
 

 

Slow Food –  מאכלים ששווה לחכות להם 

 יום קולינריה חווייתי ומפתיע בגליל המערבי    -"אוכל איטי" 

Slow food המהיר  מזון בניסיון להילחם בתופעת ה  80-, "מזון איטי", היא תנועה אשר נוסדה באיטליה בשנות ה  

  תרבות תנועת ה"מזון איטי" מנסה לשמר את המארצות הברית באותה תקופה. הפופולארית, שהגיעה בעיקר 

רגניים ולא  באמצעות העדפה של תצרוכת מקומית ושימוש נרחב במזון מן הצומח, בזרעים או  הקולינרית 

התנועה קוראת לאימוץ   י. בנוסף,דול המקומ שק ובגינון מסורתי המתאים לבית הגיים, בבשר מחיות מ סמהונד

 פרקטיקות של חיים איטיים יותר שמתחשבות באדם, בחברה ובסביבה.  

  הערכים המרכזיים של תנועת ה"מזון איטי" כוללים בין היתר תמיכה בחקלאים מקומיים ובשלנים המבשלים 

נפוצה התנועה בעולם וכיום   , היוסדהז י גלם טריים, מקומיים ועונתיים. מאתוך שימוש בחומר , בשיטות מסורתיות

 מדינות.  120-חברים בה למעלה מ 

 

 הצטרפו אלינו להצצה למטבח ה"איטי" של הגליל! 

והבי  "בסיורנו האיטי" נגיע אל המסעדות, הבשלנים בכפרים, המחלבות, היקבים, המאפיות ואל כל א

 מתועש.י, הביתי והבלתי תהאוכל המסור

ם המקומיים שיגישו לנו את תוצרת מקומית  מה ונסעד עוהאהבה לאדנטעם ונחוש את הקצב הגלילי 

 .Farm To Tableה בכינויה הידוע –שנאספה הישר מהאדמה אל השולחן שלנו 

רת  הגליל, מאפים ופיתות מעשה יד, יין ובירות מתוצממרעה  צאןבואו לטעום בשרים טריים, גבינות 

מסורתיים  , תבשילים סולרי רת הגליל וחשמלים מפירות ותוצגלילי וג'ין גראפהאלכוהול בסגנון מקומית, 

, שוקולד מגן  םעם סיפור של דו קיום ומוסלמיים, גלידה דרוזיים, יהודים, נוצרי - דותעו  דתותוממרקם  –

 ממשקים מקומיים ועוד ועוד...   העדן, דבש 

הר   ביןהנפרשים הצטרפו למפגש עם אמני האוכל המקומיים ואוהבי הפשטות, על רקע הנופים הגליליים 

 .לים

 תגיעו רעבים!  -וב ועוד משהו חש 
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 את היום!פותחים  –בוקר 

 ( במחירון הבסיסי )כלול  ת לגבינות עזים כפריותמשפחתי לבת בוטיקמח –אלטו ארוחת בוקר ב

 שבקיבוץ שמרת היא סיפור אהבה של שלושה דורות למלאכת הגיבון מחלבת אלטובארוחת בוקר 

 והיצירה. 
בוה" ולשם מכוונת העשייה במחלבה, פיתוח מוצרים איכותיים, עשירים בארומה  א "ג" היALTOמשמעות השם "

ומשלבת חנות מפעל מעוצבת עם חלון   י בקיבוץקמת בלב בוסתן עצי פרה ממו לבמחומפתיעים. ה ובטעם, ייחודיים  

 יבון.  גדול אל אולם הג

שפחה את מחלבת הבוטיק  וצית הקטנה ועם השנים, הקימה המ אריאל החל את דרכו כגבן במחלבה הקיב 

 המשפחתית. 

