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תמצית

גברים

צילום

אייל

הישראליות

שעושים
ובסוף

אם לא

הכל

לכבוש,

כדי

להם מר?

יוצא

טואג

זיתים

כבושים.

נו ט<ניה

ו״אותנטיות" .שפתם שלהאוהבים־
$TS1$האוהביםבתשוקהגדולה$TS1$
״נוסטלגיה"

למה אנחנו כל כך אוהבים זיתים?
$DN2$האוהביםבתשוקהגדולה$DN2$
בתשוקה־גדולה
הביולוגי הוא הפשוט ביותר.
ההסבר
מבולבלים ,אבל בסערת הרגשות והיצרים קשה
זיתיםמכילים שפע של
לטעות :שנה שלמה נמשכות ההכנותלתחרות
אבולוציונית ,בנ־ האדם מעדיפים
מבחינה
שכבר הפכהלמסורת בקרב המשוגעיםלדבר.
'אכלים שיש בהם שיעור גבוה של שמן או סוכר,
המשתתפים הם כובשים בקנה מידה קטן,
מרבית
לאנרגיה .אבל הנימוקהמלומד לא
גקור היוני
בעיקרלצריכה ביתית ומשפחתית,והמלה״סודה
לבדו את דיבוקהזלילה האוחז
כוללהסביר
המשמשלהוצאת המרירות
קאוסטית" (החומר
אלוהיו וקערתזיתיו.
:אדם הניצב רקמול
אמנם

ברומא העתיקה היו זיתים כבושים חטיף

ופולר־
ללקוחותיהם
:ציעו

שנמכר בדוכני רחוב .מוכרי הזיתים
מבחר זיתים כבושים

וגדליםשונים
בשיטות כבישה ,צבעים ,זנים

מגולגלים של פפירוס.
שנארזו בקונוס־ם
נתרופולוגית מרגרטויסר ,שניסתהלהסביר
\\ך פשר הח־בהלפר־ הכבוש ,טענה שזיתים
:השבולתמצית הרומאיות,ולפיכךלתמצית
לתרבות .ז־ת־ם כבושים,למרותהתהליך
למתוהכם־־הס־ת הנדרשלהפקתם ,נחשבו
״פשטותבהתגלמותהוהלמו יפה את האתוס של
שהעדיפולחשוב על עצמם כאנשים צנועים

למסתפקיםבמועט.
גם

שפתם של הכובשיםהמקומיים,

־חיות כובש־ הזיתים

החמישית

ס־שי הבא בקיבוץ גבעת ברנר,

נוטהלעתיםלמלמולים

רצופהבמלים

המשתתפים
מריר כמו ז־ת

תחרותיות עזה.

שנקטף זה הרגע מהעץ ,הלץ על

היתרון היחסי של זוכה השנה שעברה ,פנסיונר

שכלעתותיו בידו לשבת
ולעסוק בעבודה
המפרכת של
מילוי כל זית וזית בנתח גבינהזעיר,
הידנית

הוא לא רק שלי
לתחביב נפוץ .העץ

שהטירוף

ושכבישת זיתים ביתית הפכה
הראשון

הישראלים
שרוב

נוטעים בגינה הפרטית הוא
לימון ,השני הוא עץ
ז־ת ,והבאת זיתים

תוצרת

בית

כמנחהלחברים

ובני משפחה הופכתמקובלת
עוגה.וו כמובן לא תופעה ייחודיתלישראל ,אלא
התיכון".
משותפת של כל אגן הים
הגיגה
באי התחרות,שיוכלולטעוםלמעלה
כמעט כמו הבאת

