גבינה

נאות־סנזדר

עם

סיפורמעניין ישלקיבוץ
חבריומנהלים
$DN2$שבמסגרתו $DN2$אחת לכמה שנים הםמחליפים כ־־
$TS1$כניהם$TS1$
מסגרתו
$DN2$כניהם $DN2$את בתיהם ועבודתם ,כדרךללמידה
ניהם
נאות־סמדר.

אגינדה
והטיפוח הרב

אורח חיים יוצא דופן,
$TS1$שבמסגרתו$TS1$
שב־

על

מערכות

היחסים ביניהם .כאן

מנסים

לנטרל אגו ,קנאה ,מאבקי כוח וצרות עץ,
באמצעות

שיתוף
פעולה.

$DN2$החברים $DN2$מתחיל
ברים

ניכרבכל.

בבוסתן הקיבוצי יש עצי פרי
כמו

נשירים

משמשים ושזיפים .הכל אורגני .ביקב

יינותבתהליר

מייצרים

טבעי־אורגני,

זכו במדליות
בינלאומיות.

והיינות

כבר

במחלבה

מייצרים את הגבינות האורגניות

יומם של  90הח־
$TS1$החברים$TS1$

המשובחות

בארץ.

כבר

בכניסה לקיבוץ

הג׳ינג׳יות,
אפשר לראות את ערר העזים

בשתיקה בת חצי שעה ,ונמשך

החוזרות מן המרעהלדיר.
בעבורה פיזיתבחקלאות אורגנית.
הקיבוץ 60 ,ק״מ צפוניתלאילת ,היה למרעה אוזוללות
בות
$DN2$מניבות $DN2$חלב טוב במיוחד .היום
ער עכשיו סגור ומסוגר כמעטלחלוטין

עזים היוצאות

$TS1$מניבות$TS1$
מני־
בשדות
האספסת

בפני אורחים .בעת
את
וכך

טל

טלה

נראנץי

פסטורלית היא אלמנט
של משקבלומנטלבבאר־יעקב.
חזק

הירוקים של
והשלווה,
השקט

שדות המרעה,

יט $DN2$יוצרים
בשיט

תחושהכאילו

משק
בלומנטל

נים
$DN2$

המרחבים
הפרדסים,

ולהתרשם מהצאן.הגדולים יותריכולים
ואפשר כמובן גם
לסייר בין הפרדסים,
ללכת לבית הקפה של טל טלה .מדי יום

אתם

הקפה מזנון
$TS1$בראנץ׳$TS1$
ברא־

נסעתם מאוד

בעודשלמעשה,

מראשוךלציון.
דקות

כבשים ,עתירות שומן וטעם.

הקטנטנים
יכוליםלערוך במקום סיור

ובעיקר דיר העזים והכ־
$TS1$והכבשיט$TS1$

רחוק אל לב הטבע,
חמש

בטל טלה

קשות מחלב

שישי

פותחים

בבית

נץ׳
$DN2$בראנץ׳ $DN2$נדיב ועשיר.

עשה אתצעדיו הראשו־
$TS1$הראשונים$TS1$

בראשית שנות ה־  80עם עדר

כבשים

שפע שלסלטים,
ממרחים,

$DN2$נאותסמדר $DN2$בכל
סמדר
שעריולסיורים חיצוניים
(בתשלום!,
פונדק
אפשרללמוד מעט על אורחות חבריו,

בכחול,
הבתים צבועים

הביתה

וגבינות

האחרונה

תמורת 75

שקל תקבלו

אנטיפסטי ,ביצים ,דגים,

פשטידות ,עוגות וכמובן
$TS1$גבינות$TS1$.
גבי־

$TS1$הקיבוצי$TS1$,
הקי־
$DN2$גבינות $DN2$.העיצוב מזכיר קצת את הסגנון
נות.
1$1ST$מ$1ST$מ־
קטן בן  40ראש .היום כבר יש בו יותר

$DN2$הקיבוצי $DN2$,אבל
בוצי,
004
1מ $2ND$ראש שלעזים וכבשים.החלב מועבר
למחלבה ,ושם מייצרים סדרת יוגורטים ,פנים .אפשר גםלקנות
בלומנטל ,מושב
גבינות עזיםלמריחה עם ו־ אחוז שומן,
משק
שוקו מחלב עזים ,וגם גבינות קשות וחצי באר-יעקב,טל׳
6158229-80.

ההגשה רחבת לב והצוות מסביר
גבינות הביתה.

נווה דורון 36

פתח הקיבוץ

אפשר למצוא

את גבינות העזים האורגניות של נאות־
$TS1$נאותסמדר$TS1$

0818536-80.
תריסי העץ חומים

בתי הטבע המיוחסים בארץ.
נאות-סמדר,

צומת שיזפון,טלי