עשייה ופיתוח  את ה  ים ילמוב Cheese Maker -של אריאל כ   האהבה למלאכת הגיבון, הדייקנות והיצירתיות

 ה על המסורת. ת במחלבה, תוך הירתמות כל בני המשפחה ושמירהגבינות המיוחדו

 : (בחירהלאפשרויות  2 מתוק )   לקינוחמעבר  –רגע מתוק 

 ( במחירון הבסיסי )כלול ם אחרלטעימות מעול קונדיטוריה ובית קפה - תושה בייקרי

בתושה   שחף אברהםו תומר סויסהקפה איכותי אצל לצד  בניחוח צרפתינטעם מאפים תפנק ולקינוח נ

 בקיבוץ ראש הנקרה.  יבייקר
ון במסעדות מובילות בארץ, החליטו  ל ניסישנים ש הם חברים מהצפון שעבדו יחד. לאחר הרבה   תומר ושחף 

 .  ריבייק תף ופתחו את תושה שים את חלומם המשוהשניים להג

 ושחף. תומר   –שלהם  של שני השמות   מקור השם הוא שילוב

עוגות ומאפים שהם יפים לא   ר תומר, שלמד אצל הנס וגלית ברטלה, אצל אסטלה וגם עשה סטאז' בצרפת, יוצ

 נו מחדש. ם פירקו ובמעוצב באקלקטיות נעימה, כולל בר המורכב מאופניים שהשניי ם פחות מאשר טעימים. המקו 

ת שמרים ועוגות בחושות, עוגות שוקולד  ה, ובהם: עוגוצרי קונדיטורימקום מוצעים מגוון רחב של מאפים ומו ב

 שווה!!  . ועוד ם הולך לפניהם מ, בורקסים נימוחים בפה ששוגבינה, מוסים, קרואסונים, קישים

או    למרגלות תושה בייקרי  צלותעל מח  דשאהבישיבה במ את הסיור המשיך  ול לאנץ' בוקסניתן לקחת לדרך   *
 )תוספת תשלום(  ת מומלצ בנקודת נוף יפה

 )תוספת תשלום(  במקום  נדיטוריהקו/ * ניתן לערוך סדנת אפייה
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 או 

 בתוספת תשלום( לא כלול במחירון הבסיסי/ )  שוקולד בוטיק ופרלינים

 ת שוקולד בסדנלהשתתף  עם אפשרות, אודטבאלוהיים  דולדני שוקנטעם מע

 .הבשהקימה דר' שלומית זמיר בקיבוץ רג רלינים בעבודת ידופבוטיק שוקולד  הינו אודט
  שנים של עבודה כמנהלת קבוצות מחקר  18החליטה לאחר  דר' שלומית זמיר, מהנדסת חומרים בהכשרתה,

שוקולד. המוטיבציה הראשונה   –ולתחביב רב שנים   יתוח חומר אחרופיתוח בתעשייה הביטחונית להתמסר לפ

כמוהו, לצד הנצחת שם   םצירת סביבה תעסוקתית נאותה לאחיה הנכה נפשית ולאנשי י  הייתה שילוב התחביב עם

 אודט.   –אמה 

מותג בין לאומי של פרלינים ומוצרי   לדרך החדשה החלום של שלומית גדל והיא החליטה לפתח  עם היציאה 

 שימוש בחומרי הגלם הטובים ביותר ואסתטיקה מוקפדת. משובחת תוך וקולד באיכות ש
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 ת( מאוחר ארוחת צהרים  ני ארוחת צהרים )פשרית לפת אפעילו

 רויות ירה בין שתי אפש חב

 ( במחירון הבסיסי )כלול   כולל סיור וטעימות ביקור במזקקת יוליוס

האלכוהול ונטעם משפע   נשמע אודות מקור  המזקקות המתקדמות ואיכותיות בעולם,  תנסייר באח

 תיע. הסוגים המיוצרים במזקקה, סיור חוויתי ומפ

יה לאיש אורש תאלכוהול בעברו, החליט להפוך מאיות , איש תקשורת ומבקר מסעדהר גיל ג'וביובל 

 מעשה ולייצר אלכוהול בעצמו.

זיקוק  בים המיוצרת במתקן הול נוף משכר, שם ג'וב מייצר גראפה ענהמזקקה נמצאת היום בחניתה, מ

 נאפס פירות כגון מנדרינות, שזיפים, אפרסקים ואתרוגים… מני וגם שהגר

הביקבוק  החקלאי ועד ים לחלוטין, משלב בחירת חומר הגלם בעי כל תהליכי הייצור הינם ידניים וט

 והאריזה.

