
 

 

 

 

במזרח  וממוקמת ,וגבינות לחלב אורגני עיזים עדר בגידול העוסקת משפחתית חווה היא אלה חוות

 .חבל לכיש

 הקיים הטבעי במרעה השנה כל רועות והן מקומיים מזנים הן העיזים. אורגני עיזים עדר אלה בחוות

 הרב מהצמחיה ניזונות הן הקיץ ובעונת וטרי ירוק מעשב העיזים ניזונות והאביב החורף בעונת. באזור

 לטעמו רבות התורמים מיוחדות סגולות בעלי ארומתיים בצמחים המאופיינת המקומית שנתית

 .והגבינות החלב של המשובח

 מיוצרותה גבינות ומבחרמשובח   עיזים יוגורט מייצרתה המשפחתיתשלנו היא מחלבה  המחלבה

 תוספים או משמרים בחומרים שימוש ללא וטרי מלא, אורגני עיזים מחלב ,מסורתיים בתהליכים

 .כלשהם

. 

 הערות מחיר לכמות שם המוצר

 מור גבינת סנט

 בזמן תלוי מרקמה, צרפתי בסגנון גבינה
 צעירה מור סנט לקנות ניתן. ההבשלה

 מור סנט או וטעים קשיח מרקם בעלת
 וטעמיים נוזלי עד רך מרקם בעלת בשלה
 לערב מתאימה מאוד גבינה. חזקים עזיים

, בסלטים בה להשתמש גם ניתן .גבינות
 ועוד מרקים, אפייה

 111ל₪  17

 גרם

 

 גרם 151 כ ביחידות של

 גבינת פטה

 חלבית ארומה בעלת, טרייה גבינה
 היא אך גמיש מרקמה. מליחות מעודנת 

 .בקלות ררתומתפ
 להשרות יש מלוחה פחות פטה רוצים אם

. הרצויה המליחות לקבלת עד במים אותה
 .מתקשה הגבינה הזמן עם

 סלטים, מלוחים למאפים מתאימה
 קוביות עם להגיש מומלץ באירוח. ומרקים
 .אבטיח

 111ל ₪  11

 גרם
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 לבנה

 !!!טעימה במיוחד

 חמצמץ טעמה, תיכוני ים בסגנון גבינה
 .ועשיר סמיך ומרקמה

 טריים עשבים, זית שמן עם להגיש מומלץ
 .פיתה או ולאפה זעתר או

 111ל ₪  7

 גרם

 

 יוגורט

 מרקם סמיך ועשיר

לצנצנת ₪  55

 של ליטר

 
 החזר על הצנצנת ברכישה הבאה₪  5

בינה מחלב צאן עטופה בעלי גדפנה 

דפנה וגרגירי פלפל המעניקים לגבינה את 

עלי הדפנה משמשים גם , טעמם המיוחד

כחומר משמר טבעי המסייע לשמור על 

זמן הבשלה שלושה חודשים . הגבינה

גבינת . טעמה מיוחד ומאוד ארומטי, ומעל

 ההדגל של החו

 111ל₪  17

 גרם

 

  -גליל

 01בינה בצורת גליל באורך של כ ג

, סנטימטר 4סנטימטר וקוטר של כ 

. טעמה עדין. גרם 011-011במשקל בין 

תהליך ההגבנה המיוחד הוא זה שמקנה 

הגבינה . לגבינה את טעמה המיוחד

נפרסת לפרוסות יפות במיוחד כך 

 חשמתאימה מאוד לאירו

 111ל₪  17

 גרם

 



 פייאסה

בינה מיושנת קשה מחלב צאן בסגנון ג

נעשת בסל נצרים גדול ומיוחד , תורכי 

, המעניק לה את טעמה ומראה המיוחד

, טעמה מזכירה את הקצקוול הבלקני 

. חריפה מעט ובעלת מליחות עדינה ביותר

אפייה , מתאימה להגשה בפלטת גבינות

 םוגם למתוקי

 111ל ₪  17

 גרם

 

 ביכורים

טעמה משתנה . מלבניתגבינת צאן בכיכר 

מתאימה . טעמה עדין. עם הבשלתה

 .לפריסה

 111ל ₪  17

  גרם

 אפק

טעם ייחודי ,  כיכר עגולה, גבינת צאן

 .המזכיר את האמנטל

 אהובה ומומלצת כתוספת לכל ארוחה

 111ל₪  17

 גרם
 

 צידנית לגבינות

 בתוספת קרחום חד פעמי

01  ₪  

 

 

 צפתית

גבינה ישראלית מחלב צאן שילוב 

מליחות עם מרקם נמוח ושל רכות 

 עדינה

 

8  ₪ 

 גרם 111ל 

 



   

 וטה'קצ

בצורת כיכר . גבינה מחלב צאן

בשני . עגולה קטנה וגבוהה

הקצוות שלה גרגירי פלפל שלמים 

המקשטים ומעניקים טעם וארומה 

מבנה הגבוה . ייחודית לגבינה

 מעניק עסיסיות מיוחדת לגבינה

 111ל₪  17

 גרם

 

 


