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לפני כמאה שנה, בתום מסע משפחתי ארוך 
מגיעה משפחת לין לארץ ישראל. בניה החלוצים 

עוסקים ביישוב הארץ ועבודת האדמה.
בכפר ביל״ו, אצל סבא וסבתא בחצר, הקמנו 

בתחילת שנות השבעים את משק דבורים לין, בו 
אנו עוסקים בגידול דבורים וייצור מגוון רחב של 

מוצרים טבעיים.
החיבור לאדמה ולטבע יצר 

מחויבות, יצר התאהבות, 
התאהבות בחומרי הגלם 

הנפלאים אותם מניבה 
הארץ הזו: דבש, רימונים 

ותמרים. אנחנו מנסים שלא 
לגעת בהם יותר מידי ולתת 

להם לדבר בעד עצמם.

גאים להיות חלק מתעשיית המזון הישראלית 
כל המוצרים שלנו כחול לבן, תוצרת הארץ, 

ומאיכות מעולה.
כשרות - בד״ץ רובין, חלקם בד״ץ בית יוסף 

ורבנות מודיעין

תרומה לקהילה  - אנו גאים להיות חלק מהקהילה  
שלנו ולשתף פעולה  בעבודת האריזה עם 

מתמודדי עמותת "אנוש" מנס ציונה - לשיקום 
נפגעי נפש בקהילה

לפרטים נוספים ועזרה בהתאמת המארז 
האופטימלי 

 www.linfarm.co.il :באתר
במשרדים: 08-9415859

 lin@linfarm.co.il  :ובמייל

מגוון יתרונות לארגונים ועסקים:
*גמישות בהרכבת המארזים

* התאמה אישית לפי טעם ותקציב
* אפשרויות מיתוג מגוונות 

אבא - אוריאל לין זורע
בשדות עמק יזרעאל 1935

סיפור
ישראלי

קטלוג המתנות שלנו כולל מגוון רחב 
של מוצרי גורמה מבית משק לין 

באריזות שי מעוצבות.
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1 | שקמה
סלסלת קש דקורטיבית מפנקת במיוחד,

במידות 480/400 מ"מ המכילה:

יין אדום מרלו, יקב טפרברג, 750 מ"ל	 
ממרח סילאן שוקולד אגוזי לוז, 220 גרם	 
מרקחת תאנים, 240 גרם	 
מרקחת תפוחים וקינמון, 240 גרם	 
ממרח עגבניות מיובשות, 185 גרם	 
ממרח פסטו בזיליקום אגוזים, 185 גרם	 
שמן זית כתית מעולה, 500 מ"ל	 
רוטב סילאן תפוזים, 350 גרם	 
רוטב דבש בוטנים וקארי, 320 גרם	 
דבש לימון ג'ינג'ר, 240 גרם	 
רוטב רימונים דבש 320 גרם	 
ממרח סילאן שוקולד קוקוס, 100 גרם	 
מרקחת תאנים סגולות, 60 גרם	 
ממרח סילאן שוקולד קלאסי, 60 גרם	 
ממרח סילאן שוקולד תפוז, 60 גרם	 
שוקולד חלב איכותי 45% עם פולי קקאו 	 

HOLY CACAO 50 גרם
 	 HOLY ,שוקולד לבן איכותי 32% 50 גרם

CACAO

315 ₪ לפני מע"מ
369.55 ₪ כולל מע"מ
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2 | ארז
סלסלת קש דקורטיבית, בקוטר 300 מ"מ, המכילה:

רוטב דבש ג'ינג'ר צ'ילי, 320 גרם	 
רוטב דבש בוטנים וקארי, 320 גרם	 
ממרח לימונים כבושים, 185 גרם	 
מרקחת תאנים סגולות, 240 גרם	 
ממרח סילאן שוקולד קלאסי, 100 גרם	 
דבש פטל שושנים, 120 גרם	 
מרקחת תפוחים וקינמון , 60 גרם 	 

