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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.

אנו שמחים להציג את קטלוג המתנות שלנו.
קטלוג המתנות כולל מגוון רחב של מוצרי גורמה מבית משק לין 

באריזות שי חדשות ובשילוב שוקולד בוטיק מעולה, חטיפי תמרים 
ואגוזים, חליטת תה ארץ ישראליות.

כל המוצרים שלנו הינם כחול לבן, תוצרת הארץ
ובכשרות גבוהה. 

אנו גאים להיות חלק מהקהילה  שלנו ולשתף פעולה
בעבודת האריזה עם מתמודדי עמותת "אנוש"

לשיקום נפגעי נפש בקהילה. 

נשמח לעמוד לרשותכם בכל שאלה ולהרכיב
עבורכם את המארז האופטימלי.

linfarm.co.il :משרדים:  08-9415859 אתר
סיגלית לחר: 052-3234473

sigalit@linfarm.co.il

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
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1 | שיטה
סלסלת קש דקורטיבית מפנקת במיוחד, במידות 480/400 מ"מ המכילה:

יין בוטיק: יקב דלתון, אסטייט שיראז, /יקב היוצר,	 
      קברנה סוביניון, 750 מ"ל 

שמן זית כתית מעולה, 500 מ"ל	 
מרקחת תאנים סגולות ,240 גרם	 
ממרח עגבניות מיובשות, 185 גרם 	 
ממרח פסטו בזיליקום ואגוזים ,185 גרם	 
דבש טהור מפרחי בר, 250 גרם	 
רוטב סילאן תפוזים, 350 גרם	 
רוטב דבש בוטנים קארי, 320 גרם	 
חליטת תה ארצישראלי , מהרי ירושלים, שלוותי	 

 	  HOLY CACAO ,אגוזי לוז מצופים שוקולד מריר איכותי , 100 גרם
 	 HOLY CACAO ,שקדים מצופים בשוקולד מריר איכותי, 100 גרם
מארז בראוניז תמר שוקולד קוקוס, 240 גרם, ממה	 
רגע של פינוק - טראפלס תמרים קקאו, 50 גרם, ממה	 
 	 HOLY CACAO ,שוקולד חלב 32% עם פולי קקאו 50 גרם
 	 HOLY CACAO ,שוקולד עם קקאו ניבס 45% 50 גרם

383 ₪ לפני מע"מ
448.11 ₪ כולל מע"מ
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2 | שקמה
סלסלת קש דקורטיבית מפנקת במיוחד,

במידות 480/400 מ"מ המכילה:

ממרח סילאן שוקולד אגוזי לוז, 220 גרם	 
מרקחת תפוזים כתומים, 240 גרם	 
מרקחת תאנים סגולות, 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	 
סילאן תמרים טבעי, 350 גרם	 
ממרח סילאן שוקולד קוקוס, 100 גרם	 
מרקחת תפוחים וקינמון, 60 גרם	 
ממרח סילאן שוקולד קלאסי, 60 גרם	 
ממרח סילאן שוקולד תפוז, 60 גרם	 
ממה בייטס 240 גרם 	 
שוקולד חלב איכותי 45% עם פולי קקאו 50 גרם, 	 

HOLY CACAO
 	HOLY CACAO ,שוקולד לבן איכותי 32% 50 גרם
שבבי פולי קקאו מצופים שוקולד מריר 100 גרם, 	 

HOLY CACAO

315 ₪ לפני מע"מ
369.55 ₪ כולל מע"מ
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3 | ליבנה
סלסלת קש דקורטיבית, במידות 300/450 מ"מ המכילה:

שמן זית כתית מעולה, 250 מ״ל	 
רוטב ג'ינג'ר צ'ילי דבש, 320 גרם	 
דבש טהור מפרחי בר, 120 גרם	 
מרקחת תאנים סגולות, 120 גרם	 
 	HOLY CACAO ,שוקולד לבן איכותי 32% 50 גרם
טראפלס תמרים קקאו 50 גרם, ממה	 
טראפלס טחינה בוטנים קקאו 50 גרם, ממה	 

129 ₪ לפני מע"מ
150.93 ₪ כולל מע"מ
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4 | 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 דומדמניות שחורות, 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

5 | 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	 
 	HOLY CACAO ,שקדים מצופים 100 גרם

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

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

96 ₪ לפני מע"מ
112.32 ₪ כולל מע"מ

7 | 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
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8 | אלה
מגש עץ דקורטיבי, במידות 70/260/360 מ"מ המכיל:

שמן זית כתית מעולה, 250 מ"ל	 
רוטב דבש חרדל, 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,	 

HOLY CACAO ,100 גרם       
חטיף קינואה אננס, 50 גרם, ממה	 
חטיף תמר בננה פקאן, 50 גרם, ממה	 

212 ₪ לפני מע"מ
248.04 ₪ כולל מע"מ
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9 | 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	 

10 | ברוש
מגש עץ דקורטיבי,

70/120/360 מ"מ המכיל:

דבש טהור מפרחי בר 250 גרם	 
דבש לימון ג'ינג'ר, 120 גרם	 
מרקחת תפוחים וקינמון, 60 גרם 	 
 	HOLY CACAO,שוקולד לבן איכותי 32% 50 גרם
שוקולד חלב איכותי 45% עם פולי קקאו 50 גרם, 	 

HOLY CACAO
חטיף בראוניז תמר שוקולד פקאן 50 גרם, ממה	 
טראפלס טחינה בוטנים קקאו 50 גרם, ממה	 

111 ₪ לפני מע"מ
129.87 ₪ כולל מע"מ

110 ₪ לפני מע"מ
128.70 ₪ כולל מע"מ
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11 | 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, 125 גרם	 
מרקחת תפוחים קינמון ודבש 120 גרם	 
שבבי קפה מצופים בשוקולד מריר 100 	 

HOLY CACAO ,גרם
שוקולד חלב איכותי 45% עם פולי קקאו 	 

HOLY CACAO ,50 גרם

12 | הרדוף
מארז מזוודה דקורטיבי, במידות 330/290 מ"מ המכיל: 

יין אדום, קברנה פטיט סירה, יקב טפרברג 750 מ"ל	 
שמן זית כתית מעולה, 500 מ"ל	 
דבש פטל שושנים 240 גרם	 
מרקחת תפוחים דבש וקינמון 240 גרם	 
מרקחת תפוזים כתומים 60 גרם	 
חטיף בראוניז תמר שוקולד פקאן 50 גרם, ממה	 

195 ₪ לפני מע"מ
228.15 ₪ כולל מע"מ

125 ₪ לפני מע"מ
146.25 ₪ כולל מע"מ
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13 | 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

14 | כליל החורש
מארז מזוודה מהודר, במידות 420/160/80 המכיל:

יין אדום, מרלו, יקב טפרברג 750 מ"ל	 
דבש טהור מפרחי בר, 250 גרם	 
 	HOLY CACAO ,שוקולד לבן איכותי 32% 50 גרם
 	HOLY CACAO ,שוקולד עם קקאו ניבס 45% 50 גרם
 	HOLY CACAO ,שבבי קפה מצופים בשוקולד מריר 100 גרם
חטיף תמר קשיו שקד, 50 גרם, ממה	 
חטיף בראוניז תמר שוקולד פקאן, 50 גרם	  85 ₪ לפני מע"מ

99.45 ₪ כולל מע"מ
119 ₪ לפני מע"מ

139.23 ₪ כולל מע"מ
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15 | 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 דומדמניות שחורות, 120 גרם	 
שוקולד חלב איכותי 45% עם פולי קקאו 50 גרם, 	 

HOLY CACAO

16 | 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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18 | תפוז 
מארז קרטון מאויר,

במידות 400/80/80 מ"מ המכיל:

יין אדום קברנה פטיט סירה, 750 מ"ל, 	 
יקב טפרברג

דבש טהור מפרחי בר, 60 גרם	 
שוקולד לבן איכותי 32% 50 גרם, 	 

HOLY CACAO

17 | 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 אוכמניות כחולות, 120 גרם	 

49 ₪ לפני מע"מ
57.33 ₪ כולל מע"מ

65 ₪ לפני מע"מ
76.05 ₪ כולל מע"מ
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19 | 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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20 | רותם
גליל מתנה מאויר, במידות 360/65 מ"מ המכיל:

רוטב סילאן גריל עם שום וכמון, 320 גרם	 
דבש טהור מפרחי בר, 125 גרם	 
מרקחת תפוחי עץ דבש וקינמון, 60 גרם	 

21 | אלון 
גליל מתנה דקורטיבי מאויר, במידות 360/65 מ"מ המכיל:

