر اســفناج، پــودر رزمــاری

و جعبه چوبـی دســت ساز در ابعاد 16 * 16 سانتیمتر





بستههدیهادویهملل

این بسته شامل 
6 عدد ظرف شیشه ای حاوی

ــه کاری  ــی، ادوی ــه ایتالیای ــمیری، ادویـــ ــه کاری کشـــ ادوی
تایلندی، ادویـــه زعتر لبنانـــــی، ادویــــــه مکزیکــــی تاکــــو، 

ــی  ــه یونان ادوی
و جعبه چوبـی دســت ساز در ابعاد 10 * 30 سانتیمتر



وقتی یک سرزمین  به خانه تان سفر می کند!
هدیه هــا تکه هایــی از عشــق، مهربانــی و لبخنــد یــک انســان هســتند 
ــا حامــل پیام هــای مهمــی  ــم می شــوند. آنه ــه انســان دیگــری تقدی ــه ب ک

ــد. ــرف دارن ــا ح ــک دنی ــه ی ــی ک ــتند؛ پیام های هس



به مهربانی یک سیستان و بلوچستان!
دســت ها گرمابخــش هســتند، فرقــی هــم نــدارد چــه زمانــی از ســال باشــد. دســت ها بــه 
وجــود آمده انــد تــا دلگرمــی ببخشــند. گاهــی ایــن دســت ها بــا یــک ســوزن، دنیایــی از 
زیبایــی را خلــق می کننــد... گاهــی هــم تمــام مهــر یــک ســرزمین را خالصــه می کننــد در 

دل یــک حصیــر و گاهــی، تمــام حــس زندگــی را بــه خــورِد یــک غــذا می دهنــد.



بستههدیهلیکو
)تحفه ای از سیستان و بلوچستان(

این بسته شامل 
ترشی انبه یا ترشی لیمو سرباز در بانکه چفتی متوسط

کشک زرد سیستان در بانکه چفتی کوچک 
ادویه آچار بلوچی در بانکه چفتی کوچک

یک عدد تابلو سوزندوزی بلوچ 
بسته بندی سبددردار حصیری ایرانشهر





به عشق خوزستان!
بــرای هــر حســی یــک تعریــف خــاص ســاخته شــده امــا حــس ســادگی را بهتــر اســت بــا 
ــک  ــم ی ــه طع ــبیه ب ــد، ش ــته باش ــه داش ــی ک ــر تعریف ــادگی ه ــرد. س ــان ک ــنا بی ــای آش مثال ه
کلوچــه اســت یــا شــبیه بــه لــذت شــنیدن یــک قصــه و خــوردن یــک مشــت پســته کوهی ســت 

ــا عشــق چیــده شــدند. ــه یــک غــذای گــرم بــه همــراه ســبزی هایی کــه ب ــا شــاید شــبیه ب ی



بستههدیه
)تحفه ای از استان خوزستان(

این بسته شامل 
بادام کوهی)الولک از کوههای زاگرس( در بطری شیشه ای

سس ارده بهبهان در بطری شیشه ای
ادویه آبادان یک عدد بطری شیشه ای 

تره کوهی اندیکا در کیسه پارچه ای 
کلوچه دزفولی

بسته بندی سبددردار کپوبافی دزفول به همراه منگوله پشمی



به قدمت خراسان جنوبی!
هــر چیــزی کــه قدمتــی داشــته باشــد، عزیزتــر اســت... قابــل اعتمادتــر اســت؛ مثــل رفاقــت. 
مثــل رفاقــت بــا خورشــید وقتــی بــه چــای زعفرانــی می تابــد و نــور طالیــی اش بیشــتر از 
قبــل می درخشــد. یــا مثــل دانه هــای عنــاب و گرمــای قصه هــای کویــر وقتــی روی زیــر انــداز 

حصیــری می نشــینی و دل بــه دل زیبایی هــا می دهــی.



بستههدیهآتیشونی
)تحفه ای از خراسان بزرگ(

این بسته شامل 
زرشک افین بطری شیشه در چوب پنبه 

پودر کشک بنفش بیرجند) قروتی( در بطری شیشه در چوب پنبه 
کلوچه زنجبیلی بیرجندی

عناب خشک در کیسه پارچه ای دستبافت
حوله دست و صورت دستبافت خوسف

عروسک بومی دوتوک تاجمیر
بسته بندی در باکس پارچه ای برندد شده



به زیبایی تمام کرمان!
ــا  ــوند. آنه ــه نمی ش ــا خالص ــا در حرف ه ــا تنه زیبایی ه
ــینند روی  ــوند و می نش ــه می ش ــه رج بافت ــی رج ب گاه
یــک میــز و گاهــی در یــک حصیــر بــه جریــان درمی آینــد. 
زیبایی هــا هرچــه کــه باشــند، طعــم آشــنایی دارنــد؛ 

طعمــی شــبیه بــه یــک شــیرینی اصیــل در دل کویــر!