127 ₪ לפני מע"מ
148.59 ₪ כולל מע"מ

3 | אגוז
קופסת עץ דקורטיבית עם ידית חבל,
במידות 330/160/100 מ"מ המכילה:

שמן זית ישראלי כתית מעולה, 500 מ"ל	 
ממרח עגבניות מיובשות, 185 גרם	 
דבש טהור מפרחי בר, 125 גרם	 
מרקחת תאנים סגולות, 60 גרם	 
מרקחת תפוחי עץ וקינמון, 240 גרם	 
 	HOLY CACAO ,שקדים מצופים 100 גרם

135 ₪ לפני מע"מ
157.95 ₪ כולל מע"מ
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4 | חרוב
קופסת עץ דקורטיבית עם ידית חבל, במידות 295/140/80 מ"מ המכילה:

רוטב סילאן בוטנים וקארי, 320 גרם	 
רוטב שום דבש ושמן זית, 320 גרם	 
דבש פסיפלורה, 120 גרם	 
מרקחת תאנים סגולות, 120 גרם	 
 	HOLY CACAO ,שוקולד חלב איכותי 45% עם פולי קקאו 50 גרם

96 ₪ לפני מע"מ
112.32 ₪ כולל מע"מ

5 | אשל
קופסת עץ דקורטיבית, במידות 220/100 מ"מ המכילה:

דבש ישראלי מפרחי בר, 125 גרם	 
מרקחת תפוחים וקינמון, 120 גרם	 
דבש תות וניל 120 גרם	 
מרקחת תאנים סגולות 120, גרם	 
 	HOLY CACAO ,שוקולד לבן איכותי 32% 50 גרם

83 ₪ לפני מע"מ
97.11 ₪ כולל מע"מ



6

6 | אלה
מגש עץ דקורטיבי, במידות 70/260/360 מ"מ המכיל:

שמן זית כתית מעולה, 250 מ"ל	 
רוטב חרדל דבש, 320 גרם	 
ממרח עגבניות מיובשות, 185 גרם	 
ממרח פסטו בזיליקום ואגוזים, 185 גרם	 
מרקחת תפוזים כתומים, 240 גרם	 
דבש טהור מפרחי בר, 250 גרם	 
סילאן תמרים טבעי, 120 גרם	 
מרקחת תאנים סגולות, 120 גרם	 
ממרח סילאן שוקולד קוקוס, 60 גרם	 
אגוזי לוז מצופים שוקולד מריר 100 גרם 	 

HOLY CACAO

179 ₪ לפני מע"מ
209 ₪ כולל מע"מ

7 | אורן
מגש עץ דקורטיבי,

70/120/360 מ"מ המכיל:

מרקחת תפוזים כתומים, 240 גרם	 
מרקחת תאנים סגולות, 240 גרם	 
מרקחת תפוחים וקינמון, 240 גרם	 
דבש טהור מפרחי בר, 250 גרם	 
דבש פסיפלורה/תות וניל, 240 גרם	 

111 ₪ לפני מע"מ
129.87 ₪ כולל מע"מ
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8 | לימון
מארז מזוודה דקורטיבי,

במידות 330/290 מ"מ המכיל: 

יין אדום מרלו, יקב טפרברג, 750 מ"ל	 
שמן זית כתית מעולה, 500 מ"ל	 
ממרח עגבניות מיובשות, 185 גרם	 
ממרח פסטו בזיליקום ואגוזים, 185 גרם	 
רוטב שום דבש ושמן זית, 350 גרם	 
מרקחת תאנים סגולות 120 גרם	 
דבש טהור מפרחי בר, 120 גרם	 
מרקחת תפוחים קינמון ודבש 120 גרם	 
שבבי קפה מצופים בשוקולד מריר 100 	 