יוס הוא יצירה חד  יקוק קטנים מביאים לכך שכל בקבוק יולעקרונות ייצור אלה, בשילוב עם מחזורי ז

 ה מסוגה, אשר נושאת מספר סידורי וחתימה אישית.תית ונדירמית, איכופע

דדות בעולם  ( והיא אחת מהמזקקות הבוSustainabilityמזקקת יוליוס נאמנה לעקרונות הקיימות )

 שמופעלות באנרגיה סולארית. כל מוצרי יוליוס הנם כשרים.

ם שותפיו פיתח  צד ג'וב עהסיפור כינה בישראל. נשמע את 'וב בעצם הקים את מזקקת הבוטיק הראשוג

 את המזקקה עד שכיום מזקקת יוליוס נחשבת למזקקה מהמתקדמות מסוגה בעולם. 

 שר נמכרים בהצלחה בארץ ובעולם.רי יוליוס אלאומיים מהללים את מוצ-י מקצוע ביןאנש

 היב. תכר מהטעם והנוף המרך היצירה, לטעום ממגוון המוצרים ולהשבמקום ניתן לשמוע על תהלי
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 או

 ( תשלום )תוספת  יבשה -ים  –אויר 

פעילות  ור בין  ערבי הייחודיים ביופיים. ניתן לבחימית בנופי הגליל המ פעילותאויר או פעילות שטח או 

בי ציון או אכזיב הקסומים, או באזור הריף והנקרות של ראש  ת בחופי שימית בסגנון סירות מהירו

או צניחה   אותנו לריגוש מסוג אחרקחו שיי עילות שטח כמו טיול ג'יפים או סנפלינגהנקרה, לבין פ

 חופשית. 

 .   נופים עוצרי נשימה.בשה, נגלה או יים  – אוירמה –מכל מקום שנבחר 

  זוריםבאים, נוכל להגיע איתם עד לנקודות הבאות שלנו בטיול שטח אם נחליט לעלות על ג'יפ

 הגליל המערבי.  של שיתיים והפחות מתוייריםהברא

 

 ים מאוחרים צהרארוחת 

 בחירה בין שתי אפשרויות 

 ( כלול) שולה משתולהוחה כורדית אסלית אצל אר

 א גם סיפור וגם חוויה.נסעד אצל שולה בבית, ארוחה שהי

ביותר   ם היפים שולה מתגוררת בישוב שתולה על גבול הלבנון. הדרך אל הישוב היא על אחד הכבישי

 בגליל המערבי. 

הבמיה. לצד   וע שבהם הוא הקובה עםמעדנים שהיד די מגישה בביתה ובגינתה הירוקהשולה גלע

ף  הקובות היא מגישה שיפטה )קציצות בשר(, יאפרח )בצל ועלי גפן ממולאים(, לביבות תפוחי אדמה, עו

שת.  ועית/ וחמוצים שהיא כובוחד, שעבתנור, סלטים מבושלים לצד סלטים טריים, ותוספות של אורז מי

האישי, המרתק שמחה לספר את סיפורה ושולה יבות  הארוחה מוגשים התה, המאפים והר בתום

 בביתה. אותו היא מטבלת בהרבה הומור ונוהגת לסיים.

 שולה תעטוף אתכם באהבתה לאוכל, למשפחה, לסיפורים, לאוכל ילדותה ואל כל בני האדם.

 כשר *
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 או

 )תוספת( חוניים( נוף )פתרונות לצמת בשרים אל מול הוויח  –לה פמפה ת  מסעד
ביתית במצפה הילה, הממוקמת על מרפסת המשקיפה לנוף ת ארגנטינאימסעדת בשרים ים בעד צהרסנ

ביחד עם ילדיהם,  הקימו את המסעדה בחצר ביתם וטבנצ'יק, הררי ורגוע. בני הזוג אילנית וערן קסום, 

 ומגישים אותו באהבה רבה.הם מבשלים את האוכל 
ה אנינת טעם וכיום, הוא משלב במנות המיוחדות שלו את  ל האוכל הארגנטינאי במשפחע  גנטינה, גדליד אר רן, יל ע