מרקחת תפוחי עץ דבש וקינמון, 120 גרם	 
מרקחת דומדמניות שחורות, 120 גרם	 
מרקחת תאנים סגולות, 120 גרם	 

** אפשרות למיתוג - מעל 100 יחידות

59 ₪ לפני מע"מ
69.03 ₪ כולל מע"מ

46 ₪ לפני מע"מ
53.82 ₪ כולל מע"מ
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22 | שקד
מארז מגירה שקוף, במידות 220/55/55 מ"מ המכיל: 

דבש טהור מפרחי בר, 60 גרם	 
ממרח סילאן שוקולד קלסי, 60 גרם	 
מרקחת אוכמניות כחולות, 60 גרם	 
דבש תות וניל, 60 גרם 	 

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

מרקחת פרי תפוזים כתומים, 120 גרם	 
ממרח סילאן שוקולד קוקוס, 100 גרם	 
דבש טהור מפרחי בר, 125 גרם	 

24 | תמר
מארז מתנה,

במידות 105/105/70 מ"מ המכיל:

דבש טהור מפרחי בר, 250 גרם	 

34 ₪ לפני מע"מ
39.78 ₪ כולל מע"מ

33 ₪ לפני מע"מ
38.61 ₪ כולל מע"מ

18 ₪ לפני מע"מ
21.06 ₪ כולל מע"מ
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25 | חבילה טבעונית קלאסית
מארז תאנים דקורטיבי:

רוטב סילאן בוטנים וקארי טבעוני 320 גרם	 
טחינה צהובה אורגנית 300 גרם	 
ממרח סילאן שוקולד לוז/ תפוז 220 גרם	 
מרקחת תאנים סגולות/אוכמניות 120 גרם	 

26 | מארז פיקנטי טבעוני
מארז תאנים דקורטיבי:

רוטב סילאן תפוזים 320 גרם	 
רוטב סילאן מוקפץ עם ג'ינג'ר ושום 320 גרם	 
ממרח לימונים כבושים 185 גרם	 
ממרח פסטו בזיליקום אגוזים 185 גרם	 

76.92 ₪ לפני מע"מ
90 ₪ כולל מע"מ

80.34 ₪ לפני מע"מ
94 ₪ כולל מע"מ
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27 | חבילה טבעונית מפנקת
במארז לימונים דקורטיבי:

רוטב ברביקיו מעושן 300 גרם	 
רוטב סילאן גריל שום וכמון 320 גרם	 
רוטב סילאן מוקפץ שום וג’ינג’ר 320 גרם	 
רוטב סילאן בוטנים וקארי 320 גרם	 
טחינה צהובה עם כורכום וקארי 300 גרם 	 
איולי טבעוני פיקנטי עם צ׳ילי 280 גרם	 
ממרח עגבניות מיובשות 185 גרם	 
ממרח לימונים כבושים 185 גרם	 

169.23 ₪ לפני מע"מ
198 ₪ כולל מע"מ
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תנאים כלליים:

הזמנת מינימום לאזור המרכז ללא עלות משלוח - 2500 ₪ לפני מע"מ . 1
הזמנות קטנות מ-2500 ₪ - יחויבו בדמי משלוח בהתאם  למחירון ההפצה המצ"ב.. 2
הובלה: המחירים להזמנת מינימום כוללים הובלה לנקודה אחת באזור המרכז )חדרה- גדרה(. נקודה נוספת- 100 ₪. . 3
תנאי תשלום: ש+30. 4
כמויות מוצרים: הכמות מוגבלת, מוצר חסר במלאי יוחלף במוצר שווה ערך. 5

כל המחירים לפני מע"מ. ט.ל.ח	 

מחירון הפצה לכל אזורי הארץ
מרכז חדרה עד גדרה כולל ירושלים - 150 ₪. 6
באר שבע חיפה קריות 250 ₪ . 7
דרומית לבאר שבע דימונה , ערד צפונית לחיפה- גליל עליון, רמת הגולן - 280 ₪. 8
אילת 450 ₪. 9

כל המחירים לפני מע"מ 	 
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המוצרים שלנו
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רטבים ומרינדות
הרטבים מיוצרים מחומרי גלם משובחים: דבש טהור מפרחי בר וסילאן תמרים טבעי.

הרטבים מתאימים למגוון שימושים במטבח: צלייה, אפייה, והקפצה.
מתאים במיוחד למנות עוף, דגים, ירקות וסלטים. קלים ונוחים לשימוש ומשדרגים כל מנה.