HOLY CACAO ,גרם

162 ₪ לפני מע"מ
190 ₪ כולל מע"מ
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9 | תות
מארז מזוודה מהודר,

במידות 420/160/80 המכיל:

יין אדום, קברנה פטיט סירה, יקב טפרברג 750 מ"ל	 
שמן זית ישראלי כתית מעולה, 250 מ"ל	 
דבש טהור מפרחי בר, 250 גרם	 
 	HOLY CACAO ,שוקולד לבן איכותי 32% 50 גרם

10 | כליל החורש
מארז מזוודה מהודר,

במידות 420/160/80 המכיל:

שמן זית כתית מעולה, 500 מ"ל	 
דבש בטעמים, 250 גרם	 
מרקחת תאנים סגולות, 240 גרם	 
ממרח סילאן שוקולד לוז, 220 גרם	 

85 ₪ לפני מע"מ
99.45 ₪ כולל מע"מ

86 ₪ לפני מע"מ
100.62 ₪ כולל מע"מ
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11 | תאנה 
מארז מזוודה מאויר,

במידות 300/160 מ"מ המכיל:

שמן זית כתית מעולה, 250 מ"ל	 
דבש טהור מפרחי בר 125 גרם	 
מרקחת תפוחים וקינמון 120 גרם	 
מרקחת תאנים סגולות, 120 גרם	 
שוקולד חלב איכותי 45% עם פולי קקאו 50 גרם, 	 

HOLY CACAO

12 | לוטם
מארז מזוודה מאויר, במידות 300/160 מ"מ המכיל:

רוטב דבש בוטנים וקארי, 320 גרם	 
רוטב ג'ינג'ר צ'ילי ודבש, 320 גרם	 
דבש פסילפורה 240 גרם	 
מרקחת תאנים סגולות 240 גרם	 

70 ₪ לפני מע"מ
81.90 ₪ כולל מע"מ

75 ₪ לפני מע"מ
87.75 ₪ כולל מע"מ
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13 | רימון
מארז קרטון מאויר,

במידות 400/80/80 מ"מ המכיל: 

שמן זית כתית מעולה 250 מ״ל	 
דבש טהור מפרחי בר, 125 גרם	 
מרקחת תאנים סגולות, 120 גרם	 

49 ₪ לפני מע"מ
57.33 ₪ כולל מע"מ

14 | תפוז 
מארז קרטון מאויר,

במידות 400/80/80 מ"מ המכיל:

דבש טהור מפרחי בר, 250 גרם	 
מרקחת תפוחים וקינמון, 250 גרם	 
מרקחת תאנים סגולות, 250 גרם	 

65 ₪ לפני מע"מ
76.05 ₪ כולל מע"מ

15 | שיזף
קופסת מתכת, מאוירת ע"י אנשים עם צרכים 
מיוחדים, במידות 200/200/70 מ"מ המכילה:

שמן זית כתית מעולה, 250 מ"ל	 
רוטב רימונים דבש, 350 גרם	 
דבש טהור מפרחי בר, 125 גרם	 
מרקחת תאנים סגולות 120 גרם 	 
טראפלס תמרים קקאו 50 גרם, ממה	 

109 ₪ לפני מע"מ
127.53 ₪ כולל מע"מ
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17 | אלון 
גליל מתנה דקורטיבי עם ידית חבל 

250/65 מ״מ המכיל:

מרקחת תפוחי עץ דבש וקינמון, 120 גרם	 
דבש בטעמים לפי בחירה, 120 גרם	 
מרקחת תאנים סגולות, 120 גרם	 

18 | טעם ישראלי
גליל מתנה דקורטיבי עם ידית חבל 

250/65 מ״מ המכיל:

דבש טהור מפרחי בר, 60 גרם	 
סילאן טבעי, 60 גרם	 
מרקחת תאנים/תפוחים, 60 גרם	 
ממרח סילאן שוקולד, 60 גרם	 