ת קצב הארוחה מכתיב העשן הריחני שבמעשנת, הקצב האיטי הוא  מאכלי ילדותו עם טעמי המקום הגליליים. א

הפתעה   בחוצאת מן המטפעם י ובכל   נינוח כיאה ל"אוכל איטי"  לתי נפרד מהחוויה. המנות יוצאות בקצב חלק ב 

 משתנה על פי הבשרים שמחכים במעשנת, כשלרוב מדובר בנתחים מובחרים ועשירים.  קטנה אחרת. התפריט

ים גליליים. המנות  ן שילוב של המנות הארגנטינאיות, כמו אמפנדס וצ'וריסוס לצד מאכל המנות הראשונות ה 

לפני בואכם. השהות הממושכת  לו במעשנת, שעות  הכנה שעל הבשר המתחיל את תהליך ההעיקריות מבוססות  

תן גם להזמין  שלו בתוך העשן, שמקורו בעצים ועשבי תיבול גליליים, מביאה לשולחן בשר ארומטי באופן מיוחד. ני

 את החוויה לארוחה גלילית נהדרת. דגים. האווירה, האוכל, הנוף הירוק והשקט משלימים 

 *לא כשר 
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 ב ארוחת ער/זמן מנוחה 
 ( במחיר )כלול וירה כפרית גליליתבאובוטיק מיוחדת ממבשלת צר מלכה לנשנושים ובירה חבר נעצו

ת תרבות הבירה  ע ורצון לקדם אמתוך אהבה לטב  2006אסף לביא החל את דרכו עם מבשלת בירה מלכה בשנת 

ל הטנדר  כהה ע בארץ. לאחר שגובשו המתכונים, העמיס אסף ארגזים של מלכה אדמונית, מלכה בהירה ומלכה

מבשלה בקיבוץ יחיעם, למרגלות המבצר, בתוך נוף  התמקמה ה 2008שה את דרכו לחלוקה בתל אביב. בשנת עו

אייל בשיטה המסורתית ובכמויות קטנות.   צור בירות מסוג גלילי מול הים. מאז ועד היום מתמחה המבשלה ביי

 כיאה למסורת ה "אוכל האיטי"  

רות על  תיים ביותר וממשיך בבקרת איכות קפדנית, ואי התפש וכהגלם האיחומרי תהליך הייצור מתחיל בשימוש ב

 רמת הבירה הסופית. 

 עימים. והם פשוט ט  –ץ המים המשמשים לייצור הבירות מגיעים ממעיינות הגעתון הסמוכים לקיבו

 כשר  *

 

 עצירה אחרונה בדרכנו הביתה  –ערב 

 (תשלום )תוספת חגית לידרורעם  – ת בישול בכלילסדנ

על טהרת   – RAW ת שוקולדסדנאו או צמחוני כולל לסדנאות בישול טבעוני מארחת  קבוצותחגית 

 הבישול הצמחוני הבריא.

הצופה לנוף גלילי מרהיב, בין גינת תבלין, טעמים וצבעים. חגית  בת ידיים האירוח בביתה שבכליל, עם מרפסת רח

 ה לבישול.  ה הגדולואהבת ונה העשיר יס היא שפית טבעונית המעניקה לבישוליה את ני

, סדנת בריאות  Raw food, נפלאות המטבח ההודי, ארוחה גלילית, Rawת שוקולד בין הסדנאות של חגית: סדנ

 עוד... בהשראת המזרח, קינוחים בריאים, ו 

 בבית כשר )ללא תעודה( ני וטבעוני  מחוצמטבח  *
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 או 

 )תוספת(  דרוזי ביתי בג'ת –מטבח של ג'נט ה

 .תאמיתיית זדרוארוחה ביתית 

רוזי ביתי, חם ואותנטי בכפר ג'ת, כפר דרוזי קטן יחסית, הנהנה  ג'נט פותחת את ביתה ומציעה אירוח ד

 מנוף משכר ומאויר נקי. 
כיר אותה ואת בני משפחתה ולשבת עימם לסעודה עם שלל מאכלים  אצל ג'נט, תוכלו להיכנס למטבחה הנעים, לה

מוסקה, קובה ממולאת  לי גפן, מג'דרה, סינייה, סלט טאבולה,  ון: ע כג  ל גלים טריים המבוססים על מוצרי הומאפי

 בבשר, מקלובה ועוד. 

