
סיפור ישראלי
קטלוג מוצרים



בשנת 1918 עולה משפחת לין לארץ 
ישראל לאחר מסע ארוך. בניה 

החלוצים עוסקים ביישוב הארץ 
ועבודת האדמה. חלום אחד עתיק 

יומין ומסירות נפש גדולה.
בכפר בילו הקמנו את משק הדבורים 

המשפחתי. אנו עוסקים בגידול 
דבורים וייצור מוצרים טבעיים כבר 

למעלה מ-40 שנה.
החיבור לאדמה ולטבע יצר מחויבות, 

יצר התאהבות, התאהבות בחומרי 
הגלם הנפלאים אותם מניבה הארץ: 

דבש, תמרים ורימונים.
אנחנו משתדלים לא לגעת בהם יותר 

מדי ולתת להם ולשילובים ביניהם 
לדבר בעד עצמם.

הסיפור שלנו

אבא - אוריאל לין
זורע בשדות
עמק יזרעאל, 1935



אם את/ה חובב/ת בריאות וטבע אז בטח שמעת על מזון 
המלכות. מדובר במוצר הוותיק ביותר שלנו, ובצדק.

מוצרי בריאות מהכוורת

מדובר במוצר שממש 
״עושה פלאים״. 

במסורת העממית מוכר 
בזכות תרומתו  לחיזוק 

המערכת החיסונית 
וחיוניות הגוף.



דבשים

דבשים
בטעמים

למריחה על צנים חם, לשדרוג 
קינוחים, נהדר עם יוגורט 

ופירות. והכי פשוט – להוסיף 
למים חמים להכנת תה לימון 

וג'ינג'ר מבריא ומחזק.
הסדרה כוללת: דבש עם 

נגיעות לימון וג'ינג'ר, תות וניל, 
פטל שושנים, חלפיניו אננס 

ופסיפלורה. 

דבשים משובחים המיוצרים 
מהפריחה המדהימה של ארץ 

ישראל. מהגולן ועד הנגב.



ממרחי סילאן שוקולד

מצויין לקינוחים
מנות אחרונות
עוגות וכריכים

ממרחי סילאן השוקולד שלנו הם 
האלטרנטיבה הבריאה לכריכי 

הבוקר.
נהדרים לילדים ולמבוגרים כאחד.

ללא תוספת סוכר, מופחת שומן, על 
בסיס סילאן טבעי ו - 100% שוקולד.

הסדרה כוללת: קלאסי, שוקולד 
לוז, שוקולד תפוז ושוקולד קוקוס.

שפע יתרונות תזונתיים
ללא תוספת סוכר

ללא ממתיקים מלאכותיים
ללא חומרים משמרים.

דל שומן. מופחת קלוריות.
דל נתרן. טבעוני. פרווה.



רטבים ומרינדות
על בסיס דבש טהור, סילאן טבעי או עגבניות. נהדרים עם 

עופות בתנור ובמחבת, בשרים על האש, ירקות בתנור, וגם 
לסלטים ירוקים. ללא חומרים משמרים, ללא סוכר מעובד, 

חלקם ללא תוספת סוכר. 
רטבים ומרינדות

על בסיס דבש טהור:
דבש בוטנים וקארי	 
דבש ג'ינג'ר צ'ילי	 
שום דבש ושמן זית	 
חרדל דבש	 
רימונים דבש	 
מרינדה דבש צ'ילי רימונים	 

רטבים ומרינדות
על בסיס סילאן טבעי:

סילאן בוטנים וקארי	 
סילאן מוקפץ שום ג'ינג'ר	 
סילאן גריל שום וכמון	 
סילאן על האש עם צ׳ילי	 
סילאן עם נגיעות תפוזים	 
סילאן טבעי	 

רטבים ומרינדות
על בסיס עגבניות:

ברבקיו מעושן סילאן ודבש	 
ברבקיו מעושן חריף אש	 

רוטב חרדל ודבש שלנו 
ורוטב השום ודבש הם 
התיבול היחיד שצריך 
להוסיף לסלט חסה 

ירוק וגדול!



רוטב דבש/סילאן בוטנים 
וקארי  נהדר עם עוף ודגים.

מעולה עם תבשילים
בסיר אחד. 

נסו גם את הרטבים
האחרים שלנו עם

תבשילים, עוף ובשר,
ירקות ותוספות.



סדרת הטחינות המיוחדות
כוללת חמישה סוגי טחינות אורגניות, כולן 
משומשום אתיופי משובח שנטחן בטחינה 

עדינה. שתי הטחינות הצבעוניות המיוחדות 
.super food שלנו המועשרות ב

הסידרה כוללת:
הטחינה המלאה האתיופית

טחינה אורגנית באבן ריחיים
טחינה אורגנית צהובה עם כורכום וקארי

טחינה אורגנית ירוקה עם ספירולינה
טחינה אורגנית אתיופית מלאה

טחינה זעתר
טחינה עמבה

טחינה סלק

סדרת ממרחים פיקנטים 

חדש!!!

עגבניות, בזיליקום, לימונים, איולי  טבעוני

מחומרי גלם משובחים  בעבודת יד
ללא ביצים -  טבעוניים 

ללא חומרים משמרים



מיגוון המוצרים שלנו באריזות שי 
מעוצבות ובגדלים מיוחדים



נשמח להיות בקשר
משרדי החברה: 08-9415859

lin@linfarm.co.il
www.linfarm.co.il
הסתת 13, מודיעין

מיכוורת ומרכז המבקרים:
המייסדים 34, כפר ביל״ו א׳