הפופוליסטי של
"מלאכה הקורצתלטעמו
לדבריו.
הרחב",
לוס־ן בן ה77 -
"מהפתאום!" אומר ארי
מהזיתים בכבישה תעשייתית) ,היא קללה גסה
משמונים סוגי זיתים שונים ,הם שיכריעו מ־
$TS1$מיהיה$TS1$
בגאווה ,״ישל־ שלושה נכר־ם עם ידיים קטנות
במיוחד בקרב חברי המסדר.
יהיה
למילוי ז־ת־ם .אני מושיב
יגאל פוריש מגדרה ,איש קבעכחיל האוויר
$DN2$מיהיה$DN2$אלוף הזית של השנה הנוכחית .מועצת
אידיאליות
וזריזות,
הקולינרי
בפוטנציאל
הזיתים ,שהבחינה אף היא
אותםלעשות אתהעבודה״ .על שולחן התקרובת
ואב לשלושהילדיםולשלושה עצי זית ,יביא
מציבים הוא ובתזוגו בת ה 81 -סידני ,ז־ת־ סנטה והאנתרופולוגי המשובב שלהאירוע ,פרשה
לתחרות השנהשלושה סוגי זיתים כבושים
עמו
עליו השנהלראשונה את חסותה והפכה אותו
שמנמנים ומפוטמיםבפלפלים חריפים ,וגרסה
ומתובלים כפפריקה אדומהוזרעי כוסברה או
לחלק מ״דרך עץ הזית"הישראלית .הבאים
חדשנית של מתכון הז־ת־םהממולאיםשהנחיל
מסגולה,
וג׳־נג׳ר;אז׳י (אסתר) רונבו
ביין אדום
יוכלוליהנות גם מהרצאה שלפרופ'
לפסטיבל
המילוי
תהילה ,ותעודה ממוסגרת .על תוכן
להם
אחת הנשים היחידותבעולם גבר־ של דפיקה
שמעוןלביא ,מבכירי חוקרי הזיתבעולם ,נשיא
ריגול תעש־־ת־
$TS1$תעשתודלפת$TS1$
הטילו צו איסור פרסום.
החדש
וכיבוש ,תרקח זיתיםמתובלים כפירות יבשים,
מועצת הזיתיםהעולמית ואבי הזנים ברנע
$DN2$תעשתודלפת $DN2$מתכוניםלמתחרים הן סכנות שאץלהקל
ודל־פת
ואוכמניות;זיו בית־אור ממשגב דב,
קוקוס
ומעלות ,בנושא כב־שת זיתים באגן ה־ם התיכון.
בהן ראש.
בילדותו בבוסתנ־ הזית
שהתאהב
איש עסק־כ
ז־ת־ם" ,אומר אבנר
"אניעצי־־ עוסק בכב־שת
הנטושים של הנגב ,הוא דווקא חסידהאסכולה
ברנר,
גבעת
משתלות
הזיתים,
כובשי
פםטיבל
בין
ו ,הכניסה חינם
00:3
ל-
00:01
1.92
יום שישי,
שילוח ,יוזם התהרותומנהל משתלות גבעת
הדוגלת בטוהר הזיתנטול התוספות; אבר־
$TS1$אברבןארצ$TS1$

$DN2$אברבןארצ $DN2$מנהריה יביא זיתיםמעושנים; ואת
בן־ארצ־
משתתפי

שתיערך ביום

מאחור־ האחווה

עםעלה

שלז־ת ,מסתירים
אחר מכובשי הזיתים,

מדובר בדרעק גמור .עם הזמן

שמתי לב

אותנטית

ראמה ,״שוב

שיש בו תרבות

זית

מפוארת בת

סוה־לאליאס ־וסף אבו־נע־ם,
אלפ־ שנים ,ייצגו
nun
ו־קוהיח זרז 4rj rvjn
תיו-־יח
וזיר! ידו

הציבור

ברנר".אני משקיע בזה מדי שנה

את נשמתי,אבל

כל שנה יוצא ל־ ־ותר גרוע מזו
שלפניה .פעם
־וצא מריר ,פעם
ייהרי^ לרח

־וצא
אה

סתם לאאכ־ל .אנ־־כול
הז־ח־ם

קר־

ארל

רא«ח
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תקפ^י לגבינה
עונג

של

גבינות ויין

ממתין

מוצא

במחלבת אדירבנלילהעליון

במרכז המגשהלבן מונחות שלוש כוסיות בצבעי פסטלענוגים :יוגורטעזים

טבעי ,יוגורט עםסילאן ויוגורט עם רימונים .לצדאלו
מזולפות של
ועליהם רוזטות
מצופות בקצה ושומשום ,קרקרים
פרוסותגבינות עזים קשות מצופות בפירורי לחם ומטוגנות ,חמאתעזים
עדינת טעם ,זיתים כבושים,לחם חם ומיני מרקחותוריבות של פירותהגליל.
ארוחתבוקר ,בראנץ־קליל ,אועונג צהרייםמלווה בכוס קברנהסוביניון נהדר
מגש הטעימות הזה הוא סיבה טובהלעצור במרכז המבקרים החדש של יקב
לסועדכולל ארבע כוסות
הגליל .גםהמחיר 50 ,שקל
ומחלבת אדיר שבמרום
מוגשים גם קוביות
גבינת