ית, על  בסיום הארוחה אתם מוזמנים להתענג על קפה ומאפים ולשוחח עם בני המשפחה על התרבות הדרוז

 עם כוחות הביטחון.  המנהגים, על האמונה וגם לשמוע על הקשר המיוחד שיש למשפחה
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 או 

 ( ת)תוספ ה דרוזית בג'וליסמסעד -נור לאצ
 דרוזית ובית קפה, שהוקמה על ידי בסמה חיר במרכז הכפר ג'וליס.  וחה , אר"נור" מסעדת ם בנסעד צהרי

רבה שמחת חיים והוא נקרא על שם בסמה היא אלמנת צה"ל שהקימה את המקום עם הרבה אמונה וה
 נור.   -בנה

 מסורתיים .   כלים בגשות ו מהמקומיים והמסעדה מבוססת על הטעמים 
ת כגון סלט תבולה, במיה, חומוס הנעשה במקום ופיתה דרוזית במילוי מיוחד לצד  תוכלו להתפנק עם מגוון מנו

 רוזית במילוי עוף וסומאק. השקשוקה של המקום, מעלי גפן, מנסף של בשר כבש, מחמר או פיתה ד 
או העוגות והעוגיות המפנקות של   אווה לצד בק ל  מהפינג'אן  את הארוחה תוכלו לקנח עם טעם של הקפה השחור 

 בסמה.  

 

 

 יול, לדוגמא: ביום/יומיים ט בלשילו/ אפשרויות נוספות לבחירה

תפעול מיוחד  חלקם אורגניים, חלקם אף כשרים, חלקם עם סיפור הקמה ו –יקבי בוטיק מגוונים בגליל 

 ם ועשירים. נפלאי בטעמים גליליים וכולם מעולים, שנוצרו מאהבה ליין ולגליל, לכולם יין 

עם בירה איכותית  של מבשלות בירה מצוינות ברחבי הגליל, כולם ך וגדל יש מספר הול –מבשלות בירה 

 וסיפור מרתק... מוזמנים להגיע, לשמוע ולטעום. 

ל פינות חמד לשבת על קפה או ארוחה גלילית מקומית, תמיד עם  שפע מפתיע ש –בתי קפה ומעדניות  

 ם. קומיימהמקום ובשלנים תוצרת 

שהגליל בח הגלילי לכל העדות והדתות, לכן לא מפתיע קרי במטהינם מרכיב עיחלב וגבינה  –מחלבות 

 התברך בגלבים מוכשרים לייצר מצאן הגליל את הגבינות ומוצרי החלב המשובחים.
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ניק בנקודות  נוכל לאסוף סלסלות פיק – ק עם אוכל מיוחד לפריסה בנקודות מפתיעותסלסלות פיקני

ות, נפרוס בטבע את המוצרים הטריים ונהנה ות מוכרית קסומות ופחליל  ולהגיע לנקודות תצפות בגנשו

 ופי הגליל שידברו אלינו בשפתם... לא תאמינו שאתם בישראל! מנ

סדנאות בישול, סדנאות ליקוט, סיורים בשוק ופעילות קולינרית   – סיורי אוכל בבתי מקומיים ברחבי הגליל

 וערבים. יהודים, דרוזים  –עמיתיו רנס ויליל, עם פול ני בג

ל מנהגיהם, לבשל עימם ביחד ארוחה  להיכנס לבית המארחים, להכיר אותם ולשמוע ע מוזמניםאתם 

 במטבח המשפחתי ולאכול את הארוחה בצוותא.

