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מחלבות הבוטיק והסיפור 
על ערבות הדדית

ואז הגיעו הישראלים.....
עם תחילת עידן הקורונה, המחלבות הקטנות עמדו בפני שוקת שבורה. 

המכירות פסקו לחלוטין, ענף התיירות, המלונות והמסעדות נסגרו 
והעתיד נראה קשה. ואז, לאחר ההלם הראשוני וללא תיאום ביניהם, 

פנו אנשי המחלבות והגבנים אל לב הישראלים ובקשו, בואו לקנות או 
לקבל משלוחי גבינות הביתה. ערבות הדדית קוראים לזה והישראלים 

הצביעו ברגלים וקנו, או הזמינו בטירוף גבינות כחול לבן. 
זה סיפור על וירוס קטלני שהפיח חיים בענף מחלבות הבוטיק ובסוג 

בסטארט אפ ציוני. 'משק הבקר והחלב' מצדיע כחול לבן, פרויקט 
אופטימי לרגל חג השבועות •

ראובן זלץ
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בשנת 81 הקימה משפחת ברזילי חוות 
צאן ובמשך 25 שנים גידלו עיזים 

וכבשים. בשנת 96 הוקמה המחלבה 
ובשנת 96 דני נסע ללימודי גבנות 

בצרפת. מיותר לציין שדני התאהב 
בגבנות כמו גם אישתו ומאז המשפחה 
עוסקת בייצור גבינות. את הדיר סגרה 

המשפחה בשנת 2005 ודני מספר 
למה ״גידלנו כבשים במרעה שזה היה 
מאוד פסטורלי אך כשהגיע ערב החלו 
הגניבות ובסוף נשברנו מהמצב וסגרנו 

את הדיר. נשארנו עם המחלבה ומאז 
מתמקדים בייצור גבינות בעיקר קשות 

ושטופות". 

סוד המשלוחים
וערבות הדדית

הנוף מהמחלבה המשפחתית, מטריף, 
השקט משגע, הירוק נוצץ למרחקים, 

השלווה עוטפת אז מה הפלא 
שהגבינות של דני, זוכות לשבחים 

ופרסים בינלאומיים. קשה שלא 
לאהוב את הזוג ברזילאי, אנשי עבודה, 
לבביים, חייכנים, אוהבים את מה שהם 
עושים ומסבירי פנים ומכניסי אורחים.

איך עברתם את הקורונה?
דני ״תשמע זה סרט, ביום הראשון 

הלם בגלל הסגר כי הגבינות צריכות 
לצאת לבתי מלון בת״א ואז אחרי 

שארזנו הודיעו לנו ממלון מונטיפיורי 
ומהמעדניות כי הן נסגרו ואין לאן 

בעיקר גבינות קשות ושטופות. דני ברזילאי

אביבה אחראית על אריזות הגבינה

מחלבת הנוקד

איך מייצרים גבינות שטופות?
הגבינה השטופה היא בין גבינה רכה לקשה במרקם. 

בגיל שבועיים בחדר ההבשלה אנחנו מתחילים לשטוף 
אותה או בבירה טריה שזו גבינת הענבר או ביין 

שרדונה שזו גבינת הטופז. את הגבינות שוטפים 3 
פעמים בשבוע עד גיל 10 שבועות והיא מוכנה לקניה. 
דני מציין כי ״אלו הגבינות המבוקשות ביותר על ידי 

הישראלים״. 

בישוב הקטן גילון שבגוש שגב, שעה וחצי מהמרכז הלוהט, מצאנו את מחלבת הנוקד, 
מחלבת בוטיק קטנה ומשפחתית. דני ואביבה ברזילי יחד עם הבת רינת האחראית על 

התיירות במחלבה, עובדים לבד מסביב לשעון ומייצרים גבינות לתפארת הגליל ואיכות 
המוצרים מחלב עיזים וכבשים •