16 | רותם
גליל מתנה מאויר,

במידות 360/65 מ"מ המכיל:

רוטב חרדל דבש, 320 גרם	 
דבש טהור מפרחי בר, 125 גרם	 
מרקחת תפוחי עץ דבש וקינמון, 60 גרם	 

59 ₪ לפני מע"מ
69.03 ₪ כולל מע"מ

46 ₪ לפני מע"מ
53.82 ₪ כולל מע"מ

42 ₪ לפני מע"מ
49.14 ₪ כולל מע"מ
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19 | שקד
מארז מגירה שקוף, במידות 220/55/55 מ"מ המכיל: 

דבש טהור מפרחי בר, 60 גרם	 
ממרח סילאן שוקולד קלסי, 60 גרם	 
מרקחת תאנים סגולות, 60 גרם	 
דבש תות וניל, 60 גרם 	 

20 | שקדיה
מארז מגירה שקוף, במידות 220/55/55 מ"מ המכיל: 

מרקחת פרי תפוחי עץ דבש וקינמון, 120 גרם	 
ממרח סילאן שוקולד קוקוס, 100 גרם	 
דבש טהור מפרחי בר, 125 גרם	 

34 ₪ לפני מע"מ
39.78 ₪ כולל מע"מ

33 ₪ לפני מע"מ
38.61 ₪ כולל מע"מ

21 | תמר
מארז מתנה,

במידות 105/105/70 מ"מ המכיל:

דבש טהור מפרחי בר, 250 גרם	 
או

דבש טהור מפרחי בר, 120 גרם	 
דבש בטעמים, 120 גרם	 

24 ₪ לפני מע"מ
28.08 ₪ כולל מע"מ
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22 | סיפור ישראלי- 5 מעדנים
מארז מזוודה דקורטיבי במידות 19/27/7 ס"מ  המכיל:

שמן זית כתית מעולה, 250 מ"ל/רוטב לבחירה	 
מרקחת תאנים, 120 גרם	 
דבש טהור פרחי בר, 120 גרם	 
מרקחת תפוחים וקינמון, 120 גרם	 
דבש בטעמים, 120 גרם	 

81.20 ₪ לפני מע"מ
95 ₪ כולל מע"מ
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23 | סיפור ישראלי- דבשים
מארז מזוודה דקורטיבי במידות 22/8/4.5 ס"מ  המכיל:

דבש עם נגיעות תות וניל, 120 גרם	 
דבש עם נגיעות לימון וג׳ינג׳ר, 120 גרם	 
דבש עם נגיעות פסיפלורה, 120 גרם	 

46.15 ₪ לפני מע"מ
54 ₪ כולל מע"מ

24 | סיפור ישראלי- מעדנים
מארז מזוודה דקורטיבי במידות 22/8/4.5 ס"מ  המכיל:

דבש טהור מפרחי בר, 125 גרם	 
ממרח סילאן שוקולד קלאסי/תפוז/קוקוס/לוז לבחירה, 100 גרם	 
מרקחת תפוחים וקינמון/תאנים, 120 גרם	 

46.15 ₪ לפני מע"מ
54 ₪ כולל מע"מ

25 | ברכות מתוקות
מארז מתנה 130/70 ממ,

5 דבשונים מעוצבים, 20 גרם דבש בכל דבשון

24 ₪ לפני מע"מ
28.08 ₪ כולל מע"מ



נשמח לעמוד לרשותכם

משלוחים - מעל 2500 ₪ לפני מע"מ - לאזור המרכז  ללא עלות.	 
הזמנות קטנות מ-2500 ₪ - יחויבו בדמי משלוח בהתאם  למחירון.	 

שליח עד הבית בתוספת 40 ש״ח לפני מע״מ.	 
מוצר חסר במלאי יוחלף במוצר שווה ערך	 
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משרדי החברה: 08-9415859
lin@linfarm.co.il       www.linfarm.co.il