טחינות סופר פוד
הטחינות שלנו מיוצרות משומשום משובח

חלקן מלאות, אורגניות, טרם מונבטות ובשילוב עם
סופרפוד כמו כורכום וספירולינה.

רטביי הסילאן טבעוניים	 
ללא תוספת סוכר	 
מופחתי נתרן	 

ללא חומרים משמרים	 
ללא ממתיקים מלאכותיים	 
ללא צבעי מאכל	 

24 ₪  כולל מע"מ
300-350 גרם

28 ₪ כולל מע"מ
300-350 גרם
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דבשים ארומטים
סדרת מעדני דבשים בטעמים אקזוטיים: לימון ג'ינג'ר, פטל שושנים, תות וניל,

אננס חלפיניו ופסיפלורה.
נהדר כמשקה חם או קר, תוספת מרעננת לקינוחים, סלטי פירות, פנקייקים ומוזלי.

ממרחי סילאן שוקולד בטעמים
בטעמים: קלאסי, פירות ואגוזים מתאימים כממרח, קינוחים, מנות 
אחרונות עוגות ומשקאות שייק ללא תוספת סוכר, מופחת קלוריות,
ללא ממתיקים מלאכותיים, ללא חומרים משמרים, טבעוני, פרווה.

מרקחות פרי ארץ ישראליות
המרקחות מכילות לפחות 45% פרי, מיגוון טעמים מרעננים.

מתאימות כממרח, למאפים, עוגות וקינוחים,
סלטי פירות, פנקייקים ומוזלי.

ממרחים פיקנטיים
מיוצרת מחומרי גלם איכותיים, ויוצרת חגיגה של טעמים, 

למריחה, בישול ואפייה. ללא חומרים משמרים, ללא צבעי מאכל 
ללא תוספות מן החי, טבעוניים.

6 ₪ 60 גרם |  10 ₪ 120 גרם | 18 ₪ 240 גרם6 ₪ 60 גרם |  10 ₪ 100 גרם | 18 ₪ 220 גרם

23 ₪ 185 גרם |  28 ₪ 280 גרם 7 ₪ 60 גרם |  11 ₪ 120 גרם | 19 ₪ 240 גרם

כל המחירים כוללים מע״מ
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סדרת התה של שלוותי
כל מה שטוב בארץ ישראל היפה, בכוס התה שלכם. שלוותי מייצרת בגאווה תערובות 
תה משובחות מצמחים ארצישראליים. צמחים כמו: זוטה לבנה, אזוב, וורדים ואפילו 

עלי זית – מחכים לכם במגוון תערובות תה טריות ועדינות.
כל איזור בישראל, מעניק השראה לתערובת אחרת – וכולן ביחד מספרות את הסיפור 

של הטבע הארצישראלי. כל המוצרים הם ללא גלוטן וללא חומרים טעם וריח. 
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סדרת הבריאות של ממה
הכל התחיל מחטיף ש"ממה" עשתה לנו כשהיינו ילדים וזה היה החטיף הכי טוב בעולם.

לפני כמה שנים התחלנו לעשות את החטיף בבית להנאתנו, לחברים, לבית קפה 
השכונתי, לסופר שליד הבית…

וכך התגלגלנו למפעל שמייצר עם המון אהבה חטיפים טבעיים וטעימים.
ממה למי שלא יודע, זאת סבתא.

אנו מציעים לכם מבחר חטיפים בריאים, טבעיים וטעימים.



25

HOLY CACAO סדרת המתוקים של
ב‘הולי קקאו’ דואגים לטפל בשוקולד כבר מרגע שפולי הקקאו נקצרים על ידי 

חקלאים עצמאיים בשלל מדינות בעולם, ומשם ממשיכים לטפל בו לאורך כל הדרך, 
החל משלבי יציקת הקקאו וקירורו עד הרגע שבו הוא נהפך להיות טבליות השוקולד 

האיכותיות והמפנקות שאתם רואים.
התהליך היסודי והאינטימי שהשוקולד עובר מאפשר מעקב קרוב על כל תהליך הייצור 

שלו. מעקב איכותי כזה גורם ליצירת שוקולד ברמה גבוהה בהרבה מזה של ייצור 
שוקולד סטנדרטי ורגיל.



נשמח לעמוד לרשותכם

משרדי החברה: 08-9415859
lin@linfarm.co.il www.linfarm.co.il


