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במשק משפחתי קטן וותיק בכפר ביל"ו מטפלים בדבורים 
טבעי,  דבש  ייצור  בצורת  אהבה  משיבות  והן  במסירות 
טהור, טעים ומזין. בזכות כ-1,000 כוורות הפזורות ברחבי 
נוספים,  ואתרים  ירושלים  הרי  דרך  הגולן  מרמת  הארץ 
ב׳משק לין׳ רודים דבש ומתמחים בחומרי גלם מן הכוורת
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איריס גרינשפון, מקדמת בריאות לילדים ומשפחהבריאות כחול לבן

לפעמים נדמה שקשה לעבור יום מבלי 
להיתקל בכתבה על מזון-על חדש 

שהתגלה. אתרי הבריאות באינטרנט, 
תוכניות הטלוויזיה והעיתונים מדווחים 

לנו ללא הרף על סופר-פוד חדש ומציפים 
אותנו במידע,  לכן כל כך משמח לשמוע 

שבמשק לין יוצאים עם קו מוצרים חדשני 
שמתמקד באחד ממזונות העל המוכרים 
והמוכחים לבני האדם מזה אלפי שנים – 

דבש!  הדבש הוא בעל סגולות כה מרובות 
לבריאות האדם שכבר לפני כחמשת 

אלפים שנים הוא שימש כתרופה באכילה, 
ולריפוי פצעים במריחה על העור. 

אבי הרפואה המערבית; היפוקרטס, המליץ 
על הדבש, והרמב"ם, גדול הרופאים 

היהודים, כבר לפני כשמונה מאות שנים 
המליץ על צריכה קבועה של המתוק הזה. 

כשבוחנים את ההיסטוריה האנושית 
נדמה שדבש ומתכונים הכוללים אותו 

עברו תמיד מדור לדור ומקהילה לקהילה 
במטבחים שונים ברחבי העולם, כשהם 

מופיעים במגוון רחב של תבשילים ושל 
תרופות עממיות. לא סתם העוגה המזוהה 

ביותר עם ראש השנה היהודי היא עוגת 
הדבש, וכמעט בכל משפחה מככב מתכון 

מיוחד שלה כסגולה לשנת בריאות 
ומתיקות, ואכן כמו בפעמים רבות בעבר, 

מתברר שסבתא צדקה. 

כשאנחנו בוחנים את הדבש בכלים 
המדעיים העומדים לרשותנו, אנחנו מגלים 
מזון טבעי, משובח ובעל ערכים תזונתיים 

נפלאים. הדבש עשיר באנזימים, מעניק 
מתיקות כפולה כמעט מזו שיש בסוכר לבן 

וכמות הפחמימות הפשוטות שבו נמוכה 
מאשר בסוכר. 

הדבש הוא מוצר טבעי אנטיספטי, כלומר 
חיידקים לא יכולים להתרבות בו, ולכן 
ניתן להשתמש בו כמשמר טבעי ללא 
חשש וכן למרוח אותו על עור פצוע. 

דבש וסוכר חום המעורבבים ביחס שווה 
ייצרו פילינג איכותי וטבעי לעור גוף יבש 

ובייחוד למרפקים ולעור כפות הרגליים 
והעקבים. 

הכי חשוב, הדבש פשוט טעים!

מה כבר אפשר לחדש בדבש? ב׳משק 
לין׳ זיהו את הרצון שלנו במזון בריאות 

זמין לכל, תוצרת הארץ, דבש שהוא בעת 
ובעונה אחת מסורתי ועשיר אבל גם 

חדשני ומעניין. טובי המוחות והטובים 
שבמתכונאים של ׳משק לין׳ רקחו לנו יחד 

מטעמי דבש חדשים בטעמים משגעים. 
כולם יכולים למצוא את הטעם ואת 

הניחוח המתאימים להם. 
כאשר מדברים על ילדים ועל דבש, זה 

בדיוק המקום להציג את עצמי כיוון 
שהשילוב ביניהם הוא המומחיות שלי. 

שמי איריס גרינשפון ואני מתמחה בשינוי 
הרגלים לבריאות לילדים ולמשפחה - 

ברוגע, במשחק ובנועם. 
אני תמיד אוהבת לשלב את הילדים 

בגילוי מזון חדש, בטעימות וכמובן בהכנת 
מתכונים במטבח ביחד, כזמן איכות נעים 

וחווייתי. 
בערב החג הפשילו שרוולים והצטיידו 

בטעם הדבש החביב עליכם:
סדרו פרוסות תפוחי עץ על מגש והציבו 

מסביב קעריות עם סוגי דבש שונים 
לטעימה ותנו לאורחים שלכם לטבול 
תפוח כל פעם בטעם חדש של דבש. 

אפשר גם לנחש לפי הריח ולפי הצבע 
השונים של כל דבש מה יש בו. 0

'תעשייה ישראלית' 
 הפעם דבש,

כמעט הכול דבש

כדורי אנרגיה 
מתוקים 

שינעימו כל כך את 
שולחן החג ולא רק אותו

מה צריך?
1 כוס אגוזי מלך שבורים

1 כוס שיבולת שועל עבה )אפשר ללא גלוטן, 
לרגישים(

1/4 כוס דבש בטעם החביב עליכם
1/2 כוס חמאת בוטנים לא ממותקת

1 כף קינמון )לא חובה(
2 כפות שומשום מלא )משדרג מאוד(

אופן ההכנה: 
פשוט לערבב הכול יחד, לכדרר ולשמור בקירור.

איריס גרינשפון, מאמנת לשינוי הרגלים לילדים ולמשפחה. מרצה ומנחת סדנאות, מגישה בטלוויזיה ובעלת ערוץ היו-טיוב 'כאן אוכלים בכיף'