שמנת,

׳ .ב 2003 -הקימו משפחות רוזנברג ואשכנזי ,מייסרי
אדיר מאז שנת 95

המחלבה ,גם יקב בוטיק קטן.׳כולםאצלנו אוהביםלשתות״,
בקבוקים ,אבל
000,2
רוזנברגהיינן",בהתחלה ייצרנו
הייצור״ .כרמי המשפחה ,הנשקפים מבעד
להגדיל את
וכךהתחלנו בהדרגה
לחלונות בר היין וחנות הגבינות ,נטועים באחד מאזורי היין המוערכים ביותר
במינימליזם
כולו ,שעוצב
בארץ ,המישור של כרם בן זמרה,ומרכז המבקרים
המשפחתית והאזורית.
שחור־לבן נקי ,הוא בית נעיםלתוצרת
000,3
בעצמנו צרכנו

מרכז

המבקרים של

יקב

ומחלבת

אדיר ,אזור

9301996-40
התעשייה דלתון,

ספר

המתכונים

חושף

מה צריך

של אשתו של צ׳רלס
מדען לאכול כדי לחולל

דארווין

מהפכות

פסה

טעימה שליינות שונים,למעלה מהוגן.
השףבועז קוינטר הוא שאחראילארוחת התפריטהקבועה ,שמבליטה
בעדינות ובחוכמה את טעמן של גבינות העזים הפשוטות שמייצרת מחלבת

אומר אבי

המזינים

בריאותו הרופפת שלצ׳רלס דארוויןהטילה צל כבר על
עבודתוועלכתביו ,אבל גםעל תפריטי הארוחות שהוגשו
בחדרהאוכל של

צ׳רלס
דארווין.

משפחת

האחוזה הכפרית ,שבה התגוררו בני

אמנם חיבב כוסית ערב הגונה,וארוחות

והמולה ,אבל
משתתפים

ערב חגיגיות מרובות

המסתוריים שמהם סבל במשך
לאירועים נדירים בביתו .על פודינגאנגלי

המיחוש־ם

את אלה

מרביתחייו ,הפכו

שמנת ,חמאה וביצים

מסורתי

עתיר

בתוקף
לוותר.

סירב

הולידו
חגיגות ה200 -להולדתו שלצ׳רלם דארווין
חדשות ,ספרי

ביוגרפיות

התעלומות
מתח המבוססים על

האבולוציה ,ותערוכות שהוצגו
שהותיר אחריו אבי תורת

ופועלו .ביןאלפי
בכל רחביהעולם וסקרו את חייו
משפחת דארוויןלחוקרים נמצאה גם מחברת
שהותירה אחריה
המתכונים של אמהרארווין ,הלא היא גברת דארווין המסורה,
וזו זכתה זה מקרובלגרסה מחודשת ,מוערת ומאוירת .עורכות
ו־ווסליג׳אנוויי,בישלו מחדש את מאות
הספר ,דושה בטסון
המסמכים

שהותירה אחריה אמה רארווין בכתב ידה ,בחרו

המתכונים

מתוכם אתהמעניינים ביותר,

ביארו
לקוראים

את

ההקשר

החברתי של תקופתם והתאימו אותםלבשלנים שלימינו.
ג׳נט בראון ,הביוגרפית של דארווין ומחברת הספרהנפלא
ביוגרפיה של ספר" שתורגם לא מזמן
"מוצא המינים
לעברית ,תרמה לספר הקדמהמלומדת.
דארווין ב1839 -
אמהדארווין ,שנישאהלדודנה
צ׳רלס
ווג׳וור,
ג׳וזאיה
של
בעלה ,נכדתו
היתה גם היא ,כמו
תעשיין
ויצרןכלי חרסינה שחולל מהפכתעיצובבאנגליה של
המאה ה18 -

ניהלה
בשרה,

כמו נשים

הגברת דארווין
והותירה

אחרות בנות מעמדה ות קופתה,
תכתובת ענפה עם ידידיה ושארי

אחריה

מחברת מתכונים

את

ששימשה

המשפחה בעבודות המטבח.
כפרית פשוטה שמרבית מרכיביההגיעו

טבחי

משפחת דארווין נהנתה מתזונה

בייקון והאם

מתוצרת

פשטידות ומרקחות.

ממשק

האחוזה:

ביתית ,שפע של בשר ,פודינגים,
משעשעלגלות .שחלק מחומרי הגלם

לשולחן המחקר של
בלבד ,אלא גם
לשולחןהאוכל
לאהגיעו
דארווין.

הלקטהמודרני מספק לא
האינטלקטואל המפורסם בעת ששקד על
לדעת מה אכל
המינים׳׳ ,אלא גם סקירה מעניינת של משק
כתיבת ״מוצא
האבולוציה
בית כפרי טיפוסי באחוזה ויקטוריאנית ,ושל
שהתחוללה בדפוסי ובמנהגיהאכילה באירופה של המאה ה19 -
רק את יצר המציצנות
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