بستههدیهاسپریچو)پرستو(
)تحفه ای از استان کرمان(

این بسته شامل 
یک عدد زیرلیوانی پته دوزی ماهان

پسته رفسنجان در کیسه پته دوزی شده
قطاب کرمان

عروسک جاسوییچی مولک جان
پودر قهوه خرما شهداد

بسته بندی حصیری جازموریان



به احترام با هم بودن!
کنــار هــم بــودن مــزه دارد. مــزه ای کــه شــاید در جــای دیگــری پیدایــش نکنیــد. بــرای 
مــا مهــم اســت کــه ایــن طعم هــا و مزه هــا بــه مانــدگارِی لحظــات خــوب شــما باشــند. 
بــرای مــا مهــم اســت کــه شــما بــا چشــیدن یــک طعــم خــاص، بــا دیــدن یــک شــی 
ــد  ــدد. لبخن ــان نقــش ببن ــدی روی لب هایت ــد و لبخن ــاد خاطــره ای بیافتی خــاص، ی

شــما بــرای مــا مهــم اســت.



بستههدیهشورینیجان

این بسته شامل 
پسته شور محلی دامغان در بانکه درچوبی بزرگ

بادام پوست کاغذی شهمیرزاد در بانکه درچوبی متوسط 
بستنی خشک مخلوط در بانکه درچوبی کوچک

یک عدد اردو خوردی چوبی 
بسته بندی جعبه کیبوردی برندد شده



بستههدیهشبدرسرامیکی

این بسته شامل 
چهــار عــدد کاســه ســرامیکی بــا درب چوبی شــامل پســته شــور، 

بــادام پوســت کاغــذی، مویــز، انجیر خشــک
یک عدد اردوخوری چوبی چهارخانه

بسته بندی جعبه کیبوردی برندد شده





بستههدیهشبدرکپو
این بسته شامل 

چهــار عــدد جاشــکالتی کپوبافــی شــامل پســته شــور، 
بــادام پوســت کاغــذی، مویــز، بــادام هنــدی

یک عدد اردوخوری چوبی چهارخانه
بسته بندی جعبه کیبوردی برندد شده





بستههدیهسبزهجان

این بسته شامل 
میوه خشک  در بانکه شیشه ای در چفتی 

آجیل مخلوط شیرین در بانکه شیشه ای در چفتی 
توت فرنگی خشک منجمد در بانکه شیشه ای در چفتی

اردوخوری چوبی سه خانه
بسته بندی جعبه کیبوردی برندد شده



ماهجبین
این بسته شامل 
پسته احمدآقایی

انجیر خشک
پسته 

سه عدد کاسه کپوبافی 
یک عدد سینی چوبی

بسته بندی در جعبه کیبوردی کرافت
حداقل تیراژ: 50 عدد



هیلُگ
این بسته شامل 

آجیل مخلوط شیرین
برگه زردآلو

سوهان عسلی کنجدی)بشتزیک(
سه عدد جاشکالتی کپوبافی 

یک عدد سینی چوبی
بسته بندی در جعبه کیبوردی کرافت

حداقل تیراژ: 50 عدد



بستهِهنار
این بسته شامل 

یک عدد جاشکالتی سرامیکی مربعی 15 سانتی
آجیل مخلوط شیرین

بسته بندی در جعبه کیبوردی کرافت
حداقل تیراژ: 10عدد



بستهانارتاک1
این بسته شامل:

آجیل مخلوط شیرین
میوه خشک

سوهان عسلی کنجدی)بشتزیک(
سه عدد بانکه سرامیکی در سه سایز 

یک عدد سینی چوبی
بسته بندی در جعبه کیبوردی کرافت

حداقل تیراژ: 5 عدد



بستهانارتاک2
این بسته شامل:

آجیل مخلوط شیرین
میوه خشک

سوهان عسلی کنجدی)بشتزیک(
سه عدد بانکه سرامیکی در سه سایز 

یک عدد سینی چوبی
بسته بندی در جعبه کیبوردی کرافت

حداقل تیراژ: 5 عدد



هانی
این بسته شامل 

عسل زیرفون طبیعی، 400 گرم 
در ظرف شیشه ای

آجیل مخلوط، 100 گرم
یک عدد کاسه مربعی کپوبافی

50 گــرم پــودر دارچیــن در ظرف شیشــه ای 
در چــوب پنبه ای

50 گــرم پــودر زنجیــل در ظــرف شیشــه ای 
در چــوب پنبــه ای

سربند پارچه ای متقال نقاشی شده
یک عدد سینی چوبی

بسته بندی در جعبه کیبوردی کرافت
حداقل تیراژ: 50 عدد



به احترام دست ها!
دســت هایی کــه چیــزی خلــق می کننــد، در هــر تــار و پــود و در هــر نقــش 
ــرازیر  ــق س ــن عش ــد. ای ــاری می کنن ــق ج ــد، عش ــه می آفرینن ــگاری ک و ن
ــن  ــرده. ای ــه اش ب ــه خان ــوق را ب ــه آن مخل ــی ک ــود در زندگــی کس می ش

عشــق منتقــل می شــود بــه خانــه، بــه شــهر و بــه لک کائنــات.
مــا معتقدیــم کــه دســت ها همیشــه قابــل احترامنــد و دســت هایی کــه 

چیــزی خلــق می کننــد، بــه زیبایــی دنیــا اضافــه کرده انــد.





 پک کوســـن هـای گلـدوزی خراسـان
پارچــه این کوســن ها دســتبافت اســت و توســط 
ــان در روســتاهای خوســف  خراســان جنوبــی   زن
ــت توســط  ــدوزی می شــود و در نهای ــه و گل بافت
دختــران دارای معلولیــت گــروه دســتان پرتــوان 

در بیرجنــد آسترکشــی و دوختــه می شــود.
ــت  ــد و دوخ ــد تولی ــم در فرآین ــش از 50 خان بی

ــدند. ــه کار ش ــغول ب ــن ها مش ــن کوس ای



به احترام قصه هایی که در دل هر خانه وجود دارد! 
ــا نزدیــک ســفر نکــرد. خاصیــت  ــه رویایــی دور ی ــگاه کــرد و ب ــو ن ــه یــک تابل نمی شــود ب
تابلوهــا همیــن اســت. آنهــا گوشــه ای از رویاهــای صاحبشــان هســتند... گوشــه ای از 

رویایــی کــه حــاال بــه دیــوار خانــه آویــزان شــده تــا از جلــوی چشــمانش دور نشــود.
تابلوها همیشه نگهبان رویاها و خاطرات آدمها هستند.

شما رویایتان را در چه طرح و نقشی می بینید؟





قابپتهدوزیکرمان
پته ها توسط دختران گروه گوجینو در کویر شهداد سوزندوزی می شوند. 

سود فروش پته ها صرف احیا قنات ها در روستاهای کویری منطقه می شود.







حوله های دستبافت
در سایزها و طرح های مختلف و بسته بندی های پارچه ای





بستهگلستانمآرزوست
این بسته شامل 

آجیل شور مخلوط در ظرف شیشه ای
میوه خشک مخلوط در ظرف شیشه ای

لگ محمدی در ظرف شیشه ای
مویز هسته دار در ظرف شیشه ای

جعبه حصیری کلمپه
سبد دردار حصیری

آویز منگوله ای پشمی



بستهگوبلبل

انجیر خشک در ظرف شیشه ای
لگ محمدی در ظرف شیشه ای

دو عدد کیسه پارچه ای گلدوزی شده
یک کیسه میوه خشک مخلوط

یک کیسه آجیل شیرین
یک جعبه شیرینی

)قطاب کرمان و نون نازک قزوین(
باکس حصیری



بستهنوروزروشن

پسته
مویز

کشک قره قروت
خرمای پیارم

دمنوش لگ و دارچین
برگه آلو شابلون

جعبه چوبی
شش عدد کیسه پارچه ای



بستهروچ

این بسته شامل
بادام درختی ایرانی

خرمای پیارم
پسته اکبری 

سه عدد جعبه حصیری
سینی چوبی

کیسه پارچه ای دسته دار جهت حمل



کیسه های مخصوص آجیل



کیسهپارچهایدستبافت

گلدوزی شده
آستردار

در سایزهای مختلف





کیسهپارچهایمتقال
گلدوزی شده با چرخ
در سایزهای مختلف



کیسهپارچهایگلدوزی
پارچه قمیص سفید

گلدوزی با دست
آستردار



کیسهپتهدوزی)مفشو(

پارچه پشمی آستردار
کار دست زنان کرمان



کیسهقند
پارچه دستبافت طرح ابریشم

کار دست زنان روستای قلعه قافه استان گلستان