 יש מטבח כשר בהשגחת הרבנות אצל אחד המארחים.עבור שומרי הכשרות, 

ל ת מהאוכצמחונים ליהנויים במטבח הערבי מאפשר לות טר קרב בדגנים ובירבנוסף לכך, השימוש ה

 בשר מושבעים. בדיוק באותה המידה שבה ייהנו ממנו אוהבי 

 

הכין  אדם זיו מקיבוץ סאסא, יצא לטייל בעולם בעקבות חלומו ללמוד ל –  אסאסקיבוץ גלידה בוזה ב

וכה ביותר עשה ' הארופת הסטאזגלידה. הוא עבד בגלידריות שונות בעולם והתמקצע בתחום. את תק

להקים באחד   ליד פירנצה. כשחזר לארץ כבר היה לו רעיון: הכפרים ייה קטנה באחדבאיטליה, בגלידר

פושיו אחר מקום,  מכפרי הגליל גלידרייה שתייצר גלידות מחומרים איכותיים וטבעיים עם גוון גלילי. בחי

רגע הפכה השותפות ביניהם ובן  " בתרשיחאפגש אדם את עלאא סוויטאת, בעליה של מסעדת "אלומה

באהבה לחומרי  –בגליל  לידה" בערבית(, שורשיה של בוזה נטועים עמוקוזה )"גת. כך נולדה בלטבעי

בעבודת יד מוקפדת  הגלם, לטעמים, ולריחות. זהו הבסיס לגלידה הייחודית, אשר נעשית יום יום 

 ומחומרי הגלם הטריים והטובים ביותר. 

ארוחת דגים ואוכל מקומי במסעדות באווירה   ימות אוכולל ארוחת טע  –עכו סיור קולינרי בשוק ב

 שפחתית או בבתי מקומיים.מ

 וממרחים  טעימות דבש ופריחה ו דבוראי, מומחה, לשיחהמפגש עם    – בעקבות פרחי הדבשסיור 

ארוחת דגים ואוכל מקומי במסעדות באווירה   ימות אוכולל ארוחת טע  – מארזים תוצרת גלילית 

 ית או בבתי מקומיים.שפחתמ

 : בגליל המערבי  Slow Foodחוויות עוד יתרונות לו

 " זמן גליל מערבי" חבר עמותת   - ה מקומי מומחה לאזור ולנושא האוכל בגליל/מדריך ✔

 חוויה/בכל ביקוריה כלולה חנ ✔

 ת בוקר גלילית ת וארוחטעימו ות כוללביקור במחלב -אלטו  מחלבת ✔

 המאפים לא רק טעימים אלה יפים פה שק מאפייה ובית - ריבייק תושה ✔

 ... ועוד ותזקיקים מפירות גלילייםאלכוהול   –  מהמזקקות המיוחדות בעולם תבאח ביקור וטעימות ✔

 ים מסורתיים ברחבי הגליל עם אופי וסגנון אחר, תמיד עם תיבול מעניין. מטבחים וסיפורים מבת ✔

 פלאים ת ובטעמי גליל קסומים ומות קסומומבשלות בנקודויקבים ו ✔

ע ולהתבודדות קבוצתית עם המקום, השקט במכל הסוגים ל"חניה" בט  לות פיקניקסלס אפשרות ל ✔

 והיופי הגלילי 

 לילכותית וקסומה ברחבי הגאי ם ללינהאפשריי עם מקומות ולחבר אתכם סייע , למליץנשמח ל ✔
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 : בכל רחבי הגליל המערבין כמעט כל חוויה ופעילות מכל סוג בנוסף, נדע לשלב ולארג

ילות גיבוש חוויתי, סיורי יין ואלכוהול, אירועי השקה וימי כיף לרבות פעמפעילות שטח, פעילות ים, 

תי קפה, טיפולים לבות ובבעלי מלאה, מחמסעדות, סדנאות בישול ואירוח ביתי מסורתי, אמנות ו

 וספא מפנקים ועוד...

 

 ותאם עבורכם ופרים לכם את האינסנטיב המושלם המאנו ת

 

, תוך כדי  לפנימטיילים ומתנות ל  מיתוגיםרעיונות/ביצוע של מורכבות ופשוטות ויע בהפקות נשמח לסי

 הטיול.  ולאחר
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 טרוור גלאור 
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